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«Para os Arcos de Valdevez, [a fabrica 
de Tàbaçô] é importante» - deciaraçâo do 

présidente da 
câmara, 
Dr. Francisco 
Araùjo. 
Situada no Alto Minho, a vila de Arcos de 
Valdevez tem sido, ao longo da histôria, 
palco de batalhas - Torneio de Valdevez 
-, centra estratégico para o pais e ponto 
de referência. Actualmente, é um dos con- 
celhos mais - senâo o mais - desenvolvi- 
dos do Minho, assim como do pais. Para 
um natural daquela terra, como é o meu 
caso, hoje dâ orgulho visitar aquele con- 
celho e, para muitos, desperta jâ uma von- 
tade de regressar à terra natal. 
A maioria destes prodigios devem-se a 
uma presidência da câmara, jâ em ter- 
ceiro mandato, que tem apostado na 
imagem e desenvolvimento daquela terra 
localizada no vale do rio Vez. 
Aproveitâmos a oportunidade para 
dialogar corn o présidente da câmara, Dr. 
Francisco Araùjo. 
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sem vért:ebras 

Que ricas férias! Era bom mas acabou-se! 
Tudo o que é bom acaba depressa, faz mal ou ... engor- 
da. 
É a sociedade que temos, nada a fazer. Mas, com toda a 
sinceridade, apos uns tempinhos de férias, começa o 
"bichinho da rotina" a roer câ dentro e a vontade de 
voltar começa a mexer connosco. Somos "animais de 
vicios", nada nos modifica. 
Foi bom para retemprar forças, para voltarmos a sentir 
o valor da saudade, a força da amizade, o amor familiar, 
etc, etc. 
E nos prôximos anos -se os houver!-, a mecânica sera a 
mesma, os sonhos iguais, as diferenças muito relativas. 
Enfim, a tal rotina que queremos vencer, pôr de lado, 
mas que sempre nos acompanha como se tivesse nasci- 

do connosco e que ira fazer-nos companhia até ao ulti- 
mo suspiro. 
As férias serviram também para "sentirmos" como puisa 
o pais das nossas raizes, e procurar comparaçôes como 
é fatal, corn o pais onde passâmes a viver e que é para 
nos Pâtria adoptiva, neste caso concreto, o Canada. O 
nosso Portugal vai como sempre. Nada muda. A men- 
talidade é a mesma, pouco ou nada avançou. O proble- 
ma de Portugal nâo é politico, nem devido à pobreza e 
falta de produçâo. Embora tudo conte no seu todo, o 
grande busilis é a continua "latinice", o eterno machis- 
mo, a falta de vontade em mudar os acontecimentos. 
Fica sempre tudo para amanhâ. Corn o partido "A" ou o 
partido "B", corn este ou aquele lider, o marasmo 
prossegue, o sabe tudo continua, o "dolce fare niente" é 

o rumo escolhido e esta tudo dito. E, agora, que nasceu 
mais um feriado, o Dia da Uniâo Europeia, estâo como 
peixinhos na âgua... 
Comparar corn o Canada, nâo dâ! Mesmo que os por- 
tugueses venham -e isso tem de acontecer!- a mudar a 
mentalidade em gérai, comparaçôes nunca serào pos- 
siveis entre Portugal e o Canadâ, nem corn qualquer 
outra naçâo. Somos um Povo diferente, bom, generoso, 
castiço, fatalista, nâo "cabemos" noutro pais, mesmo 
gigantesco como o Canadâ, muito menos num pequeno 
como o Luxemburgo, por exemplo. Pelo menos esta 
qualidade de ser diferente ninguém nos tira, venha 
quem vier. E, num mundo cada vez mais globalizado, 
ser diferente é algo que muito me orgulha. E a si? 

JMC 

Tu Cfi Tu corn os loitores 

Olâ, gente amiga! 
Que saudades, que saudades! 
Nâo falemos mais nisso e vamos ao trabalho 
que o tempo urge. 

O Consulado Gérai de Portugal em Toronto informa 
todos os interessados que foi publicada no Diârio da 
Repüblica a Portaria n. 606/2003, que aprova o regula- 
mento do Concurso Nacional de Acesso e Ingresso no 
Ensino Superior Publico para matricula.e inscriçâo no 
ano lectivo de 2003/04. 
O citado Diploma diz respeito ao contingente especial 
para candidates émigrantes e familiares que corn eles 
residam. 
A apresentaçào da candidatura dos interessados efectua- 
se de 4 a 11 de Agosto, nos Serviços Regionais de Acesso 
ao Ensino Superior onde o estudante constitua domicilio 
postal em Portugal. 
Informaçôes: Direcçâo de Serviços de Acesso ao Ensino 
Superior, Avenida Duque D'Àvila, No. 137, Lisboa- 
Portugal, ou pelo telefone: (011 351) 21 312 6121, ou pelo 
E-mail: na@desup.min-edu.pt, ou: www.desup.min-edu.pt 
Outras informaçôes no Consulado Gérai de Portugal. 

No fim-de-semana de 8, 9 e 
10 de Agosto, tem lugar em 
Hamilton, as grandes festas 
em Honra de Nossa Senhora 
dos Anjos, na Parôquia de 
Santa Maria, sob a presidên- 
cia do Padre Francisco de 
Medeiros Janeiro. 
Sexta-feira, dia 8, abertura 
das festas às 20h00, corn 
mùsica para dançar e actua- 
çâo do Rancho Folclôrico 
Provincias e Ilhas de 
Portugal. No Sâbado, Missa 
às 19h00, e abertura do arraial, 
corn os Ranchos Provincias 
e Ilhas de Portugal e Vasco 
da Gama. Baile, surpresas, 
arremataçôes e concertos 
pelas bandas de Hamilton e 

de Nossa Senhora da Conceiçào dos Mosteiros, Fall 
River (USA). 
No Domingo, dia 10, Missa Solene às 14h00 e Procissào 
de Nossa Senhora dos Anjos, pelas 15h30. Pelas 18h00, 
actuaçào de ranchos folclôricos e concertos corn as 
Bandas dos Mosteiros (USA), Santo Cristo, Santa Helena 
e de Hamilton. Arremataçôes e sorteio. 
O pregador das festas é o Reverendo Fr. Antonio 
Marques de Sousa. Info: 905 527-4216. 

A Delegaçào do ICEP Portugal em Toronto informa que 
o "X Encontre Internacioanl de Turismo". que anual- 
mente reüne em Portugal os agentes de viagens por- 
tugueses no estrangeiro e outras entidades ligadas à 
actividade, tem lugar de 11 a 14 de Outubro de 2003, no 
Pavilhâo Atlântico em Lisboa. 
Para outras informaçôes e inscriçôes, podem contactar 
Maria do Carmo Nogueira, na Delegaçào do ICEP em 
Toronto, pelo telefone: 416 921-4925, ou 416 921-7376. 

A Casa dos Açores de Toronto realiza como habitual- 
mente a sua excursâo a Fall River (USA) por ocasiâo das 
grandes festas do Divino Espirito Santo da Nova 
Inglaterra. 
A saida de Toronto serâ no dia 21 de Agosto, pelas 
19h30 e, o regresso ao Canadâ, no dia 25 de Agosto. 
Para informaçôes e inscriçôes, contactem o mais rapida- 
mente possivel a Casa dos Açores: 416 603-2900, ou 416 
562-2911. 

O Vasco da Gama Cultural Centre, de Brampton, apre- 
senta, Domingo, dia 24 de Agosto, o "Beijo Solar 2003 
Fashion Show", uma iniciativa do Comissâo da 
Juventude do clube, liderada pela activa Tânia Almeida. 
Esta festa é mais uma forma bonita e atractiva de 
envolver a juventude luso-canadiana de Brampton e 
arredores. Jovens dos 6 aos 23 anos de idade vâo passar 
roupas fornecidas por vârias lojas de Brampton, com o 
apoio de uma desenhadora de modas. 
Este convivio inicia-se corn um almoço às 13h00, seguin- 
do-se às 15h00, a passagem de modelos "Beijo Solar". 
Para mais informaçôes, contactem a Tânia Almeida, 
pelo telefone: 647 280 3079. Todos os jovens luso- 
canadianos dos arredores estâo convidados. Participem! 

O Oriental Sports Club de Cambridge realiza mais uma 
Tourada à Corda, à moda da Terceira. No fim-de-sema- 
na, dias 30 e 31 de Agosto, nâo faltem a esta festa à 
moda da Terceira, corn Touros do Ganadeiro Fernando 
Marques. A festa brava começa às 15h00. 
Mais informaçôes pelo telefone: 519 623-2020. 
Bancada protegida. Esmerado serviço de Bar e Cozinha. 

O Consulado Gérai de Portugal informa os interessados 
de que, a partir de 1 de Outubro, os Estados Unidos da 
América exigirâo aos cidadàos portugueses que pre- 
tendam ali entrar -isentos do visto ao abrigo do progra- 
ma "VISA WAIVER"- a apresentaçào de PASS- 
APORTES DE LEITURA ÔPTICA. 
De acordo corn esta medida, apenas os portugueses que 
forem portadores do novo modelo de passaporte 
(comum, diplomâtico e especial) aprovado pela portaria 
n.ll93-B/2000 de 19 de Dezembro, estarâo habilitados a 
entrar nos EUA, abrangidos pelo programa de isençào 
de vistos. 
Se forem portadores do passaporte antigo -pessoal ou 
familiar- terâo de apresentar um VISTO de entrada. 

Bom, por agora é mais do que suficiente. 
Outras e importantes informaçôes nas restantes pâginas 
do seu Milénio. 
Obrigado pela atençào e até para a semana. 

JMC 
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I Foto da semana 

Pneumonia atîpica ainda é grande 
tema de debate 

Kazemi poderà ter side assassinada 

— 
Se procura mobflias„ Boas 

onitas 

^/f'iiinuel ?a ^iâpa 

aratas 
om serviço 

...sd ha um local, 
Artnova Furniture Plus! 

Uma casa que carre o mundo para escolher es melhores 
estiiss em méveis e arUges para decoraçâo e lhe dà a 

garantia dos melhores preços! 

I ILHAVD-AVEIRO: 
I José Gomes junto ao "caixâo-automôvel" por si construido e onde tenciona 
I ser enterrado quando falecer. 

No momento em que milhares de pessoas 
se deslocavam para o Downsview Park 
com a intençâo de assistir ao concerto de 
beneficiência dos Rolling Stones, assim 
como de outras 14 bandas, as autoridades 
de saùde pùblica em Toronto, anunciavam 
a morte da 42* vitima da doença, segundo 
apurou agendalusa.com. Trata-se de um 
homem que faleceu a 20 de Maio, mas 
cuja causa sô agora se apurou. Segundo 
Tanya Cholakov, porta-voz do Ministério 
da Saùde do Ontario, nào se sabe ao certo 
em que altura o homem terâ contraido da 
doença. 
Segundo um comunicado do mesmo 
departamento, ainda existem em Toronto 
cerca de dez pessoas corn pneumonia atipi- 
ca e que estâo consideradas em condiçào 
critica. Andrew Simor, um médico que 
combateu directamente os surtos da sin- 
droma respiratôria aguda, gostaria de ter 
assistido ao concerto dos Rolling Stones, 

mas teve que faltar para estar présente 
numa reuniâo corn outros especialistas 
para analisar e discutir outros meios de 
diagnosticar a doença. 
Terça-feira passada, a China anunciou que 
os ültimos doze casos de pacientes corn 
pneumonia atipica jâ nào apresentavam 
sintomas, embora ainda estejam hospita- 
lizados devido a outros problemas de 
saùde. Ao todo, a China teve 5.300 casos 
de pneumonia atipica, 348 dos quais 

foram fatais. Metade das mortes veri- 
ficaram-se em Beijing, a cidade mais 
atingida pela doença no mundo. 

Os cientistas acreditam que a doença 
tenha originado na provincia de 
Guangdong, a sul da China, junto a Hong 
Kong. Fora da Asia, Toronto foi a cidade 
mais atingida pelo virus. Duas das vitimas 
nesta cidade, eram enfermeiros. Toronto 
nào regista novos casos desde o dia 12 de 
Junho. 

O vice-presidente do Irào admitiu que a 
foto-jornalista canadiana, Zahra Kazemi, 
foi provavelmente assassinada pelos 
agentes do governo, segundo soube agen- 
dalusa.com. Mohammad Ali Abtahi 
admitiu aos jornalistas, esta quarta-feira, 
que Kazemi terâ sido 
morta intencionalmente 
por uma pancada na 
cabeça, logo apôs a sua 
detençâo a 23 de Junho, 
depois de ter fotografado o 
exterior de uma cadeia em 
Teerâo. 
Zahra Kazemi, 54 anos, 
faleceu de uma hemorra- 
gia cerebral a 10 de Julho. 
Abtahi é o primeiro oficial 
iraniano a admitir que os 
agentes do governo terâo 

assassinado Kazemi, depois destes terem 
admitido que a pancada na cabeça tinha 
sido um mero acidente durante o interro- 
gatôrio. 
O governo iraniano informou o canadi- 
ano, esta terça-feira, de que tinha nomeado 

Um prometor especial para investigar a 
morte. A radio oficial do Irào anunciou 
durante o fim-de-semana que cinco 
agentes de segurança tinham sido consti- 
tuidos arguidos depois de uma “investi- 
gaçào compreensiva”. 

Japâo ainda 
nâo aceita 
carne 
canadiana 
o ministro da agricultura 
do Japâo nâo tem intençâo 
de retirar a proibiçâo à 
importaçâo de carne bovina 
canadiana, apurou ai^en- 
dalusa.com. Yoshiyuki 
Kainei fez o anunciou pe- 
rante o seu homôlogo cana- 
diano, Lyle Vandief, esta 
terça-feira durante a confe- 
rência da Organizaçâo 
Mundial de Comércio, a 
decorrer em Montreal. 

Vandief disse que tentou convencer 
Kamei que as anâJises cientificas 
provaram nâo haver perigo nenhum, 
depois de ter mencionado todas as 
medidas tomadas pelo Canadâ para 
certificar a segurança da carne bovina. 
Até ao momento, apenas uma ùnica 
vaca foi diagnosUcada com BSE, 
mais conhecida pela doença das 
vacas loucas, era Alberta a 20 de 
Maio, passade. 



4 Quinta-feira, 31 de Julho, 2003 COMÜiyiDADE O Milénio 

Nunca é tarde para noticiar coisas boas 
O termos encerrado as portas por très 
semanas provocou a falta de algumas noti- 
cias que consideramos de importância 
comunitâria. Mas, como para nos, as 
coisas boas é que contam, nunca é tarde 
para as publicarmos. 
Assim, começamos por felicitar o 
Professor Dr. José Carlos Teixeira, pelo 
lançamento do seu livro "A Presença 
Portuguesa no Canada: uma perspectiva 
de cinco décadas", que teve lugar na 
Ribeira Grande, Sâo Miguel, Açores, e 
corn coordenaçâo e ediçào da Câmara 
Municipal de Ribeira Grande e Museu da 
Ribeira Grande. 
José Carlos Teixeira, um ribeiragrandense 
de quatre costados, nào deixou os por- 

menores destas cinco décadas no Canada 
por màos alheias. Sôbrio, simples e con- 
hecedor profundo da nossa gente e da sua 
vivência neste pais de acolhimento, soube 
pincelar corn oportunidade e verdade os 
acontecimentos. O Dr. José Carlos 
Teixeira ofereceu um exemplar do seu 
livro à Galeria dos Pioneiros Portugueses. 
Cabe neste breve apontamento, felicitar 
também o Présidente da Câmara 
Municipal de Ribeira Grande, Dr. Antonio 
Pedro Rebelo Costa que escreveu o 
Prefâcio, e o Dr. Mario Moura, Director do 
Museu de Ribeira Grande, pela traduçào 
do livro e pela sua enorme vontade em que 
este fosse lançado. 
Na cerimônia do lançamento do livro, no 

T£L: 416,533.39231 
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Centro Cultural da Ribeira Grande, presi- 
dida pelo Présidente da Assembleia da 
Repùblica, Dr. Mota Amaral, teve lugar 
uma homenagem aos pioneiros açorianos 
que chegaram a Halifax em 13 de Maio de 
1953: Guilherme Cabrai da freguesia da 
Matriz (a titulo pôstumo), Afonso Tavares 
da freguesia de Rabo de Peixe e Joào 
Martins da freguesia de Sâo Bras. 
Parabéns! 
Por ocasiâo da Semana de Portugal'2003, 
decorreu uma Regata corn luso-cana- 
dianos na Toronto Island, comemorativa 
do acontecimento. 
Um dos participantes. Luis Salvador, do 
Scotia Bank, enviou-nos algumas 
fotografias que chegaram tarde em relaçâo 
à nossa ultima ediçào mas, que cabem per- 
feitamente, neste apontamento "a tempo". 
Participaram: Luis e Lourdes Salvador, do 
Etobicoke Yacht Club, corn o barco 

Girasol; Tony e Anabela Almeida, 
do Bronte Harbor, com o barco 
Solmar e, ainda, de Oakville, 
Victor e Ana Nunes, com o barco 
Timeless; Ron Lopes e Jennifer 
Marshal, com o barco Solitude; 
Paul Martins e Elisa Torres, com o 
barco Açores e, finalmente, Chris 
Almeida e Sarah Martins, com o 
barco Boa Vida. Quern ganhou? 
O que é que isso intéressa se o 
importante é participar e, tal como 
o barco, boa vida! 

< Por falar em boa vida, nào 
esqueçam que o First Portuguese, 

por intermédio da sua Escola de 
Português, tem ao dispor dos pais 
e alunos, um programa de Verào 
maravilhoso e quer vai durar até 

ao fim de Agosto. 
Trata-se do programa "Ocupaçào dos 
Tempos Livres" que permite aos mais 
jovens, em estilo de brincadeira, partici- 
parem em Jogos Infantis e Jogos 
Interactivos corn os Idosos: aulas de Lingua 
e Cultura Portuguesa: Ginàstica; Pintura; 
Computadores; Desenho; Trabalhos 
Manuais e escutarem as Histôrias das 
Avôzinhas (as idosas do First Portuguese 
Seniors'Centre). Que tal? 
Informaçôes e inscriçôes por intermédio da 
Paula: 416 531-9971, ou 531-1647. 
O Vasco da Gama Cultural Centre of 
Brampton, esta de parabéns. 
Pela primeira vez na histôria do Carabram, 
o Pavilhâo Português foi reconhecido, 
corn 4 prémios. Primeiro prémio nos 
Pratos Tradicionais; primeiro prémio ein 
Atmosfera e Decoraçâo; segundo prémio 
no conjunto de todos os pavilhôes e 
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segundo prémio em Cultura Gérai do Pais. 
Pedir mais... é demais! As nossas felici- 
taçôes à Direcçâo do Vasco da Gama, seus 
sôcios e amigos, assim como todos os 
patrocinadores. 
O Grupo ADAPTO -pequena associaçâo 
que ajuda portugueses déficientes-, reali- 
zou um BBQ de convivio e apoio em 
Niagara Falls, no passado dia 14 de Julho. 
É sempre de salientar a generosidade 
daqueles que se dedicam a ajudar o proxi- 
mo, como é O caso das senhoras Maria 
Parreira e Carmela Ribeiro, entre outras. 
Estas senhoras vâo também promover a 
Festa dos Voluntârios, no proximo dia 16 
de Agosto, na Igreja de Santa Helena, em 
Toronto. Para bilhetes, contactem a Maria 
Parreira, pelo telefone: 416 535-0176, ou 
Carmela Ribeiro: 416 588-5416. Ajude 
quem mais précisa. 

A Flô da Silva, responsâvel da revista 
Streamline, realizou o seu habituai 
cruzeiro anual no Lago Ontario, corn a 
alegria e a sà camaradagem habituais. 
Festa/viagem bem organizada, onde nào 
faltaram boa disposiçào e muitos prémios. 
Uma viagem a Portugal coube ao casai 
Miguel e Ilda da Costa; o prémio das 
danças coube jovem Helena Sousa, empre- 
gada da Golden Grain Bakery e, um 
valioso par de brincos de pérola, de Louro 
Jewellery, calhou em sorte a Luis Miguel 
Marques. 
Um passeio sereno, divertido e cheio de 
prendas. Até p'rô ano, nào é? 
Como acabam de apreciar, valeu a pena 
recuar um pouco no tempo para podermos 
dar-vos conhecimento de vârios aconteci- 
mentos que merecem apreço e elogio. 

