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Domingo, 10 de Agosto, pelas 
6h00, tocou o telefone. Era o des- 
pertar para o pequeno almoço 
porque às 7h 15 dava-se a partida 
para o aeroporto de Varadero... 
Chegava ao fim esta semana de 
férias em Varadero, Cuba, (outros 
participantes - cerca de vinte - 
ficaram mais uma semana). 
Para além de ser a partida, era 
também o momento oportuno 
para conversar com a Fernanda 
Almeida, responsavel pela agen- 
da Happy Travellers que, junta- 
mente com CIRV Fm, organizou 
este primeiro Summerfest 
Tropical, a exemple do que tern 
vindo a acontecer nos ültimos 
seis anos com o Winterfest. 

^ Pâgina 6 

“Estou a prestar urn service à minha terra e enquante 
a minha terra e eu acharmos que podemos aiinhar 
esta reiaçâo creie que deve permanecer inaiteravei” 
- palavras da Dr. Vasco Cordeiro, Présidente do Drupe do PS na Assembleia 
Regional des Açores. 

O Présidente do Grupo 
Parlamentar do PS na 
Assembleia Regional dos Açores, 
o advogado, Dr. Vasco Cordeiro, 
esta de visita ao Canada, junta- 
mente corn sens pais. Maria de 
Lurdes Cordeiro, poétisa, e Luis 
Cordeiro, e a sobrinha Vilma 
Cordeiro. 
O Dr. Vasco Cordeiro, bastante 
jovem e simpâtico, visitou a 
ClRV-fm, a FPtv e O Milénio, 
onde concedeu varias entrevistas 
a Alexandre Campos Silva, 
Arminda Cordeiro e José Mario 
Coelho, as quais agradecemos. 
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Carmen Shave com Vasco Cordeiro e Maria de Lurdes Cordeiro na CIRVfm. 

lançada nos EUA 
campanUa 
de solidariedade 
para corn 
vitimas de toges 
portuguesas 
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sem 

Nem sei se dâ para rir ou para chorar. 
Cada um que veja o problema à sua maneira. 
Como é do conhecimento gérai, por falta de verbas, o 
Farense -um dos poucos gloriosos do Algarve- deixou de 
participar no futebol profissional português. Passou, 
simplesmente, a participar na formaçâo futebolistica 
nacional. O Farense, necessitava urgentemente até 
sexta-feira, dia 8 de Agosto, de 300 mil euros para 
inscrever a sua équipa de futebol na Segunda Divisâo B 
e pagar ordenados a jogadores. Pois, no ultimo apelo 
feito às entidades da cidade e aos sôcios, apenas con- 
seguiram a quantia irrisôria de... 816 euros! 
Isso mesmo, 816 euros! 
Parece anedota, mas nào é. 
Dos 816 conseguidos para os 300 mil euros absoluta- 

vértebras 

mente obrigatôrios, vai uma grande distância 
e um grande "trambolhâo" para o Farense. E, 
se calhar, para o futebol português. E que, 
cada vez mais, o futebol se enraiza no Norte 
do pais, onde a indùstria cria o dinheiro e 
poder que faz andar o futebol e as paixôes... 
O pais futebolistico esta a assentar arrais para cima de 
Lisboa e, como se vai vendo aos poucos, Belenenses, 
Benfica e Sporting, estâo cada vez mais longe das reali- 
dades e vâo enterrando todo um passado de força e 
prestigio para felicidade daqueles que vivem a Norte e 
cheios de vontade de "acabar corn o resto"... 
E caso para dizer, "pobre Farense" ou "pobre futebol 
português"? 
Julgo que ambas as expressôes cabem no mesmo pacote. 

O futebol portugês nâo ganha nada em ter 
competiçâo apenas a Norte de Portugal. 
O futebol sô sera forte e ùtil se estiver espa- 
Ihado por todo o Continente e Ilhas. 
Ou hâ moral ou "jogam " todos"! 
O futebol, tal como a riqueza, deve ser dis- 

tribuido por todos, para alegria do Povo e engrandeci- 
mento do pais. Mesmo no futebol altamente profissio- 
nalizado, tem de haver lugar para a humanizaçâo do 
jogo e das pessoas. 
Ao menos que o Farense sirva de exemplo, bom exem- 
plo, claro! 

JMC 

Tu Cfi Tu 
Olâ, caxos companheirosl 

Coin este tempo esquisito nem dâ para grandes 
coisas, nâo é? 
Bom, mas com esquisitices ou nâo, a vida nâo 
para. Assim, vamos "empurrar o barco" con- 
forme as necessidades e as possibilidades. 
Felizmente, na nossa comunidade, hà sempre 
algpimas iniciativas que nos levam a participar 
e esquecer chuviscos e humidades. 

Por exemplo, o Deputado Provincial pelo Circule 
Eleitoral de Triniy-Spadina, Rosario Marchese, vai 
realizar uma Reuniâo de Informaçâo Püblica sobre o 
agudo e actualissimo problema dos SEGUROS DE 
AUTOMÔVEIS! 
Todos nos, ontarianos de gema, pagamos um dinheirào 
de Seguro Automôvel e ninguém percebe bem porquê. 
Os condutores do Ontario pagam preços exorbitantes de 
seguro automôvel e, naturalmente, querem saber a ver- 
dade das causas dos aumentos constantes. 
Pois bem, escutem Rosario Marchese sobre este tema, 
terça-feira, dia 19 de Agosto, das 19h00 às 21h00, no Bob 
Abate Community Cnetre, 485 Montrose Ave., junto à 
Bloor St. West, junto do metropolitano da Christie, em 
Toronto. 
Para mais informaçôes: 
416 603-9664, ou www.publicpower.ca 
Vamos fazer todos força para que os seguros baixem ou, 
pelo menos, nâo subam mais? 

Este fim-de-semana, dias 16 e 17, o Madeira Park esta em 
■’ festa, para comemorar o dia de Nossa Senhora do 
Monte, Padroeira da Madeira. 
Sabado, abertura do parque às lOhOO. Romagem de ofe- 
rendas às 18h00. Novena e Missa Cantada, celebrada 
pelo padre madeirense Reverendo Conego José Mnauel 
Freitas. Depots da Missa a Procissao das Velas. 
Paralelamente, nos festejos populares, actuam, o conjun- 
to musical Jovem Império, o Rancho Folclorico 
Madeirense, Décio Gonçalves e o convidado dos EUA, 
Marc Dennis. 

/ A: ‘ 
No Domingo, ao meio-dia, 
Missa Campai e Procissâo 
de Nossa Senhora do 
Monte. ^1^ 
No palco, desfilarâo, o 
Rancho Infantil 
Madeirense, Jorge 
Carvalho e Marc Dennis. 
Como sempre, também, as 
tradicionais espetadas à , 
madeirense, e todo o tipo '' 
de petiscos habituais no / s 
Madeira Park, situado no 
Hwy 48, a norte da ;. 
Ravinshoe Road. \ J 
Para os que nâo podem 'A 

conduzir, haverâ um auto- 
carro do Madeira Club para o parque e vice-versa. Info; 
416 656-5959, ou 416 533-2401. Bom fim-de-semana. 

Dia 16 de Agosto, às 19h00, tem inicio o "Jantar dos 
Voluntârios", realizaçâo do Grupo de Déficientes ADAP- 
TO Inc., no salào de festas da Igreja de Santa Helena, 
uma forma simples e bonita de agradecer a tantos que os 
ajudam sô pelo prazer de contribuir para a felicidade do 
proximo. Podem contriuir, reservando lugar, corn Maria 
Parreira: 416 5354)176, ou Carmela Rebelo: 416 588-5416. 
Felicidades. 

O Secretârio Regional da Economia da Regiâo 
Autônoma dos Açores, Dr. Duarte Ponte, acompanhado 
de um grupo de empresârios açorianos, visita Toronto 
de 19 a 23 de Agosto. Esta visita tem por objectivo a rea- 
lizaçâo de acçôes promocionais da Regiâo dos Açores 
como destino turistico. 
O programa da visita, em ultimizaçâo, tem actividades 
organizadas pela Casa dos Açores de Toronto, Federaçâo 
de Empresârios e Profissionais Luso-Canadianos e da 
Aliança dos Clubes e Associaçôes Portuguesas do 
Ontârio. 
As nossas boas vindas ao Dr. Duarte Ponte. 
Info: 416 603-2900. 

Sâbado, dia 23, a Casa do Alentejo de Toronto pro- 
move uma Noite de Fado Vadio, corn jantar a con- 
dizer: Caldo Verde e Bacalhau assado corn Batata a 
murro. 
A vozes "vadias" do fado serào acompanhadas pelo 
guitarrista Antônio Amaro e pelo viola Leonardo 
Medeiros. Réservas, corn Maria Fidalgo: 
416 537-7766. 
Em Agosto o fado vem... a gosto! 

Também, a 23 de Agosto, as nossas prestigiosas 
colectividades. Sport Club Angrense e Lusitania de 
Toronto, realizam em comum o seu pic-nic anual, 
um piquenique que vai dar que falar e que terâ 
lugar na quinta "Olé Touro", do ganadeiro 
Fernando Marqués, na Hwy 9, Consection 5, entre 

Orangeville e Arthur. 
Sardinhas e pâo de milho grâtis para todos. Corridas de 
sacos, lutas de traeçâo, futebol e uma "tenta" corn gado 
do ganadeiro Fernando Marques. 
Informaçôes mais detalhadas nas sedes do Angrense e 
do Lusitânia. 

E, por falar em "tentas", recorde-se que, dias 30 e 31 de 
Agosto, realizam-se as Touradas à Corda, â moda da 
Terceira, no Oriental Sports Club, em Cambridge. 
Em ambos os dias, as touradas à corda iniciam-se as 
15h00. Os Touros sâo da ganaderia de Fernando 
Marques. Bancada devidamente prôtegida. Uma "fiesta" 
à maneira das nossas gentes, usos e costumes. Vamos à 
"fiesta" para apoiar quem tanto luta pelas igualdades de 
oportunidade neste pais. 
Para informaçôes e réservas: 519 623-2020. 

Ah, e claro, nâo faltem dia 24, Domingo, no Paramount 
Canada's Wonderland, no grande dia da CIRV, o 
Portuguese Day! É um dia "feito por nôs" para todos vôs! 

Entâo, até sempre! 
JMC 
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I British Columbia: | 

I Homem admite I 
I que cigarro 
I causou fogo de I 
I $8 milhôes | 
I Um bombeiro voluntârio de | 
I Barrière, em British Columbia, disse | 
I aos jornalistas, segunda-feira, que a | Ibeata do seu cigarro deu inicio a um j 

fogo florestal que destruiu 65 casas. | 
Mike Barre, 50 anos, disse que se I 
sente muito mal por ter iniciado aci- | 
dentalmente um fogo perto de | 
Kamloops que jâ causou cerca de $8 | 

I milhôes de dôlares em estragos. | 
I Barre disse que, apôs se ter aperce- | 
i bido do ocorrido, começou a avisar ! 
I as pessoas e a ajudar na evacuaçâo | 
I das casas. | 
I Bruce e Pat Lyons, dois residentes | 
I da localidade, foram forçados a eva- | 
I cuar as casas hâ uma semana devido | 
I ao fogo e demonstraràm-se frustra- | 
I dos corn o facto de um “fumador | 
I inconsciente ter iniciado aquele | 
I inferno”. Segundo Pat, as beatas de j 
I cigarros jâ causaram um grande | 
I numéro de fogos florestais na regiâo | 
i e as pessoas jâ deviam conhecer o | 
I perigo que estas coisas representam. | ILA Real Policia Montada nào sabe | 

ainda se irâ responsabilizar o | 
bombeiro pelo ocorrido. | 

TOiB,(0)Knr(0)^ 
VISITE Jâ A ARTNOVA FURNITURE PIUS 

Icidente na 427 provoca dois mortos 
ois jovens perderam a vida, 
igunda-feira, quando um 
imiâo fora de controlo atraves- 
>u cinco vias na lotada auto- 
strada 427, arrastando um carro 
sua Trente e indo embater de 
ente contra dois carros que se 
irigiam para sul. 

[ark Jantzi, 25 anos, dirigia-se para 
ississauga para almoçar corn a namora- 
i, como fazia de vez em quando. 
uando, por volta das 13:30, ele nâo 
tareceu, Lisa Bernas, começou a ficar 
eocupada e resolveu ligar a televisâo, 
ndo logo visto o acidente na auto-estra- 
i, para cinco horas mais tarde receber a 
infirmaçào da policia de que o seu 
imorado tinha falecido. 
tdo começou quando um camiào que se 
rigia para norte atravessou duas vias, 
)uco depuis das 13:00, tendo batido con- 
1 a barra de metal, atravessando depuis 
ais très vias. O Toyota Corolla em que 
ark Jantzi seguia ficou esmagado 

debaixo do camiào, tendo provocado 
morte imediata ao condutor. 
A segunda vitima, Charles DiMaria, um 
advogado de 35 anos, residente em 
Woodbridge, também se dirigia para sul, 
quando o camiào e o carro que arrastou 
colidiram de frente contra o Saab em que 
seguia. Tal como Jantzi, DiMaria também 
morreu de imediato. O camiào sô parou 
numa valeta da auto-estrada, cerca de 200 
metros a sul da rua Bloor. 
O sargento provincial Cam Wooley disse 
que o ministério dos transportes poderâ 
investigar a eficâcia das velhas barreiras 
em parar grandes veiculos, como foi o caso 
deste camiào. As barras de metal, implan- 
tadas em postes de madeira “nào têm 
capacidade de parar um camiào. As novas 
auto-estradas usam barras de cimento, 
mas a 427 é uma auto-estrada velha”, disse 
Wooley na altura do acidente. 
A maioria das vias da 427 estiveram 
encerradas durante vârias horas, entre 
a auto-estrada 401 e a Queen Elizabeth 
Way. 

Foto da semana 

Junte-se a HôS e festeje TORONTO. 
Dû à sua famîlia o conforto que merece. 

Dois atentados - uni 
perto de Télavive e 
outro na Cisjordânia - 
fîzeraxtt esta terça- 
feira quatre mortos, 
dois israelitas e os 
dois bombistas suici- 
das palestinianos. 
Os ataques também 
fîzeram mais de uma 
dezenas de feridos. 

niMM! 
^/yianueû ?a ^iàva 

Uma vez mais Artnova Furniture 
vai arrazar este Verâo... 

TOïR©]Knr® 
PreparâiHos para si um saido especial 
em que o preço que vê é o preço que paga„ 

MU GST S'" a 
FAeArSl Stock. 

Yoav Lemmer/AFP/LUSA 

Mais uma morte relaciOHada 
corn pneumonia atipica i 

I 
Uma mulher de 44 anos, residente em Toronto, j 
faleœu hâ dias, de pneumonia atipica, tomado-a | 
na 43* vitima a falecer no pais devido à doença. | 

A morte desta mulher, cujo nome ainda nâo foi revelado, é a | 
primeira causada pela pneumonia atipica num mes. As autori- | 
dades oficiais da saüde nâo disseram se a mulher terâ sido infecta- i 
da durante o primeiro ou o segundo surto que atingiu a cidade. i 
Neste momento, ainda existem nove casos provâveis de pneumo- j 
nia atipica, todos na ârea de Toronto. Quatro dos nove pacientes | 
estâo em estado critico. Entretanto, a Associaçào de Enfermeiros | 
do Ontârio estâo a preparar-se para a prôxima urgência que venha | 
a surgir. Neste momento, estâo a preparar uma base de dados | 
corn nomes de enfermeiros voluntârios que desejem trabalhar sob I 
condiçôes tâo criticas. I 

Orçamento provincial 
custou mais do qae o 
previsto 
o primeiro ministro do Ontârio, Emie Eves, disse que con- 
tinuarâ a depender dos impostos para compensar o custo 
adicional da tqiresentaçâo do orçamento provincial hâ 
meses, na fâbrica Magna, em Brampton. 

Ernie Eves admitiu que os conservadores jâ sabiam que 
havia custos adicionais, mas que nào esperava que atingis- 
sem os $200 mil dôlares. O primeiro ministro pensou que 
a apresentaçâo do orçamento fora da legislatura sô custaria 
mais 10 por cento do que o habituai. No entanto, feitas as 
contas, incluindo a transmissào directa na televisâo e a uti- 
lizaçâo de satélites, o custo foi de mais 20 por cento. 
Os Libérais da provincia acusam os conservadores de 
terem enganado os contribuintes a quem nâo cabe a 
responsabilidade de custear esta decisâo. 
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Dr. lufs Tiago de visita 
a Toronto ^ «»•«<»« £3SS''j^ « ^ - 

f ’ilii.,, 
É si St ^Sis ® 

O conhecido médico 
madeirense, com consultorio hà 
muitos anos em Alcanena, Dr. 
Luis Tiago Caspar, estâ de visita 
a Toronto. O Dr. Tiago Caspar, 
sua mulher Teresa e filho Joao, 
aproveitaram o casamento de 
um familiar para uma visita 
mais dilatada a Toronto e 
arredores. A familia Caspar 
desejamos uma boa estadia 
entre nos e, aos novo casai, 
Diane e Raiil Leopoldino, as 
maiores felicidades. 

Santa da Ladeira: 

um fenomeno religioso 
quo atrai'a até estrangelros 

mm J * « 

A vidente Maria da Conceiçâo Mendes, 
que morreu no Hospital de Torres Novas, 
protagonizou, durante décadas, um feno- 
meno religioso que atraia à Ladeira, pro- 
ximo do Entroncamento, uma vez por 
mês, crentes de paises tâo distantes como o 
Canada ou as Ilhas Martinica. 
Filha de um abegao de Riachos (Torres 
Novas), Maria da Conceiçâo, que contava 
72 anos, contou por algumas vezes aos jor- 
nalistas que a sua primeira visao aconte- 
ceu, nos anos 60, quando, acometida de 
leucemia, viu na capela do Hospital da 
Misericordia, na Colega, uma imagem do 
Senhor dos Passos a mexer e ficou curada. 
Foi formando um grupo religioso que nos 
ùltimos anos chegava a reunir milhares de 
pessoas na catedral que mandou construir. 
Tinha também uma espécie de lar para 
desamparados, onde uma espécie de 
ordem, o «exército branco», constituido 
por mulheres, trabalhava. Mas até con- 
seguir construir a sua catedral, a viüva que 
voltou a casar com um antigo sacristâo de 
Vila Nova da Barquinha teve de percorrer 
um longo caminho. 
A antropologa Teresa Perdigâo, que fez 
um estudo sobre este caso, revelou ao jor- 
nal «Püblico», em Outubro de 1992, que «a 
Igreja Catôlica sugeriu que a vidente fosse 

internada em 1967», havendo mesmo uma 
carta sobre o assunto do arcebispo de 
Mitilene para o ministro da Saüde da 
época. A mesma estudiosa salientava que o 
caso de Maria da Conceiçâo era diferente 
dos do doutor Sousa Martins ou da Santa 
Maria Adelaide. Isto, porque, «na Ladeira, 
hâ uma comunidade organizada, o “exérci- 
to branco”, um dia de culto especial e uma 
original visita anual ao mar - com todo o 
seu caracter simbolico de purificaçào, 
renascimento e cura tanto corporal como 
espiritual». 
Entre 1975 e 1976, o santuario esteve inter- 
dito, com a CNR a impedir a aproximaçào 
dos fiéis. Mesmo assim os sens crentes ado- 
ravam-na, chamavam-lhe "màe", "irmà" ou 
"santa", enquanto os inimigos até a 
descreviam como "bruxa". A "peregri- 
naçào" tinha lugar no primeiro domingo 
de cada mês. Vendiam-se velas e santinhos, 
enquanto os fiéis entoavam cânticos e 
alguns, de joelhos ou a rastejar, cumpriam 
promessas, entoando cânticos à Virgem 
Maria e ao Espirito Santo. 
Em 1987, Maria da Conceiçâo disse ao jor- 
nalista Rocha Vieira, do «Tal e Qual»: «0 
povo é que me chama santa. Santo é Deus. 
Eu limito-me a gostar dele, das criancin- 
has, da paz, de todos e a dar bons conse- 

Ihos aflitos. Nâo me con- 
sidero santa. Deus me 
livre!» Em 1978, dissera ao 
jornalista Carlos Loureiro, 
do semanario «0 Pais»: «0 
mistério de Fatima é um 
grande segredo, que eu so 
posso dizer à hora da 
morte». 
Mais uma vez o segredo de 
Fatima terâ ficado por reve- 
lar, quando uma falha respi- 
ratoria impediu Maria da 
Conceiçâo de continuar a 

A Igreja Catôlica Ortodoxa 
de Portugal anunciou, tam- 
bém no domingo, que se 
desvinculou do santuario 
da "Santa da Ladeira", em 
Torres Novas, devfdo aos "actos de heresia 
e fomento da desordem e desgraça" verifi- 
cados naquele local de culto. 
Maria da Conceiçâo criou fama de fazer 

44 
.a vidente "tornou-se, 

nos ùltimos anos, uma espécie 
de contra-poder que nâo aceita 
qualquer regra, ultrapzissando 

todos os limites. 

milagres entre o povo, mas nos anos 1960 
foi perseguida pelas autoridades, chegan- 
do a ser presa, e também chamou a 
atençâo da Igreja Catôlica Romana, que 
tentou apadrinhar o fenômeno, mas 
depois excomungou a vidente. 
Foi no final dos anos 1970 que a Igreja 
Catôlica Ortodoxa tentou igualmente uma 
aproximaçào ao Santuârio, "procurando, 
em conjunto com Maria da Conceiçâo, 
estabelecer um enquadramento e regras 
que dessem seriedade ao culto", explicou o 
padre Serafim, secretario do responsâvel 
mâximo da assembleia. Ainda segundo o 
religioso, ao fim de 25 anos de colabo- 
raçâo, a Igreja Catôlica Ortodoxa afasta-se 

do Santuârio porque a vidente "tornou-se, ' 
nos ùltimos anos, uma espécie de contra- 
poder que nâo aceita qualquer regra, ultra- 
passando todos os limites". 
O padre Serafim acrescentou que a "mis- 
tura de cultos e doutrinas no local", "ilusâo 
espiritual", "guerras tribais", "maledicên- 
da", "leilôes e peditôrios com fins duvi- 
dosos" contribuiram também para o afas- 
tamento da Igreja Catôlica Ortodoxa, que 
passou a considerar o grupo que ali actua 
como "apenas uma seita". 
Quanto ao patrimônio contido no san- 
tuârio, todo ele, segundo o responsâvel, 
pertence a Maria da Conceiçâo, que criou 
uma fundaçào com o seu nome hâ alguns 
anos. Com esta decisâo, a assembleia 
ortodoxa aconselha todos os sens fiéis a 
nâo frequentarem o local e proibe mesmo 
qualquer sacerdote de ali celebrar homi- 
lias, caso contrario, sera suspense de todas 
as suas funçôes eclesiâsticas. Ao fim de 25 
anos, a Igreja Catôlica Ortodoxa lamenta 
a situaçâo e conclu! que o seu trabalho no 
local de culto "foi inütil", mas afirma que 
"nâo quer mal a quem la fica, e rezara por 
eles". De acordo com o padre Serafim, a 
Igreja Catôlica Ortodoxa, que foi instalada 
em 1968 em Portugal, possui actualmente 
cerca de 56 mil fiéis no pais. 
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Banda Além-Mar nos Açores 
O conhecido conjunto musical de 
London, Ontario, ALÉM-MAR, parte dia 
23 para Sào Miguel onde, durante 2 se- 
manas -de 26 de Agosto a 5 de Setembro-, 
participa em varias Testas. 
Dia 26, O Além-Mar actua na Festa do 
Bom Jesus da Pedra, em Vila Franca do 
Campo; dia 29, na festa de Verào de Ponta 

Delgada, nas Portas da Cidade; dia 30, na 
Semana Cultural da Povoaçâo e, dia 5 de 
Setembro, na Festa de Nossa Senhora Mae 
de Deus, no Jardim Municipal da 
Povoaçâo. 
Desejamos aos nossos amigos do conjunto 
Além-Mar uma boa digressâo a Sào 
Miguel. 

