
 %, 
HAIR CARE SYSTEM ®T« 

416.504.8967 
1.888.GRO.HAIR 
788 Adelaide St. W. 
Toronto, On 1B4 

V 
^ Pagina 9 

BANf» fsSHRnO «.AU'r© 

TRAKSFIRA AS SUAS POUPANÇAS PARA PORTUGAL GRATUiTA- 
MENTE COM RAPIDEZ E SE6URANÇA USANDO 0 

BANCO ESPIRITO SANTO APROVEITANDO OS MELHORES PRODU- 

Tos COM AS MELHORES TAXAS DE JURO DO MERCADO!!! 

TORONTO REPRESENTATIVE OFFICE 

86Q-C COLLEGE STREET W. TORONTO, ON M6H 1A2 
TEL.416-530-1700 FAX: 416-530-0067 

1-800-794-8176 E-MAIL: BESERTOR@IDIRECT.COM 

LIGUE BES DIRECTO INTERNACIONAL: 011-8000-247-3650 
WWW.BES.PT 

  'Wf' 

PORTUGUESE-CANADIAN NEWSPAPER • Thursday ZR" August, 2003 • AND V EDIÇÂ0 N" 247* PREÇ0; 500INCL. GST • CANADIAN PURLICATION MAIL AGREEMENT #1414526 

Nâo me lembro de ver tanta juventude 
num espectâculo português. Eram 

milh^res de jovens -especialmente do sec- 
tor feminino- cheios de alegria, cor, 
irreverência e de um portuguesismo digno 

de registo. Eles transportavam bandeiras 
(e T-Shirts) de Portugal, dos Açores, do 
Benfica, EC Porto, Sporting e dezenas de 
cartazes do Shawn Desman, Santos & 
Pecadores e do Starlight. Muitas vezes, os 

mais atrevidos, formaram 
"comboios" e percorreram o amplo 
anfiteatro do Kingswood Theatre com as 
bandeiras portuguesas bem erguidas e 
com as gargantas bem afinadas. Uma festa 

jovem dentro da grande festa do 
"Portuguese Day". 
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Promoçâo turfstica dos Açores no 
Canadd com boas perspecUvas 
Da esq. para a dir.: Fernando Faria (Casa dos Açores), Manuel Sousa (Consulado de 
Portugal), Dr. Duarte Ponte, Eng. Antonio Cansado (Sata) e Vasco Rodrigues (ICEP). ^ Pagina 7 
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sem 

Mesmo com esforço nâo consigo fugir ao diâlogo corn 
os meus botôes? 
Constante e irritante, quanto baste! 
Quer queira, quer nâo, começo a somar o que jâ paguei 
por causa do 11 de Setembro em New York e 
Washington, o que me vai "bâter à porta" pelo virus 
SARS no Canadâ e, agora, o que jâ vislumbro devido 
aos prejuizos que causaram a falta da energia que 
escureceu o Ontario e alguns estados... dos Estados 
Unidos da América. 
É lôgico o meu diâlogo pois, desde que o mundo é 
mundo, EU, Zé Povinho, é quem paga sempre a factura 
das asneiras dos grandes senhores da politica e do 

vertebras 

Capital. 
EUES fazem-nas, desmarcam-se ou demitem-se, e quem 
se trama é o mexilhâo. 
É ou nâo é? 
É por estas e por outras que ando a falar sozinho, ou 
melhor, corn os meus botôes. 
Corn a vida tâo cara, tudo tâo elevado ao quadrado, 
onde é que vou buscar réservas para aguentar corn tudo 
isto? 
E você, amigo Leitor? 
Claro, também jâ anda a falar corn os seus botôes, ou 
até, corn o D. Pedro. 
Bonito. O D. Pedro jâ "bateu a bota" e, os botôes, quase 

que desapareceram. Uma T-Shirt e é bem bom. 
Qualquer dia, nem corn os botôes podemos falar... 
Neste pais de acolhimento, onde todos nos sentimos tâo 
bem, onde durante tantos anos deu para viver e poupar, 
termos agora de enfrentar uma marcha-atrâs -jâ a 
arranhar a caixa das velocidades-, é caso para temer se 
um dia voltaremos a meter uma primeira. 
Isto de mudanças para pior, é uma chatice. Ainda por 
cima corn o seguro automôvel ao preço do ouro!?... 
Que fazer para voltar aos bons velhos tempos? 
Vamos a ver se consigo resposta no continuo dialogar 
corn os meus botôes... 

JMC 

Tu Cfl Tu Lft com os Icîtores 

Olâ, olâ gente amiga! 

Ufa, depois do grande espectàculo de Domingo 
no Paramount Canada's Wonderland, é caso 
para respirar fundo e... descansar um pouco, 
nâo acham? 
Pois,i_o problema é que nesta vida descansar é 
proibido. Ponto Hnal, nâo se fala mais no 
assunto. Até porque as festas continuam... 

Academia do Bacalhau 
de Toronto ^ s. c. 

A Academia do Bacalhau de Toronto realiza, sexta-feira, 
dia 29, âs 20h0(), o seu segundo encontro de Verâo ao ar 
livre, na esplanada da Bairrada Churrasqueira, corn um 
atractivo e divertido jantar. Comadres e compadres, 
façam a vossa marcaçâo a tempo e horas... Contactem: 
416 254-7060, ou 537-7657, ou 286-4714, ou 260-8920. 

Dias 29, 30 e 31 de 
Agosto e 1 de Setembro, 
os paroquianos da Igreja 
de Sâo Mateus festejam 
Nossa Senhora da Luz. 
Sexta-feira, dia 29, corn 
inicio âs 19h00, triduo 
seguido de arraial. Pesta 
abrilhantada pelo Duo 
Valber & Vanille, Emily 
Melo e Grupo Folclôrico 
do Portuguese Cultural 
Centre of Mississauga. 
No Sâbado, dia 30, âs 
18h30, Procissâo da 
recolha de Imagens corn 
a Banda do Senhor 
Santo Cristo de Toronto 
corn Missa no encerra- 
mento da Procissâo. No 

arraial, actual Valber & Vanille, Michelle Cabrai e 
Melissa Silva. Domingo, dia 31, âs 14h30, Procissâo de 
Nossa Senhora da Luz, acompanhada das Bandas Lira 
Portuguesa de Brampton, Lira Nossa Senhora de Fâtima 
e Sagrado Coraçâo de Jesus de Toronto. Incorporam-se 
na procissâo o Présidente da Câmara da Graciosa José 
Ramos de Aguiar e o Présidente da Assembleia Luis 
Manuel Lemos Reis, assim como varias entidades cana- 
dianas e portuguesas e représentantes de clubes e associ- 
açôes. A Missa Campai serâ celebrada pelo Padre Paulo 
Dal Grande. 
No arraial, actuarâo Melissa Silva, Tony Câmara, Ruth 
Damas e Valber & Vanille. 
Segunda-feira, dia 1 de Setembro, encerramento das fes- 
tas às 14h00, coin o Bodo de Leite, Pezinho dos Bezerros 
e Marcha de Sâo Joâo do Angrense de Toronto. 
Actuam para fechar o arraial Antonio Tabico, Vasco 
Aguiar e Manuel Tomâs, acompanhados por Manuel 
Moscatel e Carlos. Sorteio âs 18h00. 
Som e luz a cargo de 5 Star Productions. 

Terça-feira, dia 2 de 
Setembro, às 20h00, a 
Aliança dos Clubes e 
Associaçôes Portugueses 
do Ontârio-ACAPO, rea- 
liza a reuniào de 
Conselho de Présidentes 
na sede-social do FC 
Porto de Toronto. Info: 
416 536-5961. 

Os beirôes vào começar a época festiva corn uma festa 
dedicada à Beira Alla. A festa terâ lugar na sede-social 
da Casa das Beiras, em Toronto, corn um saboroso jan- 
tar, apresentaçâo do Programa da Semana Cultural e, 
baile, corn o conjunto Tropical'2000. 
Informaçôes e marcaçôes: 416 604-1125. 

