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A fé, de mâo dada com às tradiçâo, 

manteve os fiéis do Senhor da Pedra 
unidos e fîrmes mesmo perante tempo 
chuvoso nas grandes Testas em sua honra, 

que tiveram lugar na Igreja de Santa Inès, 
no passado fim-de-semana. 
A convite da Casa dos Açores de Toronto e 
do Centro de Divulgaçâo Açoriana no 
Canada, visitou-nos e integrou-se na 
Procissâo do Senhor da Pedra, a Dra. 
Berta Ceibral, Présidente da Câmara 
Municipal de Ponta Delgada, tal como 
varias entidades oficias locals, portugue- 
sas e canadianas. 
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Fernando Faria 
(Casa dos Açores) 
e Oliveira Neto 
(Centro 
Divulgaçâo 
Açoriana) ladeiam 
a Dra. Berta 
Cabral na visita às 
instalaçôes da 
CIRVfin. 
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"A mulher imigrante é a grande 
pedra de alicerce das nessas 
cemunidades em teda a diàspera" 
palavras da Dra. Berta Cabrai, Présidente da Câmara Municipal de Ponta Delgfula. 

■ ■ ■ ■■ ■ S3 HF K 
m n m U n mm s M 
V m ■■ K ® H SE s- ® ^ Sf 
a ^ ^ K ssis 
■ a a St m le 

S4' HORAS 
IMA SOA 

COIMIRAI^HIA 



2 Quinta-feira, 7 de Agosto, 2003 SOMUiyiDlîi,DE O Milénio 

sem vért;ebras 

A Volta à França jâ terminou hâ semanas, mas nunca é 
tarde para enaltecer LanceArmstrong, o ciclista que jâ 
fez histôria e merece todos os elogios. 
E um homem de rija têmpera. Um homem que acredi- 
ta. 
Depois de anos de dramas autênticos, pessoal, familiar 
e desportivo, Lance Armstrong, o ciclista americano da 
équipa US Post, venceu pela quinta vez consecutiva a 
maior prova ciclistica do mundo, a Volta à França, que 
acabou de fazer 100 (cem) anos de existência, 100 anos 
de êxito desportivo e humano. 
Lance Armstrong igualou os maiores e lendârios atletas 
de sempre da volta. 
Lance Armstrong lutou como um gigante contra a 
doença que o atingiu -cancro nos testicules-, cerrou o 
dentes, venceu a batalha fisica e atirou-se à luta pelas 
estradas sem révolta contra a sociedade, sem complexes 
em relaçào aos companheiros e adversaries das corri- 
das, confiante sô e apenas nas suas capacidades e 
sonhos. 
Assim, corn tenacidade e audâcia, corn o carinho da 
mulher, filhos e amigos, "atirou-se" aos kilometres de 
alcatrào e terra batida, planicies e montanhas, subidas e 

descidas de meter medo, crente 
nas suas possibilidades, e venceu 
tudo o que era para vencer. A 
doença, a pirâmide familiar e as 
metas. 
Que mais pode um homem dese- 
Jar? 
Um sonhador tem sempre mais 
sonhos a cumprir. 
Sonho atrâs de sonho, galga os 
dias (e os kilometres) sem dar 
por isso. Lance Armstrong é 
assim, nasceu para voar. 
Corn um sorriso nos lâbios, 
enlaçado pela mulher. Lance 
disse no final da Volta a 
França'2003, apôs a consagraçào nos Campos Eliseus: 
-Vou voltar em 2004 e nâo virei para passear, acreditem! 
Claro, acreditamos. Um homem como Lance 
Armstrong poderia entrar na Volta à França (ou outra 
prova) sô para passear... os louros? Nem pensar nisso. 
Armstrong vai voltar e vai tentar bâter o recorde dos 
recordes da Volta a França. A 6“ vitôria consecutiva. 

E se os outres grandes ciclistas do passade, que fizeram 
histôria, mereciam ter chegado à 6“ sem o conseguir. 
Lance Armstrong, por tudo quanto passou e pelas suas 
qualidades inigualâveis, merece mais do que os outres o 
sexto titulo. E, daqui, fazemos figas para que consiga! E 
precise que se reconheça o maior entre os grandes! 

JMC 

Tu Cfl Tu lû-^ 
Olâ, olà, caros amigos! 

Com um tempo destes nâo dà para gp'andes 

coisas ao ar livre mas, assim ou assado, temos 
que andar para a &ente e gozar o mâximo que 

nos for possivel. 

Enquanto por câ é de menos, por lâ é demais! 
Enfim, coisas do destino. 

Algum dos nossos leitores esteve na festa do Grupo 
Folclôrico do FC Porto de Toronto? 
Se esteve e adquiriu um bilhete para o sorteio, tome nota: 
1° prémio, para Paulo P. Neves 
2° prémio, para José Gomes e, o 3° prémio, para Aveline 
Paulo. Mais informaçôes pelo telefone: 416 536-2921. 

Este fim-de-semana, a Igreja de Santa Maria, em 
Fîamilton, esta engalanada para as festas em Honra de 
Nossa Senhora dos Anjos. Sexta-feira, dia 8, abertura 
pelas 20h00, corn actuaçôes do rancho folclôrico 
Provincias e Ilhas de Portugal e de John's EJ Services. 
No Sâbado, dia 9, Missa às 19h00, seguindo-se abertura 
do arraial. Concertos pelas Bandas de Hamilton e de 
Nossa Senhora da Conceiçào dos Mosteirense em Fall 
River (USA), exibiçôes dos ranchos Provincias e Ilhas de 
Portugal e Vasco da Gama de Hamilton, arremataçôes e 

.> baile. 
No Domingo, Missa Solene às 14h00. Pregaçâo do 
Reverendo Fr. Antônio Marques de Sousa. Procissâo de 
Nossa Senhora dos Anjos, às 15h30, corn o cortejo a 
seguir pelas ruas habituais. O arraial recomeça às 18h00, 
corn concertos pelas Bandas Mosteirense (USA), Sto. 
Cristo Sta. Helena (Toronto) e as de Brampton e de 
Hamilton. Actuaçôes de ranchos folclôricos, arremataçôes 
e o tradicional sorteio das festas às 22h30. 
O Padre Francisco de Medeiros Janeiro, Pastor da 

Parôquia de Santa Maria, em Hamilton, conviada a comu- 
nidade a estar présente. 
Para outras informaçôes, podem contactar pelo telefone: 
905 5274216. 

As grandes festas da Padroeira da Madeira, Nossa 
Senhora do Monte, têm lugar no fim-de-semana de 16 
e 17 de Agosto, no verdejante Madeira Park, na Hwy 
48 a norte da Ravinshoe Road., Ontârio. 
As festas começam no Sâbado, dia 16, corn a abertura 
do parque pelas lOhOO. As 18h00, terâ lugar a tradi- 
cional romagem de oferendas para o Bazar, seguindo- 
se às 19h30, a novena e missa cantada, celebrada pelo 
Reverendo Cônego madeirense José Manuel Freitas. 
Apôs a missa, sairâ a Procissâo das Velas, pela Paz no 
Mundo. 
A animaçào estarâ a cargo do conjunto musical 
Jovem Império e do artista convidado, Marc Dennis, 
vindo dos EUA. Actuarâo ainda. Décio Gonçalves e o 
Rancho Folclôrico Madeirense. No Domingo, dia 17, 
a Missa campai terâ lugar pelo meio-dia, seguindo-se 
a Procissâo de Nossa Senhora do Monte e de Nossa 
Senhora de Fâtima (Padroeira do Rancho Folclôrico 
Madeirense). Depois das cerimônias religiosas, 
prossegue o arraial corn o conjunto Jovem Império, o 
Rancho Madeirense Infantil, Jorge Carvalho e Marc 
Dennis. Em ambos os dias, as tradicionais Espetadas 
à Madeirense, carne vinho e alhos, pregos, bifanas, 
peixe Espada preto, bolo do caco, canja, massarocas, 
frango no Churrasco, malassadas, etc. 
Para os interessados, e como habitualmente, haverâ 
autocarro do clube para o Madeira Park e vice-versa. 
Réservas, pelos telefones: 416 656-5959, ou 416 533-2401. 
A Canadian National Exhibition -CNE, estâ de parabéns 
pelos sens 125 anos de existência. Ontem, quarta-feira, 
teve lugar o lançamento dos festejos comemorativos corn 

o "Birthday Bash", no 
Centennial Room, no The 
Liberty Grand/CNE. 
No encontro, estiveram 
Deborah Woodman- 
General Manager, David 
Bednar-convidado especial 
e o Présidente da CNE, 
entre outros convidados. 
A abertura oficial da 
CNE'2003, serâ no dia 15 
de Agosto. A CNE estarâ 
aberta ao publico até dia 1 
de Setembro de 2003. 
Parabéns, 125 anos nâo se 
fazem todos os dias! 

No fim do mes de Agosto, 
dias 30 e 31, o Oriental Sports Club, de Cambridge, rea- 
liza nas suas amplas instalaçôes, mais uma Tourada à 
Corda, à moda da Terceira, com Touros do ganadeiro 
Fernando Marques. Sâbado e Domingo, as touradas 
começam às 15h00. 
Para informaçôes e marcaçôes de bilhetes, contactem pelo 
telefone: 519 623-2020. 
Haverâ esmerado serviço de Bar e Cozinha. 
As bancadas do recinto das touradas estao devidamente 
protegidas. Divirtam-se. 

Pronto, jâ têm muito por onde escolher. Nâo percam a 
oportunidade de sair de casa e passear por ai. Vale a pena. 
Dâ saùde e faz esquecer o dia-a-dia, nem sempre à medida 
dos nossos desejos. 
Ciao. 

JMC 
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Libérais querem 

provmcia sem tabaco 
Em campanha para as prôximas 
eleiçôes provinciais, Dalton 
McGuinty prometeu que tomaria 
O Ontario numa provincia sem 
tabaco, caso seja eleito. Os libérais 
dizem querer implementar uma 
estratég^a que possa abolir o taba- 
co em lugares püblicos e locals de 
trabalho, nos prôximos très anos. 
“A nossa rigorosa estratégia trarâ uma 
mudança real e positiva para o Ontario”, 
disse McGuinty num comunicado enviado 
à imprensa. No comunicado, McGuinty 
menciona outros aspectos que incluem: 

elevados preços para o tabaco, proibiçào 
da exposiçâo de maços de tabaco em lojas 
comerciais, utilizaçào de dinheiro dos con- 
tribuintes em campanhas de ajuda aos 
fumadores, criaçâo de uma campanha 
anti-tabagista para os jovens e encorajar os 
camponeses a nào cultivar tabaco. 
Segundo os libérais, o tabaco é responsâvel 
pela morte de cerca de 12 mil pessoas no 
Ontario por ano, assim como représenta 
uma despesa de $4 biliôes de dôlares à 
ecônomia e ao sistema de saùde. 
Algumas municipalidades, como Otava e 
Kingston, jâ apresentaram a aboliçào total 

ao tabaco. Sandra 
Pupatello, analista do par- 
tido liberal, disse que jâ é 
tempo do Ontario ser a 
primeira provincia a 
proibir totalmente o culti- 
vo, venda e consumo do tabaco. 
Entretanto, o présidente do Departamento 
de Saùde de Toronto, Joe Mihevc, disse 
que o projecto de lei que estâ a ser estuda- 
do neste momento é um pouco confuso. 
No entanto, admite que a provincia estâ a 
atingir um numéro critico de aboliçôes a 
nivel municipal que tornam uma lei 

necessâria sobre o assunto. 
Nem o primeiro ministro provincial, Ernie 
Eves, nem o ministro provincial da saùde. 
Tony Clement, reagiram à noticia. 
Conscientes de que alguns fumadores se 
vào insurgir contra a lei, os Libérais têm 
esperança que a maioria dos residentes os 
apoiarâ. 

EUA ïmportarâo carne 
canadiana no outono 
o ministro federal da ag;ricultura 
disse estar confiante que os 
Estados Unidos da América 
voltarâo a abrir a fronteira à carne 
bovina canadiana, jà no mês de 
Setembro, segundo noticia a que 
agendalusa.com teve acesso. 

Lyle Vanclief disse, durante nm brie- 
fing feito aos jornalistas que “os ame- 
ricanos informaram publicamente que 
a carne canadiana nâo représenta ne- 
nhum perigo”. 
O anùncio do ministro surgiu numa altura 
em que o Japào colocou um ultimato aos 
EUA sobre a carne canadiana. “Sabemos 
que o Japào informou os Estados Unidos 
que até ao dia 1 de Setembro quer ver a 
apresentaçâo de um processo que certi- 
fique o Japào de que a carne canadiana - 
que passa pelos EUA - é segura. Sei tam- 
bém que, neste momento, hâ reuniôes 

para discutir o assunto. É um assunto 
muito critico para os EUA e temos que 
compreender estar perante o maior con- 
sumidor deste produto”, concluiu 
Vanclief. 
Vanclief encontrava-se em reuniâo corn a 
ministra da agricultura de Alberta, Shirley 
McClellan, e représentantes da indùstria 
bovina de todas as provincias, quando fez 
o anùncio. A secretâria da agricultura dos 
EUA, Ann Veneman, disse acreditar na 
segurança da carne bovina canadiana, mas 
a ameaça do Japào em encerrar a fronteira 
à carne proveniente dos Estados Unidos, 
fez corn que as negociaçôes de atrasassem. 
O Japào - que em 2001 teve um surto de 
BSE, mais conhecida por doença das vacas 
loucas - impôs regulamentaçôes restritas 
contra a indùstria bovina e o ministro da 
agricultura, Yoshiyuki Kamei, insinuou 
que as do Canadâ nâo sào tào rigorosas 
como as do seu pais. 

Foto da semana 
ABRANTES, 
Portugal: 

Dois bombeiros no 
combate ao incêndio 
em Domingos da 
Vinha, Abrantes. 
Os fogos, em todo o 
pais, jâ originaram 14 
mortes, queimaram 
54 000 hectares de flo- 
resta e destruiu mais 
de 680 Kms de fïos de 
telefone na regiâo 
aSectada. 

Canada a 5^ 
o primeiro ministro de Alberta, Ralph 
Klein, visitou as ârea da provincia atingidas, 
nos ùltimos dias, por fortes fogos florestais e 
prometeu fazer tudo o que puder para os 
combater. “Os recursos que aqui estâo, vâo 
permanecer aqui”, disse Klein. 
Segundo os bombeiros, o arrefecimento de 
temperatura e céus nublados ajudaram a 
combater os fogos de Alberta, mas os ventos 
fortes ainda continuam a ser uma ameaça 
para algumas comunidades. 
Até ao momento, o pior fogo foi registado em 

Lost Creek que queimou mais de 180 kms 
quadrados. O fogo estâ, neste momento, a 
très kms da comunidade de Blairmore e a 
meio quilômetro de Hillcrest. Cerca de mil 
pessoas em Crowsnest Pass foram forçadas a 
abandonar as suas casas, este domingo, devi- 
do ao fogo que estava fora de contrôle dos 
bombeiros. 
No total, cerca de duas mil pessoas na provin- 
cia jâ abandonaram as suas casas. Mais de 
800 bombeiros continuam a lutar contra as 
chamas, apoiados por 20 helicopteros. 

VISITE Jâ A ARTNOVA FURNITURE PLUS 

41G*53S'^ *133 

JuHte-se a nos e festeje TORONTO. 
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^/Hnniieâ da ^iâoa 

Uma vez mais Artnova Furniture 
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Préparâmes para si um saido especial 
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Carlos 
Borrego 
co-responsabiliza 
autarquias 
O antigo ministro do Ambiente 
Carlos Borrego co-responsabilizou 
as Câmaras Municipals pelos 
incêndios em Portugal, culpando- 
as pelo déficiente planeamento da 
expansâo urbana. "Pelo que se vai 
ouvindo, dâ a sensaçâo de que a 
culpa é toda do Governo Central. 
Ele tem a sua culpa, mas as autar- 
quias também têm responsabili- 
dades, nomeadamente por falta de 
um correcto planeamento 
estratégico da utilizaçâo das areas 
municipais", disse. 

Carlos Borrego criticou as autarquias, 
sobretudo por permitirem o desenvolvi- 
mento dos polos habitacionais para areas 
florestais "sem preocupaçâo com a criaçào 
de zonas tampâo de segurança". 
O ministro do Ambiente num dos gover- 
nos de Anibal Cavaco Silva lembrou a 
"liçâo de Sidney", cidade australiana que 
no anterior Verào foi afectada por fogos 
oriundos da mancha florestal envolvente, 
"precisamente porque nào houve preocu- 
paçâo em criar zonas de segurança". 

"O problema dos fogos peri-urbanos é 
mundial e agora que chega a Portugal 
reforça a necessidade de se travar o cresci- 
mento habitacional mal planeado", disse 
Carlos Borrego, que também defendeu 
uma escolha "mais orientada" das espécies 
florestais, optando-se por ârvores menos 
vulnerâveis. 
Reclamando sempre que o problema dos 
incêndios seja visto numa perspectiva pre- 
ventiva, defendeu que essa missào co- 
responsabiliza Governo, autarquias, pro- 
prietârios florestais e cidadàos. "Na lôgi- 

34 CuNTON ST. TOBONTO, oà M^J ^ 
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DE DESCOniO 

ca de prevençâo, todos somos chamados a 
colaborar, enquanto moradores, donos da 
propriedades florestais e as autarquias, 
por sua vez, enquanto responsâveis pelas 
localidades. O Governo tem uma perspec- 
tiva nacional, mas sâo as Câmaras que 
traçam os seus Pianos Directores 
Municipais", disse. 
Na vertente do combate aos fogos, o antigo 

ministro do Ambiente deixou criticas â 
coordenaçâo e planeamento do Centro 
Nacional de Operaçôes de Socorro 
(CNOS), recentemente criado "e nâo sufi- 
cientemente estabilizado para ser eficaz". 
Segundo Carlos Borrego, o CNOS falhou 
sobretudo por "nâo ter particularmente 
debaixo de olho" as zonas péri- urbanas, 
"mais vulnerâveis". 

MNE envia à NATO pedido de apoïo 
de equipamentos de combate 
o Ministério dos Negôcios Estrangeiros 
enviou para a NATO um pedido de apoio 
de equipamento para combater os incên- 
dios que estâo hâ uma semana a devastar 
as florestas portuguesas, disse à agência 
Lusa fonte oficial. 
Entre quatro a seis aviôes Canadair e très 
helicôpteros pesados, corn a respectiva 
tripulaçâo, foi o equipamento pedido â 
NATO. O Ministério dos Negôcios 

Estrangeiros espera uma resposta "o mais 
rapidamente possivel" dos parses que per- 
tencem àquele organisme da NATO. 
Se o equipamento for enviado para 
Portugal, os aparelhos actuarâo a partir 
das bases militares de Tancos, Monte Real 
e Ovar, segundo a mesma fonte. 
Sâbado, Portugal enviou também à 
Comissâo Europeia um pedido de auxilio 
por causa dos incêndios florestais. 
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Queixa na Poli'cia Judiciària 
contra dois pastoros suspoitos 
O director do Parque Natural da Serra da 
Estrela (PNSE) apresentou queixa na 
Policia Judiciària da Guarda contra dois 
pastores suspeitos de autoria do fogo que 
lavra no maciço central da serra. Fernando 
de Matos disse à Agência Lusa que o fogo 
que grassa na zona de Vale do Rossim e 
Lagoa Comprida chegou a estar extinto, 
mas voltou a reacender alegadamente por 
intervençâo Humana. 
Sexta-feira, o coordenador do Centro 
Distrital de Operaçôes de Socorro 
(CDOS), Antonio Fonseca, admitira que o 
fogo possa ter sido originado por 

queimadas efectuadas por pastores. O 
director do PNSE confirmou, entretanto, 
à Lusa ter sido necessârio segunda-feira 
retirar campistas do parque de Campismo 
do Vale do Rossim. Fernando de Matos 
adiantou que jâ foram consumidos cerca 
de 3.000 hectares no PNSE, designada- 
mente nos concelhos da Guarda, onde 
arderam 1.160 hectares, sendo a restante 
area distribuida pelos concelhos de Seia e 
Gouveia. O incêndio que se encontra em 
actividade entre Vale de Rossim e Lagoa 
Comprida esta a destruir parte da réserva 
biogenética do Parque Natural. 

PJ investiga ameaças 
anônimas de fogos na Sertâ 
o posto da GNR da Sertâ 
recebeu chamadas tele- 
fônicas anônimas corn 
ameaças de que seriam 
ateados fogos na serra, 
investigadas agora pela 
Policia Judiciària (PJ). O 
incêndio que lavra na 
Sertâ destruiu esta 
madrugada algumas 
habitaçôes e palheiros, mas nâo fez viti- 
inas. De acordo corn fonte da Directoria 
de Coimbra, a IJ esta a investigar "essa e 
outras situaçôes de relevância", no âmbito 

das suspeitas de origem 
Humana ou criminosa 
dos incêndios que em 
todo o pais. Os fogos jâ 
consumiram mais de 54 
mil hectares de vegetaçào 
desde o inicio desta onda 
de incêndios, que 
causaram a morte a 14 
pessoas desde o inicio da 

semana passada. A PJ anunciou a 
detençào de quatro alegados incendiârios 
e desde o inicio do Verâo, s6 na zona 
Centro, foram detidos 18 suspeitos. 
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Festa dos Madeiras em New Bedfard-USA 
A tradicional e famosa festa dos madeirenses em 
New Bedford -'Testa dos Madeiras" como alguns Ihe 
chamam-, teve lugar no ultimo fim-de-semana com a 
grandiosidade habitual. 