Canadâ/Ot ava: 

Governo dificulta lel de 
casamentos entre 
hemessexuais 
Um grupo de alguns membros do partido 
Liberal, em Otava, iniciaram hâ dias uma 
campanha, considerada de ultima bora, 
para pedir ao primeiro ministre Jean 
Chrétien que retire a palavra “casamento” 
do projecto de lei sobre matrimônio 
homossexuais que estâ a ser enviada para 
O Supremo Tribunal do Canada para 
revisào. “Se a palavra “casamento” é um 
problema, entào porque razào é que os 
le-gisladores a usam?”, questionou a pré- 
sidente do comicio Stan Keyes durante 
uma entrevista. “Segundo a minha 
maneira de pensar, nào séria mais aceità- 
vel, para a sociedade canadiana, como le- 
gisladores, dizer que vamos chamâ-lo de 
uma uniào civil?” 
Porém, alguns estrategas do governo dis- 
seram que o Supremo Tribunal nào de- 
verâ aceitar “um acordo separado-mas- 
igual”, uma medida previamente rejeitada 
por alguns tribunals. 
Keyes, que varias vezes se pronuncia a 
favor de Paul Martin na Câmara dos 
Comuns, disse que muitos membros do 
comicio querem que o governo retire o 
projecto de lei do Supremo Tribunal e 
volte a redigir uma nova legislaçâo face à 
enorme oposiçâo que tem surgido dos 
grupos religiosos”. 
O governo de Chrétien pediu ao Supremo 
Tribunal, o mês passado, uma opiniâo 
sobre a constitucionalidade da projecto de 
lei que propôe expandir “o acesso ao 
casamento civil a casais do mesmo sexo”. 
A proposta de lei especifica que “os gru- 
pos religiosos têm a opçâo de se 

recusarem a celebrar casamentos que nào 
estejam de acordo corn as suas crenças 
religiosas”. 
A Aliança Canadiana tenciona utilizar 
um dos dias da Oposiçâo no Parlemente 
para forçar um voto numa moçào que 
répété, palavra por palavra, uma outra 
moçào de 1999 - apoiada por unânimi- 
dade pelo governo Liberal - que diz que 
“o casamento é e deverâ permanecer a 
uniào entre um homem e uma mulher, 
excluindo todos os outres”. 
Segundo Keyes, os deputados libérais 
estào profundamente divididos quanto ao 
projecto de lei para legalizar os casamen- 
tos entre homossexuais que foi submetida 
para revisào constitucional, devido “à 
definiçào de casamento” proposto pelo 
prôprio governo. 
Lfma uniào civil “reconheceria os direitos 
e obrigaçôes civis que envolve um contra 
to entre duas pessoas”, informou Keyes. 
“Ou seja, uma uniào civil reconhece a 
uniào entre duas pessoas, excluindo todas 
as restantes - eis a definiçào”, concluiu. 
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Por intermédio do nosso 
amigo Carlos Hennques e 
do jornal regional de 
Péniche, "A Voz do Mar”, 
tivemos conhecimento do 
drama que aflige a 
pequenita DANIELA, viti- 
ma de uma doença rara, a 
"Encefalite Herpértica", 
causadora de cegueira e 
vârias paralesias, e que 
précisa de tratamento 
urgente e despendioso, por 
especialistas, em Cuba. 
A Daniela tem apenas 19 
meses de idade. Os pais, 
Ligia Silva e Filipe Dias, 
fizeram um apelo em 
Peniche, apelo que tevé 
eco na sociedade local e 
no pais. A Daniela jâ fez 
um primeiro tratamento e 
terà de fazer alguns mais. 
Cada vez que se deslocam a Cuba para 
tratamento, o custo eleva-se a 2 mil 
contos, despesa impossi- 
vel para a famflia. Foi 
aberta uma conta na 
Caixa Gérai de Depôsitos, 
em Portugal, com o 
nùmero: 0612 026747500. 
Em Toronto, quem quiser 
auxiliar a Daniela e 
familia, pode entregar os 
donatives na represen- 
taçâo do Montepîo Gérai, 

que os transfirirâ para a CGD 
Gabriela Cavaco e sens funcionàrios 

tratarâo do processo. 
Os pais da Daniela 
podem ser contactados 
em Peniche, pelos tele- 
fones: 968 395 434 (mâe), 
ou 965 259 992 (pai). 
Em Toronto, contactem 
Carlos Henriques; 416 
827-5279, 
Ajudem generosamentè a 
Daniela. 



6 Quinta-feira, 14 de Agosto, 2003 IVliSCELAiyiA O Milénio 

Primeiro Summerfest Tropical do CIRV fm - rescaldo 
Domingo, 10 de Agosto, pelas 6h00, 
tocou o telefone. Era o despertar para o 
pequeno almoço porque às 7hl5 dava-se 
a partida para o aeroporto de Varadero... 
Chegava ao fim a semana de férias em 
Varadero, Cuba, (outros participantes - 
cerca de vinte - ficaram mais uma sem- 
ana). Para além de ser a partida, era 
também o memento oportuno para con- 
versar com a Fernanda Almeida, respon- 
sâvel pela agêneia Happy Travellers que, 
juntamente com CIRV Fm, organizou 
este primeiro Summerfest Tropical, a 
exemplo do que tern vindo a acontecer 
nos ültimos seis anos com o Winterfest. 
Quisemos saber a sua opiniao sobre esta 
nova experiência, ao que nos disse: 
- Foi uma experiência muito positiva, na 

medida em que os nossos clientes estâo 
muito satisfeitos, ao ponto de muitos que 
viajaram connosco pela primeira vez, jâ 
terem dito que desejavam reservar lugar 
para o proximo Winterfest. Adoraram a 
praia, o hotel, a piscina... enfim. F uma 
iniciativa que devemos continuar. Este 
ano fomos 60 e para o ano, certamente, 
vamos duplicar este nümero. Digo isto 
porque varias pessoas jâ me pergun- 
taram para onde vamos no proximo 
ano”. 
A pergunta ficou no ar. Em relaçào ao 
Winterfest, perguntâmos se Jâ havia 
novidades. 
Fernanda - Neste momento, estâo a 
decorrer negociaçôes corn très compa- 
nhias diferentes. Aliâs, acredito que 

Os respenséveis pela organizaçâo assistindo ae show 

Fabriconte de Encliides Parti todo o Conoda 

dentro de duas semanas, o mais tardar, 
jâ teremos noticias do local. Posso adi- 
antar que hâ très destinos à escolha: 
Cuba, Punta Cana e Mayan Riviera. 
Vamos aguardar. 
FA. - E para o proximo verào, para 
onde vamos? 
Fernanda - Ainda é cedo para respon- 
der. No entanto, jâ tenho algumas ideias, 
mas nâo vou divulgâ-las. Primeiro, vou 
falar corn a Cristina porque ela, desta 
vez, nâo pôde acompanhar-nos a Cuba. 
Por outro lado, para nâo dar trunfos à 
concorrêneia, vamos apenas dizer que o 
segredo é a aima do negôcio. 
FA - Nesse ponto, estamos de acordo. 
Obrigado e parabéns pelo êxito. 
Entretanto, falâmos corn vârios clientes 
e participantes no evento dos quais 
recebemos a mesma resposta: 

Encantados, quer os que regressaram, 
quer os que permaneceram mais uma 
semana, a disfrutar das maravilhas da 
natureza, particularmente, a maravi- 
Ihosa praia de Varadero, corn os sens 27 
quilômetros de extensâo, assim como a 
parte correspondente ao Hotel Riu 
Turquesa. A areia branca, a âgua tépida, 
pura e cristalina, transparente e azul, 
fazem desta praia uma das melhores do 
mundo. Quanto ao hotel - quatro estre- 
las -, boas refeiçôes, bons quartos, boa 
piscina que, aliâs, foi pouco frequentada 
pelo grupo. No entanto, esta situaçâo é 
normal para quem estâ de férias. Afinal, 
quem vai de férias, nâo vai sô pela comi- 
da, mas também por um conjunto de 
factores: qualidade da praia, clima, 
hotel, comida, serviço... e no seu todo, o 
Riu Turquesa esteve à altura daquilo que 
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a organizaçào Happy Travellers e CIRV 
Fm pretendia, ou seja, proporcionar aos 
seus clientes uma férias agradâveis e à 
“maneira” e esse objective foi realmente 
alcançado, nem sequer faltou um serâo 
para as anedotas e champanhe. 
Afinal quem fez anos? Terâ sido o Xâ.? 
Daquilo que menos gostâmos foi do 
entretenimento nocturne. Na realidade, 
é muito pobre. Existe talento, um bom 
pake e um teatro razoâvel, mas hâ falta 
de imaginaçâo, criatividade e produçâo. 

Esta sera a ùnica nota negativa no que 
diz respeito ao hotel. Mesmo ao lado, 
apresenta-se diariamente, corn très 
sessôes, um magnifico espectâculo corn 
golfinhos - que fazem tudo, menos falar 
- que vale a pena ver. A entrada é apenas 
de $10.00 americanos por pessoa e fica 
localizado num belo parque aquâtico. 
Varadero segue em frente corn a sua 
evoluçâo e progresse e Cuba continua a 
ser um dos destines turisticos mais 
procurados e o seu povo bem merece 

essa preferência, pois ele é mesmo amigo 
para sempre. Pela nossa parte, gostâ- 
mos destas curtas férias e foi um enorme 
prazer acompanhar este primeiro grupo 
de férias de verâo; sim, porque em 
relaçào às férias de inverno, o nosso 
Winterfest jâ vai na sua sexta ediçâo e 
sempre corn grande sucesso, graças a 
Deus. Esperamos também poder revelar 
o nosso proximo destine jâ no domingo, 
24 de Agosto, durante o “Portuguese 
Day” no Paramount Canada’s 

Wonderland, onde, certamente, iremos 
sortear uma viagem por uma semana 
com tudo incluido. Aproveite, inscreva- 
se para o sorteio e lembre-se que estâmes 
apenas a cinco meses do 
Winterfest/2004... e vai haver novidades. 
Até lâ, deixo para todos vos, um abraço 
de amizade e gratidao, pela vossa gen- 
tileza. Bem hajam, participantes. Até 
breve. 

FSA 

De Oliveira cem CiRV e Happy Travellers em Cuba 
Durante a nossa estada em Varadero, tive- 
mos tempo para conversar com muitos 
amigos, e, na circunstância, o diâlogo 
sucedeu normalmente, com Mariana de 
Oliveira, Présidente de De Oliveira’s Hair 
Care Systems. 
- Entao Mariana, estâ curtindo estas 
férias? 
- Oh yeah.! These were my best vacations 
ever... 
- Entao, porque esperou tanto tempo? 
- Ora bem, eu jâ estive num cruzeiro e 
também gostei, mas estas férias foram 
realmente as melhores que jâ tive, talvez 
porque nos liltimos tempos temos estado 
muito ocupadas no salâo. Primeiro tive- 
mos uma quebra muito grande no nego- 
cio, devido ao problema do SARS... 
depois recuperâmos rapidamente o nosso 
negocio, mercê de uma campanha publi- 
citâria dinâmica, através dos seus orgàos 
de informaçâo(CIRV-FM/0 Milénio e 
FPtv). Tenho tido bons resultados corn a 
campanha promocional que vocês têm 

desenvolvido. Sabe, Frank, hoje em dia, as 
pessoas estâo confiantes nos nossos pro- 
dutos, acreditam neles, quer para o trata- 
mento do cabelo quer para tratar a pele. 
Nâo tenho a menor düvida que a nossa 
imagem melhorou imenso e, para o efeito, 
tem contribuido muito as fotos do 
Valdemar Mejdoubi, antes e depois do 
tratamento. Aliâs, ele tem sido um exce- 
lente Relaçôes Püblicas de De Oliveira’s 
Hair Care. 
Toda a minha familia (eu, a minha filha 
Nela e o meu neto Lance), estâo a adorar 
estas férias em Varadero. Um bom hotel, 
uma excelente praia, magnifica organiza- 
çâo (obrigado em nome da CIRV-FM e 
Happy Travellers), foi fantâstico, nâo 
tenho palavras... “ very relaxing and ener- 
gized”,- adiantou a Nela, com um sorriso 
do tamanho da CN Tower. - Agora 
jâ recuperâmos energia e estamos prontas 
para retomar o nosso dia a dia e olhar 
pelos nossos clientes, com mais energia e 
vontade, no tratamento, quer do cabelo quer da pele. 

- Afinal, Mariana, hâ quantos anos estâ 
neste negocio ? 
- Olhe Frank, jâ lâ vâo 30 anos, é verdade. 
De Oliveira’s Hair Care System jâ existe 
hâ 30 anos! 
- Entao, a Mariana jâ se sente totalmente 
realizada ? 
- Quase, quase a 100 por cento, mas ainda 
hâ muito para realizar, uma vez que este 
tipo de negocio requer muita paciência e 
criatividade para manter os clientes satis- 
feitos. 
- Jâ existem alguns projectos a curto 
prazo? 
- Sim, com certeza. Proponho-me abrir um 
novo salâo de beleza, maior e mais mo- 
derno que o actual, e depois transformâ-lo 
numa clinica, para tratamentos da pele, 
pois hâ muitas doenças da pele na nossa 
comunidade, que requerem muita atençào 
e um melhor tratamento, digamos mais 

requintado, enquanto é tempo. 
- Nâo serâ por falta de iniciativa ou de 
condiçôes para o tratamento e recupe- 
raçâo do cabelo e da pele que De 
Oliveira’s deixarâ de crescer? 
- Nunca imaginei que houvesse tantas 
doenças da pele e muitas delas precisam 
de ser internadas numa clinica, para um 
tratamento prôprio, râpido e eficaz”, 
acrescentou a Mariana. É isso mesmo, 
acrescento eu, corn tanto entusiasmo e 
amor pela arte, nâo é dificil adivinhar que 
este novo projecto estâ para breve... Força 
Mariana! A comunidade précisa deste 
tipo de projectos e nos estamos convosco. 
Um bom regresso a Toronto, e ver-nos- 
emos no seu salâo, para continuar corn o 
tratamento, a fim de recuperar algum 
cabelo jâ perdido e que talvez a magia das 
suas màos possa trazê-lo de volta. 

FSA 
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Omai' Sharif val receber 
leao de Dure em Veneza 
O actor Omar Sharif vai ser homenageado 
no proximo Festival de Cinema de Veneza 
com um Leao de Ouro pelos 50 anos de 
carreira. Natural do Egipto, Sharif, de 71 
anos, ficou conhecido pela sua partici- 
paçâo em «Doutor Jivago» e «Lawrence da 
Arabia». 
O amincio do prémio foi feito dias apos 
Sharif ter recebido a sentença de um mês 
de pena suspensa de prisâo, por ter agre- 
dido um policia na cabeça, no casino de 
Paris, cidade onde vive actualmente. 
O ultimo filme de Sharif, «Mr Ibrahim 

and the Flowers of 
the Quran», sera 
exibido no 60° 
Festival de Veneza, 
a decorrer entre 27 
de Agosto e 6 de Setembro. No filn 
Omar Sharif représenta um velho muç 
mano que adopta um rapaz judeu. 
O produtor italiano Dino de Laurent: 
produtor de filmes como «Year of t 
Dragon» ou «Manhunter and Body 
Evidence», foi também presenteado con 
prémio de reconhecimento de carreira. 

I Pelo menos 28 HlOf tOS 
I em mais uma expiosao em 
I mina de carvâe na China 

O Extreminador quer “limpar” o 
Estado da California. Arnold 
Schwarzenegger, mais conhecido 
pelo papel que desempenhou nos 
très filmes do Extreminador 
(Terminator), por Conan - o 
Barbaro, assim como o sotaque 
austriaco que Ihe ficou conhecido 
na famosa frase “Hasta la vista, 
baby”, anunciou a semana p2issa- 
da que quer concorrer para gover- 
nador do estado mais populoso dos 
Estados Unidos da América, nuin 
voto que visa “destronar” o actual 
governador. Gray Davis. 

“Os politicos andam a prometer e a fa- 
Ihar”, disse durante o amincio da candi- 
datura no programa televisivo “Tonight 
Show with Jay Leno”. “O que homem que 
esta a falhar é Gray Davis. Esta a falhar 
terrivelmente e précisa ser lembrado disso, 
dai a razâo pela quai eu vou candidatar-me 
a governador”. 
A noticia apanhou varias pessoas de sur- 
presa, incluindo alguns dos sens apoiantes 
que tinham revelado à imprensa que 
Schwarzenegger nào se candidataria, devi- 

do à sua mulher. Maria Shriver, ser uma 
jornalista de renome e membro dos 
democratas Kennedy. Schwarzenegger, 56 
anos, disse que a mulher o terâ informado 
que, pela primeira vez na vida, votaria por 
um republicano. 
O homem, que jâ foi Sr. Universo e co- 
nhecido como “Ah-nold” na California, é 
um defensor das teorias centristas republi- 
canas e luta por melhores programas 
infantis, defende os direitos ao aborto e 
algumas medidas de controlo de armas. 
Durante uma conferência de imprensa, o 
actor disse aos jornalistas em Los Angeles 
que chegou aos Estados Unidos ainda cri- 
ança, corn nada no bolso, apenas “grandes 
sonhos e vontade de vencer”. Por isso, 
comprometeu-se a “limpar a casa em 
Sacramento”, a capital do estado. “Eu nào 
preciso do dinheiro de ninguém porque 
tenho muito dinheiro. Estou a concorrer 
para ser o governador do povo. Estarei 
sempre junto de todos, jovens e idosos, 
homens e mulheres, sem distinçào”. 
Schwarzenegger despediu-se corn a famosa 
frase “FU be back” dos très filmes que o 
identificaram como Terminator. 
A corrida ao poder de Schwarzenegger 

I Pelo menos 28 pessoas mor- 
I reram e 14 sâo dadas como desa- 
I peirecidas apôs mais uma 
I explosào numa mina de carvâo 

na China, anunciou a agência 
I ofîcial chinesa Xinhua News. 
I 

I A explosào, cuja origem ainda se 
I desconhece, deu-se numa mina no 
I norte da China e, segundo avança a 
I Xinhua, 15 mineiros tiveram morte 
I imediata, tendo outros 13 morrido jâ 
I nos hospitals para onde foram transferi- 
I dos. 
I Apesar das promessas do governo 
I chinés sobre a implementaçâo de medi- 

das para melhorar as condiçôes de segu- 
rança, os acidentes em minas chinesas 
sucedem-se, tendo em 2002 sido 
relatadas mais de 5.000 mortes na 
sequência de explosôes, desabamentos 
e inundaçôes. 

représenta uma ma noticia para 
Davis que vê a sua popularidade a 
diminuir, numa altura em que se 
baseia corn o maior défice orça- 
mental de sempre no valor de $38 
biliôes de dôlares. 
Maria Shriver enalteceu o marido por ter 
tido a coragem de entrar para a corrida ao 

cargo de governador, desmentindo > 
rumores que existiam de que nào apoia’ 
o marido neste passo politico. 
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Metade dos 
incêndios 
em Portugal 
provocados 
por 
negligência 
Metade dos incêndios em Portugal 
sâo provocados por negligência, 20 
por cento sâo fogo posto e apenas 
um por cento terâo causas natu- 
rals, denunciou um investigador 
da Policia Judiciâria na ultima 
ediçâo do jornal "Bombeiros de 
Portugal". 