A festa anual dedicada a Santa Cecilia, Padroeira dos 
Müsicos, realizaçâo da Banda Lira Portuguesa de 
Brampton, tem lugar a 13 e 14 de Setembro, no espaço 
das instalaçôes da sede-social e do Vasco da Gama de 
Brampton. Sâbado, dia 13, inicio às 18h00, corn folclore, 
concerto pela Banda Lira de Brampton, danças de 

Carnaval, e arraial corn artistas locals. No Domingo, 
Missa às 12:15 na Igreja de Nossa Senhora de Fâtima, 
seguindo-se a Procissâo e concerto da Banda Senhor 
Santo Cristo de Toronto. Para fechar, folclore e surpre- 
sas. Info: 905 457-3494, ou 905 454-5611. 

Para onde vais? Vou p'râ festa. 
De onde vens... ? 
Até p'râ semana. 

JMC 

labour Day 
Dia 1 de 
Setembro, um 
dia diferente 
o "Dia do Trabalhador ", dia 1 de 
Setembro, sera comemorado como 
habitualmente por todos aqueles 
que acreditam na democracia e 
nos direitos do povo. 

"Dia do Trabalhador", um dia para cele- 
brar os direitos dos cidadâos e a garantia 
de um futuro mais risonhoî 
Dia 1 de Setèiiibro, comemora "à tua 
maneira", o DIA DO TRABALHADORI 
Este dia, que se comemora desde 1872 
(131 anos!), tem a sua PARADA comemo- 
rativa, dia 1 de Setembro, corn inicio às 
09h30, corn partida às lOhOO, da 
University Ave, & Queen St., a caminho 
da grande feira CNE,; em Toronto. 
Participa! 
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Governo ïà pagou mais de 1,1 milhôes de 
eures em apeies as vitimas de feges 
O Governo jâ pagou mais de 1,1 
milhôes de euros em apoios às 
vitimas dos incêndios através 
dos ministérios da Agricultura 
e da Segurança Social e 
Trabalho, anunciou o ministro 
da Presidência, Morais 
Sarmento. 

A maior fatia deste montante, cerca de 
um milhâo de euros, foi paga pelo 

Ministério da Agricultura, enquanto 
através do Ministério da Segurança 
Social e do Trabalho foram pagos 
cerca de 150.000 euros. 
Ainda de acordo corn Ministro da 
Presidência, até 18 de Agosto os 
Centros Distritais de Solidariedade e 
de Segurança Social jâ tinham identifi- 
cadas 428 pessoas candidatas aos 
apoios extraordinârios concedidos 
pelo Governo, num total de 195 agre- 

gados familiares. Dessas 428 pessoas, 
quase cinquenta por cento, ou seja, 251 
jâ beneficiaram dos apoios concedidos 
pela totalidade dos Centros Distritais. 
O maior numéro de pessoas atingidas 
pelos incêndios encontra-se nos distri- 
tos da Guarda, Castelo Branco, 
Santarém, Portalegre e Faro, sendo 
este ùltimo o que apresenta o maior 
nümero de casos, ou seja cerca de 70 
familias. 

Numéro de desempregados 
inscrites em Portugai 
aumentou 28,4% em Juiho 
o nümero de desempregados acréscimo de 29% em relaçào ao mesmo 
inscritos nos centros de emprego periodo do ano anterior, acrescentou o 
em Portugal aumentou 28,4% em lEFP. 
Juiho, face ao mesmo periodo de 
2002, para um total de 419.375, 
indicou segunda-feira o lEFP. 

Face a Junho, o numéro total de desem- 
pregados inscritos nos diversos centros de 
emprego no Continente e Regiôes 
Autônomas subiu 1,3%. 
O Institute do Emprego e Formaçâo 
Profissional (lEFP) destaca ainda que, ao 
longo do mês de Juiho, registaram-se em 
Portugal mais 44.129 mil desempregados. 
Este nümero traduz um aumento de 11,9% 
face aos registos ocorridos ao longo de 
Juiho de 2002 e um acréscimo de 26,6% 
face aos registos de Junho. 
Em termes homôlogos, o aumento do 
desemprego fez-se sentir corn maior 
incidência nos homens (mais 36,2%) e nos 
jovens (mais 29,4%). 
A procura de novo emprego representava 
93,2% do total do desemprego e sofreu um 

Foto da semana 
Contra o calor, 
em nome da 
amizade: 

Os animais 
estâo a softer, 
tal como nôs, 
com esta vaga 
de calor. 
A 'Jenny" teve 
sorte e arranjou 
um amigo que 
Ihe ofereceu um 
gelado. 
Ela aceitou de 
bom grado, 
claro, porque 
nâo é nada 
"burra"! 

I Vitimas de abuso sexual podem vir a 
I ter lun côdigo em vez do nome. 
I O «frente-a-frente» entre vitimas e 
I arguidos do processo Casa Pia pode 
I estar de novo em cheque. 
I Isto porque os alunos vitimas de abuso 
j sexual podem vir a ter um côdigo em 
I vez do nome e as moradas das teste- 
I munhas podem também ser alteradas. ISâo as medidas previstas na nova Lei de 

Protecçâo de Testemunhas que jâ estâo 
I em vigor. 
I De acordo corn o novo diploma, a defe- 

sa dos alunos da Casa Pia também I 
passa a ter possibilidades de pedir à j 
policia um condutor e um carro que I 
acompanharâo as testemunhas nos dias j 
em que prestarem declaraçôes. | 
Além destas medidas, a nova Lei de j 
Protecçâo de Testemunhas jâ serviu de | 
base a um novo recurso do Ministério | 
Pùblico. O objectivo é evitar a todo o | 
custo o «cara-a-cara» entre vitimas e | 
arguidos do processo, que continua I 
marcado para o proximo dia 1 de | 
Setembro. i 

Se procura mobilias... Boas 
onitas 
aratas 
om serviço 

..s6 hà um local, 
Artnova Furniture Plus! 

gma casa qge corre o mundo para escolher os melhores 
estilos em môveis e artigos para decoraçâo e Ihe dà a 

garantia dos melhores preços! 

VISITE IA A JIBTNOWA f UBNITUBE Ptus 
IJIUUJ iji iJJJJ 'ijjijjjjiij 
416-53S-1133 
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Toronto 

So urn 
Grupos ambientalistas esperam quo Ontario 
aprenda a liçâo 

Apagôes ainda sâo ameaça 

paciento no 
hospital com 
pnonmonia 
atipica 

Milhares de funcionarios pùblicos dos très 
niveis governamentais, no Ontârio, regres- 
saram ao trabalho esta segunda-feira, 
depots de uma semana de férias forçadas, 
com O objectivo de economizar energia 
depots do apagào que attngtu a ctdade, em 
nottcta avançada por PTvtrtual.com. 
Alguns grupos ambtentaltstas estao pre- 
ocupados com os novos ntvets de consumo, 
agora que a electrtctdade fot estabtltzada 
na provtncta, temendo que as pessoas 
esqueçam as recomendaçôes sobre conser- 

vaçâo de electrtctdade. 
Peter Love, porta-voz da 
Altança Canadtana para a 
Eftctêncta de Energta, dtsse 
que os consumtdores estào 
de parabéns por terem ttdo 
tanta preocupaçâo em con- 
servar energta, a semana 
passada. No entanto, é desejo seu que con- 
ttnuem a fazê-lo. “Agora queremos 
começar a encorajar as pessoas a conttn- 
uar a preservar energta como o ftzeram a 

semana passada”. 
Durante o ftm de semana, o 
ststema de energta do 
Ontârto produztu electrtct- 
dade suftctente para ser 
exportada para o estado de 
Nova lorque. No entanto, 
os que trabalham dtrecta- 

mente no sector da energta dtzem que hâ 
necesstdade de produztr mats energta no 
Ontârto, asstm como a falta de restruturar 
as tnfrastruturas. 