As ruas à volta da famosa praça onde 
decorrem as festas todos os anos enche- 
ram-se de locals e forasteiros para aprecia- 
rem os comes-e-bebes à portuguesa, o 
nosso folclore, a nossa müsica e a hossa 
maneira de ser e estar. 
De Toronto, seguiu um autocarro com 50 
madeirenses locals, liderados pelo prési- 
dente do Canadian Madeira Club- 
Madeira House Community Centre, Luis 
Bettencourt que, também, 
teve a gentileza de nos 
ceder algumas fotografias 
tiradas na festa. 
Luis Bettencourt destacou 
as actuaçôes da nossa bem 
conhecida Nélia, do 
Rancho Folclôrico 
Madeirense de New 
Bedford e, claro, a deslum- 
brante Parada da 
Comunidade. Os "ameri- 
canos" nao se cansam da 
festa dos Madeirenses em 
New Bedford, a festa onde 
o consumo da Cerveja é 
algo de impressionante. 
Parabéns a todos quantos 
contribuem para o êxito da 
festa e a sua continuidade. 

No proximo ano a "Festa dos Madeiras" 
prefaz 90 anos de existência. Os respon- 
sâveis actuais estâo jâ invidando esforços 
para que todos os Mordomos que serviram 
no passado, ainda vivos, possam estar pré- 
sentes na festa dos 90 anos. 
Antecipadamente, desejamos o maior 
sucesso à Comissâo Organizadora. 
JMC 
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"A mulher imigrante é a grande pedra do alicerce 
das nossas comunidades am toda a didspora" 
palavras da Dra. Berta Cabral, Présidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada. 

A convite da Casa dos Açores em 
Toronto e do Centro de 
Divulgaçâo Açoriana no Canada, 
esteve em Toronto a Dra. Berta 
Cabral, Présidente da Câmara 
Municipal de Ponta Delgada, Sâo 
Miguel, Açores. 
A Dra. Berta Cabral, que veio 
acompanhada do marido, Leonel 
Cabral, trouxe na sua comitiva o 
Chefe de Gabinete José Andrade, a 
Assessora de Imprensa Luisa Silva 
e o fotografo Vitor Melo. 

Para alem do jantar em sua honra na Casa 
dos Açores, a Dra. Berta Cabral visitou 
varios Orgaos de Comunicaçào Social de 
lingua portuguesa, a Câmara Municipal 
de Toronto e a de Oakville, o Consulado 
Geral de Portugal, a exploraçào agro- 
pecuaria de Manuel Tavares, as caves da 
familia de Joao de Sousa, a Igreja de Santa 
Maria de Hamilton, Niagara Falls, a sede 
do Nücleo de Toronto do PSD, o 
Restaurante “O Tabico” e incorporou-se 
na Procissao do Senhor da Pedra, na 
Igreja de Santa Inès de Toronto. Uma visi- 
ta râpida com uma agenda bem cheia. Na 
visita que nos fez, aproveitâmos para re- 
gistar a sua valiosa carreira e as suas 
opiniôes nos vârios sectores da vida, par- 
ticularmente, no que respeita à mulher. 

JMC - Gostaria que começasse por nos 
dizer como conseguiu chegar à posiçâo 
que hoje ocupa, ou seja, que caminho per- 
correu até este momento? 
Dr* Berta Cabral - O meu percurso jâ vai 
longo, corn mais de vinte anos de carreira. 
Este tipo de carreira vai-se construindo, 
muitas vezes, nem é de forma premedita- 
da: as oportunidades - melhores ou piores 
- vào surgindo e sendo agarradas, em 
funçào daquilo que gostamos e queremos 
fazer da vida, assim como dos nossos 
ideais e postura. Eu licenciei-me em 
finanças, em 1974, na Universidade 
Técnica de Lisboa, depois de ter feito o 
liceu em Ponta Delgada, onde nasci. Vivi 
dez anos em Lisboa, cinco dos quais a 
tirar o curso e os restantes fazendo cursos 
de especializaçào, numa altura em que jâ 
estava casada e jâ era màe. Assim 
começou o percurso profissional. 
Entrentanto, em 1980, o Governo 
Regional convidou-me para vir para os 
Açores - na altura jâ trabalhava no 
Ministério da Agricultura - para region- 
alizar os serviços agro-pecuârios. Essa é a 
primeira oportunidade que surge para 
entrar em funçôes pùblicas, ligadas ao 
Governo Regional, embora de natureza 
mais técnica. Ocupei essa posiçâo cerca 
de quatre anos, primeiro na Comissâo 
Instaladora e depois no Conselho 

Directivo. Seguidamente, passei para 
Directora dos Serviços do Comércio, 
depois para Directora Regional do 
Tesouro, onde estive quatre anos, durante 
a presidência do Dr. Mota Amaral. 
Depois, fui Directora Regional dos 
Transportes - ai jâ dependente da 
Secretaria da Ecônomia e, finalmente, fui 
administradora da EDA. Apôs quatro 
anos de administraçào da EDA, fui admin- 
istradora da SATA que me deu a oportu- 
nidade de ter um maior contacto corn as 
nossas comunidades. Em 1997, apôs as 
eleiçôes, houve mudança do governo 
regional, eu fui para o parlamento, na 
qualidade de présidente do grupo parla- 
mentar do partido social-democrata, a que 
pertenço, onde permaneci até ao ano pas- 
sado. Em Dezembro de 2001, concorri à 
Câmara Municipal de Ponta Delgada, 
indicada pelo partido, aceitei o desafio 
com gosto e ganhei-o corn uma maioria - 
tenho uma assembleia municipal corn 
mais de trinta elementos dos cinquenta 
que a compôem. Esse facto, neste momen- 
to, dâ-me uma grande capacidade para 
levar em diante todos os compromissos 
que assumi corn Ponta Delgada. Sinto-me 

muito realizada por ser uma funçâo que, 
ao contrârio das outras, tem uma maior 
aproximidade às pessoas e onde mais ime- 
diatamente vemos o fruto do nosso traba- 
Iho, o que é muito gratificante. 
JMC - A emancipaçâo da mulher é uma 
realidade. Como mulher e como figura 
püblica, sente que o caminho percorrido 
até aqui foi o mais adequado, ou pensa 
que outres mais objectives deveriam ter 
sido postos em linha de conta? 
Dr* Berta Cabral - Eu sinto-me sempre 
muito bem em cada momento corn quem 
sou e corn o que faço. Olhando para trâs, 
nâo me é fâcil ter mudado fosse o que 
fosse. Foi o caminho que foi dado percor- 
rer, foram as oportunidades que tive e 
agarrei-as da forma que soube e sinto-me 
realizada corn isso. Portante, julgo que a 
questào da emancipaçâo dépende de nos 
prôprios, acima de tudo: dépende da nossa 
capacidade de nos afirmarmos e con- 
cretizarmos aquilo que queremos e gosta- 
mos de fazer. Se o fizermos, sentimo-nos 
bem e as pessoas reconhecem o nosso 
valor e o nosso mérito. E desse reconheci- 
mento e capacidade de afirmaçào passo a 
passe que a emancipaçâo se faz. 
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JMC - Sentiu ou sente ainda oposiçâo do 
sector masculino - ou até falta de respeito - 
na sua actividade politica e profissional, 
portanto, alguma discriminaçào? 
Dr* Berta Cabral - Nâo, nâo sinto, nem 
nunca senti. Nos nâo aparecemos nos 
sitios de uma hora para a outra. Ninguém 
pode assumir uma posiçào de visibilidade 
e grande responsabilidade sem ter um per- 
curso atrâs de si, seja homem, seja mulher. 
Pelo menos, é assim que eu analiso esta 
questâo. A credibilizaçâo e a confiança 
constroem-se, nâo se ganham de uma hora 
para a outra. Para que as pessoas acre- 
ditem e confiem em nos, precisam de nos 
conhecer ao longo de algum tempo e em 
funçâo daquilo que construimos ou fize- 
mos. Por isso, quando se chega a essa 
posiçào é porque jâ esta tudo feito e jâ 
ninguém duvida das nossas capacidades. 
Ao longo da minha carreira, nunca tive 
dificuldade em afirmar as minhas posiçôes 
e em fazer prevalecer as minhas opiniôes, 
fosse corn homens, fosse corn mulheres. E 
importante lembrar que tudo isto tem 
muito a ver corn a forma como exercemos 
O poder: E bom envolver as pessoas, parti- 
Ihar corn elas as razôes porque se tomam 
determinadas atitudes, resumindo: é pre- 
ciso dar-se ao respeito para se ser respeita- 
do, como se costuma dizer. 
JMC - Aliâs, houve partidos que chegaram 
a sugerir a obrigaçâo de uma cota minima 
de mulheres nos partidos e nas listas de 
voto. Pensa que a mulher deve ser como 
que imposta nos vârios sectores da vida 
para justificar a igualdade entre as pessoas 
de ambos os sexos, ou a mulher deve 
impor-se pelo seu prôrpio valor, pouco a 
pouco, firmemente.^ 
Dr* Berta Cabral - Eu nâo concordo corn 
discriminaçôes, sejam negativas, sejam 
positivas. As mulheres têm que fazer o seu 
prôprio percurso e atingir os lugares - seja 
na politica, na area social, econômica... - 
através do mérito e da mesma forma que 
os homens. Pode haver - e haverâ sempre 
- uma situaçâo ou outra de discriminaçào 
e, às vezes, à necessidade de uma ou outra 
correcçào administrativa. No entanto, 
essas sâo as excepçôes que devem confir- 
mar a regra. As pessoas necessitam de se 
afirmar - e saber como fazê- lo - no mundo 
do trabalho. Ai, deve prevalecer o mérito, 
independentemente do género. 
JMC - Como analisa um passado recente 
de maioria PSD, sob a liderança do Dr. 
Mota Amaral e a actual presidência de 
Carlos César do PS? 
Dr* Berta Cabral - Eu penso que o Dr. 
Mota Amaral foi uma figura impar na 
politica portuguesa e nos Açores, em par- 
ticular. Ele é o obreiro da autonomia 
regional, foi a pessoa que construiu os 
Açores, do ponto de vista doutrinârio, 
criou a autonomia e ganhou a confiança e 
credibilidade das pessoas para o regime 
autonômico das ilhas. Recordo que o 
nosso estatuto politico-administrativo que, 
praticamente, foi redigido por ele prôprio 
- o primeiro porque a Madeira teve 
durante muitos anos um estatuto pro- 
visôrio que nâo tem a mesma doutrina, 
nem a mesma carga politica e ideolôgica - 
e fez escola. Ele, de facto, é o pai e o PSD 
o partido da autonomia. Por muito que se 
queira desmistificar essa questâo, os factos 
e a histôria é que vào contar isso e ao longo 
dos anos trazer a objectividade que o 
tempo dâ à histôria. Nessa medida, 
merece todo o nosso respeito e, ainda hoje. 

é a segunda figura do Estado Português, 
como Présidente da Assembleia da 
Repüblica. Voltamos à questâo do mérito: 
ele impôs-se ai através desse mérito e 
capacidade porque é, de facto, um açoria- 
no em Portugal. Um açoriano em Portugal 
é mais difidl que uma mulher na politica. 
É difidl porque hâ a tal concorrênda: nâo 
é uma questâo de ser açoriano ou conti- 
nental Como a maioria esta do outro lado 
- nôs somos apenas nove ilhas, corn 240 
mil pessoas - nâo é fâcil. Todas as 
infraestruturas que hoje temos ao nivel da 
educaçào, saùde, portos, aéroportés, 
estradas... os Açores de 1974 nâo têm nada 
a ver corn os Açores de hoje, nem sequer 
corn os Açores de '95 quando o PSD 
deixou o governo. Devo dizer que os ülti- 
mos oito anos nâo sâo brilhantes, isto sem 
querer fazer politica. A verdade é que nâo 
se pode apontar uma viragem em sector 
nenhum, obras emblemâticas em nenhum 
sector, e apesar de tudo, os Açores e o 
orçamento da regiâo foi substancialmente 
aumentado a partir de 1996. De 1997 até 
hoje, o governo do partido socialista, 
nestes dois mandatos que estào a decorrer, 
teve orçamentos no valor de mil milhôes 
de contos. O PSD nunca teve este numéro 
nos vinte anos que esteve no poder. Sâo 
orçamentos excelentes para concretizar 
obra e realizaçôes. Eu, objectivamente, 
nâo vejo obra correspondente a esse valor. 
Infelizmente, estâ a haver nos Açores um 
pouco do que também aconteceu no 
Continente: os governos socialistas nâo sâo 
propriamente os melhores gestores, nem 
as pessoas mais criteriosas no exercicio de 
cargos pùblicos e na gestào dos dinheiros 
püblicos. É uma sina que temos em 
Portugal, jâ desde o tempo que o Dr. 
Mario Soares foi primeiro ministro a 
questâo nâo acabou bem e teve que ser o 
Dr. Cavaco Silva para colocar as coisas no 
seu lugar. Agora, corn o Eng. Antônio 

Guterres foi pelo mesmo caminho e o Dr. 
Durâo Barroso estâ corn dificuldades de 
cumprir os critérios de convergência 
europeia, mas que têm que ser cumpridos, 
como membros da Uniâo Europeia. Nos 
Açores, penso que serâ ainda pior porque é 
tudo mais pequeno e, por isso, as dificul- 
dades aumentam. Sem querer entrar muito 
nestes aspectos politico-partidârios, espero 
que, em breve, o PSD volte a tomar conta 
das finanças e dos dinheiros püblicos dos 
Açores para que o arquipélago volte à rota 
do progresso e do desenvolvimento. 
JMC - Portanto, nâo crê que o ciclo socia- 
lista vâ prosseguir nos Açores, tal como 
aconteceu corn a era do Dr. Mota Amaral? 
Dr* Berta Cabral - Penso que nâo porque, 
por um lado, vimos a mudança de partido 
a nivel nacional e isso tem um reflexo ime- 
diato nos Açores, como aconteceu em 
1996. Hoje em dia, nada mais é como 
antes: vivemos na era da comunicaçâo e 
informaçâo onde nâo hâ distancias. 
Portanto, o que se passa no continente 
português é muito proximo do que se 
passa nos Açores. Estou convencida que 
no prôximo ano vai acontecer exacta- 
mente o que aconteceu o ano passado em 
Portugal em que o partido social demo- 
crata volta ao governo. 
JMC - Crê, entâo, que o Dr. Mota Amaral 
serâ um futuro candidate à presidência da 
repüblica? 
Dr* Berta Cabral - Eu penso que o Dr. 
Mota Amaral tem todas as condiçôes para 
ser présidente da repüblica portuguesa. 
Sabemos, no entanto, que estas questôes 
têm a ver corn quem se posiciona em cada 
momento. Felizmente, o PSD tem muitos 
e bons candidates à presidência da 
repüblica e nâo sei até que ponto, quando 
chegar o momento, ele estarâ interessado 
ou nâo em avançar. Temos que aguardar 
até 2006. Ainda falta muito tempo, os 
nomes que se posicionam sâo püblicos e 
conhecidos. Ainda ninguém tomou, pes- 
soalmente, posiçào sobre isso. Agora, 
penso que como présidente da Assembleia 
da Repüblica, o Dr. Mota Amaral estâ 
muito bem. 
JMC - O que diria, neste momento, à mu- 
lher imigrante-portuguesa? 
Dr* Berta Cabral - Duas coisas: a mulher 
imigrante é a grande pedra do alicerce das 
nossas comunidades em toda a diâspora 
porque foram elas que conseguiram man- 
ter as nossas tradiçôes, a nossa cultura e 
histôria através da educaçào dos filhos e 
das novas geraçôes e que nos mantêm 

unidos. Em termos de présente e futuro, 
gostava de deixar uma mensagem de co- 
ragem e esperança de que se afirmem - 
sobretudo as segunda geraçôes jâ se estâo 
a afirmar - como cidadâs de pleno direito, 
exercendo a sua profissâo e funçôes politi- 
cas logo que essa oportunidade se lhes 
déparé. No entanto, é importante recordar 
que é preciso disponibilidade interior 
para agarrar as oportunidades pollticas 
porque exigem muito da nossa vida. Mas 
é possivel e sendo possivel agarrem as 
oportunidades, afirmem-se na sociedade 
que as acolheu. 
JMC - Como estâo a ser enfrentados, nos 
Açores - nomeadamente em Ponta 
Delgada -, os problemas corn a droga, cor- 
rupçâo, pedofilia, assuntos mais em foco 
em Portugal? 
Dr* Berta Cabral - Penso que os Açores 
nâo sâo excepçâo, infelizmente, a esses 
problemas que referiu. Droga é uma 
questâo grave e, lamentavelmente, um 
problema que requer muitos recursos e 
conjugaçâo de esforços de variadissimas 
entidades corn responsabilidades acresci- 
das para o Governo Regional. No que diz 
respeito à Câmara Municipal de Ponta 
Delgada, estamos disponiveis para colabo- 
rar corn todas as entidades para que esses 
problemas sejam minimizados. Porém, é 
um problema dos dias de hoje e séria 
muito bom que descobrissemos a formula 
mâgica de eliminar esses problemas. 
Infelizmente, essa fôrmula ainda nâo 
apareceu e nôs temos que ir criando 
condiçôes para que eles tenham cada vez 
menos reflexo e menos importância nas 
nossas sociedades e para que os jovens adi- 
ram, cada vez menos, a esse tipo de 
dependência. Em relaçâo à pedofiha, feliz- 
mente, nâo tem sido um tema muito abor- 
dado nos Açores, nâo estando a dizer, con- 
tudo que nâo existe. Até existirâ em peque- 
na escala e/ou dentro da familia. Aliâs, dos 
estudos que se têm feito em Portugal e do 
que se tem visto, começa normalmente no 
seio das familias. No tocante à corrupçâo, 
dada a dimensâo da nossa regiâo, as pes- 
soas estâo expostas à opiniâo püblica e a 
fiscalizaçâo é muito directa e muito prôxi- 
ma e, felizmente, nâo hâ casos a registar. 

Foi para nôs um prazer dialogar corn a 
Dra. Berta Cabral. Agradecemos a 
disponibilidade e ficamos ao dispor. 

JMC/Ana Fernandes 
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Berta Cabral 
no restaurante "0 Tabico" 
e na Galeria dos 
Pioneiros Portugueses 
A Présidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, 

Dra. Berta Cabral, foi obsequiada corn um jantar de 

convivio no Restaurante O Tabico, a convite do casai 
Lurdes e Antonio Tabico. 

Cabrai, Padre 

Dra. Berta Cabral ofereceu um livra 
do Senhor Santa Cristo à Galeria 
dos Pioneiros. k 

Présentes no jantar/convivio, Berta Cabral 
e seu marido Leonel Cabrai, José Maria 

Medeiros Andrade Chefe de Gabinete da 
Présidente da Câmara, Padre Agnelo de 
Almeida (Administrador do Santuârio do 
Senhor Santo Cristo em Ponta Delgada- 
Santuârio da Esperança), Fernando Faria e 
mnlher (Casa dos Açores), Ohveira Neto e 
mulher (Centro de Divulgaçâo Açoriana no 
Canadâ), José Mârio Coelho (CIRV/Milénio 
e FPtv), Vitor Melo (fotôgrafo da Câmara de 
Ponta Delgada), e, a familia Tabico, Lurdes e 
Antonio Tabico, tal como o filho do casai, 
Tony Câmara. 
O Jantar decorreu em ambiente familiar, 
num convivio animado e saboroso, corn o 
dono da casa a dar o mote e os convivas a par- 
ticiparem na festa. 
A Dra. Berta Cabral ofereceu a Antonio 
Tabico uma Salva da Câmara Municipal de 

Ponta Delgada. 
A Dra. Berta Cabral, sempre acompanhada 
da sua comitiva, esteve também na Galeria 
dos Pioneiros Portugueses, onde apreciou os 
inümeros artigos legados pelos pioneiros, 
ainda a comemorarem os 50 anos da chega- 
da oficial ao Canadâ. 
A Dra. Berta Cabral entregou para a Galeria 
dos Pioneiros Portugueses um magnifico e 
valioso livro corn a histôria do Senhor Santo 
Cristo dos Milagres. 
Prometeu ainda enviar varias coisas da 
Câmara Municipal de Ponta Delgada para 
enriquecer a Galeria dos Pioneiros 
Portugueses em Toronto. 
Foi um prazer receber e conviver corn a Dra. 
Berta Cabral, uma mulher extremamente 
cativante, habiUtada e realizadora. 
A Câmara Municipal de Ponta Delgada esta 
em boas màos. 

JMC 

Ervanârla Açores 
«4^ 529 Roerers Road 
I Produtos Naturais e Espirituais^ 

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

Ajuda-o a: • desviar os seus inimigos • protegê-lo de injustiças 
• conter os sens 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 Leitura 

4 ^ 6-658*<4«3S3 J deCartas 
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Papa Joâo Paulo II 
nomeou très novos bispos para 
dioceses norte-americanas 
O papajoâo Paulo II nomeou très novos bispos para 
as dioceses de Brooklyn, Charlotte e Huma- 
Thibodaux, informou o Vaticano num comunicado. 
O novo conjunto de nomeaçôes parece enquadrar- 
se na operaçào de renovaçào da direcçâo da igreja 
catôlica nos Estados Unidos, na sequência dos 
escândalos provocados pela sua gestâo dos casos 
de pedofilia envolvendo padres. 
Nicholas diMarzio, 59 anos, nascido em Newark, 
Novajérsia, foi nomeado bispo de Brooklyn em 
substituiçâo de Thomas Vose Daily, 76 anos, 

demissionârio por ter atingido o limite de idade, 
esclarece o comunicado. 
Antes de ser nomeado para a diocese de Brooklyn, 
Daily esteve em funçôes em Boston, uma das dio- 
ceses mais afectadas pelo escândalo de pedofilia. E 
membre da Comissào pontificia para a América 
Latina. 
O arcebispo de Boston, cardeal Bernard Law, 72 
anos, renunciou ao cargo a 13 de Dezembro do 
ano passado depois de ter sido acusado de erros na 
gestào dos casos de padres pedôfilos. 

Relatorio 
garante que 
Pyongyang 
qner constrnir 
200 armas 
nucleares 
até 2010 
A Coreia do Norte tenciona desenvolver 
"seis armas nucleares dentro de alguns 
meses e mais de 200 até 2010", assegura o 
Grupo InternacionaJ de Crises (ICC), um 
instituto de pesquisa sobre a prevençâo de 
conflitos. 