JMC 
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Unit 1U7. Scarborough 

Tel: 416-647-8888 

Phone prices subject to new 24 month service agreement. **After $5U mail-in rebate with new activation on plans starting from $25 monthly serv- 
ice fee. Rebate a{)plied or credit on future monthly invoice. $40* monthly fee represents $55 discount. The $15 discount shows as recurring credit 
credit on monthly invoice for duration of term. Offer expeires June 15/2003 '"Rogers Communications Inc. (E’AT&T Corp. Used under license. 
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Férias - encontros e reencontros 
Nem tudo correu de feiçâo. Mesmo de 
Verâo e em férias hâ sempre um grào de 
areia que emperra a mâquina... Mas, o 
bom é recordar... o que foi (e é!) bom. 
Logo à chegada, caminhando pela 
Avenida da Liberdade, em Lisboa, descon- 
traidamente e em plena harmonia corn a 
paisagem e as pessoas, ouvi um "pi-pi" 
perto de mim, vindo de um automôvel. 
Olhei e, para espanto meu, de là acenava- 
me sorridente o bom amigo Carlos 
Alberto Vieira da Silva. Julguei-o no 
Algarve onde exerce a sua actual vida 
profissional mas, afinal, estava mesmo ali 
à mâo. Saltei para o interior do carro, 
passeâmos, conversâmos e bebemos a 
tradicional bica à maneira num dos novos 
Cafés da velha Lisboa. Combinâmos um 

encontro no Algarve... que se gorou. É 
sempre assim, o inesperado é que conta. O 
combinado corn o Paco Bandeira, de jan- 
tarmos e dar um pulo até à Sociedade 
Portuguesa de Autores, para participar na 
eleiçâo dos novos Corpos Gerentes da 
SPA, também nâo teve lugar. A 
Assembleia Gérai para a mencionada e 
necessâria eleiçâo foi adiada para 
Setembro... 
Ainda em Lisboa, nâo perdi a oportu- 
nidade de contactar o amigo e colaborador 
Eduardo Saraiva. Almoçamos e discuti- 
mos mil e um temas, particularmente, 
sobre a politica caseira, de lâ e de câ. Foi 
um duplo "dar ao dente" e pôr a escrita em 
dia sem "bocas de Mentol" como tâo bem 
escreve o Eduardo Saraiva. O reencontro 

em Lisboa, também falhou. Coisas que 
acontecem a quem esta em férias sem 
grandes programas definidos. Sol e praia, 
petiscadas, e viva a farra. 
Ao fim da tarde, depots de ter resolvido 

uma pequena série de coisas pessoais, 
"encolhi-me" no pequeno carro alugado 
(nâo dei uma breve boleia ao Jamie e â 
Ana Fernandes, porque as malas nâo cabi- 
am no popô...) e segui para o Algarve, onde 

Virus do Nilo Ocidental: Como combater os mosquitos. 

E\nte âguas estagnadas em redor da habitaçâo. Abra pequenos orificios no fundo dos 
recipientes a fiin de evitar a acmnulaçâo de âgua. Mude a âgua às banliciras dos pâssaros em 
dias altemados. Vire o adubo orgânico coin frequência e limpe bem os algerozes. 
Para obter mais infomiaçào, é favor telefonar ou visitar o endereço electrônico na rede. 
1-877-234-4343 TTY 1-800-387-5559 www.HealthyOntario.coin 

Vamos combater as picadelas! 

Making IiealUicare workfoî’ you. Ontario 
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Na Quinta Ma, 
Esmeralda Coelho 
mostra ao neto Max 
um bel» cordeirinko,.. 

jâ se encontrava a familia. Dormi que nem 
um santo... 
O Sol, em Portimào, escaldava. 
Felizmente, um ventinho relativamente 
forte, sacudia o pouco arvoredo da 
cidade e dâva-nos uns momentos de leve 
frescura. Se na praia incomodava um 
pouco, na cidade era um prazer. 
Abençoado ventinho. 
Tal como tinha programado corn o casa- 
linho Ana e Jamie, fomos até Loulé (Loulé 
City, como diz o Jamie), para uma 
prometida almoçarada. Claro, o Jamie e a 
Ana, sô comeram pois, os pais do Jamie - 
Joe e Maria Iria-, é que aguentaram corn o 
BBQ e o resto. Uma delicia. Sardinhas e 
carapaus corn fartura, fresquinhos a 
cheirar a mar, salada à moda da terra, 
muito tinto e branco, alegria, confrater- 
nizaçào. Nunca mais me lembrei de 
Toronto... A quinta do casai Iria, é uma 
pequena gracinha. Arvores de fruto, onde 
dominam as laranjas e ameixas. Uma 
Nora antiga, ruidosa e lenta como man- 
dam as regras do passado, a cumprir a 
sua missâo de regadio, tudo muito bem 
arranjado e funcional. O senhor Iria o que 

faz, faz corn gosto. Também, para alegria 
do meu neto Max -e todos os miüdos que 
vivam ou visitem os Iria-, a quintinha 
ainda possui muitos animais, como cabras, 
galinhas, perds, etc. O puto Max esteve nas 
suas sete quintas! Foi um dia muito bem 
passado. Engordei uns gramas. O Jamie e 
a Ana Fernandes, antes de partirem para 
os Arcos de Valdevez, participaram no 
casamento do amigo de infância Ludovic 
Coelho corn a bonita Liliana. Parabéns! 

Na praia, reencontrei muitos compa- 
nheiros de Toronto. Alguns, cujos 
nomes nâo recordo ( a mim facilmente 
reconhecem, eu é que tenho mais difi- 
culdade em lembrar o nome de todos, 
embora os conheça. Desculpem là...), e 
outros, do meu circulo de amizades. 
O Professor Damiâo Costa, mulher e 
filha, nunca falham em Faro e 
Portimào. A praia do Vau é o ponto de 
encontre. E, mesmo de férias, nâo 
deixam de enviar um apelo aos pais 
para que inscrevam os filhos nas esco- 
las de português, especialmente, na 
sua Escola do Transmontano. Nâo fa- 
Ihem para que eu nâo fique mal visto, 
OK? 
Em Portimào, em gozo de férias corn a 
filha Joanne e outros familiares, tam- 
bém esteve a Graça. Ainda, convivi 
corn o José Costa, a mulher Suzy e os 
filhos David e Cristina, assim como 
sua mâe Leontina (Avô do meu neto 
Max, pela parte da mâe, Linda Costa) 
que se regalaram corn umas férias em 
Portimào depois de uns dias em 
Castelo de Neiva, de onde é natural a 
familia Costa. Uma festa. 
Na praia do Vau também é mais do 
que certo reencontrar o casai Mia e 
Ivo Azevedo. Nunca deixam de estar 
corn os habituais amigos a jogar à 
sueca sob o "Chapéu de Sol". Desafios, 
piadas, grande amizade reinante. As 
vezes até se esquecem de dar uma ba- 
nhoca no mar sereno e salgado. A pin- 
tora Bia Azevedo, até na sueca pinta... 
a manta! 
Outros dos grandes amigos que nunca 
deixam de aparecer e de ajudar em 
tudo quanto é necessârio, sâo o Artur 
Vilhena e sua mulher Angela. Um 
casai maravilhoso, sempre pronto para 
a parodia, passeios e comes-e-bebes! O 
Artur Vilhena é um às no grelhador. É 
cada petiscada no balcâo do seu 
apartamento, de fazer lamber o beiço 
ao mais sizudo dos parceiros. Um 
pouco mais acima, na Companheira, 
um velho companheiro, obrigatôrio 
nestas andanças de férias pelo 
Algarve. O müsico e amigo da ado- 
lescência, Ilidio Filipe do Nascimento. 
Ele, a mulher e filhos, sâo parte da 
familia. E, como canta o meu com- 
padre Raül Indipwo, "Ter amigos é 
fortuna", vou procurar manter os que 
tenho para o que der e vier. Mais vale 
um amigo à mào que longe um irmào. 
Acredito piamente. 
'Fambém estou sempre ao dispor. Por 
principio, por obrigaçâo. 

JMC 

Ao amigo I Adelino Costa 
I 
I No aniversârio que fiz 
I No teu jeito tâo cortez 
I Desejâste ao Moniz 
I Que se repita muita vez 

I Fico-te muito obrigado 
I Das quadras que me fizeste 
I Senti-me lisongeado 
I Nos parabéns que me deste 

I As tuas quadras guardei 
I Como simbolo de gloria 
I E jamais esquecerei 
I A tua dedicatôria ||i A minha aima sincera 

Regozija corn motivo 
Dum amigo bom se espera 
Sempre algo de positivo 

Acredita amigo Costa 
Na minha sinceridade 
Quem ao teu lado se encosta 
Sô pode encontrar bondade 

És um homem de moral 
Salvo um pequeno defeito 
Nâo expressas nojornal 
Coisas boas que tens feito 

Tuas ideias expressa 
Que o sabor nâo te falta 
E verâs muito depressa 
Que atinges a ribalta 

Por seres simples te venero 
E porque a todos respeitas 
Fiz-te um pedido sincero 
Desculpa se nâo o aceitas 

Mais uma vez obrigado 
Aceita deste Moniz IUm abraço apertado 
E Deus te faça feliz 

Hull, Quebeque 

1 

I I 
i 

J 

Medalha comemorailva 
dos 50 anos 
A medalha comemorativa dos 50 anos ofi- 
ciais dos portugueses no Canadâ, lançada 
no passado dia 13 de Maio de 2003, na 
recepçâo aos Pioneiros no Mississauga 
Convention Centre, estâ ao dispor dos 
interessados, bastando para adquiri-las. 

contactar os membros da Comissâo 50 
Anos-Uma Celebraçâo Luso-Canadiana, 
ou mesmo Bernardete Gouveia, na 
Redaeçâo de O Milénio, em Toronto. 
Informaçôes: 416 538-0940. Cada medalha 
custa apenas $30. dôlares. 



8 Quinta-feira, 31 de Julho, 2003 COMyiyiDADE O Milénio 

Durâo ! 
Barroso I 
acredita no futuro | 
da inddstria | 
têxtil na Boira I 
Intorior | 

I O governo quer appstar no fuluro da | 
indmtria têxtil na Beira Interior, mas j 
récusa uma situaçâo de manutençâo ■ 
artificial de postos de trabalho, afir- | 
moü o primeiro-ministro. 
Durâo Barroso, que falava na 
Câmara Municipal da Covilhà, apôs 
ter inaugurado a auto-éstrada da 
Beira Interior, reconheceu que ha Ipaises mais desenvolvidos que 
Portugal a mantér alguma indûstria 
têxtü, tal como hâ quem acredite nas 
potencialidades do sector têxtil da 
Covilhà. 
Mas nâo deixou de chamar a atençâo 
para varias opçôes seguidas por esses 
parses, como o nâo fomentar a confli- 
tualidade social desnecessâria, 

porque a luta actual é de competiçâo i 

entre naçôes a uma escala global para i 

atrair investimento. 
Em Portugal hâ trabalhadores 
empenhadôs e corn espirito de 
empresa e empresârios corn uma 
visâd notâvel, pelo que Durâo 
Barroso acredita que "é possivel 
vencer esta situaçâo actual". 

Paulo Portas 
defende manutençâo 
do sen partido no 
governo 
Paulo Portas afirmou, sâbado à noite, que 
é importante para o sistema politico por- 
tuguês manter no governo um partido de 
direita que nâo seja penhor do governo, 
mas influencie o executivo. 
O lider do CDS/PP falava no jantar de 
encerramento do Conselho nacional do 
partido realizado numa unidade 
hoteleira no Carvoeiro, em Lagoa, adi- 
antando que o partido "nâo esquece 

valores" e deu como exemplo "o que 
Portugal fez em Africa". Paulo Portas 
reafirmou a defesa do governo de coli- 
gaçâo e que as reformas que jâ foram 
feitas sô seriam possiveis corn um gover- 
no estâvel, tal como existe, e corn a pre- 
sença do CDS/PP. 
O lider centrista criticou os partidos de 
esquerda e o governo de Antonio 
Guterres, atribuindo-lhe culpas totals 

pela "situaçâo de quase falência que o 
pais viveu". No âmbito partidârio, Paulo 
Portas afirmou que o Conselho nacional 
decorreu corn serenidade e foi uma liçâo 
de entendimento e coesào num partido 
que é disciplinado e credivel. "Os jor- 
nais noticiam quezilias partidârias, mas o 
pais o que précisa é de calma", disse. 
Paulo Portas encerrou o jantar, apelando 
a mais militância e confiança no partido. 

Washington critica suspensâo de acreditaçâo 
dos Reporteres Sem Fronteiras 
Os Estados Unidos criticaram de 
forma severa a suspensâo por um 
ano da acreditaçâo nas Naçôes 
Unidas da Organizaçâo Nâo 
Govemamental (ONG), Reporteres 
Sem Fronteiras (RSF), apôs uma 
queixa apresentada por Cuba. 

"É irônico que a expressâo livre de uma 
ONG que représenta uma profissào con- 
sagrada à livre transmissào de ideias possa 

ser atacada pela sua critica pacifica, graças 
a um représentante de um governo ditato- 
rial no organismo da ONU, consagrado à 
protecçâo e defesa dos direitos do 
Homem", afirmou uma porta-voz do 
departamento de Estado, Tara Bigler. 
A RSF perturbou por breves instantes, em 
Março passado, uma reuniào da comissào 
dos direitos do Homem, apresentando 
faixas protestando contra a presidência 
libia. 

"Essa acçào dos cubanos contraria os 
valores para a defesa dos quais a comis- 
sào dos direitos do homem foi criada", 
sublinhou Rigler. 
A RSF foi suspensa por um ano na sequên- 
cia de uma votaçâo em Genebra, do 
Conselho Econômico e Social (ECOSOC) 
das Naçôes Unidas, graças a 27 votos a 
favor, entre os quais se destacam os de 
varies paises africanos e arabes, nomeada- 
mente a Libia. 

Cerco à Cisjordânia é "imperativo de 
segurança”, dizem israelitas 
o cordâu de segpirança levantado 
por Israel ao longo da linha de 
demarcaçâo corn a Cisjordânia é 
"uma obrigaçâo ditada por impera- 
tivos de segpu'ança", declarou um 
alto responsàvel israelita, reagpndo 
a criticas do présidente dos 
Estados Unidos. 

"A implantaçào deste cordào de segurança 
nâo tem qualquer objectivo politico. È 

uma obrigaçâo ditada apenas por impera- 
tives de segurança", declarou este fun- 
cionârio israelita, sob anonimato. 
George W. Bush classificou este procedi- 
mento israelita com o terme "muro", nome 
que lhe é dado pelos palestinianos em 
alusào ao antigo "muro de Berlim". 
"Pense que o "muro" constitui um proble- 
ma e jâ discuti isso corn [o primeiro- 
ministro israelita] Ariel Sharon", disse o 
présidente norte-americano durante um 

encontro na Casa Branca com o primeiro- 
ministro palestiniano, Mamhud Abbas. 
"É muito dificil restaurar a confiança entre 
israelitas e palestinianos corn um muro a 
cercar a Cisjordânia", admitiu Bush, acres- 
centando que voltarâ a discutir a questào 
corn as autoridades de Gaza e Jerusalém. 
"Israel nâo constrain qualquer muro, os 
palestinianos é que empregam esse terme" 
sem qualquer razâo, disse o responsàvel 
israelita. 

Ervanàiria Açores 
529 Rogers Road S 

I Produtos Naturais e Espirituais® 

Se tem problemas corn a saùde, trabalho, finanças ou 
famüia, consulte LUIS PACHECO (conselheiro) 

Ajuda-o a: • desviar os seus inimigos • protegê-lo de injustiças 
• conter os seus nervos • a ter paz na sua vida 

Sucesso garantido: • organizaçâo familiar • separaçôes • conflitos 

financeiros • ajudar os estudantes • no trabalho 

Ouvir a Verdade em consulta profunda 

4^6-658-4323 
Leitura 

de Cartas 

José Cardeal 1950 - 2003 

Faleceu em Oak^àlle, de[)ois de doença pro- 
longada, José Cardeal, o primeiro velejador 
açoriano a percorrer U) rail milhas mariti- 
mas (entre 19D6 e 11198) com passagem por 
Portugal e America Central, corn saida do 
Canada. 
José Cardeal deixa viüva e très filhos, a 
quem enviamos sentidas condolêneias, par- 
ticularmente, à jovem intérprete luso-cana- 
diana Catarina Cardeal, jâ vencedora do 
Festival da Cançào CIRV e uma das nossas 
melhores vozes. 

Paz à sua aima. 
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Berta Cabral, am Toronto 
A Présidente da Câxnara 
Municipal de Ponta Delgada, S. 
Miguel, Açores, Dra. Berta 
Cabrai, visita Toronto de 1 a 3 de 
Agosto. 

A Dra. Berta Cardoso visita na sexta- 
feira a Câmara Municipal de Toronto, 
onde assinarâ o Livro de Honra, irâ a 
seguir à Estaçào OMNI, sera recebida 
no Consulado Gérai de Portugal e 
estarà présente na CIRV-fm no pro- 
grama opiniâo das 12hl5. 
Pela tarde, estarâ na Câmara 

Municipal de Oakville, sera entrevis- 
tada na FPtv-SIC e, pelas 20h00, terâ 
um jantar em sua honra na Casa dos 
Açores, promovido pela Casa dos 
Açores e pelo Cenro de Divulgaçào 
Açoriana no Canada. 
Sâbado, dia 2, pelas 09h00, visita à 
exploraçâo agro-pecuâria de Manuel 
Tavares. Ao meio-dia, visita à Igreja 
de Santa Maria, em Hamilton. As 
14h30, passeio as Caves da familia 
Joào de Sousa, em Beensville, e a 
Niagara Falls. 
As 18h30, recepçâo na sede do 

Nücleo de Toronto do PSD e, às 
19h30, jantar no restaurante O 
Tabico. 
Domingo, às 10h30, Missa de Festa 
em Louvor do Senhor da Pedra na 
Igreja de Santa Inès, e incorporaçâo 
na Procissào do Senhor da Pedra às 
I5h30. 
A Dra. Berta Cabral régressa aos 
Açores, na segunda-feira. 
Informaçôes, na Casa dos Açores: 
416 603-2900, ou Centro de 
Divulgaçào Açoriana no Canadâ: 
905 279-8368. 

Hossa Senhora 
do Monte no 
Madeira 
Parque 

a Séné 

■ 

Nos prôximos dias 16 e 17 de Agosto, tem 
lugar no magnifico Madeira Park, as 
grandiosas lestas de Nossa Senhora do 
Monte, Padroeira da Madeira. 
Paralelamente às lestas religiosas, corn 
Missas e Procissào, terâ lugar os festejos 
populares corn muita müsica para dançar, 
folclore, comes-e-bebes à madeirense e 
variedades corn Décio Gonçalves, Jorge 
Carvalho, Marc Dennis (USA) e outros 
mais. 
Uma festa a nào perder no Madeira Park, 
a 16 e 17 de Agosto. 

Cruzeiro do First 
Portuguese uo 
Logo Ontario 
O First Portuguese Canadian Cultural 
Centre realiza no Domingo, dia 17 de 
Agosto, O seu anual cruzeiro no Lago 
Ontario, no barco "Pioneer Queen". 
Viagem, variedades e buffet, por apenas 
$50. dôlares. 
Sào convidadas do First Portuguese, as 
artistas Mara Abrantes e Jessica Amaro. 
Müsica para dançar corn o DJ-Green. 
Réservas; 416 531-9971/72, ou 416 531- 
1647. 
Divirtam-se e ajudem o First Portuguese. 

Saiba como os serviços de apoio comunitârio 
e domiciliârio o podem ajudar. 

Quando um ente querido nécessita da sua 
atençào o dia inteiro, todos os dias, isso 
pode ser esgotante, tanto fisicamente, como 
emocionalmente. Talvez o seu ente querido 
nécessite de cuidados 24 horas por dia. 
Ou talvez tudo o que você précisa é de uma 
pausa de vez em quando. 
O apoio comunitârio e domiciliârio abrange 
uma grande variedade de seniços, que 
podem ir desde um simples volimtârio que o 
substituirâ enquanto trata dos seus afazeres 
(conhecido como “apoio ao prestador de 

cuidados”) até um serviço mais corapleto, 
como um quarto numa casa de repouso. 
O seu Community Care Access Centre 
(CCAC) pode ajudâ-lo a decidir quais as 
altemativas que melhor se adaptam ao seu 
caso e auxiliâ-lo na obtençâo dos serviços 
de que nécessita. 
Para mais informaçôes, ligue 
1-877-234-4343 e peça uma brochura 
gratis Jïome and Community Care for 
Seniors. Ou visite www.health.gov.on.ca 
e clique em Seniors’ Care, 

(§) Ontario 

Tomar conta de um ente querido pode 
ser gratificante - mas cansativo. 
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Aceitamos encomendas, 
com especiais Codos os dias: 

Bacalhau, arroz de 
marisco, costeletas, 
galinha grelhada na 
brasa e no espe1;o, 
saladas e muit:o mais. 

Ao serviço da comunidade M5-829-8395 
2828 Kingsway Drive, OakviUe Ont. (Sherwood Heights Plaza) 

• Na Winston Churchill a sul da QEW • „ 

6 DIAS FOB SEWANA DAS 10AW-8PM • FECHADO A 2^ FEIRA • 6” mRA 10AM-9PM 

O legendârio comediante 
Bob Hope faleceu domingo à 
noite, aos 100 anos de idade, 
ao lado da famflia, em 
Toluca Lake, na California, 
vitima de pneumonia. 
Nascido em Inglaterra, Hope 
tornou-se famoso nos 
Estados Unidos quando 
começou a fazer comédia, 
tendo posteriormente ficado 
uma estrela de radio, dos 
filmes e da televisâo. Hope 
tinha completado 100 anos 
hâ dois meses. 

Minutes depois do falecimento do pai, 
Linda Hope descreveu o seu falecimento 
como “uma morte bonita, serena e pacifi- 
ca. Deu-nos um beijo a cada um e foi 
tudo”. 
Bob Hope era amigo de présidentes e gé- 
nérais, assim como um enorme fanâtico de 
golf. Desde a II Guerra Mundial até à 
Guerra do Golf no inicio da década de 90, 
Hope dedicou-se a entreter as tropas ame- 

ricanas espalhadas no mundo, 
tendo actuado junto das bases mi- 
litares e nos navios. 
No comunicado de pêsames envia- 
do à familia, o présidente dos 
Estados Unidos George W. Bush 
disse que “a América perdeu hoje 
um grande cidadâo. Bob Hope 
fazia-nos rir, alegrava-nos a aima. 
Bob Hope serviu a naçào. Estamos 
todos de luto corn a perda deste 
homem”. 
Por sua vez, o primeiro ministro 
canadiano, Jean Chrétien, defeniu- 
o como “um comediante do mais 
alto calibre que iluminou a vida de 
muitos jovens militares cana- 
dianos em serviço noutros paises”. 
Hope foi também estrela de cine- 
ma, tendo contracenado corn ou- 
tras estrelas tais como o jâ falecido 

Bing Crosby, um amigo de longa data. 