Os responsâvets pelo ststema de energta 
do Ontârto atnda nâo dâo garanttas 
sobre a eftcâcta da electrtctdade nas 
prôxtmas semanas, segundo nottcta 
avançada pelo BN. De acordo corn a 
mesma fonte, existe atnda uma grande 
posstbtltdade de baver um novo apagào, 
nâo obstante as temperaturas terem 
batxado, o que permtttu à provtncta 
exportar energta domtngo passado. 
“Nunca se deve dtzer nunca. As proba- 
btltdades de um novo apagào vtr a aconte- 
cer sâo menores, mas atnda nâo hâ 
certezas”, dtsse Bruce Campbell, vtce-pre- 
stdente da Operadora Independente do 
Mercado de Electrtctdade (IMO), durante 
uma conferêncta de imprensa. 

A recente crise de energia que afectou a 
provtncta do Ontârio fot um stnal de que o 
governo da provtncta nécessita de gerar 
mats energta. “Somos da oplntào que em 
pertodos mats crtttcos, senttr-nos-tamos 
mats confortâvets corn uma quanttdade 
adtctonal de energta na provtncta... 
Sempre que as temperaturas sobem e 
ultrapassam os 30“, a necesstdade de 
tmportar energta aumenta”, dtsse atnda 
Campbell. 
Esta prevtsto o functonamento de mats 
duas untdades adtctonats na planta 
nuclear de Ptckertng, permtttndo, asstm, a 
produçào de mats energia na provtncta. 
No entanto, Campbell dtsse que atnda nâo 
existe espaço suftctente no ststema e que 

hâ falta de capacidade para produztr mais 
energia. 
Sexta-feira passado, o primeiro ministro 
do Ontârio retirou o estado de emergência 
que tinha declarado logo a seguir ao 
apagào de 14 de Agosto, dizendo que a 
cidade voltava ao normal. Ernie Eves 
disse aos repôrteres que “ a situaçào é jâ 
considerada normal, mas o Ontârio é, de 
facto, O principal exportador de energia. 
Por isso, as coisas continuam a funcionar 
na sua normalidade e esperamos que con- 
tinuem asstm”. 
Campbell avisou, no entanto, que embora 
as possibilidades de haver um novo apagào 
sejam remotas, nâo significa que nâo volte 
a acontecer. No mês de Junho passado, o 
governo tinha avisado que se o consumo 
de energia no Ontârio prosseguisse ao 
ntvel elevado que tinha vindo a registar, a 
companhia de electrtctdade “causaria” 
apagôes rotativos corn o objectivo de econ- 
omizar energia. 
“Tal como o primeiro ministro Ernie Eves 
disse, existe a necesstdade de investir mais 
na criaçâo de mais energia na provtncta 
para que nâo volte a haver crimes”, con- 
cluiu Campbell. 

Vacas loucas: 

As autoridades do departamento 
de saùde pùblica anunciaram esta 
semana que apenas se encontra um 
paciente hospitalizado em Toronto 
corn sintomas de pneumonia attpica. 

O paciente é um enfermeiro que con- 

traiu o virus da doença durante o 
segundo surto que atingiu a cidade a 
meados de Abril. A condiçâo do 
paciente, no entanto, é considerada 
estâvel. 
Nas ultimas semanas, sets dos pacientes 
que estavam hospitalizados com a sin- 
droraa respiratôria aguda jâ recupe- 
raram e tiveram alla do hospital. 
Ao todo, houve 247 casos provâveis de 
pneumonia atipica e 128 suspeitos na 
cidade de Toronto, durante os dois 
surtos que atingiram a cidade. A 
doença foi também responsâvel pela 
morte de 44 pessoas. 

Vanclief falta a reuniâo 
sobre BSE 
O ministro da agricultma do Canadâ, 
Lyle Vandief, ^arentemente nâo 
aceitou o convite que lhe foi feito pelos 
sens homôlogos provincials para estar 
numa reuniâo onde se discutiria a situ- 
açâo da BSE, mais conhecida por doença 
das vacas loucas. 
A ministra de Manitoba, Rosann 
Wowchuk, disse que Vanclief justificou a 
ausência corn oütros compromissos pré- 
agendados. 
Ao que apurou PTvirtual.com, a reuniâo 
prosseguirâ, depots da ministra ter pedido, 
sexta-feira passada, um piano conjunto 
provincial-federal que trate do abatimento 
de cerca de 60 mil cabeças de gado. 
Corn a reabertura parcial das fronteiras 
dos Estados Unidos à carne bovina cana- 
diana, Wowchuck disse que o governo de 
Otava deveria estar présente na mesa de 
negociaçôes para ajudar a planear o 

futuro. 
Os matadouros que sâo inspecionados 
pelo departamento provincial de saùde 
terâo que retirar do local todos os produ- 
tos de alto risco de BSE, como é o caso dos 
miolos. As instalaçôes inspeccionadas pelo 
governo federal jâ se guiam pelas novas 
regulamentaçôes que foram apresentadas 
O mês passado. 
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Médico suspeito 
de pedofilia 
vai continuar a exercer 
A Inspecçâo-Geral de Saüde conde- 
nou Ruben Garcia a um ano de 
inactividade. A pena fica, no 
entanto, suspensa por très anos. 
Ruben Garcia, médico do hospital 
de Évora, suspeito de crimes sexu- 
ais com menores, foi condenado 
pela Inspecçâo-Geral de Saüde a 
um ano de inactividade. 

No entanto, e como a pena fica suspensa 
por très anos, o médico vai poder continuar 
no hospital de Évora, para jâ, exercendo 
medicina interna, uma especialidade que 
envolve apenas doentes adultos. 
Ruben Garcia, 47 anos, casado e corn uma 
filha, foi detido a 13 de Fevereiro pela 
Policia Judiciâria na sua casa em Évora, 
depois de investigaçôes que o rela- 
cionaram corn sites de pornografia infan- 
til. Depois de ouvido pelo juiz do 
Tribunal de Instruçâo Criminal de 

Lisboa, o médico saiu em liberdade, corn 
a obrigaçâo de se apresentar periodica- 
mente na esquadra da zona de residência. 
Na altura da detençâo de Ruben Garcia, a 
Policia Judiciâria divulgou que tinham 
sido recolhidos «fortes indicios da prâtica 
reiterada de crimes de abuso sexual de cri- 
anças». Segundo a investigaçâo, o médico 
utilizava chats (salas de conversaçâo) na 
Net «onde mantinha conversas obscenas 
corn menores, passava pela fase do alicia- 
mento econômico e até ao momento foram 
identificadas algumas crianças corn quem 
o arguido veio, em consequência, a manter 
contactes fisicos». 
Foi na sequêneia das investigaçôes crimi- 
nais que a Inspecçâo-Geral de Saüde 
instaurou um processo disciplinar a 
Ruben Garcia. Por conhecer estâ ainda o 
desfecho do processo-crime e do processo 
disciplinar aberto pela Ordem dos 
Médicos. 

Informaçôes entregues pelo Ministério dos Negôcios Estrangeiros. 