Segundo o ICC, "desviar Pyongyang desta 
via é a questào de segurança mais impor- 
tante do mundo actual", apelando à comu- 
nidade internacional para desenvolver uma 
firme aeçào diplomâtica, apoiada pela 
"ameaça credivel do recurso à força". 
"Existe um verdaderro risco de que (a Coreia 
do Norte) possa exportar armas para parses 
terceiros ou grupos terroristas", adverte o 
ICG, que prevê igualmente uma "corrida ao 
armamento nuclear no noroeste da Asia". 
A publicaçào do relatorio surge no memen- 
to em que a Coreia do Norte veio, segundo 
fontes oficiais, aceitar negociaçôes multila- 
terais para solucionar a crise criada corn o 
seu programa nuclear, abandonando assim 
a sua exigêneia de negociaçôes directas corn 
os Estados Unidos. 

Garantimos a sua paz de espirito 
enquanto cuidamos dele. 

Por isso estamos a constrnir novas casas de repouso. 

Ao longo dos ùltimos anos, têm-se 
multipiicando o numéro de casas de repouso 
novas e renovadas em toda a provincia. 
Assim, os idosos que necessitem de 
cuidados 24 horas por dia podem obtê-los 
mima instituiçâo bem gerida e devidamente 
equipada - uma instituiçâo que faça todos 
os possiveis para que os idosos se sintam 
“em casa” 
O facto é que a nossa popuiaçâo esta a 
crescer e a envelhecer, e o Ontario esta a 

trabalhar activamente para garantir a 
satisfaçào de todas necessidades de 
cuidados permanentes dos nossos idosos - 
agora e no futuro. Para mais informaçôes 
sobre os cuidados permanentes 
disponibilizados actualmente em 
Ontario, ligue 1-877-234-4343 e peça uma 
copia gratis da nossa brochura Home 
and Community Care for Seniors. Ou 
visite www.health.gov.on.ca e clique em 
Seniors’ Care. 

Ontario 
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STARLIGHT em Portugal 
Encontra-se no continente português a 
Banda Starlight que, a partir de ontem, 6 
de Agosto, iniciou uma digressâo no pais. 
Quarta-feira, 6 de Agosto, o Starlight actu- 
ou em Chaves, com grande aceitaçào. 
Seguem-se espectâculos em Vila Real, 
Santo Tirso, Castelo Branco e Viana do 
Castelo... 
Dia 11 de Agosto, o Starlight actua na SIC, 
depois na RTF e na TVI. 
Os elementos do Starlight ainda poderào 
"dar um pulo" a Sâo Miguel, caso os voos 
entre espectâculos sejam viâveis. 

O Starlight régressa a Toronto dia 23 para, 
Domingo, dia 24, estar présente no 
Portuguese Day, no Paramount Canada's 
Wonderland, a grande festa da CIRV-fm 
no maior recinto de diversôes do Ontario. 
Além do Starlight, actuam, Sarah 
Pacheco, Banda de Santa Helena-Ecos de 
Portugal, Shawn Desman e a Banda convi- 
dada de Portugal "Santos & Pecadores". 
Sorteio de uma viagem a Portugal, gen- 
tileza de VistaSol Tours e cerimonia de 
homenagem aos PIONEIROS portugue- 
ses. Muitos prémios, concursos e alegria. 

|olm 
Aceitamos encomendas, 
com especiais todoa os dias: 

Bacalhau, arroz de 
marisco, costeletas, 
galinha greihada na 
braaa e no eapeto, 
saladas e muito mais. 

Ao serviço da comunidade 905-829-8395 
6DIASPORSEMANADAS10AM-8PM • IECHADO A 2^ FEIRA • 6^FQRA10AM-9PM 

2828 Kingsway Drive, OakviUe Ont. (Sherwood Heights Plaza) 

• Na Winston Churchill a sul da QEW • 

”Nâo me leves a mal" 
"implora" 
Fernando Correia Marnnos 
O bom do Fernando Correia Marques 
prossegue a sua alegre caminhada no 
mundo da mùsica e das cantigas, com o 
mesmo à-vontade com que digere uma 
imperial fresquinha em dia de muito 
calor! 
"Nao me leves a mal", é o nome do 
album recentemente lançado pela 

Espacial do Fernando Correia Marques, i 
com temas interessantissimos e, como 
sempre, com um ou outro mais sério e | 
romântico. 
Fernando Correia Marques, com a 
equipa habitual de autores e composi- 
tores -FMC, JC, To Andrade, To Maria 
Vinhas e Jorge do Carmo-, conseguiu um 

bom trabalho, ainda com as 
"maluqueiras" do proprio 
Fernando Correia Marques e 
os coros de Tinuska e JC. 
Claro, ninguém leva a mal ao 
Fernando Correia Marques, 
pelas cantigas "Nao me leves a 
mal", "Mini-mini", "Fica 
escrito...(que te amo)", "Fura 
furâo", "A toupeira (do meu 
jardim)", "Acordar meu 
coraçâo", "Zibidum", "Mariana 
meu grande amor", "De novo, 
um sorriso" e "Tu és gostosa". 
Um album que dâ para todos 
os mementos do dia-a-dia. 
Onde quer que o escute... vai 
gostar! 

"Vem Agosto, Vem Agosto", 
vom a gosto do 
Jorge Ferreira 
O nosso amigo e popular intérprete 
Jorge Ferreira lançou mais um trabalho 
discografico no mercado. "Vem Agosto, 

I Vem Agosto", é o titulo sugestivo do 
I album e, assim julgamos, vem a gosto 
I dos seus milhentos admiradores. 
I O trabalho fbi gravado nos estùdios de 
I gravaçâo digital de Serge Fernandes, 
I em Meaux, França. Serge Fernandes é 
I também o compositor de todas as canti- 
I gas em parceria com Elizabeth Ferreira, 
i que também escreveu todas as letras. 
5; Além da cantiga que dâ titulo ao 

I 

âlbum, "Vem Agosto, Vem Agosto", | 
podem escutar ainda "A nossa politica", I 
"Quando contigo brinquei", "Os meus | 
olhos inocentes", "Brisa que mata", | 
"Amar-te e querer-te bem", "Vi na I 
noite a tua imagem", "Guia-nos com | 
luz", "Voa, voa pensamento", "Ah, | 
talvez fosse a saudade" e "O passado | 
nao desfez". | 
Participaram na gravaçâo, os mùsicos | 
Serge Fernandes, Ernesto Barros, Jean- | 
Marc Debat, Sebastien Blanche, | 
Roberto Bettencourt, Nicky Lemos, | 

Francisco Chaves, I 
Sylvie Ferreira, | 
Laurent e Francois, e | 
o proprio Jorge | 
Ferreira na | 
Concertina. Nos | 
coros, Jorge Ferreira | 
e Sylvie Morais. | 
Mais um trabalho | 
bonito, folgazao e rit- | 
mado de Jorge | 
Ferreira, para animar | 
as festas de Verâo e | 
nâo so. Adquirem-no | 
e divirtam-se. | 
E uma ediçâo da | 
Espacial com dis- | 
tribuiçâo do Mundo | 
da Mùsica Flaviense, I 
Ltd. 
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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 

ContactélBOGiRSiCâBtEiejeoa alCaixalDiBitai! 
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Senhor da Pedra: 
nem o tempo chuvoso afastou os fiéis 

Continuaçâo da 1“ pàgina 

AProcissâo do Senhor da Pedra sam como habit- 
ualmente da Igreja de Santa Inès, seguin pela 
Grace St. norte, até à College, descendo depois 

pela entapetada e bem ornamentada Montrose, regres- 
sando à Igreja, sempre corn a presença de inuitos devo- 
tos e acompanhada de anjinhos, andores e figuras e, 
ainda, das Bandas Lira Nossa Senhora de Fâtima, 
Senhor Santo Cristo, de Hamilton e de Hull. 
Além da Procissâo, missas e pregaçôes a cargo do 
Padre Antonio Sousa, houve no Belwoods Park e no 
espaço junto da Igreja de Santa Inès, espectâculos de 
variedades corn o som e a luz a cargo de TNT 
Productions. Actuaram nos festejos do Senhor da 
Pedra, Michelle Madeira, Valber & Vanille, Porfirio 
Ribeiro, Melissa da Silva, Steve Medeiros, Décio 
Gonçalves e Marc Dennis, vindo dos EUA. No encer- 
ramento, foi feito o sorteio das rifas vendidas para os 
vàrios prémios em disputa. 
O automôvel -lo. prémio do sorteio, coube a Zulmira 
Cabrai; o 2o. prémio, uma viagem a Portugal da Euro- 
America Travel, foi para Tony Pimentel; viagem à 
Florida, oferta de TC Travel, foi ganha por Kâtia Melo; 
um Relôgio da Decoradora, foi para Joào Borges; o 5o. 
o prémio, um Anel de Manata Jewellery, para Antonio 
Raposo e, o 6o. prémio, um Micro-ondas de Lisboa 
Hardwere, ganho por Lesler Krunzig. 
O fim-de-semana meteorolôgico nào correspondeu às 
expectativas da nossa gente mas, em compensaçâo, a 
festa decorreu da melhor maneira. 
A Parôquia de Santa Inès e o seu Pastor estâo de 
parabéns. 
  JMC 

Hiroshima hâ 58 anos 
No 58° aniversàrio da bomba de 
Hiroshima, o présidente da 
Câmara da cidade nâo poupou 
criticas aos Estados Unidos. 
Tadatoshi Akiba acusou a adminis- 
traçâo Bush de "idolatrar as armas 
nucleares como a um Deus”, ata- 
cando a poUtica nuclear norte- 
americana. Numa altura em que 
cresce a tensâo entre os EUA e a 
Coreia do Norte, o responsàvel 
convidou, na cerimônia anual 
para homenagear as vitimas da 
catâstrofe. George W. Bush e Kim 
Jong II a visitarem Hiroshima, 
para que "saibam o que é uma 
g^erra nuclear". 

As 8hl5 locais, os sinos tocaram durante 
um minuto, assinalando os 60 segundos 
trâgicos de 6 de Agosto de 1946, quando a 
bomba de Hiroshima explodiu. Seguiu-se 

o discurso do présidente da Câmara da 
cidade, que falou no "fogo infernal que 
atingiu" a regiâo hâ 58 anos e classificou 
as armas nucleares como "absolutamente 
maléficas, desumanas e ilegais sob a lei 
internacional". E nâo poupou criticas, per- 
ante uma plateia de 40 mil pessoas, àquilo 
que considéra ser a perseguiçâo mundial 
da tecnologia de armas nucleares. 
"O Mundo sem armas nucleares, que as 
vitimas de Hiroshima procuraram por 
tanto tempo, parece estar a desaparecer 
sob as nuvens escuras que em qualquer 
momento podem converter-se em 
cogumelos que vomitem chuva negra", 
começou por dizer Tadatoshi Akiba, 
présidente da Câmara de Hiroshima, 
que censurou os Estados Unidos que, 
"declarando abertamente a possibilidade 
de iniciar ataques preventivos e investi- 
gando mini-armas nucleares e outras, 
chamadas invisiveis, parecem adorâ-las 

DUNDAS^ 
IVavel & Tours 

II» SEKVIÇO DE VIAGEN§ COMPETENTE 

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

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

como a um Deus". 
Na cerimônia anual para honrar as 160 
mil vitimas - na quai milhares de pombas 
brancas foram lançadas no céu de 
Hiroshima -, Akiba convidou Bush e Kim 
Jong II, Présidentes norte-americano e 
norte-coreano, respectivamente, a vi- 
sitarem Hiroshima "para que saibam o 
que é uma guerra nuclear". A adminis- 
traçâo Bush pretende que o Congresso 
aprove o financiamento de 68 milhôes de 
dôlares, pelos Estados Unidos, de investi- 
gaçâo sobre tecnologia avançada em 
armas nucleares. 

Factos sobre os "cogumelos" de 
Hiroshima e Nagasaki 

A 6 de Agosto de 1945, em plena Segunda 
Guerra Mundial, o piloto Paul Tibbets 

esta ao comando de um aviào B-29 norte- 
americano, baptizado de "Enola Gay", em 
homenagem à sua màe. As 08hl5 locais, 
recebe ordens para lançar sobre a cidade 
japonesa de Hiroshima uma bomba 
atômica. Dois minutos e 17 segundos 
depois, dâ-se a explosâo. Corn ela, mais de 
200 mil pessoas morrem. 
Très dias depois, uma outra bomba - 
‘Fatman’ - cai sobre a cidade de Nagasaki. 
A "bomba cogumelo" mata 74 mil pessoas. 
O mundo fica aterrorizado. O Japâo 
acaba por render-se e, a 15 de Agosto, as 
forças aliadas pôem fim à guerra. A nova 
arma tem um poder équivalente a 20 mil 
toneladas de TNT. Ao longo dos anos, 
centenas de pessoas continuam a morrer 
em consequéncia da bomba, que deixou 
lesôes profundas no corpo e na mente 
dos japoneses. 
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Dia latino no Toronto Zoo 
Pelo segundo ano consécutive, vai 
ter lugar no Toronto Zoo, o 
"Annual Latin Cultural Day", 
Domingo, dia 10. 
O Toronto Zoo vai tornar-se mais "sel- 
vagem" que nunca corn a festa latina, onde 
poderâo apreciar Folclore, comida tipica, 
artesanato, exibiçôes do Mariachi Mexico 
Lindo e da Academy of Spanish Dance 
Company. 
Das lOhOO às 19h00, Domingo, dia 10 de 

Agosto, nâo faltem à grande festa latina no 
Toronto Zoo. 
Mais informaçôes por intermédio de Katie 
Gray: 416 392-5941, ou 
www.torontozoo.com 
Passe um dia magnifico ao ar livre no "sel- 
vagem" Jardim Zoolôgico de Toronto. Siga 
pela 401 até Meadowvale Road (Exit pela 
# 389). Siga para norte na Meadowvale 
Rd. até ao parque de estacionamento prin- 
cipal do Toronto Zoo. Divirtam-se! 

Inundaçâo em Québeque 
causa milhôes de prejuizo 
As équipas oficiais de emergêneia disser- 
am que as inundaçôes de verâo que atingi- 
ram a parte central da provincia do 
Québeque, esta segunda-feira, poderâo ter 
causado um prejuizo superior a $7 mil- 
hôes de dôlares. Junto à localidade de 
Victoriaville, as ruas foram encerradas, 
sete pontes destruidas e seis casas levadas 
pelas âguas. 
As inundaçôes foram causadas pelo rio 
Nicolet, cujo caudal subiu apôs a queda 90 
mm de chuva em menos de uma hora. 
Cerca de 500 pessoas foram obrigadas a 
abandonar as suas casas e seis familias 
foram salvas da intepérie através da ajuda 
por helicôptero. 
A policia informou que ninguém ficou 
ferido e que algumas pessoas puderam 
regressar a casa apôs algumas horas. 

Entretanto, as “vitimas” da inundaçâo 
enfrentam, agora, um novo problema corn 
as companhias de seguro que as infor- 
maram nâo cobrirem danos causados por 
inundaçôes de rios ou chuva, mesmo que 
estas tenham destruido as casas. 

Colin Powell 
desmente intençâo de 
abandonar o cargo em 2005 
o secretârio de Estado norte-ameri- 
cano. Colin Powell, desmentiu que 
tenha transmitido à Casa Branca a 
sua intençâo de abandonar o cargo 
no inicio de 2005, por ocasiâo das 
eleiçôes presidenciais nos Estados 
Unidos. 
"Nâo sei do que falam", comentou, 
quando confrontado corn a noticia 
avançada pelo Washington Post, 
segundo a quai Powell, assim como 
o seu adjunto, Richard Armitage, 
teriam jâ comunicado à conselheira 
para a segurança nacional, Condoleezza 
Rice, a decisâo de abandonar os respec- 
tivos cargos, mesmo que George W. Bush 
seja reeleito para um novo mandato presi- 

dencial de quatro anos. 
Powell garantiu que o artigo "nâo tem 
substâneia", alegando que assenta em 
"mexericos e especulaçôes". 

Colin Powell considéra one mnro de segnrança 
coloca Roteiro da Paz em risco 
o secretârio de Estado norte-americano. 
Colin Powell, advertiu em entrevista ao jor- 
nal israelita Maariv que a construçâo de 
um "muro de segurança" entre Israel e a 

Cisjordânia pode pôr em causa o "Roteiro 
da Paz". 
"A continuaçâo da construçâo tornarâ 
muito dificil a aplicaçâo da prôxima fase do 
Roteiro da Paz", disse Powell, referindo-se 

ao piano internacional para solucionar o 
conflito israelo-palestiniano. 
Esta é a primeira vez que um alto respon- 
sâvel norte-americano critica publica- 
mente a construçâo daquele muro. 
Lançado emjunho passado, na cimeira de 
Aqaba (Jordânia), o "Roteiro da Paz" prevê 
a criaçào de um Estado palestiniano até 
2005. Telefone: 416-964-3211 „ 

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 totais podem atingjir os .$8,000.00. Exemplo: 
obtenha um SunHre novo por $10,595.00 ou um Grand 

AM novo de 2003, automàtico corn ar condicionado por 
apenas $17,400.00. 

Se tiver um veiculo corn 10 anos ou menos de idade, terà 
um maior desconto. Se tem alguém 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. 

TUDOISTO S6 COM JOSÉ DA COSTA 
EADDISOHONOAY 

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

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

grande investidor 
portugues no Canada 

a visitar o que temos de mais bonito no 
pais, a nivel cultural que estào desenvolvi- 
das e que estâo ainda por desenvolver. A 
ùnica saida para o future de Portugal é 
apostar na cultura. A cultura nao pode ser 
vista como uma rentabilidade, mas sim 
um "bi-product" do turismo. Actualmente, 
nao é suficiente ter-se so o campo de golfe 
ou as praias. As pessoas querem ter alter- 
nativas. No entanto, o governo nao esta a 
dar a prioridade à cultura que géra novos 
empregos e prosperidade economica. 
JMC - Tern tido alternativas? 
Joe Beratdo - Sim, tenho. Em Miami, ofe- 
receram-se para construir um museu se eu 
levasse a colecçâo para la. No entanto, em 
Miami, gosto de passar férias, mas nào me 
diz nada. Eu fiz a colecçâo corn ideia de a 
mostrar aos portugueses, às pessoas que 
visitarem Portugal, para ter novos artistas 
e proporcionar às pessoas, sobretudo as 
que nâo têm possibilidade de viajar, uma 
oportunidade de conhecer a arte de artis- 
tas internacionais, a todo o nivel e que sur- 
giram no século XX. Mesmo que as obras 
estejam armazenadas, se houver interesse, 
nos temos todo o prazer em mostrâ-las. 
Neste momento, estamos em negociaçôes 

corn o Centro Cultural de Belém. Nos 
temos as obras armazenadas, uma facili- 
dade que conseguimos no tempo em que 
abrimos o museu de Sintra através do ex- 
ministro da cultura Manuel Maria 
Carrilho, alias um ministro que fez um 
ôptimo trabalho pela cultura, mas teve que 
se retirar porque viu as verbas a serem cor- 
tadas à cultura. No Centro Cultural de 
Belém, queremos ter uma exposiçâo per- 
manente. Caso nâo seja possivel, estamos 
também a estudar a possibilidade de a 
colocar no pavilhâo de Portugal, no recin- 
to da Expo. 
JMC - Mudando de assunto. Como surge a 
oportunidade de investir no Canadâ? 
Joe Berardo - Hâ cerca de vinte anos, um 
sôcio que tinha nas minas, em Africa do 
Sul, decidiu emigrar para o Canadâ. 
Quando câ chegou, precisou de ajuda e eu 
decidi visitâ-lo. Surgiu a oportunidade de 
desenvolver o negôcio das minas do ouro, 
em Yellowknife, tivemos na boisa e, 
depois, vendemos tudo a um grupo de aus- 
tralianos. 
JMC - Entretanto, decidiu investir noutros 
metais? 
Joe Berardo - A energia tem sido muito 

ERVANÂRIA VITORIA inc. 
PRODüTOS NATURAIS E MÊDîCINA HOMÉOPATICA 

kV 

Marque }niUî entrevista com o Naturiata Homeopata 
Antànio Meâciros, jd corn midtos niws de cxperiêcidr 
que o podeni ujudar na .SO/Hç(îO das sens pwblenias. 

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

Joe Berardo 
Podemos admirar o Comendador 
Joe Berardo sob vàrios prismas: o 
imigrante empreendedor e vito- 
rioso; o homem de negôcios ou o 
apaixonado da aile. Pela minha 
parte, admiro-o em todos os aspec- 
tos e, particularmente, a sua sim- 
plicidade, simpatia e sensibilidade 
pura. 

Joe Berardo, natural da Ilha da Madeira, 
partiu jovem para a Africa do Sul. 
Trabalhou arduamente, lutou e venceu. 
Prosperou em vârios negôcios. Foi feliz nas 
suas actividades a solo e corn os amigos 
com quern estabeleceu sociedades. Um 
verdadeiro homem de negôcios, um 
empresârio astuto, hâbil, dialogante e 
extremamente dedicado à arte. Em Sintra, 
tive ocasiâo de visitar e admirar o Museu 
de Arte Moderna, recheado corn obras dos 
mais variados e renomados artistas do 
mundo, pertença da extensa e valiosa 
colecçâo de Joe Berardo. Na visita que nos 
fez, nâo deixei de o felicitar e começar o 
nosso diâlogo exactamente pela arte pela 
quai nutre especial paixào e carinho. 