Pequena Biografîa: 

Nasceu Leslie To\vnes Hope, a 29 de Maio 
de 1903, em Inglaterra, o que quinto filho 
de uma familia de sete rapazes; 
Veio para Cleveland com os pais quando 
contava 4 anos; 
Na sua juventude, trabalhou em vârios 
espectâculos amadores, contribuindo para 
as finanças da familia; quando nào se de- 
dicava ao espectâculo, trabalhava como 
reporter; 
Quando terminou a escola secundaria, 
começou a tirar liçôes de dança, passando 
de aluno a professor rapidamente, devido 
à agilidade que possuia; 
Ao lado do amigo Lloyd Durbin, Hope 
teve o primeiro sucesso corn Fatty 
Arbuckle Show. Um ano mais tarde foi 
para Nova lorque, onde iniciou a cami- 
nhada de sucesso na Broadway corn 
“Sidewalks of New York”. Em 1932, surge 
Ballyhoo, em 1933 Roberta, em 1934 Say 
When e 1936 dois grande shows corn 
Ziegfield Follies e Red, Hot and Blue. 
Em 1938, surge o primeiro grande filme 
da sua vida: The Big Broadcast of 1938. 

Gravaçâo de Saddam 
Hussein cenfirma marte 
des fillies 
Uma gravaçâo audio de Saddam Hussein - 
foi publicada na televisâo ârabe, esta 
terça-feira, reconhecendo a morte dos 
dois fîlhos. 

Segundo a gravaçâo, a morte de Oday e 
Qusay foi “uma boa noticia”, uma vez que 
os dois filhos de Saddam foram mortos 
durante uma troca de fogo entre 
iraquianos fiéis ao antigo 
regime e as forças mi- 
litares dos Estados Unidos 
da América, no passado 
dia 22. 
“Mesmo que Saddam 
Hussein tivesse mais cem 
filhos, entregâ-los-ia da 
mesma maneira à luta 
pela causa iraquiana”, 
disse a voz da gravaçâo. O 
inicio da gravaçâo deu-se 
corn a leitura de um verso 
do Qu’ran e disse que 
tinha sido gravada 
durante o mês de Julho 
deste ano, embora a data 
exacta nào tivesse sido 

claramente revelada. Esta gravaçâo na 
televisâo ârabe Al-Arabiya foi a segunda 
atribuida a Saddam Hussein no espaço de 
uma semana. 
Também na manhâ de segunda-feira, as 
forças militares americanas disseram ter 
capturado um dos guarda-costas de 
Saddam durante um ataque à cidade natal 
do ex-lider iraquiano. 

todos os soldados americanos. 
Bob Hope recebeu mais de 2.000 prémios, 
incluindo 54 doutoramentos Honoris 
Causa, em reconhecimento pelo trabalho 
artistico e humanitârio desempenhado. 
Hâ dois meses, na festa do seu 100° aniver- 
sârio. Bob Hope deu provas que, ao fim de 
100 anos, ainda nâo tinha perdido o senti- 
do de humor dizendo aos présentes: 
“Sabem quando temos a noçâo de estar 
velhos? Quando as vêlas custam mais que 
o prôprio bolo”. 

Faleceu a 27 de Julho de 2003. 

Corn o espectâculo Pepsodent, Hope ini- 
ciou a longa carreira de comediante das 
forças militares; 
Em Maio de 1997, viu uma nova frota de 
navios militares receber o seu nome - 
USNS Bob Hope, e um mês mais tarde a 
Força Aérea “baptizou” um C-17 de “Bob 
Hope”. Em Outubro do mesmo ano, 
tornou-se no primeiro veterano honorârio 
na histôria dos Estados Unidos da 
América. 
Em 1999, a Capela no Cemitério Nacional 
de Los Angeles recebeu o nome de Bob 
Hope, em honra do trabalho feito por 

O 

Bob Hope 
faleceu aos 100 anos 
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A trip home now departing 
from your living room. 

Now, with Rogers Digital Cable, 
you can get the channels you want through 

the cable you already have. Featuring FPTV, 

Call us at 1-888-ROGERS1, 

O ROGERS 
Digital Cable 

unique multicultural programming 
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Entrem em contacto com EPIM onile podem promover 

todos 05 dias as vossas actividades 

Enviem as informaçôes via fas: 
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restas do SENHOR DA PEDRA 
na Igrela de Santa Inès 
Este fîm-de-semana, a fcimosa e 
tradicional festa do SENHOR DA 
PEDRA, tem lugar na Igreja de 
Santa Inès, em Toronto. 
Sexta-feira, dia 2 de Agosto, aber- 
tura das festas às 17h00, corn os 
artistas locals Michelle Madeira e 
Porfirio Ribeiro, vindos do Brasil 
Valber & Vanille e, dos EUA, Marc 
Dennis. 

Actuam as bandas Lira Nossa Senhora de 
Fâtima e de Hamilton. O arraial é, como 
sempre, no Bellwoods Park. Domingo, 

dia 3, às 08h30, Missa. Às 10h30, Missa 
Solene e Sermào, corn o pregador Padre 
Antonio Sousa. Às llh50 e às 13h00, 
Missas. Às 15h30, Procissào do Senhor 
da Pedra, corn saida da Igreja de Santa 
Inès e pelo percurso habituai. Além de 
anjinhos, andores e figuras, a Procissào 
do Senhor da Pedra terâ o acompa- 
nhamento das Bandas Lira Nossa 
Senhora de Fâtima, Senhor Santo 
Cristo, Portuguesa de Hamilton e de 
Hull. 
Ao fim da tarde, pelas 17h30, arraial no 
Bellwoods Park, com Melissa da Silva, 

Valber & Vanille, Décio Gonçalves e 
Marc Dennis. Ainda, exibiçôes do 
Rancho Folclôrico de Santa Inès, e das 
bandas de Santo Cristo e de Hamilton. 
Segunda-feira, dia 4, Civic Holiday, com 
inicio pelas 17h00, arraial e encerramen- 
to das festas, junto da Igreja de Santa 
Inès, corn Melissa da Silva, Michelle 
Madeira, Steve Medeiros, Porfirio 
Ribeiro e Décio Conçalves. Às 22h00, 
sorteio de um automôvel. 
Nâo faltem, este fim-de-semana, às festas 
do SENHOR DA PEDRA, na Igreja de 
Santa Inès em Toronto. 

Madeira é parceiro 
importante para os Açores 
A Madeira é um parceiro econômi- 
co muito importante para os 
Açores, em diversas frentes da 
actividade econômica, disse esta 
tarde, no Fimchal, o secretârio 
regional da Economia, Duarte 
Ponte. 

O governante falava aos jornalistas sobre 
os objectivos da missâo empresarial 
açoriana que esta na Madeira e até domin- 
go, para diversas acçôes promocionais e 
contactos corn entidades e empresârios 
madeirenses, sobretudo em areas rela- 
cionadas corn o turismo e corn o comércio, 
nomeadamente, neste caso, dos sec- 
tores da carne, lacticinios, peixe fresco 
e conservas. 
Duarte Ponte e Ricardo Rodrigues, 
secretârio regional da Agricultura e 
Pescas, que chefiam a missâo, estiveram 
hoje reunidos corn a direcçâo da 
Associaçào do Comércio e Indüstria do 
Funchal (ACIF) e corn empresârios do sec- 
tor do turisfno e da importaçâo. 
O secretârio regional da Economia disse 
também aos repôrteres que existem 
condiçôes para ampliar as exportaçôes 
açorianas para a Madeira e, por outre 
lado, para estabelecer parcerias no sector 
do turismo que podem ser benéficas para 

as duas regiôes autonomas. Neste sector, 
Duarte Ponte afirma-se convicto de que hâ 
investimentos que "precisam de ser 
rentabilizados, como é o caso da realiza- 
çâo de voos "charter" conjuntos ou de voos 
directes para os Açores, que depois 
escalem a Madeira, ou vice-versa". 
Promoçâo conjunta e mais ligaçôes aéreas 
entre os dois arquipélagos, caso surja 
maior procura, sào outras possibilidades 
de cooperaçâo apontadas pelo secretârio 
regional. 
Duarte Ponte disse, também, que a sua 
participaçâo, amanhâ, num seminârio 
organizado pela ACIF e reuniôes agen- 
dadas corn o vice-presidente do Coverno 
madeirense e corn alguns secretârios 
regionais, "vâo aprofundar as boas 
relaçôes institucionais que jâ existem entre 
os Açores e a Madeira". 
O governante considerou ainda um 
momento "fundamental" desta missâo a 
realizaçâo de dois "workshops", um sobre 
turismo e outro sobre comércio, onde 
empresârios das duas regiôes vâo tomar 
contacte corn oportunidades de negôcio. 
Duarte Ponte e Ricardo Rodrigues visi- 
tam, ainda nesta quinta-feira, a Expo- 
Madeira, certame em que estâ representa- 
da toda a actividade econômica 
madeirense. 

DUNDAS^ 
TVavel & Tours 

liM SERVIÇO DE VIAGENS COMPETENTE 

Tel : 416-516-8336 
Tax: 416-516-7724 

C-mail: dundas.travel@on.albn.com John A. Ferreira - Manager 

FESTA DE VERÂO DAS 
COMÜNIDADES EM ANCRA 
DO HEROfSMO 
A Presidência do Governo 
Regional dos Açores, através da 
Direcçâo Regional das 
Comunidades, vai apoiar a rea- 
lizaçâo da Festa de Verâo das 
Comunidades, uma iniciativa da 
Radiodifusâo Portuguesa 
Internacional, que conta tam- 
bém corn a colaboraçâo da 
Câmara Municipal de Angra do 
Heroismo. 

A festa realiza-se no proximo dia 16 de 
Agosto, na Praça Velha da cidade 
Patrimônio Mundial, na ilha Terceira. 
Este festival, que oçprre anualmente, 
prétende levar a todos os portugueses 
espalhados pelo mnhdo, um pouco de 

Portugal, da nossa mùsica, raizes, 
tradiçôes e cultura, constituindo assim 
uma oportunidade para reduzir as dîs- 
tâneias e promover um convivio entre 
comunidades que partilham, acima de 
tudo, uma hngua e uma identidade 
comuns. No âmbito desta iniciativa 
decorrerào, também na Praça Velha de 
Angra do Heroismo, duas emissôes em 
directe, no dia 15 e 16 de Agosto, as 
quais serao igualmente transmitidas, 
através da RDP Internacional, para as 
Comunidades Portuguesas espalhadas 
por todo o mundo. Trata-se da 7“ 
ediçâo da Festa de Verâo das 
Comunidades, que este ano elegeu a 
cidade de Angra do Heroismo, como 
anfitriâ. 

Comhate ao desemprego 
é prioridade para os 
portpguoses 
O combate ao desemprego voltou a ser 
em Julho a principal preocupaçâo dos 
portugueses, num mês em que as expec- 
tativas econômicas voltaram a subir, 
révéla o barômetro mensal da Marktest, 
divulgado pelo Diârio de Noticias e 
TSF. 
A luta contra o desemprego é, segundo 
30,1% dos inquiridos, o principal desafio 
para o governo de Durâo Barroso, 
enquanto 20,3% aponta o fim das listas 
de espera na saüde. 
O equilibrio das contas (11,3) e a luta 
contra a criminalidade e violêneia (8,8) 
sâo as preocupaçôes que se seguein na 
lista do barômetro. 
Quanto ao indice de expectativa dos 
portugueses, 40% dos inquiridos acredi- 
ta que a situaçào econômica de Portugal 
estarâ pior dentro de um ano. 
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CIRV-fm e Happy Travellers 
de novo em Cuba 
Happy Travellers e CIRV-fm 
cumprem, este fim-de-semana, o 
prometido: partida para Cuba do 
primeiro grupo de "Férias de Verâo", 
programaçâo da "équipa" do jâ tradi- 
cional Winterfest. O Hotel Riu 
Turquesa, em Varadero, vai ser palco 
de muita animaçâo nos prôximos dias 

corn a presença dos portugueses, jâ 
conhecedores do "terreno" e cheios de 
vontade em divertirem-se à grande e à 
portuguesa. Latinos à rédea solta... 
Fernanda Almeida e Frank Alvarez 
partem, como sempre o fazem, corn o 
grupo para que nada lhes faite. 
Parabéns, boa viagem e boas férias! 

Forum sobre pneumonia 
atipica e virus do Nilo Ocidental 
A Federaçào Luso-Canadiana de 
Comerciantes e Profissionais (FPCBP) 
organiza amanhâ, 1 de Agosto, um 
forum sobre pneumonia atipica e o 
virus do Nilo Ocidental. Segundo o 
comunicado enviado à imprensa pela 
FPCBP, a sindroma respiratôria aguda, 
mais conheçida por pneumonia atipica, 
é uma doença grave, para além de re- 
presentar um emergência no sector da 
saüde e econômico da provincia do 
Ontario. No tocante ao virus do Nilo 
Ocidental (West Nile Virus), os efeitos a 
longo termo ainda sâo desconhecidos. 
No entanto, jâ alguns estudos foram 
efectuados para saber se se pode conter 

^alguns dos problemas provenantes do 
virus. Sabe-se, porém, que estes efeitos 
podem incluir efeitos fisicos, tais como 
dores de mùsculos, fadiga e dores de 

cabeça), efeitos cognitivos, tais como | 
confusâo, depressào, perda de | 
memôria, e efeitos funcionais, tais como I 

I problemas em preparar refeiçôes, sair | 
ou fazer compras. | 
Corn o objectivo de discutir este assun- | 
to, a Federaçào de comerciantes e | 
profissionais organiza o almoço-fôrum | 
no Pearson Convention Center, loca- | 
lizado no 2638 Steeles Ave. West, junto | 
às ruas Airport e Steeles. Para ajudar a | 
abordar estes tôpicos, estarào présentes | 
no almoço o ministro da saüde do I 
Ontârio, Tony Clement, e o Comissârio | 
da Saüde Püblica, Dr. Colin D’Cunha. | 
O forum tem inicio às Hh30 e termi- | 
narâ por volt a das 14h30. Os intéressa- ^ 
dos poderâo contactar a FPCBP através | 
do 416-537-8874 ou pelo e-mail | 
fpcbp@bellnet.ca. | 

0 empresàrio Joe Berardo, 
em Toronto 
o conhecido empresàrio português, 
Joe Berardo, natural da Madeira, 
que prosperou na Africa do Sul, 
encontra-se em Toronto, em viagem 
de negôcios. 
Joe Berardo visitou o Grupo de 
Comunicaçôes CIRV-fm/FPtv/O 

Milénio, onde concedeu entrevistas. 
Por estarmos no fecho desta ediçào de 
O Miénio, sô na prôxima semana 
transcreveremos a entrevista que nos 
proporcionou. 
As nossas boas vindas ao empresàrio 
Joe Berardo. 

TUDOISTO S6 COM JOSË DA COSTA 
E ADDISON ON BAY 

832 BAY STREET, EM TORONTO 
(A NORTE DA COLLEGE ST.) 

on 13 
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Agora, tem uma optima oportunidade de obter um 
carro novo durante o maior saldo do ano na Addison na 

College e Bay, até ao dia 9 de Agosto. 

Nâo pague juros durante 5 anos nos modelos novos. Os 
descontos totals podem atingir os $8,000.00. Exemplo: 
obtenha um Sunfire novo por $10,595.00 ou um Grand 

AM novo de 2003, automatico com ar condicionado por 
apenas $17,400.00. 

Se tiver um veiculo com 10 anos ou menos de idade, terà 
um maior desconto. Se tem algjuém déficiente em sua 

casa, nâo paga taxas provincials; se completou um curso 
superior terà um desconto ainda maior. 

Habilite-se a 4 viagens aos Açores, Madeira ou 
Continente; Excelente variedade de veiculos usados 

corn juros a partir de 1.9% e sem fazer pagamentos até 
Dezembro deste ano. 

Addison on Bay e Joe da Costa 
oferecem na compra 
de um carro novo ou usado 
preços sensacionais 
e financiamento excelente 

Telefone: 416-964-3211 
M24 
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TPI/ExJugoslâvia: 

Julgamento de Milosevic 
suspense per motives de saude 
O julgamento do antigo chefe de 
Estado jugoslavo Slobodan 
Milosevic no Tribunal Penal 
Internacional (TPI) para a ex- 
Jugoslàvia foi suspenso por razôes 
de saüde, disse fonte judicial. 

"O julgamento foi interrompido. Um 
médico examinarâ o réu durante o dia e o 
diagnôstico permitirâ saber o que o afecta 
e quando serâ retomado o julgamento", 
disse à AFP o porta-voz do tribunal. 

Trata-se da nona interrupçâo do julga- 
mento de Milosevic por motivos de saüde, 
desde o inicio das sessôes, a 12 de 
Fevereiro de 2002. 
O antigo chefe de Estado, 61 anos, sofre de 
tensào arterial elevada e risco grave de aci- 
dentes cârdio-vasculares. 
Slobodan Milosevic responde a 66 
acusaçôes devido ao papel desempenhado 
nos très conflitos que dividiram a ex- 
Jugoslâvia nos anos 90: Croâcia (1991-95), 
Bosnia (1992-95) e Kosovo (1998-99). 

EUA adquirem mediGamentos 
canadianos 
A Câmara Municipal de 
Springfîeldh em Massachusetts» 
decidiu comprar medicamentos 
provenientes do Canada para os 
sens empregrados e reformados, 
apurou agendalusa.coniu 

“O raesmo medicamento é cerca de 20 
a 80 por cento mais barato”, disse o 
présidente da câmara, Michael Albano. 
“Séria irresponsâvel nâo aproveitar a 
vantagem que temos corn estes medica- 
mentos”. 

A decisâo foi tomada umâ semana 
depois da Assembkia Legislativa dos 
Estados Unidos da América ter aprova- 
do uma lei que autoriza os americânos 
a importarem legalmente medicamen- 
tos provenientes de 25 paisés, 
nomeadamente do Canadâ. 
Alguns idosos do pais têm formado lob- 
bies para que a lel fosse mudada, visto 
que muitos jâ obtêm medicamentos 
provenientes de farmâcias canadianas, 
através da internet. Neste momento, a 
lei sô nécessita ser aprovada pelo 
Senado. 

Marque uni» cntrevista corn o ^aturbta Howeopata 
Antôuio Medeiros, jd corn uniitos anos de cxpericcia, 
que o poderd ajiidar ua solnçdo dos sens probleinas. 

ERVANÂRIA VnÔRIA inc. 
PRODUTOS NATURAIS Ë MEDîCINA HOMèOPATICA 

Visite-nos no 920 Dundas Street West ^ 
Teiefone: (416) 603-7978 X 

Africa; 

Continente é Unes vezes mais 
violente qne o reste do monde 
A taxa de mortes violentas em 
Africa é mais do dobro do que no 
resto do mundo e "substancial- 
mente maior" que a da América 
Latina e Europa de Leste, indica 
um relatôrio da Organizaçâo 
Mundial de Saüde (OMS). 

Divulgado na Cidade do Cabo, o docu- 
mento salienta que a taxa de mortes violen- 
tas em Africa é de 60,9 por cada 100.000 
habitantes. 
"A elevada taxa de mortes violentas em 
Africa tem provocado indices de homici- 
dios que constituem o dobro da média 
mundial. Por outro lado, é também em 
Africa que se regista a maior taxa de 
mortes violentas de crianças corn 
idades inferiores a cinco anos", lê-se no 
documento. 
"Estes dados reflectem também as mortes 
provocadas pelas inümeras guerras que 
ocorrem em Africa a um ritmo seis vezes 
superior à média global relativa a este 

forma de violéncia", acrescenta-se no 
relatôrio da OMS, que tem sede em 
Africa, na cidade de Brazzaville, capital 
do Congo. 
Contudo, a OMS afirma no documento 
estar "tremendamente impressionada" 
corn a "visâo dos lideres africanos" no 
combate à violéncia, dando como exemp- 
lo as nove recomendaçôes sobre a questâo 
aprovadas na Cimeira da Uniào Africana 
(UA), que decorreu este més em Maputo. 
Entre outras questôes, as recomendaçôes 
visam obrigar os Estados membros da 
organizaçâo a aplicar pianos de acçâo 
nacionais e multi-sectoriais, promover 
programas de prevençâo primârios, que 
incluam maior investimento no dominio 
social, lembra a OMS no relatôrio. 
Os Estados membros da UA declararam 
também 2005 como o "Ano Africano de 
Combate à Violéncia", periodo em que 
terâo de redobrar esforços para prévenir 
actos de violéncia e reduzir as suas 
"dramâticas consequéncias". 

Tabaco e cancro. 
Nâo vale a pena o risco! 
Fumar é um vicio e a primeira causa 
evitâvel de morte no Canadâ. O fumo 
mata anualmente 45.000 canadianos. Isto 
corresponde a 3 vezes mais pessoas que os 
acidentes rodoviârios, suici- 
dios, assassinatos e SIDA jun- 
tos. O fumo é a causa de um 
terço de todas as mortes por 
cancro e de pelo menos 85% 
dos cancros do pulmào. O 
tabaco esta também associa- 
do ao cancro da bexiga, rins, 
pancreas, colo do utero, boca, 
esôfago, laringe e côlon. Um 
em cada dois fumadores de 
longo termo morrerâ de cancro. Deixar de 
fumar é a forma mais eficaz de reduzir o 
seu risco de contrair cancro. 