Ministério Publico recebe 
dados Gonfidenciais de Rino 
Os procuradores que investigam o caso de 
pedofilia na Casa Pia de Lisboa, jâ rece- 
beram os ficheiros sobre a carreira do 
embaixador Jorge Ritto. Dados confiden- 
ciais enviados recentemente pelo 
Ministério dos Negôcios Estrangeiros, a 
pedidos dos investigadores. 
Foram précisés seis meses para o 
Ministério dos Negôcios Estrangeiros 
remeter para o Ministério Püblico os 
ficheiros secretes sobre a vida profissional 
do embaixador. Jorge Ritto entrou na car- 
reira diplomâti'ca em 1960, passou por 
Kinshasa, Rabat, Estugarda, Genebra, 

Pretôria e Paris. 
O gosto por rapazes era conhecido no 
meio diplomâtico, mas ainda as sim nâo 
deixou de criar alguns incidentes 
diplomâticos. Em 1970 na Alemanha, 
Jorge Ritto envolveu-se alegadamente corn 
um rapaz que, mais tarde, acabou por 
acusar o embaixador de assédio sexual. O 
diplomata foi convidado pelo governo 
alemào a abandonar o pais. 
O Ministério Püblico quis ter acesso ao 
ficheiro de Jorge Ritto, para saber o passa- 
de profissional do diplomata. 
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Admîiiistraçâo Püblica 

Ministra diz que o congelamento 
na Funçâo Publica "foi estupido 
mas necessario" 
A ministra das Finanças afirmou, 
em Braga, que o congelamento de 
admissôes na Administraçâo 
Püblica por si decretada foi "a 
medida mais estüpida" que tomou 
ou alg^uma vez ira tomar, mas 
garantiu que nâo tinha qualquer 
alternativa. 

Manuela Ferreira Leite, que falou num 
debate promovido pelos TSD, disse ter 
tornado a medida contrariada, porque 
o normal séria, para reformar a admi- 
nistraçâo püblica, contratar gente nova 
para a formar e renovar a estrutura. 

"Estou a atrasar, mas nâo tenho outra 
soluçâo no curto prazo", afirmou 
Ferreira Leite, considerando que até 
ao prôximo ano "nâo serâ possivel" 
alterar a situaçào e que qualquer 
medida noutro sentido serâ graduai. 
A ministra garantiu ainda "de forma 
muito clara" que nâo haverâ despedi- 
mentos na Funçâo Püblica, primeiro 
porque é algo que a Constituiçâo 
Portuguesa nâo prevê, segundo 
porque o Estado paga mais corn o 
fundo de desemprego ou corn a refor- 
ma do trabalhador do que se ele esti- 
ver no activo. 

PJ detém suspeito de abuso 
sexual de mener 

o Sindicato do Trabalhadores Consulares 
e das Missôes Diplomâticas vai efectuar, 
entre 1 e 14 de Setembro, uma digressâo 
pela América do Sul, visitando o Brasil e a 
Venezuela. 
Além de se entrevistar corn os 
Embaixadores e Cônsules (-gérais), a dele- 
gaçâo do STCDE tem jâ organizadas 
reuniôes de trabalho e de confraternizaçâo 
corn os trabalhadores em serviço na 
Embaixada e Centro Cultural em Brasilia 
e Consulados em Sào Paulo, Santos e Rio 
de Janeiro, no Brasil, bem como na 
Embaixada em Caracas e Consulados em 
Caracas e Valêneia, na Venezuela, assim 

como corn um dos membros do CCP na 
Venezuela 
A delegaçào é composta pelo Dirigente 
Sindical Alexandre Vieira, integrando 
também a dirigente responsâvel naquele 
continente Helena Martins e a colabo- 
radora do Serviço Juridico Dra. Sônia 
Mourato. 

Lisboa, 27 de Agosto de 2003 

O Departamento de [nformaçàodo STCDE 

A Policia Judiciâria anunciou 
esta terça-feira a detençâo, em 
Ermesinde, de um homem sus- 
peito de dois crimes de abuso 
sexual de um menor de 12 anos, 
corn «manifesto atraso mental». 

A PJ explica em comunicado que o deti- 
do, de 49 anos e operârio da construçào 

civil, terâ abusado sexualmente do 
menor, de quem era vizinho, nas duas 
ültimas semanas, aliciando-o corn gulo- 
seimas e promessas de oferta de uma 
bicicleta. Os crimes terào sido praticados 
numa mata prôxima das residências de 
ambos. 
O detido deverâ agora ser présente a tri- 
bunal para primeiro interrogatôrio e 
aplicaçâo de medidas de coaeçâo. 
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Pic-nic dos pioneiros 
e fami'lias 
Bernardete Gouveia, grande amiga e acti- 
va colaboradora dos PIONEIROS por- 
tugueses, realizou um pic-nic familiar na 
quinta do pioneiro Sabino Gonçalves, no 
passado sâbado, dia 23. 
Bernardete Gouveia e Sabino Gonçalves 
juntaram os pioneiros e companheiros da 
jornada a Halifax, por ocasiâo da come- 
moraçôa dos 50 anos da chegada oficial 
dos portugueses ao Canada e apresen- 

taçào do painel alusivo à chegada dos pio- 
neiros no Museu da Saudade, em Halifax, 
da autoria do Mauricio Almeida. 
Um pic-nic cheio de significado onde pon- 
tificou a amizade entre todos e o respeito 
aos PIONEIROS présentes e ausentes. 
Gerça de 60 pessoas passaram um diver- 
tido pic-nic caseiro, onde nem faltou trans- 
porte de tractor e sonecas ao ar livre. 
Parabéns. 

Canada: 

Energy Action apela para preservaçâo de energia entre os 
grupos étnicos de Toronto 
Junt;e-se à Parada do 

Labour Day 

A, 
feira, dia 1 de Setembro 

.no apôs ano, milhares de trabalhadores juntam-se para 
celebrar o Dia do Trabalhador marcado pela parada corn carros 
alegôricos, mùsica, painéis e... muita gente. 

O programa feem infcio àa 0Sh30 
O desfile começa as ^OhOO 

Infcio na Queen Si University 
oeste na Queen St. até à 

entrada da Dufferin St. 

O Dia do Trabalhador é dedicado 
a todas as actividades desempenhadas 

pelos residentes de Toronto. 

Esperamos por si. 

Toronto 
A PROUD UNION CITY 

o Energy Action, grupo responsâvel por 
alertar o püblico sobre o consumo de ener- 
gia, deu uma conferência de imprensa a 
semana passada no restaurante Bright 
Pearl, para lançar o piano de acçào “Smart 
Steps, Simple Solutions” (Medidas 
InteÜgentes, Soluçôes Simples). O programa 
visa sensibiüzar as pessoas para as coisas 
simples que possam ajudar a reduzir o con- 
sumo de energia, sendo no lar ou no local de 
trabalho. 
Esta foi a primeira de muitas iniciativas do 
género, cujo objectivo é despertar a atençâo 
das comunidades étnicas de Toronto, 
através de sessôes de esclarecimento e de 
material traduzido para todos os grupos. 
O projecto comporta vàrios beneficios para 
os Canadianos, nomeadamente a reduçào 
do nümero de dias corn um elevado nivel de 
poluiçào (smog), economizar dinheiro em 
cada factura que paga, transformar o lar 

num local mais confortâvel e reduzir o efeito 
de estufa no ar, causado pela poluiçào dos 
carros e que contribui para mudanças cli- 
matéricas, por vezes dràsticas. 
O grupo de acçào vai promover a iniciativa 
de très maneiras diferentes: sessôes de 
esclarecimento para todos os grupos comu- 
nitârios sobre as maneiras de reduzir ener- 
gia. Em segundo lugar, através das publi- 
caçôes “Smart Living for Tenants” 
(Soluçôes inteligentes para moradores) e 
“Smart Living Journal (Diàrio de Soluçôes 
Inteligentes). Estes documentos serâo 
traduzidos para varias linguas - a versâo 
portuguesa sairâ no outono - corn o intuito 
de facilitar a compreensâo às pessoas. 
Finalmente, poderâo consultar a pagina da 
internet www.smarthving.ca onde encon- 
trarâo informaçào sobre preservaçâo de 
energia e todo o tipo de informaçào sobre as 
sessôes de esclarecimento. 

