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Senhora 
do Monte 
sempre presente 
entre madeirenses 
No passado fim-de-semana o 
Madeira Park "foi pequeno" 
para tanta gente. 
Nao ha madeirense que nâo 
queira estar na festa da sua 
Senhora do Monte e que nâo 
arraste consigo amigos, 
muitos amigos. Foi um saba- 
do agitado. 

Os voluntarios, particularmente os da 
cozinha, nâo tiveram direito a respi- 

rar o ar puro do parque por falta de 
tempo. Acontece! 
A manhâ acordou triste e com uma 
boa "carrada de âgua" mas, pouco 
depois, o Sol caiu sobre nos como 
uma bençâo dos céus. 
Uma festa em grande. 
Todos os espaços se encheram no 
sabado, de familias e amigos, de ale- 
gria, de ritmo e fé. 

^ Pàgina 14 

A falta de energia so nao 
roubou a luz do sol por 
entre o arvoredo... 
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morreu vmma 
deatentado 
bombista 
em Bagdade 

Bandeira do Brasil a 
meia-haste em 

Brasilia 
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sem vertebras 

Aposto que a maioria das pessoas jâ esqueceram os dias 
que tivemos sem energia eléctrica. E natural. Como diz 
O Povo, "a memôria das pessoas é curta". 
Aposto, também, que a maioria jâ usa a electricidade 
sem contençôes, a âgua ao desbarato, o desperdicio Jâ 
entrou na rotina diâria. 
A memôria é curta. 
Na altura da falta de energia, o apagâo -como intitu- 
laram em Portugal-, todos notaram a dependência que 
tinham da electricidade, todos sentiram a sua falta, 
todos "juraram a pés juntos" começar a poupar e, até, a 
prevenirem-se corn artigos adequados para uma nova e 
sempre possivel falha de energia. Nunca mais seriam 
apanhados "descalços"... 
Pois, bem "pregava Frei Luis", fora da Abadia. 
Hoje, passados poucos dias da maior falha de energia da 

histôria da América do Norte, que pôs às escuras mais 
de 50 milhôes de pessoas e fez parar milhares de indus- 
trias e casas comerciais, que causou monumentais pre- 
juizos nos EUA e Canadâ, as pessoas que sofreram as 
consequências jâ esqueceram o drama e a dependência 
à modernissima tecnologia agregada à electricidade e, 
corn o maior dos à-vontades, jâ usam e abusam do sis- 
tema, jâ sobrepôem às realidades o seu conforto pessoal, 
jâ abancaram no comodismo de sempre, em suma, jâ 
esqueceram os dias de escuridào e incertezas. 
Jâ nem perguntam, "afinal o que é que aconteceu e onde 
começou?"! 
Que intéressa isso, se jâ podem ver TV nas 24 horas de 
cada dia, tomarem os duchés que entenderem, usar os 
electrodomésticos em abundância, pôr luz por todos os 
cantinhos, mesmo que nâo seja necessârio. 

Somos assim, "animais de vicios", nada nem ninguém 
nos modifica. 
Ainda hâ dias ouvi o Paco Bandeira, num dos sens 
espectâculos, dizer: " O que nos diferencia dos animais 
é o privilégio de podermos pensar"... 
Entâo, amigos, vamos pensar um pouco e procurar 
minimizar as tragédias futuras, poupando e preparando 
o nosso meio ambiente de modo a recebermos corn 
menos drama as catâstrofes que nos possam vir a afligir. 
Se nâo por nos, pelo menos pensemos de modo a facili- 
tar a vida aos nossos filhos e netos. 
Talvez eles, mais jovens e de outra geraçâo, possam ser 
menos dependentes e mais prâticos, nâo acham? 
Espero que eles nâo "tenham memôria curta" como os 
pais e avôs. 

JMC 

Tu Cfl Tu Lfl Qom os leitores 

Ola, bons amigos e companheiros! 

Com o tempo bem meUior, toca a andar em frente 
e desfrutar de tudo quanto a natureza oferece. 
Lcigos, parques frondosos, piscinas frescas, pique- 
niques, ptasseios ao ar livre, etc., etc. Vale a pena, 
acreditem! 

A propôsito, é jâ Domingo, dia 24, a grande festa dos por- 
tugueses no Paramount Canada's Wonderland, o jâ tradi- 
cional "Portuguese Day". Um dia de farra de manhâ até à 
noite, por um preço irrisôrio se comparado corn o preço nor- 
mal de entrada. 
E, para jâ, temos um bom aviso, que nos chegou da gerência 
do Paramount Canada's Wonderland, que reza o seguinte: 
As pessoas que comprarem os bilhetes à porta no Domingo, 
dia 24, e que digam que vâo para o "Portuguese Day", os 
adultos (dos 7 aos 59 anos de idade) pagarào $37.45 dôlares, 
e, $26.20 para crianças dos 3 aos 6 anos de idade, assim 
como os individuos de ambos os sexos com 60 anos ou 
mais. 
Recordamos no entanto que, se comprarem os bilhetes antes 

de Domingo, nas 
lojas portuguesas 
onde estâo à venda, 
poupam muito 
mais: Adultos, $29. 
dôlares e, crianças, 
$26. dôlares. 
Portante, o nosso 
conseüio para 
adquirirem os bi- 
lhetes na CIRV-fm, 
ou nas lojas, 
Portuguese Book 

■ Store, Portugal 
Mix, Viseu Electric 
e Papelaria 
Portugal (Toronto), 
Nova Bakery 
(Mississauga) e 
Concord Furniture 
(Brampton). 
Um elenco 
fabuloso! 
De Portugal, vem a 
famosa Banda 
Santos & 

Pecadores. Localmente, a presença da Banda Filarmônica 
de Santa Helena e Coral, Shawn Desman, Sarah Pacheco e 
os Starlight. 
Também, uma homenagem sincera de todos nôs aos PIO- 
NEIROS portugueses. Préniios, surpresas, harmonia e boa 
disposiçào na grande festa da CIRV-fm, na Paramount 
Canada's Wonderland. Nâo faltem. Poupem muito dinheiro 
comprando os bilhetes com antecedência. De acordo? 

Vem ai o Festival Internacional de Cinema de Toronto. Tern 
inicio dia 4 de Setembro e encerra a 13. Portugal estarâ re- 
presentado pelo mais velho realizador do mundo, o veterano 
Manoel de Oliveira, com o seu ultimo filme "Um filme fala- 
do" e, do falecidoJoâo César Monteiro, o derradeiro 'Vai e 
Vem", duas obras que vêm acompanhadas de boas criticas, 
particularmente, o filme do polémico Joâo César Monteiro. 
O filme de Manoel de Ohveira serâ exibido também no 
Festival de Cinema do Mundo de Montreal, entre 27 de 
Agosto e 7 de Setembro. 
Em Toronto, nâo faltem ao 28°. Festival Internacional de 
Cinema, um certame que traz â megacidade centenas de 
cineastas, técnicos e artistas, arrastando consigo milhares de 
apaixonados da 7“. arte. 

A Aliança dos Clubes e Associaçôes Portugueses do 
Ontârio-ACAPO, realiza na sede-social do FC Porto de 
Toronto, uma Reuniâo do Conselho de Présidentes, corn ini- 
cio às 20h00, no dia 2 de Setembro, terça-feira. ■ 
Para informaçôes, contactem pelo telefone: 416 536-5961. 

Sâbado, dia 23 de Agosto, as Direcçôes do Lusitânia de 
Toronto e do Angrense de Toronto, realizam em conjunto 
um grande piquenique na quinta "Olé Touro", do ganadeiro 
Fernando Marques, entre Orangeville e Arthur. 
Uma farra em grande, incluindo uma "Tenta de gado 
bravo", por gentileza do proprietârio da quinta. Sardinhas e 
pào de milho grâtis para todos. 
Informaçôes nas sedes dos clubes reahzadores. 

Jâ estâ. Escolham bem e divirtam-se. 
A vida é curta e os apagôes aparecem sem darmos por isso. 

JMC 
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CNE abre quatro dias mais tarde 
devido a apagâo 
A feira popular de Toronto, 

Canadian National Exhibition, 

abriu as portas esta terça-feira, 

quatro dias depois do dia inicial- 

mente previsto, devido ao apagâo 
que ating^u o sul do Ontario, assim 

como alguns estados americanos. 

A decisâo foi tomada pelo vice-presidente 
da câmara, Case Ootes. Nào obstante a 
maioria das atracçôes dependerem de um 
gerador a gasôleo, as autoridades provinci- 
ais e municipais decidiram adiar a abertu- 
ra, baseando-se no enorme consumo de 
electricidade no recinto da feira - igual ao 

consumo de uma localidade de oito mil 
habitantes -, uma quantidade inconsis- 
tente de acordo corn os esforços provinci- 
ais em preservar a energia. 
Para além da abertura ter sido adiada, o 
horârio de operaçào também foi reduzido 
até que se décida que a energia foi total- 
mente restabelecida. Segundo os organi- 
zadores, nào haverâ prolongamento da 
feira para além do dia do trabalhador 
(Labour Day), nem ajustarâo os espectâcu- 
los que foram cancelados durante os qua- 
tro dias. “A CNE tem sido a ‘ovelha negra’ 
das conversaçôes. Outras atracçôes privati- 
vas puderam ignorar as recomendaçôes 

provinciais e continuaram a procéder 
como se nada tivesse acontecido”, disse 
David Bednar, director gérai da CNE, 
referindo-se ao facto do Canada’s 
Wonderland nào ter sido forçado a encer- 
rar durante o fim de semana. 
O encerramento da CNE durante quatro 
dias afectou os donos das tendas de brin- 
quedos - que conseguem facturar cerca de 
mil dôlares por semana -, assim como os 
estudantes das escolas secundàrias que 
sempre aguardam pela feira popular para 
melhorarem as suas ecônomias. 
O comissàrio responsàvel pela segurança 
pùblica, o Dr. James Young, disse que nào 

darâ instruçôes especificas à câmara 
municipal, mas admitiu preocupar-se coin 
a utilizaçâo de energia e o movimento de 
tanta gente numa altura em que o forneci- 
mento de energia ainda se encontra sujeito 
a breves apagôes. 

Falhas de comunicaçâo na resposta inicialmente dada pelo governo federal sobre o massivo apagâo. 

Ministro da defesa admite culpa 
o ministro da defesa John McCallum admi- 
tiu este fim de semana ter havido falhas de 
comunicaçâo na resposta inicialmente dada 
pelo governo federal sobre o massivo apagâo. 
McCallum admitiu ter errado quando, horas 
depois do apagâo, disse que a maior falha de 
luz na histôria do Norte América tinha sido 
causada por um incêndio numa planta 
nuclear em Pennsylvania. 
“O que aconteceu na quinta-feira à noite, 
baseia-se no facto de eu, tal como o prési- 
dente Bush, o présidente da câmara de Nova 
lorque, ou o primeiro ministro, estào a tentar 
dar alguma informaçâo sobre o ocorrido, o 
mais râpido e eficazmente possivel”, disse 
durante um briefing feito aos jornalistas. “O 
que aconteceu em todos os casos é que a 
informaçâo estava incorrecta. Nào estou a 
culpar ninguém por isso. No nosso sistema, 
o ministro é que assume responsabihdade”. 
Ainda durante o mesmo briefing disse que, 
a informaçâo incorrecta comunicada naque- 
la noite foi um pfoblema por todo o conti- 

nente, mas também disse que nào exigiria 
um pedido de desculpas do governador de 
Nova lorque. George Pataki, que inicial- 
mente culpou o Canadâ pelo apagâo. “Eu 
poderia pedir desculpa a Pennsylvania, emb- 
ora nào esteja convicto que seja necessârio 

Foto da semana 

ÿ jPOrO; Yoav L*mm«r/AJ^P/LUSA 

PINCHO, LAGOS: 
^ Um agricultor observa os estragos causados pelos incêndios que destrui- 
■ ram florestas em Pincho. Mais de duzentos mil hectares de florestas foram 
! devorados pelos piores incêndios de que hâ memôria em Portugal. 

I I 

um pedido de desculpas. O que é preciso 
mencionar é que houve alguns erros cometi- 
dos por um numéro de pessoas, desde o prés- 
idente dos Estados Unidos da América até 
aos présidentes de câmaras”. 
Neste momento, o ministro disse que ira 
pedir um requerimento para examinar a 
forma como a informaçâo é enviada para a 
comunicaçâo social, o pùblico e os membros 
do parlamento. Para além deste aspecto, o 

requerimento visa analisar corn pormenor o 
OCIPEP, o gabinete responsàvel pela 
Infrastrutura de Protecçâo Critica e Casos de 
Emergência, criado depois dos ataques ter- 
roristas de 11 de Setembro de 2001, nos 
Estados Unidos da América. Este apagâo 
representou a primeira crise para o gabinte, 
o que levou McCallum a pedir o requeri- 
mento para que “se houver uma prôxima 
vez, tudo corra melhor”. 

da ^iâoa 
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Ontario reage à demissâo da 
directora da energia 
O governo do Ontario eliminou, segunda-feira, 

uma posiçào do departamento de energici, 

numa altura em que pedia à provmda para 

conservar energia, depois do tremendo apagâo 

que assolou o sul da provincia e alguns estados 

americanos. 

O governo de Ernie Eves inverteu logo a 

dedsao, dizendo que a eliminaçào da nova 

diredora da conservaçâo e efidênda de ener- 

gia tinha sido um erro. Segunda-feira, o mi- 

nistro adjunto da energia entrou em contado 

com a mulher a quern tinha sido dada a 

posiçào de directora, recentemente, para Ihe 

dizer que tinha sido eleiminada devido a cortes 

orçamentais. 

O lider do paitido NDP, Howard Hampton, 

tomou a decisao pùblica de imediato, forçando 

o governo a mudar o rumo da decisao. Ernie 

Eves admitiu, mais tarde, o incômodo dizendo 

que o ministro da energia, John Baird, estava a 

tratar do assunto. 

“O ministro Baird desconheda o que se estava 

a passar”, disse Eves. “Sei que nào esta contente 

corn a dedsâo que foi tomada e esta a tratar do 

assunto”. 

“Quando soube da decisào, disse logo que dis- 

cordava e ja se procedeu à mudança”, disse o 

ministro Baird. 

Nesse mesmo dia, a populaçào do Ontario foi 

avisada para conservar energia, uma vez que o 

total gasto, sô naquele dia, atingiu os 90 por 

cento do montante disponivel para a provincia 

Condutor conduz corpo de homem colado 
ao pàra-brisas durante uma hera 
A policia do Québec disse que um condutor 

embriagado atropelou très homens, tendo 

continuado a conduzir durante uma hora 

corn um dos homens colado ao pâra-brisas 

do carro. 

Nicholas Fortin, 18 anos, juntamente corn 

dois amigos foram atropelados à saida de um 

bar em Ste. Adèle, norte de Montreal, na 

madrugada de domingo. As pessoas que se 

encontravam à porta do bar correram para 

ajudar os dois homens - que tinham ficado 

feridos - desconhecendo a existência de um 

terceiro que tinha sido arrastado corn o carro. 

A pohcia deteve o condutor, 50 minutos mais 

tarde, corn a vitima colada ao pâra-brisas. 

Fortin foi levado imediatamente para o hos- 

pital, onde chegou jâ sem vida. O condutor, 

Gilles Francoeur, 59 anos, foi levado para a 

esquadra da policia, onde acusou uma eleva- 

da taxa de alcoolemia Em tribunal, segunda- 

feira de manhà, Francoeur foi julgado por 

oito acidentes relacionados corn conduçào 

sob efeito do alcool, tendo causado ferimen- 

tos e morte. 

Francoeur disse estar inocente, mas mantem- 

se em detençâo até à prôxima convocaçào 

para comparecer em tribunal, a 28 de 

Agosto. 

34 CuNTOKt ST. ’TOHOUTO, OIS : 
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Médica corn processo de 
extradiçâo encontrada morta 
Uma médica de Newfoundland 
que aguardava uma ordem de 
extradiçâo para os Estados 
Unidos da América, acusada de 
homicridio voluntario, foi encon- 
trada morta, ao lado do fîUio, 
ainda bébé. Shirley Turner, 42 
anos, era acusada de ter assassi- 
nado o amante, em 
Pennsylvania, em Novembre de 
2001. 

A policia de St.John’s disse que o corpo 

de Turner foi descoberto numa praia da 

cidade, na noite de segunda-feira. 

Momentos depois de terem descoberto 

o corpo da médica, a policia costeira 

encontrou também o corpo do seu füho 

Zachary, de 13 raeses de idade. Os dois 

foram vistos pela ûltima vez, domingo 

à meia-noite, a sairem da casa onde 

viviam. 

O corpo de Turner foi descoberto por 

um casai que passeava o câo na praia. A 

policia disse desconhecer ainda as 

causas da morte, mas nào excluiram a 

possibilidade de assassinato. 

Aguardam-se neste momento as autop- 

sias aos dois cadàveres. 

Apds a médica ter sido acusada do 

assassinato do amante, Andrew Bagby, 

O Supremo Tribunal de Newfoundland 

e Labrador decidiu extraditâ-la para os 

Estados Unidos para ai ser julgada. A 

extradiçâo foi aprovada em Junho pelo 

Departamento de Justiça Federal, emb- 

ora Turner tivesse apelado para uma 

revisâo da decisào do tribunal. 

Uniâo Civil” nâo corresponde a 
casamento”, segundo Cauchon 

Reconhecer relaçôes homosse- 
xuais, mas nâo as desig^ar por 
“casamentos” nâo séria um caso 
de igualdade, disse o ministro da 
justiça federal, Martin Cauchon. 
O pùblico canadiano terâ a oportu- 

nidade para dizer ao governo o que 

pensa sobre este assunto, enquanto o 

projecto de lei avança para o parlamen- 

to, disse Cauchon. 

Falando durante a reuniâo anual da 

Associaçâo Canadiana de Bares, 

Cauchon rejeitou a proposta de alguns 

membres do parlamento para se elimi- 

nar completamente a definiçâo de 

casamento. O que se pretende, segun- 

do adiantou, é que o governo reco- 

nheça as uniôes civis entre casais, 

deixando o terme “casamento” ao 

critério das igrejas. 

Arcebispo censura 
padre sobre sermâo 
‘homossexual’ 
o arcebispo de St. John’s acusou o padre 

Paul Lundrigan por ter criticado, durante 

o sermào dominical, a campanha da Igreja 

Catôlica contra a legalizaçâo de casamen- 

tos homossexuais. Para o arcebispo 

Brendan O’Brien, os comentârios do pâro- 

co sào inaceitâveis dentro da Igreja 

Catôlica. 

Lundrigan apelidou a igreja de hipôcrita, 

criticando-a por lutar contra casamentos 

homossexuais, ao mesmo tempo que per- 

manece silenciosa sobre os cases de abuse 

sexual prepertados por membres do clero. 

O arcebispo fez uma visita às duas 

paroquias de Lundrigan, corn o intuito de 

informar os paroquianos que a respon- 

sabilidade de um pâroco passa por pregar 

os ensinamentos oficiais da igreja, incluin- 

do qualquer posiçào que a igreja tome 

baseada nas escrituras. Entretanto, o Pe. 

Lundrigan jâ confessou estar arrependido 

pelo que disse e terâ autorizaçào de per- 

manecer nas paroquias de St. Kevin, em 

Goulds e de St. Joseph, em Petty Harbour. 

Com o Pe. Lundrigan junto de si, enquan- 

to falava, o arcebispo testemunhou a 

aprovaçào de alguns paroquianos, enquan- 

to um pequeno nümero de homossexuais e 

lésbicas se levantou e retirou da igreja. 

Para Collen Brophy, uma das paroquianas, 

as palavras do arcebispo eram inacred- 

itâveis. “Foi absolutamente terrivel ter que 

ouvir um arcebispo dizer a um pâroco 

para estar calado se quisesse continuar 

corn as paroquias. Estào a tentar atrair 

mais pessoas para a igreja, mas nâo serâ 

desta forma”. 

Num comunicado enviado à imprensa no 

inicio da semana, o arcebispo O’Brien 

disse manter-se firme quanto à critica feita 

ao pé. Lundrigan, justificando que o papel 

de um padre é apresentar o ensinamento 

da igreja sem ambiguidade, durante a 

homilia de domingo. 