Aquilo que inala corn o fumo de cada 
cigarro. 
Um cigarro contém mais de 4.000 produ- 
tos quimicos, 45 dos quais sào can- 
cerigenos. Eis alguns deles: 
- Nicotina 
- Alcatrào 
- Mercürio 
- Chumbo 
- DDT (insecticida) 
- Acetona (diluente de tintas) 
- Arsénico (veneno contra formigas) 
- Câdmio (usado nas baterias dos carros) 
- Cianeto de hidrogénio (gâs venenoso) 

pode causar doenças cardiacas e cancro do 
pulmâo. Doenças como a asma, alergias e 
angina de peito sâo severamente prejudi- 
cadas pelo fumo passive. 

Boas noticias. 

Nunca é tarde demais para 
deixar de fumar. Hâ sempre 
beneficios notôrios para a 
saüde ao deixar de fumar. 
Metade de todos os canadi- 
anos vivos jâ deixaram de 
fumar. Um estudo recente da 
Canadian Cancer Society 

(Sociedade Canadiana do Cancro) 
mostrou que mais de 85% dos presente- 
mente fumadores gostariam de conseguir 
parar. 

Smokers' Helpline ( Linha telefonica de 
apoio a fumadores) 1-877-513-5333 
Esta linha telefonica é um serviço gratuite 
de apoio a pessoas que pretendem deixar 
de fumar. Especialistas oferecem apoio e 
informaçâo sobre estratégias para deixar 
de fumar. E funciona. A linha telefonica de 
apoio a fumadores (Smokers' Helpline) da 
Canadian Cancer Society (Sociedade 
Canadiana do Cancro) jâ ajudou milhares 
de pessoas na provincia do Ontârio. Faça 
esta chamada gratuita agora mesmo e fale 
com um dos nossos especialistas. 

Maria Joao 

O que estâ a fazer aos outres. 
As estatisticas da "Health Canada" 
indicam que todos os anos, pelo menos 
3.500 nào-fumadores, morrem devido ao 
fumo passive. Quern vive com um 
fumador, incluindo crianças cujos pais 
fumam, tem um risco acrescido de vir a ter 
problemas de saüde. O fumo passive 
reduz a capacidade do nào-fumador de 
absorver e consumir o oxigénio do ar. 

Para mais informaçôes sobre tabaco e can- 
cro ou para receber um folheto gratuite, 
por favor, contacte: 

Canadian Cancer Society (Sociedade 
Canadiana do Cancro), pelo telefone gra- 
tuite (toll-free) 1-888-939-3333 ou visite o 
nosso site na internet em www'.cancer.ca 

Vamos fazer do cancro histôria. 
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DGV révéla que nùmere de merles 
diminuiu este ane nas estradas 

O nûmero de mortos em acidentes 
de viaçâo em Portugal entre 
Janeiro e JuUio de 2003 baixou 14% 
em relaçâo a ig^al periodo do ano 
passado, segundo o ultimo balanço 
da sinistralidade a apresentar em 
Lisboa. 
De acordo corn os dados da Direcçào 
Gérai de Viaçâo, entre 1 de Janeiro e o pas- 
sado dia 27 morreram 732 pessoas nas 
estradas portuguesas, menos 120 em 
relaçâo ao ano passado. 
Na maioria dos distritos o numéro de mor- 

tos baixou, destacando-se 
Faro, que registou menos 
32 mortes. 
Dos 18 distritos, apenas 
cinco registaram um 
ligeiro aumento do 
numéro de vitimas mor- 
tais: Beja, Braga, 
Coimbra, Guarda e Viseu. 
O balanço gérai da sinis- 
tralidade rodoviâria sera 
apresentado no Centro de Congressos da Ministro da Administraçào Interna, 
FIL, numa cerimônia presidida pelo Figueiredo Lopes. 

portuguesas 

Incêndios; 

levantamento de prejunos em 
Vila de Rel conclufde na 
préxima semana 
o Ministro da Administraçào 
Interna, Figueiredo Lopes, prome- 
teu em Vila de Rei apoios às 
familias prejudicadas corn os 
fogos, anunciando que o levfmta- 
mento de prejuizos deverâ estar 
concluido na prôxima sexta-feira. 

Figueiredo Lopes, que prometeu "actuar 
de imediato" apôs a conclusâo do levanta- 
mento ao recente incêndio que lavrou nos 
concelhos de Maçào, Sertâ e Vila de Rei, 
disse ainda que o governo pretende "reflo- 

restar todas as âreas ardidas de forma 
ordenada e racional, evitando que novos 
incêndios tenham as consequências deste". 
Segundo o ministro, o levantamento de 
prejuizos darâ especial atençào aos que 
perderam as suas casas e as suas colheitas, 
para que lhes sejam prestados apoios "de 
um modo justo e digno", em colaboraçào 
corn diversas entidades da sociedade civil. 
Figueiredo Lopes lembrou que este ano jâ 
arderam 25.000 hectares em todo o pais e 
que muitas vezes, por detrâs destes 
incêndios, esta mâo criminosa, pelo que 

Mais de meio mllhar de 
acidentes em 2002 em 
parques aquâtices 

o governo decidiu "de uma forma muita 
directa e concreta" reforçar os meios de 
investigaçào. 
"Dei instruçôes à GNR, e sobretudo à sua 
brigada especializada de protecçâo da 
natureza, para ser implacâvel e ter uma 
mâo dura para corn esses incendiârios, 
pois nào podemos continuar a tolerar que 
haja pessoas que se atrevam por qualquer 
motivo, e na maior parte das vezes por 
maldade, a lançar um incêndio numa flo- 
resta e dai resultarem as consequência que 
estào à vista de todos", concluiu. 

Idosos do 
Porto Judeu 
là têm Contro 
do ConvMo 
o secretârio r^;kmal dos Assuntos 
Sodais disse que existeme nos 
Açores mais de 440 valêndas de 
apoio social, corn ‘Sim cresdmento 
de mais de 80%, nos ùltimos seis 
anos, no nümero e no fmandamento 
de acordos de cooperaçâo-fundona- 
mento celebrados entre as diversas 
instituiçôes particulares de soli- 
dariedade social, Misericôrdias e 
Casas do Povo”, 

Francisco Coelho falava na cerimô- 
nia de inauguraçâo do Centro de 
Convivio de Idosos da Casa do Povo 
do Porto Judeu, corn capaddade 
para 50 utentes e a funcionar num 
novo espaço cujas obras foram finan- 
ciadas pela Secretaria Regional dos 
Assuntos Sodais através da Direcçào 
Regional da Solidariedade e 
Segurança Social, no valor de 
107.500 euros (21.500 contos). O 
espaço inaugurado conclui um con- 
junto vasto de investimentos efectua- 
dos pelo Governo Ftfigional através 
da Casa do Povo do Porto Judeu, dos 
quais se destaca o Centro 
Comunitârio, corn excelentes 
condiçôes para creche e jardira de 
infânda e serviço de ajuda domici- 
liâria, totalizando um valor superior 
a 850 mil euros (170 mil contos). 

Mais de meio milhar de aci- 
dentes foram registados no 
Verâo de 2002 nos parques 
aquàticos portugueses, recintos 
frequentados por 725 mil pes- 
soas no mesmo periodo. 

Segundo dados do Instituto do Desporto 
de Portugal extraidos dos registos e 
relatôrios de ocorrência (de notificaçào 
obrigatôria pelos proprietârios), dos 560 
acidentes registados, 519 foram do tipo 
ligeiro, isto é, a assistência foi feita nos pos- 
tos de socorros locais. 
Os restantes 50 acidentes foram graves, 
obrigando a deslocaçâo a uma unidade de 
saùde. O mais grave obrigou mesmo ao 
internamento hospitalar de uma pessoa e 
foi registado no Slide & Splash (Lagoa), 
um recinto que esta aberto ao püblico 

durante 215 dias e que recebeu em 2002 
um total de 291.700 utentes. 
O relatôrio anual révéla que em Portugal 
os acidentes com maior gravidade foram 
registados no Slide & Splash (28), The Big 
One, em Silves (11), no Aquagruta, em 
Porto de Môs(4), no Mariparque, na 
Marinha Grande(2), no Panorâmico 
Aquaparque, no Pombal (2) e no Vila 
Amarante, em Amarante(2). 
O Slide & Splash, na Lagoa foi o que mais 
utentes recebeu durante o ano de 2002 
(201.700), seguido do The Big One em 
Silves (157.103), do Aqua Show, em Loulé 
(81.813), do Atlantico Park em Loulé 
(44.461), do Vila Amarante (40.791), do 
Norparque, na Nazaré (25.617), do 
Panorâmico Aquaparque no Pombal 
(24.170) e do Mariparque na Marinha 
Grande (22 mil utentes). 

EumtM dak&uj 
A padaria portuguesa de Mississauaga 
que tern sempre pâo e pastelaria fresca, 

assim como todos os produtos de uso diario. 

Eurostar BaJkery 
295 Eglinton Ave. East 
Mississauga, Ont. L4Z 3K8 

Teief: 905 712-8882 
Em breve abertura de uma nova 
padaria portuguesa na Mavis e 
Darry. Estejam atentos! 



16 Quinta-feira, 31 de Julho, 2003 PUBLiCiOAOE O Milénio 

HAIR CARE SYSTEM ®™ 
Produtos N&turais. Resultados Sensacionais! 

MARIANA DE OLIVEIRA 

CEO 

De Oliveira 
Skin Care Systems 

SOFRE DE PROBLEMAS NA PELE? 

De Oliveira tern a soluçàoî 
• Psoriase 
•Eczema 'Rosacea 
• Herpes-Zoster 
• Escoriaçôes 
• Feridas nos labios 
•Acne 'Verrugas 
• Descoloraçào da pele 
• Bolhas 
• Queimaduras 
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i 
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• Mordidelas de abelhas 
e insectos 
•Pele comichosa, seca e 
escamosa 
•Dores articulares e 
musculares 
•Pé de atleta 
• Furunculos 
• Cortes e arranhôes 

‘De Oliveira Body Wash 
• De Oliveira Spray 
•De Oliveira Cream 

ESTâ A PERDER CABELO, OU 

jA PERDEU A MAIOR PARTE? 

De Oliveira pode ajuda-lo! 
• Queda de 

cabelo 
• Seborreia 
• Psoriase 
•Caspa 
Proporcionamos alimentaçâo, nutrientes, 

purificadores e estimulantes para 
revitalizar o couro cabeludo e cabelo 

De Oliveira 
Hair Care Systems 

416.504.8967 
1.888.GRO.HAIR 
788 Adelaide St. W. 

Toronto, On M6J 1B4 
www.deoliveirasystems.com 

Business Initiative Directions - 2001 New York 
Recipient of the 2001 International Gold Award for 
Excellence and Business Prestige 
European Market Research Centre - 2002 BnisaeLs 
Recipient of the EuroMarket Award 2002 for 
Outstanding Business Performances and Managerial 
Achievements while Adapting International Standards 
Business Initiative Directions - 2002 Paris 
Recipient of the 2002 International Platinum Star Award 
for World Quality Commitment 
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Labatt Brewers 

Fabiicante da cerveja Carisbeig, 
a cerveja dos portugueses. 

Tony 
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Ofaraci-lfee Ira semiçt. laitstMait 
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416-535-8000 
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«Para os Arcos de Valdevez, [a fabrica 
de Tabaçô] é importante», 
declaraçâo do présidente da câmara, Dr. Francisco Araûjo. 

Situada no Alto Minho, a vila de 
Arcos de Valdevez tem sido, ao 
longo da histôria, palco de bata- 
illas - Torneio de Valdevez -, cen- 
tro estratégico para o pais e ponto 
de referência. Actualmente, é um 
dos concelhos mais - senâo o mais 
- desenvolvidos do Minho, assim 
como do pais. Para um natural 
daquela terra, como é o meu caso, 
hoje dâ org^lho visitar aquele con- 
celho e, para muitos, desperta jâ 
uma vontade de regressar à terra 
natal. A maioria destes prodig^os 
devem-se a uma presidência da 
câmara, jà em terceiro mandate, 
que tem apostado na imagem e 
desenvolvimento daquela terra 
localizada no vale do rio Vez. 
Aproveitâmos a oportunidade 
para dialogar corn o présidente da 
câmara, Dr. Francisco Araüjo. 

Ana Fernandes - Arcos de Valdevez esta 
em constante expansâo urbana. Desta 
feita, existem obras de modificaçào do 
centro histôrico da vila. Fale-nos um 
pouco deste projecto em que a Câmara 
tem vindo a apostar ao longo dos anos. 
Dr. Francisco Araûjo - Nos temos tido a 
preocupaçào de dar cumprimento ao que 
foi um objectivo nosso; a elaboraçâo de 
um piano estratégico de desenvolvimento 
do concelho, comportâvel a um conjunto 
de acçôes, onde estava prevista a qualifi- 
caçâo do Centro Histôrico - o que estamos 
actualmente a fazer -, melhorar os espaços 
urbanos, qualificando-os porque traz tam- 
bém intervençôes dos privados ao nivel da 
recuperaçào do seu patrimônio. Por outro 
lado, tivemos a preocupaçào de criar 
equipamentos de que o municipio nào dis- 
punha. Construimos um Pavilhâo 
Gimnodesportivo, onde se pode praticar 
um conjunto de desportos, corn sala para 
a pràtica de ginàstica.. Procedemos à cons- 
truçâo das piscinas municipais - inaugu- 
radas no passado dia 11 - que vào abrir 
agora ao püblico. Trata-se de um equipa- 
mento de ondas, dois pavilhôes corn 400 
metros quadrados cada um e que permi- 
tirâo a pràtica de um conjunto de activi- 
dades relacionadas corn a ginàstica, a 
nataçâo... Construimos também o estâdio 
que comporta hoje o Atlético de Valdevez 
- agora na Segunda Divisâo B - o que per- 
mitiu que avançâssemos, neste momento, 
corn a construçâo do relvado sintético, 
cuja obra esta jâ em curso e servira tam- 
bém para o clube de rugby, actualmente 
na primeira divisâo nacional. Por outro 
lado, tivemos a preocupaçào de procéder 
à reestrutura do equipamento do Centro 
Cultural; a Casa das Artes, o auditôrio 
onde esta localizada a biblioteca, a ârea 
que comporta a propria Casa das Artes, o 
Centro Municipal de promoçâo e divul- 
gaçâo do concelho. Mas enveredâmos 
também por aquilo que considero impor- 
tante e que estâ relacionado corn a ârea 
empresarial, neste momento, dividida em 

Dr. Francisco Araûjo 
em entrevista corn 
Ana Fernandes. 

duas secçôes: Paçô e Padreiro, assim como 
as Molgueiras em Tabaçô e jâ criâmos, 
nestes ültimos dez anos, mais de dez mil 
postos de trabalho directe em empresas 
que sâo direccionadas fundamentalmente 
para o ramo automôvel. Corn isto, existiu 
a preocupaçào de se avançar corn a rede 
viâria a nivel do concelho, nas 51 fregue- 
sias. Existe hoje a possibilidade de acesso 
à quase totalidade das freguesias e dos 
lugares. Neste momento, estamos a fazer 

protocoles corn as freguesias para os 
serviços a nivel interne dos prôprios 
lugares, melhorar os pavimentos, ligando 
a estrada municipal às prôprias 
habitaçôes e também adjudicando a ulti- 
ma fase do abastecimento de âgua corn 
acesso a norte do concelho que vai desde 
a freguesia de Aguiâ, até Padroso, 
Extreme, Portela e toda aquela zona que 
serâ coberta corn o abastecimento de 
âgua. A obra estâ em curso para construir 

os reservatôrios, o que me parece extrema- 
mente importante a nivel do sector bâsico. 
Em Setembro vai abrir o IC28, uma obra 
ligada ao concelho que nos permite li- 
gaçâo râpida, nomeadamente ao Porto, a 
Ponte de Lima e Viana do Castelo que 
serâ concluida corn a construçâo IP9 que 
liga Ponte de Lima a Viana do Castelo, 
nomeadamente ao ICI o que também irâ 
melhorar imenso a acessibilidade. Neste 
sentido, a nossa preocupaçào tem sido 
investir ao nivel daquilo que é a reestrutu- 
raçào do concelho de forma a lhe dar 
maior atractividade quer ao nivel empre- 
sarial, quer ao nivel de qualidade de vida 
e no referente à preservaçào do 
patrimônio ambiental, à preservaçào e 
valorizaçâo do patrimônio construido 
apostando nestes vectores, como à compo- 
nente do turismo do parque nacional 
Peneda-Gerês, habitaçào rural e gas- 
tronômico. Lançâmos também um objec- 
tivo importante; adquirimos o antigo 
cineteatro do Alameda que tem 400 
lugares e uma sala de espectâculos corn 
um palco profissional que funcionarâ em 
breve para todo o tipo de espectâculos que 
se façam nas grandes cidades. Em termos 
culturais, de animaçào e do prôprio con- 
celho, é também muito importante. 
Estamos na fase de criaçâo das comu- 
nidades urbanas que é uma nova estrutu- 
raçào que irâ substituir as associaçôes de 
municipios como a Valima. Esta estrutu- 
ra tem um enquadramento que possibili- 
tarâ termos outro tipo de competências e 
vamos avançar também para a criaçâo da 
comunidade urbana que assentarâ funda- 
mentalmente no Valima, nos quatro 
municipios corn 175 mil habitantes, o que 
é, sem düvida, mais um passo importante 
ao nivel do desenvolvimento do Vale do 
Lima. 
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Ana Fernandes - As cheias da Valeta têm 
sido um problema cuja soluçâo parece 
estar agora à vista... 
Dr. Francisco Araùjo - As cheias da Valeta 
é um problema que tem, diria, décadas e 
tem agudizado nos ùltimos vinte anos. 
Nos tomâmos esse problema como um 
que urgia resolver e estâo a ser investidos 
cerca de 900 mil euros. Este dinheiro estâ 
a ser investido no desvio do ribeiro e na 
criaçào de um canal que permitirâ trazer 
as âguas para uma cota mais baixa do que 
aquela que actualmente é a localizaçâo do 
açude. Essa intervençâo estâ a ser feita na 
Valeta e no Rio Vez, permitindo também 
à Valeta - corn caracteristicas e histôria 
prôprias - ter outra atractividade e outras 
potencialidades porque detxarâ de viver 
esta praga anual porque temos a âgua nos 
comércios corn problemas e prejuizos 
para os residentes, e corn o problema de 
que as pessoas, corn esta situaçâo, nâo 
investiam naquela ârea. 
Ana Fernandes - A nivel de investimento, 
vârios émigrantes arcuenses tencionam 
investir em Arcos de Valdevez por 
motivos vârios. Como estâ o campo do 
investimento no concelho e em que âreas 
se deve apostar? 
Dr. Francisco Araûjo - Acho que relativa- 
mente aos nossos conterrâneos que estâo 
ausentes e pensam voltar, creio ser impor- 
tante, em primeiro lugar, pensar bem 
onde vâo investir o seu dinheiro porque é 
um bem valioso e nenhuma decisâo que o 
implique pode ser tomada de ânimo leve. 
Primeiro, é pensar bem onde vâo investir 
o dinheiro. Segundo, investir numa activi- 
dade que conheçam e nâo numa que 
desconheçam totalmente. Quando se 
desconhece uma actividade, tem-se 
enorme dificuldade em conhecer os 
meandros dessa mesma actividade. 
Muitas vezes, aquilo que é uma oportu- 
nidade aparente, torna-se num problema 
constante. Nesse sentido, creio que temos 
de saber onde se vai investir e conhecer a 
ârea desse negôcio. Depois, creio que 
devem colher informaçâo sobre aquilo 
que sâo as oportunidades porque nâo serâ 
adequado pensar num investimento tradi- 
cional - o café ou o restaurante - que, 
muitas vezes, traz problemas relativa- 
mente a quem investe no sector porque 
nâo estâ inteirado nem envolvido no 
ramo. O que acho é que os nossos conter- 
râneos podem trazer para o concelho a 
sua actividade nos paises de acolhimento, 
desde que seja bem adaptada. Hâ pessoas 
que montaram empresas que se prendem, 
por éxemplo, corn portas metâlicas teleco- 
mandadas... Começaram a criar negôcio e 
sentem-se realizados e integrados. Outras 
pessoas que enveredaram por um negôcio 
que nâo conheciam, deram muito di- 
nheiro por esse mesmo negôcio e hoje 
estâo numa situaçâo de enorme frustraçâo 
porque vêem os seus recursos financeiros 
impedidos. Penso que é importante 
decidir corn calma as oportunidades que 
referi. A primeira é investir no que se co- 
nhece, ou seja, ver o mercado disponivel: 
indùstria, serviços que câ nâo existem e 
que fazem falta porque o pais estâ a 
evoluir e a desenvolver. Ninguém pensava 
que uma empresa ligada ao sector da 
limpeza pudesse ser ütil, mas foi. 
Fundamentalmente, se me permitem a 
minha opiniâo, devem investir e informar- 
se no que conhece. Desconhecendo, o 
risco é muito maior relativamente ao 

investimento. Depois, existem apoios ao 
nivel do prôprio emprego, ou seja, hâ um 
conjunto de actividades integradas ao 
negôcio. Hâ muitos que jâ investiram no 
ramo da construçâo civil e que o faziam 
noutros locals. Hâ que pensar que o pais e 
o concelho nâo sâo o mesmo de hâ dez ou 
vinte anos atrâs. De férias, estamos corn os 
amigos, vemos a paisagem, a gastrono- 
mia... mas é necessârio ter contacte direc- 
te corn a realidade. A competitividade é 
hoje importante e eles têm que ter uma 
coisa importante que tem que ser compe- 
titiva, eficaz... 
Ana Fernandes - A fâbrica de cromagem 
de Tabaçô tem sido um dos problemas 
mais discutidos ultimamente. Hâ quem a 
descreva como um desastre ambiental, 
outros, porém, reconhecem neste 
empreendimento um bénéficié. Como 
reaje? 
Dr. Francisco Araûjo - A fâbrica de 
Tabaçô é um projecto importante para o 
municipio, onde se investiram 4 milhôes 
de contes, ou seja, 20 milhôes de euros e 
que irâ criar postos de trabalho e criar o 
que para nôs é importante: uma ligaçâo ao 
sector automôvel. A fâbrica de Tabaçô é 
uma das mais modernas da Europa do seu 
sector onde sâo lideres europeus. Fazem 
tratamento de superficie ao nivel do plâs- 

tico rigide, trabalham para a Jaguar, 
Mercedes, BMW, Citroen, Renault e 
Pegeaut, a indùstria de produtos de beleza 
como a Cacharrel, um conjunto de empre- 
sas que apostam fundamentalmente na 
qualidade. A empresa trata este tipo de 
produtos através de uma imersâo onde o 
plâstico rigide é depositado e, corn o trata- 
mento que é dado, permite que détermi- 
nante tipo de produto tenha um acaba- 
mento que é parecido corn o metal, mas 
que na realidade é plâstico rigide. A 
indùstria, em França, estâ dentro de uma 
Vila e a actividade é classificada através 
das regras ambientais mais rigorosas. O 
estudo do impacto ambiental estâ aprova- 
do pelo ministério do ambiente. Como 
présidente de câmara, posso dizer que hâ 
aqui uma questâo politica. Por exemplo, o 
PCP, juntamente. corn a deputada llda 