"Causas naturais temos um a dois por 
cento, O que significa que 98 a 99 por 
cento dos incêndios tem intervençâo 
Humana", disse Antonio Carvalho, chefe 
das brigadas de investigaçâo de incêndios 
da PJ, numa entrevista aquele jornal. 
Segundo revelou. a PJ tem 29 elementos 
afectos à investigaçâo de incêndios, dis- 
tribuidos por Lisboa (15), Coimbra (8) e 
Porto (6), cujas competências passam pela 
participaçâo dos fogos a Tribunal que 
depois delega a investigaçâo na 
Guarda Nacional Republicana (GNR) 
e Policia Florestal, no caso de incên- 
dios por negligência. 
As penas variam consoante a causa do 
incêndio. 
No caso de incêndios dolosos, quando a 
pessoa tem intençâo de pôr fogo e provo- 
car perigo, a pena de prisâo varia entre os 
très e 10 anos. Quando se trata de incên- 
dios por negligência a pena varia entre um 
e oito anos de prisâo. 
Na mesma entrevista. Antonio Carvalho 
défende que uma das formas de reduzir os 
incêndios por negligência passa pela apli- 
caçâo dos Decretos-lei 334/90 e 310/2002, 
que regulamentam o uso do fogo e 
atribuem às autarquias a autorizaçâo para 
usar fogo, nomeadamente em queimadas. 
As estimativas de Antonio Carvalho nào 
coincidem corn as contas do Corpo 
Nacional da Guarda Florestal (CNGF). 
Em 2002, dos incêndios cujas causas 
foram apuradas pela CNGF, 39 por cento 
foram provocados por negligência, 
enquanto os casos de fogo posto atingiram 
os 33 por cento. 
Segundo o CNGF, as queimadas, prâtica 
tradicional do uso do fogo, que visa 
aumentar a riqueza nutritiva das pasta- 
gens, continuam a ser a principal fonte de 
negligência, sendo responsâveis por 27 
por cento dos incêndios desta natureza. 

Incêndios la consumiram 
215 mil hectares, nm recorde 
dos ûltimos 23 anos 
Cerca de 215 mil hectares, area 
quase équivalente à do 
Luxemburgo, eirderam jâ este 
ano em Portugal, batendo o 
recorde dos ültimos 23 anos, de 
acordo corn estimativas "gros- 
seiras" apresentadas pela 
Direcçâo-Geral de Florestas 
(DGF). 
"Este valor contempla uma avaliaçào 
ainda grosseira das âreas dos grandes 
incêndios verificados no distrito de 

Portalegre e no distrito de Santarém, 
nâo incluindo a area afectada pelo 
incêndio que ainda lavra nos concelhos 
de Portimào, Monchique e Aljezur", 
precisam os responsâveis da DGF num 
comunicado enviado à agência Lusa. 
A ârea jâ destruida pelos fogos rurais 
équivale à extensâo do distrito de 
Viana do Castelo. 
Nas ultimas duas décadas, o ano de 
1991 detinha o anterior os recorde de 
ârea ardida, com 182.486 hectares. 

Por vezes, a melhor forma de 
continuar independente é contar 

corn uma pequena ajuda. 
Agora pode ter todo o apoio de que nécessita. 

Nunca existiram tantas formas de obter a 
ajuda que précisa em casa ou na 
comunidade. Os serviços prestados vào 
desde o apoio domiciliârio paia tarefas 
diârias até aos cuidados de enfermagem e 
assistência pessoal permanente numa casa 
de repouso. 
o seu Community Care Access Centre 
(CCAC) pode ajudâ-lo a decidir quais as 

altemativas que melhor se adaptant aos seu 
caso e auxiliâ-lo na obtençào dos serviços 
de que nécessita. 
Para mais informaçôes, ligue 
1-877-234-4343 e peça uma brochura 
gratis Home and Community Care for 
Seniors. Ou visite www.health.gov.on.ca 
e clique em Seniors’ Care. 

Ontario 

m
m
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lançada nos EUA campanha 
do solidariedade para com 
vitimas do logos portuguesas 
Um movimento de solidariedade luso- 
americano com vista à angariaçâo de fun- 
dos destinados às vitimas dos incêndios 
que lavram em Portugal vai começar a ser 
divulgado na costa leste dos Estados 
Unidos. 
Sob o titulo "We Care - Fogos em Portugal", 
a campanha surge na sequência de uma 
conjunçào de esforços a que aderiram o 
BCPBank, corn sede em Newark, a 
Câmara de Comércio Luso-Americana de 
Nova Jersey, a Portuguese-American 

Historical & Research Foundation, do 
Estado da Carolina do Norte, a estaçâo 
portuguesa de televisâo SPT e o jornal 
Luso-Americano, ambos corn sede em 
Newark. 
Segundo o jornal Luso-Americano, tudo 
começou corn a insistência de um cidadâo 
norte-americano de origem russa que em 
2002 visitou Portugal, numa viagem que se 
prolongou por 39 dias, e durante a quai 
encheu um diârio de anotaçôes e tirou 
mais de 3.000 fotografias. 

Detidos mais quatro presumiveis incendiârios, total eleva-se para 62 suspeitos 
As autoridades portuguesas anunciaram a 
detençào de mais quatro suspeitos de fogo 
posto, elevando para 62 o numéro de pes- 
soas detidas em Portugal por suspeita deste 

crime desde o inicio da vaga de incêndios. 
A Policiajudiciâria (PJ) de Coimbra anun- 
ciou a detençào de mais très presumiveis 
incendiârios, suspeitos de terem ateado 
fogos nos concelhos da Pampilhosa da 
Serra e de Tâbua e na zona de Carregal 
do Sal. 
Um homem de 44 anos, aposentado por 
incapacidade, é suspeito da autoria material 
de pelo menos um incêndio florestal, ocor- 
rido no dia 03 de Agosto na Pampilhosa da 
Serra, référé a PJ num comunicado. 
Numa outra nota, a PJ anuncia ter detido 
também um desempregado de 44 anos, em 
relaçâo ao quai foram recolhidos "fortes indi- 

cios" de dois crimes dolosos de incêndio flo- 
restal, ateados em Tâbua. 
Aquela força poUcial, que salienta ter actua- 
do em colaboraçào corn a pohcia florestal, 
deteve igualmente um individuo de 25 anos 
suspeito de dois crimes dolosos de incêndio 
florestal praticados durante este mês na 
zona de Carregal do Sal, e que vai ser sub- 
metido ao primeiro interrogatôrio judicial. 
Também a Guarda Nacional Republicana 
anunciou ter detido um homem corn mais 
de 40 anos suspeito de ter ateado um fogo 
na zona de Ribamondego, no concelho de 
Gouveia. 
Fonte da GNR disse à Agência Lusa que o 

presumivel incendiârio foi detido na noite 
de segunda para terça-feira e que, depois de 
ouvido em tribunal, ficou obrigado a apre- 
sentaçôes semanais no posto de Gouveia. 
Os incêndios registados este ano em 
Portugal destruiram 215.000 hectares de 
florestas - uma ârea équivalente ao distrito 
de Viana do Castelo e quase idêntica à 
extensâo do Luxemburgo - segundo esti- 
mativas oficiais, provocaram 15 mortos e 
levaram à detençào de 62 pessoas, sus- 
peitas de fogo posto. 
A confirmarem-se estes dados, 2003 
baterâ o recorde de ârea ardida nos ùlti- 
mos 23 anos. 

Cuônicfl DE CoiriDDfl 
0 AMOR ESIA DENTRO DE N6S 
Serâ mesmo que todas as cartas de amor 
sào ridiculas? 
O amor tém tantas faces! 
Quando me habituel a amar uma flor. Um 
cào. Uma paisagem. Um trecho musical. 
Tanta pequena coisa, percebi que o mais 
importante é amar. Que o amor estâ dentro 
do coraçâo e da aima de quem ama. E se 
quem nào tem nào pode dar, preciso ter 
amor dentro de mim, por mim prôprio e 
por todos os pequenos nadas que fazem a 

diferença. 
Até posso estar ligado à fonte primeira. Isso 
é bem melhor. Hâ dias, vi uma imagem: o 
tronco seccionado de uma ârvore. Havia 
zonas circulares bem distintas. 
A parte de fora era protegida por uma 
casca rugosa. Compare! depois corn a 
imagem representativa do ser humano. A 
zona circular externa poderia correspon- 
der ao corpo. O invôlncro externo. O 
que em nos é visivel. A zona seguinte, 

loHii 
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marisco, costeletas, 
galinha grelhada na 
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saladas e muito mais. 

905-829-8395 
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corresponderia à aima. A mais 
interior teria a ver corn o espiri- 
to. Todas estas zonas comuni- 
cam umas corn as outras, 
numa grande interdependên- 
cia, tal como no ser humano. 
Se estou triste, o meu rosto 
demonstra-o. Do mesmo modo 
quando estou feliz, os meus 
olhos brilham. Também sabemos que os 
nossos estados de aima mais profundos, 
tais como a raiva. O medo. O ôdio. A inve- 
ja... e outros, se manifestam no corpo, em 
doença. 
Assim como a alegria. A Paz. A serenidade. 
O bem-fazer... se traduz numa saüde radi- 
ante. Em alegria de viver! 
Depois podemos fixar-nos nas formas de 
amor correspondentes às tais zonas circn- 
lares representativas do ser humano. O 
interior, que designaremos por espirito, 
tem como expressâo amorosa AGAPE 
(vindo do grego) e que traduziriamos por 
CARIDADE, puro amor ablativo. A zona 
intermédia correspondente à aima, o amor 
FILIA, corn expressâo na AMIZADE, que 
todos que damos e recebemos e jâ experi- 
mentâmos tantas vez. 
A parte exterior, correspondente ao corpo, 
o EROS- o tal amor tâo falado (ou vivido...) 
e que mascara e dâ a ilusâo de ser amor, 
aproximando as pessoas, mas corn curta 

duraçâo .Passa depressa. Deixa 
uma sensaçâo de vazio. Por 
vezes é irritadiço. Torna-se 
agressivo. E é sempre bastante 
egoista. Como reflexào, jâ 
temos matéria. 
Talvez a maioria dos leitores, se 
integrem nas zonas apontadas. 
Se nào, o que poderâ haver 

como matéria de revisâo, sô cada um de 
nos sabe o que deseja da vida. É a tal 
coisa; mesmo um grande Navio, um lindo 
Barco de Recreio nunca chegarâ a um 
sitio paradisiaco, se nào se sabe para onde 
se quer ir! 
Entâo ? Mâos à obra e aquele abraço, câ de 
Coimbra! 

Como nota final, ainda uma citaçâo da 
canadiana Kathleen Keating: 
«Como um dragào, o amor é mâgico e para- 
doxal. As vezes impetuoso. Outras vezes 
suave. Sempre misterioso. A terapia do 
amor é uma oportunidade para a cura e o 
crescimento mùtuos. Pode ser compartiüia- 
da corn colegas, amigos, namorados, fami- 
liares, filhos, corn aqueles que se rela- 
cionam por afinidade e generosidade - ou 
simplesmente corn alguém que esteja no 
seu coraçâo no momento. O amor estâ em 
toda a parte - levando-nos a ter visôes e 
obter respostas, compai.xào e cooperaçào». 
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Anàlise ao proiecto He lei des conservadores e liberals sobre seguros de 
carres - Rosario Marcbese, deputado provincial da area Trinity-Spadina 
"Tal como no caso da Hydro, nao existem 
maiores diferenças entre as posiçôes dos li- 
bérais e dos conservadores quanto ao seguro 
para automôveis. Seguem apenas 10 exem- 
plos, tirados directamente das paginas dos 
livretos que descrevem as posiçôes e os pianos 
destes partidos quanto a este assunto. No 
caso dos Conservadores, o piano chama-se 
Automobile Insurance Affordability Plan for 
Ontario, e os Libérais produziram o "Lower 
rates, for a Change". Vamos comparar; 
- Os conservadores sâo da opiniâo que deve- 
mos reduzir os custos médicos através de 
mais um programa "novo" de avaliaçâo e de 
tratamento a feridos ("Pre-Approved 
Framework", pagina 9, e na ehminaçào da 
duplicaçâo de servços, também na pagina 9). 
Os Uberais apresentam exactamente as mes- 
mas ideias, nas pâginas 3 e 4 do seu piano. 
- Os conservadores querem tirar o direito de 
condutores feridos de levar a tribunal os que 
causam acidentes, através de novas e mais 
estringentes definiçôes de "feridas sérias" 
(pâgina 17). Os libérais sâo da mesma 
opiniâo, como o leitor pode constar na pâgi- 
na 4 do sen piano. 
- Tanto os Libérais (na pâgina 5), como 
tambem os conservadores (na pâgina 17, dos 
respectivos pianos) querem impôr limites na 
quantia que soferedores podem receber como 
compensaçâo por serem vitimas de acidentes. 
- A reduçâo de "fraude" é tambem uma 
promessa dos conservadores (pâgina 15) e 
dos Uberais (pâgina 5), sem que, no entanto, 
apresentem acçôes concretas corn as quais 
vâo alcançar esta meta. 

- Os conservadores prometem "encontrar" 
$500 Milhôes em poupanças e, depots, forçar 
as empresas de seguros a compensar os seus 
cUentes, mas nâo dizem como vâo conseguir 
isto. Os Uberais, por sua parte, dizem que 
farâo exactamente o mesmo, e prometem 
poupanças de $650 milhôes. 
- Nenhum destes partidos estâo dispostos a 
tomar medidas que possam irritar os seus 
apoiantes na indüstria de seguros (que, de 
acordo corn Elections Ontario, sâo finan- 
ciadores habituais e generosos de ambos estes 
partidos). 
Os conservadores prometem uma "possivel" 
reduçâo, enquanto que o Uberais prometem 
um reduçâo temporâria, nos custos de 
seguros. 
- Ambos estes partidos visam obrigar condu- 
tores a pagar mais para ter o direito de levar a 
tribunal os causadores de acidentes (piano U- 
beral, pâgina 2, piano conservador, pâgina 19). 
- Ambos estes partidos visam aumentar o aba- 
timento ("deductible") para nâo incentivar as 
vitimas a exercerem o seu direito de proces- 
sar outros condutores, responsâveis por aci- 
dentes. Os conservadores querem aumentar 
esta quantia para 30,000 (pâgina 13), enquan- 
to que os Uberais sugerem a quantia mais 
modesta de 25,000 (pâgina 4). 
- Por fim, os pianos de ambos os conser- 
vadores (pâgina 14) e dos Uberais (pâgina 5) 
visam protéger condutores que pagam corn 
cheques sem cobertura, que se mudam para 
outras provincias ou territôrios, ou que têm 
seguros "no-fault", enquanto que nâo fazem 
nada para protéger condutores que têm custos 

mais altos, sô porque estes sâo idosos, jovems 
ou mulheres! 
- E ambos estes partidos rejeitam a proposta 
do Consumer's Association of Canada, o da 
adopçâo de um sistema pübUco, corn a quai 
O governo de British Colombia (por exemp- 
lo) tem conseguido manter baixos os preços 
dos seguros para automôvel. 
O mais significativo é que nenhum destes 
pianos exige, nem promete, uma reduçâo 
substancial e estâvel nos custos. Alguns can- 
didatos destes partidos poderâo mencionar 
reducôes abstractas, mas os pianos dos 
respectivos partidos nâo as mencionam. Em 
contrapartida, pode consultar o piano do 
NDP quanto a este assunto, o ùnico partido 
a exigir um sistema püblico. Porquê? Para 
além das razôes mencionadas no piano do 
NDP, que pode consultar através do 
www.publicpower.ca, existem ainda estas 
quatro: 
- Um sistema püblico mantém os preços a 
um nivel baixo e razoâvel; e as reduçôes nos 
custos, para os residentes de provincias corn 
sistemas publicos, tais como Saskatchewan, 
Manitoba e Colombia Britânica, foram na 
ordem dos 7 a ITO durante o ano passado. 
- Um sistema publico paga por si mesmo; 
Manitoba Public Insurance foi dado um 
empréstimo em 1971, que foi pago (como 

Os Libérais do Ontario vâo baixar 
os indices do segpiro automôvel, de 
10 a 20 por cento. 

O piano reduz custos, aumenta a flexibili- 
dade e promove protecçâo do consumidor 

Nellie Pedro informa que Dalton 
McGuinty e os Libérais do Ontario apre- 
sentaram um piano que prevê a reduçâo 
dos indices do seguro automôvel, de 10 a 
20 por cento. «O piano dos Libérais do 
Ontario conduz a indices mais baixos, cor- 
tando nos custos e oferecendo aos con- 
sumidores maiores opçôes e flexibilidade, 
sem comprometer a assistência médica em 
caso de acidente». 

O piano dos Libérais do Ontério, inclui: 

- Promover a reduçâo dos indices: Assim 
que um novo Governo Liberal do Ontârio 
tomar posse, ira procéder ao congelamen- 
to dos indices. No prazo de 90 dias apôs a 
tomada de posse, o nosso Governo irâ 
requerer às companhias de seguros o corte 
do valor do prémio de seguro, em cerca de 
10 por cento, transformando-os em 
poupanças criadas por um pacote de medi- 
das que irâo alterar o modo de funciona- 
mento das companhias de seguros. Os con- 
sumidores poderâo poupar ainda mais - 
um adicional de 10% nos seus prémios - 
aproveitando-se das novas opçôes de 
cobertura oferecidas. As companhias terâo 
uma maior margem de oferta aos consu- 
midores, devido a um maior leque de 
apôlices e dedutiveis, em vez de obrigarem 
os condutores a pagarem por beneficios de 

juros) nos anos 90. E a Insurance 
Corporation of British Columbia nâo sô 
obtém lucros, como também proporciona 
subsidios para outros ministérios, através do 
registo de veiculos. 
- Os condutores no Ontario estâo a subsidiar 
um sistema privado corn uma burocracia 
cara e cada vez maior. O seguro obrigatôrio 
de automôvel quer dizer que cada condutor 
é obrigado a sustentar um sistema que apoia 
mais de 100 empresas de seguros, cada um 
corn os seus escritôrios, executives e investi- 
dores que, como é de esperar, exigem lucros, 
a todo O custo! O custo médio para cada caso 
na Colombia Britânica é $359. No Ontârio, 
é mais de $478. 
- Um sistema privado nâo fornece $1.3 bi- 
Ihôes de dôlares em impostos ao governo, 
dinheiio que poderia ser utilizado para me- 
Ihorar services de seguro para utentes, ou uti- 
lizado nos sectores de saüde, educaçâo ou 
energia. 
O mercado de seguros de automôvel no 
Ontario é mais ou menos $7 bilhôes - e as 
empresas privadas dizem que nâo têm lucre! 
Um sistema publico nâo é a melhor maneira 
de reduzir custos e protéger os condutores do 
Ontario: é a ùnica maniera. E o NDP é o 
ünico partido disposto a lutar por um sis- 
tema püblico." 

que nâo necessitam, como é frequente- 
mente o caso actual de «modelo ünico» no 
que respeita ao seguro automôvel. 
- Reduzir custos: Iremos regular os eleva- 
dos custos médicos, melhorando a forma 
como as pessoas acidentadas sâo tratadas, 
reduzindo a burocracia governamental e 
os excessives custos dos tribunais e ainda 
eliminando a fraude e o conflito de inte- 
resses. As companhias de seguros serâo 
obrigadas a transferir o valor economiza- 
do para os consumidores. 
- Melhorar a protecçâo ao consumidor: 
Vigilâneia para conservar os custos e os 
valores dos prémios baixos, através de um 
Inspector de Seguro Automôvel que irâ 
ouvir e investigar as queixas sobre prâticas 
injustas, ou seja, um mécanisme de medi- 
açâo para resolver disputas entre condu- 
tores e companhias de seguros, e um Piano 
de Protecçâo contra Aumentos dos 
Indices, por forma a evitar aumentos brus- 
cos no future. 
«O governo de Eves anunciou regras que, 
na melhor das hipôteses, poderâo abran- 
dar O ritmo do aumento do valor do 
prémio do seguro. O nosso piano propôe a 
sua reduçâo», declarou Nellie. 
Nellie Pedro e George Smitherman ini- 
ciaram uma campanha de Verâo sobre 
seguro automôvel, que inclui audiçôes 
püblicas em 16 cidades e vilas do Ontârio, 
apôs a apresentaçâo de um manifesto inti- 
tulado Indices Mais Baixos, para variar: O 
Piano dos Libérais do Ontârio para 
Seguro Automôvel. Côpias deste mani- 
festo poderâo ser consultadâs em 
www.ontarioliberal.com. Haverâ audiçâo 
püblica em breve na zona de Trinity 
Spadina organizada pela candidata 
Liberal Nellie Pedro. 

ERVANÂRIA VnÔRIA inc. 
PRODüTOS NATURAI5 E MEDÎCINA HOMEOP^TICA 

Comunicado de Nellie Pedre, candidata 
previncial pela Partide liberal 
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Comunidade: 
Dia 15 de Agosto 
-Noite Cultural no Clube de Golfe Sleepy Hollow de Bento Sâo José. 
Info: 416 531-998L 

Dias 16 e 17 de Agosto 
-Festas em Fïonra de Nossa Senhora do Monte, Padroeira da Madeira, no 
Madeira Park. Informaçôes: 416 533-2401. 

Dia 17 de Agosto 
-First Portuguese C.C.C. realiza o seu Cruzeiro anual no Lago Ontârio, no barco 
Pioneer, com btiffett e; espeetâculo. Mùsica corn o DJ Green e variedades com 
Jessica Amaro. Informaçôes e réservas, por intermédio de Maria Tavares: 
416 531-9971/72, ou 531-1647. 

De 25 de Agosto a 5 de Setembro 
-A Escola de Português do Portuguese Cultural Centre of Mississauga tem as 
inscriçôes abertas para o ano lectivo de 2003/04 de 25 de Agosto a 5 de 
Setembro, na sede do clube, entre as 19h00 e as 21h00. Para mais informaçôes 
contactem pelo telefone: 905 286-1311, ou pelo fax: 905 286-0131. 

Dias 30 e 31 de Agosto 
-Touradas à Corda, à moda da Terceira, no Oriental de Cambridge. 
Info: 519 623-2020. 

Dia 2 de Setembro 
-A ACAPO realiza no dia 2 de Setembro, às 20h00, a Reuniâo de Conselho de 
Présidentes na sede-social do Futebel Clube do Porto de Toronto. 