JMC - O que sente pela arte? 
Joe Berardo - A arte é uma paixâo que 
tenho. Conheço varias pessoas que pos- 
suem arte, tal como eu, mas que optam 
por nâo mostrâ-las ao povo em gérai, quer 

seja em exposiçôes, ou em museus. Para 
mim, acho que é um dever humano poder- 
mos partilhar as coisas boas corn o povo 
em gérai. Temos o museu de Sintra aberto 
hâ cerca de dez anos, o que, desde a aber- 
tura, provou ser um grande sucesso cultu- 
ral. Conforme a colecçâo foi crescendo, 
sentimos a necessidade de organizarmos 
exposiçôes diferentes de très em très 
meses, todas pertencendo à colecçâo 
Berardo. A ùnica coisa que lamento é sô 
poder exibir cerca de cinco por cento dessa 
colecçâo. 
JMC - Alias, houve uma altura em que 
disse sobre o assunto que sô necessitava 
que o governo lhe desse o espaço porque 
tinha o resto. 
Joe Berardo - Em Portugal, as pessoas, em 
gérai, ainda nâo compreenderam a 
importâneia que a cultura pode ter na 
mâquina do turismo se nos a podermos 
desenvolver. Por exemplo, no museu de 
Arte Antiga, visitado por pessoas de todo 
o mundo, deu-se a situaçào do ministro da 
cultura alegar nâo ter dinheiro para pagar 
os funcionârios, para que o museu 
estivesse aberto ao fim de semana. É uma 
tristeza. As pessoas nào compreendem que 
a cultura é o que nos atrai a um pais. O que 
é que nos atrai à França? Os franceses? 
Claro que nâo. E a cultura, a arte... Em 
Portugal, o problema nào é o preço, mas o 
facto das pessoas nào terem sido educadas 
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favorâvel. Comprâmos situaçôes que 
estavam por explorai, onde temos investi- 
do e conseguido resultados extra- 
ordinârios. Por outro lado, é sabido que o 
preço do ôleo e do gâs tem estado muito 
favorâvel aos investidores. Assim, fundei 
um escritôrio aqui que tem sido uma 
potência, nâo obstante o alarmisme que se 
causou à volta da pneumonia atipica a 
nivel econômico. Em Portugal, fala-se 
muito em crise e, por isso, acho que se tem 
coordenado bem as coisas. 
JMC - No entanto, outro negôcio em que 
tem investido, prende-se corn os vinhos de 
Portugal e agora nos canadianos. 
Joe Berardo - Sim. Trata-se do Colio 
Wines. Ganhâmos diversas medalhas a 
nivel europeu. Lembro-me de quando 
cheguei aqui ter sido muito dificil con- 
sumir o vinho que se produzia; era terrivel. 
Ainda hoje, muitas pessoas guardam a 
recordaçâo dos maus vinhos que se pro- 
duziam neste pais, nào obstante jâ termes 
ultrapassado esta fase. O governo canadi- 
ano tem ajudado a promover os vinhos ao 
ponto de, actualmente, termos uma pro- 
duçâo a sério. 
JMC - Onde, no Canada, podemos encon- 
trar os sens vinhos? 
Joe Berardo - Em Windsor, Niagara Falls e 

estâmes a négociai corn um novo produtor 
de Niagara Falls. A ideia é continuai a 
investir aqui no Canada. 
JMC - Mencionou que em Portugal fala-se 
muito de crise. No entanto, essa frase 
naquele pais é uma constante. Sera 
fatalisme? 
Joe Berardo - Quando comecei a dividir o 
tempo entre Africa do Sul, Portugal, 
Inglaterra e Australia, comecei também a 
vir mais tempo a Portugal e notei que 
houve um enorme esforço para ser um dos 
membres do mercado comum. Esta foi 
uma luta muito dificil, mas que se con- 
segui vencer. A seguir a esta conquista, 
surgiu o sonho da moeda ünica: havia 
vozes a anunciar que Portugal nâo con- 
seguiria entrai nesse mercado. Mais uma 
vez, os nossos politicos conseguiram atin- 
gir esse objective. O problema é que agora 
esta tudo parade. Quai é o novo objective 
português neste momento? Criar empre- 
gos nas fâbricas que têm uma competiçâo 
a nivel do Oriente, onde se trabalha horas 
infinitas, sete dias por semana, onde nâo 
hâ férias, nem regalias? Portugal tem que 
ser competitive, mas, ao mesmo tempo, é 
uma competiçâo quase impossivel, a nâo 
ser que haja apoio no campo do design. 
JMC - A lei laboral portuguesa é uma van- 

Falar ao telemôvel ao volante 
é tâo perigoso como o alcool 
Usar o telemôvel ao volante é tâo 
imprudente como conduzir sob o 
efeito do àlcool e a maioria dos auto- 
mobilistas ignora esse risco, afirmaram 
Investigadores australianos. 

Um estudo efectuado no serviço de 
urgêneias do Royal Flospital de 
Melbourne concluiu que os automo- 
bilistas que usam o telemôvel sem o 
equipamento de mâos livres incorrem 
num risco de acidente quatro vezes 
superior aos outros, o que équivale a 
um nivel de risco duplo do dos condu- 
tores corn taxa de alcoolemia superior 
à autorizada. 
"A desatençào é um factor agravante 
em 35 por cento dos acidentes e os 
relatôrios da policia demonstram que o 
numéro de acidentes devidos a 
desatençào, como quando vào corn 
excesso de velocidade ou entram numa 
via errada, é particularmente elevado 

entre os automobilistas que telefonam 
ao volante", afirmam os investigadores 
no seu estudo, publicado no Australia 
Medical Journal. 
Esta équipa de investigadores jâ tinha 
constatado no ano passado, ao obser- 
vai o comportamento dos automobilis- 
tas nas ruas e auto-estradas de 
Melbourne, que cerca de um em cada 
quinze usava o telemôvel ao volante 
apesar de isso ser proibido hâ 15 anos. 
Segundo David Taylor, um dos princi- 
pals autores deste estudo, é necessâria 
uma mudança de mentalidades para 
"erradicar das estradas esta atitude 
perigosa". 
"Houve uma certa evoluçào cultural 
quanto ao âlcool ao volante e eu 
gostaria que houvesse a mesma toma- 
da de consciência na questào do tele- 
fone ao volante" - declarou. "É um 
problema corn consequêneias poten- 
cialmente dramâticas". 

tagem ou um obstâculo nesse aspecto? 
Joe Berardo - Corn esta nova lei laboral 
que agora estâ a ser discutida, nada estâ a 
ser resolvido. Ou seja, nâo se explica nada, 
nào houve a coragem de mudar essa lei. 
Vejo que hâ uma grande influência junto 
dos trabalhadores de denegrir a imagem 
da pessoa que investe. Os patrôes é que sào 
os culpados, sobretudo de acordo corn as 
noticias. Os trabalhadores têm que com- 
preender que se querem investimento para 
que haja trabalho, têm de produzir e, se as 
coisas nâo correrem bem, nâo podem e.xi- 
gir indeminizaçôes. A mentalidade laboral 
tem que mudar em Portugal. Creio que se 
dévia olhar para o Norte da América que 
se baseia no desenvolvimento das possibil- 
idades individuals. Quando algo nào corre 
bem, diminui-se o numéro de empregados 
e a vida continua. Por isso, é que estâ a fal- 
tar muito investimento internacional no 
pais. 
JMC - Neste ano em que se comemora o 
50° aniversârio da comunidade, que men- 
sagem deixaria a todos os portugueses? 
Joe Berardo - Para continuarem o seu tra- 

balho e vâo a Portugal de férias. Agora, tal 
como eu um dia em Africa do Sul, o sonho 
da maioria dos portugueses é régressai a 
Portugal. No entanto, a vida estâ a ficar 
muito cara, a situaçào estâ dificil e 
recomendo que continuem neste pais por 
enquanto porque serâo recompensados 
nos sens trabalhos e vâo a Portugal passai 
férias. Obrigado e felicidades por estes 50 
anos. Continuem por mais cinquenta. 

Joe Berardo, sempre a correr de lado para 
lado, partiu tâo rapidamente quanto pos- 
sivel. Outras obrigaçôes o chamavam fora 
da megacidade de Toronto. E sempre um 
prazer rever o Comendador Joe Berardo, 
um homem que soube construir o seu pré- 
sente e futuro. Um empresârio que nâo 
perde oportunidade de adquirir obras de 
arte para seu alimente espiritual e propor- 
cionar aos outros a oportunidade de as 
apreciarem e, no caso dos artistas jovens, 
nelas estudarem. 
Obrigado, Joe Berardo. 

JMC/Ana Fernandes 

Em breve abertura de uma nova 
padaria portuguesa na Mavis e 
Darry. Estejam atentos! 

leief: 905 712-8882 

A padaria portuguesa de Mississauaga 
que tem sempre pâo e pastelaria fresca, 

assim como todos os produtos de uso diàrio. 

Eurostar Bakery 
295 Eglinton Ave. East 
Mississauga, Ont. L4Z 3K8 
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Produtos Naturals. Resultados Sensacionais! 
MARIANA DE OLIVEIRA 

CEO 

De Oliveira 
Skin Care Systems 

SOFRE DE PROBLEMAS NA PELE? 

De Oliveira tern a soluçào! 
• Psoriase 
•Eczema ’Rosacea 
• Herpes-Zoster 
• Escoriaçôes 
• Feridas nos labios 
•Acne •Verrugas 
• Descoloraçâo da pele 
•Bolhas 
• Queimaduras 

I 
i 

•Moniidelajs de abelhas 
€ insectos 
• Pele comichosa, seca e 
escamosa 
• Dores articulares e 
musculares 
*Pe de atleta 
• Furuncvdos 
• Cortes e arranhôes 

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

ESTA A PERDER CABELO, OU 

JÂ PERDEU A MAJOR PARTE? 

De Oliveira pode ajudd-lol 
• Queda, de 

cabelo 
• Seborreia 
• Psoriase 
•Caspa 

tf H H 

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 

Recipient of the 2001 International Gt)ld Award for 
Excellence and Business Prestige 

Recipient of the EuroMarket Award 2002 for 
Outstanding Business Performances and Managmial 
Achievements while Adapting Internaticrnal Standards 

Paris 
Recipient of the 2002 International Platinum Star Award 
for World Quality Commitment 
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A ESCOLA, O SISTEMA C OS NOSSOS ANSCIOS 

O Milénio 

A "escola de anflgamente" 
Ap6s um mês de férias em Portugal, embo- 
ra ainda permaneça por mais um mês fora 
da escola, volto à minha “batalha educa- 
cional”. E assim, apresento-vos um artigo 
do professor José Pacheco, mestre em 
Ciências da Educaçâo pela Universidade do 
Porto, que descreve com muito interesse 
uma situaçâo que escutamos intimeras 
vezes. Que ela vos sirva de orientaçào para 
um novo ano lectivo que se aproxima e que, 
mais uma vez, temos que tentar adequar à 
necessidade de cada aluno. 
«Ouçamos, s6 mais uma vez, o Tiago: - "Ao 
trabalho que fazemos na escola nos 
chamamos liberdade. Tenho muitos amigos 
e os professores também o sâo. Sempre que 
acaba a escola, fico à espera que chegue o 
proximo dia. A minha escola é a melhor 
escola do mundo". 
Uma fâ de um conjunto musical de muito 
duvidosa qualidade afiançava-me que eu 
nào conseguia entender a sua müsica radi- 
cal . Um bota de elâstico quarentào como eu 
nào poderia entender aquela radicalidade , 
mas também nào me preocupei a exphcar- 
Ihe que ouço corn agrado os Xutos, os Cuit, 
ou os Radiohead, apesar da caretice da 
minha idade . Pedi-lhe apenas que me expU- 
casse o conceito de müsica "radical" . 
Engasgou-se nas palavras e misturou o calao 
à nâo-explicaçào. 
Em contraponto corn este exemplo de 
decadência "radical", o Tiago escrevia 

ontem um texto em que eu H: "As Pessoas 
querem là saber o que ainda vai acontecer. 
Se nào nos ajudam é sinal de que sô querem 
que os filhos aprendam a fazer contas, a 
escrever e mais nada. Se elas fossem esper- 
tas". 
O Tiago tem oito anos de idade. Evidencia 
maior conhecimento do fenômeno educati- 
vo do que alguns universitàrios que debitam 
asneiras na comunicaçào social, sobem 
acima da chinela e tecem comentârios idio- 
tas sobre a Lei de Bases, o Sistema 
Educativo, a Escola, ou as pedagogias. 
- "Hoje é o ultimo dia e amanhà vou ficar 
triste, vou ter saudades desta escola." Assim 
se despedia o Tiago, de partida para um 
outro mundo, numa aventura adolescente 
de fazer novos amigos na escola grande. 
- Até logo, Tiago! Que os teus futuros pro- 
fessores nào se preocupem somente em 
encher-te a cabeça com conhecimento inütil. 
Os miüdos nào nos pedem que lhes 
ensinemos sô as contas e as letras. E é grato 
saber que, mais que as matemâticas ou as 
gramâticas, "o professor ensina a paz e a ser 
amigo dos colegas". Ouçamos, sô mais uma 
vez, o Tiago: 
- "Ao trabalho que fazemos na escola nôs 
chamamos liberdade. Tenho muitos amigos 
e os professores também o sào. Sempre que 
acaba a escola, fico à espera que chegue o 
proximo dia. A minha escola é a melhor 
escola do mundo". 

Did you know that the equity in your home can give 
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interest rates than you might get otherwise? 
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Todas as escolas sào as me- 
Ihores escolas do mundo. O que 
ninguém consegue exphcar é 
que entre os cidadàos portugue- 
ses corn idades compreendidas 
entre os 15 e os 64 anos: 17% 
sejam analfabetos funcionais; 
70‘X) nunca ou raramente leiam 
livres. Quem conseguirà 
explicar porque foi necessârio recorrer a um 
"nivel zero" para abranger 600.000 por- 
tugueses incapazes de responder a qualquer 
das perguntas ou ordens formuladas nos 
testes de literacia? 
A grande maioria deste povo que andou na 
"escola de antigamente" entende a seu modo 
o mundo em que vive, mas o analfabetismo 
funcional ou literal nào derxa entender a 
informaçâo que se recebe. As conclusôes do 
estudo sào alarmantes. Portugal é classifica- 
do como "naçào em risco". 
Encontramo-nos hoje numa encruzilhada 
da histôria comum, em busca de mapas e 
caminhos. Hâ dois, ou très séculos, metemos 
por atalhos, perdemos o sentido de orien- 
taçào, enganâmonos no destino. A distància 
de mais de um século, a Escola que temos 
participa deste drama e busca significados, 
enquanto assegura a reproduçào da ignoràn- 
cia. De cabeça "oca", ou corn ela cheia de 
conhecimentos inùteis, os produtos de uma 
escola décadente agem como um fardo que 
impede a interrogaçâo e a aeçào reflectida. 
As grandes escolas converteram-se em 
armazéns de alunos. O esforço de reflexào e 
mudança de professores é anulado pelo 
usufruto de privilégios por parte de fun- 
cionârios afectados por uma crônica falta de 
tempo . O Estado dispôe de professores que 

nào merece, tâo elevado é o 
seu sentido de profissào. Mas 
também contribui significati- 
vamente para a "crise da esco- 
la" quando dâ emprego a 
quem nào sabe fazer mais 
nada, ou a quem tem tendên- 
cia para o menor esforço. 
Muitas das escolas deste pais 

estào cativas de uma organizaçào burocrâti- 
ca e atacadas de insensibilidade. Por via de 
um segundo emprego, ou por mera desmo- 
tivaçào, muitos docentes iniciam as suas car- 
reiras como as acabam: a dar aulas , a corri- 
gir testes, a debitar notas para uma pauta, a 
participar das rotinas de um Conselho 
Pedagôgico, ou a excluir alunos em 
Conselhos Disciplinares. Nào chegam 
sequer a conceber outro modo de ser pro- 
fessor. Nào chegam sequer a imaginar o uni- 
verso de saber e de saber-fazer a que poderi- 
am ter acesso e que Uies teria permitido 
ultrapassar os limites do senso comum 
pedagôgico e a reproduçào de prâticas 
anacrônicas. Nào chegam a perceber que 
para se fazer uma escola nào basta juntar 
alunos, professores, funcionârios, manuals e 
livros de ponto. 
Foi tudo isto o que tentei explicar ao vizinho 
Manuel, de modo a que entendesse que, em 
certa medida ainda aprendemos na "escola 
de antigamente". Mas, quando parecia ter 
entendido a prelecçào e ir dar o braço a 
torcer, resmungou entre dentes a arenga do 
costume: 
- "Pois, pois... Dantes sabia-se mais corn a 
quarta que hoje corn estudos feitos!" 
O povào é mesmo assim. Que se lhe hâ-de 
fazer?» 

A opiniâo dos europeus sobre 
a educaçâo ao longo da vida 
Sào mais de 80% os portugueses 
que reconhecem importâneia na 
educaçâo ao longo da vida. Mas 
Portug2Ü é também o pais da 
Uniâo Europeia com maior per- 
centagem de cidadàos (50%) a afir- 
marem nào ter interesse em par- 
ticipar em acçôes de formaçâo e 
educaçâo. 

Nove em cada dez cidadàos europeus pen- 
sam que a educaçâo ao longo da vida 
(ELV) é importante. Em Portugal, hâ mais 
de 80 por cento de inquiridos a concor- 
darem corn a ideia e, na Alemanha, hà 
quase unanimidade. Jà os gregos que dis- 
cordam sâo mais de um em cada cinco. 
Belgas, irlandeses e noruegueses também 
sào mais cépticos do que a média. 
Isto é, pelo menos, o que concluiu um estu- 
do sobre a opiniâo que têm da ELV os 
cidadàos dos estados-membros da Uniào 
Europeia e da Islândia e Noruega. Teve 
por base 18227 entrevistas realizadas em 
Janeiro e Fevereiro e foi divulgado em 
Julho, pelo Centro de Informaçâo 
Europeia Jacques Delors. Nem todas os 
parâmetros tornados püblicos descrimi- 

nam pais por pais. 
O Eurobarômetro chegou igualmente à 
conclusào que oito cidadàos em cada 
grupo de dez acreditam que a ELV esta li- 
gada à empregabilidade, desenvolvimento 
pessoal, cidadania activa e coesâo social. 
Este sentimento é mais forte em Espanha, 
Irlanda, Suécia e Grécia, corn a con- 
cordâneia de nove em cada dez inquiridos. 
Os desempregados sâo os mais cépticos 
em relaçào à ideia de que ELV ajuda a evi- 
tar o desemprego. Mas os gestores nào 
pensam desta maneira. 
A maioria dos entrevistados defende que a 
ELV deve ser para gente de todas as 
idades. Mesmo assim, hâ 14% que julgam 
que deve ser sô para os mais novos. E os 
portugueses sâo os que mais pensam desta 
forma (26%). A seguir, vêm os belgas, os 
gregos e os irlandeses. 
Ao contrario, 26 por cento dos espanhôis e 
alemâes pensam que a ELV é para as pes- 
soas de meia-idade. Sâo sobretudo os 
profissionais menos qualificados que pen- 
sam desta maneira. Por outro lado, 45% 
dos cidadàos julgam que a ELV é maiori- 
tariamente para os que tiveram menos 
escolaridade. 
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Indonésia: 

Português ferido em rebentamento de bomba em Jacarta 
O grupo islâmico Jemaah 
Islamiyah, acusado de manter 
ligaçôes coin a Al-Qaeda de 
Osama bin Laden, reivindicou o 
atentado de terça-feira num 
hotel em Jacarta que provocou 
16 mortos e 152 feridos, entre os 
quais um cidadâo português. 
Antonio Costa. 

Erwin Mappaseng, que lidera as investi- 
gaçôes, garantiu que a descriçào fisica do 
presumivel suicida foi fornecida pela pes- 
soa que lhe vendeu o carro usado no 
ataque contra um dos mais luxuosos hotéis 
da capital indonésia. 
A Jemaah Islamiyah chamou a si a respon- 
sabilidade pelo atentado terrorista através 
do jornal "The Singapur Straits Times" 
que preferiu nâo divulgar a forma como 
recebeu a mensagem da organizaçào. 
O diârio avança, no entanto, que o grupo 
islâmico descreveu o ataque de terça-feira 

como um "aviso sangrento" à Présidente 
indonésia, Megawati Sukarnoputri, para 
que nâo execute nenhum dos elementos 
da Jemaah Islamiyah que estào neste 
momento a ser julgados. Caso contrârio, a 
Jemaah Islamiyah ameaça levar a cabo 
novos ataques no pais. 
"E uma mensagem para ela e para todos os 
nossos inimigos: se executarem algum dos 
nossos irmâos muçulmanos, continuare- 
mos a campanha de terror na Indonésia e 
na regiâo", explicou ao jornal um activista. 
Este ataque acontece dois dias antes de se 
conhecer a sentença de Ali Amrozi, um 
dos 30 suspeitos do ataque de Bali que 
poderâ ser condenado à morte. 
Os peritos em explosivos indonésios 
garantiram que o "modus operand!" e 
os materiais explosivos usados neste 
ataque o ligam aos atentados de Bali. 
A acrescentar a esta relaçâo, a policia 
afirma que entre os documentos 
apreendidos à Jemaah Islamiyah hâ 

0 que é 0 cancro da prostata? 
o cancro da prostata afecta uma glândula, 
que faz parte do aparelho reprodutor mas- 
culino. Tem o tamanho de uma noz e 
situa-se abaixo da bexiga, na base do 
pénis. A sua funçâo principal é produzir o 
fluido do sémen. O cancro da prostata é 
geralmente de crescimento lento e pode 
ser tratado corn sucesso, mas é importante 
que seja diagnosticado numa fase inicial. É 
o cancro mais comum nos homens no 
Canadâ. 

O que causa o cancro da prostata? 
Nâo existe uma sô causa para o cancro da 
prostata mas os factores de risco incluem a 
idade (o cancro da prostata é raro em 
homens corn menos de 50 anos e comum 
em homens corn mais de 70 anos), histôria 
familiar de cancro da prostata, contacto 
corn câdmio no trabalho, niveis elevados 
de testosterona e uma dieta rica em gor- 
duras animais. 