Figueiredo, fez barulho por causa da fâbri- 
ca. A fâbrica cumpre as regras ambien- 
tais. Algumas pequenas oficinas poluem 
mais do que a fâbrica de Tabaçô que tem 
tratamento de tudo e mais alguma coisa. 
Nâo cria qualquer tipo de problema, nem 
hâ qualquer tipo de emissâo de gâs para o 
ar. Aquilo que se trata é uma questâo de 
politica que tenho que respeitar e con- 
frontar corn este tipo de situaçâo. Para os 
Arcos de Valdevez é importante. Para 
algumas pessoas que moram ali ao lado, 
que têm empregos e uma situaçâo profis- 
sional estabelizada, talvez haja problemas. 
Mas eu tenho que pensar em muita gente 
que précisa de emprego e rendimento. 
Nâo fui eu que trouxe a empresa para 
Portugal, mas o ICEP. A empresa nunca 
foi recusada em parte nenhuma. Existe 
por parte de algumas pessoas, emitir 
opiniâo sobre aquilo que desconhecem e 
tenho que aceitar, mas a câmara preocu- 
pa-se corn a populaçâo e estou convencido 
e certo daquilo que é, caso contrârio 
repensaria o caso. Existe a empresa em 
França, é um bom investimento para o 
concelho e vai prosseguir. Aqueles que 
politicamente pretendem opôr-se por ou- 
tros objectives nâo pensando no concelho 
e na populaçâo, vâo ter problemas porque 
a empresa vai continuar. 

U 
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Ana Fernandes - Mensagem para todos 
os arcuenses residentes em Toronto. 
Dr. Francisco Araûjo - Aproveito para 
agradecer esta oportunidade de contactar 
corn os nossos conterrâneos, o que é 
muito importante. Recentemente, estive 
em Caracas e senti - como sempre - que é 
fundamental manter esta ligaçâo corn a 
nossa comunidade emigrante. Depois, 
deixo uma palavra aos nossos conterrâ- 
neos de que, independentemente do aco- 
lhimento de se sentirem bem no Canadâ, 
é importante ter o pensamento naquilo 
que é o pais, o concelho e integrarmo-nos 
no espaço comunitârio como a Uniâo 
Europeia. Este pais terâ para os seus resi- 
dentes um futuro diferente que teve para 
os nossos pais e para nôs. E importante 
que possamos manter esta ligaçâo profun- 
da com aquilo que é a nossa cultura e a 
nossa tradiçâo. Nesse sentido, a nossa 
comunidade tem feito sentir o seu apreço 
ao pais e é meu desejo que este tipo de 
relacionamento seja cada vez mais pro- 
fundo e que dai resultem vantagens 
mùtuas. Nâo podemos deixar perder as 
futuras geraçôes da lusofonia que nâo é sô 
lingua, mas também uma cultura, e dizer- 
Ihes que provavelmente no seu pais pode 
despertar uma oportunidade. Eles, num 
contexte cultural, serâo felizes. 
Obrigado. 

Rit Tips 
Available in Mild, Medium, Hot, 

BBQ or Honey Garlic Sauce 

Q-95 
1 llj. order ^ 

439-0000 We Deliver 
Quality 

Limited time offer. Not valid with any other combination or special. Delivery charge applies. 
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CARNCIRO 
21/03 * 20/04 > 

No seu passado poderao existir contratempos que consciente ou 

inconscientemente, Ihe estejam a provocar mau estar e inquietaçâo 

no presente. Procure concentrar-se e encontrar nas suas memorias 

a causa deste desconforto. 

TOLRO 
21/04 A 20/05 

Sentir-se-a com grande capacidade para sentir e comunicar os sens afec- 

tos. Sera capaz de falar dos sens sentimentos a outra pessoa sem que isso 

Ihe cause embaraço. Digamos que consegue fazer com que a cabeça nâo 

influencie o coraçào. 

QCMCOS 
21/05 * 20/06 

Nesta fase dispora de muitas energias que Ihe facilitarao a acçâo mas 

devera olhar em volta e reconhecer as necessidades dos outros. Da sua 

iniciativa e perseverança poderâ surgir a realizaçâo de um projecto hâ 

muito ambicionado. 

CARANQLICJO 
21/06 * 20/07 ^ 

"■■iÂ 

LCÀO ; 

22/07 * 22/0# 

ra 

Possivelmente sentira grande capacidade para se autoexaminar corn 

grande objectividade e distanciamento.E também um momento inte- 

^ lectualmente activo, o que lhe pode ser ütil se decidir dedicar-se a um 

projecto importante. 

1. c y ’ 
■ -  

A sua criatividade estarâ sublinhada. Haverâ um aumento da sua 

intuiçâo e da sua sensibilidade a nivel espiritual. Sentira vontade 

de ajudar aqueles que necessitam e de trabalhar corn fins huma- 

nitârios. Poderâ nesta altura começar ou estreitar uma relaçào. 

VlROC^ 
23/08 A^/09 

Poderâ surgir-lhe alguns problemas desagradâveis no dominio 

dos sens relacionamentos pessoais, conjugais ou profissionais. 

Aproveite para esclarecer e resolver os desentendimentos que 

possam existir. 

BALANçA 
23/09 A 22/10 

Nesta altura vai prestar mais atençào à sua vida profissional e à 

sua carreira. Como o seu interesse se focarâ mais na sua imagem 

social, terâ muito mais cuidado corn a forma como se apresenta 

e como se dirige aos seus superiores ou aos seus empregados. 

ESCORPIàO 
23/10 A 21/11 

8AQITâRIO 
22/11 A 21/12 

CAPRICORNIO 
22/12 A 20/01 

AQLâRIO 
21/01 A 19/02 

20/02 A'2O/03 

o seu poder de seduçâo dâ-lhe maior capacidade para atrair aliados 

para um projecto seu. Possivelmente vai passar a prestar mais 

atençâo às posses e aos bens materiais. Aproveite para melhor gerir 

o seu dinheiro, rever a sua conta bancâria. 

Poderâo vir nesta altura à sua memôria recordaçôes de factos 

ocorridos na sua infância que lhe trarâo melancolia. Irâ ter a sen- 

saçâo de que vai acontecer-lhe alguma coisa que lhe produzirâ 

tensào ou ansiedade. 

Poderâo vir nesta altura à sua memôria recordaçôes de factos ocorri- 

dos na sua infância que lhe trarâo melancolia. Irâ ter a sensaçào de 

que vai acontecer-lhe alguma coisa que lhe produzirâ tensào ou 

ansiedade. 

Poderâo vir nesta altura à sua memôria recordaçôes de factos 

ocorridos na sua infância que lhe trarâo melancolia. Irâ ter a sen- 

saçào de que vai acontecer-lhe alguma coisa que lhe produzirâ 

tensào ou ansiedade. 

Vai ter muito trabalho e grande actividade fisica, Sentir-se-â corn 

maior energia, mais confiança em si e capacidade de lutar pela 

defesa dos seus interesses. Aproveite a predisposiçâo para a 

acçâo e criatividade que agora sente para realizar. 
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FILME DA SEMANA ; 

BAD BOYS II 

ACTORES: 

Will Smith, Martin Lawrence, Jordi Molla, Gabrielle Union... 

Género: Comédia/Acçâo Diiraçâo do filme: 150 Minutes 
ReaJizadon Michael Bay 

SiNOPSE: 
Os agentes de narcôticos Mike Lowrey e Marcus Burnett estào de 
volta. 
Desta vez foram designados para uma perigosa investigaçâo sobre o 
trâfico de ecstasy em Miami. 
Will Smith e Martin Lawrence, protagonistas deste filme de aeçào e 
comédia, acabam por se envolver numa enorme conspiraçào onde os 
traficantes sào capazes de tudo para atingirem os sens objectivos, e 
provocar um motim nas ruas. 

A amizade dos dois investigadores fica ameaçada quando Mike se 
intéressa pela irmâ de Marcus, Syd. 

A menos que os dois consigam separar o pessoal do profissional, as 
suas vidas, a de Syd, e toda a operaçâo estarâo em risco. 

Concerto dos StOnBS 
necessàrio para a ecônomia 

Toronto terâ muitos beneficios prove- 
nientes do concerto dos Rolling Stones, 
juntamente com outras 15 bandas, que 
actuaram no Downsview Park, no maior 
concerto de sempre realizado no Canada. 
Segundo o présidente do Departamento 
de Turismo do Canada, Bruce MacMillan, 
o facto de se ter os Rolling Stones na 
cidade para encerrar um concerto corn 
quase meio milhào de pessoas “sô vem 
demonstrar que Toronto ainda esta no 
centro das atençôes em todo o mundo”. 
Embora o objectivo do concerto se prenda 
corn “a reanimaçâo do espirito Toronto, 
abalado corn o surto da pneumonia atipi- 
ca”, a organizaçâo também disse que a 
publicidade feita ao evento ajudarâ a 
aumentar a indûstria de turismo e 
entretenimento da cidade. Sô o sector do 
turismo jâ sofreu uma perda de $323 mi- 
Ihôes de dôlares desde o inicio do ano. 

Bruce MacMillan disse que o aviso impos- 
to pela Organizaçâo Mundial de Saüde 
durante uma semana, sobre as viagens a 
Toronto, foi uma das decisôes que mais 
afectou o turismo, uma vez que surgiu em 
Março, altura em que as pessoas fazem os 
pianos de verào. 
Segundo uma estimativa feita pela organi- 
zaçào, o concerto ira ajudar a produzir 
cerca de $52 milhôes de dôlares em activi- 
dade econômica. Embora os hôteis te- 
nham ficado esgotados para a noite do 
concerto, existe agora a preocupaçào de 
saber o que ira acontecer, pelo menos, até 
ao fim do verào. 
MacMillan disse que o objectivo principal 
do concerto nào foi reconstruir a curto 
prazo, mas para restabelecer Toronto 
como uma destinaçâo que as pessoas man- 
tenham em mente para o outono e inverno 
do prôximo ano. 

NOVO ÂIBÜM DE 
GLORIA ESTEFAN 
DIA 23 DE 
SETEMBRO 
o novo album de Gloria Estefan - 
"Unwrapped" -, sera editado no prôximo 
dia 23 de Setembro pela Sony Music. 
Sera o seu primeiro album cantado em 
inglês em seis anos. 
Incluindo duetos corn Chrissie Hynde 
(vocalista dos Pretenders) e Stevie 
Wonder "Unwrapped" - escrito quase 
totalmente por Estefan - é uma nova 
aproximaçâo à mùsica, estando mais 
perto de uma Norah Jones do que das 
melodias latinas a que nos tem vindo a 
habituar. 
O album inclui também quatro temas 
cantados em castelhano, bem como uma 
remistura. 
O ultimo album de Estefan em lingua 
inglesa foi o multiplatinado "Gloria!" e 
desde 2000, corn "Alma Caribena" que 
nào tinhamos novidades da sua autoria. 
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Agro-pecuâria madeirense 
A Feira Agro-pecuâria do Porto Moniz é 
um sucesso acrescido. 
Antigamente chamada de "feira de 
gado", os meus Governos mobilizaram o 
"pai" do certame, o Senhor Dr. Carlos 
Dôria, infelizmente jâ falecido e a quem 
a Regiâo muito ficou a dever, para a 
transformar numa mosta de qualidade 
de todo o sector agro-pecuârio da 
Madeira. 
Com très objectivos fundamentais que 
vêm sendo bem conseguidos. O de 
esclarecimento global, em cadâ ano, da 
evoluçâo crescente que o sector regista 
no arquipélago. Dai que, nos pavilhôes, 
haja muita informaçâo de fâcil acesso 
sobre esta matéria. 
Segundo, o aspecto pedagôgico. Quer 
por parte do sector püblico, quer por 
parte do sector privado, estào ali muitos 
Técnicos e Quadros que, para além da 
documentaçâo facilmente disponivel, vâo 
dando orientaçôes a todos os que as 
solicitam. 
Terceiro objective é o de criar um clima 
entusiasmante de lazer, para que as duas 
metas acima referidas, encontrem um 
ambiente de franca adesâo. 
Este ano, a Feira Agro-Pecuâria do Porto 
Moniz beneficiou jâ de novas obras de 
remodelaçào no recinto - que vâo conti- 
nuar - e que permitem à Regiâo dispor de 

um novo espaço multiusos para activi- 
dades condizentes. 
Antes, era uma pena ver para ali muito 
do material substituido a se degradar, 
corn apenas um uso annal. 
Tem agora a palavra, a imaginaçâo e a 
criatividade dos sectores privado e publi- 
co, particularmente a dinâmica Câmara 
Municipal do Porto Moniz. 
A Feira Agro-Pecuâria deste ano, decor- 
reu sob um clima de satisfaçào, dado os 
resultados obtidos pela Regiâo 
Autônoma da Madeira na conclusâo das 
recentes e dificilimas negociaçôes sobre a 
reforma da Politica Agricola Comum 
(PAC) da Uniâo Europeia. 
Outres nào puderam somar sucessos, 
pois trata-se do sector produtivo de mais 
dificil acerto entre os paises europeus. O 
que, uma vez mais, demonstrou a capaci- 
dade dos governantes regionais para 
lidar corn Bruxelas e ai intervir. 
Foi possivel, também, fazer o anüncio ofi- 
cial das obras do novo matadouro 
regional, a se iniciarem jâ no final deste 
ano e ao longo de 2004. 
Trata-se do que hâ de mais moderne, 
incluse em matéria de protecçâo ambien- 
tal, como tal testado pelas competentes 
entidades europeias para o efeito qualifi- 
cadas. Custarâ à volta de um milhào e 
duzentos mil contos. 

A filosofia dos meus Covernos rompeu 
corn concepçôes antecedentes neste sector. 
Como o Desenvolvimento Integral do 
arquipélago, foi possivel criar novos pos- 
tos de trabalho nos sectores secundârio e 
terciârio da economia regional. O que 
permitiu reduzir a um terço, a mâo-de- 
obra existente no sector primârio. 
O que permitiu impor o conceito de agro- 
pecuâria como sector a desen- 
volver sob uma ôptica empre- 
sarial, a exemple dos restantes 
e à excepçào das exploraçôes 
que funcionam como mero 
complemento da economia 
familiar assente noutras 
fontes de rendimento. 
Permitiu ir liquidando a erra- 
da orientaçào de 
subsidio-dependência do 
antigamente, bem como essa 
pavorosa ideia de que o 
agricultor estava "condenado 
a sofrer na terra", à laia de redençào, que 
cristà nào era com certeza. 
Portanto, os apoios püblicos, estrutu- 
rantes e nào caritatives, desta forma obe- 
decem a objectivos diferentes dos do pas- 
sade e ganham bastante em se enquadrar 
na orientaçào da Uniâo Europeia, a quai 
facultou cursos aos agricultures 
madeirenses, nomeadamente ao s mais 

jôvens, e que reforçaram esta nova men- 
talidade pretendida. 
Para além de que, face ao valor acrescen- 
tado que se verifica na nossa agro- 
pecuâria e à paralela reduçào da mào-de- 
obra para um terço, isto significa mais 
rendimento para o agricultor. 
O que vem levando muitos jôvens a 
optar, de novo, por este tipo de activi- 

dades, agora na nova perspec- 
tiva. 
Mas hâ uma questâo que nào 
pode ser iludida. 
Tudo isto tem de ter o 
suporte de CONSUMIR 
PRODUTO MADEIRENSE. 
E dinheiro que fica na Regiâo 
Autônoma e que, em bénéfi- 
cié igualmente do comércio e 
indùstria regionais, permite o 
aumento da procura em 
todas as âreas econômicas. 
Dizem-me, no entante, que 

hâ quem faça "baixas de preços" de pro- 
dutos importados, para provocar aquilo 
que a legislaçâo europeia, à quai todos 
estâmes obrigados, qualifica de "concor- 
rência desleal", nomeadamente, no caso, 
aos produtos madeirenses. 
Por isso, dei instruçôes para que a 
Inspecçâo das Actividades Econômicas 
procéda rigorosa e implacavelmente. 

FESTZVAL PORTUGUÊS CANAL 

Panasonic RX-D13 
*160.""* 

AM/FM/SMO, CD-Cassette Player 

corn Remote Control 

Citixen JTR1822K 
Portable Radio AM/FM 
Cassette/Recorder Player 

lOO tSt^ IHIORAS POR DIA 

General Electric 

00* 

Panasonic RX-FS430 
stereo Radio/Cassette Recorder 

*125.""* 
*55."" 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

INFORMAçOES: 

416.537.1088 

Estes radios estâo à 
TORONTO: Viseu Electric - 896 College St. Tel: 
531-2847 * Manata - 846 Dundas St. West Tel: 
603-9572 * Artnova Furniture Plus - 992 Bloor St. 
west Tel: 532-1133 
MISSISSAUGA: Nova Pastry & Bakery - 3635 
Cawthra Rd. Tel: (905) 279-3206 * Impact 

Liquidation - 187 Lakeshore Rd. E. 
BRAMPTON: Concord Furniture - 280 
Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 
HAMILTON: - Alves Meats - 157 Macnab St. N. 
Tel: (905) 528-0165 
LONDON: Acadia Travel 366 Hamilton Rd. 

Sylvania 
Portable Radio / 

CassetteAM/FM /SCMO 

*60.""* 
“Plus GST & PST 

519-432-3797 * Internacional Gift Shop, 416 
Hamilton Rd. 519-675-0446 * Atlantic Sea Fish 
Market, 708 Hamilton Rd. 
519-452-7511 * Ocean Food Center, 778 
Hamilton Rd. 519-452-1220 CAMBRIDGE: 
Beiros Supermarket 50 Ainslie St. S. 519-621-6950 
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UMA CARTA DE AMOR 
Até parece que o silêncio nào é dinâmico, 
mas é. 
Câ vai mais uma partilha para os meus 
Amigos do Canada, que nunca esqueço. 
Afinal, somos um Todo tâo coeso, nâo é? 
Tudo é bastante lento na evoluçâo 
humana. 
Somos feitos à imagem e semelhança de 
Deus, mas integrados num' mundo cheio 
daquilo que todos bem sabemos; provas. 
Dificuldades. Saltos. Vitôrias. Tanta 
coisa... 
Porque somos livres, as nossas escolhas sâo 
sujeitas a equivocos, levam-nos a mil 
encruzilhadas. Pensamos até que vamos 
no caminho certo. Mais curto e.. demor- 
amos tanto a chegar! 
Queremos a Luz. A Paz. O Amor. O 
Sucesso e...depois sô deparamos corn o 
contrârio! 
Desanimamos. Deprimidos. Tristes. 
Confusos. Até mauzinhos . Agressivos... 
As vezes, encontramos o caminho; outras, 
perdemo-nos. O tempo passa. A licença 
termina.... 
Que se passarâ em seguida? Ficamos 
cheios de medo. 
Câ por mim e outras pessoas corn quem 
me cruzo, concluimos que no sofrimento , 
a evoluçâo é mais râpida. Os budistas 
parece que até buscam as dificuldades 
para crescerem mais rapidamente. 
É a poda necessâria para a ârvore dar mais 
fruto? É assim também na Natureza. O 
grào de trigo sô pode florir, depois de apo- 
drecer. Morrer. 
Isto é duro de aceitar e nos corremos e 
saltamos. Fugimos. Resistimos. Resistimos 
a deixar a Luz penetrar em nos. Nâo vis- 
lumbramos sequer a Luz interior. Nada! 
E...até temos TUDO o que é material por 
que tanto lutâmos. No entanto, sentimos 
um vazio. Um vazio de morte. De repente, 

levamos na cabeça' e... a mudança vai 
acontecendo. 
Um dia acordamos e sentimo-nos leves. 
Leves como uma ave feliz que rasga o 
espaço em todas as direcçôes : livre. Forte! 
Assim como a transformaçào da lagarta na 
linda borboleta de mil cores. 
Depois de termos alcançado este estado de 
graça, olhamos para trâs e pensamos: 
Como perdi tanto tempo, podendo ter sido 
feliz, hâ tanto tempo?! 
Afinal, era tâo fâcil e resist! tanto! Porquê? 
Por que meti em tanto atalho perigoso? 