AF 

TOROIMTO: CIDADE ORGULHOSA DOS SEUS SINDICATOS 

s 
I 

i 
I 
I 

y/^lazta s^onçaûpes 
Sales Representative 

HOMELIFE/GALLERIA REIALTY INC. 
1245 DUPONT ST, STE. 35B 

TORONTO, ONTARIO M6H 2A6 

üNHA DIRECTA: 647~271~7234 
ESCRITARIO: 416-535-8000 • FAX:416 -539-9223 

Casa de dois andares, separada tnm 
ipârtamento acabado na cave e entia 
da pi ivada. Garagem dupla; segundÉli 
andar equipado corn canalizaçan par a 
ilÉtiâ terceira cozinha; ar condicionado 
iiêntral, corn actualizaçào mecani/.ida. 
ji^ntacte-me para mais infbrmaçoi's. 

EMAII; magoncalves@trebnet.com 
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Promoçâo turfstica dos 
Açores no Ganadâ corn 
boas perspecthias 
O secretârio regional da Economia, 
Duarte Ponte, esteve no Canada, a apoiar 
uma acçào de promoçâo do destino turisti- 
co Açores, desenvolvida por privados da 
Regiào Autônoma dos Açores e por ope- 
radores turisticos canadianos. 
Esta acçâo, que contou com a participaçào 
de 1.200 agentes de viagens daquele pais 
da América do Norte, incluiu a ediçào de 
uma brochura, por parte do parceiro aço- 
riano, a Conquest Vacationes. 
Duarte Ponte, em declaraçôes à comuni- 

sa ali radicados, corn interesses no sector 
do turismo. Estas reuniôes' segundo o 
secretârio da Economia tiveram como 
propôsito explicar as razôes da escolha 
deste parceiro canadiano, bem como as 
perspectivas do Governo Regional em 
relaçào ao futuro. 

Arminda Cordeiro - A Conquest foi a 
vencedora da iniciativa da Sata. Crê que os 
operadores portugueses, responsâveis pela 
promoçâo do turismo para os Açores, se 

caçâo social, referiu, mesmo, que as Sete 
Cidades sào capa da publicaçào, que é con- 
stituida por 16 paginas e da quai foram 
impressos 150 mil exemplares, o que, na 
opiniào do secretârio regional da 
Economia, constituiu uma oportunidade 
ùnica de promoçâo dos Açores, nâo sô no 
mercado tradicional da comunidade açori- 
ana residente no Canadâ, como também 
no mercado nacional canadiano, corn 
cerca de 31 milhôes de pessoas. 
Nesta deslocaçâo ao Canadâ, Duarte 
Ponte manteve, ainda, vârios contactos, 
nomeadamente na Câmara Municipal de 
Toronto e no Consulado de Portugal, corn 
a presença de agentes de viagens dos 
Açores e empresârios de origem portugue- 

sentem um pouco ofendidos corn esta 
decisâo? 
Dr. Duarte Ponte - Penso que nâo porque 
todos vâo beneficiar corn a promoçâo dos 
Açores. Quanto mais notoriedade os 
Açores ganharem no mercado canadiano, 
mais os outros operadores vâo ganhar corn 
esse negôcio. Promover os Açores é uma 
tarefa de todos. Os incentivos existem e 
estâo disponiveis para todos. Os for- 
mulârios jâ estâo na internet, disponiveis 
para todos os operadores privados, hâ pra- 
zos para concorrer e estou convicto de que 
para o proximo ano haverâ mais pessoas a 
interessadas, beneficiando das facilidades 
que damos, porque os Açores sâo, neste 
momento, um mercado intéressante para 
os suecos, noruegueses, dinamarqueses, 
franceses... entâo também o serâ para os 
canadianos, uma vez que jâ tem a parte 
principal, ou seja, o transporte aéreo que jâ 
existe. 
Arminda Cordeiro - A disponibilidade da 
internet é o suficiente para o conhecimen- 
to dos operadores, ou crê que deveria 
baver uma promoçâo mais forte? Esta 
campanha foi bem divulgada? 
Dr. Duarte Ponte - Acho que sim. Nos 
fazemos sempre divulgaçôes dos nossos 
incentivos, sobretudo no Canadâ, onde jâ 
estivemos duas vezes corn técnicos espe- 
cializados nesta ârea. Todos sâo bem vin- 
dos porque os Açores estâo abertos ao 
mundo. Neste momento, hâ investidores 
açorianos privados a investir no arquipéla- 
go, mas existem também alguns fora da 
regiâo, vindos do continente, da Madeira e 
de outros paises da Uniâo Europeia. Nos, 

hoje, somos uma regiâo mais aberta ao 
investimento privado e o que queremos é 
que mais pessoas olhem para os Açores 
como lugar apetecivel - porque o é - para 
investir e onde o investimento pode ter 
bom rendimento. 
Arminda Cordeiro - No entanto, existirâ a 
possibilidade de alguns operadores que nâo 
participaram na campanha ficarem ressen- 
tidos e começarem a nâo apostar ou mesmo 
a nâo sugerir o turismo para os Açores? 
Dr. Duarte Ponte - Antes pelo contrârio. 
Estou convicto que vâo aproveitar esta 
oportunidade corn maior divulgaçâo 
através do terceiro maior operador do 
Canadâ, de terem mais pessoas a consultar 
os sens escritôrios a pedir mais passagens 
para os Açores. Isto, simplesmente, porque 
os Açores vâo ser mais conhecidos. Espero 
é que este operador tenha sucesso e tudo 
corra bem. O sucesso dele serâ o sucesso 
dos operadores que trabalham o nosso 
mercado. O que é preciso é que apostem 
nos Açores, uma regiâo onde hâ paz, uma 
vida agradâvel e uma beleza natural inve- 
jâvel. 
Arminda Cordeiro - Este tipo de pro- 
moçâo foi tomada hâ uns vinte anos, 
incentivada pelo governo de entâo, o que 
nâo foi muito bem sucedida, uma vez que 
se construiram hôteis e aldeamentos turis- 
ticos que acabaram por ficar abandona- 
dos. Haverâ possibilidade de voltar a acon- 
tecer algo semelhante? 
Dr. Duarte Ponte - Quando cheguei ao 
governo, em 1996, havia, de facto, algumas 
unidades hoteleiras em diversas ilhas que 
se encontravam num estado de pré-falên- 

cia, como era o caso do Hotel em Santa 
Maria, na Terceira, em S. Jorge... enfim. 
Era todo um conjunto de unidades 
hoteleiras que eram investimentos falha- 
dos ou que estavam em estado preçârio. 
Neste momento, em Santa Maria existem 
dois novos hôteis. Os hôteis dos Franceses 
estâo reabilitados. 
Arminda Cordeiro - Continuam a ser 
investimentos privados? 
Dr. Duarte Ponte - Privados. No caso da 
Terceira, o Hotel Angra do Heroismo foi 
totalmente renovado e hoje é um excelente 
hotel. A Quinta do Caracol, que tinha sido 
iniciada mas nunca concluida, é hoje um 
excelente hotel de quatro estrelas. Enfim... 
todos os hôteis que estavam em dificul- 
dades econômicas estâo hoje a funcionar 
muito bem. Para além disso, foram criadas 
dezenas de novas unidades. É évidente que 
todos os anos existem apreensôes porque 
os anos nâo sâo iguais. O turismo é uma 
actividade econômica muito dependente 
da situaçâo internacional. O ano 2002, ini- 
cialmente, nâo foi um ano fâcil, mas jâ 
estamos a recuperar. Contudo, de ano 
para ano temos tido um crescimento gra- 
duai, mas notâvel na nossa actividade. 
Tudo isto mostra que os Açores tinham 
imensas pontencialidades que mesmo em 
situaçâo de crise, somos a regiâo que talvez 
mais se vai aguentar. O que é preciso 
perceber é que estamos a criar as bases 
para um desenvolvimento do turismo na 
Regiâo Autônoma dos Açores. 