Como se diagnostica o cancro da 
prostata? 
O seu médico pode suspeitar de um can- 
cro na prostata no decurso de um exame 
fisico (observaçâo de toque rectal), ou apôs 
ver os resultados duma anâlise de sangue 
a uma substância chamada PSA (antigénio 
especifico da prostata). Se o seu PSA é 
mais elevado que o normal para a idade, 
exames mais detalhados podem esclarecer 
se sofre de cancro da prostata. Sâo 
necessârios vârios exames para confirmar 
um diagnôstico de cancro. Estes podem 
incluir: 
Exames de imagem como radiografias, 
ultra sons, CT (tomografia axial com- 
putorizada/TAC) e MRI (ressonância 
magnética). Estes testes permitem exami- 
nar os ôrgâos e tecidos e nâo sâo 
dolorosos. Geralmente um exame de ultra 
sons é suficiente para o cancro da prostata. 
Uma biopsia é geralmente necessâria para 
fazer um diagnôstico definitivo de cancro. 
Amostras de tecido da prostata sâo colhi- 
das. Isto é executado corn recurso a uma 
anestesia local. Os tecidos colhidos sâo 
entâo analisados para detectar sinais de 

cancro. O grau de desenvolvimento de um 
tumor indica-nos o quâo activo estâ: no 
cancro da prostata este grau de desen- 
volvimento é dado numa escala de 2 a 10, 
sendo o numéro mais baixo menos grave. 

Como se trata o cancro da prôstata? 
Esta decisâo dépende de vârios factores, 
nomeadamente a idade do paciente, o seu 
estado de saùde gérai e o nivel de activi- 
dade do tumor. Por vezes basta manter um 
tumor sob observaçâo. Noutros casos 
recorre-se a cirurgia, tratamento por radi- 
açôes, tratamento hormonal ou vârios 
destes tratamentos em simultâneo. 

Que sintomas vou ter? 
Muitos problemas da prôstata apresentam 
os mesmos sintomas. Quer se trate de um 
inchaço ligeiro e benigno da glândula, 
uma infecçâo bacteriana ou cancro, os sin- 
tomas podem ser: dificuldade, dor ou fre- 
quência excessiva no urinar, sangue ou 
pus na urina, dores nas costas, pélvis e 
coxas, ou ejaculaçâo dolorosa. Se sentir 
algum destes sintomas deve consultar o 
seu médico para determinar a causa. Se 
tem mais de 50 anos de idade convém 
conversar corn o seu médico sobre um 
teste de rotina à prôstata. 
Para mais informaçôes sobre cancro ou 
para receber um folheto gratuito, por 
favor, contacte: 

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

Vamos fazer do cancro histôria. 

referências ao Hotel Marriott como um 
dos possiveis alvos. 
A explosâo aconteceu terça-feira ao ini- 
cio da tarde em frente ao Hotel Marriott, 
de cinco estrelas, frequentado por homens 
de negôcios, na sua maioria estrangeiros. 
O edificio estâ instalado num complexo 
que inclui escritôrios e apartamentos do 
bairro comercial de Jacarta, onde tam- 
bém estâo localizadas vârias represen- 
taçôes diplomâticas. A cadeia de hotéis 
Marriott é norte-americana, razâo pela 
quai o vice-presidente da empresa na 
Indonésia, Hamzah Haz, nâo coloca 
de lado a hipôtese de os terroristas 
quererem "destruir interesses dos 
Estados Unidos". 

Médico Joâo Pulido Valonto 
morrou aos 77 anos 
o médico Joâo Pulido Valente, militante 
antifascista e fundador da Uniào 
Democrâtica Popular (UDP), morreu, corn 
77 anos, vitima de doença prolongada. 
Joâo Pulido Valente foi militante do 
Partido Comunista Português (PCP) até 
1964, quando saiu por divergências politi- 
cas. Com outros dissidentes, fundou entâo 
a Frente de Acçâo Popular (FAP) e o 
Comité Marxista-Leninista Português. 
Perseguido pelo regime, fugiu para a 
Argélia, mas logo regressou a Portugal 
clandestinamente, sendo detido pela 
PIDE (policia politica do regime) e conde- 
nado a doze anos de cadeia. Esteve preso 
mais de 10 anos, nomeadamente nas 
cadeias de Caxias e Peniche. Apôs a 
Revoluçâo dos Cravos, a 25 de Abril de 
1974, foi libertado. 
Foi nesta altura que, corn outros. politicos 
de extrema-esquerda, redigiu as principals 
linhas programâticas da UDP, de que se 
tornou um dos prindpais fiindadores e 
dirigentes, mas por questôes politicas 
acabou por se afastar da organizaçào. 
Médico de chnica gérai, Joâo Pulido 
Valente exerceu funçôes desde 1975 no 
Hospital Curry Cabrai, e actualmente 
estava reformado. 
Joâo Pulido Valente quis ser ele a escrever 
o texto anundando a sua morte. 

A despedida 

O médico e militante antifasdsta Joâo 
Pidido Valente fez questâo de ser ele a es- 
crever o texto em que dâ nota pùblica da 
sua morte e da forma como deve décorrer 
o funeral E este o documento que o Diârio 
de Notidas publica: 

]oào Pulido Valente, informa os 
meus Amigos que marri hoje, 4 de 
Agosto de 2003, de manhâxinha. 
Convivi corn Ideias, mulheres, tabaco 
e alcool. Contrai cadeia, slfilis, can- 
cro e ressacas. Nâo estou arrependido. 
Julgo ter pago o preçojusto por ter 
vivido. Quando eu morrer nâo quero 
choro nem vêlas, quero uma fita 
amarela, gravada corn o nome delà: 
Liberdade”. 

Rit Tips 
Available in Mild, Medium, Hot, 

or Honey Garlic Sauce 

.95 
1 11}. ordc 9 

Call 
(416) 439-0000 We Deliver 

Quality 
Limited time offer. Not valid with any other combination or special. Delivery charge applies. 

M25 
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CARNçIRO 
21/03 4 20/04 ,t 

Durante os prôximos dias, as consideraçôes de ordem emocional 
estarâo decididamente em segundo piano face às suas necessidades 
do dia-a-dia. 

TOLRO 
21/04 A 20/05 

Aproveite para participar em desportos ao ar livre. Se a Lua estiver em 
tensào, a busca de divertimento poderâ gerar desperdicio de tempo e 
energia. 

QCMCOS 
21/05 A 20/06 

Nos proximos dias é provâvel que sinta maior necessidade de confor- 
to e segurança Aproveite para prestar mais atençâo ao seu mundo 
emocional. 

CARANQLCJO 
21/06 A 20/07 

•«»* NI» / 
C-'- 

A Lua e Plutâo, em relaçào desarmônica, poderâo transmitir-lhe algu- 
ma ansiedade, uma certa instabüidade interior a nivel das ideias ou das 
emoçôes. 

LEâO , 
22/07 A 22/Oft 

Fl 
Nâo é a altura em que sentira maior predisposiçâo para emprestar 
as suas coisas. Procure nâo identificar segurança material com 
equilibrio emocional. 

ViRobî' 
23/0&AK/09 

dl 

Hâ tendência para que a impulsividade domine as suas atitudes. 
Procure nâo reagir exageradamente às opiniôes dos outros e evi- 
tarà alguns conflitos. 

BAIANçA 
23/09 A 22/10 

As ilusôes e as fantasias podem tornar-se mais importantes do 
que a realidade concreta. Nâo deixe a influência deste trânsito 
causar-lhe problemas. 

ESCORPIàO 
23/10 A 21/11 

Tentarâ protéger todos os amigos que imagina carentes do seu 
apoio. Procure controlar esse afà, pois corre o risco de se intrometer 
demasiado. 

8AQITâRIO 
22/11 A 21/12 

CAPRICORNIO 
22/12 A 20/01 

Esta é uma semana de evocaçào do passado. Como tal, o seu 
lado conservador virâ ao de cima, bem como o apego às 
tradiçôes corn as quais viveu. 

Sào grandes as tendências para a descontracçào e lazer. Sentir-se-â em 
forma, e assim aproveitarâ da meUror maneira as oportunidades de 
diversâo. 

/IQIJÂRIO 
21/01 A19/02 

20/02 A'20/03 

Terâ tendência a culpabilizar-se por coisas fortuitas e aleatôrias. 
O seu interior estâ em grande agitaçào. Procure controlar os seüs 
impulsos. 

Tenderâ a agir de modo inconsciente em relaçào àqueles que 
ama. Sào muito comuns os contactos corn um püblico ou uma 
clientela durante este trânsito. 

Embora estas duos imagens pareçam idênticas, 
possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 
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FILME DA SEMANA 

AMERICAN WEDDING 

Comédia 
Duraçâo 
96 Mins. 

Director 
Jesse Dylan 

Jason Biggs, Alyson Hannigan, January Jones, 
Thomas Ian Nicholas, Seann William Scott, 
Eddie Kaye Thomas, Fred Willard, Eugene 
Levy 

Agora que os dias da escola secundâria East Great Falls sao apenas 
uma memoria, o grupo de jovens que inicia a saga American Pie 
tornou-se adulto e preparado para o proximo passo: Jim (Biggs) e 
Michelle (Hannigan) vao casar - de repente. A avô do Jim esta 
doente e quer ver o neto casado, antes de falecer. Entao, surge a 
decisao de casar em duas semanas. 
Stifler, o amigo, tem intençào de estar com as damas de companhia 
e, mais importante ainda, organizar a despedida de solteiro... Finch 
(Thomas) continua a praticar os rituais tântricos, com a intençào de 
impedir Stifler de conquistar a madrinha que é, nada mais nada 
menos, a sexy Cadence, irmà mais nova de Michelle. 
Enquanto todos estâo com o stress ao mais alto nivel, o pai do noivo 
(Levy) mantem-se calmo como sempre, dando conselhos que 
ninguém quer escutar e preparando-se para um dos melhores dias da 
sua vida: um verdadeiro casamento à americana. 

Baixlsta do NirV8n8 
troca Biüsica pela politlca 

O ex-baixista dos Nirvana, Rrist 
Novoselic, anunciou que vai abandonar a 
carreira musical para se dedicar à politi- 
ca. Esta medida foi anunciada no site ofi- 
cial dos Eyes Adrift, ultimo projecto que 
Krist Novoselic integrou. No site o mùsi- 
co revela que se sente desiludido com a 
industria discografica nomeadamente 
com a distribuiçâo do disco da sua banda 
em 2002. 
Esta nào é a primeira vez que Krist 
Novoselic mostra interesse pela politica. 
Quando os Nirvana terminaram, o baix- 
ista iniciou a sua actividade politica, 
interrompida depois pela participaçâo em 
varies projectos musicais. 
Novoselic référé ainda que aqueles que 
acompanharam as suas actividades politi- 
cas estâo a par da sua ideologia, que 
defende «a inclusao, justiça e liberdade». 

Os Corvos vao gravax um teledisco 

do tema «Drive And Dive», inclui- 

do no terceiro disco da banda por- 

tug^esa, intitulado «Corvos 3». 

Depois das visitas acüsticas ao universe 
musical dos Xutos & Pontapés, Nirvana e 
The Doors, o quarteto de cordas formado 
por Nuno Flores (viola de arco), Tiago 
Flores (violino), Pedro Teixeira da Silva 

gravam novo 
videoclip nos 
Açores 

(violino) e Carlos Costa (violoncelo) 
lançon o primeiro trabalho de originals. 
As filmagens vao decorrer de 15 a 18 de 
Agosto na Ilha do Corvo, nos Açores. De 
acordo com a editora do grupo, os Corvos 
conseguiram mobilizar os habitantes cor- 
venses (uma populaçào de 400 pessoas) 
para participar nas filmagens . 
A realizaçâo do videoclip vai estar a cargo 
de Luis Bettencourt. 

DAVID FONSECA 
DISCO DE OURO 
«Sing Me Something New» o disco 

a solo de David Fonseca (vocalista 

dos Silence 4 ), passou a marca dos 

20.000 discos vendidos em 

Portugal e jâ é disco de Ouro. 
Uma das cançôes mais ouvidas na radio 
nacional «Someone That Cannot Love», 
que teve a particularidade de ter sido 
estreada em simultâneo em mais de 150 

râdios espalhadas pelo pais, foi o tema que 
marcou o arranque da carreira do mem- 
bro dos Silence 4, uma das vozes mais 
carismâticas da pop Nacional. «The 80’s» 
é o novo single a puxar pelo âlbum. 
Recorde-se que David fonseca actuarâ ao 
vivo no proximo dia 9, no Festival do 
Sudoeste na Zambujeira do Mar e no dia 
30 de Agosto, no Funchal. 

Dois filmes portugueses em 
compeUçâo no Festivsl de locsrno 
Os nimes portugueses "Nos", da 

realizadora Claudia Tomaz, e 

"Mercado do Bolhâo", de Renata 

Sancho, competem no Festival 

Internacional de Cinema de 

Locarno, na Suiça, anunciou 

fonte oficial. 

De acordo com o Instituto Português do 
Cinema, Audiovisual e Multimédia 
(ICAM), "Nos", da produtora Madragoa 
Filmes, ira participar na secçào 

Cineastas do Presente desta 56“ ediçâo 
do evento. 
Quanto ao "Mercado do Bolhâo", com 
produçâo de O Som e a Fùria, entrarâ na 
Competiçâo Internacional de Video. 
O Festival de Locarno tem como finali- 
dade promover o cinema de autor e de 
qualidade artistica, criando uma espécie 
de palco onde sâo apresentados anual- 
mente novos filmes, autores, e pesquisas 
em matéria de perspectivas na expressâo 
cinematogrâfica. 
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CNE tem trabalhado 
juntamente corn 
Direcçôes Escolares 
para distribuir um mi- 
Ihào de passes pelos ) 
alunos do sul do / 
Ontario. Juntamente \ 
corn esta promoçâo, a 
direcçào da CNE tem i r 
tido a preocupaçâo de 
representar o melhor possivel a sociedade 
multicultural em que esta inserida. 
“Todas estas iniciativas representam esta 
tradiçào da EX e mostram que existe uma 
ligaçâo especial entre a CNE e a comu- 
nidade”, disse a présidente, Deborah 

mneral 
Manager, 
David 

Woodman. 
Este ano, a feira popular conta corn 500 
atracçôes e, pelo menos, 700 exposiçôes, 
juntamente corn uma série de concertos 
que incluem os Radiohead, B.B. King, 
Blue Rodeo, Jeff Healey, Sex Pistols, 
Boston, Sean Paul e Bryan Adams. 
Juntamente a esta “Casa de Blues”, a feira 
popular vai tentar entrar para o livro do 
Guiness por ter o maior mimero de pessoas 
a dançar de uma so vez o hockey-pockey, 
liderado pela estrela da rua Sésamo, Elmo. 
E depois... as velas do bolo! Para celebrar 
as 125 primaveras de existência, os pré- 
sentes poderào assistir à sessâo de fogos de 
artificio. 
Do dia 15 de Agosto até ao dia 1 de 
Setembro, nào perça a grade feira popular 
de Toronto. $10 dôlares para adultos e $7 
para idosos coin mais de 60 anos e cri- 
anças até aos 13 anos. 

AF 

A Feira Popular de Toronto, mais conheci- 
da por CNE, terâ lugar, este ano, entre os 
dias 15 de Agosto e 1 de Setembro, no jâ 
habituai espaço que lhe é concedido, sob o 
tema “Celebrar a Tradiçào”, para come- 
morar os 125 anos de existência deste even- 
to. A apresentaçào aos meios de comuni- 
caçâo social foi feita ontem, quarta-feira, no 
Liberty Grand da Exhibition Place. 
A apresentaçào do evento esteve a cargo 
de Houston McPherson, impressionista e 
cantor, responsâvel pelo Pavühào “Remember 
When...” (Lembras-te quando...). 
As celebraçôes contam também corn o 
regresso do canadiano Jay Cochrane “the 
skywalker”, actualmente corn vârios titulos 

mundiais de caminhada em arames, a 
grandes alturas. Segundo informou os 
media présentes, Cochrane tenciona ca- 
minhar num arame corn 800 pés de 
cumprimento a 200 pés de altura. Jay 
Cochrane tem sido uma das lendas da 
CNE desde 1972. 
“A CNE sempre correspondeu positiva- 
mente ao apoio que tem recebido ao longo 
dos anos. A CNE tem a sorte de estar no 
meio de uma grande comunidade”, afir- 
mou o General Manager, David Bednar, 
durante uma apresentaçào sobre o passa- 
do da CNE em que anunciou o regresso do 
Pavilhâo Gastronômico e o Midway. 
Durante 80 anos aproximadamente, a 

“Celebrar a Tradiçâe” 
125 ânes de CNE 

S4 HORAS POR OIA 

iNFeaiUlAÇOES: 
416.537.1088 

E5t:es radios es-tâo 
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. 

"^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 

FESTIVAL PORTUGUES CANAL 

Sylvania 
Portable Radio / 

CassetteAM/FM /SCMO 

*60.""* 

Panasonic RX-D13 
*160.""* 

AM/FM/SMO, CD-Cassette Player 
com Remote Control 

Citizen JTR1822K 
Portable Radio AM/FM 80* 
Cassette/Recorder Player ^ • 

Panasonic HX-FS430 
stereo RauUo/Cassette Recorder 

*125.""* 

General Electric 
*55.«" 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 
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QUE FIQUE CIARO... 
Tive jâ ocasiâo de dizer que, para mim, 
pessoalmente, o conceito de Autonomia 
Politica que defendo para o arquipélago 
da Madeira, no seio de Portugal, é o da 
mesma Bandeira Nacional, o mesmo Hino 
Nacional, o mesmo Chefe de Estado, as 
Forças de Segurança - Militares e restantes 
- e as politicas de Defesa e de Negôcios 
Estrangeiros, bem como os Tribunals de 
Recurso, da competência da Repüblica. 
As restantes competências devem caber à 
decisâo dos Orgâos de governo prôprio. 
Penso assim, corn toda a liberdade de 
cidadania, corn a responsabilidade de ter 
pensado e vivido estas questôes durante 
muitos anos, e num quadro de uma indis- 
cutivel Solidariedade Nacional que tem de 
funcionar nos dois sentidos. 
Por isso, afirmei que nâo me revejo na 
actual proposta de revisâo constitucional, 
elaborada por Quem tem mais legitimi- 
dade democrâtica para o fazer, o 
Parlamento eleito pelo Povo da Regiâo 

Autônoma. 
Mas nem por isso deixarei de desenvolver 
todos os esforços ao meu alcance para que 
a vontade dos Madeirenses e 
Portosantenses, apurada nesta inequivoca 
expressâo democrâtica, venha a ser 
respeitada. 
Enquanto vigorar o regime politico da III 
Repüblica, aos Portugueses esta vedado o 
Direito de se pronunciar democrâtica e 
referendariamente sobre o futuro colectivo 
da Pâtria. So tern tal direito, as poucas 
dezenas de pessoas que somam os direc- 
torios nacionais do PSD e do PS, partidos 
que vêm constituindo os dois terços 
necessârios de Deputados para o exclusivo 
de sô a Assembleia da Repüblica poder 
alterar a Constituiçâo nos prazos possiveis. 
E porque politico-culturalmente, desde o 
século XIX, as concepçôes da "classe politi- 
ca" dominante em Lisboa, sâo par- 
tidocrâtica e marcadamente centralistas, a 
Assembleia Legislativa da Madeira outra 

COMUNICAJDO I 

Desfecho da campaaba 
em prol do Lenorado na 
Universidade de Toronto I 

I A Coligaçâo Luso-Canadiana para a 
I Melhoria do Ensino (Portuguese- 
I Canadian Coalition for Better 
i Education) deseja informar a comu- 

nidade sobre o desfecho da campanha, 
^ levada a efeito de Abril a Julho 2003, 
PI para a prorrogaçâo do contrato da 
É Leitora de português no Departamento 
S de Espanhol e de Português na 
i Universidade de Toronto, Dra. Aida 
» Baptista. 

Apesar da campanha nâo ter tido um 
desfecho posîtivo, dado que um novo 
docente a substituirâ no cargo, quere- 
mos contudo salientar que o grande 
interesse e mobîlizaçâo de muitas pes- 
soas na comunidade sobre este assnnto, 
sobretudo as cartas e a petiçâo dirigida 
ao Ministre dos Negücios Estrangeiros, 

' Dr. Martin Cruz, deram a conhecer ao 
Ministre e ao Institute Cainôes (ICA) 
que a comunidade luso-c.anadiana de 
Toronto ansiava conservât a alta quali- 
dade do leitorado no Canadâ, Mais, 
ansiava ser ouvida pelas entidades por- 
tugueses sobre um assnnto tâo impor- 
tante como o do ensino do português 

, ao nivel universitârio. É de salientar o 
I extraordinârio apoio dado à campanha 
i pelos meios de comunicaçâo e o 
p; Portuguese Bookstore. 
?: Desejamos tambêm sublinhar que esta 
^ campanha em nada subtraiu da nossa 
I apreciaçâo pelos docentes de português 
I da Universîdades de York e de 
® Montreal, rào qualificados e precisosos 

para a conservaçâo da hngua como o 

da Universidade de Toronto, mas que | 
nâo sâo leitores no sentido ofidal do | 
termo. O Leitor tem um dnculo com | 
Portugal e ê remunerado directamente | 
pelo governo português. Além de I 
Leitores, o ICA também notneia e | 
recruta Formadores e Assistentes. Os | 
docentes das Universidades de York e | 
de Montreal sâo pessoas contratadas | 
localmente pelas universidades com | 
f undo s enviados para elas pelo governo | 
português e nâo pertencem a nenhuma | 
das très categorias. Logo que o linico | 
leitorado do Canadâ era realmente o da | 
Universidade de Toronto. I 
Outra faceta importante qxie desejamos | 
salientar, é que nos parece normal e I 
razoâvel que o Departamento de | 
Espanhol e de Português tenha voz acti- | 
va na escolha de um docente que terâ | 
que se enquadrar dentro da équipa dos | 
4 professores de português do dito | 
departamento durante um periodo | 
minimo de 4 anos. É pois, com satis- | 
façâo, que constatamos, e noticiamos, | 
que o Assistente que substituirâ a Dra. | 
Aida Baptista foi seleccionado, em | 
entrevista, coin o contributo do ^ 

Director do departamento, "Chair" Dr. | 
Stephen Rupp, e da Directora adjunta, ^ 
"Associate Chair", Dra. Manuela 
Marujo, que também représenta o | 
Departamento na nossa Coligaçâo. 