Tanta ilusào feita de aparências e coisas 
pereciveis. 
Neste momento estais curiosos e até corn 
alguma ansiedade (bom sinal...).para con- 
hecer o segredo. 
Ele é muito simples. Acessivel a todos. Sô 
é preciso QUERER. CRER. Ele é simul- 
taneamente pessoal e universal. 
É pessoal, porque cada um de nôs tem 
vivências. Origem.Contextos especificos. 
Por isso hâ que arrumar-se por dentro e 
por fora, corn todas essas particularidades. 
E précisa ter coragem. Arriscar. Confiar. 
Avançar ainda que lentamente. 
A experiência é universal, porque passa 
pela paz e satisfaçâo consigo mesmo, corn 
Deus,( seja quai for a ideia que d'Ele tiver) 
e corn os Outros. 
Hâ um ingrediente que nâo pode faltar, 
fonte de uma alegria imensa no mais 
fundo do coraçâo : o amor por si mesmo, 
conforme vimos. Isso empurra-o a passar o 
testemunho. A gritar bem alto para que 
todos a experimentem também. O Outro 
fica rendido. Liberto e por sua vez vai 
querer passar o fogo. Solidifica uma 
grande cadeia. 

O MUNDO RECUPERA O SEU 
EQUILÎBRIO! Anula. Esbate-se o que é 
menos belo: guerras. Odios. Violências. 
Doença. Solidào. 

Precisamos entrar na corrente. Procurar a 
Luz .Ter Esperança. Acreditar na 
mudança. Conquistar o fim ultimo da 
existência : ser feliz e colaborar deste 
modo na obra da criaçâo corn contributo 
positivo; beleza. Construçâo. Conquista de 
valores materiais, por que nâo? 
Hierarquizados. Alinhados corn um senti- 
do transcendente de cada gesto e con- 
quista. 
Qualquer pequeno nada mexe corn toda a 
Humanidade. Sempre que alguém evolui 
influencia todo o Universo. Cada pensa- 
mento de amor é forte para fazer avançar 
O Planeta . Este conhecimento é dinâmico! 
Quem nâo quer, seja homem ou mulher, 
jovem ou idoso, rico ou pobre, doente ou 
saudâvel, colaborar e mudar a Terra onde 
habitamos, fazendo delà um jardim lindo, 
onde todos somos Amigos? 
Aceite o desafio. Comece jâ . Lute para ser 
feliz, tendo um relacionamento amoroso 
consigo mesmo e consequentemente corn 

Tabaqueiras suspeitas de manipular 
ni'veis de nicetipa des cigarros 

I Um estudo publicado nos Estados 
I Unidos conclu! que a nicotina de algu- 
I mas marcas de cigarros é mais forte do 
I que a de outras, lançando a suspeita de 
I que a indüstria mistura deliberada- 
I mente o tabaco para aumentar a 
I dependência. 
I Investigadores de uma universidade 
I de Oregon analisaram o fumo de 11 
I marcas de cigarros para detectar uma 
I forma especifica de nicotina chama- 

da "base livre", que passa rapida- 
mente para a corrente sanguinea ao 
ser inalada. 
A forma "base livre" da nicotina ocorre 
naturalmente, mas algumas variedades 
de tabaco contêm mais do que outras. 
O estudo reforça suspeitas anteriores de 
que os fabricantes de cigarros misturam 
variedades de tabaco para manipular a 
potência da nicotina e aumentar as 
vendas, como afirmam alguns criticos. 
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os outros! 
Imediatamente nasce um 
encantamento de ser e estar. 
Naturalmente, ressentimentos, 
baixa energia, coisas 'feias', 
feridas emocionais e outros 
lixos jâ foram trabalhados. 
Eliminados. Ao perceber que 
as emoçôes actuam como filtro 
para vermos o mundo, cheg- 
amos à nossa pacificaçâo e à dos outros. E 
dir-me-â : mas estou tâo ocupado...stressa- 
do, como arranjar tempo para estas tre- 
tas?(Se é que teve mesmo tempo, paciência 
e interesse para 1er este artigo...).Bom hâ 
gostos para tudo. Até quem tenha gosto no 
sofrimento...O que acontece é que tudo é 
fâcil quando se percebe que a qualidade de 
vida faz a diferença, principalmente quan- 
do O acesso às coisas materiais até nâo difi- 
cil. 
E tudo uma questâo de atitude que nâo 
ocupa tempo, nem espaço. 
Pergunte-se entâo: Quem sou eu? Para 
onde vou? O que desejo da vida? O que 
tenho de fazer para mudar? 
Depois, hierarquize os valores. .Arrume-se 
por dentro e por fora. Mude o que estâ 
menos correcto. Comece imediatamente. 
Tenha paciência consigo mesmo. Fique 
muito atento a tudo. Leia em todos os 
sinais que o rodeiam Procure ajuda, se 

necessârio. Hoje, é sempre 
uma nova etapa. Uma nova 
oportunidade. Uma nova possi- 
bilidade. Mas por favor, nunca 
désista. 
Se tiver olhos de amor, poderâ 
conectar a sua vontade corn a 
vontade de outro sonhador e o 
sonho tornar-se-â uno. 
Até por um assassino. Um dro- 

gado anônimo. Um ser corn sida. Pelo ser 
mais miserâvel e hediondo, sentirâ amor. 
Compaixâo. E isso sem esforço e sem qual- 
quer repugnância. Afinal fazemos parte do 
Todo. Estamos magoados. Sofridos...no 
outro. 
Quando perceber corn amor, tornar-se-â 
um corn os pâssaros, a natureza, corn as 
pessoas que cruza na vida, corn tudo. 
Entâo que fazer para ter acesso a tanta 
maravilha e grandeza? 
*Simplesmente limpar a mente do medo e 
perceber TUDO corn olhos de amor. 
*Desenvolver a vontade e querer, depois 
de ter fixado os seus objectives. 
*Prender-se a outra vontade, se necessârio, 
e ... começar a voar. A sentir esta alegria 
profunda de ser vente. Ser flor. Amor! 
Desviar as nuvens e brilhar para que o 
nosso Planeta seja LUZ para TODOS. 
...é este O poder miraculoso do AMOR que 
dépende sô de voeê, querido Leitor! 

CASA FUNERâRIA 
RYAN& ODETTE 

Trasladaçôes para 
Portugal Continental 

Açores, Madeira e Brasil 

Compare os nossos preços 

(416) 532-5965 

1498 Dundas Street West 
(junto à Dufferin) 

em Toronto 
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VI Assembleia Geral do Conselho Mundial das Casas dos Açores 
Realizou-se de 7 a 10 de Junho, nas 
illias de S. Miguel e Terceira, a VI 
Assembleia Geral do Conselho 
Mundial das Casas dos Açores, 
numa estreita colaboraçâo entre a 
Casa dos Açores no Algarve, que 
preside este ano esta Assembleia e 
a Direcçâo Regional das 
Comunidades. 
Participaram neste Encontre as Casas dos 
Açores do Quebeque, Toronto, Winnipeg, 
Nova Inglaterra, Santa Catarina, Rio de 

Janeiro, S. Paulo, Lisboa, Norte, Algarve e 
o Nücleo Ilhas de Bruma de Aveiro. 
De referir como conclusoes deste 
Encontre a aprovaçâo, por unanimidade, 
da candidatura da Casa dos Açores do Rio 
Grande do Sul, constituindo a quarta Casa 
Açoriana no Brasil. Foi igualmente apre- 
sentado o grupo pro Casa dos Açores 
Pacifico Norte Americano, que esta neste 
memento em formaçâo. 
Foi aprovado, por todos os présentes, a 
necessidade de se promoverem reunioes 

mais regulares entre as Casas dos Açores 
de cada uma das regiôes, estimulando um 
maior intercambio entre essas instituiçôes, 
bem como a necessidade de os mandates 
dos corpos sociais serem superiores a um 
periodo de dois anos, garantindo uma 
maior continuidade e consistência no tra- 
balho a desenvolver. 
Finalmente foi aprovada a criaçâo de um 
Jornal electronico, denominado “Jornal 
do Conselho Mundial das Casas dos 
Açores”, cujo conselho redactorial ficara 

sediado em Lisboa e é constituido pelas 
Casas dos Açores dessa cidade, Porto e 
Algarve. 
Cada ediçâo deste jornal devera conter 
artigos sobre 4 das Casas do CMCA, ini- 
dando-se por ordem inversa de antigui- 
dade e um espaço de noticias sobre as 
actividades das restantes instituiçôes. 
No proximo ano realizar-se-â a VII 
Assembleia deste Conselho Mundial, 
cabendo a sua presidência à Casa dos 
Açores de Toronto, no Canada. 

Conclusses do Encontre de Escritores Açorianos na diaspora 
Texto integra! das conclusôes do 
Encontre de Professores da 
Diaspora, realizado na cidade de 
Angra do Heroismo, corn o 
patrocinio da Direcçâo Regional 
das Comunidades: 

“A realizaçâo do Encontro de Escritores 

Açorianos da Diaspora revelou, em si 
mesma, a satisfaçào duma necessidade que 
vinha a fazer-se sentir, jâ que a especifici- 
dade dos participantes daria um contribu- 
te indelével para o conhecimento, mais 
profundo, da realidade do espaço da dias- 
pora açoriana, no que se refer à escrita cria- 
tiva e à sua divulgaçâo. Revelou-se, ainda, 
ter sido um momento significative de par- 
tilha de conhecimento e afectos, revelando- 
se a presença de varias faixas etârias. 

Foram muitas as reacçôes e sugestôes apre- 
sentadas, devendo salientar-se a necessi- 
dade de manter e estimular o discurso nar- 
rative identitârio, promovendo, simultane- 
mamente, de forma mais eficaz, a sua 
divulgaçâo junto das comunidades açoria- 
nas e também no espaço onde as mesmas 
se inserem (bilbiotecas e livrarias), jâ que 
este esforço poderâ conduzir a uma 
reflexào mais atenta sobre a emigraçâo. 
Foi referida a necessidade de se procéder 
a uma maior divulgaçâo dos livres de 
autores açorianos no " mainstream " 
norte-americano. Esta divulgaçâo deverâ 
ser estendida também ao prôprio espaço 
português. Foi igualmente expressa a 
importâneia de aumentar o numéro de 
titulos a traduzir, de forma a providenciar 
uma maior escolha e a dar uma panorâmi- 
ca mais realista da vitalidade da escrita de 

autores açorianos. 
Foram destacadas as seguintes priori- 
dades de ediçâo, algumas em inglês e por- 
tuguês; 

- Breve Histôria dos Açores 
- Antologia do Conto Açoriano 
- Antologia de Poesia Açoriana sobre emi- 
graçâo 
- Antologia de poemas de Pedro da 
Silveira 

Importa referir que, neste momento, estâo 
vârios projectos editoriais em fase de rea- 
lizaçâo, os quais materializam sugestôes 
apresentadas em encontros similares e 
mostram ser projectos corn sucesso incen- 
tivador de continuidade. 
Revelou-se a importâneia de promover a 
leitura junto de crianças e jovens, através 

das escolas e instituiçôes que fomentam o 
ensino da Lingua Portuguesa. Foi também 
sugerida a realizaçâo de exposiçôes de 
livros açorianos e de mini-feiras do livro. 
Reconheceu-se, como de importâneia fun- 
damental, a utilizaçâo das novas tecnolo- 
gias de comunicaçâo nas acçôes de divul- 
gaçâo e promoçâo da escrita açoriana. 
Foi realçada a realizaçâo deste tipo de 
eventos, revelando-se a exemplaridade 
agora cometida corn a inclusâo dos jovens 
escritores. Aliâs, estes acontecimentos têm 
conhecido diversas oportunidades, de que 
foram pioneiros os Encontros de Escitores 
da Maia - ilha de Sâo Miguel. 
Finalmente, os participantes expressaram 
o seu apreço pela vitalidade deste 
Encontro e, sobretudo, pela coragem e 
pela responsabilidade assumidas pela 
Directora Régional das Comunidades.” 

0 (Mtmde 
m que Utueme^ 
Este mundo em que vivemos 
Esta um pouco atribulado 
Mas corn a vinda de Jesus 
Tudo vai ser transformado 

Nâo olhes para os problemas 
Que ao teu redor estâo 
Olha apenas para Jesus 
E conserva-o em teu coraçâo 

Ele jâ tudo fez por ti 
No calvârio ao se entregar 
Se lhe deres a tua vida 
Tua aima irâ salvar 

Foi grande seu sacrificio 
Foi grande a sua dor 
Para tu viveres em paz 
Desfrutando do seu amor 

Ainda mais um poucochinho 
E Jesus do céu irâ voltar 
Para todos os fiéis 
Corn ele para sempre levar 

Que glorioso serâ 
Corn Deus para sempre estar 
Num lugar onde todos 
A Ele estâo a louvar 

Sem ainda nâo decidiste 
A Jesus teu coraçâo entregar 
Olha nâo te descuides 
Porque tarde podes chegar 

Faz hoje a decisâo 
Dejesus somente servir 
E virâs que bençâos dos céus 
Logo comecerâs a usufruir 

Joâo Marmelo 

Casamentos; 

Prendas para damas 
Bombonieries 

Toda a gama de convites 

Centros de mesa 
Alug^er de “Money Boxes” 

Decoracôes: 

Môveîs décoratives 

Candeeiros 
Quadros e espelhos 

Porcelanas 

Cristais etc, etc... 

^ 504 Oundas St;reet: West 
4ie-538-S7eG 

www.alphagifts.ca 
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«O comércio tradicional, a que estamos 
habituados, esta muito saturado.», 
Olegârio Gonçalves, présidente da Associaçâo de Comerciantes de Arcos de 
Valdevez e Ponte da Barca 

No périplo pela vila de Arcos 
de Valdevez, aproveitàmos a 
oportunidade para dialogar 
com figuras de referência 
daquela localidade. Olegârio 
Gonçalves é proprietârio de 
varias empresas, sendo, no 
entanto, conhecido pela 
empresa que “herdou” da 
famflia: agência funerâria. 
Para além disso, Olegârio, 
uma personalidade simples, 
alegre e muito divertida, é 
também présidente da 
Associaçâo de Comerciantes 
de Arcos de Valdevez e Ponte 
da Barca. Foi nesta condiçâo 
que O entrevistâmos, para 
sabermos como estâo os 
investimentos naquele 
concelho. 

Ana Fernandes - Como présidente da 
Associaçâo, que tipo de actividade esta a 
desenvolver neste momenta? 
Olegârio Gonçalves - Neste momento, a 
Associaçâo estâ corn um projecto muito 
intéressante, financiado em 50 por cento 
pelo Estado e os restantes cinquenta sâo 
um investimento dos comerciantes. Ou 
seja, estamos a reformular todo o comércio 
de Arcos de Valdevez, baseados em todas 
as pessoas que apresentaram candidaturas 
para termos um comércio mais agressivo. 
Neste momento, é o grande projecto. 
Estamos também numa fase de formaçâo 
para os prôprios comerciantes porque hâ 
essa necessidade, nomeadamente na area 
da internet e iniciaçâo à informâtica, algo 
que nâo existia. É nestes dois sectores que 
actuamos. A posteriori, estamos numa fase 
de elaboraçâo de candidaturas onde o pro- 
jecto foi aprovado corn a Câmara 
Municipal e que tem a ver corn o parque 
de exposiçôes, uma obra que vai engrande- 
cer o concelho, onde podemos ter feiras 
sectoriais ao longo do ano, em vez de uma 

anual. Passaremos a ter varias iniciativas 
na modernizaçâo do comércio. 
Ana Fernandes - Quem pode ser membro 
da Associaçâo? 
Olegârio Gonçalves - Todos os comer- 
ciantes de Arcos de Valdevez - e Ponte da 
Barca - que se queiram inscrever pagam 
uma cota mensal de cinco euros assim 
como todas as pessoas que nâo sâo da vila, 
mas das aldeias, porque temos outro sec- 
tor. Em termos de Associaçâo, englobamos 
dois concelhos, onde também estâo a ser 
efectuados os mesmos investimentos. 
Ana Fernandes - Que vantagens existem 
para os membres da associaçâo? 
Olegârio Gonçalves - Desde apoio juridico, 
formaçâo na area comercial pretendida, 
outros protocolos corn outro tipo de enti- 
dade onde vâo buscar bénéficiés ao longo 
do ano. Nâo sendo membro, os serviços 
sâo mais caros. 
Ana Fernandes - No caso de um imigrante 
ter interesse na Associaçâo, hâ espaço para 
essa expansào? 
Olegârio Gonçalves - Hâ essa hipôtese 
porque todas as pessoas sâo bem acolhi- 
das. Mas eu deixo um alerta para qualquer 
pessoa que venha do estrangeiro; deve 
aconselhar-se junto de uma Associaçâo 
Comercial, nâo sô a dos Arcos e Barca, 
mas de um modo gérai quem vier para 
Portugal, porque as regras sâo completa- 
mente diferentes, nomeadamente as cana- 
dianas que nada têm a ver corn as por- 
tuguesas. Por vezes, vem para Portugal e os 
comércios e as indüstrias em que estâo a 
investir nâo resultam porque em qualquer 
parte do mundo hâ muito boa gente, mas 
que nâo dâ as informaçôes adequadas. 
Aconselho a serem sôcios de uma 
Associaçâo Comercial ou Industrial para 
poder ter alguma lucidez e preparaçâo do 
comércio que vâo abrir. 
Ana Fernandes - Actualmente, que tipo de 
comércio résulta e vale a pena investir em 
Arcos de Valdevez? 
Olegârio Gonçalves - Hoje em dia, nâo é 
fâcil investir em Arcos de Valdevez porque 
todo o comércio por si s6 jâ estâ muito 
pesado, a nâo ser que seja um comércio 
inovador, mas nâo é fâcil. O comércio 
tradicional, a que estamos habituados, estâ 

muito saturado. 
Comércio e indùstria ino- 
vadora fazem falta em 
Arcos de Valdevez e, uma 
vez que estamos em 
evoluçâo, aconselho que o 
façam de uma maneira 
diferente. Se vamos copi- 
ar, nâo dâ para todos. 
Ana Fernandes - O que 
considéra inovador? 
Olegârio Gonçalves - Nâo 
é fâcil responder a essa 
pergunta. Eu, por exem- 
plo, aposto em comércio 
diferente, mas se calhar 
até sou um caso à parte 
porque me surgem 

muitas hipôteses. Hâ 
serviços que ainda nâo 
existem em Arcos. Por 
exemple, abrir uma 
empresa onde se possa 
prestar serviços à Câmara 
e ao prôprio Estado, 
como é o caso de jardi- 
nagem. Formar uma 
empresa nesss âreas que 
têm muito para onde 
expandir em Portugal e 
que ainda nâo sâo explo- 
radas porque pertencem 
ao Estado ou âs Câmaras 
Municipais, e penso que 
tem que haver uma apos- 
ta maior por parte do sec- 
tor privado, investir nes- 
tas âreas que vâo servir e 
substituir o Estado nesses 
serviços. 
Ana Fernandes - Como se 
lançon no ramo de agên- 
cias funerârias? 
Olegârio Gonçalves - O 
meu ramo tem que exis- 
tir, mas nâo é fâcil. Também faço parte da 
Direcçâo Nacional dos Agentes 
Funerârios; mas foi uma ârea que herdei 
do meu avô, embora tenha a tenha inova- 
do e expandido a ponto de ser a maior de 
Arcos, senâo de todo o distrito. Jâ me sur- 
giram vârias propostas, nomeadamente 
tenho outras empresas, mas nunca abdico 
de ir fazer um funeral. É uma coisa que 
gosto, o essencial em qualquer profissâo. 
Ana Fernandes - O que é curioso, visto 
que a maior parte dos vivos fogem dos 
mortos... 
Olegârio Gonçalves - É e na realidade nâo 
é fâcil. Mas tendo nascido nisso, tenho a 
necessidade de fazer um funeral por mês. 
Muitos nâo compreendem porque tenho 
vârias empresas, todas elas muito diversas, 
mas nâo abdico da agência. 
Ana Fernandes - Mensagem para os 
arcuenses de Toronto. 
Oleg^o Gonçalves - Eu também vivi em 

Toronto, tenho nacionalidade canadiana, 
gosto da cidade, mas sô de visita. Deixo 
uma palavra de apoio porque sei que é difi- 
cil ser imigrante. Mas, quando se criam 
raizes tâo longe de Portugal, as pessoas 
acabam por se habituar. Se tivesse que 
escolher por um pais, séria o Canadâ, 
sobretudo a cidade de Toronto. Mas, feliz- 
mente, tive a oportunidade no meu pais, 
mais propriamente em Arcos de Valdevez 
e, enquanto puder, vou estar por câ. Se 
houver alguém que queira investir aqui 
que me procure. Darei todo o apoio. 
Ana Fernandes - Prevê-se uma visita a 
Toronto para breve? 
Olegârio Gk)nçalves - Estamos a equa- 
cionar. Eu sou muito solicitado para visi- 
tas, jâ fui convidado para a festa dos 
arcuenses e creio estar nos meus objec- 
tivos. Uma vez que jâ lâ estive, jâ residi em 
Toronto, poderei abdicar de outras, mas 
desta nâo. Obrigado. Felicidades. 