NOTAINFORMAIIVA 

Sindicato dos trabalhadores consulares 
e das missôes diplomàticas 
Apôs longa hibernaçâo MNECP 
manda encerrar Hong-Kong e 
Osnabrück à pressa e fora de 
tempo 

Ha 3/4 semanas, a Comunicaçào Social 
deu conta de situaçôes insustentâveis, que 
vinhamos prevendo, em Londres - reduçâo 
de pessoal, distürbios, encerramento por 
alguns dias -, em Berna - eminência de 
encerramento, por falta de pessoal, sô 
ultrapassada pela colocaçâo de um 
Adjunto do SECP e colaboraçâo de um 
dirigente do sindicato - e em Hamilton - 
que fechou pura e simplesmente, por ter 
ficado sem pessoal. 
Depois destas anomalias, que poderào, 
corn fadlidade, vir a estender-se a, por 
exemplo, Luxemburgo, Rio, Caracas ou 
Genebra, veio agora a püblico a extinçào 
dos consulados-gerais, a 30 de Setembro, 
de Osnabrück e Hong-Kong. 
Embora ha muito tempo prevista - junta- 
mente corn Bayonne, Nancy, Reims, 
Rouen e Porto Alegre - sô agora é anunci- 
ada quando bom numéro de traba- 
lhadores gozam as suas merecidas férias, 
confrontando-os corn a sua afectaçào a ou- 
tres consulados apenas corn 2 meses de 
antecedência, jâ a partir de 1 de Outubro, 
sem que os serviços se tivessem dignado 
informâ-los desse facto corn maior ante- 
cedência, nào obstante os despachos de 
encerramento terem sido assinados pelo 
senhor Ministro 5 semanas antes! 
Este desprezo pela vida das pessoas revela- 
se também no facto de este calendârio nâo 
considerar os problemas relacionados corn 
contratos de arrendamento e ano escolar 
dos filhos, havendo a recear silêncio e falta 
de reaeçào atempada, à necessidade de os 
trabalhadores verem os custos das trans- 
ferêneias, o tempo para a mudança e a sua 

legalizaçào nos postos de destino devida- 
mente acautelados. 
Para além dos légitimes direitos dos tra- 
balhadores, também as necessidades dos 
serviços nâo foram acauteladas. Embora o 
STCDE tivesse repetida e incisivamente, 
chamado a atençâo para a sua necessi- 
dade, nào houve a minima intervençâo 
especifica preparatôria, em matérias tâo 
elementares como a adequaçâo das insta- 
laçôes, a formaçào dos funcionârios, a 
informatizaçào e a gestào. Ou seja os 
serviços vào necessariamente piorar, 
sendo de realçar, pela negativa, a situaçào 
em Hamburgo, cujas instalaçôes estâo ver- 
gonhosamente degradadas, onde nào hâ 
gestào e cujo serviço irâ aumentar de 70%, 
sendo reforçado em apenas uma pessoa 
(atendendo às saidas de pessoal). 
Mas se os encerramentos vinham sendo 
anunciados como fazendo parte de uma 
reestruturaçào da rede consular, (sem 
nunca se referir a, pelo menos igualmente 
importante, gestào consular), falando-se 
em fechar aqui para abrir acolâ - 
Manchester, Côrsega, California, Kiev, 
Chisinau, Ticino -, agora a noticia dos 
encerramentos, surge associada à criaçào 
de consulados honorârios - Hong Kong, 
Osnabrück, Pau (perto de Bayonne), 
Nancy, Reims e Rouen, (Porto Alegre jâ 
nâo encerra?) -, pelo que parece con- 
frontarmo-nos corn um programa de pri- 
vatizaçào da rede consular. 
Se hâ necessidade de serviço consular 
naquelas areas, porquê destruir estruturas 
existentes, que poderiam ser melhoradas e 
alteradas (passando, por exemplo, a vice- 
consulados), substituindo-as por 
escritôrios honorârios / privados / 
amadores, piorando necessariamente o jâ 
pouco e déficiente apoio existente? 

O Dep. de Infonnaçào do STCDE 

on 

832 BAY 
(A NORTE DA COLLEGE ST.) 
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Addison on Bay e José da Costa oferecem 

na compra de um carro novo ou usado, 

preços sensacionais, fînanciamento 

excelente, tudo isto aliado ao serviço 

impecàvel de assistência, que inclui 

serviço ao sàbado desde as 8h00 às 14h00. 

José da Costa trabalha exaustivamente, 

para que a compra do seu Pontiac, Buick, 

GMC ou Cadillac, constitua a melhor 

experiência da sua vida. 

TUDO ISTO S6 COM JOSÉ DA COSTA 
E ADDISON ON BAY 

t Mlr*1 '' rx 1111 I A/** 

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

Telefone: 416-964-3211 
M24 
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uma voz que 
se nnant;em 

Elvis Aron Presley nasceu em 
circunstâncias muito humiides 
numa casinha de duas divisées 
em Tupelo, no Mississipi, em 8 
de Janeiro de 1935. Os seus pais 
eram Vernon e Gladys Presley, e 
O seu irmâo gémeo, Jesse Garon, 
nasceu jà morto. Elvis viria a ser 
filho ûnico. Ele e os seus pais 
mudaram-se para Memphis, no 
Tennnessee, em 1948, e foi là que 
Elvis completou a escola, na 
Humes High School em 1953. 

As influências musicais de Elvis foram a 
mùsica pop e country do dia-a-dia, a müsi- 
ca gospel que ouvia na igreja e nos concer- 
tos de gospel nocturnos a que frequente- 

mente assistia, bem como os rhythm and 
blues negros que absorvia na histôrica 
Beale Street enquanto adolescente. Em 
1954, iniciou a sua carreira como cantor 
no lendârio estüdio Sun em Memphis. 
Nos finais de 1955, o seu contrato 
discogràfico foi vendido à RCA Victor. 
For volta de 1956, era jâ uma sensaçâo 
internacional. Corn um som e estilo que 
combinavam de forma ùnica as suas 
diversas influências musicais e desafi- 
avam as barreiras sociais e raciais de 

todos os tempos, ele iniciou uma era 
completamente nova na mùsica e cultura 
popular americana. 
Apresentou-se em 33 filmes bem sucedi- 
dos, fez histôria corn as suas apresen- 
taçôes e especiais televisivos, e conheceu 
grande sucesso através dos seus muitos 
espectâculos ao vivo dados em tournée e 
Las Vegas, lotando sempre todas as 
salas. Na globalidade, vendeu mais de 
um biliào de discos, o que é muito mais 
do que qualquer outro artista. As suas 

DUNDAS^ 
Travel & Tours 

XorontJOi ON M6J 1YS 

Tel.: 416-516-5336 
Tax: 416-516-7724 

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

vendas na América renderam-lhe Discos 
de Ouro, Platina e Multi-Platina, numa 
soma muito maior do que qualquer 
outro artista ou grupo. Entre os muitos 
prémios e certificados que ganhou, 
conta-se o Grammy Lifetime 
Achievement Award, que recebeu aos 36 
anos, da National Academy Of 
Recording Arists and Sciences, bem 
como o facto de ter sido nomeado Um 
dos lü Jovens Mais Destacados da Naçâo 
em 1970, pelas Jaycees dos Estados 
Unidos. Sem quaisquer privilégios espe- 
ciais que o seu estatuto de artista lhe 
podia ter dado, serviu corn honra o seu 
pais no Exércifo dos Estados Unidos. 
O seu talento, boa aparência, sensuali- 
dade, carisma e bom humor conquis- 
taram milhôes de pessoas, bem como a 
sua humildade e amabilidade humana 

que sempre demonstrou ao longo da sua 
vida. Conhecido no mundo inteiro pelo 
seu primeiro nome, é considerado como 
uma das figuras culturais mais impor- 
tantes do Século XX. 
Na mùsica, Elvis lançou 73 albuns, para 
além de varias dezenas de singles. Todos 
atingiram ouro ou plantina. Escolher os 
melhores é tarefa impossivel, no entanto, 
destaca-se: Elvis Country, Elvis Now, He 
Touched Me, Love Me Tender, Moody 
Blue e Elvis Presley. 
Para além da mùsica, Elvis também se 

notabilizou no mundo do cinema, tendo 
participado em Love me Tender, Loving 
You, Jailhouse Rock, Kingo Creoule, 
G.I. Blues, Flaming Star, Wild in the 
Country, Blue Hawaii, Follow That 
Dream, Kid Galahad, Girls Girls Girls, 
It Happened at the World’s Fair, Fun in 
Acapulco, Kissin’ Cousins, Viva Las 
Vegas, Roustabout, Girl Happy, Tickle 
Me, Harum Scarum, Frankie Ad 
Johnny, Paradise Hawaiian Style, 
Spinout, Easy Come Easy Go, Double 
Trouble, Clambake, Stay Away Joe, 
peedaway, Live a Little Love a Little, 
Charro, The Trouble With Girls, 
Change of Habit, That’s The Way It Is e 
Elvis On Tour. 
Elvis morreu na sua adorada casa em 
Memphis, Graceland, em 16 de Agosto 
de 1977. 
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1 03 anos apos a sua morte 

É considera^lo o grande 
romancista da literatura portugue- 
sa, quer pela sua amplidâo temàti- 
ca (dominada pela critica da 
sociedade contemporânea e pelos 
desmandos do amor sensual, ex. O 
Crime do Padre Amaro, 1875, e O 
Primo Basflio, 1878), quer pela 
capacidade narrativa (manifesta- 
da na orgânica realista e déca- 
dente de Os Maias, 1888), quer 
pelo rigor e criatividade do seu 
estilo impressionista (que culmina 
na prosa animista de A Cidade e 
as Serras, 1901). 

Émile Zola (autor de varias obras, 
entre elas Germinal, sobre a situ- 
açâo da classe trabalhadora em França). 
Casamento corn Emilia de Castro 
Pamplona (Resende), no oratorio particu- 
lar da Quinta de Santo Ovidio no Porto. 
Em 1887, surge «A Reliquia» e em 1888 é 
nomeado consul em Paris, ao mesmo 
tempo que publica o livro mais conhecido 
da sua obra «Os Maias». Da década de 90, 
pouco se sabe da sua vida, tendo, no entan- 
to, dedicado estes ültimos anos da sua vida 
à continuaçâo da escrita e aos “Vencidos 
da Vida”. É nesta década que surge a 
traduçâo e publicaçâo de «As Minas de 
Salomào», de Henry Rider Haggard, de 
«A Ilustre Casa de Ramires»Em 1900, 
publica «A Correspondência de Fradique 
Mendes» e «A Ilustre Casa de Ramires». 
Faleceu a 16 de Agosto desse mesmo ano, 
em Paris, apôs doença prolongada. O 
corpo foi transladado para o cemitério do 

social e de pensamento que foi a Geraçâo 
de 70, Eça surge nas Conferências do 
Casino como paladino de uma nova forma 
de arte. Todavia, apesar de defensor de 
uma nova estética, o autor sempre teve 
uma posiçào critica aos preceitos do 
Naturalismo (vejam-se a carta-prefâcio d'O 
Mandarim e "Positivismo e Idealismo", in 
Notas Contemporâneas). 
Apesar de nâo existir o texto da conferên- 
cia, podemos inferir, a partir dos jornais 
da sua época, que a sua posiçâo résulta da 
rejeiçào do Ultra-Romantismo e da defesa 
de um Realismo eivado de premissas na- 
turalistas que podemos condensât no trip- 
tico ciência literâria/experiência/fisiolo- 
gia. Sob o magistério de Taine, Proudhon 
e Zola, déclara que a estética realista "é 
uma base filosôfica de todas as con- 
cepçôes do espirito, - uma lei, uma carta 

de guia, um roteiro do pensamen- 
to humano, na eterna regiâo artis- 
tica do belo, do bom e do justo. (...) 
É a negaçào da arte pela arte; é a 
proscriçào do convencional, do 
enfâtico e do piegas. É a aboliçâo 
da retôrica considerada como a 
arte de promover a comoçào usan- 
do da inchaçâo do periodo, da 
epilepsia da palavra, da congestâo 
dos tropos. É a anâlise corn o fito 
na verdade absoluta. Por outro 
lado, o Realismo é uma reacçâo 
contra o Romantismo: o 
Romantismo era a apoteose do 
sentimento; - o Realismo é a anato- 
mia do carâcter". 
No nosso pais nâo se traçou corn 
contornos definidos uma fronteira 
entre Realismo e Naturalismo, 
como demonstra Julio Lourenço 
Pinto: 
O realismo ou naturalismo - 
rejeitamos a subtileza da distinçâo 

- apesar dos seus pecados, vai triunfando 
em toda a linha. 
O prôprio Eça, em "Idealismo e 
Realismo", utiliza as duas designaçôes: 
Creio que em Portugal e no Brasil se 
chama realismo, termo jâ velho em 1840, 
ao movimento artistico que em França e 
em Inglaterra é conhecido por "naturalis- 
mo" ou "arte experimental". Aceitemos 
porém realismo, como a alcunha familiar e 
amiga pela quai o Brasil e Portugal co- 
nhecem uma certa fase na evoluçào da arte. 
Este movimento tem encontrado em 
Portugal grandes hostilidades. Também 
no Brasil (nâo o digo sem algum despeito 
patriôtico), se tem combatido o realismo 
corn um talento superior e corn ideias. (...) 

José Maria Eça de Queirôs nasceu a 25 de 
Novembro de 1845, na Pôvoa de Varzim. 
Concebido antes do casamento dos pais, 
sô foi reconhecido oficialmente como filho 
jâ corn 40 anos. Dez anos mais tarde, entra 
no Colégio da Lapa, no Porto, como aluno 
interno, nele permanecendo até 
1861, altura em que se matricula na 
Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra. É 
durante a fase coimbrâ que con- 
hece Teôfilo Braga, um dos seus 
grandes amigos e referência da 
Geraçâo de 70. Em 1865, junta-se 
ao seu grupo de amigos, Antero de 
Quental, travando conhecimento 
corn este ultimo durante uma re- 
presentaçâo no Teatro Académico. 
Em 1866, forma-se em Direito e 
instala-se em Lisboa, na casa do 
pai. Nesse mesmo ano parte para 
Évora, onde vem a fundar e dirigir 
o jornal Distrito de Évora. Um ano 
mais tarde, regressou a Lisboa. 
Em 1870, Eça é nomeado 
Administrador do Distrito de 
Leiria, ao mesmo tempo que se 
junta a Ramalho Ortigào para es- 
crever «O Mistério da Estrada de 
Sintra». Ainda nesse ano, surge a 
oportunidade de prestar provas para con- 
sul de 1“ classe, o que faz e obtem o 
primeiro lugar. Assim, em 1972, é nomea- 
do consul em Havana. Um ano mais tarde 
- e aproveitando a estadia em Cuba - visi- 
ta os Estados Unidos da América, em mis- 
sâo do Ministério dos Négocies 
Estrangeiros e visita também o Canada. 
Em 1874, é transferido para Newcastle. É 
partir desta data que começam a surgir os 
grandes nomes da obra literâria que nos 
deixou. Em 1876, «O Crime do Padre 
Amaro», em 1878, «O Primo Basilio» e em 
1880, «O Mandarim». 
Entretanto, em 1883, é eleito sôcio corre- 
spondente da Academia Real das Ciências 
e em 1885, visita, em Paris, o escritor 

Alto de S. Joâo, em Lisboa, em Setembro 
desse mesmo ano. 
Porém, Eça faleceu deixando um vasto 
numéro de obras escritas, jamais publicas 
durante a sua vida. A titulo pôstumo, 
durante o decorrer o século XX, surge «A 
cidade e as Serras», «Contos», «Prosas 
Barbaras», «Cartas de Inglaterra», «Ecos 
de Paris», «Cartas Familiares e Bilhetes de 
Paris», «A Capital», «O Egipto», «A 
Tragédia da Rua das Flores», entre vârias 
correspondências. 
O texto que se segue é da autoria do pro- 
fessor Luis Miguel Oliveira Cardoso, sobre 
a obra queirosiana, sobretudo no que se 
référé ao «Crime do Padre Amaro». 
«Na linha do vasto movimento de reforma 

Mas na realidade o naturalismo nem foi 
inventado pelo Sr. Zola, nem consiste em 
descrever meticulosamente obscenidades, 
nem tem retôrica prôpria, nem sobretudo 
é uma escola! (...) Agora temos a escola 
realista! Nâo - perdoem-me - nâo hâ escola 
realista. Escola é a imitaçâo sistemâtica 
dos processos de um mestre. Pressupôe 
uma origem individual, uma retôrica ou 
uma maneira consagrada. Ora o naturalis- 
mo nâo nasceu da estética peculiar de um 
artista; é um movimento gérai da arte, 
num certo momento da sua evoluçào. 
Mais importante do que a terminologia 
era a essência renovadora do novo 
romance social, euforicamente iluminado 
pelo século cientifico do rigor, da objec- 
tividade, fazendo da arte um instrumento 
de investigaçâo. 
pensamento dividia-se entre a apologia 

de Balzac e os seus retratos psicolôgicos e 
o método de Zola corn os seus principios 
deterministas, o que, no fundo, traduz 
uma distinçâo entre Realismo e 
Naturalismo. De algum modo, porém, 
nâo se afirmava uma nitida separaçào de 
âguas pois sô a verdade e os factos sociais 
interessavam, ou nas palavras de Eça, "o 
dever do artista é estudâ-los, como o 
botânico estuda as plantas, sem se impor- 
tât que seja a beladona ou a batata, que 
envenene ou nutra". 
Eça pretende pintar a sociedade portugue- 
sa, produto do Constitucionalismo desde 
1830, nas suas Cenas da Vida Portuguesa. 
Defende uma concepçâo de arte que deve- 
ria levar à consciencializaçâo, pelo que O 
Primo Bazilio, por exemplo, alinha pelos 
vectores de anâlise naturalista, explicando, 
para além da simples descriçâo, numa ati- 
tude de complemento cientifico ao 
Realismo que propugnava. Mais ainda, 
quando em 1879 escreve um texto que de- 
veria tornar-se o prefâcio â terceira versâo 
d'O crime do padre Amaro, Eça apresenta 
o método naturalista: 
Nâo se riam: o simples facto de ir ver 
Virginia quando se pretende descrever 
Virginia, é uma revoluçâo na arte! É toda a 
filosofia cartesiana: significa que sô a 
observaçâo dos fenômenos dâ a ciência 
das coisas. Este homem vai ver Virginia, 
estuda-lhe a figura, os modos, a voz; exa- 
mina o seu passado, indaga da sua edu- 
caçâo, estuda o meio em que ela vive, as 
influências que a envolvem, os livros que 
lê, os gostos que tem - e dâ enfim uma 
Virginia que nâo é uma Cornélia, nem 
Ofélia, nem Santo Agostinho, nem Clara 
de Borgonha - mas que é a burguesa da 
Baixa, em Lisboa, no ano da graça de 1879. 
Assim, tanto O Primo Bazilio como O 
crime do padre Amaro, reflectem esta 
mundividência estético-ideolôgica, apesar 
de, • corn a terceira versâo desta ultima 
obra, os cânones naturalistas caminharem 
para a subtileza.» 

(Paginas consultadas: Fundaçâo Eça de Queirôs e 

Instituto Camôes) 
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HAIR CARE SYSTEM ®TM 

Produtos Naturals. Resultados Sensacionais! 
MARIANA DE OLIVEIRA 

CEO 

De Oliveira 
Skin Care Systems 

SOFRE DE PROBLEMAS NA PELE? 

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

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

ESTâ A PERDER CABELO, OU 

JÂ PERDEU A MAJOR PARTE? 

De Oliveira pode ajuda-lol 
• Queda. de IJ 19 II 

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

purUicadores e estimulantes para 
revitalizar o couro cabeludo e cabelo 

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

Toronto, On 1B4 
www.deoliveirasystems.com 

Business Initiative Directions - 2001 New York 
Recipient of the 2001 International Gold Award for 
Excellence and Business Prestige 
European Market Research Centre - 2002 Brussels 
Recipient of the EuroMarket Award 2002 for 
Outstanding Business Performances and Managtîrial 
Achievements while Adapting International Standards 
Business TnlHatlv»» Dlrecâona - 2002 Paris 
Recipient of the 2002 Internationa] Platinum Star Award 
for World Quality Commitment 

De Oliveira 
Hair Care Systems 
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Poluiçâo durante 197 horas 
este ano, apenas 30 horas 
em 2002 
Os nfveis de poluiçâo por ozono 
ultrapassaram este ano em 
Portugal O limiar obrigatôrio de 
informaçâo à populaçâo 
durante 197 horas, quando em 
2002 apenas se registaram 30 
horas, revelou fonte do Instituto 
do Ambiente. 

A poluiçâo atmosférlca causada pela 
concentraçâo de ozono no ar pode pre- 
judicar a saude, sobretudo de crianças, 
idosos, asmâticos e pessoas corn proble- 
mas alérgicQS ou respiratôrios: 
O Instituto do Ambiente tem registo 
de 197 horas em que os niveis de con- 
eentraçâo de ozono ultrapassaram os 
180 microgramas por metro cûbico de 
ar, limite a partir do quai é obrigatôrio 
informar a populaçâo. 
Sô em duas semanas, desde 29 de 
Julho, este limite foi ultrapassado 
durante 167 horas, em vârios pontos 
do pais. 
Em todo O ano de 2002, os niveis de 
ozono estiveram acima do normal 
durante 30 horas e, em 2001, durante 
60 horas. 
Paula Carreira, técnica do Instituto do 
Ambiente, sublinhou em declaraçôes à 

Agência Lusa a "grande diferença" 
deste ano para os outros. 
*A situaçâo vai ter tendência a melho- 
rar, jâ que as temperaturas descerao e, 
corn Isso, diminuem as radiaçôes 
solares que ajudam à formaçâo do 
ozono”, explicou. 
A concentraçâo de ozono no ar ocorre 
quando hâ muito calor, sobretudo 
associado a outros factores, como o 
trânsito e outras fontes de poluiçâo 
atmosférica. 
A exposlçâo a este poluente afecta as 
mucosas oculares e respiratôrias 
podendo o seu efeito manifestar-se 
através de sintomas como tosse, dores 
de cabeça, dores de peito, falta de ar e 
irritaçôes oculares. 
Quando a concentraçâo do gâs ultra- 
passa o limite estabelecido para o aler- 
ta, as autoridades recomendam que os 
grupos da populaçâo mais sensiveis | 
reduzam a actividade fisica ao ar livre, \ 
evitem factores de risco, como fumar 
ou entrer em contacto com produtos 
irritantes (gasohna, tintas ou vernizes), | 
respeitem rigorosamente os tratamen- | 
to s médicos e recorram a cuidados | 
medicos, em caso de agravamento dos 
sintomas. 