Ana Fernandes/Anninda Cordeiro 
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Très moitos em 
explosfies quase 
simultâneas na 
repûblica russa 
A explosâo, quase simultânea, de très 
bombas em Krosnodar, na repûblica 
caucasiana russa da Adygea, provocou 
très mortos e 23 feridos, segundo um 
iiovo balanço divulgado pelas autori- 
dades locais. 
As explosôes, corn 10 minutos de inter- 
valo, registaram-se segunda-feira em 
cafetarias contiguas a duas paragens de 
autocarro e a uma de eléctrico. 
Uma pessoa teve morte instantânea e 
duas vieram a sucumbir mais tarde, 
estando 18 dos 23 feridos hospitalizados. 
Os autores usarara cargas de 200 gra- 
mas de TNT, disseram as autoridades 
da repûblica russa, situada a norte da 
conturbada provincia georgiana da 
Abkhazia 

Centenas de corpos per enterrar eai Paris 

Inquérito sobre guerra 
no Iraque prossegue 
na Gri-Bretanha 
Um dos chefes da segurança britânicos 
defende a tese de que o Iraque era capaz 
de lançar armas de destruiçâo massiça 
no espaço de 45 minutes. John Scarlett 
disse à équipa de inquérito que nâo foi 
sujette a nenhuma pressâo politica para 
defender a tese sobre as capabilidades 
iraquianas. 
Scarlett, présidente do comité adjunto 
da segurança e inteligêneia britânica, 
defendeu a veracidade da informaçâo, 
embora esta tenha vindo de uma ùnica 
fonte, nâo acreditada, do Iraque. 
O inquérito judicial esta a investigar o 
suicidio de conselheiro de armas, David 
Kelly, um dos cientistas mais impor- 
tantes da Grâ-Bretanha e co-autor do 
dossier sobre as armas de destruiçâo 
massiça Kelly foi mencionado como a j 
ligaçâo principal do reiatôrio que acusa- j 
va o primeiro ministro Tony Blair de I 
ter “embelezado” o dossier que justifî- l 
cou a participaçâo da Grâ-Bretanha na 1 
guerra contra o Iraque. | 
Tony Blair deverâ prestar declaraçôes | 
no final desta semana j 

Os corpos de cerca de 400 pessoas que 
morreram durante a onda de calor em 
Paris ainda continuam por identificar, 
uma vez que nenhum familiar se apresen- 
tou para reclamar os corpos. 
A maioria das vitimas sâo idosos e falece- 
ram durante as duas primeiras semanas de 
Agosto quando as temperaturas chegaram 
a ultrapassar os 40°. As autoridades 
municipais disseram que procederào em 
breve ao funeral das vitimas, mesmo que 
os familiares nâo apareçam para os identi- 
ficar. 
Esta tragédia jâ se tornou num escândalo 
politico, em França. Os oficiais do depar- 

tamento de saùde do governo fiancés 
estâo a ser acusados de nâo terem reagido 
à situaçâo a tempo de evitar tantas mortes. 
Segundo dados nâo oficiais, a onda de 
calor de atingiu a Europa e foi particular- 
mente fatal em França, causou mais de dez 
mil vitimas por todo o pais. 
Entretanto, o primeiro ministro fiancés 
encontrou-se corn as autoridades de saûde 
para estudar a razâo pela quai o calor cau- 
sou tantas vitimas. A reuniâo tem como 
objectivo estabelecer o primeiro passo 
que o governo esta a estudar para rectificar 
as falhas no sistema de saûde que, neste 
momento, tem vindo a lutar corn a maior 

e mais longa onda de calor de sempre no 
pais. 
O présidente Jacques Chirac disse que a 
maioria das vitimas eram idosos que tinham 
morrido sozinhos em casa. Embora o 
governo admita que 10 mil vitimas seja um 
nümero bastante realista, o primeiro mi- 
nistro Jean-Pierre Raffarin disse duvidar 
da informaçâo. No entanto, o numéro 
definitivo de vitima causadas pelo calor 
nâo sera conhecido nas prôximas se- 
manas. Os partidos da oposiçâo acusam 
o governo de centro-direita de Raffarin de 
ter feito muito pouco e muito tarde para 
prévenir as mortes. 

Sobreviventes de cancre na infâneia pagam 
“preço” elevadn 
Os pais, médicos e sobreviventes de can- 
cro precisam de um guia corn recomen- 
daçôes que os possam ajudar ao longo dos 
anos, disse um especialista do comité de 
estudo do Instituto de Medicina, citando 
o reiatôrio. “O sucesso em tratar a doença 
tem sido obtido através do conhecimento 
de que a cura vem muitas vezes corn um 
preço elevado que podèrâ manifestar-se 
apenas muitos anos depuis de terminar a 
terapia”, segundo se lé no reiatôrio. “Hâ 
fortes probabilidades de cerca de dois 
terços dos sobreviventes de cancro na 
infâneia experimentarem, pelo menos, 
um sintoma mais tarde nas suas vidas. Um 
quarto desses sobreviventes ira sofrer um 
sintoma severo ou até mesmo fatal”. 
O Instituto de Medicina, uma das 
Academias Nacionais de Ciências, acon- 
selha o governo federal sobre assuntos de 
saùde pùblica e medicina. “O que acon- 
tece é que, por diversas razôes e em vârios 
casos, as crianças nâo têm um acompa- 
nhamento médico apropriado depuis de 
terem completado a terapia”, disse o Dr. 
Joseph Simone, pediatra oncologista e 
um dos autores do estudo. “Uma vez dis- 
sipada a possibilidade de ocurrêneia, a 
familia nâo volta ao ambiente que lhes 
traz memôrias tào mas, as crianças tor- 
nam-se adolescentes e começam a nâo 
querer ir a “lugares infantis”, as familias 
mudam-se de bairro e deixa de haver 
uma estrutura natural que os possa orien- 
tar. Sera justo exigir que os médicos 

^ 529 Rogers Road , 
I 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 

A maioria das crianças americanas diagnosticadas corn 
cancro sobrevivem à doença, mas o custo dessa sobrevivência 

é elevado - reocorrêneia de cancros, doenças 
cardiovasculares e dificuldades de aprendizagem, 

de acordo corn um reiatôrio publicado esta semana. 

assumam a responsabilidade de orientar 
estes pacientes sem a existência de um 
‘roteiro’ pela saùde?” 
Os sintomas podem ser longos e com- 
plexes porque os problemas de saùde do 
paciente dependem do tipo de cancro que 
tiveram quando crianças e do tratamento 
que receberam. Por exemple, um sobre- 
vivente de lucemia poderâ ter dificul- 
dades de aprendizagem, problemas 
cardiacos, hepatite C causada por trans- 
formaçôes de sangue, obesidade ou ostéo- 
porose. Os sobreviventes de cancro no 
cérebro precisam de ser observados quan- 
to ao aproveitamento escolar ou outres 
efeitos neurolôgicos, perda de audiçâo, 
problemas nos rins, infertilidade e 
problemas de vista. 
“Por enquanto, temos que considerar o 
cancro infantil, nos casos que sobre- 
vivem, como uma doença crônica”, disse 

Simone. Até 1997, registaram-se 270 
mil casos de crianças que sobreviveram 
um tipo de cancro nos Estados Unidos 
da América. Em 2000, cerca de 12.400 cri- 
anças foram diagnosticadas corn cancro, 
tende falecido 2.300. Segundo o reiatôrio, 
a maioria dos pacientes que sobreviveram 
o cancro foi submetida a uma combinaçâo 
dos dois ou très tipos de tratamento radi- 
cais; quimeoterapia, radiaçào e cirùrgia. 
Este tipo de tratamento poderâ ser severo 
e, enquanto destroi as células cancerige- 
nas, também prejudica as células 
saudâveis, resultando em consequéneias a 
longo terme. 
“Cerca de 50 a 60 por cento das crianças 
corn cancro sâo inicialmente tratadas em 
centres especializados para tratamento de 
cancro, mas somente 40 a 45 por cento per- 
manece no programa de observaçâo apôs 
o tratamento”, concluiu o reiatôrio. 