No fim do comunicado, o arcebispo diz 

que a igreja se tem envolvido no debate 

sobre homossexuais porque a proposta 

de lei visa mudar a definiçâo de casamen- 

to. Para o arcebispo, a igreja acredita no 

casamento entre um homem e uma mu- 

lher como uma instituiçào necessâria ao 

bem comum. 
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Passeio no logo Ontario., 
às oscnras 
Quem vai para o mar havia-se em 
terra, nâo é? 
Pois é, mas nem sempre se pensa 
assim e, se falta energia eléctrica, 
ficamos a navegar em âguas... tur- 
vas! 
Foi O que me aconteceu no dia do 
apagâo gérai, que pôs às escuras 
50 milhôes de pessoas e causqu 
prejuizos levados da breca. 
Mas vamos à histôria. 
O amigo Jorge Campos, convi- 
dou-me para uma passeata no 
Lago Ontario, no barco Summer 

JSibeimmAleK Ribeiro à entrada do Summer fob 
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Proi^ïoçoeî înacrecfîtas/eîs para i\l 
$49+ $49+*50 $0 CitirriaiciiHHHS q» CRtDiTotiicHiui»o»s 

Al*()S RKKMIK)I.SO 

f'm 
AHW RHbMB()I.S<) 

+ *50 
CntDITOUCWIlUAS 

Al»t‘)S RKKMBOLSO 

Nokia 3595 Motorola V66 Motorola C350 

■$40^ 
’'350mâwtos - dlas ûtels' 

mes BONUS!!! 

i Moites+fins de semana - tempo iiimitado 

Mesesde ciiamadas 
iocaisiiimitadas 

Ganhe: 

2 passes de cinéma 
+$50 crédite em chamadas 

APRESSE-SE! Tempo limitado! 
(corn activaçâo) 

“Inclui-mo-lo no maior grupo de redes: GSM Nrtwork” 

ABQ TM 

Business Machines & Communications inc, 

1451DundasStW. 1268 St Clair Ave. W. 
Torooto {E. da Dufferin) i (W. da Dufïerin- Toronto) 

Tel: 416-588-8989 1 Tel: 416-652-2288 

1854 Danforth Ave. 
(W. da Woodbine) 

Tel: 416-425-9000 

O ROGERS 'jATel 
''iivdôiir 

AOrKORlZtD AGZNT 

888 Duzklaa St EL 
(Chinatown Mississauga) 

Tel: 905-848-2288 

4438 Sheppard Ave. E 
Unit 107, Scarborough 
Tel: 416-647-8888 

Phone prices subject to new 24 month service agreement **After $50 maiUn rebate on plans starting from $25 monthly service fee. 
$40* monthh' fee represents $55 discount. The $15 discount shows as recurring credit credit on monthly invoice for duration of term. 

Offer exjieires Sept. 30/2003 '^''TIIX) is a registered tradename of Microcell solution Inc. 
'"Rogers Communications Inc. Used under license. ®AT&T Corp. Used under license. 

Job, propriedade do amigo Alexandre 
(Alex) Ribeiro, e na companhia de outros 
amigos, como o Jorge Ribeiro, José 
Roncon, Horacio Silva e Virgilio Pires. 
Claro, quem nâo aceitaria um tâo simpâti- 
co convite? 
De mâquina fotogrâfica ao ombro, la fui 
alegre da vida, em busca de um relaxante 
momento no Lago, na companhia de bons 
e felizes companheiros. 
Para mais, o Jorge Campos, logo "avisou" 
antes da partida que havia comes-e-bebes 
para ajudar o passeio e o convivio. Porreiro! 
E là fomos cantando e rindo... 
Mela düzia de minutos e eis que acontece o 
inesperado. A luz eléctrica da cidade... foi- 
se! 
Os telemoveis deixaram de funcionar. 
Incertezas de ocasiâo, opiniôes ao acaso, 
comparaçôes com acontecimentos passa- 
dos, enfim, as "especulaçôes" habituais 
nestes casos. O Radio de bordo começou a 

"despejar" muitas noticias sobre o aconteci- 
mento. 
A provincia do Ontârio estava às escuras. 
Também alguns estados dos Estados 
Unidos da América. Uma central "estoirou" 
nâo se sabe bem onde. Niagara Falls? 
Ohio? New York? Confusoes parciais no 
meio da confusâo gérai. Alguém teve a feliz 
ideia de começar a dividir os petiscos e os 
copos. A medida que o dia escurecia, as 
nossas mentes clareavam e, espantoso, o 
problema da escuridâo estava cada vez 
mais longe... 
Aquela bebida que o Jorge Campos "inven- 
tou", 'Coca da Zambézia' -Coco, Rum e 
sumo de Lima-, foi um apiritivo de gritos... 
Demos a volta às ilhas, fizemos "contas de 
sumir", contâmos histôrias e anedotas, pas- 
samos um rico bocadinho. O comando 
esteve quase sempre a cargo do Alex 
Ribeiro, aqui e ali, coadjuvado pelo 
suplente Virgilio Pires. A certa altura 

"abaneâmos" na Ilha Central. À volta da 
mesma mesa, "demos cabo" da galinha do 
Jorge Campos, com destaque para o 
Virgilio, e do Horâcio Silva, um bom 
brasileiro hâ muito amigo do grupo, que 
adorou a melancia posta ao dispor do pes- 
soal. Mais umas histôrias, mais um naco e 
um copo, ainda confraternizaçào corn ou- 
tros amigos que iam passando... passou-se o 
tempo e a luz nunca mais vinha. 
Embareâmos de novo e toca a andar para a 
doca, em Toronto. Pois, foi um pouco mais 
complicado. Sem as luzes habituais, sô a 
mestria do Alex Ribeiro e do Virgilio, nos 
levou a bom porto. 
Demorou mais que o habitai mas chegâ- 
mos sâos e salvos. Quantos de vos jâ viu a 
cidade de Toronto, do Lago Ontârio, sem 
luz? 
Corn luz é linda, sem luz é misteriosa e 
fascinante. Afinal, valeu a pena faltar a luz 
para podermos apreciar o outro lado da 

cidade. No aproveitar é que estâ o ganh 
Devemos sempre aproveitar o melhor c 
que de pior nos possa acontecer. 
Foi girissimo ver o pôr do Sol entre 
arvoredo (fotografia na D. pagina), comp: 
tamente às escuras. A cidade corn os sei 
énormes prédios, quais fantasmas, espe 
guiçando-se uns sobre os outros. A C 
Tower, como uma seringa gigante, 
perder-se na escuridâo da noite. As âgu 
do Lago Ontârio, quietas e negras, sô 
faziam sentir porque o Summer Job teirr 
va em navegar. Enfim, um espectâcu 
ünico, corn o quai eu nâo contava. Nem 
meus companheiros, naturalmente. 
O meu agradecimento aos 'marinheiros' ( 
viagem na negrura do dia 14 de Agost 
Alexandre Ribeiro, Horâcio Silva, Jor. 
Campos, José Roncon, Virgilio Pires 
Jorge Ribeiro. Quando hâ amizade e con 
ança (e apetite...), nunca hâ trevas. 

JA 
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Ohio nao auer culpas 
sobre o apagâo 
“Desde quando é que os ameri- 
canos admitem terem culpa?”, foi 
a reacçâo de Mel Lastman, prési- 
dente da câmara de Toronto, logo 
apôs O apc^âo que deixou cerca de 
50 milhôes de pessoas às escuras. 
A reacçâo de Lastman surgiu logo 
apôs o présidente da câmara de 
Nova lorque ter culpado o Canada 
pela falta de cuidado no sistema 
de energia eléctrica. 

Um dia depois do apagâo, as noticias 
começavam a sugerir que o problema 
tivesse originado em Cleveland, estado do 
Ohio, onde tem inicio o famoso “loop de 
Niagara”, em que a energia sai de Detroit 
passa por Nova lorque, Toronto e régressa 
a Detroit. Os peritos começaram logo a 
especular que algo de muito errado se pas- 
sou esse circuito. 
Entretanto, a companhia de luz de Ohio 
manifestou-se logo, dizendo nâo ser 
responsâvel pelo maior apagâo da histôria 
da América do Norte. “Très horas antes 
das linhas da First Energy, o quarto maior 
investidor em energia no Norte América, 
terem falhado em Ohio, jâ se observavam 
flutuaçôes estranhas na grelha eléctrica”, 
disse o porta-voz da First Energy, Todd 
Schneider. “Nâo posso dizer onde estava 
a acontecer porque nâo vale a pena estar a 
apontar dedos”. Segundo informaçôes 
anônimas, a First Energy estava possivel- 
mente a referir-se à ârea da Pennsylvania, 
New Jersey e Maryland. 
Entâo, o que aconteceu quinta-feira? 
Alguns grupos jâ estâo a investigar. 
Depois da “inundaçâo” inicial de especu- 
laçôes adiantadas por grupos como o 
NERC - cujo présidente chegou a encora- 
jar os meios de comunicaçâo a prosseguir 
as investigaçôes para que a informaçâo os 
bénéficiasse -, a maioria agora optou por 
investigar sem adiantar mais nenhuma 
informaçâo até que se chegue a uma con- 
clusâo. 
O que se tornou claro foi que, tal como o 
caso da âgua em Walkerton hâ alguns 
anos, o massivo apagâo foi algo pelo quai 
muitos grupos e agências jâ tinham 
demonstrado preocupaçâo, mas que 
ninguém tentou resolver a tempo. 
Segundo noticia avançada pelo matutino 

Star, très agências 
americanas jâ tin- 
ham avisado o 
governo de que 
urgia um piano de 
emergência para 
prévenir apagôes. 
Por isso, o prési- 
dente George W. 
Bush, que tem vindo a ser criticado pelos 
democratas por ter negligenciado a ener- 
gia eléctrica nas suas prioridades, disse aos 
seus conselheiros que gostaria de saber a 
razâo do apagâo o mais râpido possivel 
para que se possa procéder a algumas 
mudanças. 
Entretanto, do lado canadiano, sobretudo 
em Toronto, milhares de pessoas aderiram 
ao estado de emergência decretado por 
Ernie Eves, economizando energia, 
respondendo ao pedido do présidente da 
câmara, Mel Lastman, e do primeiro min- 
istre do Ontario, Ernie Eves. Para evitar 
possiveis apagôes, as companhias evitaram 
o uso de energia excessiva e a feira popular 
CNE foi adiada quatre dias. 
Até ao momento, o excesso de calor e 
humidade jâ causou algumas preocu- 
paçôes para os oficiais que vêem as tem- 
peraturas ultrapassar os 30“ graus, trazen- 
do com elas a tentaçâo de ligar o ar condi- 
cionado. Nâo obstante acreditar que o 
problema esteja resolvido até sexta-feira, o 
vice-presidente da câmara Case Ootes 
pediu às pessoas para evitarem desperdi- 
cio de energia até tudo estar resolvido. 
O governo, entretanto, publicou uma lista 
de electrodomésticos, cujo uso deve ser 
minimizado ao mâximo, para evitar novo 
apagâo. Da lista consistem, como consumi- 
dores extremamente elevados de energia, 
aparelhos de ar condicionado, frigorificos, 
areas congeladoras, fogôes eléctricos, 
esquentadores de âgua, mâquinas de lavar 
e secar. O segundo grupo, consumidor ele- 
vado de energia, é constituido por tor- 
radeiras, micro-ondas, secadores de cabe- 
lo, ferro de engomar e mâquina de café. O 
terceiro grupo, classificado como consumi- 
dor médio de energia, consiste de com- 
putador, televisào, râdio, stéréo, DVD, 
video, satélites, aspiradores, ventoinhas, 
electrodomésticos de cozinha, impressora, 
portas de garagem e mâquina de costura. 

Ajudem a menina DANIEIA 
Por intermédio do nosso amigo 
Carlos Henriques e do jornal 
regional de Peniche, "A Voz do 
Mar", tivemos conhecimento do 
drama que aflige a pequenita 
DANIELA, vitima 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 teve eco na 
sociedade local e no pais. A 
Daniela jâ fez um primeiro trata- 
mento e terâ de fazer alguns 
mais. Cada vez que se deslocam a 
Cuba para tratamento, o custo 
eleva-se a 2 mil contos, despesa 
impossivel para a familia. Foi aberta 
uma conta na Caixa Gérai de 
Depôsitos, em Portugal, corn o numéro: 
0612 026747500. 
Em Toronto, quem quiser auxiliar a 
Daniela e familia, pode entregar os 
donativos na representaçâo do 
Montepio Gérai, que os transferirâ para 

a CGD. Gabriela Cavaco e seus fun- 
cionârios tratarâo do processo. 
Os pais da Daniela podem ser contac- 
tados em Peniche, pelos telefones: 968 
395 434 (màe), ou 965 259 992 (pai). 
Em Toronto, contactem Carlos 
Henriques: 416 827-5279. 
Ajudem generosamente a Daniela. 

Escola "A Caminho do Saber" 
A Escola de Lingua e Cultura Portuguesa 
"A Caminho do Saber", informa todos os 
interessados de que as aulas de português 
de graus 1 a 11 para crianças, jovens e 
adultos começam no dia 2 de Setembro 
corn o seguinte horârio: 
Graus 1 a 11, para crianças e jovens, de 
segunda a quinta-feira, entre as 16h00 e as 
18h30. 

Graus 1 a 11, para crianças e jovens, sâba- 
dos, das 09h00 às 13h00. 
Graus 1 a 11, para adultos, de segunda a 
quinta-feira, das 18h30 às 20h00. 
Para mais informaçôes, contactem o pro- 
fessor e Director da Escola, Oscar 
Monteiro, pelos telefones: 416 653-7360, 
ou fora das horas escolares: 905 883-0337 

Valber a Vanille 
cantam as "Raizes" 
Os jâ consagrados entre nos, os irmàos 
Valber & Vanille, estâo de novo entre nos 
e no lançamento do seu 3o. trabalho 
gravado, intitulado "Raizes", numa pro- 
duçào local da New Dimension 
Productions, de Hélio Meneses. 
Um âlbum corn 10 cantigas, bem à 
maneira da dupla sertane- 
ja e do total agrado dos 
seus fâs como tivémos 
ocasiào de testemunhar na 
festa de Nossa Senhora do 
Monte, no Madeira Park. 
"Clima de Rodeio", 
"Macaco Velho", 
"Cantaram a minha 
Vizinha", "Na hora do 
Adeus", "Dormi na Praça" 
e "Garçon", sâo temas 
ricos de ritmo e melodia 
às quais Vanille dâ a sua 
bêla voz, bem acompan- 
hado pelo irmào Valber. 
Cada vez mais, Valber & 

Vanille conquistam admiradores na diâs- 
pora portuguesa. 
E merecem o carinho que recebem, pelas 
suas qualidades natas, simplicidade e sim- 
patia. 
Leve para casa o CD "Raizes" e conheça 
um pouco melhor Valber & Vanille. 
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Explosâo num café de Telavive causou 
um mono o sois feridos 
A explosâo de uma bomba, 
aparentemente ligada a um ajuste 
de contas, custou a vida a uma 
mulher e feriu mais seis pessoas à 
entrada de um restaurante de 
Telavive, informou a policia 
israelita. 
"Presumimos, nesta fase, que se tratou de 

um ajuste de contas, tendo em conta o tipo 
de explosivo utilizado e outros indidos", 
disse a porta-voz da policia de Telavive, Eti 
Greenberg. 
Segundo as radios de Israel, a explosâo, na 
rua Yizhak Sadeh, uma das principals 
artérias da cidade, visava um individuo, 
cadastrado, que trabalhava para uma 

empresa de cobrança de 
dividas. 
Os bombeiros 
indicaram que o enge- 
nho foi colocado dentro 
ou sobre a cabina de um 
elevador, num edificio 
contiguo ao restaurante. 

EUA em quarto lugar na lista 
de potenciais alvos de 
ATENTADOS 
TERROmSTAS 
Um atentadq semelhante ao de 11 de Unidos, considerando que as acçôes 
Setembro é "altamente provâvel" nos militares lideradas por Washington no 
Estados Unidos, pais que ocupa o quar- Afeganistâo e no Iraque exacerbaram o 
to lugar numa lista que avalia o risco sentimento anti-americano". 
de atentados terroristas em 186 paises, O Reino Unido surge no 10" lugar da 
segundo um relatorio publiçado em lista ao lado do Sri Lanka, e à frente de 
Londres. paises mais habituados a lidar corn o 
Segundo o Centro de Pesquisa dos terrorismo como o lémen, o Libano e a 
Mercados Mundiais, corn sede em Rtissia. 
Londres, os cinco paises que apresen- Entre o quinto lugar das Pilipinas e o 
tam um risco mais elevado de sofrerem 10“ do Reino Unido, surgem, por 
atentados terroristas nos prôximos 12 ordem decrescente, o Afeganistâo, a 
meses sâo, por ordem decrescente, Indonesia, o Iraque e a India. 
Colombia, Israel, Paquistâo, Estados A França e a Alemanha, dois dos 
Unidos é Pilipinas. paises que se opuseram à inter- 
O relatôrio aponta como "altamente vençâo milltar no Iraque, estâo clas- 
provâvel” ura ataque terrorista "ao esti- sificados respectivamente nas 23“ e 
lo do 11 de Setembro" nos Estados na 41“ posiçâo. 

Tikrit - Norte do Iraque; 

Explosâo num deposito de 
muniçôes em Tikrit causa a 
morte a 12 iraquianos 

Tamclrirt - Saara: 

IIBERTAçKO 
DE REFÉNS 
europeus no 
Saara entrou na 
"fase final" 

o processo de libertaçâo de 14 
reféns europeus sequestrados no 
Saara encontra-se numa "fase final 
muito importante", indicou o 
porta-voz do governo alemâo. Bêla 
Anda. 
Segundo o porta-voz, o governo alemâo 
vai manter a imprensa informada sobre os 
acontecimentos "assim que haja indi- 
caçôes claras e inequivocas de que os 
reféns serâo efectivamente entregues à 
Alemanha", pais de origem de nove dos 14 
turistas europeus ainda sob séquestre. 
Um aviâo militar alemâo aterrou em Gao, 
no norte do Mali, de onde, segundo fontes 
concordantes, os 14 turistas mantidos 
reféns no deserto do pais serâo encami- 
nhados para Bamako, a capital. 
Os 14 turistas - nove alemâes, quatre 
suiços e um holandês - faziam parte de um 
grupo inicial de 32 turistas europeus, 
repartidos por varies grupos, sequestrados 
no maciço rochoso de Tamelrirt, no Saara 
argelino, a 1.200 quilômetros de Argel, 
entre meados de Fevereiro e meados de 
Março. 
Um primeiro grupo dos reféns, sequestra- 
dos por elementos do Grupo Salafista 
para a Prédica e o Combate, favorâvel â 
criaçâo de um Estado islâmico na Argélia, 
foi hbertado em meados de Maio, altura 
em que os restantes foram transferidos 
para o Saara maliano. 

Doze iraquianos morreram em conse- 
quêneia de uma explosâo num deposito 
de muniçôes em Tikrit, no Norte do 
Iraque, noticiou a televisâo Al-Jazira, 
do Qatar. 
Citando residentes, a estaçâo adiantou 
que os 12 tinham entrado no depôsito 
para roubar armas e muniçôes, das quais 

O antigo vice-presidente iraquiano Taha 
Yassin Ramadan foi capturado por com- 
batentes curdos em Mossul, no norte do 
Iraque, e entregue âs forças norte-ameri- 
canas, anunciou um alto responsâvel da 
Uniâo Patriôtica do Curdistâo (UPK). 
"Combatentes do UPK detiveram Taha 
Yassin Ramadan em Mossul e foi 
entregue às forças norte-americanas", 
precisou o responsâvel, a coberto do 

retiram o cobre para vender. 
O depôsito continuava a arder varias 
horas depois da explosâo. 
As forças norte-americanas declararam o 
sector zona militar encerrada, indicou o 
correspondente da Al-Jazira, numa 
reportagem em directe de Tikrit, bastiâo 
do ex-Presidente Saddam Hussein. 

anonimato, â agêneia France Presse em 
Erbil, principal cidade do Curdistâo 
iraquiano. 
Um outre responsâvel do UPK em 
Suleimaniyah, sede desta formaçâo 
curda liderada por Jalal Talabani, confir- 
mou à AFP a detençâo de Yassin 
Ramadan, responsâvel do regime de 
Saddam Hussein que figura na 38“ 
posiçâo na lista dos 55 mais procurados. 

EUA - Virginia Ocidental; 

Policia nos 
EUA investiga 
eventual caso de 
serial 
killer na 
Virginia 
A policia da Virginia Ocidental 
(leste dos EUA) esta a investigar 
très assassinios em tiroteios que, 
pelas caracteristicas que apre- 
sentam, lembram o caso do fran- 
co-atirador que aterrorizou a 
regiâo de Washington D.C. no 
ano passado. 

Très pessoas sem relaçâo aparente entre si 
foram assassinadas neste estado, corn uma 
espingarda de baixo cahbre. As autori- 
dades disseram que as vitimas receberam 
um impacto de bala â distâneia, quando se 
encontravam em locais pübhcos. 
A primeira vitima, um homem de 44 
anos, foi assassinado a 10 de Agosto 
enquanto falava numa cabine de telefone 
püblica em Charleston, disse a policia. 
Quatro dias depois, uma mulher de 31 
anos recebeu um tiro fatal enquanto se 
abastecia de gasolina nâo longe do local 
do primeiro assassinio. Cerca de uma 
hora depois, um homem de 26 anos mor- 
reu vitima de um tiro no pescoço numa 
loja prôxima. 
«Até à data, temos algumas provas que 
revelam que poderâ ter sido a mesma pes- 
soa ou que foi utilizado o mesmo tipo de 
arma», disse Jerry Pauley, chefe do depar- 
tamento da policia de Charleston, à 
cadeia de televisâo NBC. 
Pauley acrescentou que a policia suspeita 
que as vitimas foram escolhidas â sorte. 
«Nâo détectâmes qualquer relaçâo entre 
as très vitimas», disse. 
Agentes fédérais - alguns dos quais traba- 
Iharam no caso do franco-atirador no ano 
passado - foram chamados para partici- 
par na investigaçâo. 
John Lee Malvo, 18 anos, e John Allen 
Muhammad, 42 anos, foram presos no 
âmbito do caso do franco-atirador da 
regiâo de Washington, que causou 10 
mortes e très feridos, e serâo submetidos 
a julgamento em Outubro, podendo 
enfrentar a pena de morte. 