Renovate your home. 
And your 
borrowing costs 

|M! 

Scotiabank' 

Did you know that the equity in your home can give 

you access to money you can use to renovate - at better 

interest rates than you might get otherwise? 

Find out more about the Scotia Total Equity® Plan 

at your nearest branch. 

Bathurst & Dundas 
Bloor & Salem 
College & Bathurst 
College & Grace 
Dundas & Brock 

- Carlos Soeiro 
- Luis Salvador 
- Manny Goncalves 
- Ana Bento 
- Natalie Araujo 

Tel: 416-866-6650 
Tel: 416-538-5232 
Tel: 416-933-2390 
Tel: 416-537-2036 
Tel: 416-538-5246 

■"Trademark of The Bank of Nova Scotia. "Registered Trademark of The Bank of Nova Scotia. 

Ificèndios: 

Recolha da Caritas ià atingiu 
os 880 mil euros 
A campanha de solidariedade promovida 
pela Caritas portuguesa para as vitimas dos 
incêndios atingiu os 880 mil euros, além de 
vârios milhares em materiais e ofertas em 
géneros. 
Segundo Francisca Carvalho, da direcçâo 
nacional da Caritas, a campanha - promovi- 
da em conjunto com a Radio Renascença - 
"esta a ser um sucesso", nao apenas pelo 
valor em dinheiro recolhido, mas também 
pelas ofertas de bens. 
Fardos de palha para animais, comida, ves- 
tuarios e moveis sao algumas das principais 
ofertas deixadas pelos portugueses nas 
varias Caritas diocesanas que estâo a 
encaminhar todos os bens para as zonas 
mais afectadas pelos incêndios. 
Em Fatima, représentantes de 
varias dioceses do continente 
reuniram-se para canalizar as 
ofertas para as zonas mars preju- 
dicadas e orientar o dinheiro ja 
recebido para acçôes mais imedi- 
atas, de apoio a familias carenci- 
adas. 
"Também nos ofereceram o 
transporte de todos os bens para 
as zonas atingidas de forma gra- 
tuita", adiantou Fernanda 
Carvalha, salientando que a 

"tragédia sensibilizou os portugueses de 
uma forma notavel". 
No caso das dioceses mais afectadas 
(Portalegre, Castelo Branco e Santarém), as 
estruturas "estâo a trabalhar lindamente, 
em parceria com as autarquias, construindo 
casas e desenvolvendo acçâo social directa". 
Em Santarém, por exemplo, um centro 
para toxicodependentes, que estava ainda 
em fase de legalizaçâo, foi transformado em 
lar de acolhimento para 16 desalojados e 
varias casas deverâo inicitir a sua cons- 
truçâo nas prôximas semanas, sob a coor- 
denaçâo técnica das Câmaras. 
"O pais esta a mexer e estamos a sentir uma 
onda de solidariedade que nâo pode parar", 
afirmou esta responsâvel. 

Rota do fresco 
em Portel, Alentejo 

Vai decorrer de 26 a 27 de Setembro 
de 2003, no Auditôrio do Hotel 
Refugio da Vila de Portel, o "I 
Encontro Rota do Fresco - 
Revitalizaçâo Patrimonial do 
Alentejo", uma organizaçào da 
AMCAL-Associaçào de Municipios do 
Alentejo Central, presidida por 
Francisco Orelha, com moderaçâo do 
Présidente da Camara Municipal de 
Portel, Norberto Patinho. 
Para informaçôes, contactem pelo tele- 
fone: 284 419 020, ou fax: 284 419 029, 
ou E-mail: rotadofresco@amcal.pt 
Encontra boletim de inscriçâo no 
semanàrio O Milénio. 

i ENCTONTRC) 
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Eultedtot Bak&m 
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 

Telel: 905 712 
Em breve abertura de uma nova 
padaria portuguesa na Mavis e 
Darry. Estejam atentos! 
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Ministério da Agricultura quer abrir crédita 
para ajudar produtores florestais 

PIONIIROS 
PORTUGUESES 

O ministério da Agricultura quer abrir duas 
linhas de crédita para ajudar os produtores 
florestais nas acçôes de reflorestaçâo das 
zonas ardidas ao longo das ultimas semanas. 
Segundo revelou à Lusa fonte oficial do 
ministério, os montantes e moldes em que 
sera disponibilizado este crédita foram dis- 
cutidos entre o ministro Armando Sevinate 
Pinto e O grupo de Ligaçào da Fileira 
Florestal, e deverâ ser concretizado nos 
prôximos dias. 

Como forma de compensar os silvicultores e 
regular o mercado de madeiras, Sevinate 
Pinto admitiu que o Estado venha a com- 
prar madeira ardida sem aproveitamento 
industrial. 
Em estudo esta ainda a celebraçâo de um 
protocolo corn produtores e agentes com- 
ercializadores de produtos florestais, para, 
segundo o ministro, "obrigar todos a um 
côdigo de comportamento", contra a 
especulaçào de preços. 

Envio os métis parabéns 
Em meu nome pessoal 
Aos pioneiros Portugueses 
E às familias em gérai 

50 anos jà feitos 
Uma pâgina mais vencida 
Uma folha se arrancou 
Ao calendârio da vida 

Neste Pais gelado 
üma lingua tâo diferente 

Banda TABU nos Açores 
o consagrado conjunto musical 
TABU, val em digressâo a Sào 
Miguel, Açores, para participar na 
auimaçào de varias festas. 

Os elementos do Tabu partem dia 23 para 
Sâo Miguel e actuam, dia 25 em Agua de 
Pau; dia 28 no Festival da Povoaçâo e, dia 

29, nas festas de Ponta Delgada. 
Em diâlogo corn o Tony Gouveia -aima e 
voz do Tabu-, soubemos que em breve vai 
lançar um novo trabalho gravado, corn 
"cheirinho a fado", um desejo que jâ sentia 
hâ muito. A voz do sangue nunca falha... 
Os "tabu" regressam ao Canada dia 30. 
Boa viagem e melhor regreso. 

0 que é 0 cancre de cole do ùtero/cérvixP 
o colo do utero ou cérvix é a parte inferi- 
or, ou entrada, do utero da mulher e 
desempenha um papel primordial no 
nascimento. Excepta durante a gravidez, 
todos os meses a camada interior do utero 
é eliminada através do colo do 
iitero/cérvix para a vagina, sob a forma de 
menstruaçào. O tipo de cancro do colo do 
ütero/cérvix mais comum inicia-se nas 
células que cobrem a superficie deste. 

O que causa o cancro do colo do 
ùtero/cérvix? 
Nâo existe uma sô causa para o cancro do 
colo do ùtero/cérvix, mas existe um 
numéro de factores que colocam algumas 
mulheres em risco. Estes incluem: inicio 
da vida sexual antes dos 19 anos, mùltiplos 
parceiros sexuais, ter sido infectada corn 
Virus do Papiloma Humano (HPV) ou 
sofrer de alguma doença que ataque o sis- 
tema imunitârio, como por exemple 
SIDA. Mulheres que fumam ou que uti- 
lizem a pilula durante muitos anos, apre- 
sentam também um risco mais elevado de 
contrair cancro do colo do ùtero/cérvix. 

Como se diagnostica? 
O cancro do colo do ùtero/cérvix é geral- 
mente descoberto através de um teste de 
Pap. O teste de Pap periôdico é a melhor 
forma de despistagem deste cancro numa 
fase inicial, em que é tratâvel corn sucesso. 
A maior parte dos resultados anormais no 
teste de Pap resultam de condiçôes pré- 
cancerosas tratâveis na totalidade. É 
necessârio um conjunto de testes para con- 
firmar um diagnôstico de cancro. Entre 
eles: 

Exames de imagem como radiografias, 
ultra sons, CT (tomografia axial com- 
putorizada/TAC) e MRI (ressonâneia 
magnética). Estes testes permitem exami- 
nar os ôrgâos e tecidos e nâo sào 
dolorosos. 

Shannini Fernando e Maria Joào. 

Anâlises de sangue mostram como se 
encontram os diversos tipos de células san- 
guineas. Isto dâ uma ideia sobre o estado 
de saùde gérai dos ôrgâos e pode dar a 
conhecer a presença de um cancro. 
Uma biopsia é geralmente necessâria para 
fazer um diagnôstico definitivo de cancro. 
Amostras de tecido sào colhidas e obser- 
vadas ao microscopic para detectar sinais 
de cancro. Existem muitas formas de exe- 
cutar uma biopsia. No caso do cancro do 
colo do ùtero/cérvix, uma porçâo de teci- 
do é removida durante um procedimento 
chamado coloscopia. O médico usa um 
espéculo corn um microscôpio para obser- 
vai os tecidos e remover a amostra. A colo- 
scopia é feita corn recurso a anestesia local. 

Como se trata o cancro do colo do 
ùtero/cérvix? 
Nâo existem dois cancros iguais. O seu 
médico considerarâ o tipo e estado de 
desenvolvimento do seu cancro e recomen- 
darâ o tratamento, que pode incluir cirur- 
gia laser, electrocirurgia, criocirurgia ou 
cirurgia comum para remover o tumor. 

Para mais informaçôes sobre cancro ou 
para receber um folheto gratuite, por 
favor, contacte: 
Canadian Cancer Society (Sociedade 
Canadiana do Cancro), pelo telefone gra- 
tuite (toll-free) 1-888-939-3333 ou visite o 
nosso site na internet em www.cancer.ca 

Vamos fazer do cancro histôria. 

"Hà testa 
na Madeira" 
coin Joâo Lnis Mendonça 
o conhecido intérprete madeirense, Joâo 
Luis Mendonça, que jâ participou na festa 
de Nossa Senhora do Monte, no Madeira 

A semente foi lançada 
Para ô futuro da nossa gente 

Emigrantes Portugueses 
Somos aventureiros de dote 
Ums encontraram o futuro 
Outros encontraram a morte 

Desculpem o desabafo 
Desta Alentejana de raiz 
Ainda nâo fiz cinquenta 
Mas 37 jâ fiz.. 

Park, gravou um segundo album, intitula- 
do, "Hâ festa na Madeira", corn temas da 
sua autoria, e de Ricardo Alves, Xico 

Martins, Padre José L. 
Rodrigues, Antonio Castro, 
Ricardo Aveiro, Fâtima 
Dionisio, R. Ferro, Ramon 
Arcusa e, também, da dupla 
Roberto e Erasmo Carlos. 
Os arranjos e as orquestraçôes 
sâo de Duarte Andrade, com 
ediçào de Paulo Ferraz Studio, 
corn produçâo do prôprio Joào 
Luis Mendonça . 
Um âlbum recheado de cançôes 
românticas, felizes e ritmadas. 
Uma festa madeirense corn 
todos os ingredientes para 
agradar a todos os que gostam 
de mùsica simples e bonita. 

■ Rit Tips 
vailatle in Milcl, Medium, Hot, 

or Honey Garlic Sauce 

.95 
1 It. orJi er 

Call 
(416) 439-0000 We Deliver 

Quality 
Limited time offer. Not valid with any other combination or special. Delivery charge applies. 
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CARrSFIRO 
21/03 izb/oct 

\\J vvt- "7 

/ V 
s rV 

É possivel que sinta necessidade de quebrar a rotina do dia-a-dia 
e de fugir para longe. E uma boa altura para viajar para lugares 
distantes. 

TOURO 
21/04 A 20/05 

Assuntos ligados a impostos, seguros ou heranças poderào pren- 
der a sua atençâo nestes dias. A sua intuiçào também estarâ espe- 
cialmente aguçada. 

QêMEOS 
21/05 A 20/06 

Poderâ desenvolver urn novo aspecto na sua vida: a relaçâo com 
a colectividade, com o trabalho em equipa ou com alguém que é 
muito especial para si. 

CARANGLCJO A Lua esta em bom aspecto a Jupiter. Sentir-se-â emocional- 
21/06 A 20/07 ^ mente bem e irâ, de um modo mais fâcil e descontraido, divertir- 

se corn os sens amigos. 

LcÂo , 
22/07 A 22/08 

'VAli 

J;-., V / r-. ' 

A Lua na casa V favorece actividades ligadas à especulaçào 
financeira ou à criaçâo artistica. A sua faceta romântica estarâ 
também mais marcada. 

ViROd^' 
23/08A^/0» 

dl 
É possivel que haja uma maior possessividade nos relaciona- 
mentos de intimidade. Procure nâo sufocar as outras pessoas, 
caso contrario afastâ-las-â. 

BALANçA 
23/09 A 22/10 

Sentirâ maior disposiçâo para tratar dos assuntos do dia-a-dia. 
Passe a escrito as ideias e pianos que nos ültimos tempos tem 
vindo a amadurecer. 

ESCORPIâO 
23/10 A 21/11 

Procure entender que nâo sâo os objectas que possui que real- 
mente sâo importantes mas o seu conteùdo emocional. E esse, 
serâ mais dificil perder. 

SAGITâRIO 
22/11 A 21/12 

Terâ maior capacidade para aproveitar as oportunidades para se 
divertir, bem como para explorar melhor as vantagens de um 
antigo relacionamento. 

CAPRICôRNIO 
22/12 A 20/01 

Possivelmente sentirâ que, se as outras pessoas o conhecessem 
bem, nâo gostariam de si. Paie dos seus medos a uma pessoa em 
quem confia. 

AQLâRIO 
21/01 A 19/02 

20/02 Â^b/03 

Neste Sextil da Lua a Ürano tem à sua frente um dia que prom- 
ete ser de renovaçào, solucionados que estâo problemas que pare- 
ciam eternizar-se. 

O Trigono da Lua corn Jupiter poderâ trazer bons momentos na 
esfera da intimidade. A comunicaçâo corn elementos da familia 
também serâ beneficiada. 

Horizontal: 
1 - JORNAIS. 

2-DESTRUIDORA 1 
3 - BASTA DESIGNAÇÔES. p 
4- ESTADENTRODO ^ 
OLHO. 3 
5- REZE;MAGOA. 
6- APONTAMENTO; ^ 

CORPO SIMPLES COM ^ 
PROPRIEDADES ANTI- 
SÉPTICAS. 6 

7 - PALHAÇO (INV); MAL 
CONFUSO ' 

8 - CAMINHAR; PAIS DE 8 
ORIGEM. 
9- FILTRAR;ROLLS 9 
ROICE; DESPIDO. -| Q 

10- LISTA PASSADOS. 

123456789 10 

Vertical: 
1 - o do Porto é S. Joâo; aqui. 2 - Época; orvalho. 3 - Os extremos de rir; subtrair. 

4 - Barco de recreio; ruim (inv.); letra grega. 5 - Artigo (pl.); porco; poeira (inv.). 

6 - Estragar. 7 - Capaz; prefixo que désigna très. 8 - Chefiar. 

9 - Reze; é um jogo. 10 - Pron. demonstrativo (inv. pl.); lusas (anagr.). 

As SOLUCÔES DA EDICÀO ANTERIOR; 
Horizontals: 
1-holocausto 2- alibi; sal 3- rabino; li 4- ecet 5- rematara 6- nad; aridos 7- ira; sitia 
8- oido; oeste 9- sae; rt 10- ossos; earn 
Verticais: 
1- harmonioso 2- ola; arias 3 - liberdades 4- obice 5- cinemas; as 6- otario 7- titere 
8- ss; fadista 9- tal; roat 10- olivas; eu 
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FILME DA SéMANA 

Acçâo 
Duraçâo 
120 mins. 

Director 
Clark Johnson 

Samuel L. Jackson, Colin Farrell, Michelle 
Rodriguez, LL Cool J, Josh Charles, Brian Van 
Holt, Jeremy Renner, Olivier Martinez 

Jim Street (Farrell) é um agente da L.A.RD., cuja recente despro- 
moçâo para uma posiçâo de secretârio o deixa desesperado ao ponto 
de desejar uma segunda oportunidade para voltar a vestir o uni- 
forme da S.W.A.T. 
Essa oportunidade surge quando o comandante Hondo (Jackson) 
recebe ordens para recrutar e treinar os cinco melhores agentes para 
uma nova unidade de armas e tâticas (S.W.A.T.). 
Depois de semanas de intenso treino fisico, a nova équipa entra rapi- 
damente em acçâo quando um notôrio senhor do mundo da droga 
(Martinez) oferece uma recompensa de $100 milhôes de dôlares a 
quem o conseguir libertar da custôdia policial. 
Enquanto acompanham o senhor da droga a sair de Los Angeles 
para as màos dos Fédérais, a équipa S.W.A.T. é seguida por um 
perigoso grupo armado corn olho nos milhôes de recompensa... 

Nelly Furtado 
tem novo trabalho e... 
aguarda bébé 
A cantora luso-canadiana Nelly Furtado 
prepara-se para lançar o segundo CD, enti- 
tulado «Fresh Off the Boat», numa alusâo 
às suas raizes portuguesas. A noticia foi 
avançada pela revista de müsica Rolling 
Stone. Para além do album, que deverâ sair 
a 25 de Novembro proximo, Nelly Furtado 
tem vindo a manter um grande segredo: a 
sua gravidez. A cantora de 24 anos, vence- 
dora de prémios Grammy, aguarda, junta- 
mente corn o namorado, o primeiro filho 
que deverâ nascer em Setembro. 
No entanto, a maternidade nâo sera tema 
do proximo album que se segue ao 

Novo album de 
S63l editado 
em Setembro 
o cantor Seal prepara-se para lançar «Seal 
IV», o seu novo trabalho, corn ediçâo pre- 
vista para 15 de Setembro. 
«Get It Together» sera o primeiro single 
de apresentaçâo do album. De acordo 
corn um comunicado divulgado pela edi- 
tora do cantor, este tema reùne influências 
soul «corn algumas pitadas de funk». 

«Whoa, Nelly”», âlbum de estreia em 
2000 e que foi platina um nümero de 
vezes, em vârios paises. «Dentro de dois 
ou très anos, talvez possam ouvir um 
âlbum dedicado ao bébé», disse Nelly 
Furtado. «Levo algum tempo a reflectir 
sobre as coisas», concluiu. 
Nelly Furtado tem vindo a trabalhar em 
«Fresh Off the Boat», em Los Angeles e 
Toronto. Para este âlbum, voltou a 
reunir-se com os produtores Brian West e 
Gerald Eaton, mas a cantora promete que 
terâ uma nova roupagem a nivel de som e 
influências musicals. 

Ûltimo disco de Sérgio 
Godinho na ((World Music 

Charts Europe» 
o ùltimo disco de Sérgio Godinho, «O irmâo do meio», 
entrou para o 19° lugar da tabela da «World Music Charts 
Europe». 
Esta tabela foi fundada em Maio de 1991 por 11 produ- 
tores de râdio de 11 paises europeus em nome da «World 
Music Workshop of the European Broadcasting Union». 
O disco reùne um conjunto de cançôes editadas em ante- 
riores trabalhos de Sérgio Godinho mas que sâo agora 
cantadas com outros müsicos como, por exemplo, 
Caetano Veloso, Clâ, Gabriel, O Pensador, Camané e 
David Fonseca. 