^ leituras ^ 
Falma da mâo * Cartas * Bola de Cristal * Horôscopo 

Por Mrs. De Anna 
Lê o seu futuro na palma da mâo e em cartas. 
Ela foi escolhida para assistir pessoas corn problemas e 
tem ajudado muita gente de todas as categorias sociais 
corn os sens problemas de Amor, Casamento, Negôcios 
e Saüde. Nenhum problema, quer ele seja grande ou 
pequeno, fica por resolver. 

Para uma consulta telefone: 

416-603-7755 
447 Bathurst Street. 

(a sul da College) ^ 
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Gymnaestrada2003 
A satisfaçâo por trabalho cumprido 
"Toda a gente me dâ os 
parabéns e, ou as coisas 
correram mesmo bem, ou sâo 
todos mentirosos", gracejou 
Manuel Boa de Jesus, 
présidente da Comissâo 
Organîzadora da 
Gymnaestrada, que terminou, 
sabado, em Lisboa. 

Esta ediçâo da Gymnaestrada foi a maior 
e a melhor. Teve o maior numéro de par- 
ticipantes, muita quantidade e muita qua- 
lidade. Até se excederam as minhas expec- 
tativas", confessou o responsâvel, adi- 
antando saldo positivo até a nivel de 
"publico pagante". 
Se pudesse voltar atrâs, Boa de Jesus "ten- 
taria contornar alguns procedimentos e 
acarinhar mais os voluntarios, que mere- 
cem um reconhecimento eterno". E o que 
poderia suplantar a Gymnaestrada? "Os 

Jogos Olimpicos", respondeu o 
responsâvel sorridente. 
O vice-presidente da organizaçâo, 
Rogério Valério, fez um balanço 
mais técnico e garantiu que na 
ârea da saùde apenas se regis- 
taram "traumatismos normais de 
ginâstica (entorses)". No capitulo 
da segurança, o responsâvel 
orgulhou-se por Lisboa nâo ter 
"assistido a assaltos a escolas 
(onde os ginastas ficam alojados), 
como em outras ediçôes da 
Gymnaestrada". 
"Fomos melhorando diverses 
aspectos logisticos ao longo da 
semana, porque sâo naturais os 
problemas num evento desta 
grandeza e quando hâ pessoas de 
todo o mundo, corn necessidades 
diferentes. Nos quisemos encon- 
trar um ponto médio", sublinhou. 

Israel pronto a trocar 
prisioneiros corn o Hezbollah 
Um ministro israeli- 
ta, Gidéon Ezra, ai'ir- 
mou que Israel esta 
disposto a uma troca 
de prisioneiros com o 
Hezbollah, mas acu- 
sou o movimento 
xiita libanês de se 
implicar cada vez 
mais no terrorismo. 

"Estâmes preparados para 
uma troca de prisioneiros 
e desaparecidos e vamos 
estar sempre", afirmou o ministro Gidén 
Ezra, encarregue pelo primeiro-ministro 
Ariel Sharon das relaçôes corn o parla- 
mento, em declaraçôes à râdio militar 
israelita. 
Gidéon colocou sobre o chefe do 
Hezbollah, cheikh Hassan Nasrallah, a 
responsabilidade do falhanço, até ao 

momento, das tentativas de conseguir 
uma troca efectiva de prisioneiros. 
O responsâvel israelita considéra que essas 
ameaças traduzem "a frustraçâo do cheikh 
Nasrallah que se assumia como Salvador 
dos palestinianos" e constata que Israel vai 
libertar os prisioneiros palestinianos sem a 
sua intervençâo. 

Fazendo do seu 
Sonho uma 

realidade. Confie 
nos serviços de 

VICTOR 
COUTO 
CATERING 
o cozinbeiro 

que serve sempre 
um esmerado 

banqueté e 
copo de agua 

5Q1 Alliance Ave. Toronto, On 
416-766-56SO 416-537-^048 

Fax: 4^1 G-7BG-3S46 www.bridal.ca/ambiance 

Shimon Pores propoe 
transformaçâo de 
Jerusalem em cidade 
internacional 
o lider trabalhista israelita. Shimon Peres, 
propos que a parte antiga de Jerusalém 
seja desmilitarizada e transformada numa 
cidade internacional, sob controlo das 
Naçôes Unidas, dividindo-se a parte mo- 

-derna entre Israel e o Estado Palestiniano. 
Lembrando que a parte moderna de 
Jerusalém estâ dividida em "18 departa- 
mentos, oito habitados por ârabes e 10 por 
judeus", o antigo primeiro-ministro israeli- 
ta defendeu que estes bairros sejam repar- 
tidos entre Israel e o Estado Palestiniano. 
A parte antiga de Jerusalém, onde estâo 
situados os monumentos religiosos, deve 
ser transformada em "cidade interna- 
cional, fora de toda a soberania politica", 
na quai "cada religiâo controlaria os seus 
lugares santos", advogou Peres. 
A segurança, acrescentou, poderia estar a 
cargo de uma "policia mista composta por 
israelitas e palestinianos" e Jerusalém 
tornar-se-ia numa cidade "sem armas, sem 
defesa, livremente acessivel e aberta ao 
mundo inteiro". 

Policia espanhola interceptou 
142 imigrantes clandestinos 
na costa da Andaluzia 
A policia maritima espanhola 
interceptou 142 imigrantes clan- 
destinos originàrios do Magrebe, 
em duas embarcaçôes apresadas 
na costa de Tarifa (Andaluzia), 
informaram as autoridades locals. 
Setenta e sete dos detidos, todos eles 
indocumentados, viajam numa das embar- 

caçôes. O segundo barco transportava 65 
pessoas que também procüravam entrar 
ilegalmente na Europa através do ter- 
ritôrio espanhol. 
Tarifa, no Estreito de Gibraltar, é depois 
do arquipélago das Canârias, a principal 
via de entrada para a imigraçâo clandesti- 
na que parte do norte de Africa. 
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ussiifiicadûs 
Ajudante de cozinha e Jimpeza, para restaurante. 
Tel.:4lWÛ3-6522. 

Pedreiros. Contactar Lénio Teixeira, depots das 
IBboras. Tel.:416-249-5060. 

Carpinteiros de acabamentos, corn experiência. 
Tel.:41l>984-«100. 

Cozinheiro/a, ajudante de cozinha e empregados de 
mesa, com experiênda. Tel.;41()-f)51-0344. 

Contabilista corn experiència no sector the con- 
struçâo. Enviar Résumé. Fax: 90.5-67Ô-1298. 

Ck)zinheiro/a em re^me de part-time, empregados de 
mesa e bar, com experiència, para restaurante em 
Pickering. Contactai' Santos. TcI.:ü05-83iF63i7. 

Carpinteiros com ou sem experiència. 
Tel.:647-287-S338. 

Empregada de cozinha, com experiència, para restau- 
rante. Tel.:4I6-654-0967. 

Pessoal para fazer renovaçôes. Contactar Carlos. 
Tei.;4l0-722-ai03. 

Bricklayers com experiència, Tel,:416-23,5-2873. 

Senhora para ajudante de cozinheiro, corn experiên- 
cia, para fora de Toronto. Tei.;90.5417-0074. 

Senhora voluntéria, para ajudar senhor doente, nas 
tarefas diârias. Contactar José depois das 2 da tarde. 
Tcl.:4i(>-534-5)637, 
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Empresa norte-americana 
puer comprar um vai-vem 
para voos de tprismo 
A empresa norte-americana Space Adventures, 
especializada em turismo espacial, poderâ 
comprar um "vai-vem" russo Soyuz para enviiu- 
turistas à Estaçâo Espacial Internacional (ISS), 
informou o seu director em declaraçôes à 
agência Itar-Tass. 
A empresa turistica, que jâ fez viajar até à ISS o norte- 
americano Dennis Tito (Abril-Maio 2001) e o sul-africano 
Mark Shuttleworth (Abril-Maio 2002), assinou um con- 
trato corn a Agência Aeroespacial russa para ali enviar 
dois novos turistas em 2004- 200,5. 
O director da Space Adventures, Eric Anderson, declarou 
à Itar-Tass em Los Angeles (California) que estâo em 
curso negociaçôes para adquirir um Soyuz, mas que igno- 

Novo Salâo de Cabeleireiro, oferece: 
Aluguer de cadeiras a proHssionais; 

Espaço completo para manicure 

também: 
espaço para alugar a estéticistas. 

Informaçôes: 
1GSS Dundas Sb. Weab 

Cem frente à Igreja de Santa Helena! 

ra se isso se concretizarâ. 
A Russia poderâ enviar à ISS uma équipa composta por 
dois turistas do espaço acompanhados por um ünico 
astronauta profissional, declarou o porta-voz da sua 
Agência Aeroespacial, Serguei Gorbunov. 
O funcionârio nào excluiu que a Russia possa construir 
um "vai-vem" Soyuz "à margem do projecto da ISS" para 
o vender a uma empresa privada que enviarâ turistas ao 
espaço. 

Clima: 

Aquecimento global é uma arma de 
destruiçâo maciça, diz cientlsta 
o antigo présidente do Instituto Britânico de 
Meteorologia John Houghton, citado pelo jornal The 
Guardian, defende que o aquecimento do planeta é uma 
arma de destruiçâo maciça, "pelo menos tâo perigosa 
como as armas quimicas, nudeares ou biolôgicas". 
"Sô em Maio, 562 tornados atingiram os Estados Unidos, 
matando 4l pessoas", référé John Houghton, também ex- 
vice présidente do grupo de trabalho nomeado pela ONU 
para reflectir sobre os efeitos das mudanças climâticas. 
"Mas sào os parses em desenvolvimento" os mais atingidos, 
diz Sir Houghton, indicando que as temperaturas na India 
antes da época das monçôes foram muito superiores ao 
normal este ano. 
"Quando esta vaga de calor assassine começou a baixar jâ 
tinha morto 1.500 pessoas, ou seja, metade das vitimas dos 
ataques terroristas de H de Setembro de 2001 em Nova 
lorque, assinala o cientista no seu artigo no jornal londri- 
no. Tal como o terrorismo, o aquecimento climâtico 
induzido pelo homem "nâo conhece fronteiras" - afirma. 
"Pode atacar em qualquer lado, de qualquer forma - uma 
vaga de calor num local, uma seca, uma cheia ou uma tem- 
pestade noutro", acrescenta. 

O cientista diz ainda que nem sequer se trata de um pro- 
blema para o futuro. "A década de 90 foi provavelmente a 
mais quente dos ültimos mil anos e 1998 foi o ano mais 
quente. O aquecimento global jâ estâ entre nos" - escreve. 
O cientista acusa os Estados Unidos de nâo encararem 
seriamente o problema, o que na sua perspectiva traduz 
"uma abdicaçâo de liderança de proporçôes épiças", e con- 
sidéra vital que a Russia ratifique o Protocolo de Quioto 
sobre controlo de emissôes de gases com efeito de estufa 
para que este pelo menos possa entrar em vigor. 

José Patricio Caires Angelo Martins 
• Présidente • 

Patricio 
AUTO COLLISION 

3090 Woodehester Dr., Unit 4B, Mississauga, Ont 

TBI: 905-820-6551 • fu:905-820-5i80 
Email; patricioautocollision@on.aibn.com 

Quinta-feira, 31 de Julho, 2003 27 

Cataplana de Bacalliau 
coin Ameijoas 

InCPIDIEniES: 
"^0.4 Kg Bacalhau em cubos 

200 gr Ameijoas 
^ 1 Tomate Maduro 

7 Pimento verde e 1 Pimento encarnado 
7 Cebola 
4 dentes de Alho 
60 gr de Chouriço 
60 gr de Presunto 
1 dl de vinho Branco 
Sal e Pimenta q.b. 

^ 1 Folha de Louro 
1 dlAzeite 

(OriEECÇflO; 
Alourar num tacho os alhos com o azeite quente. 
Juntar a folha de louro, a cebola cortada em meias luas 
e os pimentos. Depois de apurado adicionar o chourico 
e o presunto em cubos. Refrescar com o vinho branco. 
Deixar ferver 5 min e temperar a gosto de sal e pimenta. 
Alourar previamente o bacalhau passade em farinha . 
Levar a cataplana ao lume corn um pouco de azeite e 
alho picado e colocar as ameijoas, tapando a cataplana 
até que abram. 
Acondicionar a cebolada e o bacalhau na cataplana e 
deixar ferver 5 min. em lume brando. 

Sobremesa: 

Tarte Flan de Maçâ 

IncREDiEriTES PARA A MASSA: 
100 grs. de manteiga 
ZOO grs. de farinha de trigo 
700 grs. de açûcar 
1 gema 
1 pitada de sal 

IncREDiEniES PARA O RECAEIO: 
1/2 châvena almoçadeira de leite 
1/2 châvena almoçadeira de açûcar 
1/2 châvena almoçadeira de natas 
3 maçàs reinetas 
4 gemas 

(OriEECÇAO: 
Numa tigela, amasse a manteiga corn o açûcar, junte a 
gema e por fim o sal e a farinha. 
Faça uma bola corn a massa e deixe-a repousar 15 minutos. 
Depois corn um rolo, estenda a massa e forre corn ela uma 
forma de tarte, aconchegando-a bem tendo o cuidado de 
nào a furar. 
Descasque as maçâs e rale-as, numa tigela misture-as bem 
com o leite, as natas, as gemas e o açûcar. 
Deite na forma sobre a massa. 
Leve a cozer cerca de 40 minutos, em forno médio. 
Verifique se estâ cozida retire e desenforme. 

Bom 
Apetite! 

I 
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Cursos de formaçâo profissïonal para 
“Técnicos de nevas energias” 
Cursos de formaçâo profissional para 
“Técnicos de Novas Energias”, destinados, 
nomeadamente, a jovens corn o 9° e o 12° 
anos de escolaridade obrigatôria deverâo 

ser ministrados nos Açores, jâ a partir de 
2005. O anüncio foi feito, em Ponta 
Delgada, por Rui Bettencourt, no âmbito 
de uma reuniâo internacional sobre ener- 

gias alternativas, que decorre na ilha de Sâo 
Miguel, envolvendo a participaçào de 25 
especialistas e formadores, nessa area, 
provenientes da Finlândia, Polonia, 
Repüblica Checa e Suécia. 
O director regional dajuventude, Emprego 
e Formaçâo Profissional adiantou, em 
declaraçôes â comunicaçâo social açoriana, 
que é possivel, no proximo ano, introduzir 
nos curriculos genéricos das escolas de for- 
maçâo profissional das ilhas, os conheci- 
mentos adquiridos pela Regiâo Autônoma 
em matéria de energias renovâveis. Rui 
Bettencourt esclareceu que os Açores jâ tra- 
balham hâ dois anos neste projecto em 
parceria corn paises nôrdicos da Europa, e 
referiu que aquele encontro internacional 
visa, também, a construçâo de uma 
plataforma comum de tecnicidade, a partir 
da experiência de paises que estâo na van- 
guarda da formaçâo profissional, como é o 
caso da Finlândia, Suécia e Polonia. 
Admitiu, igualmente, a possibilidade de. 

nos Açores, os curriculos nas âreas das er 
gias renovâveis estarem devidame; 
homologados em 2004, e disse que o p 
jecto-piloto, aprovado no âmbito 
Programa de Iniciativa Comunitâ 
“Leonardo Da Vinci”, foi considerado p 
Uniào Europeia como de grande inovat 
tecnolôgica e de Formaçâo Profissional. 
director regional acrescentou que o projei 
permite à Regiâo Autônoma desenvob 
canais de comunicaçâo corn novos pai 
europeus e subünhou a participaçào 
Escola Profissional de Sâo Jorge na acU 
parceria. Para Rui Bettencourt, os Açoi 
estâo na vanguarda das energias renovâv 
e a realizaçâo de um encontro internacioi 
sobre esta temâtica na ilha de Sâo Migu 
représenta, na sua opiniâo, uma opor 
nidade para os seus participantes tomare 
conhecimento “in-loco” acerca do trabal 
que a Regiâo Autônoma desenvolve 
importante ârea de produçâo energéti 
nâo poluente. 

Jardim avisa Lisboa e ameaça corn internacionaiizçâo 
o présidente do PSD-M, Alberto Joâo 
Jardim, ameaçou recorrer às instituiçôes 
internacionais se Lisboa nâo aceitar o pro- 
jecto de resoluçâo sobre revisâo 
Constitucional no tocante às autonomias, 
jâ aprovado na Assembleia Legislativa 
Regional (ALR) da Madeira. Ao falar na 
festa-comicio do PSD-M no Châo da 
Lagoa, Funchal, Alberto Joâo Jardim 
desafiou o Governo da Repüblica, lidera- 
do por Durào Barroso, a desmontar o 
aparelho politico- ideolôgico do Estado 
português, que diz estar controlado pelos 
comunistas, a realizar um plebiscite sobre 
a Constituiçào Europeia, porque nâo acei- 
ta uma Uniào Europeia subordinada ao 
eixo franco-alemâo, e a pressionar a Uniào 
Europeia para que nâo apoie os governos 
da Africa do Sul e da Venezuela se nâo 
respeitarem a democracia e a disciplina 
democrâtica. 
Avisou também a oposiçâo madeirense de 
que sô haverâ revisâo da Lei Eleitoral "se 
for este o projecto que for aprovado". 
Relativamente à situaçào politica 
nacional, Alberto Joâo Jardim lançou um 

3635 CAWTHRA ROAD, EM MISSISSAUGA 
(No mesmo Centro Comercial da Nova Bakery, 

na esquina da Bumhamthorpe) 

Os clientes de Kliik Klixck^s 
votiu’am e deram a sua primazia 
aos iu>ssos frangos. Os frangos 
mais baratos de Mississauga. 
Entregas ao domicilio em breve. 

Para além dos saborfïsos 
Frangos no Espeto e na Brasa, 
tem também 
diariamente outros sabores de 
Portugal: Mâo de Vaca, 
Feijoada^ Dobrada, Bacalhau de 
mil maneiras, Polvo Guizado» 
LulaSf Sopas, Saladas, Sandes e 
muito mais! 

ENCCH^IENDAS m/>TELEFONE: 

905 272-4459 

desafio ao primeiro-ministro de Portugal: 
"ou O senhor governa tecnocraticamente 
tal como no tempo do cavaquismo e esta- 
mos outra vez tramados, ou o senhor e o 
seu governo têm a coragem de desmante- 
lar o aparelho politico-ideolôgico do 
Estado que estâ nas mâos do Partido 
Comunista". 
Para Alberto Joâo Jardim, os partidos 
democrâticos nâo têm tido a coragem de 
mudar a situaçào politica em Portugal - 
nomeadamente na Educaçâo, que diz 
estar na mesma, na Justiça, que sustenta 
estar politicamente infiltrada, na comuni- 
caçào social, que adianta nâo respeitar os 
direitos, liberdades e garantias individuais, 
e nas forças de segurança, que estâo a brin- 
car aos sindicatos. Entâo, desafiou, "dei- 
xein os que têm coragem reformar o 
Estado". O lider do PSD-Madeira recor- 

dou que o governo da Madeira é contrE 
regime constitucional da tercei 
Repüblica, relativamente ao quai pron 
teu "lutar até ser derrubado". Isto porq 
a Constituiçào nâo pode ser objecto de 
ferendo e "deixa apenas à direcçào do P! 
do PSD, juntas, o destino do futuro con: 
tucional do Pais". 
Jardim salientou também que Portuj 
nâo deve aceitar uma Uniào Europeia si 
metida ao eixo franco-alemâo, deve an 
ter a mesma intervençâo e poder que 
restantes 24 Estados-membros, nomea( 
mente "os paises mais ricos". O lie 
madeirense falou também da sua sucess; 
Sera decidida "por cada um de vôs", dis 
dirigindo-se às cerca de 30 mil pessoas p 
sentes na festa do Châo da Lagoa. M 
advertiu, "nâo vâo ter o Alberto Joâo pe 
costas". 
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Governos da Repdblica 
a Regional dos Açores 
unem esforços no 
combate aos problemas 
de Rabo de Peixe 
O présidente do Governo Regional 
dos Açores em exercicio reafir- 
mou, em Ponta Delgada, que o 
executive açoriano tem vindo a 
intervir na Fregfuesia de Rabo de 
Peixe, em Sâo Miguel, desde 1997, 
através da implementaçâo de 
diverses programas de carâcter 
social e econômico. 
Em declaraçôes à saida de uma reuniào de 
trabalho que manteve, no Palâcio da 
Conceiçào corn os ministros da 
Presidência, Nuno Morais Sarmento, e das 
Obras Püblicas, Transportes e Habitaçào, 
Carmona Rodrigues, Roberto Amaral 
sublinhou que o Plano a Médio Prazo da 
Regiao Autbnoma prevê uma intervençâo 

especifica em Rabo 
de Peixe, transversal 
a todas as areas do 
executivo açoriano. 
Considerou, tam- 
bém que a re- 
soluçâo do proble- 
ma social e habita- 
cional de Rabo de 
Peixe é de funda- 
mental importância 
para os poderes cen- 
tral, regional e local 
que desenvolvem um esforço financeiro 
conjunto que deverâ ascender a mais de 20 
milhôes de euros nos prôximos très anos, 
através de um projecto de candidatura, a 

apresentar ainda durante o corrente mes, 
ao instrumento financeiro do espaço 
econômico europeu (EFTA). No âmbito 
deste projecto de intervençâo integrada. 

em diferentes valências, na Freguesia de 
Rabo de Peixe, o executivo açoriano célé- 
bra, na Ribeira Grande, um protoColo corn 
o Governo da Repùblica. 