Antigo vice-presidente iraqniano 
capturado em Mossul 
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KBV: uma voz luso-descendente 

bem. Gosto de fazer coisas diferentes, por 
isso logo se verâ. 
Ana Fernandes - Que outras actividades 
te ocupam o teu tempo? 
Kev - Sou um artista visual. Gosto de 
coisas que estâo em constante transfor- 
maçâo. Mudo o meu visual, a minha voz, 
o meu ambiente... enfim. 
Ana Fernandes - Neste momento em que 
começas a conquistar um grande numéro 
de fas, que imagem queres transmitir-lhes 
de ti proprio? 
Kev - Honestidade. Ver-me como alguém 
que os anima, mas saibam sempre a dife- 
rença entre factos e ficçào. 
Ana Fernandes - Nesse caso, vês-te como 
alguém que tern a responsabilidade de dar 
uma mensagem ao mundo, sobretudo 
através da miisica? 
Kev - Sim. A mùsica tern o poder de levar 
uma mensagem às pessoas, através da sim- 
bologia que cada uma comporta. Cabe ao 
publico decidir se é positiva ou negativa, 
mas haverâ sempre uma mensagem por 
tras de tudo o que faço. Gosto de provocar, 
no bom sentido da palavra, as pessoas. 
Ana Fernandes - Em que sentido? 
Kev - Mostrando coisas diferentes com as 
quais possam ou nâo concordar. Se o faço 
é para ver que tipo de reacçâo o pùblico vai 
demonstrar. 
Ana Fernandes - Desejamos-te felicidades, 
muita sorte e a possibilidade de te vermos 
participar nos eventos da nossa comu- 
nidade. 
Kev - Obrigado. Eu quero agradecer a 
todos por pedirem o meu trabalho e à 
râdio por passâ-lo durante as horas de pro- 
gramaçâo. Espero continuar a agradar a 
todos e poder contar sempre corn a cola- 
boraçâo desta comunidade. . p 

Nasceu Kevin Medeiros, mas optou pelo 
nome artistico de Kev. Nasceu em 
Toronto, mas tem raizes portuguesas, mais 
propriamente de S. Miguel, Açores. Aos 
23 anos de idade, jâ tem um trabalho 
discogrâfico co-produzido pelo prôprio e 
conta corn um enorme grupo de fâs, sobre- 
tudo as jovens da comunidade portuguesa 
que nào se cansam de pedir mùsicas na 
râdio para dedicarem a amigos e fami- 
liares. Quisemos conhecer melhor o Kev. 
Do diâlogo que corn ele tivemos, apren- 
demos que nâo se incomoda corn os assun- 
tos que preocupam a sociedade hoje em 
dia, justificando que tem a sua opiniâo e 
acredita que todo o cidadâo tem direito a 
pensar e agir como entender. Corn o lança- 
mento do primeiro âlbum previsto para o 
proximo ano, eis o que o Kev teve a dizer 
ao jornal O Milénio. 

Ana Fernandes - Como começaste o teu 
percurso na mùsica? 
Kev - Comecei por me inscrever num 
instituto de mùsica - o Trevis Institute - 
onde encontrei o produtor Trevor 
Marshall que, nessa altura, estava a pro- 
duzir alguns trabalhos. Esse encontro pro- 
porcionou-me a oportunidade de começar 
a trabalhar corn ele. O primeiro trabalho 
foi um remix de uma mùsica da Donna 
Summer, “Love to love you, baby”, e a par- 
tir dai continuel o meu percurso até ao 
momento. 
Ana Fernandes - Quais sâo as tuas 
influências musicais? 
Kev - Eu gosto imenso do Prince e do seu 
estilo de mùsica. É uma mùsica que me diz 
imenso. No entanto, hâ outros nomes, 
como o de Sinnead O’Connor que sâo 

mente, mas quando começa a prolongar-se 
imenso, desisto porque convenço-me que 
nâo estava destinado a acontecer. Outras 
vezes, vem espontaneamente. 
Ana Fernandes - Sô a melodia ou também 
a letra? 
Kev - Começo corn a letra e depuis trabal- 
ho na melodia. Posto isto, falo corn o 
Trevor, ou qualquer outro produtor que se 
encontre comigo, para que consiga o pro- 
duto final. Outras vezes, dâ-se o caso dos 
prôprios produtores me entregarem mùsi- 
ca e eu trabalho numa letra que se encaixe 
e seja apropriada. 
Ana Fernandes - Hâ um tema em particu- 
lar que te inspire para a letra? 
Kev - Vou corn a emoçâo do momento: 
seja sobre uma situaçâo, pessoa ou uma 
coisa que tenha acontecido naquela altura. 
As vezes, baseio-me em algo real que me 

Ana Fernandes entrevista Kev. 

mos ajudados na nossa divulgaçâo, mas 
sofremos a desvantagem de vermos o aces- 
so grâtis à nossa mùsica. 
Ana Fernandes - Quando criança, tiveste 
algum contacta corn a mùsica portuguesa 
que te tenha influenciado? 
Kev - Sim, sem dùvida. A mùsica por- 
tuguesa, em gérai, é algo que gosto muito 
e ela sempre esteve présente na minha 
vida: durante as férias, em casa, em festas... 
Ana Fernandes - Compôes a tua prôpria 
mùsica? 
Kev - Sim. Por vezes, leva-me algum 
tempo a conseguir aquilo que tenho em 

referências para mim. No gérai, nâo posso 
isolar um estilo de mùsica porque acho 
que todas tèm algo de positivo a contribuir 
para a nossa formaçâo. 
Ana Fernandes - A indùstria da mùsica 
sempre atravessou momentos altos e 
momentos baixos. Neste momento, quai o 
problema que considéras mais grave no 
mundo da mùsica? 
Kev - Creio que a invençâo do MP3 e da 
acessibilidade à mùsica na internet é o 
grande problema que atravessamos hoje 
em dia... 
Ana Fernandes - Para grandes nomes da 
mùsica, esse facto, embora incomode um 
pouco, nâo parece afectar tanto como 
poderâ afectar alguém no inicio de car- 
reira, como o teu caso. 
Kev - Exacto. A internet pode ajudar as 
pessoas porque temos a vantagem de ser- 

tenha acontecido. 
Ana Fernandes - É ôbvio, pela maneira 
como as fâs acolheram o teu trabalho, que 
tens um produto corn sucesso. Que pianos 
tens para o futuro? 
Kev - Espero poder lançar o meu âlbum 
para o proximo ano... 
Ana Fernandes - Jâ tem nome? 
Kev - Ainda nâo. Jâ analisâmos alguns 
nomes, mas nenhum nos convenceu. 
Estamos a dar “os toques” finals. 
Ana Fernandes - Num futuro longo, jâ 
tens pianos? 
Kev - Espero conquistar sucesso naquilo 
que gosto de fazer e que tudo continue 

Î 
529 Rogers Road 

Produtos Naturals e Espirituais' 

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

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

Sucesso garantido: • organizaçâo familiar • separaçôes • conflitos 
financeiros • ajudar os estudantes • no trabalho 

Ouvir a Verdade em consulta profunda 

4n6-65B-43S3 
Leitura 

de Cartas 
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França: 

Director-geral de 
Saude demite-se 
par mortes dévidas 
ao caler 
O director-geral de Saùde de França, 
Lucien Abenhaim, apresentou a demissâo 
ao ministro da tutela, Jean-François 
Mattéi, «devido às actuais polémicas pelo 
numéro de mortes associado à onda de 
calor», explica aquele responsâvel na carta 
de demissâo. 
Mattéi considerou «plausivel» o numéro 
de 5 mil mortos devido à onda de calor e 
questionou os sistemas de alerta e de infor- 
maçào transmitidos à populaçâo. 
«Mencionou-se o nùmero de 5 mil mortos. 
É uma hipôtese, é plausivel, mas nào é mais 
que uma hipôtese», disse Mattéi à radio pri- 
vada RTL. Em balanços oficiais anteriores, 
foram citados numéros que oscilavam entre 
os 1.600 e os 3 mil mortos. 
O nùmero de mortos em França devido à 
onda de calor é incomparavelmente mais 
elevado que noutros paises da Europa onde 
se registou uma situaçào semelhante, o que 
provocou uma forte polémica. 
A oposiçâo acusou de o governo de falta 
de prevençào e, sobretudo, de nào ter 
reagido coin a rapidez necessâria face à 
crise sanitaria. «Nào tivemos as infor- 
maçôes e os sinais de alerta que de- 
veriamos ter tido», disse Mattéi na radio. 
Nos ùltimos 15 dias, a França registou 
uma onda de calor quase sem prece- 
dentes, corn temperaturas atingindo ou 
ultrapassando os 40° centigrados. 
O ministro evocou ondas de calor anteri- 
ores, indicando que se registaram 3 mil 
mortos em 1976 e 3.244 em 1983, mas afir- 
mou que estes numéros sô foram conheci- 
dos muito tempo depois. 

Dr. Duarte 
Ponte 
em Toronto corn um 
grupo de empresàrios 
açorianos 

Na prôxima semana apresentaremos uma 
entrevista corn o Dr. Duarte Ponte e mem- 
bres da sua comitiva. 

Quatro penas de morte 
no processo dos atentados 
de Casablanca 
Quatre penas de morte foram pronuncia- 
das pelo tribunal de Casablanca contra os 
très suicidas que escaparam aos atentados 
perpetrados a 16 de Maio, na cidade mar- 
roquina, e contra um quarto activista 
implicado. 
Pesadas penas de prisào - da pena perpé- 
tua aos 10 meses de prisào - foram pro- 
nunciadas contra o conjunto de 87 argui- 
dos, todos presumiveis membres da 
Salafia Jihadia, um movimento integrista 

acusado de estar por trâs dos 
cinco atentados que provocaram 
45 mortos, entre os quais 12 ter- 
roristas. 
As penas capitals foram proferi- 
das contra très suicidas que 
renunciaram ao acto no ultimo 
momento, tratando-se de Mohamed El 
Omari, um guarda-nocturno de 23 anos, 
Rachid Jalil, soldador de 27 anos, e 
Yassine Lahnech, um vendedor ambulante 

de 22 anos. 
A quarta pena de morte foi pronunciad 
contra Ffassan Taousi, considerado corn 
um chefe da rede Salafia Jihadia. 

Mesmo que nào possa viver em casa, 
pode continuar a sentir-se em casa. 

Ontario tem cada vez mais casas de repouso corn ambiente familiar. 

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

® Ontario 

Ontario esta a expandir e a modernizar a 
sua rede de casas de repouso. O nùmero 
de edificios novos e renovados tem-se 
multiplicado em toda a provincia. Assim, 
se necessitar de cuidados 24 horas por dia, 
pode obtê-los numa instituiçâo bem gerida 
e devidamente equipada, onde se sinta 
“em casa? 
O facto é que a nossa populaçâo esta a 
crescer e a envelliecer, e Ontario esta a 
trabalhar activamente para garantir a 
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Escola de Poituguês do First Portuguese 
A Escola de Português do "First Portuguese" 
comunica a todos os Encarregados de 
Educaçâo que abrirâ as classes de Português 
aos Sàbados, no proximo Sâbado dia 6 de 
Setembro de 2003, no 722 College St., em 
Toronto, entre as 09h00 e as 12h00. 
Para os outros alunos que frequentam a 

escola durante a semana a Escola abrirâ no 
dia 8 de Setembro. Para mais informaçôes: 
416 531-1647. 
As "aulas de português" do First Portuguese 
terâo lugar nas escolas, St. Luke, St. 
Anthony, D'arcy Mc Gee, St. Mary of the 
Angels e St.John Bosco. 

ERVANâRIâ VITORIA inc. 
PRODÜTOS NATURAI5 E MEDICINA HOMEOPATICA 

Marque uma eiitrevista corn a Natnrista Homeopata 
Antàuio Medeiros, pi corn tiiidtos aiws de experiêdn, 
que O paderà ajudar ua saiuçao dos sens prohlemas. 

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

IA participaçâo do Brasil no 
Jewellery Expo World 2003 nâo 
poderia ter sido melhor. Além 
dos empresârios terem vindo do 
Brasil com o que hâ de mais 
moderno e arrojado no ramo de 
jôias e pedras preciosas, o stand 
brasileiro montado na CNE foi 
escolhido o melhor em 

I Marketing. A feira, voltada 
I exclusivamente para revende- 
I dores, foi realizada na semana 
I passada e reuniu as empresas Imais importantes do ramo de 

jôias do Mundo. 
I Segundo a conselheira do Consulado 
I Gérai do Brasil em Toronto, Elda 
I Alvarez, a participaçâo do Brasil na feira 
I este ano superou todas as expectativas e, 
I sem düvida, o prémio de melhor mar- 
I keting refletiu o alto padrâo da jôia 
i brasileira e a criatividadade dos 
I empresârios. A participaçâo do Brasil 
I no evento foi coordenada pelo 
I Consulado em conjunto corn o IBMG 
I (Institute Brasileiro de Pedras Preciosas 
I e Gemas) e AJOMIG (Associaçào de 
I Joalheiros de Minas Gerais). 
I Representaram o Brasil as seguintes 
I 

empresas: Vianna Comércio Indüstria e | 
Exportaçâo, Carlos Auguste Jôias, Jôias I 
Raras do Brasil (todas de Minas Gerais) | 
ejeali Jôias (Sâo Paulo). | 

I 

Veiaamanhâ no Fala Brasil naFPtvuma | 
cobeitura especial do lewellery Expo | 
World 2003. f 
NOVO HORÂRIO: | 
A partir destaGMeirao Fala | 
Brasil sera apresentado às | 
2011OO corn reprise aos sàbados | 
de manhâ. | 

CNimKEN INC, ^ 
Aceitcamos encomendas, 
com eapeciaia todoa oa diaa: 

Bacalhau, arroz de 
mariaco, coat:elet:as, 
galinha grelhada na 
brasa e no espeto, 
saladaa e mui^o maia. 

Ao serviço da comunidade 905-829-8395 
6 niAS POU SEMANA OAS10AM-8PM • FECHAD0À2^fEIBA • 6^ FOUA 10AM-9PM 

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

* Na Winston Churchill a sul da QEW * 
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A trip home now departing 
from your living room. 

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

the cable you already have. Featuring FPTV, 

Call us at 1-888-ROGERSl 

Q ROGERS 
Digital Cable 

unique multicultural programming 

ContàGiëlROBiBSlCABItreTDeca alCalKtfBlgHal 
Mande aciluar^neBBlcanalfesilwalRartuBuesiTWlSIC! 

iBcQgigml.eao 

■4oMfaci.nQligifeSw.a.D»m 

^munq.ci^Mcidiae -^y^AasMp 
WqlgtSoud» ■■4m>a.à» mad 

H|q.e§q^wilcq •.tanwÆ'j.ftiw: 

lioticdÆc^tifrûl 

«.«.mulngfmqis 

fttengao^GluiiesTftssociagoes e Paroquias 

HimsamG BEDGM) ° QMBÊ@a!EBai030SæiîEIEÊ mWM 
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Sérgio Vieira de Meiie 
morreu vitima He aientado bombista 
am Bagdade 
Vieira de Mello: fîgura exemplar 
O diplomata brasileiro fora nomeado em Maio 
para o cargo, em Bagdade, por um periodo de 
quatro meses. Intemacionalmente conheci- 
do quando conduziu o processo de inde- 
pendência de Timor-Leste, Vieira de 
Mello, 55 anos, substituiu no ano passado 

Mary Robinson no cargo de Alto 
Comissario para os Direitos Humanos. 
Antes de partir para Timor-Leste, fora 
escolhido pelo secretârio-geral das Naçôes 
Unidas, Kofi Annan, para administrar pro- 
visoriamente o Kosovo, em Junho de 1999, 

apôs os bombardeamentos aliados 
que levaram ao fim do controlo 
sérvio sobre a provincia. De 1998 a 
2001, Vieira de Mello foi também 
secretârio-geral adjunto da* ONU 
para os assuntos humanitârios. 

Camiâo bombista explode 
junto da sede da ONU em 
Bagdade 
O camiâo bombista que explodiu junto à 
sede das Naçôes Unidas, em Bagdade, 
terça-feira, estâ ligado a um atentado sui- 
cida, segundo disse um oficial dos 
Estados Unidos da América. 
A explosâo foi reponsâvel pela morte de 
pelo menos de 20 pessoas, tendo ferido 
dezenas de outras, e da queda da fachada 
do edificio. 
Sérgio Vieira de Mello, représentante do 
secretârio-geral da ONU no Iraque, estava 
entre os feridos, acabando por falecer 
horas mais tarde. Um oficial da policia de 
Bagdade, Bernard Kerik, disse à evidência 
recolhida até ao momento indica que a 
explosâo estâ ligada a um atentado suici- 

da. O impacto da explosâo 
destruiu as janelas de vârios 
edificios na ârea de um 
quilômetro. 
Uma coluna de fogo, que se 
erguia do local da explosâo, 
podia ser vista à distância. 
Testemunhas que se encon- 
travam perto do local disseram 
que tanto iraquianos como 
estrangeiros ficaram feridos 
nos escombros do prédio. 
Vârias centenas de pessoas 
trabalham, neste momento, 
no prédio da ONU, em 
Bagdade ocidental. 

O que significa ataque à ONU? 
Quai a razâo que leva a um atentado contra 
a sede da ONU no Iraque? A pergunta é com- 
plexa e apresenta vârias respostas. Certo é 
que a insegurança ainda se mantém neste 
pais. Corn um papel de apoio e aconse- 
Uiamento, as Naçôes Unidas tentam acima de 
tudo dar a ajuda humanitâria que é précisa 
neste momento. 
O ataque à sede das Naçôes Unidas no Iraque 
surge com alguma surpresa. Corn uma pre- 
sença apenas de aconselhamento, em nada 
interferem no controlo do pais. Mantêm 
mesmo uma distância quanto ao papel das 
forças de coligaçâo na reconstruçâo politica e 
social do Iraque. 
Apôs o fim do conflito para derrubar o 
regime de Saddam Hussein, vârios passos 
diplomâticos foram dados no Iraque. O mais 
recente aconteceu a 12 de Agosto. O 
Conselho de Segurança aprovou o Conselho 
de Governo Iraquiano da Missâo de 
Assistência de Unidade Nacional. 
Algo que para a resistênda iraquiana pode ser 
um sinal de que as Naçôes Unidas sâo apenas 
um instrumento dos Estados Unidos e do 
Reino Unido para manterem a ocupaçâo do 
pais. O coiTCspondente em assuntos extemos 
da BBC, Paul Reynolds, diz mesmo que para 
alguns iraquianos esta é uma forma de pres- 
sionar o pais a seguir o caminho da democracia 
Através da resoluçâo 1500, o Conselho de 
Segurança elogia o "estabeledmento de um 
Conselho Governamental amplamente 

representativo do Iraque (...) como um impor- 
tante passo para que o povo iraquiano forme 
um governo intemacionalmente reconhecido 
e representativo que irâ exercer a soberania 
no Iraque". A Missâo de Assistência estabele- 
cida assim pela ONU, segundo um docu- 
menta assinado pelo secretârio-geral Kofi 
Annan, détermina alguns dos objectivos a 
alcançar no Iraque: ajudar no diâlogo politi- 
co, treinar a policia, dinamizar os meios de 
comunicaçào social independentes e esta- 
belecer um processo eleitoral. 
Actualmente encontram-se mais de 300 
membros das Naçôes Unidas em Bagdade. 
Homens e mulheres distribuidos por vârias 
agências, tais como o Programa Ahmentar 
Mundial, a UNICEF e a o Programa das 
Naçôes Unidas para o Desenvolvimento. 
Pianos de ajuda afectados pela instabüidade 
que se vive no pais. Para todos os meses esta- 
va prevista a distribuiçâo de 27 milhôes de 
raçôes de comida. Devido ao crescente estado 
de instabilidade, em Juüio deu-se a conhecer 
que os principals armazéns em Bagdad seri- 
am encerrados, devido à quantidade excessi- 
va de pühagens no local. 
Jâ o Programa destinado a assuntos de desen- 
volvimento tem vindo a colocar em marcha 
um piano para ajudar a reconstruçâo das 
infra-estruturas do pais. Alguns sinais desse 
trabalho foram mesmo erguidos em Bassorâ, 
no sul do Iraque. 
Estes sâo exemplos de missôes idênticas às 

que jâ se cumpriam antes da ultima operaçâo 
ahada no Iraque. Corn o inicio do conflito as 
équipas da ONU foram evacuadas. O regres- 
so aconteceu logo apôs o dermbe do regime 
de Saddam Hussein. Sob o comando de 
Sérgio Vieira de Mello, représentante espe- 
cial da ONU no Iraque, as équipas trabal- 
havam apenas para assistir e aconseUiar. 
Quanta à criaçâo de um novo governo, as 
Naçôes Unidas estào totalmente afastadas de 
qualquer processo. 
O ataque desta terça-feira nâo é o primeiro a 
acontecer a edificios da ONU no Iraque. Em 
Julho ultimo os escritôrios em Mossul foram ata- 
cados. Uma acçâo que resultau na diminuiçào 
do niimero de efectivos nesta ddade. 
A 29 de Junho tinham jâ sido ouvido tiros 
nas imediaçôes do Hotel Canal, em Bagdade. 
O ataque de hoje excede, porém, qualquer 
outro. Apesar das incertezas, hâ testemunhas 
que garantem às agências noticiosas que a 
explosâo se deveu a um camiâo armadilhado. 
O ataque surge como um grande rêvés para 
o papel das Naçôes Unidas no Iraque. 
Actualmente decorria inclusive uma série de 
debates na sede em Nova lorque para se 
saber quais as condiçôes para aumentar a 
ârea de abrangência neste pais. 
O porta-voz do secretâriogeral da ONU, 
Fred Eckhard, considerou o atentado na sede 
da ONU em Bagdad "uma tragédia", "nâo s6 
pessoal, mas também um rêvés politico para 
a missâo das Naçôes Unidas". 