22 Quinta-feira, 14 de Agosto, 2003 œoi\iic& O Milénio 

A Madeira, no mês de Julho, foi palco das 
Jornadas da Pastoral das Migraçôes, aqui se 
deslocando vârios Bispos, Sacerdotes e 
Leigos de todo o Portugal e de alguns paises 
onde estâo estabelecidas Comunidades de 
origem portuguesa. 
O arquipélago foi povoado também através 
de fenômenos migratôrios. Foram gentes de 
varias partes do Continente que, hâ seis 
séculos, aqui se fixaram e, marcados ao 
longo dos tempos pela especificidade do ter- 
ritôrio e pela insularidade, argamassaram 
uma Cultura prôpria e hâbitos sociais que 
se tradicionalizaram. 
Durante séculos, o que houve de Cultura, 
de Patrimônio, de Ensino e de 
Solidariedade Social nestas ilhas entâo per- 
didas no oceano, deve-se quase 
em exclusivo à acçào da Igreja Catôlica. 
Paradoxalmente, résultante de uma imi- 
graçâo, o Povo Madeirense foi depois obri- 
gado a emigrar. 
Sem düvida que trabalhar as montanhas da 
Madeira até ao minimo socalco ou abis- 
mo,ou corajosamente suportar a aridez de 
Porto Santo, ou sobretudo ambas as iUias 
verem a sua populaçâo sobreviver no isola- 
mento de antanho, tal constituiu uma 
epopeia que nos enobrece. 
Mas outra epopeia engrandece a Histôria 
do Povo Madeirense. O trabaUio e muitos 

sucessos corn que erguemos paises novos. 
Hoje, a maioria dos Emigrantes madeirens- 
es sào jâ cidadâos dos paises de destino. Ai 
nasceram os filhos e sequentes geraçôes. 
Estes ai estudaram, casaram e se fixaram. 
Os respectivos interesses estào nesses pai- 
ses, de uma maneira gérai nào se trans- 
ferirào para a terra-mâe. Hâ que corn eles a 
Regiâo Autônoma manter laços de inte- 
resse cultural, turistico e econômico. E, por 
outro lado, nomeadamente nos paises em 
que surjam conjunturas complicadas, quer 
o Estado português, quer a Uniào Europeia, 
desencadearem as adequadas pressées e 
acompanhamentos diplomâticos, como 
alias vem sucedendo através da prudência 
adequada e sem radicalismos compromete- 
dores. 
Porém, agora, a Regiâo Autônoma vive um 
novo ciclo. Voltou a ser terra de imigraçào, 
graças às necessidades de mào-de-obra que 
o progresso actual felizmente impôe. 
Porque a Pessoa Humana é o centre e a 
razâo de qualquer organizaçâo politico- 
social. seja esta o Estado, a Regiâo, a 
Autarquia ou supra-nacional. Porque a rea- 
Uzaçào da Pessoa Humana faz-se através do 
Trabaüio e a este objective se deve subordi- 
nar o capital e a Natureza. Porque sô no 
Desenvolvimento Integral - este obrigatôrio 
e simultaneamente cultural, social e 

econômico - é que se atinge o 
Bern Comum a todas as Pessoas. 
Eis aqui também os Principios 
para encararmos a questâo das 
Migraçôes. 
Em primeiro lugar, a dignidade daquele que 
se desloca. Acautelâ-la em todas as suas 
necessidades fundamentals. 
Mas nào se trata apenas de uma obrigaçào 
dos poderes pübUcos. 
Nâo hâ familia madeirense, nem sequer as 
pé-de-chinelo que se consideram “fidalgos”, 
que nâo tenha um parente emigrado, por 
muito afastados que jâ sejam os laços de 
sangue. 
Pois bem. Todos gostamos de os nossos bem 
tratados. Veja-se, hoje, as justificadas preocu- 
paçôes corn a Venezuela e a Africa do Sul, 
embora nestes paises nâo exista qualquer dis- 
criminaçâo em relaçâo aos Madeirenses e, 
pelo contrario, sào ai as prôprias autoridades 
a pedir que fiquem e que continuem a dar o 
seu contributo ao pais que também é jâ o 
deles. 
Assim, é dever de cidadania, qualquer um 
tratar bem os que imigram para trabalhar na 
Madeira, no nosso progresso, como gosta de 
ver também tratados, lâ longe, ozs nossos 
parentes e conterrâneos. 
Em segundo lugar, a questâo do Bem 
Comum. Tem de haver legislaçào, e jâ hâ à 

escala da Uniào Europeia, que 
organize estes fenômenos 
migratôrios, de forma a que nào 
ponham em causa o Bem 
Comum dos paises que os 

recebemos. 
Até porque a necessâria solidariedade à 
escala planetâria, nâo pode pactuar corn 
paises novos que se tornaram cleptocracias e 
se recusam a organizar séria e democratica- 
mente os respectivos Estados. Hâ que ver até 
que ponto nào se faça das sociedades 
europeias, um escape para os abusos e 
asneiras de outros. 
Por outro lado, ser acoUiido num pais, si- 
gnifica o imperativo de respeitar as respecti- 
vas leis. 
É absolutamente inaceitâvel a criaçâo de 
guetos, onde as pessoas, dolosamente, ofe- 
reçam resistência e até hostilizem a nossa ci- 
vilizaçào de tolerância, recusando-se integrar. 
Dai que a cada um caiba a obrigaçào de ir 
promovendo a integraçâo destes imigrantes 
que nos vêm ajudar no progresso do 
arquipélago, em piano de igualdade de 
Direitos e de Deveres, bem como respeitan- 
do o Direito à Diferença. 
Uma palavra de especial reconhecimento ao 
que, também neste campo, a Diocese do 
Funchal vem desenvolvendo, incluso numa 
perspectiva ecuménica. 
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“Estou a prestar um serviço à minha terra e enquante a minha 
terra e eu acharmes que pedemos alinhar esta relaçâe creio 
que deve permanecer iualteràvel” 
- palavras do Dr. Vasco Cordeiro, Prosidonte do Grupo do PS na Assombloia Rogional dos Açores. 
O Dr. Vasco Cordeiro é um politico actu- 
alizado e corn muitos anos de serviço à sua 
terra pela frente. Sabe o que quer e para 
onde vai. 
Milénio - Vir ao Canada jâ nâo é novi- 
dade, uma vez que o faz também por 
motivos pessoais? 
Dr. Vasco Cordeiro - Tenho familiares 
espalhados pelo Canada - quer seja em 
Toronto, quer noutras cidades, até mesmo 
outras provincias. Por isso, esta é a ter- 
ceira vez que câ estou. A primeira surgiu 
em 1989, a segunda em 1996 e agora 
voltei. Eu venho aqui corn muito gosto, 
nâo sô por poder contactar corn familiares 
e amigos, mas também porque o Canada é 
um pais que gosto de visitar. 
Milénio - Uma vez que fez essas visitas 
intercaladas, corn algum tempo entre cada 
uma, quais foram as grandes diferenças 
que foi sentindo na comunidade açoriana, 
desde a primeira até esta visita? 
Dr. Vasco Cordeiro - Eu penso que a 
comunidade açoriana - até a portuguesa 
em gérai -, cada vez mais, vai ganhando 
consciência da necessidade uma inte- 
graçào a outros niveis na sociedade cana- 
diana, nomeadamente a perspectiva de 
uma maior consciencializaçâo de direitos e 
em variados sectores, assim como a cir- 
cunstância de se assistir, cada vez mais, a 
uma presença da comunidade portuguesa 
a vârios niveis do poder politico, o que é 
fundamental, nâo sô para a defesa, 
enquanto canadianos que câ estâo, mas da 
comunidade portuguesa que se debate 
com problemas e questôes especificas e 
corn necessidades de ligaçâo ao seu pais. 
Penso, por isso, que esta maior conscien- 
cializaçâo da forma como se poderâo inte- 
grar melhor na sociedade canadiana, 
nomeadamente, ao nivel da presença 
politica, penso que séria, de entre vârias, 
aquela que eu salientaria. 
Milénio - Que imagem daria dos Açores, 
neste momento? 
Dr. Vasco Cordeiro - Os Açores estâo 
num processo de mudança acelerada aos 
mais diversos niveis. O facto da pessoa 
estar fora - e refiro-me concretamente aos 
nossos imigrantes - dois ou très anos e 
depois regressar, vai fazer corn que note 
uma diferença. Ao nivel das infraestru- 
turas, nomeadamente da rede viâria, hâ 
uma aposta muito grande. Ao nivel do tu- 
rismo, hâ também uma aposta muito 
grande e, neste momento, os Açores vivem 
aquilo que pode ser considerado um 
“boom” turistico, quer ao nivel de cons- 
truçâo de hotels, do numéro de visitantes - 
especialmente do norte da Europa -, hâ 
uma aposta clara a nivel daqueles que 
agora visitam os Açores. Em relaçâo ao 
ano passado, o mercado alemào tem um 
crescimento de cerca de 15 por cento; hâ 
uma diminuiçâo a nivel do mercado conti- 
nental que se explica por razôes econômi- 
cas daquilo que se vive no continente, 
nomeadamente corn o cenârio de crise que 
foi criado. No entanto, se virmos aquela 

que é a actuaçâo e estratégica que 
seguiram a nivel da intervençâo turistica 
da regiâo, hâ claramente uma aposta que 
esta a ser ganha. Hâ um conjunto de incen- 
tivos que foram dados e que, do ponto de 
vista turistico, acabaram por se traduzir na 
criaçâo de um certo numéro de hôtels esta 
imagem e diferença marca, segundo o 
julgo, o panorama dos Açores de hoje. Hâ 
um conjunto de outras iniciativas e um 
conjunto de outras medidas, mas cuja 
parte visivel nâo é tâo notôria. Refiro-me, 
por exemplo, a nivel social. No entanto, 
acredito que quem tenha saido dos Açores 
hâ très ou quatro anos e agora regresse, jâ 
notarâ uma diferença grande do ponto de 
vista de infraestruturas. 
Milénio - Algo que tem vindo a acontecer 
gradualmente, de ano para ano, na ultima 
década... 
Dr. Vasco Cordeiro - Sim. Esta questâo 
estâ intimamente ligada corn a questâo 
politica, ou seja, corn a mudança que se 
processou nos Açores em 1996. Nesse ano, 
os Açores viviam uma situaçâo verdadeira- 
mente dramâtica aos mais variados niveis. 
Do ponto de vista da descentralizaçâo 
financeira da autonomia, estâvamos num 
beco sem saida: os Açores tlnham uma 
divida grande e nâo havia, à vista, possi- 
bilidade de resolver este problema. Do 
ponto de vista da actividade econômica, a 
administraçâo püblica era o principal 
investidor porque tudo o que nâo fosse 
feito por este sector, tornava-se dificil. A 
iniciativa privada era extremamente 
reduzida e havia um conjunto de circuns- 
tâncias desde o nivel educativo em que, 
paulatinamente, os Açores foram alienan- 
do a possibilidade de intervir e de actuar 
sobre essa matéria. Em 1996, hâ uma 
mudança do governo dos Açores e estes 
assuntos, corn maior ou menor facilidade, 
começaram a ser resolvidos. Por exemplo, 
a questâo do relacionamento financeiro 
corn a repùblica foi resolvida porque 
houve uma lei especialmente criada para 
este assunto. A partir de 1998, ano em que 
entrou em vigor, a relaçâo financeira entre 
o Estado e a Regiâo nâo se processava na 
base da discussâo anual. Foi feita uma 
aposta inequivoca, em 1996, no turismo 
pelos mais variados niveis: um sistema de 
incentivos que valorizasse os investimen- 
tos no sector turistico, ao mesmo tempo 
utilizando um dos grandes vectores de 
influência que é a questâo dos transportes 
aéreos. Foi redinamizada a Sata 
Internacional corn ligaçôes charter muito 
ampliadas para um conjunto de destinos, o 
que permitiu que a companhia aérea aço- 
riana fosse utilizada como instrumento de 
trazer turistas para os Açores. Ligaçôes 
maritimas de passageiros entre as ilhas, 
nomeadamente entre o grupo oriental, o 
que nâo existia... Em todos estes sectores, 
apesar daquilo que jâ foi feito, hâ ainda 
muito por fazer e temos consciência disso. 
Continuamos a apostar em procurar as 
melhores soluçôes para as questôes que 

ainda hoje os Açores debatem - que sâo Dr. Vasco Cordeiro - Comecemos por 
algumas - e intéressa continuar a ter o isto: hâ um livro extremamente interes- 
vigor e dinamismo para lhes dar resposta. santé, escrito em inglês, pelo antigo can- 
Milénio - Actualmente, a politica con- didato a vice-presidente dos Estados 
tinua a ser uma vocaçâo ou jâ se pode Unidos, Joseph Libermann, cujo titulo é 
considerar de profissâo? Continua na pagina 24 
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Estou a prestar urn serviço à minha terra e enquanto a 
minha terra e eu acharmos que podemos alinhar esta 
relaçâo creie que deve permanecer inalteravel’ tn 

- palauras do Dr. Vasco Cordeiro, Présidente do Grupo do PS na Assembleia Regional dos Açores. 
Continuaçào da pagina 23 

“In Praise of Public Life”. Nele, 
Libermann analisa urn conjunto dessas 
matérias: o que se passa com a politica, se 
deve haver limites de mandates, exclusivi- 
dade... A minha sensibilidade em relaçâo a 
esta matéria e a forma como eu a encaro é 
a seguinte; eu estou a prestar um serviço à 
minha terra e enquanto a minha terra e eu 
prôprio acharmos que podemos alinhar e 
encetar esta relaçâo, creio que deve per- 
manecer inalteravel. Nâo condeno, nem 
contesto, quern faz da politica profissao 
por achar que é tâo nobre como outra qual- 
quer, desde que seja bem exercida. 
Também nào posso, de forma nenhuma, 
concordar com aquela que é, muitas das 
vezes, a perspectiva extremamente critica 
e destrutiva que se tern em relaçâo à classe 
politica. Esta classe tern uma diferença 
em relaçâo a outras profissôes: a maior 
exposiçào pùblica. Tirando esta diferença, 
como em todas as profissôes, hâ quem tra- 
balhe e quem nào trabalhe, hâ quem faça 
bem e quem nào faça bem, hâ quem seja 
consciente das suas responsabilidades e 
quem nào seja. Em relaçâo a esta questâo 
muito concreta, a minha posiçâo é esta; 
trata-se seguramente de uma vocaçâo, é 
necessârio ter esta vocaçâo para a activi- 
dade politica. Se se quer seguir esta 
vocaçâo e transformâ-la em profissâo, tudo 

bem, se nâo também é perfeitamente legi- 
timo. O que é necessârio trabalhar sào os 
mecanismos de fiscalizaçào e responsabi- 
lizaçâo da classe politica. Hâ necessidade 
de se ponderar os mecanismos que possam 
tornar mais patente ao eleitor a respon- 
sabilidade e a actuaçâo da classe. Acho 
que o problema nào se coloca tanto na per- 
spectiva de ser vocaçâo ou profissâo, mas 
na necessidade de valorizar a actividade 
politica. Esta actividade tem responsabili- 
dades e obrigaçôes grandes e, do ponto de 
vista de exposiçào püblica, um desgaste 
extremamente forte. É nos achar-se o 
ponto de equilibrio entre todos os elemen- 
tos que se poderâ resolver aquele que é um 
dos flagelos das democracias contem- 
porâneas, especialmente dos regimes par- 
lamentares: a visâo extremamente negati- 
va que existe em relaçâo à classe politica. 
Milénio - Dentro do mesmo ideal, como 
observa a entrada da mulher nesse mundo 
da politica, um universo que, antigamente, 
era dominado pelo homem? 
Dr. Vasco Cordeiro - Hâ mulheres que 
têm tanto mérito, como têm os homens. 
Creio tratar-se de um falso problema, na 
medida em que o que é necessârio é criar- 
se oportunidade, o que por vezes nào acon- 
tece. Hâ que reconhecer este facto e hâ que 
colmatar esta falha. No entanto, existem 
mulheres que têm uma actuaçâo politica 
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extremamente vâlida e impor- 
tante. Nâo me suscita qualquer 
tipo de comentârio de apreci- 
açâo em especial esta circuns- 
tâneia. Acho que tanto as mu- 
lheres, como os homens, têm e 
podem dar um contributo 
importante para as suas comu- 
nidades, desde que tenham essa 
vocaçâo de que falâmos. 
Milénio - Como observa, entâp, 
a mulher dos Açores na politica? 
Dr. Vasco Cordeiro - O grupo 
parlamentar socialista na 
Assembleia Regional dos Açores 
é aquele que tem mais depu- 
tadas, mais mulheres a 
assumirem os seus mandates. 
Dependendo do mécanisme de 
selecçâo que internamente se 
desenvolve em cada partido, 
deve ou nào haver a sensibili- 
dade e a consciência desta 
matéria, ou seja, valorizar a par- 
ticipaçâo feminina que traz sempre outre 
tipo de abordagem a um conjunto de 
matérias. Eu, como présidente do grupo 
parlamentar, tenho presenciado isso 
muitas das vezes em discussôes e debates 
que se geram dentro do grupo, em que as 
deputadas têm uma sensibilidade difer- 
ente. Os paises do norte da Europa desta- 
cam-se por uma participaçâo feminina na 
politica extremamente elevada, nâo é o 
nosso caso, mas estâmes a trabalhar, conc- 
retamente o Partido Socialista, e hâ con- 
sciência clara de ter uma especial atençâo 
a esta questâo da participaçâo das mul- 
heres. 
Milénio - Esta semana surgiram mais noti- 
cias sobre mais jovens que vâo ser repatri- 
ados para os Açores, oriundos dos Estados 
Unidos. Como vê este problema, bastante 
grave, e que tem abalado muita gente, 
quer nos Estados Unidos, quer nos 
Açores? O que é que o Governo tem feito 
para atenuar este mal? 
Dr. Vasco Cordeiro - O repatriamento é 
uma lei desumana e injusta. Isso nâo quer 
dizer que quem viola as leis num determi- 
nado pais, nào deva pagar. Agora, arran- 
car uma pessoa de uma comunidade onde 
sempre viveu, para onde foi corn meses ou 
poucos anos de idade e colocâ-la num pais 
diferente, onde nào conhece a lingua, os 
costumes, nem nada que a rodeia é 
desumano e injusto. A lei que conduz estes 
resultados é, portante, uma lei desumana. 
Aquilo que tem sido feito pelo Governo 
Regional dos Açores prende-se corn a cri- 
açào de um conjunto de mecanismos 
desde o acolhimento à chegada dos 
cidadàos que se encontram nessas situ- 
açôes até à integraçào dessas pessoas den- 
tro de comunidades, o facultar-lhes os 
meios pelos quais podem adquirir com- 
petêneias que lhes permitam vir a exercer 
uma determinada profissâo, desde logo. A 
ideia negativa que se tem em relaçâo aos 
cidadàos que sâo repatriados nâo corres- 
ponde, em algumas circunstâneias, à ver- 
dade, ou seja, hâ um conjunto de motives 
que leva ao repatriamento e que nem sem- 

pre sào de gravidade tal que impossibili 
a integraçào daquele cidadào numa det< 
minada sociedade. É ôbvio que nos Açor 
também existem problemas e ess 
cidadàos acabam por cometer crimes tai 
bém na Regiâo, para os quais sào julgad 
e condenados. O esforço que tem si( 
feito é o de facilitar a integraçào; um ce 
tro de apoio ao cidadâo repatriado, des( 
a chegada até à ajuda linguistica, passanc 
por ensinar competêneias que ajudem 
desenvolver uma profissâo. 
Milénio - Um drama recente que surg 
nesta cidade foi o da pneumonia atipica 
criou algumas apreensôes em todas 
regiôes de Portugal. Nos Açores, especi 
camente, houve um controlo ôbvio e lô, 
co na chegada ao aeroporto e foi bastan 
controverso, sobretudo pelas demoras qi 
envolveu. A questâo aqui estâ ultrapassa( 
neste momenta. Essas apreensôes ain( 
existem para corn as pessoas que vâo i 
Toronto, ou ainda existem receios? 
Dr. Vasco Cordeiro - Este tema é esj 
cialmente complexo e presta-se a algum 
utilizaçôes abusivas que, infelizmeni 
foram feitas na altura em que Toronto cc 
stava da lista de cidades que nâo 
recomendava viajar. Houve, naque 
altura, algumas posiçôes extremamer 
infelizes da parte de alguns ôrgâo 
comunicaçào social do continente. 1 
recordo-me que por altura da festa do I 
Santa Cristo dos Milagres - que anu 
mente leva muitos imigrantes açorian 
aos Açores -, houve uma revista nacior 
que tinha em capa algo que dava a ideia q 
os Açores estavam prestes a serem invadid 
por virus da pneumonia atipica, o que se: 
uma desgraça. Eu penso que esta matér 
como outras corn esta deUcadeza e comple 
dade, deviam ser encaradas corn bom sense 
ponderaçâo. No final, foi isso que prevaleci 
Eu acredito que nào seja agradâvel para que 
faz uma viagem aproximadamente de cin 
horas e meia, chegar a um aeroporto e ain 
ter que ser submetido a determinado tipo 
procedimentos que nào sào habituais. Ma: 
necessârio também ter em conta q 
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houve posiçôes nos Açores que, pura e sim- 
plesmente, defendiam que nâo houvesse 
voos para os Açores. Penso que isso deve 
pesar e também ser analisado. Quando se 
quer avaliar as medidas que foram 
tomadas e os motivos pelos quais foram 
tomadas, estas coisas têm que estar em 
ponderaçâo e nâo apenas a circunstância 
clara e obvia dos incômodos que causaram 
as medidas necessârias para tranquilizar a 
populaçâo que la estava e quem nos visita- 
va. No entanto, havia ainda outras 
posiçôes mais radicais e extremistas no 
sentido de se lidar corn este problema. 
Agora hâ algo em relaçào ao quai nâo 
podem restar quaisquer düvidas: os imi- 
grantes açorianos, assim como todas as 
pessoas que querem visitar os Açores, sào 
sempre bemvindos. Aquelas medidas que 
foram tomadas surgiram de uma circun- 
stância excepcional que originou também 
medidas excepcionais. Neste momento, 
penso que a questâo esta ultrapassada, a 
esmagadora maioria da populaçâo perce- 
beu os motivos pelos quais foi necessârio 
tomar aquelas medidas e, ironia do desti- 
no, apesar de todas as noticias que circu- 
laram no Continente português em 
relaçâo ao risco que os Açores represen- 
tavam, surgiram mais casos suspeitos no 
Continente do que nos Açores. 
Milénio - O Dr. Duarte Ponte estarâ em 
breve em Toronto corn acçôes de pro- 
moçâo turistica e traz consigo 
empresârios da Regiâo. Como vê esta 

iniciativa do Governo Regional? 
Dr. Vasco Cordeiro - Essa iniciativa 
incere-se naquilo que tem sido a postura 
do Governo Regional em relaçâo à 
dinamizaçâo do tecido econômico regio- 
nal. Numa regiâo como a dos Açores, con- 
siderada ultraperiférica, isolada e corn 
caracteristicas muito prôximas, nâo 
podemos assumir uma postura defensiva, 
ou seja, nâo nos podemos resignar e 
esperar que venham ter connosco. O que 
é necessârio é tomar este tipo de medidas 
que no caso concreto é da parte da secre- 

taria da ecônomia. Mas em relaçâo a ou- 
tras areas e matérias, têm também sido 
tomadas corn uma nota caracteristica que 
se salienta e que, pelo menos na perspec- 
tiva do Partido Socialista em relaçâo à 
forma como se exerce o governo da 
Regiâo, se prende corn o facto de nâo 
temos que nos resignar e ficar à espera 
que as coisas venham até nos. Temos que 
lutar, buscar e ir onde elas estâo para ten- 
tar dinamizar e captar aquilo que é 
necessârio para a nossa Regiâo. É isso que 
tem sido feito nas mais diversas areas e 

que tem caracterizado a actuaçào do 
Governo Regional. 
Milénio - Uma mensagem para todos os 
portugueses de Toronto. 
Dr. Vasco Cordeiro - Eu penso que a 
mensagem mais franca e sincera que 
poderei deixar é enviar um grande 
abraço de fraternidade e de amizade nâo 
sô à comunidade portuguesa em gérai, 
mas à comunidade açoriana, em particu- 
lar, da parte do Partido Socialista dos 
Açores. A comunidade imigrante tem 
para nos um valor extremamente grande 
e é sempre corn grande satisfaçâo e ale- 
gria que temos a possibilidade de a con- 
tactar, directa ou indirectamente, através 
de organizaçôes como é o caso desta que 
tem desenvolvido um trabalho no sentido ^ 
de reforçar e valorizar corn grande senti- 
do de actualidade e perspicâcia em 
relaçào às necessidades da comunidade, 
aquela que é a presença portuguesa. 
Obrigado. 