Piano “llhas Desconhecidas” lança os Açores 
nos mercados de França e do Reino Unido 
o secretârio regional da Economia defen- 
deu, em Ponta Delgada, a necessidade dos 
Açores disporem de mercados alternativos 
para o desenvolvimento da actividade 
turistica local. Na cerimônia de assinatura 
do Piano de Promoçâo Conjunta “llhas 
Desconhecidas”, para a captaçào de fluxos 
turisticos nos mercados de França e do 
Reino Unido, Duarte Ponte advogou que o 
aumento do numéro de turistas diminui o 
risco do sector, nas ilhas, também sujeito a 

França, obtenham notoriedade no merca- 
do inglês e garantiu a disposiçâo do execu- 
tivo açoriano em apoiar a realizaçâo de 
voos directos do Reino Unido para o 
arquipélago. 
Anunciou, também, que a partir de Abril 
do proximo ano haverâ um voo directo de 
França para os Açores e desejou que essa 
ligaçâo, assegurada através de um ope- 
rador turistico francês, cresça em numéro 
ao longo de todo o ano. Duarte Ponte re- 

crises ciclicas e aos efeitos das recessôes 
econômicas mundiais. Aquele membro 
do Governo disse que actualmente o turis- 
mo açoriano dépende em ,57 por cento do 
mercado nacional, ou seja, menos 18 por 
cento do que em 1996. 
Para o governante açoriano, o objectivo é 
que essa percentagem desça para 30 por 
cento, como é o caso da Madeira, pro- 
movendo, em simultâneo, o aumento do 
fluxo turistico proveniente de mercados 
externos. O secretârio regional da 
Economia pretende que os Açores, como 
destino turistico, jâ corn algum sucesso em 

velou, igualmente, a possibilidade de 
haver, em 2004, voos directos da Suiça, 
Alemanha e Dinamarca para a Regiâo 
Autônoma. O Piano Promocional 
Conjunto “llhas Desconhecidas” envolve a 
participaçâo do executivo açoriano, 
através da Secretaria Regional da 
Economia, do ICEP Portugal, da TAP - 
Air Portugal, da SATA - Air Açores, da 
Agência “Melo Viagens e Turismo”, e de 
hotéis e empresas de rent-a-car dos Açores. 
Esta parceria entre os sectores püblico e 
privado visa a promoçâo dos Açores nos 
mercados de França e do Reino Unido, 

durante os prôximos dois anos, e envolve paises, através da divulgaçâo e comercia- 
um apoio financeiro püblico de 18.5 mil lizaçâo de um conjunto de programas 
euros. O seu grande objectivo é fomentar a atractivos sobre a diversidade das ilhas na 
captaçào de fluxos turisticos daqueles dois ârea do turismo. 

iMoe.UcŸS 

Pedido e preenchimento dos documentos 
para Residentes Permanentes no Canada 

Fernanda Almeida e Cristina têm ao dispor o melhor para 
passar o vosso Verâo. 

A Happy Travellers é especializada 
em férias de sonho para os sens 

amigos e clientes. 
Faça viagens felizes e estadias 
inesqueciveis, com os serviços 
da Happy Travellers. 
Happy Travellers tem o piano 
de Verâo para Portugal. 

Informe-se e reserve o seu lugar 
o mais rapidamente possivel. 

Tenha um ano feliz com a 
Happy Travellers. 

Visite-as na Galeria Shopping Centre, 
na Dufferin e Dupont em Toronto 
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Supertaça: 

Pedro Proença 6 o arbitre do 
primeiro jogo oficial da época 
Pedro Proença foi o ârbitro designa- 
do para apitar o encontro entre o 
U. Leiria e o F.C. Porto de 10 de 
Agosto, que decidirâ o vencedor 
da Supertaça Cândido de Oliveira. 

O juiz lisboeta, de 32 anos, dirige assim o 
primeiro compromisso oficial da época 
2003/04, que terâ como palco o renovado 

Estâdio D. Afonso Henriques, em 
Guimarâes. 
Trente a frente estarâ o campeào nacional 
F.C. Porto e neste caso o finalista vencido 
da Taça de Portugal, uma vez que os .f 

dragôes conquistaram também esse troféu. 
Situaçào idêntica à que sucedeu na época 
anterior, quando o Sporting venceu o 
Leixôes, por 5-1. 

AtletismoJ 

Carlos Campos 
e Ana Vicente 
revalidam titulos 
nacionais do 
pentatlo moderno 

o atleta do Belenensës Carlos Campos 
e Ana Vicente, do Clube Nataçâo da 
Amadora, revalidaram os titulos de 
campeôes nacionàis de pentatlo mo- 
derno, nos campeonatos que decor- 
reram em Idanha-a-Nova. 

Carlos Campos totalizou 5.472 pontos, 
voltando a superar André Pereira, 
também do Belenenses, que à seme- 
Ihança do que aconteceu no ano passa- 
do voltou a sagrar-se vice-campeâo 
nacional. 
Em femininos repetiu-se também a 
vitoria de 2002, corn Ana Vicente a 
sagrar-se bicampeâ nacional, depois de 
ter vencido a prova de Idanha-a-Nova 
com um total de 4.992 pontos 

Automobilismo: 

Rail de 
Santa Maria 
Mais de meia 
centena de 
équipas à partida 
Cinquenta e quatro équipas disputam 
entre 08 e 09 de Agosto a 22» ediçâo 
do Rali de Santa Maria, pontuâvel 
para o campeonato açoriano de auto- 
mobilismo, anunciou a organizaçâo da 
prova. 
Corn uma extensâo de 222 quilbme- 
tros, a prova é repartida por duas 
secçôes, uma disputada em asfalto e 
outra em pisos de terra. 
Segundo adiantou Sérgio Ferreira, 
responsâvel da entidade organizadora 
- Asas do Atlântico ■> o quarto rali do 
campeonato regional açoriano integra 
13 provas especiais de classificaçào 
corn 111 quilômetros de extensâo 
(troços cronometrados). 
Orçada em cerca de 65 mil euros, a 
prova é subsidiada peio Governo 
Regional e Câmara de Vila do Porto. 

Fuie bol: 

FPF condena "comportamento 
inadmissivel" de jogadores 
PO Europeu de sub-19 
A Federaçâo Portuguesa de 
Futebol (FPF) condenou o 
"comportamento inadmissi- 
vel" de dois jogadores - nâo 
especificados - da selecçâo 
portuguesa na final do 
Europeu de sub-19, e prome- 
teu tomar "medidas ade- 
quadas" para evitar a ree- 
diçâo de casos similares. 

A Direcçâo da FPF exprimiu, em 
comunicado, a sua "insatisfaçâo pelo 
comportamento inadmissivel de dois 
atletas no jogo da final", que Portugal 
perdeu frente à Itâlia, por 2-0, no 
recente Campeonato da Europa da 
categoria, realizado no Liechtenstein. 
"(...) Ira a Direcçâo da FPF, oportuna- 
mente, tomar medidas adequadas no 

Futebol: 

âmbito das suas competências, para 
que estes casos nâo se voltem a repe- 
tir e que, particularmente, venham a 
servir de exemple a todos os outres 
jogadores das selecçôes nacionais", 
assinala a nota. 
No encontro frente à Itâlia, o defesa 
Amoreirinha protagonizou varias 
infracçôes graves que passaram des- 
percebidas ao ârbitro turco Selçuk 
Dereli, a mais violenta das quais uma 
agressâo a Della Rocca, pisando a 
cabeça do avançado transalpine 
quando este estava caido no terreno. 
O juiz turco esteve mais atento ao 
comportamento de Flâvio Igor, que 
entrou em campo aos 79 minutes e foi 
expulse oito minutes mais tarde, em 
consequência de uma falta violenta 
sobre um jogador italiano. 

Atletismo! 

Saltadora 
brasileira 
Maurren Maggi 
acusa doping 
A brasileira Maurren Higa Maggi, 
detentora da melhor marca mundial 
do ano no salto em comprimento 
(7,06 m), acusou positive num contro- 
lo anti-doping realizado em Junho, 
revelou o jornal A Folha de Sâo Paulo. 
Segundo o mesmo jornal basileiro, o 
controlOj realizado pelo laboratôrio 
Ladetec de Sâo Paulo, revelou a pre- 
sença de esterôides anabolisantes. 
Maggi, de 27 anos, incorre agora 
numa pena de dois anos de suspen- 
sâo, embora tenha ainda de aguardar 
pelos resultados da contra- anâlise, 
que ainda nâo tém data marcada. 
"Tenho conhecimento da histôria, 
mas sera o resultado da contra- 
anâlise nâo posso falar, nem confir- 
mar, nem desmentir", afirmou o 
secretârio-geral da Federaçâo interna- 
cional de Atletismo (lAAF), Istvan 
Gyula'. 
O médico Eduardo de Rose, membro 
da comissâo Médica da Agência 
Mundial anti-dopagera (AMA), jâ se 
manifestou a favor da atleta, afirman- 
do que Maggi utilizou um cremé cica- 
trizante apos a depilaçâo, que, em 
contacte com a pele, produz uma sub- 
stância dopante. 
A Federaçâo Brasileira também nâo 
quis pronunciar-se sobre o caso, justi- 
ficando que aguarda uma decisâo da 
lAAF. 
A saltadora arrisca-se a ser excluida 
da delegaçâo brasileira que val parti- 
cipât nos Jogos Panamericanos. 

Vitoria de Guimarâes goieia 
Kaisersiautern na apresentaçâo 
aos sdcios 
Uma goleada por 4-1 sobre os 
alemàes do Kaiserslautern marcou 
sexta-feira a luxuosa apresentaçâo 
aos sôcios da équipa de futebol do 
Vitoria de Guimarâes, numa noite 
de festa que marcou a 
inauguraçâo do "novo" 
Estâdio D. Afonso 
Henriques. 

Mais de 25.000 vitorianos assisti- 
ram a uma prometedora 
exibiçâo do conjunto minhoto, 
que inaugurou o marcador aos 
35 minutos, num forte pontapé 
de Afonso Martins, que assim 
ficou na histôria moderna do 
recinto. 
Em novo lance vistoso, aos 44 
minutos, Nuno Assis concluiu 

um lance corn um voo espectacular, sem 
hipôtese de defesa, fazendo o 2-0 e dando 
expressâo ao melhor futebol luso frente ao 
poderio fisico contrârio. Enquanto o anti- 
go internacional belga Erik Gerets substi- 

tuiu quatro jogadores ao intervalo, 
Augusto Inâcio manteve uma estrutura 
mais fixa e, aos 68 minutos, o brasileiro 
Rubens Junior surgiu em velocidade ao 
segundo poste para ampliar para 3-0. O 

golo mais belo da noite foi apon- 
tado aos 77 minutos pelo "reju- 
venescido" brasileiro Guga, corn 
um belo "chapéu" a Wiese. O 
Kaiserslautern reduziu para 4-1 
através de uma grande penali- 
dade convertida por Bjelica. 
O avançado internacional 
alemâo Miroslav Klose é a prin- 
cipal referência do decepcio- 
nante Kaiserslautern, onde tam- 
bém alinha o extremo português 
José Dominguez (entrou no 
segundo tempo) e o interna- 
cional checo Lokvenc. 
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I Foto do desporto 

I COVILHÀ: O Primeiro^ministroy Ihirao Barroso dâ O pontapé de s 
I saida na inauguraçâô do complexo desportivo da cidade no âmbito i 
I da visita ao distrito de Castelo Branco, FOTO ANTONIOJOSE/LUSA S 

Desporto/Açores: 

Governo Regional quer soluçâo para 
deslocaçôes desportivas à Regiâo 
O Governo Regional, através da Direcçào 
Regional de Educaçào Fisica e Desporto 
(DREFD), propos ao Instituto do Desporto de 
Portugal a criaçào de um grupo de trabalho corn 
représentantes dos dois organismos e também do 
IDRAM (Instituto do Desporto Madeirense), para 
debater e encontrar soluçôes para o problema das 
deslocaçôes às regiôes autônomas das équipas 
nacionais das varias modalidades desportivas que 
tenham que defrontar formaçôes açorianas ou 
madeirenses. 
Em conferência de Imprensa, o director regional 
de Educaçào Fisica e Desporto, Rui Santos, expli- 
cou que é urgente encontrar soluçôes que garan- 
tam a participaçâo das équipas açorianas nos 
nacionais, o que esta em risco no caso do recém 
promovido clube “Os Marienses”, que subiu à II 
divisâo de andebol este ano. A Federaçâo de 
Andebol de Portugal enviou uma carta ao clube 
em que informava que “o direito desportivo con- 
quistado (a subida à II Divisâo) encontra-se em 

risco de nào ser consumado, face a nâo estarem 
garantidas, pelas entidades competentes, as 
condiçôes financeiras necessârias” para as deslo- 
caçôes das outras équipas a Santa Maria. Perante 
este documenta, a Direcçào Regional endereçou 
um oficio ao présidente do Instituto do Desporto 
de Portugal (IDP), manifestando a preocupaçào 
pelo teor da carta e pedindo uma tomada de 
posiçào daquele organismo, enquanto entidade 
responsâvel por garantir o financiamento das 
deslocaçôes aéreas das équipas do Continente às 
Regiôes Autônomas”, conforme a legislaçâo em 
vigor. 
Em resposta, o IDP informou que s6 se sente obri- 
gado, por lei, a suportar as deslocaçôes aos Açores 
e à Madeira de équipas de futebol, excluindo, 
assim, qualquer outra modalidade. Perante esta 
reposta, a DRFD solicitou uma soluçâo transitôria 
para o caso da équipa mariense esta época, e a 
criaçào do citado grupo de trabalho para resolver, 
em definitivo, o problema. 

Futebol: Futebol: 

Benfica recebe 
lâzio a 27 de 
Agosto para 
pré-eliminat6ria 
da liga dos 
Campeëes 
o Benfica e a Lâzio de Roma vâo 
jogar a 27 de Agosto o encontre da 
segunda "mâo" da terceira pré-elimi- 
natôria da Liga dos Campeôes, no 
Estâdio do Bessa, no Porto. 
Depois de ter sido alterada a data do 
primeiro encontro, de 12 para 13 de 
Agosto, foi agora anunciado a 
mudança do jogo da segunda "mâo" 
de 26 para 27 do mesmo mes, no site 
oficial da équipa italiana. 
A partida de recepçâo dos "encarna- 
dos" à équipa do internacional por- 
tuguês Fernando Çouto realiza-se no 
Estâdio do Bessa, devido às obras em 
curso no novo estâdio da Luz e ao 
facto de o Estâdio Nadonal nâo reunir 
as condiçôes exigidas pela ÜEFA, 

"Esta atitude de "guetizar os coitadinhos 
dos ceguinhos" em lugares situados atrâs de 
um placard, porque qualquer outro cidadâo 
os irâ recusar e, ainda por cima, anunciada 
à comunicaçào social corn o claro objectivo 
de retirar dividendos, ao nivel da opiniâo 
püblica, é inqualificâvel no século XXI", 
réitéra a APD em comunicado. 
O présidente da Federaçâo Portuguesa de 
Desporto para Déficientes, Antonio 
Neves, foi uma das primeiras vozes a 
mostrar indignaçào pela cedência dos 600 
lugares do estâdio de Alvalade à 
Associaçâo de Cegos e Ambliopes de 
Portugal (ACAPO), considerando a atitude 
atentatôria da dignidade humana. 

Futebol: 

FC Porto despede-se de 
França corn vitôria sobre PSG 

o FC Porto despediu-se do 
estâgio realizado em 
França corn uma vitôria 
por 2-0 sobre o Paris Saint- 
Germain, em encontro dis- 
putado no Parque dos 
Principes, em Paris. A for- 
maçâo portuguesa fez valer 
o seu estatuto de detentora 
da Taça UEFA e dominou 
por completo os parisiens- 
es, ainda sem os portugue- 
ses Hugo Leal e Pauleta, 
tendo chegado ao intervalo 
jâ corn a vantagem de dois 
tentas. 
O "mâgico" Déco, aos 25 
minutos, e o regressado 
sul-africano Benny 
McCarthy, aos 34, foram 
os autores dos tentos que 
deram a vitôria ao conjun- 
to "azul e branco". O 
campeâo nacional depois 
limitou-se a gerir na segun- 
da a vantagem conquistada 
na etapa inicial da partida. 

APD junta-se à onda de 
protestes sobre cedência 
de lugares no Alvalade XXI 
A Associaçâo Portuguesa de Déficientes 
(APD) juntou-se à onda de protestas, inici- 
ada pela Federaçâo de Desporto para 
Déficientes, em relaçào à cedência de 
lugares a invisuais no novo Estâdio 
Alvalade XXL 
Em comunicado, a APD référé ter ficado 

"desagradavelmente surpreen- 
dida" coin a noticia vinda a 
pùblico da cedência gratuita de 
lugares, situados em zonas sem 
visibilidade para o relvado, no 
novo estâdio do Sporting a déficientes 
visuais. 
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Compras e vendas? Venlia a 
0 resta aao coma! 
As especulaçôes, reedidades e fa- 
Ihanços, foram o "pâo nosso de 
cada dia" neste defeso de 
2003/2004. Ah, futebol de uma 
Hga. Quantas mais partidas nos 
pregas... mais gostamos de ti. 

Para animar e fazer "lamber o beiço" aos 
mais apaixonados, até houve um Benfica- 
Sporting, no estrangeiro, tal como varias e 
boas jogatanas do FC Porto e do Sporting, 
sem esquecer o Belenenses, o V. 
Guimaraes -que jâ estreou o Estâdio 
EURO'2004-, Braga, Maritimo, Nacional e 
por ai fora... Um cortejo de jogos mais ou 
menos a doer, recheados de muitas expe- 
riências e de sonhos desmedidos. 

Todos, naturalmente, sentem que este ano 
é que é! 
Numa jogada de antecipaçào -apenas "pela 
rama"-, julgamos que o FC Porto apetre- 
chou-se muito bem ao ponto de, mesmo 
que Déco saia, nào lhe ira sentir a falta. 
Tem muito e bom por onde escolher. 
Mourinho tem varias e boas opçôes. O 
Sporting adquiriu bons jogadores para 
equilibrar a équipa. Se "for como parece", 
Fernando Santos nâo vai ter grandes dores 
de cabeça. Corn Ricardo na baliza e corn 
os reforços a dar o que podem e sabem, 
pode conseguir uma équipa para agora e 
depois. 
O Benfica, sem compras nem gastos, 
matém o "material" da época anterior e o 

treinador que d tirou um 
pouco do abismo, o espa- 
nhol Camacho. Précisa de 
um lateral esquerdo... hâ 8 
anos! Sera desta que vâo 
conseguir um? Parece 
bruxedo, mas é verdade. 
Um clube corn a grandeza 
(grandes naus, grandes 
tormentas...) do Benfica 
nào consegue um defesa- 
esquerdo em tantos 
anos!?... 
O Belenenses, pelo que 
me foi dado apreciar, tem 

uma équipa muito razoâvel, corn um trio 
de avançados de real valia, que irâo dar 
muitas dores de cabeça aos defesas adver- 
sârios. Por Guimarâes acontece o mesmo. 
A Cidade Berço nào se deixou embalar no 
defeso e, é muito possivel, que consiga dar 
"âgua pela barba" aos mais conceituados. 
E que dizer daqueles que normalmente 
andam nos "altos e baixos" da I LIGA mas 
que, quando menos se espera, sâo as boas 
surpresas da época? Bom, temos que 
aguardar pelos prôximos dias pois a 17 de 
Agosto começa a grande maratona. Venha 
ela, as saudades jâ sâo muitas. Vamos 
começar corn um jogo grande; BOA- 
VISTA-BENFICA... sem o crônico Ricardo! 

Ainda, Maritimo-Beira Mar; Gil Vicente- 
Alverca; Moreirense-Rio Ave; Nacional da 
Madeira-Paços de Ferreira; FC Porto-Sp. 
Braga; Belenenses-E. Amadora; 
Académica-Sporting e Guimaràes-Uniâo 
de Leiria. Prognôsticos nesta altura sâo 
impossiveis. Enquanto os treinadores nâo 
ajustarem as agulhas e o entrosamento nào 
estiver em boa percentagem, nem vale a 
pena imaginar quem é que neste momento 
estâ em melhor condiçào fisica, técnica e 
tâctica. Se calhar nenhum. O futebol é tâo 
imprivisivel e contagiante que até antes de 
começar jâ faz sofrer. É ou nào é? 
Venha ele. 

JMC 

OüCULlIOSO DE SK POUUCUÊS Vencedor da 
«émana anterinr- 

BOB RAPOSO CONVIDAO A RESPONDER 

SEM AN AI .MENTE A UMA SIMPLES PERGUNTA 

SOBRE l'UTEBOI.. 

TEN TE E GANIIE VAUOSOS PRéMIOS! 

Para todos os sens eventos ou ocasiôes 

especiais, contacte Bob Raposo para o 

ajudar a tratar de tudo o que précisa 

(416) 248-0751 

Joào Louro - Toronto 
Resp.: 

PROUD SPONSOR OF INTERNATIONftl SOCCER 

A cerveja da comunidade 

PERC3UNTA: 

- QUANTAS TAçAS DE PORTUGAL Jâ GANHOU ^ 

0 BENFICAP 

ENVIAR RESPOSTA PARA: 

O MLLéXIO - CoxcuRSO LABATT 

1087 DUXDAS ST. W. SUITE 103 
TOROXTO, ON, M6J 1W9 

Nome: _ 

Morada A RESPOSTA SERA ACEITE ATÉ 2* FEIRA, 

DIA 4 DE AGOSTO, 2003. 

CASO EXISTA MAIS DE UM ACERTANTE, 

REALIZAR-SE-À UM SORTEIO PARA 

ENCONTRAR O VENCEDOR. 