Sampaio 
condena desprezivel 
acto de terrorismo 
em telegrama a 
Annan 

o Présidente da Repùblica, Jorge 
Sampaio, enviou um telegrama ao 
secretârio-geral da ONU, Kofi Annan, con- 
denando o atentado contra a sede da ONU 
em Badgad que classificou como 
"desprezivel acto de terrorismo". 
O telegrama foi enviado antes de ser co- 
nhecida a morte do représentante especial 
da ONU para o Iraque, Sérgio Vieira de 
Mello. 
Na mensagem, Jorge Sampaio, que se 
encontra de férias no estrangeiro, mani- 
festou-se "profundamente chocado" corn o 
atentado e reiterou a Kofi Annan a "sin- 
cera solidariedade do povo português". O 
Présidente da Repùblica manifestou a "vee- 
mente condenaçâo deste desprezivel acto 
de terrorismo, que procura destruir os 
esforços dos que se empenham em restau- 
rar a paz e o Estado de Direito no Iraque". 

PSD diz que Portugal 
estâ de luto pela morte 
de Sérgio Vieira de 
Mello 
o porta-voz do PSD lamentou a morte do 
représentante do secretârio-geral da ONU 
no Iraque, Sérgio Vieira de Mello, num 
atentado em Bagdade e lembrou o seu 
papel no processo que levou à inde- 
pendência de Timor-leste. 
"Além de ser uma referência à escala glo- 
bal, Sérgio Vieira de Mello é também uma 
referência nacional. A sua postura no 
processo de independência de Timor-leste 
tocou fundo todos os portugueses", con- 
siderou Pedro Duarte. 
Em declaraçôes à agência Lusa, o porta- 
voz do PSD lamentou ainda a morte de 
todas as vitimas do atentado terrorista, 
que considerou "inqualificâvel". 
"Todos estamos de luto", concluiu Pedro 
Duarte. 

Sia 
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Bush condena atentado 
contra Bagdade 
George W. Bush condenou o atentado de 
terça-feira na sede da ONU na capital 
iraquiana. Numa breve comunicaçâo 
transmitida a partir de Crawford, no 
Texas, o Présidente norte-americano 
garantiu que os Estados Unidos nào se 
deixam intimidar por este 
tipo de acçôes e garante 
que a "guerra contra o ter- 
rorismo vai continuar". 
O Présidente dos EUA 
encontrava-se a jogar 
golfe quando foi informa- 
do sobre a explosâo em 
Bagdade e regressou ao 
rancho, no Texas, para 
obter mais detalhes sobre 
o ataque suicida. A Casa 
Branca anunciou de ime- 
diato uma comunicaçâo à 
naçào. O discurso do 
Présidente foi transmitido 
primeiro em audio e 
cerca de meia hora mais 
tarde em video. "Esses 
assassinos nâo determi- 
nam o futuro do Iraque", 
garantiu Bush. O 
Présidente norte-ameri- 
cano prometeu que "a 
guerra contra o terroris- 
mo vai continuar até que 
os responsâveis sejam jul- 
gados". 
Bush informou também 

que jâ entrou em contacto corn vârios 
responsâveis da ONU, incluindo o 
secretârio-geral Kofi Annan, para ser infor- 
mado sobre os pormenores do ataque de 
um camiâo bomba contra a sede das 
Naçôes Unidas no Iraque. 

PM timorense 
extremamente 
chocado com morte 
de Vieira de Mello 

o primeiro-ministro timorense 
declarou-se "extremamente 
chocado" corn a morte do antigo 
administrador do territôrio Sérgio 
Vieira de Mello no 
atentado em Bagdade, consideran- 
do que a ONU e a comunidade 
internacional "perderam um 
grande homem". 

"É extremamente chocante para todos 
nos. Vai chocar todo o Timor-Leste. Sérgio 
tinha câ um lugar muito especial", disse 
Mari Alkatiri, informado pela agência 
Lusa do falecimento de Sérgio Vieira de 
Mello, vitima de um atentado contra a 
sede na ONU na capital do Iraque, que 
provocou pelos 14 mortos e dezenas de 
feridos. 
O chefe do governo timorense enalteceu o 
que diz ter sido a "grande dedicaçào e 
valor" de Sérgio Vieira de^ Mello, que 
assumiu sempre "missôes em situaçôes 
dificeis em vârios paises". 
"Sempre mostrou grande capacidade de 
diâlogo, por isso mesmo foi indigitado 
pela ONU para o Iraque. Mas infeliz- 
mente foi esta a missâo que lhe tirou a 
vida", acrescentou o chefe do Governo 
timorense. 

Ferro Rodrigues 
afîrma que Sérgio 
Vieira de Mello foi 
um "herôi da paz" 

o secretârio-geral do PS, Ferro Rodrigues, 
afirmou que Sérgio Vieira de Mello foi um 
"herôi da democracia e da paz", numa 
reacçâo à morte do représentante da ONU 
para o Iraque, na sequência de um atenta- 
do terrorista. 
"Curvo-me respeitosamente perante a 
morte do dr. Sérgio Vieira de Mello, um 
herôi da democracia e da paz", declarou o 
lider soeialista, minutes depois de ter sido 
anunciada a morte do représentante do 
secretârio-geral da ONU para o Iraque. 
Em comunicado, Ferro Rodrigues lamen- 
tou ainda (em seu nome e em nome do 
PS) os mortos e feridos résultantes do 
atentado terrorista que classificou de "bru- 
tal" e "sem qualquer justificaçâo". 

Telefone: 416-964-3211 
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Addison on Bay e Joe da Costa 
oferecem na compra 
de um carro novo ou usado 
preços sensacionais 
e financiamento excelente 
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Addison on Bay e José da Costa oferecem 

na compra de um carro novo ou usado, 

preços sensacionais, financiamento 

excelente, tudo isto aliado ao serviço 

impecàvel de assistência, que inclui 

serviço ao sâbado desde as 8h00 às 14h00. 

José da Costa trabalha exaustivamente, 

para que a compra do seu Pontiac, Buick, 

GMC ou Cadillac, constitua a melbor 

experiência da sua vida. 

TUDO ISTO SÛ COM JOSt DA COSTA 
E ADDISON 00 BAT 

832 BAY STREET, EM TORONTO 
(A NORTE DA COLLEGE ST.) 
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Senhora do Monte 
sempre présente entre madeirenses 
No passade fim-de-semana o 
Madeira Park "foi pequeno" 
para tanta gente. 
Nâo hâ madeirense que nâo 
queira estar na festa da sua 
Senhora do Monte e que nâo 
arraste consigo amigos, muitos 
amigos. Foi um sâbado agitado. 

Os voluntârios, particularmente os da eoz- 
inha, nâo tiveram direito a respirar o ar 
puro do parque por falta de tempo. 
Acontece! 
A manhâ acordou triste e corn uma boa 
"carrada de âgua" mas, pouco depois, o 
Sol caiu sobre nos como uma bençâo dos 
céus. 
Uma festa em grande. 
Todos os espaços se encheram no sâbado, 
de familias e amigos, de alegria, de ritmo 
e fé. 
Na cozinha, tudo se vendia em alta veloci- 
dade. Na Barraca das Malassadas, meu 
Deus, tanta gente para conseguir as doces 
e louras massas!?... 
A volta dos braseiros gigantes do Madeira 
Park, a rapaziada acotevelava-se para 
assar a carne das célébrés "Espetadas à 
Madeirense" e outras iguarias de carne 

fresca. Corner e beber, em dia de festa (e 
nâo sô...), faz parte da cultura das nossas 
gentes. 
Pouco antes do almoço e antes da festa 
popular, apresentou-se ao pùblico 
madeirense (e amigos), a dupla sertaneja, 
Valber & Vanille, que aproveitou a ocasiào 
para apresentar o seu ultimo trabalho 
gravado, "Raizes", uma produçào de Hélio 
Meneses e New Dimension, em Toronto. 

Um momento de plena satisfaçâo e boni- 
tas cantigas que deu o mote para tudo 
quanto veio a seguir. Começar bem é sem- 
pre mais ütil para tudo e todos. 
Pelas 18h30, teve lugar a Romagem das 
Prendas, bonita e animada, que mostrou 
aos présentés dezenas de artigos para o 
Bazar da festa. 
Ao fim da tarde, houve missa cantada 
corn sermâo do Padre vindo da Madeira, 
Reverendo José Manuel de Freitas, coad- 
juvado pelo Padre Vilmar, da Igreja de 
Santo Antonio, um amigo de longa data. 
As nossas felicitaçôes ao Reverendo José 
Manuel de Freitas que completou no 
Madeira Park 41 anos de sacerdôcio. 
Seguiu-se a Procissâo das Velas com a 
Imagem de Nossa Senhora de Fâtima, 
Padroeira do Rancho Folclôrico 
Madeirense. No espaço para as cantigas e 

Imagem de Nossa Sra. do Monte, junto da capela. 

bailarico, houve grande aglomeraçào de 
gente corn vontade de divertir-se. E tive- 
ram motivos para o fazer. Embora o 
Conjunto Jovem Império nem sequer 
tivesse tocado uma modinha -o tempo 
voou e os problemas técnicos nâo 
deixaram ir mais além...-, o Rancho 
Folclôrico Madeirense apresentou-se a 
contento, dando mais vida e cor ao recin- 

to e pondo todos os madeirenses a dar ao 
pé. 
No palco surgiu depois o conhecido Décio 
Gonçalves que, corn a sua alegria habitu- 
ai, pôs o pùblico ao rubro a dançar e a 
cantar corn ele. De seguida, e para fechar 
o serâo musical, entrou o convidado Marc 
Dennis que, corn a sua boa disposiçào e 
facilidade de agradar, nâo deu tréguas aos 
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foliées. Cantou, brincou e suou em bica. 
O espectâculo sô nâo foi mais além 
porque os simpâticos policias de serviço sô 
deram 35 minutos a mais! A meia-noite e 
trinta e cinco... acabou o som no palco do 
Madeira Park. Mas a festa nâo acabou, 
claro. Seguiu-se, na sala dos comes-e-bebes 
ao ar livre, junto da cozinha, o convivio 
tradicional e... arremataçô^s, como sem- 
pre corn o amigo Manuel da Barraca das 
Frutas. 
Aos poucos, a maioria regressou a casa, 
enquanto uma boa parte voltou às suas 
tendas espalhadas entre o arvoredo, para 
descançar um pouco e dar as boas vindas 

ao Domingo e à Procissâo de Nossa 
Senhora do Monte, Padroeira da Madeira. 
Um Domingo quente, de céu azul, con- 
vidativo para encher os pulmôes de ar 
puro no Madeira Park. A enchente nâo foi 
tanta como no dia anterior. Mas centenas 
de pessoas se uniram na homenagem a 
Nossa Senhora do Monte. Depois do 
Sermâo do Reverendo José Manuel de 
Freitas, saiu da Capela do Madeira Park a 
Imagem de Nossa Senhora do Monte, 
num andor florido e aos ombros de 
crentes da Comissâo de Festas. Atrâs da 
Procissâo, como sempre, centenas de pes- 
soas. Impressionante. 

Para acabar em beleza, de novo o 
folclore madeirense, Jorge 
Carvalho, Marc Dennis e, desta 
vez, também o conjunto Jovem 
Império. 
Bom, os petiscos nunca faltaram. 
Os voluntaries da cozinha que o 
digam! 
Agora, poderâo divertir-se no 
Madeira park, dias 6 e 7 de 
Setembro, nas Festas conjuntas 
dos Compadres, Santana e do 
Bom Jesus da Ponta Delgada. 
Nâo faltem. 

JMC 

Poli'cia iraquiana encarregada da 
investigaçâo do atentado 
A policia iraquiana foi encarregada da 
investigaçâo do atentado de terça-feira 
contra a sede da ONU em Bagdad, no 
que conta corn a ajuda do FBI, indicou 
hoje um porta-voz do administrador 
norte-americano do Iraque, Paul Bremer. 
O FBI estava jâ a colaborar corn a policia 
iraquiana na investigaçâo do atentado 
corn um carro armadilhado perpetrado a 
07 de Agosto contra a embaixada da 
Jordânia em Bagdad, que fez 14 mortos e 
50 feridos. 
Depois de, terça-feira, o conselheiro 
norte-americano no Ministério do 
Interior iraquiano, Bernard Kerik, ter 
indicado que o ataque à sede das Naçôes 
Unidas pode ter sido um atentado suici- 
da, o responsâvel do FBI no Iraque, Torn 

Fuentes, disse partühar desta opiniâo. 
Em declaraçôes aos Jornalistas no local 
do ataque, Fuentes disse pensar que "se 
tratou provavelmente de um atentado 
suicida", acrescentando que a policia 
"encontrou restos humanos" nos 
destroços do camiâo. O brutal atentado 
atingiu duramente as Naçôes Unidas, 
mas o secretârio-geral da organizaçâo. 
Kofi Annan, Jâ garantiu pubUcamente 
que a ONU permanecerâ no Iraque. A 
mesma garantia foi entretanto reiterada 
pelo Alto Comissârio interino para os 
Direitos Humanos, Bertrand 
Ramcharan, que afirmou "nâo haver 
qualquer dùvida de que as actividades 
das Naçôes Unidas em gérai, e em par- 
ticular no dominio dos direitos 

humanos, vâo continuar no Iraque e 
para o Iraque". 
Falando numa conferêneia de impren- 
sa em Genebra, Ramcharan 
aproveitou para lançar um apelo para 
que a morte de Sérgio Vieira de Mello 
no atentado sirva para reforçaf a pro- 
tecçâo dos direitos humanos no 
mundo. Vieira de Mello foi nomeado 
em Setembro de 2002 Alto Comissârio 
da ONU para os Direitos Humanos, 
mas suspendeu essas funçôes a 23 de 
Maio deste ano, a pedido de Annan, 
para assumir as de représentante espe- 
cial do secretârio-geral para o Iraque 
até ao final de Setembro, data em que 
deveria regressar ao Alto 
Comissariado. 
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"Devo muito a esta cidade e à Comunidade Portuguesa" 
palavras sinceras de Elisio Oliveira, Présidente do Instituto do Cinema, Audiovisual e Multimédia. 

Hâ uns bons pares de anos que nào 
viamos o Elisio de Oliveira. 
Como muitos recordam, Elisio de 
Oliveira fundou o Radio Asas do 
Atlântico, na época corn o conhecido 
Henrique Mendes, e outros. Voltou a 
Portugal para dirigente da RTP-Porto, 
mais tarde para RTP, em Lisboa e é, 
actualmente, Présidente do Instituto do 
Cinema, Audiovisual e Multimédia, liga- 
do ao Ministério da Cultura. 
Elisio de Oliveira, sua mulher, irmâo e 
cunhada, chegaram uma semana depois 
da data que nos informaram e, para 
cümulo, sô os "apanhâmos" nas vésperas 
de regresso a Portugal e... às escuras. 
Gentil e amigo, Elisio de Oliveira visitou 
as instalaçôes da CIRV/FPtv e O 
Milénio. Naturalmente, dialogou 
connosco e desejou acordos de interesses 
mùtuos entre a Comunidade Portuguesa 
do Canadâ e o Instituto do Cinema. 

JMC - Hâ vinte anos, o Elisio de Oliveira 
fundava o radio Asas do Atlântico, em 
Toronto. No entanto, urge o resumo de 
uma vida em constante mudança, ou 
seja, Angola - Toronto, Toronto - Porto, 
Lisboa... como decorreu essa aventura? 
Elisio de Oliveira - Vim de Angola para 
o Porto, como resultado de todo o 
processo de descolonizaçâo. Do Porto, 
vim para o Canadâ, na altura corn o 
Henrique Mendes, onde estive uns qua- 
tre a cinco anos. Entretanto, fui convida- 

do, novamente, pela RTP para dirigir 
toda a programaçâo e produçâo da 
estaçâo no Porto. Ali fiquei mais uns 
catorze a quinze anos e seguiu-se a ca- 
minhada para Lisboa, para fundar a 
Foco, uma empresa de produçâo da RTP, 
onde também estive très anos. 
Actualmente, continuo em Lisboa, em- 
bora nào ligado à televisào, mas ao cine- 
ma, desempenhando o cargo de prési- 
dente do Instituto de Cinema audiovisu- 
al e multimédia do ministério da cultura. 
JMC - O que représenta essa posiçâo de 
présidente do Instituto do Cinema? 
Elisio de Oliveira - Eu cheguei à 
presidência do cinema português como 
resultado de uma evoluçâo da carreira. O 
cinema e o audiovisual sâo duas âreas 
que se acompanham e que podem pare- 
cer diferentes, mas, na realidade, nào o 
sâo. Hoje em dia, estas duas âreas 
comungam de principios de distribuiçâo 
muito semelhantes. Como tal, fui convi- 
dado pelo governo para dirigir o 
Instituto de Cinema, um organisme que, 
de alguma forma, apoia a produçâo do 
cinema em Portugal, à semelhança de 
outros organismes europeus. Como 
todos sabem, o cinema na Europa tem 
uma funçâo e dimensâo diferente do ci- 
nema americano. Por exemple, na 
Europa fazem-se mais filmes que nos 
Estados Unidos, nâo corn sentido comercial 
que o cinema americano tem, mas muito 
mais orientado para a cultura, a afirmaçâo 
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Os irmàos Oliveira acompanhados das tnuUieres. 

da diversidade cultural que a Europa tem 
e, como tal, é um cinema muito mais 
apoiado pelas instituiçôes governamen- 
tais. É isso que o ICAM, o Instituto de 
Cinema em Portugal, faz, ou seja, apoiar 
a produçâo e criaçâo portuguesas na ârea 
do cinema. Portanto, creio que se trata de 
uma evoluçâo normal para quern chega 
aos 53 anos de trabalhar nesta activi- 
dade, a linica que conheço desde os meus 
16 anos. 
JMC - Facto curioso porque nâo se veri- 
ficam mudanças de hâ 20 anos para câ, 
fisicamente falando. 
Elisio de Oliveira - Nào, passamos todos 
pelos anos e ainda bem. Como dizia 
alguém, eu gosto de envelhecer porque à 

Elisio de Oliveira com Frank Alvarez. 

medida que vamos envelhecendo, vamos 
estando vivos. Eu gosto, sobretudo, de 
viver e acho que todos os que trabalham 
nesta actividade gozam a vida de uma 
forma diferente. 
JMC - A vida é optima em todas as 
idades... 
Ellisio Oliveira - Exacto. É preciso saber 
vivê-la bem e nào admitir que a idade 
chegou. 
JMC - O que poderâ o Instituto fazer 
pelos imigrantes, no que diz respeito à 
distribuiçâo e apresentaçào de filmes, 
totalmente desconhecidos desta popu- 
laçâo? 
Elisio Oliveira - A aeçâo do Instituto no 
Estrangeiro estâ muito relacionada corn 
a actividade do Instituto Camôes. Nos 
estamos a promover, juntamente corn o 
IC, as mostras de cinema português onde 
existem comunidades de émigrantes, 
sobretudo no Brasil onde, ultimamente, 
tem havido um incremento bastante 
grande de mostras de cinema português, 
assim como em França. Neste momento, 
temos esperança que, quer nos EUA, 
quer no Canadâ, isso se venha também a 
registar. Hâ duas vertentes: a primeira é 
de divulgaçâo cultural e, portanto, ligada 
ao Instituto Camôes em que estas 
mostras de cinema se fazem associadas a 
associaçôes nào comerciais, de émi- 
grantes e culturais que vâo aparecendo e 
proliferando nas nossas comunidades. 