'i 

Sô nos resta desejar, desde jâ, as boas ; 
vindas a Pedro Caeiro, desejando-lhe ' 
um bom ano lectivo 2003-2004. 

soluçào nâo tinha, senâo tentar 
o possivel, mesmo que nâo 
sendo o Justo. 
Enquanto durar a agonia da III 
Repüblica no tempo, corn as 
consequêneias que vemos se 
abater sobre todos os 
Portugueses, a légitima e necessâria 
evoluçâo da Autonomia Politica da 
Madeira, para ser possivel num quadro de 
realismo, tem de se sujeitar a um percurso 
degrau a degrau. 
Mas, face ao consenso verificado - o quai, 
mesmo nâo existindo, a aprovaçâo maio- 
ritâria, sô por si, expressaria a vontade 
democrâtica do Povo Madeirense - fica 
bastante claro, sobretudo à face da comu- 
nidade internacional e das suas 
Instituiçôes, que uma récusa dos dois 
terços requeridos e quando nâo é minima- 
mente posta em causa a Unidade 
Nacional, constituiria uma prepotêneia 
colonial anti-democrâtica da 
Assembleia da Repüblica face à prôpria 
Constituiçâo Portuguesa e ao Direito 
Internacional. 
A maioria parlamentar na Assembleia 
Legislativa da Madeira fez cedências 
importantes. Ciente de que um consenso 
alargado séria melhor para os objectivos 
pretendidos, logo melhor para o Povo 
Madeirense, abdicou de alguns sens legiti- 
mos pontos de vista e comprometeu-se a 

uma nova lei para a eleiçâo do 
Parlamento regional, apesar 
de a actual, de democratici- 
dade inequivoca, melhor a 
beneficiar. 
O que se passou pode ser 
assim traduzido - o PSD como 

partido, nâo hesitou em ceder nos sens 
interesses, em defesa do interesse do Povo 
Madeirense; a Oposiçâo sô ganhou corn o 
que decorreu. 
Nâo nos arrependemos. Sempre dissemos, 
primeiro a Madeira, depois o PSD. 
Mas convém precisar as coisas, até para 
que a Oposiçâo nâo pense que faz de 
"chica esperta". 
O compromisso do PSD/Madeira é para o 
documento agora aprovado. 
Constatadas algumas "declaraçôes de 
voto" na especialidade, nâo pense a 
Oposiçâo, para o efeito conluiada, que, 
depois, cada um dos Partidos, na 
Assembleia da Repüblica, cqmeça a invia- 
bilizar um ponto aqui, outro Partido uma 
clâusula acolâ, e por ai fora, até tudo ser 
transformado numa manta de retalhos 
ilôgica e regressar ao tudo cada vez mais 
na mesma. 
Obviamente que se o documento proposto 
pela Assembleia Legislativa da Madeira 
for assim completamente subvertido, subs- 
tancialmente alterado, cessam os compro- 
misses do PSD/Madeira. 

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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AIDA REIS 
aluda idosas a daficlantas 
A candidata a Vereadora pelo Circulo 
Eleitoral 17, Davenport Norte, Aida 
Reis, e os membres da sua Comissâo 
de Apoio, realizam duas sesôes de 
esclarecimento e preenchimento de 
documentaçâo referente ao cancela- 
mento e reembolso do aumento dos 
impostos de propriedade de 2003, 
para pessoas com mais de 65 anos e 
para os que se encontram incapacita- 
dos. As sessôes de esclarecimento 
terâo lugar nos proximos dias 8 e 9 de 
Agosto, no salào da Igreja de S. 
Mateus, na Old Weston Road e 
Rogers, em Toronto. 
Para contactes e mais informaçôes, 
liguem para Aida Reis: 416 871-3353. 

Pic-nic do 
Lusitânia/Angrense 
Dadas as boas relaçôes de amizade e 
vontade comum entre ambas as colec- 
tividades, as direcçôes do Sport Club 
Angrense e do Lusitânia de Toronto 
acordaram reahzar um memoravel 
PIC-NIC em conjunto, no impressio- 
nante espaço verde do ganadeiro 
Fernando Marques, entre Orangeville e 
Arthur. 
O Pic-Nic do Angrense/Lusitânia terâ 
lugar Sâbado, dia 23 de Agosto, na 
Quinta "Olé Toiro". 
Para chegar à quinta "Ole Ibiro", diri- 
jam-se a Orangeville, cortem pelo cen- 
tre da Vila, Highway 9, a caminho de 
Arthur e saiam na Connection 5. 

Para quern nâo quiser levar os seus car- 
ros, terâo oportunidade de seguir de 
autocarro, com saida da sede do 
Angrense, às 08h00, por apenas $15. 
dolares por adulte, e $7.50 crianças até 
os 10 anos de idade. Marquem os 
lugares no Angrense ou no Lusitânia de 
Toronto. Haverâ sardinhas e pâo de 
railho gratis para todos. 
Na animaçâo, terâo futebol, corridas de 
sacos, lutas de traeçâo e uma sensa- 
cional "Tenta" de gado bravo, gentil- 
mente proporcionada pelo ganadeiro 
terceirense, Fernando Marques. 
Informaçôes e réservas no Angrense e 
no Lusitânia de Toronto. 

Novos festeios dos 50 anos da comunidade lusa 
A comunidade portuguesa de Montreal, estimada 
em cerca de 50.000 pessoas, vai levar a efeito mais 
uma festa comemorativa do 50° aniversârio da 
emigraçâo portuguesa para o Canada. 

O festival vai decorrer de 21 a 24 de 
Agosto no coraçâo da comu- 
nidade, no Boulevard St. 

Laurent, corn a rua, entre a 

Sherbrooke e Mont Royal, a ser encer- 
rada ao trânsito durante quatro dias. 
Acedendo a um pedido da Comissâo 
Organizadora dos 50 anos, a Société 

du Développement du Boulevard St. 
Laurent, decidiu dedicar o festival à 
comunidade portuguesa. 
Os comerciantes da zona vâo decorar 
as vitrinas dos seus estabelecimentos 
corn cartazes alusivos, realizando-se 
vârios espectâculos ao ar livre, corn 
marchas e grupos folclôricos das dife- 
rentes associaçôes e clubes. 
Segundo Natércia Rodrigues, da 
comissâo organizadora dos 50 anos, "o 

objectivo principal desta participaçâo 
é o de festejar os 50 anos da comu- 
nidade portuguesa, projectando a 
nossa cultura junto da comunidade 
canadiana e festejar conjuntamente, 
corn toda a pompa festiva, cor, mùsica 
e alegria". 
A 13 de Maio passado assinalou-se o 
50° aniversârio da "chegada ordenada" 
dos primeiros émigrantes portugueses 
ao Canada. 

A PORTA 

Jesus esta à porta 
Do teu coraçâo a bâter 
Implorando que lha abras 
Para contigo viver 

Jesus é a porta 
Que ao céu te vai levar 
Se em ti tu deixares 
Ele para sempre reinar 

Jesus tem a chave da porta 
Que sô ele pode abrir 
Convidando-te para tu 
A ele somente servir 

Jesus fecha a porta 
Para do inimigo te protéger 
Quando ele traça ciladas 
Para presa sua te fazer 

Jesus é a porta 
Que leva hâ eternidade 
Se por ela tu entrares 
Terâs grande felicidade 

Jesus esta à porta 
Do céu para te receber 
Juntamente corn ele 
Eternamente iras viver 

Joâo Marmelo 

Casamentos: 

Prendas para damas 
Bombonierîes 

Toda a gama de convites 
Centres de mesa 
Aluguer de “Money Boxes” 

Decoracôes: 

Môveis décoratives 

Candeeiros 

Quadros e espelhos 

Porcelanas 

Cristais etc, etc... 

1 504 Dundas Stireet; West; 
416-538-S766 

www.alphagiftïs.ca 
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SAUDE EM SUA CASA 

DIABETES: 
DUAS DOENQAS HUMA SÛ DOENQA 

Quem pôs o nome, que parece estar 
no plural, e chamou diabetes à doença car- 
acterizada por uma grande vontade de 
beber âgua e urinar corn maior frequência 
uma urina doce, parece ter adivinhado que 
a diabetes, embora seja considerada uma 
sô doença, é de facto duas doenças corn 
caracteristicas distintas. As duas diabetes 
sào diferentes nas suas origens, caracteris- 
ticas hereditârias, idade de aparecimento, 
e nas formas do seu tratamento. Sô têm 
em comum originarem um aumento acen- 
tuado de açùcar no sangue que, ao atingir 
um certo valor, pode aparecer na urina e, 
sobretudo se nâo forem tratadas corn dis- 
ciplina, podem causar outras doenças. 

A diabetes tipo I, também conhecida 
por diabetes dependente de insulina, foi 
chamada no passado diabetes juvenil por 
aparecer geralmente em crianças ou ado- 
lescentes. Mas nem sempre! Também 
pode aparecer em adultos, jovens ou 
idosos, embora raramente. Tipicamente é 
um jovem adolescente, entre os dez e os 
quinze anos de idade, que aparece no con- 
sultôrio médico, ou nos serviços de urgên- 
cia, sentindo-se bastante fatigado e corn 
perda de peso recente, a queixar-se de sede 
intensa, e ao mesmo tempo a beber e a uri- 
nar corn maior frequência. A anâlise da 
urina mostra açùcar, e a do sangue, para 
além do grande excesso de açùcar, pode 
mostrar outras anomalias de origem 
metabôlica. 

Na diabetes tipo I, o pancreas, um 
ôrgào abdominal localizado atrâs do estô- 
mago, deixou de fabricar insulina, a hor- 

Paulo Portas 
apenas quebrarà 
silêncio apôs 
nomeaçâo de 
novo CEME 
o ministro de Estado e da 
Defesa, Paulo Portas, s6 se pro- 
nunciarâ sobre as "mudanças e 
reformas" na chefîa do Estado- 
Maior do Exército, quando se 
encontrar em funçôes o substitu- 
to do general Silva Viegas. 
Em nota dirigida à agência Lusa, o 
gabinete do ministro de Estado e da 
Defesa référé que Paulo Portas "ten- 
ciona pronunciar-se sobre as reformas e 
as mudanças que esta a levar a cabo, 
nomeadamente no exército" mas ape- 
nas "depois de estar empossado o novo 
chefe de Estado-Maior do Exército, em 
nome da serenidade que deve pautar 
todo o processo". 
"Por mais falsas que sejam certas noti- 
cias e por mais lamentâveis que sejam 
certas movimentaçôes, o ministro de 

mona necessâria para que as células do 
corpo possam receber e utilizar como 
fonte de energia a glucose: o açùcar prove- 
niente da digestâo e conversâo dos 
hidratos de carbono nos alimentos. Essa 
glucose, como nâo pode ser usada pelas 
células, acumula-se no sangue e, como hà 
falta de insulina, a administraçâo desta 
hormona, sob a forma de injecçâo, é a 
ùnica possibilidade de tratamento da 
doença. Antes da descoberta da insulina 
por Banting e Best em 1921, estes diabéti- 
cos nâo conseguiam sobreviver por muito 
tempo depois do aparecimento da doença. 
É muito raro os pais destes jovens diabéti- 
cos também terem diabetes. 

A diabetes tipo II, também conhecida 
por diabetes nâo dependente de insulina, 
foi chamada diabetes da maturidade por 
aparecer geralmente depois dos quarenta 
anos de idade, na maioria das vezes em 
pessoas gordas. Cerca de quinze por cento 
dos pais destes doentes sâo também dia- 
béticos, e hâ uma grande frequência da 
doença em outros membros da familia. 
Este tipo da doença pode ser tratado corn 
dieta e, se necessârio, corn medicamentos 
por via oral. Sô um nùmero limitado de 
doentes nécessita de insulina para obter 
um bom controlo da doença. Neste tipo de 
diabetes, que é pelo menos dez vezes mais 
frequente que o tipo I e estâ a aumentar, o 
pâncreas nâo esgotou a sua capacidade de 
fabricar insulina. O que vai causar a acu- 
mulaçâo de açùcar no sangue é geralmente 
a resistência das células do corpo ao efeito 
dessa hormona. 

Estado e da Defesa tem deveres institu- 
cionais e cumpre-os", salienta a nota. 
Vârios antigos chefes de Estado-Maior 
do Exército (CEME) acusaram o mi- 
nistro da Defesa de "atitudes de desres- 
peito" para corn os militares, depois de 
um jantar onde discutiram os motivos 
da demissâo de Silva Viegas. 
O encontro contou corn todos os gé- 
nérais que desempenharem as funçôes 
de CEME depois de Novembro de 
1975, entre os quais o antigo Présidente 
da Repùblica Ramalho Eanes, "man- 
datado" pelo grupo para expor a situ- 
açâo ao actual Présidente da Repùblica 
e primeiro-ministro. 
O CEME, General Silva Viegas, demi- 
tiu-se alegando "ter perdido a confi- 
ança" no ministro do Estado e da 
Defesa, Paulo Portas. 

Em ambos os tipos de 
diabetes existe um estado de 
deficiência energética das células: um 
problema metabôlico que afecta todos os 
tecidos do corpo e pode dar origem a 
numerosas doenças capazes de afectar 
muitos ôrgâos e sistemas. Este defeito 
metabôlico pode afectar as células dos ner- 
vos periféricos e causar sensaçôes estra- 
nhas, dores articulares, atrofias muscu- 
lares e enfraquecimentos, ou originar 
perda de funçôes corporais, entre as quais 
a visâo, a funçâo renal, a erecçâo sexual do 
homem, e o esvaziar do estômago. O 
corpo fica mais sujeito a infecçôes, sobre- 
tudo as das vias urinârias causadas por 
bactérias, e as da vagina causadas por fun- 
gos. A diabetes, principalmente quando 
associada à hipertensâo arterial, a tensâo 
alta, é a maior causa de doença dos rins, 
coraçâo, cérebro, olhos e pernas. As 
arteriolas e membranas de filtraçâo dos 
rins sâo muitas vezes afectadas, e os coagu- 
les formam-se corn mais facilidade nas 
artérias. As tromboses, responsâveis por 
ataques de coraçâo, acidentes cerebrais, e 
gangrenas dos membros inferiores, sâo 
muitas vezes trâgicas complicaçôes dessa 
doença que afecta todo o corpo. 

As complicaçôes da diabetes, comuns 
a ambos os tipos da doença, sâo respon- 
sâveis por dez por cento das estadias em 
hospitais, vinte e cinco por cento de casos 
em que os rins deixam irreversivelmente 
de funcionar, e cinquenta por cento de 
todas as amputaçôes das pernas. Estas 
complicaçôes sâo também a maior causa 
de cegueira permanente. 

Em 1980 a diabetes afectava apenas 
très em cada cem pessoas; hoje a sua 
incidência e complicaçôes estâo a aumen- 
tar, cada vez mais, na Asia e na América; 
também estâo a aumentar na Europa, 
embora corn menor progressâo da ocor- 
rêneia. A diabetes, juntamente corn a 
hipertensâo arterial que afecta cerca de 
quinze por cento da populaçâo mundial, 
sâo as causas mais frequentes de proble- 
mas cardiovasculares. Estas doenças, se 

forem detectadas cedo e 
tratadas de forma apropria- 

da, podem reduzir imenso os gastos na 
saùde, diminuir o nùmero de hospitaliza- 
çôes, e aumentar o tempo médio de sobre- 
vivência. O fumo do tabaco e colesterol 
elevado, problemas que aumentam quatro 
a oito vezes mais o risco de doenças car- 
diovasculares, sâo muito mais perigosos 
em doentes diabéticos. 

Perante esta situaçâo, o que é que 
podemos fazer para evitar tantos cegos, 
déficientes de tromboses, ou amputados, 
desgraçados por falta de saber ou por neg- 
ligência? O que poderâ ter maior impacto 
na reduçâo dessas calamidades é a 
instruçâo adequada do doente, ou'melhor, 
a consciencializaçâo de toda a populaçâo. 
A diabetes é uma doença social e global 
que estâ a aumentar, e que afecta pessoas, 
familias, naçôes, e continentes. A sua 
detecçâo, o mais cedo possivel, pode evitar 
complicaçôes, e a instruçâo do diabético é 
fundamental: Sem ela nâo é possivel um 
controlo adequado da doença! Todo o dia- 
bético deve conhecer, o melhor possivel, as 
origens, efeitos, e complicaçôes da sua 
doença; deve manter uma dieta rigorosa e 
disciplinada, e nunca descurar o tratamen- 
to, verificando o nivel de açùcar no sangue 
corn anâlises periôdicas regulares, para um 
controlo adequado da doença. 

Para uma boa educaçâo é necessârio 
um grande esforço pessoal, que sô é pos- 
sivel corn o apoio social, econômico, e 
politico. Com o avanço dos cuidados médi- 
cos e longevidade da populaçâo, aparecem 
mais necessidades, e corn elas a preocu- 
paçâo dalguns governos em travar as 
despesas na saùde. O pior é que, muitas 
vezes, esses politicos nâo reparam nas 
necessidades humanas dos doentes. Serâ 
que nâo vêm que a saùde da economia estâ 
na riqueza da saùde! Ou que os cifrôes sem 
compaixào podem ser pobreza! 

(Artigo extrai'do do livra 

SAÜDE NO CICLO DA VIDA da. autoria do 

Dr. César Cordeiro, recentemente publicado. ) 

^ leituras ^ 
Palma da mào * 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 Saùde. 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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Encontro de Cantadores Popiilares: 

Preservar as iradiçôes açorianas 
O secretàrio regional da 
Economia, Duarte Ponte, presidiu, 
em Ponta Delgada, e em represen- 
taçâo do présidente do Governo, à 
sessâo de encerramento do I 
Encontro de Cantadores ao 
DesaHo de Sâo Miguel e de Santa 
Maria. 

No decorrer da cerimônia, tomaram posse 
os novos ôrgâos sociais da recém criada 
Associaçào dos Cantadores ao Desafio das 
ilhas de Sâo Miguel e Santa Maria, que foi 
a entidade organizadora do evento, e que, 
na ocasiao, anunciou a realizaçâo em 
breve, de diversos espectâculos de soli- 
dariedade para com os sinistrados dos 
incêndios que estâo a deflagrar no 
Continente, e com a presença de diversos 
cantadores ao desafio açorianos. 
Ao tomar conhecimento desta decisao, o 

secretàrio regional da Economia relevou o 
gesto da Associaçào e considerou que ela 
se enquadrava na natureza do povo açori- 
ano que é um povo muito solidario para 
com quern sofre, neste caso concrete, para 
com as populaçôes que estào a ser atingi- 
das pelos terriveis incêndios florestais que 
lavram no Continente. 
Duarte Ponte exprimiu, em nome do 
Governo Regional, os desejos de que a 
situaçào seja controlada, rapidamente, e 
que as populaçôes afectadas retomem a 
normalidade possivel. Referindo-se ao 
encontro dos cantadores ao desafio, o 
secretàrio regional disse que a cultura po- 
pular açoriana pode estar em risco, em 
muitas das suas vertentes, se nao houver o 
lançamento de sementes, como foi o caso 
do encontro de cantadores populares, que 
estimulem, sobretudo, as novas geraçôes, 
para a preservaçâo das tradiçôes regionais. 

Uniâo Europeia quer conhecer melhor 
a problemâtica dos transpones nas RUP’S 

livro "Viagens no Azul" descreve 
ambientes marinhos dos Açores 
Os diversos ambientes marinhos dos 
Açores sâo descritos no livro "Viagens 
no Azul", da autoria do investigador 
Joâo Pedro Barreiros. 
Segundo o autor, a obra transporta o 
leitor para as profundidades mais 
escuras e da a conhecer animais 
estranhos e misteriosos, relatando um 
mundo distante e convidativo, mas 
sobretudo, muito belo e fascinante. 
Pedro Barreiros afirma que o livro "é 

um convite" para "deambular pelas 
praias de areia explorando as poças 
de maré, a entrever as belezas dos 
recifes e a errar pelo imenso azul de 
mar aberto". 
Joâo Pedro Barreiros é actualmente é 
professor auxiliar da Universidade dos 
Açores e dedica-se â investigaçâo em 
Biologia Marinha, nâo so na regiâo, 
mas também no Brasil e no Golfo da 
Guine. 

O director regional dos Transportes e 
Comunicaçôes, Paulo Meneses, coordenou 
uma série de reuniôes de trabalho com a 
presença dos consultores da Uniâo 
Europeia encarregues de preparar um estu- 
do sobre a problemâtica dos transportes nas 
Regiôes Ultraperiféricas e de représentantes 
de diversas entidades püblicas e privadas 
ligadas aos transportes maritimos e aéreos 
dos Açores. 
Em declaraçôes à Comunicaçâo Social, 
Paulo Meneses disse que o objective do 
referido estudo era o de procéder a uma 
avaliaçâo das necessidades das Regiôes 
Ultraperiféricas, na sequência de uma 
decisâo do Conselho Europeu, realizado 
em Sevilha, em Junho do ano passade, que 
identificou os transportes como um dos sec- 
tores chave para o desenvolvimento sôcio 
econômico daquelas Regiôes. 
O director regional relevou, a propôsito, o 
facto de a Comissâo Europeia reconhecer 
que a politica dos transportes se reveste de 
uma particular importância, constituindo- 

do preço dos transportes e analisar a even- 
tual concorrência entre modes de trans- 
porte, embora esse aspecto particular da 
concorrência entre transporte aéreo e mari- 
timo, no caso açoriano nâo seja relevante, 
uma vez que eles nâo sâo concorrentes 
entre si. 
A anâlise da problemâtica dos transportes 
nas Regiôes Ultraperiféricas da Europa dev- 
erâ, assim permitir aos serviços da 
Comissâo Europeia avaliar a adequaçâo 
das ajudas comunitârias no dominio dos 
transportes e, eventualmente, elaborar pro- 
postas para novas medidas julgadas 
necessârias para assegurar a manutençâo e 
o desenvolvimento dos meios de transporte 
destinados a minimizarem as dificuldades 
que resultam da situaçào geogrâfica e ultra- 
periférica daquelas Regiôes. 
Ainda de acordo corn as declaraçôes do 
director regional dos Transportes e 
Comunicaçôes serâo, igualmente, objecta 
de anâlise no estudo em elaboraçâo, os 
modos de transportes de passageiros e de 
mercadorias para ligaçôes corn o resto da 
Uniâo Europeia, entre as prôprias Regiôes 
Ultraperiféricas e coin paises terceiros. Fazendo do seu 

Sonho uma 
realidade. Confie 

nos serviços de 

VICTOR 
COUTO 
CATERING 
o cozinheiro 
que serve sempre 

um esmerado 

banqueté e 
copo de àgua 

50Alliance Ave. Toront;a, On 
4ne-766-56SO 4^6-537-^048 

Fax: 4*1 B-766-3S46 www.bridal.ca/ambiance 

se como um elemento estratégico do desen- 
volvimento sustentado das regiôes 
ultraperiférias europeias, tendo em conta a 

sua insularidade e o seu distanciamento dos 
principais centros de decisâo da Europa. 
O estudo em elaboraçâo pretende procéder 
a uma avaliaçâo dos mercados na perspecti- 
va da concorrência, da adaptaçâo da oferta 
de transporte face à procura, da qualidade e 
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J Pessoal para trabalhar com estuque. Contactar César. 
■ Tel.;416-358-3135. 

f. .           