A nova vaga de politicos em Portugal esta 
agora a mostrar-se. Hâ que contar corn 
Vasco Cordeiro e tantos outros jovens 
politicos -homens e mulheres-, porque as 
geraçôes do antes e pôs-25 de Abril, jâ 
estâo a definhar-se, cheias de vicios e 
incapazes de transformar a sociedade em 
que vivemos. Mudanças sô corn gente 
nova, esclarecida, capaz de dialogar e 
andar para a frente. 

JMC/Ana Fernandes 

Alegados falsificadores de 
euros detidos pela PoHcia 
Judiciaria 
o Departamento de Investigaçâo 
Criminal da PoliciaJudiciaria (IJ) 
do Funchal deteve dois individuos 
suspeitos de falsilîccU'em dinheiro. 

Estes individuos, de acordo corn um 
comunicado da PJ, "vinham desenvolven- 
do através do recurso a meios informâti- 
cos, a contrafacçào de algumas centenas 
de notas de 50 euros, bem como a sua pos- 
terior disseminaçào no meio local". 
Ainda de acordo corn a PJ, na origem 
desta actividade criminosa poderâ estar o 
trâfico de droga. 
Os individuos, de 20 e 25 anos, ficaram 

em prisâo preventiva apôs o primeiro 
interrogators judicial no Tribunal do 
Funchal. 

Tesoureira da autarquia de 
Tondela ter-se-à apropriado 
de mais de 700 mil euros 
A tesoureira da Câmara de 
Tondela suspeita de desviar ver- 
bas municipals deverà ter-se 
apropriado de mais de 700 mil 
emos nos ûltimos anos, disse à 
Agência Lusa fonte da Policia 
Judiciàxia de Coimbra. 
Almeida Rodrigues, sub-director da IJ, 
explicou à Lusa que a funcioiiària, de 64 
anos, andaria hâ jâ mais de cinco anos a 
desviar os dinheiros pùblicos, sendo acu- 
sada do crime de peculate. 

A PJ iniciou a investigaçâo do caso 
depois de ter sido informada da situaçao 
pelo présidente da Câmara, Carlos 
Marta, e no mesmo dia deteve â 
tesoureira, que trabalhava na autarquia 
hâ 36 anos. 
A IJ deteve uma outra mulher, de 44 
anos, residente na zona de Lisboa, que 
"serâ a favor de quem poderâ ter revér- 
tido algum do dinheiro subtraido da 
Câmara", disse à Lusa Almeida 
Rodrigues. 

Ministério da Agricultura quer 
abrir crédita para ajudar 
produtores florestais 
o ministério da Agricultura quer 
abrir duas linhas de crédite para 
ajudar os produtores florestais nas 
acçôes de reflorestaçâo das zonas 
ardidas ao longo das ültimas sem- 
anas. 
Segundo revelou à Lusa fonte oficial do 
ministério, os montantes e moldes em que 
serâ disponibilizado este crédito foram dis- 
cutidos entre o ministre Armando 
Sevinate Pinto e o grupo de Ligaçâo da 
Fileira Florestal, e deverâ ser concretizado 

nos prôximos dias. 
Como forma de compensar os silvicultores 
e regular o mercado de madeiras, Sevinate 
Pinto admitiu que o Estado venha a com- 
prar madeira ardida sem aproveitamento 
industrial. 
Em estudo estâ ainda a celebraçâo de um 
protocole corn produtores e agentes co- 
mercializadores de produtos florestais, 
para, segundo o ministre, "obrigar todos a 
um côdigo de comportamento", contra a 
especulaçào de preços. 

CATESCINO UV VtC'ïtm COUÏO 

Fazendo do seu 
Sonho uma 
realidade. Confîe 

nos serviços de 

VICTOR 
COUTO 
CATERING 
o cozinheiro 
que serve sempre 

um esmerado 
banqueté e 
copo de âgua 

50 J Alliance Ave. Toronto, On 
4^6-766-5650 4^6-537- i 048 

Fax: 4^6-76B*3S46 www.bridal.ca/ambiance 
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0 CD do Festival da Cançâo 
CIRV2003 jà esta pronto 
O habituai CD com todas as cançôes do 
Festival da Cançâo CIRV'2003 jâ esta fina- 
lizado e pronto para ser entregue aos 
autores, compositores e intérpretes, alias, é 
um dos prémios mais "saborosos" que o fes- 
tival oferece. 
O compositor e produtor Hernani Raposo, 

responsâvel pela produçào do CD, jâ entre- 
gou o trabalho. Assim, os intérpretes, 
autores e compositores, que o desejem, 
podem dirigir-se aos escritôrios da CIRV e 
levantar o CD a que têm direito. 
Outras informaçôes, pelo telefone: 
416 537-1088. 

Festival FeSival 
daCançao cfôlaCancton 

llrtiadcasi.ed Ifvé w 

rjV 

I "Building Connections" 
I commulity event 
I 

I Family Service Association de Toronto é 
I uma agência sem fins lucrativos, lider em 
I serviços sociais que auxilia mais de 20 
I mil pessoas por ano. Acreditamos que ao 
I fortalecermos as famüias, os individuos e 
I a comunidade ajudamos a construir uma 
I vida mais saudâvel para todos. 
I O programa Options do Family Service 
I Association ajuda na elaboraçâo de 
I piano individual ou familiar, na coorde- 
I naçâo de serviços e na implementaçâo de 
I piano de apoio para pessoas corn defi- 
I ciência intelectual. A Associaçâo visa a 
j integraçâo e participaçâo das pessoas que 
I apoiamos em todos os aspectos da vida 
I comunitâria. Nos também trabalhamos 
I corn suas familias para que elas possam 
I ajudar seus filhos ou fiUias a atingirem 
I suas metas. O programa atende pessoas 
I de todas as idades e ajuda corn aconse- 
I lhamento e defesa de direitos. “Options” 
I tem um foco multicultural prestando 
I serviços em varias linguas, inglês, por- 
j tuguês, italiano, espanhol, hùngaro e edo. 
I O grupo Português de Inclusâo 
I Comunitâria é um grupo formado por 
I mâes de lingua portuguesa. Estas mâes 
I cuidam e apoiam seus filhos que têm 
I uma necessidade especial. Este grupo foi 
I formado no Family Service Association 
I de Toronto hâ 10 anos como grupo de 
I apoio para familias de hngua portuguesa 

O grupo Português de Inclusâo | 
Comunitâria promove reuniôes regulares | 
nas quais os focos sâo trabalhar educan- | 
do a comunidade de lingua portuguesa | 
sobre inclusâo, participaçâo integral I 
comunitâria e também educando sobre | 
as necessidades e os mitos que as pessoas | 
corn Deficiência intelectual encontram. | 
Na noite de 6 de Setembro de 2003, | 
estaremos comemorando a primeira | 
festa "Construindo Conecçôes" que serâ | 
um evento comunitârio que se realizarâ | 
na Casa do Alentejo Centro | 
Comunitârio. Este acontecimento tem | 
como meta a divulgaçâo de uma imagem | 
positiva, quebrando assim os mitos cria- j 
dos sobre a deficiência Intelectual. Outro I 
objetivo, também, é a criaçâo de oportu- | 
nidades de integraçâo e participaçâo em | 
todos os aspectos de vida cotidiana. | 
Para mais informaçôes sobre este evento | 
comunitârio ou para confirmar a sua j 
presenca, por favor entre em contacte | 
corn Margaret Varela ou Tânia Hockett, | 
pelo telefone: | 
416-971-6326 Ext.308 ou 326. | 

% 

j 
Tania Almeida Hockett | 
Community Resource Facilitator | 

Margaret Varela | 
Community Resource Facilitator | 

QUARRY PRODUCTS 
Grande venda annal de pedras de 
Allstone Qnarry Products Inc. 
MHADE DO PREÇ0 
Sabado, dia 23 de Agosto, 
das 07h00 até as 13h00 

Oportunidade 
ûnüa, nâo 
faUem! 

Nâo percam 
esta opoxtunidade de 

adquirir as mais variadas pedras 
por metade do preço e, 

em certos casos, 
ainda menos. 

José Melo, proprietârio de 
Melo Landscaping e de 
AUstone Quarry Products Inc.^ 
ao serviço da Comunidade ha 
mais de 25 anos, promove 
anualmente uma venda 
especial de pedra José Melo 

A exposiçâo e venda de pedra esta situada no 
16105 da Hwy 27. Schomberg Centre a Hwy 9 e a King Side Road). Ontario 

Tel: 1800 263-1270, OU 905 939-8491 
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Pedreîros. Contactar Manuel. TeL:416-993-1Î99. 

Pessoal para faaer limpeza, na ârea de Mississauga e 
Brampton. Contactar Linda. Tel.;î-866-2594318- 

Carpinteiros de acabamentos corn experiêacia. 
Contactar Tony. Tel.;416-2Q7-0422. 

Pessoal para irabalhar corn esluque. Contactar César. 
Tel.;416-3.')8-313.5. 

Carpinteiros. Tei:4l6-560-9510. 

Senhora, para fâbrîca de confecçôes (caîças de 
homem), Contactar Jerry. Tei:416-243-5028. 

Senhoras para fazer ümpeza, fluente em Inglês. 
Tel.;416-533-7032. 

Co/inheim,.a com e.xperifiu.ia e ajiidanle. 
TeL:651-0344. 

Carpiiiifiio.s di; ac.aliamenio':, ])arn a area de .-\jdx. 
Contactar Paulo. TeL:4i6-936-1777. 

Co/.inheira cum ex[)t:riêii( ia ein ro/.inlia ]^oungue^;^. 
Tel.;4i6-.53i-2214. Contactar depois das 2horas. 

Caipinleiins paia a ronstincao. (i axilhos de portas P 

janelas). 'IVl.: U(i-.")34-17l9. 

Vendedores. Alguma experiència de compuladores 
necessâria. Salârio compétitive + comissâo. 
Coniacto; 416-566-3621 ou 416456.5066 

Coniftanlnas pcirtuguo.as prêt Lain de earjjinh.-iros 
coin experiència. Informaçôcs pelo telefone; 
647-287-5338. 

Enfermeiros criticam na rua condiçdes 
de trabalho no Hospital de Samo Antonio 
O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses realizou no 
Porto, uma campanha simbôlica de angariaçâo de fundos 
cuja receita se destina à criaçâo de melhores condiçôes de 
trabalho no Hospital de Santo Antônio. 

Através da recolha de moedas de um cêntimo junto da 
populaçào, O sindicato pretendeu sensibilizar a adminis- 
traçâo daquele hospital portuense a oferecer "melhores 
condiçôes aos enfermeiros de forma a evitar que eles 
saiam para outros hospitals". 
O dirigente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses 

Um satélite canadiano destinado ao estudo da 
distribuiçâo do ozono nas camadas superiores 
da atmosfera terrestre foi lançado para o 
espaço por um aviâo ao largo da costa da 
Cedifornia, informou a NASA. 

O SCISAT, da agêneia espacial canadiana, pesa cerca de 
150 quilogramas e vai ficar numa ôrbita polar a 650 
quilômetros de altitude, a partir da quai recolherâ dados 
sobre a diminuiçâo da camada de ozono. 
O SCISAT foi lançado a partir de um foguetâo Pegasus 
XL largado do porâo de um aviâo L-1011 a 39.000 pés 
(11.700 metros) de altitude. 
Apôs cinco segundos de queda livre, o primeiro dos très 
andares do foguetâo entrou em igniçâo e levou o satélite 
para o espaço. 
Graças a este satélite, os investigadores esperam medir e 
compreender os processos quimicos que regem a dis- 
tribuiçâo do ozono na atmosfera terrestre, contribuindo 
assim para a elaboraçâo de medidas de protecçâo do 
ambiente. 
O satélite, que tem uma duraçâo de vida de dois anos e 
farâ 15 ôrbitas diârias, tem a bordo um espectrômetro de 
Fourier e um instrumento de medida da extinçâo dos 
aerossôis por ocultaçâo na estratosfera e na troposfera. 
Os dois instrumentos foram concebidos para recolher 

sublinhou o facto de o "Santo Antônio" ser o hospital 
que no distrito do Porto oferece "as piores condiçôes 
contratuais". 
Raimundo Filipe especificou que a administraçâo estâ a 
oferecer por 40 horas de horârio semanal "o mesmo valor 
que os outros hospitals oferecem por 35". 
A aeçâo de recolha de moedas de um cêntimo reuniu na 
Praça da Liberdade, Porto, cerca de um dezena de enfer- 
meiros do Hospital de Santo Antônio que, a troco da 
moedinha, ofereciam serviços, como mediçâo da tensâo 
arterial, a quem o solicitasse. 

dados sobre os processos quimicos inerentes â camada de 
ozono a altitudes entre oito e 50 quilômetros da superficie 
da Terra, segundo a agêneia espacial canadiana. 
A reduçâo da camada de ozono é preocupante devido à 
protecçâo que oferece em relaçâo aos nocivos raios ultra- 
violeta. A exposiçâo excessiva a estes raios pode causar 
cancro da pele, danos na visâo e outros problemas de 
saüde. 
Os cientistas constataram recentemente que a taxa de 
destruiçâo da camada de ozono nas camadas superiores 
da atmosfera estava a diminuir, aparentemente em conse- 
quêneia de uma menor utilizaçâo dos clorofluorcarbone- 
tos (CFC). 

José Patricio Caires Angelo Martins 
•Présidente* 

Patricio 
AUTO COLLISION 

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

Toi: 905-820-6551 • Fusos^fr^iso 
Email: patricioautocoUision@on.aibn.com 
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Frango no Espeto corn Piripiri 

InCREDIiniIS: 
1 frango 

^ 1 malagueta 
sal q.b. 

’^pimenta q.b. 
7 colher de châ de vinagre 

* 7 dente de alho 
2 colheres de sopa de margarina 

(OniICÇflO: 
Arranje o frango, lave-o e seque-o sem o abrir. Pise o 
alho e a malagueta. 
Amasse a margarina corn sal pimenta junte o vinagre e 
a papa de alho. Barre o frango por dentro e por fora 
corn este preparado e deixe tomar gosto por 2 horas. 
Leve o frango a assar no espeto (caso nâo tenha espeto) 
no forno, pincelando de vez em quando coin o molho 
que se vai formando. Sirva acompanhado corn batatas 
fritas e uma boa salada. 

Sobremesa: 

Bolo do Barlavento 

IncRtDitnTis PflPfl fl nflssfl: 
150 grs. de avelâs 

^ 250 g defigos secos 
7 laranja 
50 g de manteiga 

^ 2 colheres de sopa de pào ralado 
^ 8 claras 

200 g de açûcar 
açûcar em pô 

‘^figos cristalizados 
100 g de avelâs torradas 

(OniECÇflO: 

Raie as avelâs e pique os figos. Bata a manteiga e junte as 
avelâs, os figos, a raspa da laranja e de Ümâo e o pâo rala- 
do. Bata as claras em castelo bem firme e junte, colher a 
colher, o açûcar, batendo até obter um merengue espesso. 
Junte-o, pouco a pouco e cuidadoscimente, ao preparado 
anterior. 
Unte uma forma quadrada corn 18 x 18 cm e deite dentro 
a massa. 
Leve a eozer em forno quente (200°C) 20 minutos. Reduza 
para forno médio (180°C) e deixe eozer mais 10 minutos 
ou um pouco mais. Desenforme o bolo sobre uma rede e 
deixe arrefecer. PolviUie a superficie corn açûcar em pô e 
enfeite com figos cristalizados cortados em flor. Barre os 
lados corn geleia e cubra corn avelâs torradas picadas gros- 
seiramente. 

Bom Apetîte! 

Canada lança satélite de ebservaçâe 
da camada de ezone 
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SAÛDE EM SUA CASA 

PRISilO DE VENTRE 
Um grande erro médico do passado foi dar 
pouca importância à diarreia, uma causa 
de milhôes de mortes a nivel mondial, 
sobretudo entre os mais débeis e pobres, 
mais sujeitos à contaminaçâo das âguas e 
dos alimentos, e dar grande importância 
médica à prisâo de ventre, que sô por si 
nunca matou ninguém, mas é uma doença 
mais frequente nas sociedades prospéras 
que tendem a usar alimentos ricos e refina- 
dos. As fezes, ao contrario do que se pensa- 
va no passado, nâo sâo um refugo tôxico 
perigoso, mas sim um produto necessârio 
às funçôes do corpo. O uso de purgantes 
fortes para expulsar as fezes, que muitos 
médicos e pessoas pensavam serem tôxicas, 
foi um dos maiores erros das artes médicas 
do passado, ainda hoje aconselhado por 
muitos charlatôes e curandeiros. Hoje sabe- 
mos que o uso de fibra e outros produtos 
nâo absorviveis pelo intestine têm uma 
acçâo benéfica por aumentarem a quanti- 
dade de fezes, podendo prévenir o descon- 
forto da prisâo de ventre e evitar doenças 
frequentes, geralmente inofensivas, mas 
algumas vezes potencialmente perigosas, 
como a diverticulose, doença onde se for- 
mam saliências em forma de saco na 
parede intestinal, que muito raramente 
podem inflamar até romper. 

A prisâo de ventre é uma queixa bas- 
tante frequente, sobretudo em mulheres 
Jovens, e em ambos os sexos depois da 
meia idade. Estes dois grupos tendem a 
usar laxativos, muitas vezes diariamente, o 
que vai perpetuar o problema. Muitas 
vezes a causa da obstipaçâo é simplesmente 
uma dieta corn pouca fibra, o material que 

I Câmara da 
I Ribeira Grande | 
I Gonstrôi 29 casas I 
I para familias | 
I carenciadas de | 
I Rabo de Peixe I 
I I 
I A Câmara da Ribeira Grande, ilha de | 
I S. Miguel, anunciou a adjudicaçâo, | 
I por 2,3 milhôes de euros, da con- | 
I struçâo de 29 habitaçôes destinadas a I 
i familias carenciadas de Rabo de | 
I Peixe. I 

Segundo a autarquia, estas novas I 
casas fazem parte de um conjunto de | 
77 previstas para o Bairro dos I 
Pescadores. I 
Das 29 habitaçôes, que deverâo estar I 
concluidas no inicio de 2005, 14 | 
serào de tipologia T3, 11 de T4 e I 
quatro de T5. I 
As novas casas fazem parte do piano j 
de construçào de 205 fogos no con- I 

I celho ao abrigo de um acordo de | 
I colaboraçâo entre o municipio, I 
I Instituto Nacional da Habitaçâo e a I 
I direcçâo regional da Habitaçâo. I 

no intestino se mistura corn a âgua para 
formar o excremento, e o ajuda a correr 
bem, sem desconforto, ao dar-lhe a con- 
sistência duma pasta. O ünico tratamento 
verdadeiramente sadio e eficaz contra a 
obstipaçâo fecal é a modificaçâo da dieta 
corn um maior consume de alimentos ricos 
em fibra, como o pâo integral, as frutas, 
legumes, e muitos végétais, jun- 
tamente corn bastante âgua. 
Algumas pessoas ao ingerirem 
muita fibra sentem mais gases; 
outras vezes sentem distensâo 
do abdomen causada nâo sô 
pelos gases, mas também pelo 
aumento do volume das fezes. 
Por isso, muitas dessas pessoas 
desistem da dieta rica em fibra 
e vâo continuar a usar laxa- 
tivos, e, corn o uso prolongado 
deste medicamentos, vâo sentir 
alternadamente côlicas e obsti- 
paçôes. É mais um entre os vârios ciclos 
viciosos que podem afectar a saùde e bem 
estar de muitas pessoas, dos quais é dificil 
sair. 

A prisâo de ventre, ou a sua alternância 
corn diarreia, é muitas vezes um mal 
inofensivo e comum causado pelo espas- 
mo, ou pela irritaçâo da parede intestinal. 
Esta doença que afecta cerca de 20% da 
populaçâo de forma mais ou menos inten- 
sa, e que esta muitas vezes associada ao 
stress e ansiedade, causa muitas vezes um 
ciclo vicioso, gerando cada vez mais 
ansiedade porque o sofredor pensa que 
esta a sofrer de doença grave. Apesar 
destes sintomas serem quase sempre 

inofensivos, quando aparecem pela 
primeira vez depois dos cinquenta anos 
podem ser sintoma de doença séria, 
incluindo o cancro do côlon, e por isso 
devem ser sempre investigados. 

A natureza tem imperfeiçôes, muito 
vezes importantes nas suas funçôes, mas 
desagradâveis à vista ou ao olfacto. As bem- 

vindas fezes macias e moles, 
ou o cheiro fedorento do 
flato, sâo sempre alivio 
agradâvel para o sofredor de 
constipaçào fecal ou prisâo 
de gases. Os alimentos bons 
para a saùde, entre eles a 
cebola, alho, hortaliças, e 
feijôes, sâo os que melhor 
previnem as doenças intesti- 
nais; ou até a morte, evitan- 
do tromboses e ataques do 
coraçâo, ao reduzirem o 
colesterol a quem o tem de 

mais. Estes alimentos benfazejos, que 
podem provocar hâlitos, fezes, e gases mal 
cheirosos, sâo maravilhosos para a saùde, 
ao mesmo tempo que sâo desagradâveis 
pelo cheiro. 