EumlM “BcJmif 
A padaxia 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 

Telef: 905 712 
Em breve abertura de uma nova 
padaria portuguesa na Mavis e 
Darry. Estejam atentosi 
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EUsio Oliveira e muUier. 

Em segundo piano, hâ um vector de 
carâcter comercial através dos dis- 
tribuidores que exibem os filmes por- 
tugueses em salas comerciais. 
Presentemente, esta vertente esta a 
suceder corn muito mais força em 
França, uma comunidade bastante forte 
e onde jâ existem salas de cinema com 
filmes portugueses em exibiçâo regular. 
Neste momento, creio que nào existem 
em mais lado nenhum. Nos gostariamos 
de ver isso também implementado aqui. 
Séria bom que as associaçôes portugue- 
sas entrassem em contacto corn o 
Instituto Camôes e, a partir dai, estamos 
completamente disponiveis a ceder 
filmes para estas mostras porque o cine- 
ma portugués tem dado um salto qualita- 
tivo substancial nos ültimos anos e era 
bom que todos conhecessemos. 
JMC - A falta de entendimento entre o 
apoio governamental ao cinema e os pro- 
dutores/realizadores tem sido um proble- 
ma observado desde sempre no nosso 
pais. Como estâ a situaçào actualmente? 
Elisio de Oliveira - Essas relaçôes nunca 
sâo pacificas. Obviamente, todos os pro- 
dutores querem um apoio legitimamente 
maior; nos, por outro lado, temos cons- 
trangimentos financeiros e orçamentais e 
nâo podemos fazê-lo. Por outro lado, os 
custos de produçâo do cinema na Europa 
e, concretamente, em Portugal nào sâo 
semelhantes ao cinema britânico ou 
francês e muito menos ao cinema ameri- 

cano. Sâo filmes que nâo têm um custo 
de produçâo tào elevado. Ora, como se 
trata de uma actividade que tem uma 
grande dependência estatal vem sempre 
acompanhada por uma grande exigência 
dos produtores para poderem fazer mais 
e melhores filmes e pelo aparelho do 
Estado que tem limitaçôes de carâter 
orçamental. A partir daqui, hâ sempre 
alguma pressâo. No entanto, ultima- 
mente o cinema portugués tem conheci- 
do um êxito muito maior no estrangeiro 
do que em Portugal. Por exemplo, para 
Veneza foram seleccionados dois filmes 
para 28, 29 e 30 de Agosto. Em 
Setembro, o ultimo filme de Manuel de 
Oliveira vem também a Toronto, junta- 
mente corn o filme de Joâo César 
Monteiro - terminado dias antes de fale- 
cer - o “Vai e Vem” que jâ é feito pelo 
Joâo a pensar nos sens ültimos dias. Os 
criticos consideram-no a melhor obra de 
César Monteiro. O cinema portugués lâ 
fora tem tido bastante sucesso em festi- 
vais e circuitos que estâo muito rela- 
cionados corn apreciadores de oinema, 
até mais do que em Portugal. No entanto, 
este fenômeno deve-se, por ventura, a 
algumas deficiências nossas nas campa- 
nhas de promoçâo e de distribuiçâo do 
cinema. Vejamos: é muito mais cômodo 
para um distribuidor distribuir um 
filme americano que traz consigo uma 
campanha promocional elevadissima e 
fortissima... 

JMC - É quase como a mùsica por- 
tuguesa que nâo se ouve em 
Portugal porque é mais fâcil pro- 
mover a inglesa. 
Elllsio de Oliveira - Exacto. Hâ 
produtos portugueses que podem 
competir corn os estrangeiros. 
Aliâs, a vossa festa no Wonderland 
conta corn os Santos e Pecadores, 
cujo tipo de mùsica é comparado 
corn o das melhores bandas cana- 
dianas ou inglesas. 
JMC - Estarâ présente no Festival 
de Cinema de Toronto? 
Elisio de Oliveira - Provavelmente 
nào, mas espero ter câ uma repre- 
sentaçào do meu Instituto, talvez 
através de um dos meus vice-presi- 
dentes. 
JMC - Obrigado pela visita e 
regresse sempre. 
Elisio de Oliveira - Tenho pena de 
nào poder visitar todos os meus 
amigos. Continuo a gostar muitis- 
simo desta comunidade, cidade e 
pais que muito me ajudou. Foi muito 
importante, sobretudo quando temos 
perto de 30 anos de idade, podermos 
aprender a organizaçâo das coisas, um 
grande sentido de responsabilidade e a 
comunidade fornece a esséncia para 
poder triunfar e a ter iniciativa. Foi 
muito importante ter aprendido isso em 
Toronto e, por isso, estou muito grato a 
toda esta comunidade. A todos deixo um 

grande abraço e espero voltar em breve. 

Foi um grande prazer rever o Elisio de 
Oliveira. Uma carreira sempre em 
ascençâo e plena de sucessos pessoais e 
profissionais. 
Parabéns Eliso de Oliveira. Por câ 
ficamos ao dispor. 

JMC/Ana Fernandes 

0 que é 0 cancro da mamaP 
o cancro da marna inicia-se no tecido 
mamârio. Este tecido cobre uma grande 
ârea e nào sô a marna; estende-se até 
quase ao pescoço e desde a axila até ao 
externo. A marna é composta de glându- 
las mamârias, canais e gordura e a sua 
funçâo principal é a de pro- 
duzir e segregar leite. Os 
cancros da marna sâo classi- 
ficados de acordo corn o tipo 
de tecido mamârio em que se 
desenvolveram: carcinoma 
lobular se iniciado nos lôbu- 
los ou carcinoma ductal se 
iniciado nos ductos ou canais 
mamârios. Este ultimo é o 
mais comum. O cancro da 
marna é o tipo de cancro fe- 
minino mais frequente no Canadâ. 

O que causa o cancro da marna? 
Nâo existe uma sô causa para o cancro 
da marna, mas os factores de risco 
incluem idades acima dos 50 anos, histo- 
rial familiar de cancro da marna e outros 
cancros, anteriores patologias da marna, 
nâo ter tido nenhuma gravidez ou ter a 
primeira gravidez apôs os 30 anos, inicio 
da primeira menstruaçào précoce e 
menopausa tardia. 

Como se diag^nostica? 
O cancro da marna é geralmente 
descoberto durante uma consulta em 
que o seu médico faça um exame de pal- 
paçâo mamâria, através de uma mamo- 
grafia de rotina, ou quando informa o 
seu médico sobre um alto ou alteraçào 
de aparéncia no seu peito. E geralmente 

necessârio um numéro de testes para 
confirmar um diagnôstico de cancro. 
Estes incluem: 

Exames de imagem como radiografias, 
ultra sons, CT (tomografia axial com- 

putorizada/TAC) e MRI 
(ressonância magnética) per- 
mitem que os ôrgâos, tecidos 
e ossos sejam examinados 
em detalhe. No caso do can- 
cro da marna, uma mamo- 
grafia de diagnôstico (um 
tipo especial de radiografia 
ao tecido da marna) é execu- 
tado. É desconfortâvel mas 
indolor. 

Uma biopsia é geralmente necessâria 
para fazer um diagnôstico definitivo de 
cancro. Uma amostra de células é 
removida e examinada ao microscôpio. 
Existem muitas formas de executar a 
biopsia. Uma forma comum recorre ao 
uso de uma agulha especial sob o efeito 
de anestesia local. Se forem encontradas 
células cancerosas, podem ser testadas 
quanto a receptores hormonais 
(estrogénio e progesterona). Esta infor- 
maçâo serâ usada na decisào de quai o 
tratamento mais eficaz para si. 

Que tratamentos existem? 
Nâo existem dois cancros iguais. O seu 
médico terâ em consideraçào o tipo e 
estado de desenvolvimento do seu can- 
cro bem como outras questôes relativas 
ao seu estado gérai de saüde. A maior 
parte das pacientes de cancro da marna 

recebem uma combinaçào de vârios 
tratamentos. O seu tratamento pode 
incluir cirurgia (uma operaçâo para 
remover o tumor e parte do tecido cir- 
cundante), lumpectomia/tumorectomia 
(a remoçào cirürgica do tumor bem 
como de parte do tecido saudâvel cir- 
cundante), mastectomia (remoçâo cirür- 
gica compléta da marna), radiaçôes (tam- 
bém chamado de radioterapia), 
quimioterapia (uso de medicamentos 
que interferem corn a capacidade do can- 
cro de se desenvolver e espalhar), terapia 
hormonal (sob a forma de comprimido 
ou injecçào que provoca a atrofia do 
tumor). A Canadian Cancer Society 
(Sociedade Canadiana do Cancro) ofe- 
rece, às pacientes de cancro da marna. 

apoio que pode ajudar a melhor suportar 
os efeitos secundârios de algumas terapias, 
bem como apoio emocional, espiritual e 
prâtico, como ajuda no lar e no transporte 
para os tratamentos. 

Para mais informaçôes sobre cancro ou 
para receber um folheto gratuito, por 
favor, contacte: 

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

Vamos fazer do cancro histôria. 

Rit Tips 
Availatle in Milcl, Medium, Hot, 

:BBQ or Honey Garlic Sauce 

.95 
1 IL. orde 9 

439-0000 We Deliver 
Quality 

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

Maria Joâo Figueiredo 
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CARhlfCIRO 
21/03 À 20/0^ > 

O Sol esta agora a ocupar a sua casa natural pelo que, mais do 
que nunca, Ihe traz a oportunidade de se mostrar tal como é. 
Tenderâ a opor-se a qualquer pessoa que Ihe impeça de fazer o 
que quer. 

TOLRO 
21/04 A 20/05 

A procura de um estimulo intelectual, tanto na vida amorosa 
como social, esta muito marcada neste periodo. Contudo, podera 
estar mais insensivel ou indiferente as necessidades das outras 
pessoas, atitude que elas desaprovam. 

QCMCOS 
21/05 A 20/06 

Durante este trânsito de Vénus pela Casa III terâ maior capaci- 
dade para ver o mundo tal quai como ele é e de aceitâ-lo. 
Procurarâ manter um espirito jovem e ter uma mente aberta em 
relaçâo à maioria dos assuntos. 

CARÀNOLICJO Corn Marte a transitar na Casa IX vai ter que ter cuidado corn 
21/06 A 20/07 0 todos os assuntos relacionados corn a lei, justiça. Vai ter a tendên- 

cia de querer que os outros concordem consigo e isso poderâ nâo 
acontecer pois cada um tem a sua prôpria opiniâo. 

A sua capacidade de auto-afirmaçâo estarâ muito sublinhada. 
Estarâ corn mais disposiçào para correr riscos ou para aceitar 
desafios. Nâo é a altura mais indicada para resolver conflitos de 
relacionamento. 

22/07 A 22/08 

VlROC^' 
23/0ftAl»/09 

iü 

Periodo de grande actividade intelectual e capacidade de 
expressào. Aproveite para se organizar e pôr em dia aquelas tare- 
fas que tem vindo a adiar. A sua enorme curiosidade e impaciên- 
cia vâo fazer com que se movimente por vârios focos de interesse. 

BALANçA 

23/09 A 22/10 

Procure conviver corn os amigos, integrar-se em grupos ou par- 
ticipar em actividades colectivas. Da amizade existente, nova ou 
antiga, poderâ surgir um relacionamento afectivo mais profun- 
do. 

ESCORPIâO 
23/10 A 21/11 

Escoe o excesso de energia praticando desporto ou participando 
em actividades lüdicas. Procure envolver nelas os seus filhos. 
Nâo é o momento de estar sô, embora nâo saindo do seu cami- 
nho, deixe que os outros venham ter consigo. 

8AQITÂRIO 
22/11 A 21/12 

CAPRICORNIO 
22/12 A 20/01 

Sentirâ necessidade de fazer novos contactos, de conhecer novos 
lugares e costumes, de viver novas e diferentes emoçôes, portan- 
to, se possivel, parta à aventura, corn um grupo de amigos ou 
mesmo através de um livro. 

T 
J- TT 

Serâ uma optima altura para viajar, pois a curiosidade por outros 
valores e hâbitos esta muito acentuada nesta altura. Tudo lhe 
aguça a curiosidade e o intéressé, ouvindo os outros atenta- 
mente. 

AQUâRIO 
21/01 A19/02 

|îci:^s 
20/02 A'âîo/oa 

Serâ um periodo positivo para o amor e relaçôes afectivas em 
gérai pois irâ expressar facilmente a sua afeiçâo e emoçôes. Os 
sentimentos para corn as pessoas que lhe sâo chegadas serâo 
mais claros e bem entendidos. 

Sentir-se-â corn grande capacidade de iniciativa e corn grande 
desejo de começar coisas novas. Sentirâ atraeçâo por tudo o que 
envolva conquista, luta ou mesmo algum risco. Poderâ surgir 
uma paixào repentina por uma pessoa ou por uma situaçâo. 

Horizontal: 
1- NOME DE UM RIO; 
ENTE INVERTIDO. 
2- CONCLUSIVO. 
3- CURATIVO. 
4- APOLOGIA (INV); 
NOTA. 

5- QUETÊM FRIO. 
6- DARIAMMIADOS. 
7 - TRITURAR; BRIGITTE 
BARDOT. 
8 - BURRO; AUTOMÔVEL. 
9- LUGARDEVENCD 
DORES (PL.) 
10- CHEIRO; PRON. PES.; 
NOTA. 

Vertical: 
1 - Figura. 2 - Grande porçâo; artigo (pl.). 3 - Comida. 4 - É parente 
(inv.); metal precioso. 5 - Trabalha a terra. 6 - Oceano (inv.); érbio (s.q.); 

prep. 7 - A vida eterna. 8 - Pequeno sino; troça. 9 - Etâ no voto; onde se 

encosta a cabeça (pl.). 10 - Jardim zoolôgico; bois confusos. 

As SOLUCÔES DA EDICÀO ANTERIOR; 
Horizontals: 
1- periodicos 2- arrasadora 3- ta; nomes 4- retina 5- ore; ofende 6- nota; 
iodo 7- ocimoc; ami 8- ir; patria 9- coar; rr; nu 10- roi; idos 
Verticais: 
1- patrono; ca 2- era; rocio 3- rr; retirar 4- iate; am; ro 5- os; to; op 
6- danificar 7- idoneo; tri 8- comandar 9- ore; domino 10- sasse; laus 

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

Open Range 

ACTORES: 

Kevin Costner, Robert Duvall, Annette Bening, Michael Gambon, 
Diego Luna, James Russo 

Género Acçâo Duraçâo 120 mins. Director Kevin Costner 

SiNOPSE: 

Tudo começa quando Boss Spearman (Duvall), Charley Waite 
(Costner), Mose Harrison (Benrubi) e “Button” (Luna) decidem 
atravessar as planicies do oeste com a sua manada de bois, partilhan- 
do uma amizade marcada por uma profunda conduta de honra e 
levando uma vida fora da civilizaçâo. 
Quando a manada que conduzem os força a atravessar junto da 
localidade de Harmonville, os famosos cowboys deparam-se com um 
xerife corrupto (Russo) e um mau proprietario (Gambon) que gover- 
nam o territorio através do medo, da tirania e da violência. 
Boss e Charley sao atraidos para aquela cadeia de acontecimentos, 
ao mesmo tempo que sào forçados a defenderem a liberdade e os va- 
lores de um estilo de vida que estâ em râpido desaparecimento. 
Subitamente, no meio dessa turbilhào, a vida de Charley muda 
quando se encontra corn uma inteligente e linda mulher. Sue Barlow 
(Bening), que lhe conquista o coraçâo e a aima. 
No altura em que se preparam para a batalha decisiva das suas 
vidas, em que a honra tem um preço altissimo, estes homens têm 
que confrontar e conquistar os prôprios demônios internos que 
ameçam a sua existência. 

Cançâo inédita de 
EMs Presley 
vai ser lançada 
Mais de um quarto de século depois da 
sua morte, Elvis Presley ainda tem algo de 
novo para emocionar os fàs: uma cançâo 
inédita, gravada pelo cantor de Tupelo 
(Mississipi) hâ quase 40 anos, foi descober- 
ta recentemente e sera publicada este 
Outono pela RCA como parte de uma 
nova colectânea do rei do rock and roll. 
O anüncio foi feito na véspera do 26° 
aniversârio da morte de Presley, a 16 de 
Agosto de 1977, quando tinha 42 anos. 
A cançâo, «l'm a roustabout», foi escrita 
originalmente para o filme de Presley de 

em Outubro 
1964, «Roustabout», co-protagonizado por 
Barbara Stanwyck, e que chegou a ser 
gravada por Presley, mas foi recusada 
pelos produtores, nunca chegando a ser 
utilizada. 
Entretanto, uma fita corn a gravaçâo ori- 
ginal de «l'm a Roustabout» permaneceu 
«adormecida» durante décadas na 
colecçâo privada do compositor Winfield 
Scott. 
O lançamento da cançâo, no album «Elvis 
2nd to None» estâ previsto para 7 de 
Outubro. 

Gantera pop Madonna 
estreia-se na literatnra 
infantil em Setembro 
"As Rosas Inglesas", livre que 
marca a chegada da cantora pop 
Madonna a um novo terreno, o 
literârio, é lançado a 15 de 
Setembro, inaugurando uma série 
de cinco volumes infantis. 
Em Portugal, o livro vai ter chancela da 
editora Dom Quixote, segundo a quai a 
obra sera publicada "em mais de 100 pai- 
ses e traduzida em 42 linguas", devendo o 
lançamento simultâneo de todas as ver- 

sôes ultrapassar o de Harry Potter. 
Aos 44 anos, e depois do nascimento dos 
sens dois filhos, a quem dedica o 
primeiro livro. Madonna escreveu cinco 
histôrias totalmente independentes entre 
si e para cada uma escolheu um 
ilustrador diferente. 
"As Rosas Inglesas", planeado para cri- 
anças a partir dos seis anos, sâo histôrias 
sobre a amizade, a inveja, os maus juizos e 
os preconceitos sobre as pessoas. 

A cantora e multi-instrumentista 
Fernanda Porto concorre na cate- 
goria de "Artista Revelaçâo" no 
Grammy Latino de 2003, que acon- 
tece dia 03 de setembro em Miami. 

Conhecida como "a voz brasileira do drum' 
n' bass", Fernanda Porto lançon o seu 
primeiro disco solo em 2002, mas Jâ tra- 
balhava como musicista hâ muito tempo. 
Formada em composiçâo e regêneia e 
aluna de Joachim Koellreuter, Fernanda 
Porto fez diversos shows, müsicas e trilhas 
sonoras na sua carreira. Na década de 90 
passou a trabalhar corn müsica eletrônica. 

Fernanda 
Porto 

6 Indicada 
ao Grammy 

iisSilfc. . » 

especialmente o drum' n' bass. Produziu e 
canton "Sambassim", de sua autoria, e "Sô 
Tinha de Ser corn Voeê" (versâo para clâs- 
sico de Torn Jobim/Aloysio de Oliveira) 
que, lançadas pelo DJ Patife, foram hits 
absolutos na Europa e depois no Brasil. 
No seu CD de estreia "Fernada Porto", a 
multi-instrumentista tocou sax, percussâo, 
violâo, guitarra e piano - sempre aliando 
sua performance aos recursos tecnolôgicos 
da ultima geraçâo. 
Projectando a sua carreira para o exterior, 
a cantora jâ tem marcada neste ano a sua 
segunda tourné pela Europa e agora 
induira ojapâo e EUA. 
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Aveiro; 

Recém-nascida encoatrada 
abandonada na rua em Vagos 
Uma bébé recém-nascida aparentando 
ter très a quatro dias de vida foi encon- 
trada abandonada na via publica, dentro 
de uma caixa de papelâo, na localidade 
de Tabuaço, Vagos, Aveiro, disse fonte 
da GNR. 
Segundo o gabinete de relaçôes pùblicas 
da Brigada 5 da GNR de Coimbra, que 
abrange a regiao Centro, a bébé foi 
encontrada por populares coberta com 
alguns panos. 

A menina foi de imediato transportada por 
uma patrulha da GNR para o centro de 
saüde local, onde recebeu os primeiros 
cuidados médicos, e depois transferida 
para o hospital de Aveiro. 
Segundo a mesma fonte, a bébé encontra- 
va-se bem de saùde e foi jâ entregue no cen- 
tro materno-infantil de Esgueira, Aveiro. 
O caso foi entregue ao Tribunal Judicial de 
Vagos e a investigaçào à Policia Judiciâria 
de Aveiro. 