; Pedreiros para compaiihia de construçâo. 
^ TeI.:4l6428-7059. 

I Ajudante de cozinheiro corn experiência, para fora de 
i Toronto. Tel;9(}5-4174K)74. 

I Pessoal para fazer renovaçôes. Contactar Carlos. 
t Tel:4l6-722-8103. 

Vendedores. Alguma experiência de coraputadores 
necessâria. Salârio competitive + comissào. 
Contacte; 416-566-3621 ou 416-4565066 

Empregados de mesa com experiência, fluentes em 
Português e Inglês. Tel.;416-5365Î00. 

Ajudante de cozinha e limpeza, para restaurante. 
TeL:416-603-6522. 

Agarrou o jornalismo coin energia 

Morreu Helena Sanches Osorio 
Publicou noticias que fizeram 
tremer e tombar governantes, 
denunciou corrupçâo e crimes 
de colarinho branco. Divertia- 
se a trabalhar, admirava 
Alvaro Cunhal e foi directora 
adjunta do jornal «0 
Independente». Helena 
Sanches Osorio morreu, aos 60 
anos, em Lisboa. 

Helena Sanches Osorio, nascida em 
8 de Agosto de 1942, assinou durante 
anos, no jornal dirigido por Paulo 
Portas, manchetes que abalaram o 
pais e puseram em xeque, bem ou 
mal, figuras pùblicas como Leonor 
Beleza, Carlos Melancia, Torres 
Couto, Costa Freire, Duarte Lima e 
Couto dos Santos, entre outros. 
Um dos casos em que esteve envolvi- 
da foi o chamado «caso da virgula», 
que levou a jornalista a ser ouvida na 
comissâo parlamentar de inquérito 
sobre quem teria pago e quem teria 
recebido 120 contos para mudar 
uma virgula. A resposta foi: «Quem 
pagou foi um particular e quem rece- 
beu foi um intermediârio.» Quanto 
ao nome do ministre alegadamente 
envolvido, escudou-se no sigilo 

profissional. 
Corn acesso frequente a informaçào 
em segredo de justiça e corn o nome 
ligado ao chamado jornalismo de 
investigaçào, Helena Sanches 
Osorio foi considerada a jornalista 
que mais dores de cabeça deu ao 
Governo de Cavaco Silva, corn a iro- 
nia de escrever num jornal de direi- 
ta, quando ainda nâo tinha rasgado 
o cartâo do PS. 
No seu percurso profissional, corn 
passagem pelo «Diârio de 
Noticias» (DN) e ainda pela 
direcçâo do jornal «A Capital», 
quando saiu de «O Independente», 
em 1995, Helena somou dezenas 
de processus judiciais (a maioria 
arquivados), mas nunca pareceu 
incomodar-se corn isso. 
Maçônica assumida e de espirito 
aberto, nâo poupou criticas a 
ninguém. Cavaco Silva, Vasco 
Pulido Valente, Antonio Guterres, 
Fernando Nogueira receberam 
algumas das suas «setas». A Paulo 
Portas, corn quem acabou por ter 
algumas desinteligêneias, apeli- 
dou-o de «Francisco Louçâ da nova 
geraçâo». 
Sobre o jornalismo, revelou o seu 

caminho. «Nâo persigo forçosa- 
mente a verdade no jornalismo. A 
verdade existe para cada um de nos, 
mas nâo existe uma verdade absolu- 
ta e objectiva, sô existem verdades 
subjectivas. Aliâs, isso no jornalismo 
é tâo patente... Quanto mais anos de 
jornalismo tenho mais intéressante 
isso é para mim.» 
Quanto a remorsos ou arrependi- 
mentos do que escreveu em «O 
Independente», referiu: «Nunca tive 
compaixâo. Achei que todos eles 
mereceram aquilo, por uma razâo 
ou por outra, por responsabilidades 
directas ou indirectas. Nos (Portas 
incluido) também tinhamos a noçâo 
absoluta do nosso poder. Em 
Portugal nunca se tinha feito aquilo. 
Éramos uns castigadores, uns vin- 
gadores bastante inconscientes da 
dor que causâvamos.» 

Gel anti-HIV vai ser testado em seres 
humanes na Australia 
Um gel contra o virus da sida que é 100 por cento efîcaz nos macacos vai ser testado em 
seres humanos, anunciou uma empresa farmacêutica australiana. 

O novo produto, denominado VivaGel, vai ser testado em 
mulheres na Australia, durante os prôximos très meses, 
afirmou John Raff, director executivo da Starpharma. 
O gel contém proteinas que impedem o virus da imuno- 
deficiência humana (VIH) de entrar em contacto corn 
células sâs e infectâ-las, explicou. 
Este produto, que as mulheres devem introduzir na vagina 
antes das relaçôes sexuais, poderâ constituir um avanço 
decisivo na prevençâo da doença, nomeadamente nos pai- 
ses pobres, reduzindo o risco de infecçâo da mulher. 
O VivaGel sô deverâ estar disponivel no mercado daqui a 
quatre anos, afirmou ainda director da Starpharma. 

José Patricio Caires Angelo Martins 
• Présidente • 

Patricio 
AUTO COLLISION 

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

TGI: 905-820-6551 • rax:905-82iHii30 
Email: patricioautocollisioii@on.aibn.com 
 ^ 

IncRiDitniiS: 
15 plaças de lasanha 
1 cehola 
3 dentes de alho 
2 colheres de (sopa) de azeite 
3 colheres de (sopa) de manteiga 
450 grs de came de vaca picada 
7 ramo de salsa 
2 folhas de louro 
1 embalagem de 500 grs de polpa de 

tomate 
7 cubo de caldo de came 
sal, pimenta e noz-moscada q.b. 

^ 60 grs de queijo ralado 
7 colher de (sopa) de manteiga 

^ 1 colher de (sopa) de farinha 
^ 3 dl de leite 
‘^1/2 limâo 

7 colher de (sopa) de mostarda 

(OniECCflO; 
Comece por preparar o molho de carne: pique a cebola 
e os dentes de alho e leve ao lume corn o azeite e a 
manteiga. Assim que a cebola começar a alourar, junte 
a carne picada, a salsa e o louro. Deixe cozer a carne. 
Junte a polpa de tomate, uma châvena de âgua e o 
cubo de caldo de carne. Tempere corn pimenta e noz- 
moscada e deixe cozer durante pelo o menos meia hora 
sobre lume brando. Rectifique o sal e retire a salsa e o 
louro. Coza as plaças de lasanha em âgua temperada 
corn sal durante 3 a 5 minutes (3 de cada vez). Escorra- 
as muito bem. Unte corn manteiga um tabuleiro que 
possa ir ao forno e à mesa. No fundo do tabuleiro deite 
um pouco de molho de carne. 
Cubra corn 3 plaças de lasanha e deite por cima 1/4 do 
molho de carne. Polvilhe corn um pouco de queijo rala- 
do. Introduza as plaças e o molho de carne no tab- 
uleiro até esgotarem, polvilhando as plaças e o molho 
corn queijo ralado. A ultima camada deve ser de lasa- 
nha. Num tacho, derreta a colher de manteiga. Polvilhe 
corn a farinha e deixe cozer sem alourar. 
Regue corn o leite frio, de uma sô vez, e mexa corn a 
vara de arames. Deixe ferver até toda a superficie do 
molho borbulhar. Tempere corn sal, pimenta e noz- 
moscada e, fora do lume, junte o sumo de limâo e a 
mostarda. Deite este molho sobre a lasanha e polvilhe 
generosamente corn queijo ralado. Leve a forno bem 
quente durante cerca de 40 minutes ou até a superficie 
estar bem loura. 

Bom Apetitel 
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As opiniôes expressas por Mateus Machado nào reflectem as opiniôes dojomal 0 Milénio. 

Taylor impSe nouas condicSes 
Présidente da Libéria exige que sejam reti- 
radas acusaçôes de crimes de guerra O 
ainda chefe de Estado da Libéria, Charles 
Taylor, garante que vai exilar-se na 
Nigéria, mas exige que o tribunal das 
Naçôes Unidas para os crimes cometidos 
na guerra da Serra Leoa retire o mandato 
internacional que emitiu. O présidente 
liberiano é acusado de ter ajudados os 
rebeldes daquele pais vizinho a cometer 
atrocidades contra os civis. 

A primeira exigência para abandonar o 
pais foi a chegada à Libéria de uma força 
internacional de interposiçâo da paz. A 
Comunidade Econômica dos Estados da 
Africa Ocidental jâ enviou os primeiros 
200 de um total de 325o soldados que de- 
verâo vigiar o cessar-fogo e Taylor tinha a 
partida para a Nigéria marcada para 11 de 
Agosto. 
Contudo, o Présidente parece ter novas 
exigências, embora ainda nào confir- 
madas oficialmente. "As ultimas infor- 
maçôes de que dispomos sào que Taylor 
parece, de momento, nào querer aceitar a 
nossa oferta. Parece que ele coloca novas 
condiçôes, mas estas têm de ser confir- 
madas, jâ que pode tratar-se apenas de 
rumores", disse aos Jornalistas Staley 
Macebuh, porta-voz do Governo da 

saida do pais. O tribunal jâ 
disse que nâo retirarâ as 
queixas e garante que o processo vai 
avançar. 

Nigéria. 
O tribunal da ONU para os crimes na 
Serra Leoa (pais vizinho da Libéria tam- 
bém devastado por anos de guerra civil) 
emitiu um mandado de captura interna- 
cional contra Charles Taylor, acusado de 
crimes contra a humanidade por ajudar as 
forças rebeldes daquele pais. O Présidente 
da Libéria nào admite esse cenârio e 
poderâ fazer do caso motivo para adiar a 

Caso se verifique um impasse, a situaçào 
pode fazer prolongar o drama human- 
itârio, corn a falta de medicamentos e ali- 
mentos para a populaçâo. O porto estâ 
controlado pelos rebeldes que combatem o 
regime - os Liberianos Unidos para a 
Reconciliaçâo e Democracia (LURD) - e s6 
deixarâo passar a ajuda humanitâria se 
Taylor sair do pais. 
"Se ele recusar a proposta da comunidade 
internacional para deixar a Libéria, vou 
atacâ-lo, vou expulsâ-lo", disse o Major- 
General Seyea Sheriff, da LURD. 
Contudo, espera-se que corn a pressào 
diplomâtica dos EUA, que é favorâvel à 
saida de Taylor, e a chegada das tropas 
norte-americanas para fazer a segurança à 
capital, Monrovia, os acontecimentos 
evoluam favoravelmente para pôr fim a 
um conflito que jâ fez 200 mil mortos. 

O conflito na Libéria 

A Libéria é a Repùblica mais antiga de 
Africa, fundada por escravos americanos 
em liberdade, em 1822. Nas duas ultimas 
décadas, porém, tem sido palco de um 

quase permanente estado 
guerra civil. Antes de i 

ganho as eleiçôes, em 1997, o prôpi 
Présidente, Charles Taylor, liderou ui 
rebeliâo armada nos anos 80 e 90. 
Charles Taylor é acusado por grupo 
direitos humanos de desestabilizar os p£ 
es vizinhos, em especial a Serra Lee 
onde, dizem os sens opositores, terâ arn 
do e treinado rebeldes em troca de d 
mantes, durante os dez anos de guei 
civil que viveu o pais. 
Razâo pela quai a Libéria estâ, alias, des 
2001, sob sançôes das Naçôes Unidas, 
que impede o Présidente Taylor de co 
prar armas legalmente, de acordo com 
Amnistia Internacional, na vizinha Sei 
Leoa. 
Nos ültimos très anos, os rebeldes ' 
grupo Liberianos Unidos para 
Reconciliaçâo e Democracia têm levade 
cabo sucessivos ataques às forças i 
Governo, na tentativa de destituir 
Présidente. 
Um outro grupo, formado mais recen 
mente - Movimento para a Democracia 
Libéria (Model) -, tem ganho o controlo 
zonas estratégicas no sul e no leste ( 
pais, bloqueando a entrada no Goveri 
de uma das principais fontes de receita 
madeira. 

Chiluba acusado de ter desviado 
cerca de 30 milhôes de dolares 

Guiné-Bissau/Eleiçôes: 

ONU critica atraso no 
recenseamento 

o ex-presidente da Zâmbia, Frederick 
Chiluba, foi esta semana acusado de ter 
desviado, durante os sens dez anos de 
mandato, fundos pùblicos no valor de 30 
milhôes de dôlares. 
Frederick Chiluba foi detido em casa pela 
poheia e acusado de 48 crimes de roubo, 
devendo comparecer a tribunal no proximo 
dia 29. 
O ex-presidente da Zâmbia estava em liber- 
dade sob cauçào, depois de em Fevereiro 

passado jâ ter sido acusado de crimes de cor- 
rupçâo e de abuso do poder. 
Frederick Chiluba deixou o poder em 2001, 
depois da vitôria eleitoral do actual prési- 
dente Levy Mwanawasa, que liderou uma 
campanha contra a corrupçào alegadamente 
praticada por membros do anterior governo. 
Levy Mwanawasa mandou levantar a imu- 
nidade parlamentar a Frederick Chiluba, 
depois de o acusar de ter desviado dinheiros 
pùblico. 

O Conselho de Segurança das Naçôes 
Unidas manifestou segunda-feira preocu- 
paçâo face ao atraso no recenseamento 
eleitoral na Guiné-Bissau no mesmo dia em 
que começou o processo no pais. 
Em comunicado, o enviado especial do 
secretârio gérai da ONU a Guiné-Bissau, o 
embaixador sirio Michail Wehbe, afirmou 
que o Conselho de Segurança tem sido de- 
vidamente informado sobre os desenvolvi- 
mentos do processo eleitoral desde o envio 
de uma delegaçào ao pais no passado mês 
de Junho. 
Na altura em que o Conselho de Segurança 
manifestou esta preocupaçâo, o conturbado 
processo de recenseamento eleitoral para as 
legislativas antecipadas do proximo dia 12 
de Outubro jâ tinha começado na Guiné- 
Bissau, apôs dois adiamentos. 
A Imprensa presenciou em Bissau o inicio 
oficial do recenseamento, quando o 
secretârio-geral da Administraçào 
Territorial, Joaquim Namoni, compareceu 
numa mesa de recenseamento do circulo 
eleitoral numéro 29 para ser o primeiro 
cidadâo devidamente credenciado para as 
eleiçôes. 
Depois de cumprii' todos as formalidades do 
acto. Joaquim Namoni recebeu o seu cartâo 
de eleitor, que sera também entregue a 560 
mil outros eleitores, num processo que deverâ 

terminar no proximo dia 25, e que envo^ 
também os émigrantes. 
Pouco depois de se ter recenseado, 
secretârio-geral da Administraç 
Territorial - organismo governamen 
encarregue do processo eleitoral -, apeloi 
comunidade internacional peu'a que sej< 
desbloqueadas as verbas prometidas par; 
organizaçào das eleiçôes. 
"O governo jâ cumpriu corn a sua parte, d 
bloqueando os fundos corn os quais in 
amos hoje o processo, agora falta a parte 
comunidade internacional. Por is 
apelamos que nos ajudem a materiahza 
sonho de todos os guineenses, que é a r 
lizaçâo de eleiçôes na data prevista", di 
Joaquim Namoni. 
O apelo de Namoni era dirigido 
Programa das Naçôes Unidas para 
Desenvolvimento (PNUD), Uniâo Europ 
e a Uniâo Econômica e Monetâria da Afr 
Ocidental (UEMOA), que prometeram \ 
bas que totalizam 4,2 milhôes de euros. 
Entretanto, fonte da oposiçâo disse 
Imprensa local que um grupo de s 
forças politicas oposicionistas, incluind< 
PAIGC e a Plataforma Unida, preparî 
para interpor uma aeçâo de impugna( 
judicial no Supremo Tribunal de Just 
para exigir a anulaçào do recenseamei 
eleitoral jâ iniciado. 

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

na esquina da Bumhamthorpe) 

Os clientes de Kluk Kluck’s 

votaxam e deram a sua primazia 

aos nossos frangos* Os frangos 

mais baratos de Mississauga. 

Exrtxegas ao domieflio em breve. 

Para além dos saborosos 

Frangos no Espeto e na Brasa, 

tem também 

diariamente outros sabores de 

Portugal: Mao de Vaca, 

Feijoada, Dobrada, Bacalhau de 

mil maneiras, Polvo Guizado, 

Lulas, Sopas, Saladas, Mandes e 

muito mais' 

ENC^WENDAS PELO 1ÏI£F0NE: 

905 272^59 
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Sérgio 
Conceiçâo 
régressa à làzie 
O médio internacional português 
Sérgio Conceiçâo assinou pela Lâzio 
de Roma, regressando assim a uma 
équipa que jâ representou, anunciou o 
clube da Série A italiana de futebol no 
seu site oficial na Internet. 
Sérgio Conceiçâo que tinha rescindido 
por mùtuo acordo corn o Inter Milâo 
e era dado como possivel reforço para 
o Sporting, continua assim no futebol 
italiano, onde alinha desde que em 
1998 saiu do Fc Porto. 
O médio português, que vai ser com- 
panheiro de équipa do "capitâo" da 
selecçâo nacional, Fernando Couto, 
representou a Lâzio nas épocas de 
1998/99 e 1999/2000, seguindo depuis 
para o Parma. Nas duas ultimas tem- 
poradas esteve ao serviço do Inter 
Milâo (2001/02 a 2002/03). 
Sérgio Conceiçâo assinou contrato até 
Junho de 2004 e deverâ realizar exa- 
mes médicos no clube, juntando-se 
depuis à équipa, que é a adversaria do 
Benfica na terceira pré-eliminatôria da 
Liga dos Campeôes. 

Quciroz em Hong Kong 
preocnpado corn situaçâo 

I 
o técnico português afirmou que se 1 
coloca em dia corn a actualidade em 
Portugal tanto através de contactos corn 
a familia, como pela leitura de noticias 
na Internet. Nos incêndios que défia- | 
gram hâ cerca de uma semana, jâ 
arderam cerca de 54.000 hectares, prin- 
cipalmente na regiào centro - Castelo 
Branco, Coimbra, Guarda, Portalegre e 
Santarém -, havendo a registar 14 viti- 
mas mortals. Perante a situaçâo, o 
Governo declarou segunda-feira o esta- 
do de calamidade pùblica e pediu ( 
auxilio à Uniào Europeia e à NATO. | 

Espanhôis e romenos "apitam" 
prôximos jogos particulares de 
Portugal 

I em Portngal 
I 
I Os portugueses Carlos Queiroz e José 
I Peseiro, treinador e treinador-adjunto 
I do Real Madrid, manifestaram preocu- 
j paçâo corn os incêndios florestais em 
I Portugal, à chegada da équipa espanho- 
I la de futebol a Hong Kong. 
I Citado pela agência espanhola EFE, 
I Queiroz classificou a situaçâo vivida em 

Portugal como uma desgraça e 
adiantou que acompanha de perto a 

I tragédia, a quai inclusive jâ afectou 
alguns dos seus amigos, que sofreram 

I grandes prejuizos econômicos corn os 
I incêndios. 

A Federaçâo Portuguesa de Futebol (FPF) 
anunciou que os prôximos jogos particu- 
lares da selecçâo, corn as suas congénères 
do Cazaquistào e Espanha, serào dirigidos 
por équipas de arbitragem de Espanha e da 
Roménia. 
Assim, o jogo frente ao Cazaquistào, agen- 
dado para 20 de Agosto no Estâdio 
Municipal de Chaves, serâ dirigido pelo 
ârbitro espanhol Juliân Santiago, corn o 
auxilio de Francisco Gonzâlez Rodriguez e 
Juan Ruiz Andrés. 

No encontro corn a Espanha, a disputar em 
06 de Setembro no Estâdio D. Afonso 
Henriques, em Guimarâes, a équipa de 
ârbitros serâ liderada pelo romeno Marian 
Mircea Salomir, acompanhado de Dan 
Robert Lazarescu e Tudor Constantinescu. 
Os jogos corn o Cazaquistào e Espanha 
inserem-se no piano de preparaçào da 
selecçâo portuguesa, orientada pelo 
brasileiro Luiz Felipe Scolari, para o 
Europeu Portugal2004, a disputar de 12 de 
Junho a 04 de Julho de 2004. 