Os gases, inimigos dos encontros sociais 
e cortesias, incham a barriga, e atacam 
ainda mais o homem idoso, sem qualquer 
respeito pela idade. Como, infelizmente, 
nâo hâ tratamento efectivo para suprimir 
os gases, o melhor é aliviar esta boa imper- 
feiçâo da natureza libertando a pressâo. Se 
for possivel em privacidade! 

(Trecbo extraido do livra SAÜDE NO CICLO DA 

VIDA da autoria do Dr. César Cordeiro, 

recentemente publicado.) 

Govemo paga 25 euros 
por tonelada de 
madelra queimada 
O Governo vai comprar madeira queima- 
da aos produtores florestais afectados 
pelos incêndios, anunciou o ministro da 
Agricultura, Desenvolvimento Rural e 
Pescas, Armando Sevinate Pinto. 
O "preço de garantia" determinado por 
tonelada de madeira é de 25 euros e os 

pagamentos iniciar-se-âo dentro de 15 dias. 
A madeira sera recebida em parques 
prôprios em todo o territôrio nacional. 
O Governo esta jâ a negociar corn empre- 
sas dos sectores de pasta e celulose, cimen- 
tes e energia a revenda da madeira com- 
prada. 

Calor contribuiu para morte 
de 60 idosos em Itàlia 
Cerca de 60 idosos morreram em 
Italia, entre terça e quarta-feira, 
em parte em consequência do 
calor. 

Em Milâo, na Lombardia, cinco pessoas 
morreram durante a madrugada de quar- 
ta-feira. Terça-feira, tinham falecido 23 na 
mesma cidade. 

Em todos os casos, tratou-se de pessoas 
idosas, entre os 70 e 98 anos, que se encon- 
travam doentes hâ jâ algum tempo. 
Em Turim, Piemonte, onde a temperatura 
se mantém mais ou menos nos 39 graus 
centigrades hâ jâ vârios dias, foi oficial- 
mente registada a morte de 28 pessoas. A 
maior parte das vitimas sofria de doenças 
cardiacas ou respiratôrias. 

O Milénio 

Dedlcado à 
Sarah 
Pacheco 

No dia vinte e seis de Julho 
Corn inicio â noitinha 
Escutei corn muito orgulho 
Uma conterrânea minha 

Bendita a hora que veio 
Cantar à vila de Hull 
Ela que cantou em cheio 
Um rouxinol sem iguaJ 

Corn grande humildade 
Como nunca vi ainda 
E duma simplicidade 
Que até a torna mais linda 

Mostrou a sua magia 
Trajada de roupa prêta 
Aliada à orgia 
Que a torna uma vedeta 

Estava bem acompanhada 
Por uma linda senhora 
Era sua mâe adorada 
E um pai que a adora 

Nosso espectâculo lindo 
Quando cantou para nos 
Ainda estou sentindo 
O timbre da sua voz 

Continua linda rosa 
Meu anjo Undo marfim 
Tua voz melodiosa 
Tem um encan to sem fim 

Depois que te escutei 
Que foi a primeira vez 
Somente nâo te abracei 
Dada a minha timidez 

Fala-te um ser jâ velhinho 
Que te lembra em suas preces 
E dâ-te todo o carinho 
E os aplausos que mereces 

E pondo ponto final 
Por favor aceita agora 
Um abraço fraternal 
Deste velho que te adora 
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I Bonfica perde em ! 
! Rema cem a làzio | 

sete minutos depois do reatamento. | 
Simâo Sabrosa, aos 64, ainda reduziu a | 
desvantagem para o Benfica, que | 
voltou a cifrar-se em dois golos a dez | 
minutos do final, graças a um livre | 
directo certeiro cobrado por | 
Mihajlovic. | 
O jogo da segunda "mào" esta agenda- | 
do para 27 de Agosto, no Estâdio do | 
Bessa, no Porto. | 

I O Benfïca foi quarta-feira derro- 
I tado em Roma pela Làzio por 3- 
I 1 (1-0 ao intervalo), em jogo da 
I primeira "mào" da terceira pré- 
I eliminatôria da Liga dos 
I Campeôes em futebol. 

I 
I Corradi inaugurou o marcador para os 
I italianos, aos 16 minutos, com Fiore a 
I dilatar a vantagem para os anfitriôes 

Calado cedido por uma época 
ao Polideportivo Eiido 
o médio portug^ês Calado, fute- 
bolista do Bétis de Sevilha (I 
Divisào espanhola), val ser cedido 
ao Polideportivo de Ejido, clube 
que val disputar a segunda divisâo 
em 2003-04, por uma temporada, 
indicaram fontes do clube de 
Alméria. 

Calado, que tinha mais um ano de contra- 
to corn o Bétis, vai juntar-se aos colegas na 

prôxima semana e deverâ ser apresentado 
oficialmente brevemente. 
O jogador, de 29 anos, chegou ao clube 
sevilhano na época 2001- 02, proveniente 
do Benfica, clube que representou desde 
1995-96, antes de se transferir do Estrela 
da Amadora. 
O médio, que chegou a representar a 
selecçâo portuguesa, nâo fazia parte dos 
pianos do técnico Victor Fernandez para a 
prôxima época. 

Boavista: 

Defesa prolongou o contrato por mais duas temporadas 

Frechaut renovou até 2005/06 
Frechaut renovou contrato com o 
Boavista até 2005/2006. O clube anun- 
ciou a prolongaçào do vinculo com o 
defesa internacional português, que 
esta nesta altura a voltar à sua melhor 
forma, depois de ter feito uma campan- 
ha irregular na ultima temporada, devi- 
do a uma lesào. 

O vinculo do jogador que foi campeào 
nacional em 2001 corn o clube do Bessa 
terminava no final da prôxima época, 
agora Frechaut vestirâ a camisola 
axadrezada por mais duas temporadas. 

QUE nz A DVERENÇA COM ESPECUUS TODOS OS DIAS! 

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

na esquina da Bumhamthorpe) 

Os clientes de Kluk Kliick’s 
votaram e deram a sua primazia 
aos nossos ùangos« Os frangos 
mais baratos de Mississauga. 
£ntregas ao domicilio em breve. 

Para além dos sRÜborosos 
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, Saiadas, Sandes e 
muito maisi 

ENaBŒ^JDAS PELO IWæFONE: 

905 272-4459 

Mario 
Jardel 
assina 
pelas 
ingleses 
do Bolton 
Wanderers 
o avançado brasileiro Mario 
Jardel vai representar o 
Bolton Wanderers, da 
Primeira Liga inglesa de fute- 
bol, nas prôximas duas tempo- 
radas, revelou o clube inglês 
no seu site oficial. 
Para que o contrato corn o Bolton seja 
efectivado falta agora Jardel, o melhor 
goleador europeu da temporada 
2001/2002, passar, corn êxito, os habitu- 
ais exames médicos. 
O acordo corn o clube inglês inclui ainda 
mais duas épocas de opçâo. 
Na temporada passada, o Bolton asse- 
gurou, com alguma dificuldade, a per- 

manência na I liga inglesa de futebol e 
conta entre os sens jogadores corn o anti- 
go internacional francês Youri Djorkaeff. 
A contrataçâo de Jardel pelo clube inglês 
permitirâ ao Sporting encaixar mais 2,5 
milhôes de euros, ajuntar aos 15 milhôes 
que embolsou corn a transferência de 
Cristiano Ronaldo para o Manchester 
United. 

l*aoû.U6.ŸS 

Pediilo e preenchimento dos documentos 
para Résidantes Permanentes ne Canadà 

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

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

Tenha um ano feliz com a 
Happy Travellers. 

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

M29 
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Atletismo; 

Portugal 
leva 14 aos 
Mundlalsde 
Paris 
Portugal vai participar nos 
Campeonatos do Mundo de 
Atletismo de Paris (23 a 31 
de Agosto} corn 14 atletas, no 
que é a delegaçâo mais 
reduzida das duas ultimas 
décadas. 

A Federaçâo Portuguesa de 
Atletismo nâo perdeu tempo a 
tornar pûblica a lista de 14, onde 
se destacam os nomes de Fernanda 
Ribeiro, Caria Sadramento, Rui 
Silva e Francis Obikwelu. 
A lista apresentada nào traz qual- 
quer surpresa face ao que se pOde- 
ria antever, estando îâ todos os 
atletas corn minimos que nâo estâo 
lesionados e nâo prescindiram de 
participar. 
A escolha entre os dois oitocentis- 
tas com minimos "B" (o que signifi- 
ca que sô um pode ir) recaiu era 
Joâo Pires, que tinha melhor 
marca esta époCa que Fernando 
Almeida. 
As presenças de Fernanda Ribeiro, 
nos 10.000 metros, e de Caria 
Sacramento, nos 1.500 metros, nâo 
estavam confirmadas nos ûltimos 
dias, por questôes de forma, mas as 
duas atletas, que jâ foram campets 
do Mundo, acabarara por aceitar 
representar Portugal mais uma vez 
a alto nivel. 
Ao contrârio de anos anteriores, 
nâo hâ estreias de atletas em 
grandes competiçôes a nivel inter- 
nacional. Alberto Chaiça é o ùnico 
que nào competiu em Mundiais, 
Europeus ou Jogos Olimpicos em 
pista, mas tem larga experiência de 
selecçâo em corta-mato e meia- j 

1 maratona. i 

«Champion Coach in UEFA Cup» pelo feito de Sevilha 

José Mourinho val receber 
prémio da UEFA no Monaco 

A conquista da Taça UEFA pelo F.C. 
Porto jâ é algo que pertence ao passado, 
mas o clube continua a viver os seus 
louros. É por isso que ira disputar a 
Supertaça europeia com o Milan a 29 de 
Agosto, mas um dia antes José Mourinho 
sera homenageado por ter levado a équipa 
à obtençâo do troféu. 
Trata-se do «Champion Coach in UEFA 
Cup», que serâ entregue na habituai Gala 
do Futebol que ira ter lugar no Sporting 
Club Monte Carlo, no Principado do 
Monaco. Ao seu lado estarâ Carlo 
Ancelotti, o técnico do Milan, home- 
nageado por ter vencido a Liga dos 
Campeôes, e que ira defrontar o F.C. 
Porto. 
Para Mourinho este é um prémio que 
«nâo se recebe todos os dias», mas trata-se 
de algo «individual, que é coisa que nâo 
gosto». Irâ recebê-lo e serâ colocado em 
sua casa, mas «é de todos, jogadores, téc- 
nicos e dirigeâtes». 

Central possante que trahaJhou corn Marinho Peres no Juventude 

Braga contrata central 
Maun'cio Fernandes 
O Braga tqiresenta o seu mais recente 
reforço. Trata-se de um defesa-central 
chamado Mauricio Fernandes, mede 
1,92m e pesa 89 kg, para além de ter 27 
anos. 
Trata-se de um jogador experiente que 
vem colmatar uma das lacunas do plantel, 
tendo no seu curriculo passagens pelo Vila 
Nova de Goiâs, Matonense de Sâo Paulo, 
Vitoria da Baia, onde foi campeào baiano, 
Fluminense, onde foi campeào carioca, e 

Juventude Caxias, onde chegou a trabalhar 
durante um mês e meio com Marinho 
Peres. 
O jogador jâ esta em Braga e foi conduzido 
ao Estâdio 1“ de Maio pelo présidente 
Antonio Salvador para ter uma primeira 
conversa com Jesualdo Ferreira e para co- 
nhecer a sua nova casa. Ainda nâo foram 
revelados pormenores sobre o contrato. 
Agora resta encontrar um médio criativo 
para encerrar o plantel. 

Estrela da Amadora contratou 
avançado brasileiro Julio César 

AOSEUAVTOMÙVa 

2612 SL Clair Ave. W 

O avançado hrasileiro Jûlio César, 
do Lokomotiv de Moscovo, assi- 
nou um contrato por uma época, 
com outra de opçâo, com o 
Estrela da Amadora, que este ano 
regressou à SuperLiga de futehol. 

Jùlio César, de 23 anos, foi apresentado 
no Estâdio José Gomes, na Reboleira, e 
jâ se encontra a treinar com o restante 
plantel. 
O Estrela da Amadora e o Belenenses 
dâo sexta-feira à noite, no Estâdio do 
Restelo, o "pontapé de saida" na 
primeira jornada da SuperLiga de 2003- 
2004. 
Segundo o director desportivo do clube 
da Amadora, José Luis, o plantel ficou 
fechado com a contrataçâo do avançado 
brasileiro. 

Camisola, bola e àguia 
de prata 

Benfica 
Visita Papa e 
deixa ofertas 
o présidente do Benfica, Manuel 
Vilarinho, liderou a delegaçâo ben- 
fiquista que visitou o Papa Joâo 
Paulo II, na sua residência de férias, 
em Castelgandolfo. O clube da Luz 
partipou na cerimônia de bençâo e 
presenteou o Santo Padre com ofer- 
tas emblemâticas dos encarnados. 
Eram perto das lOhSO quando o 
Papa começou a receber as pessoas 
que habitualmente vâo nçste dia da 
semana receber a sua bençâo. Entre 
as cerca de duas mil pessoas que des- 
filam no beija-mâo em sinal de fé 
estavam naturais de sitios tio longin- 
quos como o México, a Sibéria, a 
Venezuela ou o Japâo. 

Entre a comitiva benfiquista, Hélder 
e José Antonio Camacho falharam a 
visita inicialmente prevista e o 
plantel foi representado por Nuno 
Gomes e Mantorras. O avançado 
português ofereceu a Joâo Paulo II 
uma bola e o angolano uma camiso- 
la, ambas autografadas. Os diri- 
gentes do Benfica deram ao papa 
uma âguia de prata. 
Os pretendentes à bençâo papal sâo 
muitos (desde vârias outras enti- 
dades e instituiçôes a grupos musi- 
cals) e os benfiquistas tiveram o seu 
momento cerca de 140 bençàos 
depois e apôs anüncio em espanhol, 
quando foi feita referência aos pré- 
sentes, sendo os encarnados inclui- j 
dos nos représentantes dos paises 
ibéricos. Mas quando foi a altura de | 
Joâo Paulo II saudar o Benfica, o 
Papa fê-lo obviamente em português. | 
O protocolo é levado muito sério na | 
Santa Sé e, apesar de nâo haver a ) 
rigidez no vestuârio que é aplicada j 
no Vaticano, a cerimônia de bençâo j 
dos recém-casados mostrou que hâ | 
preceitos que nào podem deixar de 
ser cumpridos. Dois casais, dos 31 
présentes, que nâo estavam vestidos 
de noivos nào puderam entrar e | 
ficaram sem direito à bençâo papal. 
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Fundo de jogadores do Sporting 
valoriza-se 34% num ano 
O fundo de jogadores do Sporting Clube de 
Portugal valorizou- se 34,2 % em apenas um 
ano, afilrmou à agência Lusa um admi- 
nistrador da entidade gestora. 
Este fundo detinha percentagens dos direitos 
desportivos (passe) dos jogadores Hugo Viana, trans- 
ferido do Sporting em 2002, Ricardo Quaresma e 
Cristiano Ronaldo, transferidos em 2003. 
A valorizaçào registada diz respeito ao periodo entre 
Janeiro de 2002 e Janeiro de 2003 e, por isso, incorpo- 

ra apenas a transferência de Hugo Viana para o 
Newcastle, por 12,5 milhôes de euros. 
Incorporada esta também a reavaliaçào do valor da 
participaçâo no passe de Ricardo Quaresma, mas nào 
a sua transferência para o Barcelona, explicou à Lusa 
Ricardo Rodrigues, gestor do First Portuguese Group 
(FPG), responsâvel pela comercializaçâo do fundo. 
A transferência de Cristiano Ronaldo para o 
Manchester United por 15 milhôes de euros, também 
nâo esta incorporada. 

Campeonato 
Brasileirode 
futebol na FPtv 
A FPtvvai transmitir os Jogos mais importantes do 
Campeonato Brasileiro de Futebol. 

Domingo, dia 17, FLUMINENSE-FLAMENGO, às 17h00. 
Quarta-feira, dia 20, CORINTHIANS-VASCO, às 20h40 
Domingo, dia 24, VASCO-SÀO PAÜLO, às IShOO. 

Cristiano Ronaido diz que Manchester United é 
"e meiher ciube de mnnde" 
o avançado Cristiano Ronaldo, que se transferiu 
do Sporting para o Manchester United por cinco 
temporadas, manifestou- se esta terça-feira muito 
satisfeito corn a transferência para aquele que con- 
siderou "o melhor clube do mundo". 
"Estou muito feliz por ter assinado pelo melhor 
clube de futebol do mundo e muito orgulhoso por 
ser o primeiro português a jogar no Manchester", 
afirmou o jovem avançado, citado pelo site dos 
"Red Devils".. 
Com a transferência, o Sporting vai embolsar 
15 milhôes de euros e ficar corn o direito de 
preferência. 
O experiente técnico do Manchester, Alex 

Ferguson, disse ao site do clube inglês que 
Cristiano Ronaldo é "um dos jovens mais promis- 
sores" e "é um jovem extremamente talentoso, que 
sabe jogar corn os dois pés e pode alinhar em qual- 
quer posiçào; esquerda, direita ou mais no meio do 
terreno". 
A exibiçào de Cristiano Ronaldo, de 18 anos, inter- 
nacional português na inauguraçâo do Estàdio 
Alvalade XXI - frente ao Manchester United - e o 
interesse demonstrado por vârios clubes, fez acele- 
rar as negociaçôes entre o campeào inglês e o 
Sporting que culminaram corn a transferência de 
Cristiano Ronaldo, por valores que, segundo o 
clube inglês, rondam os 17,35 milhôes de euros. 

SUPERTAÇA: FC Porto-Uniâo de Leiria 
Continuaçào da pagina 32 

Por seu lado, o Uniâo de Leiria começou 
em "5-2-3", corn Bilro, Paulo Duarte, 
Gabriel, Joào Paulo - por vezes a funcionar 
como segundo "trinco", o que fazia o sis- 
tema oscilar para "4-3-3" - e Edson, à frente 
de Helton, um médio defensivo (Paulo 
Gomes), um médio solto (Caico) e très 
jogadores na frente (Maciel, Ludemar e 
Douala). 
Ainda sem o poderio colectivo da época 

passada, mas jâ corn alguns jogadores 
em bom piano, como o "mâgico" Déco, 
o FC Porto entrou a dominar, tendên- 
cia que se manteve durante toda a 
primeira parte, isto perante um adver- 
sârio que, corn o reforço Caico em 
evidência, nunca deixou de tentar con- 
tra-atacar corn perigo. 
O "onze" de José Mourinho foi, porém, o 
ùnico a criar - e desperdiçar - oportu- 
nidades flagrantes para fazer funcionar o 
marcador: Derlei falhou uma por pouco. 

aos seis minutés, e o sul- africano 
McCarthy esbanjou duas escandalosa- 
mente (17 e 35 minutos). 
Para a segunda metade, Mourinho optou 
por trocar Pedro Mendes por Costinha, 
substituiçào que deu "frutos", aos 54 min- 
utos: Nuno Valente marcou um livre na 
direita e o internacional luso cabeceou 
para o fundo das redes... apôs uma falta 
clarissima sobre Helton. 
Em desvantagem, Vitor Pontes pres- 
cindiu de um central (Paulo Duarte), fez 

entrar Sérgio Gameiro e a sua équipa pas- 
sou a comandar as operaçôes, sô que nào 
conseguiu criar perigo e viu a situaçào 
complicar-se aos 71 minutos, quandojoâo 
Paulo foi expulso. 
Apesar de o Uniâo de Leiria ter continua- 
do a lutar e a tentar - sobre o final, Douala 
quase desviou vitoriosamente um livre de 
Edson -, o FC Porto, corn mais um 
jogador, controlou o jogo até final e até 
poderia ter ampliado a vantagem, por 
Déco (85 e 87 minutos). 
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SUPERTAM 
FC Ptini-Uilio Ce lelrla 
Um golo irregular do suplente Costinha valeu ao FC Porto a sua 13» Supertaça Cândido de 

Oliveira, em 25 ediçôes, e o pleno da época futebolistica 2002/03, depuis da Taça UEFA, 
SuperLiga e Taça de Portugal. 

Aos 54 minutes, o internacional luso, 
que tinha entrado ao intervalo para o 
lugar de Pedro Mendes, correspon- 
deu, de cabeça, a um livre apontado 
por Nuno Valente, mas apôs carregar, 
em plena pequena area, o guarda- 
redes Helton... o arbitre Pedro 
Proença nada viu. 

Apesar de ter ganho corn um tente que 
nâo deveria ter valide, o FC Porto, em 
termes de futebol jogado, justificou ple- 
namente o triunfo, uma vez que foi a 
ünica équipa que criou oportunidades 
claras de golo, as mais flagrantes des- 
perdiçadas pelo regressado McCarthy. 
Os "dragées" entraram em "4-4-2", corn 

Vitor Baia na baliza, uma defesa corn 
Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho, 
Pedro Emanuel e Nuno Valente, um 
meio-campo corn Maniche, Pedro 
Mendes, Alenitchev e Déco e um 
ataque corn Derlei e McCarthy. 

Continua na pagina 31 

PERGUIMTA: 

-QUANTAS "SUPERTAçA CâNDIDO DE OUVEIRA' 

^ JÂ GANHOU 0 FC PORTO 

Nome: o MILéNIO - CONCURSO LABATT 

1087 DUNDAS ST. W. SUITE 103 
TORONTO, ON, M(jJ 1W9 

Morada: 
jA RESPOSTA SERA ACEITE ATÉ 2» FEIRA, 

DiA 18 DE AGOSTO, 2003. 

CASO EXISTA MAIS DE UM ACERTANTE, 

REALIZAR-SE-Â UM SORTEIO PARA 

ENCONTRAR O VENCEDOR. 

ârhh^ 

ORCULHOSO DÜ StR POPTUeUfS 

José Augusto - Toronto 
Resp.: Alves Barbosa 

Para todos os seus eventos ou ocasiôes 

especiais, contacte Bob Raposo para o 

ajudar a tratar de tudo o que précisa 

(416) 248-0751 A cerveja da comunidade 
TMK: I.àBttBnÆx;Co. 