Algarve/Iiicêndios; 

Autarcas algarvios fazem 
balança dos 40 mil hectares 
ardidos 
Os incêndios que devastaxam 
cinco concelhos do barlavento 
algarvio queimaxam cerca de 40 
mil hectares, entre floresta, mata 
e cidturas, segundo um balanço da 
AMAL - Associaçâo dos Municlpios 
do Algarve. 
Aljezur, Lagos, Portimâo, Monchique e 
Silves foram os cinco concelhos afectados 
por fogos durante praticamente toda a 
semana passada, sendo que Silves foi o 
mais fustigado, corn quase 20 mil hectares 

de ârea ardida e uma extensào, em com- 
primento, de cerca de 30 quilômetros, de 

I 

s 
j 
I 

Emigraçâo clandestina: 

Governo lança campanha de 
esclarecimento sobre redes 
de emigraçâo clandestinas 
o Governo vai lançar até final deste ano 
uma campanha de esclarecimento sobre 
a existência de redes de exploraçâo de 
émigrantes, anunciou no Porto, o 
secretàrio de Estado das Comunidades 
Portuguesas, José Cesârio. 
O objectivo da campanha, que incide, 
em particular, sobre o fenômeno do tra- 
balho temporârio no estrangeiro, é "evi- 
tar que os portugueses saiam à aventu- 
ra", sem garantir em Portugal todos os 
seus direitos e o cumprimento das leis 
laborais. 
"O que acontece muitas vezes é que lhes 
prometem muito dinheiro e boas 
condiçôes de trabalho, mas quando 
chegam ao destino confrontam-se corn 
problemas sérios, sendo submetidos a 
condiçôes de trabalho e de alojamento 

de verdadeira escravatura", disse José 
Cesârio. 
Referiu, em concreto, a situaçâo vivida 
no Reino Unido - pais para onde tem 
aumentado a emigraçâo portuguesa nos 
ùltimos anos -, onde se registaram recla- 
maçôes de émigrantes em relaçâo à falta 
de condiçôes de alojamento e ao facto 
de receberem salârios inferiores ao 
prometido. 
O secretàrio de Estado falava na apre- 
sentaçâo do livro "Porto de Partida 
Porto de Chegada - A Emigraçâo 
Portuguesa", da Fundaçâo para o 
Desenvolvimento Social do Porto, que 
reüne os textos do Colôquio "A emi- 
graçâo portuguesa", organizado pela 
Câmara Municipal do Porto em Agosto 
de 2002. 

Silves a S. Marcos. 
Macârio Correia, présidente da Câmara 
de Tavira e do conselho de administraçâo 
da AMAL, disse à Agência Lusa que a 
segunda zona mais afectada foi a mancha 
florestal entre Monchique e Aljezur, corn a 
freguesia de Marmelete (Monchique) a ser 
a maior vitima. 
Num balanço feito à Lusa, Macârio 
Correia salientou que nâo houve vitimas 

nem habitaçôes totalmente destruidas, 
estando jâ "todas as pessoas nas suas 
casas". 
Segundo o autarca, estâ a ser feito um le- 
vantamento do tipo de povoamentos ardi- 
dos, coin a ajuda da Direcçâo Regional da 
Agricultura, ao mesmo tempo que a 
Direcçâo Regional da Segurança Social 
estâ a avaliar as necessidades das maiores 
vitimas dos fogos. 

FESTIVAL PORTUGUêS CANAL 
IBO S4 HORAS POR DIA 

Panasonic RX-D13 
*160."“* 

iNrORMAÇQES: 
416.537.1088 

Estes radios estâo à 
TORONTO: Viseu Electric - 896 College St. Tel: 

531-2847 * Manata - 846 Dundas St. West Tel: 
603-9572 * Artnova Furniture Plus - 992 Bloor St. 

west Tel: 532-1133 

MISSISSAUGA; Nova Pastry & Bakery - 3635 
Cawthra Rd. Tel: (905) 279-3206 * Impact 

Sylvanla 
Portable Radio / 

CassetteAM/FM /SCMO 

*60.""* 
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Liquidation - 187 Lakeshore Rd. E. 

BRAMPTON: Concord Furniture - 280 

Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 

HAMILTON: - Alves Meats - 157 Macnab St. N. 

Tel: (905) 528-0165 

LONDON: Acadia Travel 366 Hamilton Rd. 

*Plus GST & PST 

519-432-3797 * Internacional Gift Shop, 416 

Hamilton Rd. 519-675-0446 * Atlantic Sea Fish 
Market, 708 Hamilton Rd. 

519-452-7511 * Ocean Food Center, 778 
Hamilton Rd. 519-452-1220 CAMBRIDGE: 
Beiros Supermarket 50 Ainslie St. S. 519-621-6950 

General Electric 
*55."" 

AM/FM/SMO, CD-Cassette Player 

com Remote Control 

Citizen JTR1822K 
Portable Radio AM/FM $ ft |1 
Cassette/Recorder Player ^ ^ " 

00* 

Panasonic RX-FS430 
stereo Radio/Cassette Recorder 

*125.""* 
Portable Radio 

AM/FM /SCMO 
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SAÜDE EM SUA CASA 
0 VAIOR DA CONFIANÇA NO TRATAMENTO RAS DOENÇAS 
Tudo O que rege e condiciona a vida move- 
se em ciclos. Também a terapêutica 
medicamentosa evoluiu, e continua a 
evoluir dessa maneira. A observaçào 
mostra-nos que estamos numa fase em 
que, de forma crescente, as pessoas procu- 
ram nas plantas e outras terapêuticas alter- 
nativas, a soluçâo para o tratamento dos 
seus achaques, desassossegos e indis- 
posiçôes. Também as crenças em 
ocultismos, ou em fanatismos de religiôes, 
sâo usadas, e muitas vezes abusadas, na 
arte de curar. Isto pode parecer um regres- 
so aos meios terapêuticos do passado, mas, 
no fundo, nâo é mais do que o reflexo da 
realidade social. Nessa realidade, onde 
impera ainda tanta ignorância, a principal 
força que faz mover o ciclo da actividade 
terapêutica nâo é a sua eficâcia dada pelas 
descobertas da ciência, mas é sobretudo a 
fé depositada nos tratamentos, e a confi- 
ança nas pessoas que os administram. 

Muitas pessoas, por motivos edu- 
cacionais e culturais, nunca tiveram uma 
informaçào adequada para utilizar, corn 
bom proveito, os conhecimentos e serviços 
oferecidos pela medicina convencional na 
promoçâo da saùde, incluindo a pre- 
vençâo e tratamento das doenças. Para 
outras pessoas, a percepçào de que a me- 
dicina nâo foi capaz, apesar do seu enorme 
progresso, de curar muitos males, leva-as a 
perderem a fé na sua capacidade, e a diri- 
girem essa mesma fé às terapêuticas popu- 
laces e tradicionais. Também a cons- 
tataçào, por vezes baseada no sofrer e 
experiência, de que muitos medicamentos 
convencionais têm efeitos secundârios 
perigosos, pode criar a ilusâo de que esse 
perigo nâo existe noutros tratamentos. 
Outras vezes o ouvir dizer, baseado quase 
sempre em aparências ou enganos, que as 
terapêuticas alternativas têm curado 
muitos pacientes jâ desenganados dos 
médicos, alguns deles com cancros termi- 
nais, pode trazer de volta a esperança 

numa cura, e a esperança traz corn ela a fé, 
mesmo que esta seja apenas ilusâo. 

Existem diferenças énormes na 
percepçào e compreensâo do potencial te- 
rapêutico e protector na saüde humana da 
medicina convencional em diferentes 
niveis culturais. É a mesma situaçâo que se 
passa nas actes, como por exemplo a müsi- 
ca, em que o "pimba" pode ser para muitos 
a alegria dos ouvidos; a mesma müsica que 
leva muitos outros ouvidos a 
afastarem-se delà por a sen- 
tirem desagradâvel, ou mesmo 
repelente. Assim como um 
Mozart ou Beethoven pode ser 
detestado por um adepto do 
rock, também um médico 
competente pode ser trocado 
por um curandeiro sem qual- 
quer educaçâo, ou mesmo sem 
escrüpulos, mas corn toda a 
liberdade, e o apoio politico do 
livre comércio, onde a arte de 
curar entra em promiscuidade 
corn a arte de lucrar. Sâo gostos diferentes, 
de pessoas fisicamente iguais, motivados 
geralmente por diferenças culturais. A 
riqueza econômica favorece o desenvolvi- 
mento do conhecimento cientifico e tec- 
nolôgico corn as suas aplicaçôes â arte de 
curar, mas, infelizmente, nâo tem favoreci- 
do, do mesmo modo, o desenvolvimento e 
generalizaçâo da riqueza cultural. Um dos 
travôes à expansâo da cultura, corn os seus 
reflexos na capacidade de escolha nas 
actes, opçôes politicas, ou nos serviços de 
saüde e tratamentos, é o conservadorismo 
da riqueza econômica que pode ver na 
riqueza cultural alargada, uma ameaça aos 
seus privilégios e capacidade de adquirir 
mais riqueza, a por em perigo o controlo 
da força politica estabelecida, eleita corn a 
ajuda da sua influência. 

Coin a grande abundância e 
liberdade de escolha no mercado da 
saùde, mas corn limitaçôes no conheci- 

mento e riqueza cultural, o homem perde 
muitas vezes a faculdade, livre e razoâvel, 
de obter beneficio para si prôprio nas suas 
opçôes. Quando a doença ataca, como nâo 
tem um conhecimento bâsico do corpo e 
suas doenças, e dos melhores meios para 
as combater, tem de depositar toda a con- 
fiança nas terapias e nos terapeutas que a 
sua formaçâo cultural levou a escolher, 
para ter esperança na cura. Essa confiança 

pode ser baseada na expe- 
riência e no bom senso, mas 
pode provir também de con- 
selhos dados por incompe- 
tentes, ou de suposiçôes 
sem fundamento. O consel- 
ho é uma arma de dois 
gumes: pode abrir as portas 
para a cura, ou pode 
aumentar e prolongar o 
sofrimento. 

Existem quatro tipos de 
doenças: as ciclicas, as 
tratâveis, as controlâveis, e 

as progressivas incurâveis. As doenças 
ciclicas, como algumas dores de cabeça, 
dores menstruais, ou as ansiedades, mel- 
horam por si prôprias, e voltam, ou 
acabam, mesmo sem qualquer terapêutica; 
nestes males, seja quai for o tratamento: 
uma droga, um châ de ervas, ou apenas 
uma reza, o doente vai ficar melhor, e â te- 
rapia pode ser atribuida a cura da doença. 
As doenças orgânicas tratâveis, como as 
ülceras, alguns tumores, pneumonias, e 
outras infecçôes, curam-se corn medica- 
mentos, que podem ser extractos de plan- 
tas, drogas farmacêuticas, ou operaçôes. 
Outras doenças, como algumas doenças 
reumâticas, o excesso de colesterol, e a 
tensâo alta, nâo se curam, mas podem-se 
controlar; sâo males que voltam sempre 
quando acaba o seu controlo por nâo se 
tomarem os medicamentos. Nas doenças 
progressivas incurâveis, como algumas 
doenças neurolôgicas e cancros, nem a fé. 

nem as rezas, nem as drogas, sâo capazes 
de curar, ou salvar vidas, embora todas 
estas terapias, se o doente tiver nelas con- 
fiança, possam diminuir o sofrimento e 
amenizar as dores. 

O valor da confiança nas activi- 
dades terapêuticas é bastante positivo em 
qualquer medicina, seja ela alternativa ou 
convencional. A relaçâo do doente corn o 
terapeuta, quando tem por base a credi- 
bilidade e confiança, pode ajudar a 
diminuir o sofrimento em muitas doenças, ^ 
sobretudo as de origem psiquica corn sin- 
tomas corporais. Qualquer pessoa que 
inspire confiança e seja capaz de ouvir 
corn compreensâo, sem julgar ou criticar 
os problemas emocionais de um doente, 
pode ajuda-lo a sentir melhoras. Nâo sô a 
confiança nas pessoas, mas até nas 
prôprias coisas pode fazer bem; é o que 
acontece corn os placebos, remédios sem 
qualquer ingrediente activo, mas que 
podem dar melhoras quando existe confi- 
ança no seu poder terapêutico. Também a 
crença no poder divino, seja quai for a 
divindade, ou a religiâo, pode levar o 
crente a procurar na sua igreja, o remédio 
salutar para a afliçâo. 

Na base de qualquer terapia estâ 
a confiança; mas se o doente sentir que foi 
tratado corn enganos, vai sentir dentro de 
si o ressentimento da traiçâo, e a terapia 
deixa de ser remédio para ser veneno. 
Corn o crescente interesse comercial a 
mover, muitas das acçôes na cura das 
doenças, os que necessitam de ajuda sô 
têm, para nâo serem abusados na sua con- 
fiança, uma opçâo: Adquirir a liberdade 
de escolha pela cultura e educaçâo. Sem 
esse conhecimento nâo hâ liberdade ver- 
dadeira na escolha: O que existe é a facili- 
dade na exploraçâo! 

(Trecho extraîdo do livra SAÜDE NO CICLO DA 

VIDA, da autoria do Dr. César Cordeiro, publicado 

recenteinente.) 

Reuters pede inquérite 
"cemplete e detalhade" 
sabre marte de jernalista 
A agência noticiosa britânica Reuters 
apelou para que o governo dos Estados 
Unidos abra um inquérito "completo e 
detalhado" sobre a morte do seu oper- 
ador de câmara Mazen Dana, abatido 
domingo, em Bagdad, por soldados 
norte-americanos. 
O apelo, dirigido "às mais 
altas autoridades do governo 
norte-americano", consta de 
um comunicado divulgado em 
Londres pelo director-geral da 
Reuters, Torn Glocer. 
O jornalista palestiniano da 
Reuters, de 41 anos, foi morto 
a tiro quando trabalhava no 
exterior da prisâo de Abu 
Gharib, alvo no domingo de 
um ataque corn morteiros que. 

segundo fontes militares norte-ameri- 
canas, matou seis iraquianos e feriu 59.. 
O departamento da Defesa norte-ameri- 
cano deu a entender que a morte do jor- 
nahsta poderâ ter ficado a dever-se a um 
erro de identificaçâo e anunciou estar em 
curso um inquérito. 

Présidente venezuelano 
Hugo Chavez quer acabar 
como 
o présidente venezuelano Hugo 
Chavez propos suprimir o Fundo 
Monetârio Internacional, organismo 
que considerou "nefasto", perante uma 
plateia de médios e pequenos 
empresârios de Buenos Aires. 
"E preciso eliminar o FMI. E um 
organismo nefasto que provoca graves 
danos aos nossos povos", afirmou 
Chavez. 
O présidente venezuelano, que se 
encontra hâ dois dias numa visita pri- 
vada à capital argentina, considerou 
que é "chegada a hora de criar um 
espaço latino-americano". 
Neste âmbito, Hugo Chavez propos 
criar uma multinacional do petrôleo de 
capitais pùblicos na América 
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"Com a mudança da lei os 4 Concelhos do Vale do 
Uma deverao constiluir uma Comunidade Urbana 
para avançar com proiectos cornons" 
esperança do Dr. Antonio Cabral do Oliveira, Présidente da Camara Municipai de Ponte da Barca. 

A passagem do Dr. Antonio Cabral de 
Oliveira -sen irmao Elisio de Oliveira e 
respectivas mulheres-, foi tâo "passageira" 
que quase nâo tivémos oportunidade de 
dialogar e conviver. Coisas que acontecem 
e que a quebra de energia eléctrica na 
altura da visita ainda piorou. 
O médico e présidente da Câmara 
Municipal de Ponte da Barca, pretendeu 
um convivio com gente da sua parcela ter- 
ritorial em terras do Canada mas, o tempo 
e o "apagao", nâo o permitiram. Ficara 
para uma proxima visita, tal como prome- 
teu. 
Mesmo assim, o Dr. Cabral de Oliveira 
teve a gentileza de nos visitar e de concé- 
der uma entrevista à "minhota" Ana 
Fernandes. 

Ana Fernandes - Ao observar o Alto 
Minho, apercebemo-nos de que hâ uma 
aposta no desenvolvimento e recuperaçào, 
sobretudo de centros historicos. A Ponte 
da Barca nâo é excepçâo à regra. Como 
descreve o concelho de Ponte de Barca 
actualmente? 

Dr. Cabrai Oliveira- Nestes ùltimos anos 
- e aqui fez uma introduçâo correcta - 
todo o Alto Minho, mais concretamente a 
area onde estamos implantados, o Vale do 
Lima, têm testemunhado um grande 
desenvolvimento a todos os niveis. Graças 
aos fundos comunitârios, os concelhos 
minhotos e aqueles que integram a 
Associaçâo de Municipios do Vale do 
Lima - Arcos de Valdevez, Ponte da 
Barca, Ponte de Lima e Viana do Castelo - 
têm tido um desenvolvimento muito 
grande em diversas areas, tanto da infras- 
truturaçâo bâsica, o saneamento, o 
abastecimento de âgua, como ao nivel das 
comunicaçôes e da restruturaçâo urbana. 
Os quatro concelhos do Vale do Lima têm 
desenvolvido acçôes em conjunto, corn 
projectos comuns tanto da parte do imate- 
rial - cultura, espectâculo... -, como tam- 
bém na parte material, ou seja, a reno- 
vaçâo dos centros histôricos, como referiu, 
tem sido uma preocupaçâo constante dos 
présidentes de câmara. Portante, a Barca 
insere-se neste conjunto de intervençâo 
que tem sido feito no âmbito de estratégia 

CASA FUNERâRIA 
RYAN & ODETTE 

Trasladaçôes para 
Portugal Continental 

Açores, Madeira e Brasil 

Compare os nossos preços 

(416) 532-5965 

1498 Dundas Street West 
(junto à Dufferin) 

em Toronto 

Ana Fernandes regista aspalavras de Cabrai de Oliveira. 

que foi posta em prâtica pelos quatro pré- 
sidentes de câmara. A Barca é um con- 
celho que esta no interior, com cerca de 
190 quilômetros quadrados de ârea e uma 
populaçâo que ronda os 12.400 habitantes 
- embora na altura do verâo duplique 
porque temos os nossos émigrantes de visi- 
ta â terra. Alias, aproveito para deixar uma 
palavra de carinho e amizade a todos os 
que, particularmente, trabalham em 
Toronto, e uma palavra de incentivo e 
coragem por saber que nâo é fâcil estar a 
viver fora do pais. A Barca, como conce- 
lho, tem-se desenvolvido muito nos ülti- 
mos anos e a nossa grande aposta também 
se vira para a ârea do turismo. Metade do 
nosso territôrio esta inserido no ünico par- 
que nacional que existe no pais, o Peneda 
Gérés, e estamos a concluir, corn inaugu- 
raçâo prevista para dentro de semanas, um 
complexo de piscinas muito importante. 
Ana Fernandes - Uma vez que falou na 
importância da Valima, quai é a funçâo 
que desempenha este conjunto de quatro 
municipios? 
Dr. Cabrai Oliveira - Com a publicaçâo 
da nova lei, a 10 e 11/2003 que vai obrigar 
os municipios a restruturarem-se de uma 
maneira diferente, isto é, as associaçôes de 
municipios vâo deixar de existir e os 
municipios vâo ter de caminhar para out- 
ras territoriais. Provavelmente no nosso 
caso, iremos constituir uma comunidade 
urbana jâ que a lei assim o permite para 
estes quatros concelhos de modo a que 
possamos, de uma maneira mais profun- 
da, avançar corn projectos comuns, como 
temos feito até agora. Pensamos que a 
comunidade urbana conforme esta estru- 
turada, até porque depuis terâ uma inter- 
vençâo muito mais directa ao nivel de dis- 
cussâo do orçamento de estado corn o 
prôprio governo, vai ter verbas prôprias do 
orçamento de estado, vai permitir um con- 

junto de iniciativas comuns, mas é impor- 
tante salientar que ao constituirmos a 
comunidade urbana, nenhum dos concel- 
hos perde a sua identidade. 
Simplesmente hâ, è até por uma questâo 
de diminuir custos, projectos que pela sua 
dimensâo necessitam de um espaço terri- 
torial muito maior. Sâo esses projectos, 
nomeadamente supra-municipais, que 
temos que desenvolver. Jâ temos projectos 
nesse sentido. Por exemple: a recolha dos 
residues solides urbanos é feita por um 
aterro sanitârio; estamos a avançar corn o 
abastecimento de âgua e o saneamento, 
para mencionar alguns. O que se pré- 
tende é melhorar todo este processo. 
Ana Fernandes - A aposta na educaçâo 
tem sido de igual modo notôria no concel- 
ho de Ponte da Barca. Neste momento, 
estâ a verificar-se a expansâo da Escola 
Profissional do Alto Lima, entre Arcos e a 
Barca, com um polo para a Barca. Quai é 
a importância desta escola para o concel- 
ho? 
Dr. Cabrai Oliveira -Arcos e Barca sâo 
concelhos muito prôximos que acabam 
por ser um grande concelho, visto que a 
distâneia entre a sede de Ponte da Barca e 
a de Arcos de Valdevez distam quatro 
quilômetros. Assim, hâ cerca de très anos, 
constituiram a Epralima, ou seja, a Escola 
Profissional do Alto Lima. Os Arcos de 
Valdevez jâ tinham a sua escola mais ou 
menos desenvolvida e construida e Ponte 
da Barca tinha um polo que se situava no 
Lindoso. A razâo pela quai estava em 
Lindoso prendia-se corn os cursos que lâ 
eram administrados, cursos profissionais 
na ârea da electricidade e como Lindoso 
tem a maior barragem do pais, aproveitâ- 
mos aquela estrutura para os cursos. No 
entanto, a atractividade para uma fregue- 
sia distante da sede do concelho nâo era 
muita, o que nos levou a construir um 
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novo edificio em Ponte da Barca que estâ- 
mes prestes a terminar e creio que estarâ 
pronto para iniciar o proximo ano lectivo 
em Outubro. Os cursos que sâo ministra- 
dos continuarâo a ser, essencialmente, na 
ârea da electricidade e electrônica dos 
computadores. A Epralima tem exercido 
um papel importante na sociedade, uma 
vez que os formandos praticamente con- 
seguem todos um emprego rapidamente. 
Sâo cursos viradas para a vida prâtica do 
dia-a-dia. 
Ana Fernandes - Alias, segundo dados do 
director da escola, o numéro de possiveis 
matriculas era muito superior ao de 
lugares disponiveis... 
Dr. Cabrai Oliveira - Apareceram cerca 
de 270 intençôes de matriculas e nos sô tin- 
hamos cerca de 90 vagas, o que fez corn 
que tivéssemos feito uma petiçâo ao min- 
istre no sentido de poder abrir mais uma 
turma. Neste memento, aguardamos a 
resposta. 
Ana Fernandes — Uma pergunta que sem- 
pre surge entre a maior parte dos imi- 
grantes prende-se corn o regresso definiti- 
ve à terra. Neste memento, o que aguarda 
o imigrante barquense que queira regres- 
sar definitivamente a Ponte da Barca? 
Dr. Cabrai Oliveira - Ainda bem que faz 
essa pergunta porque nos, eu e alguns 
colegas, temos feito algumas visitas ao 
estrangeiro e tentâmes sensibilizar a nossa 