Uniâo de leiria vence Beira-Mar 
na apresentaçâo aos sôcios 
A Uniâo de Leiria venceu terça- 
feira por 2-1 o Beira-Mar no jogo 
de apresentaçâo aos sôcios, rea- 
lizado no municipal da Marinha 
Grande e a uma semana antes 
do jogo da Supertaça corn o FC 
Porto. 
A équipa da casa começou pratica- 
mente o jogo a ganhar, corn um golo de 
Maciel nos primeiros instantes do 
encontro, mas o Beira-Mar respondeu 
bem através de Juninho Petrolina, que 
pouco depois atirou por ciraa da baliza 
à guarda de Helton. 
Cerca de 30 mlnutos depois, a Uniâo de 

Leiria marcou de novo, através de | 
Douala que, isolado, aproveitou um j 
novo erro da defesa do Beira-Mar, que J 
permitiu um primeiro remate de | 
Ludemar, | 
No segundo tempo, o Beira-Mar reali- i 
zou varias substituiçôes para tentar | 
quebrar o impeto leiriense e, aos 63 | 
minutos de jogo, Rui Dolores rematou I 
cruzado e fez um golo sem hipôteses de 
defesa para Helton, 
Nos minutos finals, o Beira-Mar domi- 
nou e Rui Dolores quase bisou mas 
Helton garantiu, corn uma boa defesa, a 
vitôria da équipa da casa. 

Fary - très anos no Boavista 
o avançado senegalês Fary, de 28 anos, 
que na ûltima época se sagrou o melhor 
marcador da SuperLiga, corn 18 golos, 
vai jogar nas prôximas très temporadas 
no Boavista. 
O jogador, que representava o Beira-Mar 
hâ cinco anos, manifestara vârias vezes o 
desejo de representar um emblema corn 
outros objectives, e viu confirmada essa 
sua ambiçâo. 'Jâ esta tudo acordado. 
Agora, sô falta tratar da papelada", confir- 
mou o présidente do clube de Aveiro, 
Mano Nunes. 

Apesar da clâusula de rescisâo do avança- 
do estar cifrada em 450 mil euros, segun- 
do o "site" Maisfutebol, o Beira Mar irâ 
rebecer 300 mil euros pela cedência do seu 
jogador e talvez um ponta-de-lança. 
"Gostâvamos que fosse o Joâo Paulo. Esta 
é a minha preferência e também é a von- 
tade do nosso treinador", sublinhou o 
mesmo dirigente. Corn Fary, o técnico 
boavisteiro, Erwin Sanchez, preenche a 
vaga aberta pela saida de Silva para o 
Sporting e reforça bastante o poder de 
fogo da sua équipa. 

tmoe.U(Ln 
Pedido e preenchimento dos documentos 
para Residentes Permaoeotes no Canada 

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

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

amigos e clientes. 
Faça viagens felizes e estadias 
inesqueciveis, corn os serviços 
da Happy Travellers. 
Happy Travellers tern 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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Benfica 
tem novo alvo 

A proposta do Benfica para contratar 
Fyssas é de 500 mil euros, cerca de 
100 mil contos, e foi jâ apresentada 
ao Panathinaikos, embora esta oferta 
tenha sido considerada muito baixa 
pelo clube do jogador grego que pré- 
tende um milhâo de euros (200 mil 
contos) pelo lateral-esquerdo, 
adiantou o jornal A Bola. 
"E verdade que nos foi apresentada 
uma proposta, mas nem sei de quan- 
to, pois nào estamos interessados em 
prescindir de Fyssas", assegurou, no 
entanto, o présidente do clube grego, 
Argiris Mitsou. 
Os espanhôis do Osasuna, os ita- 
lianos dos Bréscia e os alemàes do 
Hannover estâo também interessa- 
dos em contratar Fyssas, embora o 
clube esteja renitente na cedência do 
jogador por o considerar um elemen- 
to fundamental na équipa, avançou o 
jornal A Bola. 
O treinador do Benfica, José 
Antonio Camacho, observou Fyssas 
a jogar contra os encarnados num 
jogo particular realizado frente ao 
Panathinaikos, em Nyon, no estâdio 
de pré-época benfiquista, o que lhe 
valeu a simpatia pelo jogador. Caso o 
Benfica deseje contar corn o lateral- 
esquerdo grego na terceira pré-elimi- 
natôria da Liga dos Campeôes, 
frente à Lâzio, terâ até às 12h00 de 
quinta-feira para o inscrever, altura 
em que termina o prazo das 
inscriçôes. A contrataçâo de um 
defesa-central é outro dos objectivos 
da équipa encarnada, até 1 de 
Setembro, dia em que cessam as 
inscriçôes na Liga do Clube. 
De acordo corn o que pode apurar o 
jornal O Jogo, Fyssas esta proibido 
pela direcçào do Panathinaikos de 
falar sobre a possibilidade de ingres- 
sar na équipa benfiquista, por con- 
siderar que o lateral se deve manter 
concentrado em atingir os objectivos 
da équipa. 
"Desculpem, mas neste momento 
nào estou autorizado a falar. Liguem- 
me noutra altura", disse o jogador ao 
jornal A Bola. 

Alvalade XXI 

Sporting estreia recinto corn uitoria sobre o Manchester 
o Sporting venceu esta 4“ feira o 
Manchester United, actual campeâo 
inglês, por 3-1, no "prato forte" da ce- 
rimônia de inauguraçâo do novo estâ- 
dio Alvalade XXI, o primeiro construi- 
do de raiz para o Europeu de futebol 
Portugal2004 a abrir as portas. 

Sob os tons de verde, muitas "cores" politicas, 
religiosas e até "sociais" acorreram à inaugu- 
raçào do primeiro estâdio construido de raiz 
para o Europeu de futebol Portugal2004, o 
Alvalade XXI, a nova "casa" do Sporting. 
Num torn mais politico que sportinguista, o 
primeiro-ministro Durâo Barroso, "leâo" mais 
ou menos assumido, congratulou-se corn a 
"grande infra-estrutura desportiva e muito 
moderna" que abre portas, assinalando 
tratar-se de "um novo ciclo, mas sem esquecer 
a tradiçào" do clube lisboeta. 
Jâ num discurso mais assumidamente "leoni- 
no", o présidente da Câmara Municipal de 
Lisboa (CML), Santana Lopes, manifestou o 
desejo de "ninguém se escandalizar pelo seu 
duplo contentamento: como présidente da 
CML e como adepto sportinguista". 
"Esta inauguraçâo é um motivo de grande 
orgulho e satisfaçào para Lisboa", comentou 

Luis Filipe entrou para a histôria do 
novo recinto dos "leôes" ao apontar o 
primeiro golo no Alvalade XXI, colo- 
cando o Sporting em vantagem aos 25 
minutos. 
Jâ na segunda parte, o Sporting dilatou a 
vantagem aos 63 minutos, por intermé- 

o autarca, ex-presidente do clube, caracteri- 
zando ainda o novo recinto como um simbo- 
lo de "modernidade" e uma prova da "neces- 
sidade de substituir os velhos estâdios". 
O anfitriâo do dia, o présidente do Sporting, 
Dias da Cunha, mostrou um misto de 
emoçôes: alegria pelo dia grande para o 
futuro do clube e uma "enorme amargura 

dio de Joào Pinto, jogador que viria a 
"bisar" a nove minutos do final, fechan- 
do a contagem para os donos da nova 
casa "leonina". A très minutos do termo, 
um auto-golo de Hugo permitiu ao 
Manchester United o tento de "honra" 
no jogo inaugural do Alvalade XXL 

pelo que se passa no pais (incêndios que 
deflagram)". 

Campeonato Braslleiro 
I de Futehol na FPtv IA FPtv vai transmitir os jogos mais importantes do Campeonato Brasileiro de Futebol. 

Domingo, dia 10 de Agosto, CORITIBA-FLAMENGO, às 15h00. 
I Domingo, dia 17, FLUMINENSE-FLAMENGO, às 17h00. 

Quarta-feira, dia 20, CORINTHIANS-VASCO, às 20h40 
I Domingo, dia 24, VASCO-SÀO PAULO, às 15h00. 
I 

Festa "verde" de Sperting cem 
muitas ceres no novo Alvalade XXI 

VIII Mundlallto 
Portugal vence Huai e "desforra-se" do Brasil 
A selecçâo portugpiesa de futebol 

de praia venceu domingo o Brasil 

por 7-4 na final do VIII Mundialito 

da modalidade, disputado na 

Figpieira da Foz, arrecadando uma 

vitôria que perseguia nas ultimas 
cinco ediçôes. 

A partida colocou frente a frente, pela 
quinta vez consecutiva numa final do 
Mundialito, a selecçâo brasileira, "crôni- 
ca" vencedora da competiçào (seis vitôrias 
em sete possiveis) e a équipa portuguesa, 
cujo triunfo no Mundialito se mantinha 
como o ùnico arredado do seu palmarès. 
Corn o estâdio erguido no areal da 
Figueira da Foz completamente cheio e 
em ambiente de festa, Portugal dominou 
a partida desde o apito inicial, frente a 
um Brasil irreconhecivel. Alan maugurou 
o marcador aos très minutos, de livre 
directo, mas o Brasil respondeu por 
Jorginho, dois minutos volvidos, corn um 
remate em jeito que deixou Zé Miguel 
sem reacçào. 
A festa brasileira durou poucos segundos 
jâ que, na reposiçâo da bola em jogo, 
Madjer - corn a ajuda da barreira 
brasileira - voltou a dar vantagem à 
équipa da casa. 
Quando se esperava a reacçào brasileira 
foi Portugal que voltou a estar perto de 
marcar, aos sete minutos: bonita jogada 
de triangulaçào entre Alan e Madjer, corn 
este ultimo, sem deixar a bola tocar na 
areia, a rematar ao lado da baliza de 
Robertinho, eleito o melhor guarda-redes 

do torneio. 
No segundo periodo, o Brasil entrou me- 
lhor - Buru, depois de grande jogada indi- 
vidual, viu Zé Miguel negar-lhe o empâte . 
- mas foi Portugal a aumentar a van- 
tagem, novamente por Madjer, a passe de 
Hernâni, à entrada do quarto minuto. 
A segunda parte da partida ficou ainda 
marcada pelo avolumar de quezilias den- 
tro do terreno de jogo: sucederam-se as 
picardias entre Jorginho, Alan e Hernâni 
e a partir dai o pùblico passou a presen- 
tear o jogador brasileiro corn uma monu- 
mental assobiadela, cada vez que 
Jorginho tocava na bola. 
Corn o Brasil a mostrar alguma descon- 
centraçâo e dificuldades na finalizaçào, 
Portugal aproveitou para aumentar a 
vantagem (4-1), por Belchior, de livre 
directo, quando faltavam jogar pouco 
mais de très minutos no segundo periodo. 
Nenem ainda reduziu para 4-2, vinte 
segundos depois, resultado corn que se 
entrou no derradeiro periodo da partida. 
O 4-3 surgiu por Jorginho a seis minutos 
do final do jogo mas na reposiçâo da bola 
Madjer voltou a recolocar a vantagem em 
dois golos, ampliada por Belchior, très 
minutos depois. Corn 6-3 no marcador, a 
pouco mais de dois minutos do final, a 
animaçào voltou a crescer nas bancadas, 
corn o pùblico embalado pela certeza de 
que a vitôria jâ nào escaparia a Portugal. 
Até final mais dois golos, um para cada 
lado: Buru fez o 6-4 e Alan, a passe de 
Madjer, corn um remate cruzado, estab- 
eleceu o resultado final, 7-4. 

Bayern de 
Munique 
récusa 
Vodafone como 
patrocinadora 
da Bundosllga 
o Bayem Mmiique prepara-se para 
recoirer aos tribunais para impedir a 
Vodafone, multinacional de teleco- 
municaçôes, de ser a patrocinadora 
da liga Alemâ de Futebol (DFL), 
anunciou o présidente do dube 
bâvaro, Kail-Heinz Rummenige. 

"Nâo aceitaremos um patrocinio da 
Bundesliga pela Vodafone, ou isso 
acontecerâ sem o Bayern", ameaçou 
Rummenige em dedaraçôes ao 
diârio TZ, acrescentando que o 
clube jâ comunicou à DFL que irâ 

I "combater esse projecto corn todos 
I os meios juridicos necessârios". 
\ O Bayern Munique considéra que 
I essa parceria corn a Vodafone j 
I entrarâ em choque corn o patrocinio | 

do clube corn a operadora alemâ de | 
‘l telecoraunicaçôes Deutsche | 
I Telekom, que lhe rende anualmente | 

cerca de 20 milhôes de euros. j 
I "Sâo os interesses dos clubes que | 
I contam e, nesse sentido, também | 
I estâo em causa os interesses da | 
I DFL", disse ainda Rummenige. 
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Ciclismo: 
Estrangeiros ao ataque 
na Volta a Portugal 
A Volta a Portugal arrancou ontem, quarta-feira, para a sua-65“ 
ediçào, corn a Milaneza-MSS como grande favorita e um vencedor em 
titulo, Claus Moller, sem certezas. O ciclista dinamarquês da 
Milaneza-MSS foi sujeito a uma intervençâo cirürgica para retirar um 
quisto na boca e a situaçào limitou a sua preparaçâo para a Volta. O 
prôprio Moller confessa que o seu desempenho é, neste momento, uma 
incognita e deixa entender que a renovaçào do titulo é complicada. 
A situaçào abre novas perspectivas ao suiço Fabian Jeker, colega de 
équipa de Moller, e ao russo Andrei Zintchenko, da LA Pecol, que for- c 
mam o trio de principais candidates ao triunfo. Joan Horrach, segun- 
do no ano passade, também esta na corrida. Sem Rui Sousa na corri- 
da- o português foi terceiro no ano passade, mas este ano fica afastado 
da competiçâo devido a uma tendinite no joelho - os lugares cimeiros 
parecem destinados aos estrangeiros, embora a luta seja entre équipas 
portuguesas, corn a LA Pecol a ser a mais directa rival da MSS- 
Milaneza. Em termes individuals, as esperanças portuguesas ficam 
entregues a Vitor Gamito, da Cantanhede/Marquês de Marialva, que, 
no entante, terà pela frente tarefa bem dificil. 
No elenco da Volta, hâ sete estrangeiras. Entre estas ultimas, destaque 
para a italiana Lampre e para a espanhola Kelme, équipas de peso, mas 
que deixam fora da Volta os ciclistas de primeiro piano, em parte de- 
vido à preparaçâo para a Volta a Espanha. As équipas de I divisâo jun- 
tam^se ainda a Lokomotiv, a MET Oktos, a Flanders Item Nova, a 
Paternina e a Fuenlabrada, que parecem longe de poder discutir o 
dominio corn as formaçôes lusas, ainda mais corn as elevadas tempe- 
raturas esperadas para esta ediçào. Falando ainda de portugueses, 
destaque também para o jovem Sérgio Paulinho, da ASC-Vila do 
Conde, que conquistou a medalha de bronze no contra-relôgio indivi- 
dual para esperanças (sub-23) dos ültimos mundias de estrada e se 
estreia nesta Volta a Portugal. 
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Présidente e dois administradores da 
Sporting SAD renunciam aos cargos 
o présidente do conselho de adminis- 
traçâo da Sporting SAD, Miguel Ribeiro 
Teles, e dois administradores renunciaram 
aos cargos, anunciou a empresa. 
Em comunicado enviado à Comissâo do 
Mercado de Valores Mobiliârios 
(CMVM), a Sporting, Sociedade 
Desportiva de Futebol, SAD, informa da 
entrega das cartas de renùncia dos très 
responsâveis. 

Os administradores que acompanham o 
présidente do conselho de administraçâo 
na saida sào José Maria Corrêa Sampaio e 
Joào Carlos Ferreira de Lima. 
As razôes das renüncias nâo sào 
avançadas. 
A empresa assegura que o conselho de 
administraçâo garante a gestâo corrente 
da sociedade até à eleiçào ou cooptaçâo de 
novos membres. 

Velocidade, eficâcia, produçâo atacante 
em catadupa e grande entrosamento 
foram os ingredientes do "endiabrado" 
Benfica para superar o estôico e destemido 
Leixôes por 5-2, na espectacular final do 
Torneio do Centenârk) do Boavista, em 
futebol. 
Sem reforços - à excepçâo do ex- 
Moreirense Alex -, o Benfica 2003/04 
encontrou na manutençào dos principais 
jogadores, o principal trunfo. 
A mesma équipa que na época transacta 
ainda fez "suar" moderadamente o 
campeào FC Porto, jâ parece estar muito 
prôxima da forma ideal, sendo por isso de 
prever um Benfica forte na terceira pré- 
eliminatôria da Liga dos Campeôes, corn 

os italianos da Lâzio de Roma. 
E se Camacho tanto procura um defesa 
esquerdo, nào pode estar mais satisfeito 
corn o ünico que existe no plantel: depois 
de ter marcado frente ao Boavista, 
Cristiano voltou novamente a responder 
da melhor forma a canto de Zahovic, 
cabeceando vitoriosamente para golo inau- 
gural, quando estavam decorridos quatro 
minutes do inicio da partida. 
O Leixôes, que sâbado eliminou o 
Sporting no desempate por grandes pena- 
lidades, demonstrou sempre grande fres- 
cura fisica - apesar do tempo minimo de 
descanso e da utilizaçâo da mesma équipa 
-, e aos 17, Zamorano e Tonanha criaram 
uma excelente jogada de ataque, mas Joào 

Pedro, bem colocado, nào acertou bem na 
bola e enviou ao lado da baliza de Moreira. 
Os "encarnados", em crescendo e muito 
prôximos da qualidade patenteada no 
final da temporada passada, assumiram 
sempre o contrôle da partida e Simâo 
Sabrosa, aos 21, "decidiu" colocar a bola na 
cabeça do "capitâo" Hélder, que, sem mar- 
caçâo, nâo teve dificuldade em fazer o 
segundo. 
Corn uma frente de ataque muito môvel, 
os pupilos de Camacho faziam "mossa" 

vezes sem conta. Simào Sabrosa voltou a 
fugir pela esquerda, centrou para 
Zahovic, o guardiâo leixonense aliviou 
para a frente, onde apareceu Sokota a 
"empurrar" para o terceiro dos "encarna- 
dos" (30 minutes). 

CONFIE EM 
j EXPERIÊNCIAE 
j HONESTIDADE ? 

AO VOSSO 
SERVIÇO 2612 SL Clair Ave. W 

Torneio Centenàrio 
Benfica vence leixôes 
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Enquanto nâo hà IIIGA contentem-se corn 
torneios e particulares 
É desesperante, nâo é? Nés a querermos 
que tudo comece jâ e "eles" a teimarem em 
iniciar s6 no dia 17 de Agosto. Que mania! 
Para mitigar a sede da I LIGA, os 
apaixonados "da bola" vâo-se contentando 
corn jogos particulares e Torneios de pré- 
temporada. 
No Bessa, o Boavista comemorou os sens 
100 anos de existência, corn vârias activi- 
dades sociais e desportivas. No Torneio do 
Centenârio, o Boavista contou corn o con- 
vidados Leixôes, Benfica e Sporting. O 
quadrangular "boavisteiro" terminou corn 
a justa vitôria do Benfica que venceu o 
Boavista no jogo inaugural e que bateu o 

Leixôes na final, conquistando assim a 
Taça do "Torneio do Centenârio" do 
Boavista. O Sporting que perdeu corn o 
Leixôes no seu jogo estreia, acabou por 
conseguir o 3o. lugar, mercê da sua vitôria 
sobre o Boavista, por 1-0. Assim, o aniver- 
sariante e anfitriâo, Boavista, quedeou-se 
pelo ultimo lugar sem ter conseguido uma 
vitôria ou, até, um golo. 
Um travo amargo na doçura da festa dos 
100 anos! 
Outra festa em grande teve lugar na Praia 
da Claridade, Figueira da Foz, no final 
VIII Mundialito de Futebol de Praia'2003, 
entre Portugal e o Brasil. Foi a quinta final 

No Mundialito osportuguesés 
saltaram mais alto que os 
brasileiros! 

entre Portugal e o Brasil e, a primeira, em 
que Portugal venceu. A selecçâo portugue- 
sa venceu por 7-4. Uma festa lusa ante uma 
grande falange brasileira. Acabou por ser, 
imaginem!, uma festa luso-brasileira. Ficou 
o troféu todo em casa! 
Para o 3o. e 4o. lugares, a Espanha venceu 
o Uruguai, por 7-6. 
Os nossos clubes -de todos os escalôes- 
mantêm-se em actividade corn jogos par- 
ticulares, de apresentaçâo aos sôcios e em 
Torneios de Pré-Temporada. 
Depois de Guimaràes, o Sporting C.P. 

inaugurou o seu Estâdio Alvalade XXI, 
frente ao Manchester, num jogo/festa, 
digno dos clubes e da obra! Estâo prontos 
para o ansiado EURO'2004. 
Bom, para terminar este apontamento, 
recorde-se que a época começa realmente 
no prôximo Domingo, corn a Supertaça 
2002/03, entre o campeâo FC Porto e a 
Uniâo de Leiria, uma das boas surpresas 
da ùltima temporada. 
Nunca mais chega o dia 17 de Agosto! 

JMC 

ORCULHOSO DE SED PORTUCUèS Vencedorda 
semana anterior 

A Sra. Pinto coin o prémio ganho 
por José Pinto - Toronto 

Tel: 

Bon RMtKso CONVIOA-Ü A RESPONDER 

S!.MAN.\I,MI;N 11. A UMA .siMiM.i s PERGUNTA 

süKKt: l in i HOi. 

Tl..\ l 1. I. (lANlIl, VA1.10.S0S PKKMIO.Sl 

PERGUIMTA: 

- QUAL O PRIMEIRO CICUSTA PORTUGUëS A 
PARTICIPAR NA VOITA A FRANÇAP 

ENVEAR RESPOSTA PARA: 

O MILéNIO - CONCURSO LABATT 

1087 DUNDAS ST. W. SUITE 103 
TORONTO, ON, M6J 1W9 

Nome: 

Morada: AA RESPOSTA SERA ACEITE ATé 2* FEIRA, 
DIA 11 DE AGOSTO, 2003. 
CASO EXISTA MAIS DE UM ACERTANTE, 
REALIZAR-SE-A UM SORTEIO PARA 
ENCONTRAR O VENCEDOR. 

Resp.; 23 Tiiça.s de Portugal. 

A cerveja da comunidade 

Para todos os seus eventos ou ocasiôes 

especiaiSf contacte Bob Raposo para o 

ajudar a tratar de tudo o que précisa 

(416) 248-0751 