Explosôes em Bombaim 
causaram pelo menos 
44 mortos e 100 feridos 

Ouvir a Verdade em consulta profunda ( 

4^6-658-4323 
Leitura 

de Cartas 

Quarenta e quatre pessoas 
morreram e 100 ficaram feri- 
das na explosâo de duas 
viaturas armadilhadas, 
segunda-feira, em Bombaim, 

capital comercial da India, 
informaram responsâveis 
hospitalares. 

Os atentados ainda nâo foram reivin- 
dicados, mas o vice-primeiro-ministro 
e ministro do Interior indiano, Lal 
Krishna Advani, admitiu que uma 
organizaçâo estudantil islâmica, 
proibida pelas autoridades, poderâ 
ser responsâvel pela sua autoria. 
Advani, "nùmero dois" do governo 
indiano, citou especificamente o 
nome da organizaçâo Movimento dos 
Estudantes Islâmicos da India 

(SIMI), ao reagir ao duplo atentado. 
"O SIMI tem agido em concertaçào 
corn o Lashkar-e-Taiba (grupo pan- 
islamita criado e depois proibido no 
Paquistào), mas saber se os atentados 
de hoje sâo igualmente obra das mes- 
mas organizaçôes dependerâ do 
resultado do inquérito que se 
seguirâ", referiu o ministro. 
Nova Deli acusou também o Lashkar- 
e-Taiba de ser responsâvel por uma 
boa parte dos ataques separatistas 
ocorridos, nos ùltimos anos, na parte 
Indiana de Caxemira. As explosôes 
ocorreram corn alguns minutos de 
intervalo perto do templo hindu 
Mumba Devi, no centro de 
Bombaim, e do monumento conheci- 
do como "Porta da India", no sul da 
cidade. 
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Acordo historico 
nos territôrios 
do noroeste 
IN.W.T.) 

O primeiro ministro canadiano assinou, 
esta segunda-feira, um acordo historico 
que concede a uma tribo First Nation do 
Norte cerca de sete vezes superior ao ter- 
ritôrio de Prince Edward Island. 
Cerca de très mil pessoas vào beneficiar 
do acordo que lhes concede um territôrio 
de 39 mil quilômetros quadrados, a norte 
de Yellowknife, entre os lagos Great Slave 
e Great Bear e inclui as minas de dia- 
mantes do Canada. Para além do ter- 
ritôrio, O acordo também inclui $152 mi- 
Ihôes de dôlares em subsidios para um 
periodo de 15 anos, mais pagamentos anu- 
ais que deverào totalizar os $3.5 milhôes 
de dôlares. 
Corn este acordo, o governo federal com- 
prometeu-se a criar corpos legislativos, 
cuja funçâo passarâ por quebrar impostos 
e regulamentar todos os assuntos, desde as 
pescas às questôes familiares. No entanto, 
O governo de Otava permanecerâ corn o 
poder de controlar a lei criminal e o go- 
verno do territôrio (NorthWest 
Territories) sera responsâvel pelos serviços 
de saüde e da educaçâo. 
A tribo Tli Cho aprovou o acordo em 
Junho, votando cerca de 80 por cento a 
favor. O governo federal ratificou-o esta 
semana, juntamente corn os governantes 
territorials. 

Dois iranianos 
acusados no 
assassinato de 
jornalista 
canadiana 
Dois oficiais do departamento de segu- 
rança iraniano forain acusados de envolvi- 
mento na morte da jornalista canadiana, 
Zahra Kazemi, anunciaram os media do 
pais, segunda-feira passada. 
A acusaçâo de “assassinato quase-inten- 
cional” foi feita contra os dois oficiais que 
intprrogaram Kazemi antes desta ter sido 
atingida por uma forte pancada na cabeça, 
de que resultou a sua morte. Kazemi, 54 
anos, foi detida no final de Junho passado, 
enquanto fotografava a parte exterior de 
uma prisâo em Teerào, num trabalho que 
fazia para a agência fotogrâfica de 
Londres, tendo vindo a falecer a 11 de 
Julho, enquanto permanecia sob custôdio 
do governo. 
Os protestos diplomatas que surgiram em 
Otava - que questionaram o papel do 
embaixador -, logo apôs a morte da jor- 
nalista, ainda nào foram furtiferos no sen- 
tido de convencer o Irào a devolver o corpo 
ao Canada. Nào obstante, o pais decidiu 
iniciar uma investigaçâo na morte da jor- 
nalista. 
Vârios grupos de activistas pelos direitos 
humanos, incluindo os Repôrteres Sem 
Fronteiras, jâ exigiram investigaçôes inde- 
pendentes à morte de Kazemi. 

Chefes de Polfcia têm que lidar corn alegaçôes raclais 
A polîcia do pais tem que fazer 
mais pcira resolver as alegaçôes de 
racismo de que sâo acusados 
algpins policias, souberam os 
chefes de policia que se reuniram 
segpinda-feira em Halifax. 

Sob o tema “Mudando rostos... enfrentan- 
to a mudança”, a reuniâo anual da 
Associaçào Canadiana de Chefes de 
Policia (CACP) visa focar no implemen- 
taçào da lei integrada na demografia 
canadiana, em constante mudança. 
Embora os chefes digam que nâo tole- 
rarâo racismo no trabalho, um dos con- 
ferencistas disse que hâ uma necessi- 

dade urgente de lidar corn o assunto, 
seja ele real ou previsto. Em Halifax, a 
policia enfrenta alegaçôes de descrimi- 
naçâo, baseadas na raça, avançadas 
pelo pugulista Kirk Johnson. Segundo o 
desportista, a policia jâ o parou varias 
vezes sem nenhum motive, apenas 
porque é negro, tendo uma das vezes 
visto o carro ser confiscado, sem ne- 
nhuma razâo que pudesse justificar tal 
atitude. Johnson apresentou como defe- 
sa o argumente de “negro a conduzir”. 
O chefe de policia de Halifax, Frank 
Beazley, disse que, em 33 anos de 
profissâo, nunca teve conhecimento de 
nenhum policia que tivesse baseado as 

suas decisôes na raça do individuo. “1 
algo que a policia nâo faz”, diss 
Beazley. 
O consulter Robert Lunney, um e> 
chefe de policia da regiâo de Peel, n 
Ontario, disse que a policia nécessita d 
lidar corn a percepçào. “Embora acn 
dite na realidade e nâo na percepçâc 
este é um assunto onde a percepçào 
muito poderosa e às vezes ultrapassa 
realidade”, disse Lunney. “Quand 
acontece, hâ que saber lidar corn ela”. 
Lunney concluiu dizendo que gostari 
de ver os chefes de policia encontre 
meios que os identificasse corn 
campeôes dos direitos humanos. 

Tomar conta de um ente querido pode 
ser gratificante - mas cansativo. 

Saiba como os serviços de apoio comunitârio 
e domiciliârio 

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

O podem ajudar. 
cuidados”) até um serviço mais completo, 
como um quarto nmna casa de repouso. 
O seu Community Care Access Centre 
(CCAC) pode ajudâ-lo a decidir quais as 
altemativas que melhor se adaptam ao seu 
caso e auxiliâ-lo na obtençâo dos serviços 
de que nécessita. 
Para mais informaçôes, ligue 

1-877-234-4343 e peça uma brochura 

gratis Home and Community Care for 
Seniors. Ou visite www.health.gov.on.ca 

e clique em Seniors’ Care. 

® Ontario 
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A familia Duarte, proprietâria do 
Duarte Supermarket, em 
Hamilton, acertou em cheio na 
lotaria 649, apostando corn um 
vulgar Quick-Pick. Acertaram em 
2 milhôes e meio de dôlares cana- 
dianos, livres de impostos! 

Filoména Duarte, natural da llha Terceira, 
Açores, e Alcino Duarte, da zona de 
Coimbra, Continente, nào cabiam em si 
de contentes quando a reportagem de 
exteriores da FPtv os abordou e felicitou. 