comunidade de émigrantes que tem a 
capacidade, poder econômico e saber para 
que possam também investir na sua terra. 
Nesse âmbito, os quatre concelhos desen- 
volveram uma poütica de desenvolvimento 
de polos empresariais e industrials que, 
neste momento, sô falta construir na Ponte 
da Barca, mas jâ adquirimos o terreno e 
tudo indica que no proximo ano possamos 
dar inicio à construçâo do nosso polo 
empresarial. Nesta ârea de indùstria, do 
lazer, do turismo, sâo apostas muito fortes 
que gostariamos de deixar bem vincadas. 
O Minho é conhecido pelo seu patrimônio 
natural, cultural e gastronômico muito 
ricos. O que se pode fazer sera um turismo 
de qualidade que merecerâ a pena apostar. 
A nossa aposta é mesmo essa: que os nos- 
sos émigrantes possam regressar a 
Portugal e possam apostar corn o seu saber 
no desenvolvimento da regiâo. 
Ana Fernandes - Ou seja, uma aposta em 
algo inovador e tentar afastar do consider- 
ado comércio tradicional, como é o caso 
do café, do restaurante... 
Dr. Cabrai Oliveira - Hâ que sair um 
bocado desse padrâo porque essa é a 
maneira mais fâcil de investir o dinheiro, 
mas nem sempre a mais fâcil de o rentabi- 
lizar. O europeu tem muito essa ideia de 
chegar a Portugal e montar um café, um 
restaurante e muitas vezes nâo sâo âreas 
em que as pessoas estejam propriamente 

conhecedoras, o que é mau e que se pode 
transformar num mau negôcio. Agora, 
quando o negôcio é feito por quem sabe, 
vale a pena apostar nele. Quando nâo se 
tem o tal saber na ârea, julgo nâo ser uma 
grande aposta porque o mercado jâ 
começa a estar saturado. Hâ outro tipo de 
intervençâo na ârea da indùstria e que é 
preciso apostar forte, em que o emigrante 
pode levar novas tecnologias, novos méto- 
dos de trabalho que sâo importantes e que 
vale a pena apostar. 
Ana Fernandes - Esta visita ao Canadâ, 
tem algum objectivo em particular, ou 
prende-se essencialmente corn férias? 
Dr. Cabrai Oliveira - Essencialmente 
férias. Este é o meu terceiro mandato na 
câmara e esta é a primeira vez que faço 
férias em Agosto. Desde que estou na 
câmara, nunca tinha feito um periodo tâo 
longo de férias como fiz esta vez. Vim hâ 
duas semanas e regresso no prôximo dia 
16 e vim um pouco sob a “pressâo” de um 
irmâo meu que jâ trabalhou no Canadâ. 
Ele gosta disto - e acho que razôes para 
gostar - e incentivou-me a vir ao Canadâ. 
Viemos acompanhados pelas respectivas 
mulheres para conhecer um pouco o 
Canadâ e fizemos também uma incursâo a 
Nova lorque e Boston. Por isso, o meu 
objectivo foi essencialmente de férias. 
Ana Fernandes - Para terminar, o que 
gostaria de dizer aos naturals de Ponte da 

Barca residentes em Toronto? 
Dr. Cabrai Oliveira - Em primeiro lugar, 
gostaria de dizer que vivem num belo pais. 
Neste pouco tempo que aqui estive, deu 
para perceber que quem vem para aqui, 
vem para trabalhcn, ganhar a vida, mas a 
postura das pessoas e o saber estar é 
importante e merece ser realçado. Por 
isso, quando regressarem a Portugal que 
seja breve, principalmente os barquenses 
que voltem corn vontade de também nos 
poderem ajudar um pouco porque a vida é 
feita de uma aprendizagem continua. Nos 
temos muito a aprender convosco. Voltem. 
Ponte da Barca estâ de braços abertos e 
volte com a alegria de quem régressa. Da 
nossa parte, estamos prontos para ajudar 
todos aqueles que regressem corn esta 
intençâo. Se nâo for para investir, para 
gozar as férias, também podem contar 
connosco. Obrigado. 

Para aqueles que no passado ou quando 
em férias foram (e sâo) pacientes do dr. 
Cabrai de Oliveira, o desejo para que este- 
jam bem e que o possam visitar no seu con- 
sultôrio mas sem a necessidade do consel- 
ho médico. Para os restantes compatriotas 
e amigos, a certeza de uma porta aberta na 
Câmara Municipal de Ponte da Barca para 
tudo o que seja necessârio. Um homem, 
duas portas ao dispor. 

JMC/Ana Fernandes 

Grômea à dlsiâneia 
It MADEIRA DAR D SALIO 
A partir do momento em que foi possivel 
confirmar o acerto da estratégia de con- 
solidaçâo do Desenvolvimento Integral 
da Regiâo Autônoma da Madeira, um 
passo seguinte se planeou. 
Por um lado, o sector privado que temos 
no arquipélago, o maioritariamente sâo, 
havia dado provas da sua capacidade em 
responder e em acompanhar o ritmo de 
crescimento que fôra possivel pôr em 
marcha. 
Por outro lado, novas e boas Empresas se 
criaram, bem como nâo poucas até 
optaram por se sediar na Regiâo, dada a 
estabilidade politico-social que se deve 
principalmente à responsabilidade e ao 
suor dos Trabalhadores. 
Acresce, ainda, que o atraso secular fôra 
também consequêneia de uma insulari- 
dade que, redutoramente, deixava as 
nossas Empresas, quase todas, à mercê 
do poder e iniciativa externos, numa vul- 
nerabilidade trâgica que, entâo, nâo estâ- 
vamos em condiçôes de romper. 
Por muito melhor que as coisas corram, 
é preciso ter em conta que, obviamente, 
a insularidade e suas consequêneias 
serâo sempre uma constante imutâvel da 
realidade madeirense. 
Assim sendo, se a nossa estrutura 
econômica ficar sô limitada ao ter- 
ritôrio, bem como se a nossa identidade 
cultural nâo fôr capaz de “dar o salto” 
num mundo feito de pressées que resul- 
tam de uma mediatizaçâo feroz, a 
evoluçâo do mundo faz prever novos cic- 
los dificeis. 

Dai que me atrevesse a lançar outres 
desafios. 
Um, foi de que o patamar que muitos 
grupos econômicos regionais felizmente 
jâ atingiram, ousasse agora expandir 
essas Empresas para fora do territôrio 
madeirense. 
Circunstâneia em que o rendimento assim 
gerado - crescentemente, espero - fun- 
cionaria também como alguma vâlvula de 
segurança para a nossa economia, incluse 
corn a possibiüdade de recurso a Quadros 
formados na nossa Universidade ou de ou- 
tras maneiras. 
E até, porque nâo dizê-lo, uma presença 
promocional da marca e da maneira de ser 
positiva madeirense, num universe de feroz 
competiçâo na promoçâo divulgadora. 
É assim que, corn felicidade, estamos a 
assistir a iniciativas empresariais por 
esse mundo fora, a partir da Madeira, e 
num caso muito especial, nos Açores e 
em Cabo Verde. 
Haver tontes que reagem mal a esta 
necessâria expansâo (incluse na “infor- 
maçâo”) que significa, de facto, furar as 
grilhetas da insularidade, nâo passa de 
mais uma idiotice de minorias locals 
reduzidissimas, invejosas, médiocres ou 
ao serviço de um colonialisme ideolôgi- 
co cujos objectives carecem de “terra 
queimada”. 
Para além desta estratégia de as nossas 
Empresas saberem “dar o salto” a partir 
da Madeira, noutra, paralelamente, hâ 
que insistir - COMPRAR PRODUTO 
MADEIRENSE sempre que este consti- 

tua uma das alternativas pos- 
siveis. E quando a diferença 
de preços nâo seja substan- 
cial, claro... Embora haja para 
ai uns “espertalhôes” que ten- 
tem fazer “dumping” corn 
produtos importados, e contra os nossos, 
mas, jâ têm a fiscalizaçâo à perna, pois é 
uma distorçào da concorrêneia, face à 
legislaçâo da Uniâo Europeia. 
A nossa produçâo é pequena, nâo afec- 
ta a generalidade do importado. Mas, 
se pudermos comprar sempre o pouco 
que é NOSSO, mais rendimento fica 
na Regiâo. O que significa mais poder 
de compra, mais postos de trabalho. 

Depois, como disse, o 
mundo estâ mediatizado. 
Quem nâo aparece, 
esquece. Dai que tenhamos 
de pôr lâ fora a nossa 
Informaçâo - jâ basta os 

traidores que sô dizem mal de nôs, lâ 
para fora!... - bem como a nossa 
Criatividade Intelectual, participando, 
porque é Intervençâo, no nosso inter- 
esse, nas temâticas que se discutem, 
desde as politicas às sociais, desde as 
cientificas às estéticas. 
Se também nestas âreas assim for, as 
sinteses das decisôes funcionarâo mel- 
hor em nosso favor. 

ANO IJ ïi 1' UAL L 
CATCltiNCi ÙV VICTOR CCHTO 

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 

501 Alliance Ave. Toronto, On 
416-766-56SO 41 6-537-104B 

Fax: 41G-766-3S46 www.bridal.ca/ambiance 
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Uma Carta intéressante... 
Luis Tiago da Silva Caspar 
2003-08-17 

Ex.mo Sr Director de "O Milénio", 
José Mario Coelho 

É provâvel que receba muitas cartas nos 
prôximos dias por causa do enorme 
"apagâo" do dia 14 de Agosto. 
Normalmente os portugueses têm a lingua 
afiada e estâo sempre prontos para dizer 
mal de tudo. Pelo menos costuma ser 
assim corn os portugueses que vivem em 
Portugal! 
Nâo faço a minima ideia se esse "gene" 
maldizente se mantém fora de Portugal e, 
admito até, que se possa criticar o acon- 
tecimento em si, quanto mais nâo seja 
pelos prejuizos que causou a imensa gente. 
No entanto, eu que me encontrava corn 
gosto em Toronto, como turista, visitando 
os meus familiares, tive oportunidade de 
observar o fenômeno pelo lado de quem 
nâo tem nada importante para fazer e que, 
por acaso, andava a passear pelas ruas da 
cidade. 
1° pensamento: os semâforos estâo avaria- 
dos mas, ao contrârio do que sucederia em 
Lisboa, por exemplo, os automobilistas 
desaceleram ou até param nos cruzamen- 
tos e fazem sinais para facilitar a passagem 
de todos em segurança. Nâo apitam, nâo 
insultam e sâo cordiais! 
2° pensamento; mas quem é aquele malu- 
co que estâ ali no meio do cruzamento, 
corn uma mochila às costas e de calçôes, a 
comandar o trânsito? E nâo é que os auto- 

mobilistas lhe obedecem? Ora, deve ser 
um policia que ia a passar e decidiu entrar 
de serviço mesmo sem farda! Essa eu que- 
ria ver em Lisboa: os acelerados do volante 
a obedecer a um homem de calçôes e de 
mochila às costas! 
Ah! Mas agora vejo um homem corn a 
camisola das quinas a fazer o mesmo! Ah, 
grande emblema! Obedeço e faço um sinal 
de "fixe, meu", corn o polegar para cima (o 

Sr. Director sabe como é...!) 
Vou passando os cruzamentos e vejo de 
tudo; policias a sério corn ar compenetra- 
do, policias do sexo feminino corn um sor- 
riso, seguranças (?), empregados corn 
coletes antireflectores e uma enormidade 
de cidadàos anônimos a orientar um trân- 
sito que, mesmo às 6 da tarde, nunca vi 

que fosse caôtico. Estou espantado! 
3° pensamento: se uns assumem a co- 
ragem de passar para o meio do cruza- 
mento, outros mostram-se gratos. Vejo 
automobilistas que passam e dâo uma gar- 
rafa de âgua ao policia improvisado. A 
certa altura um, coitado, jâ tem très gar- 
rafas de âgua no châo e comanda o trânsi- 
to corn uma garrafa de sumo na mâo. Estâ 
atrapalhado corn tanta hidrataçào. Bom, 
estâ muito calor mas também nâo pre- 
cisam exagerar! 
4° pensamento: aquele ali corn um uni- 
forme que parece um policia e corn um tur- 
bante azul na cabeça é, corn certeza, ape- 
nas um segurança de uma empresa priva- 
da qualquer. Manda-me parar e eu obe- 
deço. Mas... é mesmo um policia! E o tur- 
bante azul tem o simbolo da policia à 
frente! 
Esta é a prova que me faltava para perce- 
ber que esta é mesmo uma sociedade mul- 
tirracial. Em quantos paises isto séria pos- 
sivel? Nâo em muitos, certamente! Believe 
me! 
Bom, Sr. Director, vou no aviào para casa, 
algures a 41.000 pés de altitude e numa la- 
titude ligeiramente a norte de Ponta 
Delgada. Daqui a cerca de 3 horas, eu e a 
minha familia, estaremos em casa. 
"Home sweet home", diz-nos o coraçào. 
Tenho de escrever isto agora porque, quan- 
do chegar a casa, o recomeço do trabalho 
jâ nâo vai deixar tempo para voltar a pen- 
sar no assunto! 
Esta experiência foi muito intéressante. 
Sinto que este pais é diferente: é organiza- 

do, é cumpridor, é "civilizado" (ou seja, 
tem um elevado sentido de dever civico), é 
cordial e é verdadeiramente multirracial! 
Terâ os seus defeitos, certamente, como os 
outros, mas estas qualidades que citei sâo 
as mesmas que, hoje, os portugueses que 
vivem em Portugal, muito apreciariam ter. 
Gostaria de saber que conservam estas 
qualidades e gostaria muito que, na nossa 
"home sweet home" um dia, nâo muito 
longinquo, pudéssemos dizer que também 
as tinhamos! 
Au revoir et merci! (este pais nâo tem tam- 
bém a qualidade de ser bilingue?) 

Tiago Caspar, 

Aicanena, Distrito de Santarém, Portugal 

Nota da redacçâo: 
O Dr. Luis Tiago Caspar é meu primo. 
Nâo mudei nada do E-mail que me enviou 
pela graça e interesse do conteüdo. 
Espero que os nossos leitores e amigos 
entendam a mensagem, dada corn leveza e 
sem provocaçôes. Apenas e sô a perspicâ- 
cia de um cidadâo anônimo -em passeio de 
férias-, que soube ver e ouvir as realidades 
de um povo e de um pais, num mau 
momento, no tal apagâo. 
O apagâo nem me deixou dar um abraço 
de despedida ao Dr. Luis Tiago, à sua mu- 
Iher Teresa e ao filho Joâo. Bom, aqui fica 
o abraço e um obrigado pela “carta ao 
Director”. 
Até sempre, corn ou sem apagôes. 

José Màrio Coelho 

Tel: 1800 263-1270, OU 905 939-8491 www.allstonequarry.com 

Oportunidade 
ûnica, nào faltem! 

A exposiçâo e venda de pedra estâ situada no 
16105 da Hwy 27, Schombeig (entre a Hwy 9 e a King Side Road), Ontàrio 

Grande venda annai de pedras de Allstone Quarry Products inc. 

METADE DO PREÇO 
dia S3 de Agosto 
das 07h00 até às 13hOO 

Neste especial podem também comprax a 
preços incrivelmente baixos, Cavalos de 
raça miniatura, Peças de Arte, Esculturas 
diversas, um Cavalo em pedra, os 12 
Apôstolos na ultima ceia, 1 Pia Baptismal, 
1 casai de Leôes e 1 estàtua de muUier. 
Melo's Landscaping e Allstone Quarry 
Products é um mundo de arte à sua espera! 
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Garpinteiros de acabamentos com ejqperiência. 
Contact ar Tony. Tel. :416-207-0422. 

Senhora, para fâbriea de confecçôes (calças de 
homem). Contactât Jerry. TeL:4l6-243^028. 

Cozinheiro/a corn experiênçia e ajudante. 
Tel.:65i-0344. 

Garpinteiros para a construçâo. (caxilhos de portas e 
Janelas). Tel.:4l6-534'i7I9. 

Pessoal para fazer limpeza na Area de Brampton. 
Contactât Ligia. Tel.:416-457-3780. 

Pessoal para a construçâo, corn alguma experiênçia. 
Contactor Gil Tel.:4i6-56l-9994. 

Pedreiros e serventes. Tel.:416-319-230.5, 

Pessoal para entrega de encomendas e serralheiro coin 
experiênçia etn aço inox. Tei.:4î6-763-7429, 

Aprendiz,' corn alguma experiênçia, para companbia 
de canalizaçâo e sistema de aquecimento. 
Contactât Leandro. Tel;416-530-7818. 

Maquinista coin experiênçia em mâquina retro 
escavâdora. Tel;647-999-6561. 

Pacleiro e um cozinheiro c<im experiênçia em 
Italiana e Portuguesa. 
Tel.;90.5-306B440. 

Garpinteiros coin exfwriênda. Contai lar Armando. 
Tel.;41&877-5i39. 

Vendedores. Alguma C‘,\periência de coinpiitadores 
necessâria. Salârio competitivo * comjssâo. 
Contactû: 416-566-3621 ou 416-456-5066 

Compauhias portuguesas jnecisain de larpinteiros 
com experiênçia. 
InfoiiuaçOes pelo telcfone: 
647-287-5338. 

OMS recomenda 
reduçâo do usa de 
antibiôticos na 
criaçâo de gade 

A Organizaçâo Mundial de Saüde (OMS) 
recomendou aos agricultores que reduzam o 
uso de antibiôticos no seu gado para ajudar a 
conter o crescimento nos seres humanos de 
bactérias resistentes aos medicamentos. 

A recomendaçâo é feita por um painel de peritos da 
OMS apôs o estudo do caso paradigmâtico da 
Dinamarca, o maior exportador mundial de carne de 
porco, que em 1998 impôs uma proibiçâo voluntâria 
do uso de anti-microbianos para aumentar o cresci- 
mento dos animais. 
O USO excessive de medicamentos para efeitos que nào 
sejam tratar doenças dos animais é uma das razôes 
que explicam o aumento do numéro de bactérias 
resistentes que aparecem no gado, segundo a OMS, 
suscitando receios de que estas bactérias se transmi- 
tam aos seres humanos ao comerem carne afectada. 

Terrenos para arrapdar 
Companbia portuguesa tem para axrendbur 
varias parcelas em terreno corn segurança, 
na Keele e Dundas. Bom para carros, com- 
panhias de construçâo, contentores, etc. 

Info: 416 6044555 

A OMS adverte, todavia, que ainda exis- 
tem poucos dados conclusivos a provar 
que a retirada dos antibiôticos da ali- 
mentaçâo do gado sustenha o desen- 
volvimento das bactérias resistentes. 
Em muitos paises os agricultores 
usam antibiôticos nào sô para tratar 
gado doente mas também para aumen- 
tar o crescimento dos animais em 
doses baixas, sendo que alguns deles 
pertencem a grupos de medicamentos 
que sâo essenciais na medicina 
Humana para tratar doenças bacteria- 
nas graves e potencialmente mortais, 
como as infecçôes por estafilococos ou 
enterococos. 
A OMS sublinha, no entanto, que o uso 
dos antibiôticos pelos agricultores nào é 
a principal causa do aumento de bac- 

térias resistentes nos seres humanos. 
"A maioria do problema crescente da resistência anti- 
microbiana na medicina Humana deve-se ao uso e 
abuso de anti-microbianos pelos médicos e pelos 
prôprios doentes", diz a OMS. 

José Patricio Caires Angelo Martins 
• Présidente • 

Patricio 
AUTO COLLISION 

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

TBI: 905-820-6551 • FU: 905-821^130 
Email: patricioautocollision@on.aibn.com 
 ^ 

Fettucini corn Cogumelos 
e Gambas 

InCRIDIEnitS: 
3 colheres sopa de margarina 

* 450 gr de gambas descascadas 
120 gr de cogumelos laminados 
3 dentes de alho picados 

* 1 colher sopa de tomilho fresco picado 
2 colheres sopa de coentro picado 

^ 1 colher sopa de manjericâo fresco picado 
4 colheres sopa de azeite 

* 680 gr de massa fettucini colorida 

(OniECCflO; 

Aqueça a margarina numa frigideira, junte as gambas e 
os cogumelos, salteando durante cerca de 6 minutos. 
Guarde quente. Desfaça em puré o alho, o tomilho, os 
coentros e o manjericâo. 
Junte o azeite e bata mais um pouco. 
Coza a massa em âgua temperada corn sal, escorra e 
coloque numa taça de servir. Misture as gambas e os 
cogumelos, servindo de imediato. 

Sobremesa: 

Pudim de Veneza 

IncREDitniES PARA A MASSA-. 
450g de açucar 

* 225g de âgua 
125g de miolo de amêndoa 

^ 200g de polme de batata 
7 gemas e 3 claras 

raspa de 1 laranja 
2 colheres (sopa) rasas de farinha 

manteiga e farinha q.h. 

(OriEECÇAO: 

Pôe-se o açücar ao lume corn metade do seu peso de âgua 
até fazer ponto de espadana. Quando o ponto estiver feito, 
tira-se do lume e junta-se-Uie a amêndoa passada pela 
mâquina, a batata cozida e passada pelo passe-vite, as 
gemas dos ovos, a raspa da laranja, as claras e, finalmente 
a farinha. 
Mistura-se tudo muito bem, batendo a massa, que se deita 
em forma bem untada corn manteiga e polviUiada corn fa- 
rinha e leva-se ao forno a cozer. 

Bom Apetite! 
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asctauo eu,.. 
As opiniôes expresses por Mateus Machado nâo reflectem as opiniôes dojomal O Milénio. 

Sâo Tomé e Principe: 

Reforçada cooperaçâo com Portugal 
O Secretaxio de Estado dos 
Négocies Estrangeiros e 
Cooperaçâo de Portugal, Antonio 
Lourenço dos Santos, chegou esta 
semana ao pais para uma visita de 
dois dias, apurou a PANA no local. 

A visita de Antonio Lourenço dos Santos 
visa o reforço da cooperaçâo bilateral no 
quadro da normalizaçâo da vida sôcio- 
politica no pais. 
Antonio Lourenço dos Santos disse à 
imprensa que além da cooperaçâo, a visi- 
ta se enquadrou na consolidaçâo da 

normalizaçâo da vida politica e 
democrâtica no pais, depois da suble- 
vaçào militar que se registou entre 16 e 
23 de Julho ultimo. 
O diplomata português que sublinhou a 
necessidade de se reforçar a cooperaçâo 
tendo em conta os eventuais interesses 
das autoridades sâo-tomenses, disse que 
Portugal se congratulava corn a norma- 
lizaçào da vida politica e democrâtica 
em Sâo Tomé e Principe. 
Lourenço dos Santos disse ser portador 
de duas mensagens do primeiro-ministro 
português, José Manuel Durâo Barroso, 

para o présidente Fradique de Menezes e 
primera-ministra Maria das Neves. 
Manifestou a disponibilidade de 
Portugal em reforçar os projectos de 
cooperaçâo em curso através de uma 
eventual reavaliaçâo das consequêneias 
da crise politica que se registou no pais na 
sequêneia do golpe de estado. 
Questionado sobre a eventual partici- 
paçào activa de Portugal na exploraçâo do 
petrôleo sâo-tomense, o Secretârio de 
Estado escusou-se a falar sobre a matéria, 
sublinhando que as questôes de natureza 
empresarial "nâo sâo para abordar agora". 

Portugal e Sâo Tomé e Principe assi- 
naram em Maio deste ano, um programa 
de natureza empresarial para o perio- 
do2003/2004, avaliado em 20 milhôes de 
Euros. 
Considerado um dos principals par- 
ceiros de Sâo Tomé e Principe, 
Portugal tem cooperado em quase 
todos os sectores de actividade sobretu- 
do na educaçâo corn boisas de estudo, 
professores e materials, na saùde, 
deslocaçâo de doentes, médicos e 
medicamentos, justiça, formaçâo de 
quadros e equipamentos. 

Moçambique: 

Chissano analisa pacificaçâo e desenvolvimento 
o chefe de Estado moçambicano e présidente em exercicio da Uniâo Africana (UA), Joaquim Chissano, deixou Maputo com destino a quatro paises 
africanos, para analisar a.s questôes de paz e seg;urança no continente, bem como aspectos relacionados corn o desenvolvimento. 

Segundo a Lusa, trata-se do Congo- 
Brazzaville, da RDCongo, de Sâo Tomé e 
Principe e da Libia, onde se reunirâ corn 
os dirigentes locals. 

Chissano, que esteve recentemente na 
Libéria, onde assistiu à transferêneia de 
poderes do présidente cessante, Charles 
Taylor, para Moses Blah, tem estado ulti- 

iŸHOdLUŸS 

Pedido e preenchimento dos documentos 
para Residentes Permanentes no Canadà 

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

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

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

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

Tenha um ano feliz com a 
Happy Travellers. 

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

mamente envolvido em contactes 
diplomâticos visando a resoluçâo de con- 
flitos em Africa, em conformidade com 
decisôes da segunda cimeira da "UA" 
realizada em Julho ultimo, em Maputo. 
Na sua deslocaçâo à Africa Ocidental, 
entre os dias 18 e 21 de Agosto, Chissano 
manterâ contactes com os présidentes do 
Congo-Brazzavile, Denis Sessou 
Nguessou, da RDCongo, Joseph Kabila, 

e de Sâo Tomé, Fradique de Meneses, 
com o qual analisara a recente crise 
politico-militar no pais e os passes até 
agora dados para o restabelecimento da 
legalidade. 
Na Libia, reunir-se-â com o seu homolo- 
go, Mouammar Khadaf, com quern vai 
discutir, além da pacificaçâo do conti- 
nente, os desafios do desenvolvimento de 
Africa. 

Cabo Verde; 

USTDA apoia expansao 
de aéroporté 
internacional no pai's 
A Agência de Desenvolvimento 
do Comércio dos Estados 
Unidos (USTDA) concedeu à 
empresa cabo-verdiana de aero- 
portos e segurança aérea (ASA) 
um financiamento de 292 mil 
dôlares para ajudar no desen- 
volvimento do aeroporto inter- 
nacional Amilcar Cabral, na 
ilha Sal. 

A PANA apurou no fim-de-semana, na 
Praia, que a verba atribuida pelo 
USTDA se destinava a financiar um 
estudo de viabilidade sobre a expansao 
do aeroporto para responder à cres- 
cente demanda do trafego aéreo. 
O estudo vai igualmente incidir sobre 
a viabilidade de estabelecer um ter- 
minal de carga aérea no Aeroporto 
Amilcar Cabral e melhorar o contrô- 
le do trafego aéreo e os serviços de 
navegaçâo aérea. 

O acordo de financiamento foi assina- 
do a semana passada, na Praia, pelo 
embaixador dos Estados Unidos em 
Cabo Verde, Donald C. Johnson, e pelo 
présidente do conselho de adminis- 
traçâo da ASA, Mârio Paixâo. 
Para o diplomata americano, o acto 
constituiu um passe suplementar nas 
relaçôes entre os dois paises no 
dominio dos transportes aéreos. 
Lembrou que entre os dois paises 
"existe jâ uma ampla cooperaçâo na 
area de segurança aérea e desenvolvi- 
mento dos transportes aéreos". 
Por seu turno, Mârio Paixâo, considéra 
o financiamento "um grande contribu- 
te" para a expansâo dos négociés em 
Cabo Verde no quadro do AGOA 
(African Growth and Opportunity Act). 
"Com este acto vamos reforçar a nossa 
posiçâo nessa regiào do Atlântico, 
servindo de ponte entre os quatro con- 
tinentes", precisou. 
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PORTUCUCSO DE fUTE&OL PROEISSIOHOL 

FILIPE ALVIM (Académica) 

RODOLFO LIMA (Alverca) 

BENNI MCCARTHY (FC Porto) 

DERLEI (FC Porto) 

FANGUEIRO (Guimarâes) 

GAÛCHO (Marttimo) 

LITO (Moreirense) 

ROSSATO (Nacional) 

SERGINHO (Nacional) 

BETO (Sporting) 

LOURENÇO (Sporting) 

RESULTADOS 

Belenenses - l. Amadora, adiado 
Académica - Sporting. 1-2 
Maritimo - Beira-Mar, 1-0 

Moreirense - Bie Ave, 1-0 
Nacionai - Paços Ferreira. 2-0 

Gii Vicente - Aiuerca. 0-1 
Boavista - Beniica, 0-0 

FC Porto - So. Braga, 2-0 
V. Guimarâes - U. Leiria. 1-0 

PRôXIMA JORIVADA 

Aiverca - Maritime 
Beniica - V. Guimarâes 
Sporting - Beienenses 
U. leiria - Académica 
Bio Ave - Gii Vicente 
P. Ferreira - Moreirense 
Sp. Braga - Nacional 
E. Amadora - FC Porto 
Beira-Mar - Boavista 

M LIGA 
PORTUCUESn DE fUTEBOL PROEISSIOMOL 

EQUIPA J P 

1 OVARENSE 1 
2 PEIMAFIEL 1 
3 V.SETÛBAL 1 
4 ESTORIL 1 
5 FEIRENSE 1 
6 MAIA 1 
7 D.CHAVES 1 
8 LEIXÔES 1 
9 S. CLARA 1 
10 U.MAOEIRA 1 
11 OESP.AVES O 
12 FELGUEIRAS O 
13 NAVAL O 
14 SALGUEIROS O 
15 SP.COVILHÀ 1 
16 MARCO 1 
17 PORTIMONENSE 1 
18 VARZIM 1 

3 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
O 
O 
O 

O 
O 
O 
O 

O 

RESULTADOS PRôXIMA JORIVADA 

FELGUEIRAS - SALGUEIROS, 

ADIADO PARA 7 DE SETEMBRO 

ESTORIL - SP DA COVILHà, 1-0 

D. AVES - NAVAL 1® MAIO, ADIADO 

MAIA - FEIRENSE, 2-2 

V. SETÜBAL - PORTIMONENSE, 2-0 

MARCO - PENAFIEL, 1-3 

OVAREN.SE - VARZIM, 4-1 

LEIXôES - D. CHAVES, 1-1 

SANTA CLARA - U. MADEIRA, 0-0 

FEIRENSE - DESPORTIVO AVES 

SALGUEIROS - SANTA CLARA 

SP. COVILHà - FELGUEIRAS 

NAVAL 1® MAIO - ESTORIL 

VARZIM - MARCO 

D. CHAVES - OVARENSE 

PORTIMONENSE - MAIA 

PENAFIEL - VITôRIA SETüBAL 

U. MADEIRA - LEIXôES 

CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL Il Divisâo B 

EQUIPA J P 

1 DRAGôES SAND I 3 
2 VALDEVEZ 1 3 
3 ERMESINDE 1 3 
4 GONDOMAR 1 3 
5 P. RUERAS 1 3 
6 SP. BRAGA B 1 3 
7 INFESTA 1 3 
H FAFE 1 1 
!) PAREDES 1 1 
10 TROFENSE 1 1 
11 VIZELA 1 1 
12 BRAGANÇA 0 0 
13 C.TAIPAS 1 O 
14 FREAMUNDE I 0 
15 FIXA 1 0 
l(i VILANOVENSE 1 0 
17 FC PORTO B I 0 
IH LEÇA 1 U 
1!) LCFUSADA 1 ü 

Resultados 
Paredes - Vizela. 0-0 
C. Taijias - Gondomar, 1-2 
Infesta - FC Porto B. 1-0 
P. Rubras - Vilanovense. 2-1 
Valdevez - Leça. 4-0 
Dr. Sandinenses - Lousada, 5-0 
Ermesinde Freamunde, 2-1 
Fafe - Trofense, 0-0 
Sporting Braga B • Lixa, 2-1 
Folgou: Bragança. 

2* Jornada 
Vizela - Sporting Braga B 
Gondomar - Paredes 
FC Porto B - Caçadores Taipas 
Vilanovense - Infesta 
Leça - Pedias Rubras 
Lousada - Valdevez 
Freamunde - Dragôes 
Sandinenses 
Bragança - Ermesinde 
Lixa - Fafe. 
Folga: Trofense. 

EQUIPA J P 

1 ESTARREJA 1 3 
2 PORTOMOSENSE 1 3 
3 ESMORIZ 1 3 
4 OLI.BAIRRO 1 3 
5 SANJOANENSE 1 3 
6 FATIMA 1 3 
7 OLIVEIRENSE 1 3 
8-ACADÉMICA B 1 3 
!) ALCAINS 1 3 
10 SP. ESPINHO 1 l 
11 TORREENSE 1 ! 
12 POMBAL I 0 
13 MARINHENSF 1 0 
14 PAMPILHOSA 1 0 
15 AC. VISEU 1 0 
10 VILAFRANQUEN 1 0 
17 ÂGUEDA 1 0 
18 U. 1,AMAS 1 0 
lü CALDAS 1 0 
20 O. HOSPITAL 1 0 

Resultados 
Oliveira Bairro - Âgueda. 2-0 
Vilafranquense - Académica B, 0-1 
Académico V^iseu - Alcains, 0-1 
Marinhense - Oliveirense, 1-2 
Sporting Espinho - Torreense, 0-0 
Esiarreja - Oliveira Hospital, 5-1 
Esmoriz - Uniào I.amas, 2-0 
Pomba! - Sanjoanense. 2-3 
Fâtima - Pampilhosa, 2-1 
Portomosense - Caldas, 3-0 

2‘Jornada 
Académica B - Portomosense 
Alcains - Vilafranquense 
Oliveirense - Académico Viseu 
Torreense - Ma»-inhense 
O. Hospital - vSp. Espinho 
Uniào Lamas Esiarreja 
Agueda - Esmoriz 
Sanjoanense - Oliveira Bairro 
Pampilhosa Pombal 
Calaa.s - Fàtima 

EQUIPA J P 

1 MARITIMO B 1 3 
2 OLHANENSE 1 3 
3 MICAELENSE 1 3 
4 OL.MOSCAVIDE 1 3 
5 LUS.AÇORES l 3 
ü MAFRA 1 3 
7 RIB.BRAVA 1 3 
8 ORIENTAL 1 1 
y PONTASSOLENS 1 1 
10 PINHALNOVENS 1 1 
11 SINTRENSE 1 1 
12 AMORA 0 0 
13 BARREIRÉNSE 0 0 
14 SPORTING B 1 0 

15 V. NOVAS ! ü 
10 LOULETANO 1 0 
17 ODIVELAS 1 ü 
18 ST.ANTONIO 1 0 
ly CAMACHA 1 ü 
20 FARENSE 1 0 

Resultados 
Sintrense - Pinhalnovense, 0-0 
Farense - Micaelense, 0-3, por falta 
de comparência dos algarsios 
Odivelas - Maritimo B, 1-4 
Pontassolense - Oriental, 1-1 
Baireirense - Amora, adiado paia 03 Set 
Sporting B - Ribeira Brava, 0-1 
Mafra - Est. Vendas Novas. 1-0 
Santo Antonio - Olhanense, 1-4 
Lusitania - Louletano, 2-0 
01. e Moscavide - Camacha, 3-0 

2‘ Jornada 
Pinhalnovense - O. Moscavide 
Micaelense - Sintrense 
Maritimo B - Farense 
Oriental - Odivelas 
Amora - Pontassolense 
Ribeira Brava - Barreirense 
E. V. Novas - Sporting B 
Olhanense - Mafra 
Louletano - Santo Antonio 
Camacha - Lusitania 

HA nâo perdoa Ran 
Schumachar 
A Federaçâo Intemacional de 
Automobilismo (FIA) nâo retirou a culpa 
a RaJf Schumacher, da Williams, por ter 
desencadeado o desastre na prüneira 
volta do Grande Prémio da Alemanha. 

Todavia, a pena, inicialmente um castigo 
de dez posiçôes na grelha de partida do 
GP Hungria, no proximo domingo, foi 
transformada em multa. 
Ralf .Schumacher terâ de pagar cerca de 
50 mil euros à FIA por ter causado o aci- 

dente no Grande Prémio da Alemanha, 
pois a federaçâo que rege o automobilismo 
intemacional considéra o piloto respon- 
sâvel pelo incidente (recorde-se que o 
alemâo provocou as saidas de Rubens 
Barrichello, da Ferrari, e Kimi Raikkonen, 
da McLaren). 
Acompanhado do responsâvel da 
Williams, Frank Williams, Ralf apelou da 
decisào 3da FIA e alegou nâo ter culpa no 
incidente, argumentaçào que acabou por 
nâo ser aceita pela FIA. 
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Até Que enfim, começaram as 
"dares da cabeça".. 

dia 22 de Agosto, com o jogo Alverca-Maritimo, às 
IGhOO e com transmissao na SportTV. 
Sabado, dia 23, Benfica-Guimaraes, às 14h00, com 
imagens na SportTV; o Sporting-Belenenses, às 
16hl5, com transmissào na SportTV e, às 16H30, 
Uniâo de Leiria-Académica. 
Domingo, dia 24, às llhOO, Rio Ave-Gil Vicente e 
Paços de Ferreira-Moreirense. 
Às 12h00, Sp. Braga-Nacional da Madeira. Às 14h00, 
Estrela da Amadora-FC Porto, corn transmissào na 
RTPi. 
Na segunda-feira, às 15h30, o ultimo jogo da segunda 
Jornada, Beira Mar-Boavista, corn transmissào na 
SportTV. 
Prognôsticos? 
Se là mais p'rô fim é dificil "adivinhar" resultados, no 
principio da época é quase impossivel. Cada um que 
se desenrasque. 

JMC 

É assim mesmo, anseia-se, anseia-se, chega o momento e 
tudo passa tào rapidamente que os anseios passam para 
as emoçôes da semana seguinte, e prontos! 
Sào "dores de cabeça" semanais, aceites e desejadas. 
Masoquismo puro... 
A primeira Jornada ofereceu poucas surpresas. No Bessa, 
corn violência à mistura, os donos da casa arrecadaram 
um ponto, assim como o visitante Benfica. Em Coimbra, 
também corn "cobras e lagartos" fora das 4 linhas, os 
homens de negro foram derrotados pelos de "Alvalade 
XXI", por 2-1. Feio e dificil. 
Em Barcelos, os galos nào conseguiram cantar, porque 
os de Alverga-Gar, nào lhes deram oportunidade. Très 
pontos para o Jovens de Alverca. 
Na Madeira, o Nacional e o Maritimo, começaram da 
melhor maneira "afundando" o Paços de Ferreira e o 

Beira Mar, e sem sofrerem golos. Nas Antas, e 
corn o Jâ tradicional golo "em falta", o campi- 
onissimo FC Porto bateu o Sp. Braga, por 2-0. 
O Moreirense também estreou-se corn a con- 
quista de très pontos, "roubados" ao Rio Ave. 
No Restelo, os vizinhos Belenenses e Estrela da 
Amadora nào chegaram a "conclusses" e o Jogo 
ficou adiado para "segundas nüpcias", em data 
ainda nào determinada. 
Finalmente, segunda-feira, em Guimaràes, o 
Vitôria venceu a Uniào de Leiria, pela margem 
minima, deixando os sens habituais 
"tremeliques" para mais tarde. 
AJornada 
2, tem inicio 
sexta-feira. 

ORCULIIOSO Df Sflï PORTUCUfS 

Para todos os sens eventos ou ocasiôes 

especiais, contacte Bob Raposo para o 

ajudar a tratar de tudo o que précisa 

(416) 248-0751 

PROUD SPONSOR OF INTERNATIONAL SOCCER 

A cerveja da comunidade 

Vencedor da 
semana antenn*^ 

BOB RAPOSO CONVIDA-O A RESPONDER 

SEMANALMENTE A UMA SIMPLES PERGUNTA 

SOBRE FUTEBOL. 

TENTE E GANHE VALIOSOS PRéMIOSI 

PERGUIMTA: 

-QUANTOS CAMPEONATOS DA EUROPA DE O 
FUTEBOL SUB-19 PORTUGAL JA GANHOU # 

EXVIAR RESPOSTA PARA: 

O MILéNIO - CONCURSO LABATT 

1087 DUNDAS ST. W. SUITE 103 
TORONTO, ON, M6J1W9 

Nome: 

Morada: A RESPOSTA SERA ACEITE ATÉ 2* FEIRA 
DIA 25 DE AGOSTO, 2003. 
CASO EXISTA MAIS DE UM ACERTANTE, 
REALIZAR-SE-A UM SORTEIO PARA 
ENCONTRAR O VENCEDOR. Tel: 