-Vou dar um carro ao meu filho e comprar 
um apartamento para nôs.-Confidenciou a 
Filoména Duarte, enquanto seu marido, 
afiançava: 
-E vamos de férias aos Açores, quero co- 
nhecer a terra da minha mulher. Vamos 
dar um passeio inesquecivel aos Açores e 
ao Continente, vamos fazer uma pequena 
paragem ao trabalho continuo. 
Assim, Filoména e Alcino Duarte, tal 
como o filho do casai, corn a sorte que lhes 
bateu à porta, vâo dar um descanso ao 
corpo e alimento ao espirito. 
Desejamos à familia Duarte as maiores 
felicidades. 
Que o excesso nunca lhes tolde a mente. 

Familia Duarte, de 
Hamilten, acerteu 
na muge 

ERVANÂRIA VITORIA inc. 
PRODUTOS NATURAIS E MEDÎCINA HOMtOPATICA 

Mart/üf mmi eiiù-evista corn o Nafitristti Honieopata 
Autüfiio Meikiro.% ;tr com miiitos niioi; (fc crpcn'ccia, 
ifue a fwilmi p/iuiur nu solnçno i/oa sens prohlemny. 

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

Escola de Português na 
Associaçâode Barcelos 
A Associaçâo Migrante de Barcelos tem a partir de Setembro aulas de português 
ministradas pela Professera Ana Fernandes, activa colaboradora da CÏRV-fm e do 
semanârio O Milénio. 
As matrlculas terâo lugar no Sâfaado, dia 30 de Agosto, das lOhOO às 13h00, na sedé- 
social da Associaçâo Migrante de Barcelos, no 2079 Dufferin St., a norte da Rogers. 
O horârio escolar, é o seguinte; 
-De 2a. a 5a., das 16h30 às 18h30. 
-Aos sabados, das lOhOO às 13h00. 
As aulas terâo inicio dia 8 dé Setembro. 

; Infonnaçôes: 416 4566066. 

Peter Fonseca 
em nova maratona 
o antigo atleta da maratona -Portugal e 
Canada-, o luso-canadiano Peter Fonseca, 
casou-se no ultimo fim-de-semana, corn a 
bonita Cristina, numa cerimôhia que teve 
o seu epilogo festivo na Casa Loma, em 
Toronto. 
Peter Fonseca, agora em duas maratonas 
distintas; a politica, no circule de 
Mississauga East, e na da vida a dois. 
Desejamos ao jovem casai, as maiores feli- 
cidades, em todas as maratonas da vida, 
por dificeis que sejam. 
Nas fotografias, o novo casai Cristina e 
Peter Fonseca e, de novo o casai, corn o Dr. 
César Cordeiro, sua mulher Arminda e 
filha Tânia. 

Aceitamos encomendas, 
com especiais todos os dias: 

Bacalhau, arroz de 
marisco, cost;elet;aa, 
galinha grelhada na 
braaa e no espeüo, 
saladaa e nnuito maia. 

Ao serviço da comunidade 905-829-8395 
6OIASPORSEMANAOAS10AM-8PM • FECHAOOAZ^'FEIRA • 6^FEIRA10AM-9PM 

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

* Na Winston Churchill a sul da Ç^W * 
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ContacWBOBiBS!CABLl!elpecatfCalxtfBlBiial! 
Mande aGtiHaroTnovoIcanaLfestivalPjmuguesiTViSIC! 

.ddS&a.û®iteiRL.ci.Pam. 

lSimiB:o>nteim^.tt>a.àt.aaiii» 

ffrounq.cidKiqdiae •JVWWA.MW» 

SoiotSoéd# 

'iLélq.dgfit^tlco •.«enoJBliwieo 

iBqncqqqiGtiIrcd -«Si.a»jw 
4.».mytMmqlt... 
1P T ir niiii iffiiiiHnilfi' i-- m • n' 

fttençao.DiuliesTAsseciaooes e Paroquias 
Eiitrem ein contacto corn FPtv onde podem promover 

todos os dias as vossas actividades. 

Enviem as Informaçoes via fax; 

i^mecilci 

Muslea 
4 i t» * ’*»*, 

PMPÆPO 

n»MTîr> 

EJenoMelgs 
MéMH^ i é ^ w 

rPtvISIC|24 horasjporidia 
p.araTmaisTaciallieslligue]paraICIBBifm 
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Tony Câmara 
novo CD. novas cantlgas 
O jovem e promissor Tony Câmara - 
Tabico Jr.- acabou de gravar um novo tra- 
balho corn 14 cantigas originals, com a 
participaçâo de vârios autores. Tony 
Câmara, uma voz da nova geraçâo de 
artistas luso-canadianos, cheia, extensa, 
bonita e de diferentes cambiantes. Um 
trabalho diferente, mais jovem e irreve- 
rente, distante do primeiro trabalho 
gravado pelo jovem artista que surpreen- 
deu tudo e todos corn os seus fados de 
Coimbra. Mas, o Tony Câmara, nâo para 
de surpreender... 
Tony Câmara, lança este seu novo traba- 
lho em breve, realizando uma Conferência 
de Imprensa informativa, no dia 2 de 
Setembro, às 18h00, no Tabico's 
Restaurant. 

“Palsagem e Ambiente" no 
17* CICLO DE CUITURA ACORIANA 
O 17“ Ciclo de Cultura Açoriana decorre 
de 14 a 23 de Setembro proximo, orga- 
nizado pelo Centro de Divulgaçâo 
Açoriana no Canadâ. O tema grâfico do 
Ciclo, este ano, cabe ao artista Mauricio 
Abreu que dedicou muitos dos seus anos 
de trabalho à captaçâo de magnificas 
fotografias em toda a Regiâo Açoriana, 

destacando-se o seu album “Açores”, cujo 
lançamento foi feito no Canadâ durante o 
primeiro Ciclo de Cultura Açoriana, em 
1986. 
Um dos dias do 17° Ciclo de Cultura 
Açoriana sera inteiramente dedicado ao 
aspecto da preservaçâo ambiental dos 
Açores, corn destaque para uma 

Comunidade: 
Sexta-feira, dia 29 de Agosto 
-Encontro de Verâo na Bairrada Churrasqueira da Academia do Bacalhau de 
Toronto, 
Info: 416 254-7060, ou 416 537-7657, ou 416 2864714. 

Dias 30 e 31 de Agosto 
-Festas em Honra de Nossa Senhora da Luz na Igreja de Sâo Mateus. No 
Sâbado, Procissâo da Recolha das Imagens e, no Domingo, às 14h30, Procissâo 
de Nossa Senhora da Luz. 
-Touradas à Corda, à moda da Terceira, no Oriental de Cambridge. Info; 519 
623-2020. 

Dia 6 de Setembro 
-Festa da Beira Alta na Casa das Beiras de Toronto. Info: 416 604-1125. 

Dias 13 e 14 de Setembro 
-Festas de Santa Cecilia da Banda Lira Portuguesa de Brampton, no Vasco da 
Gama de Brampton. Info: 905 457-3494, ou 905 454-5611. 

Dia 14 de Setembro 
-Tem lugar a abertura do 17o. Ciclo de Cultura Açoriana, este ano sob o tema: 
“Açores - A globalizaçâo de um Povo". 

Dia 20 de Setembro 
-Baile de abertura no PCCM. Informaçôes; 905 286-1311. 

exposiçâo corn 11 painéis subordinada ao 
tema «Nos Açores - Areas Protegidas da 
Uniào Europeia», e para dois filmes a 
serem exibidos: «Cavidades Vulcânicas 
dos Açores» e «Paisagem da Cultura do 
Vinho na Ilha do Pico». 
Uma das exposiçôes fotogrâficas refere-se 
às imagens corn mais de cinquenta anos. 

retratando a construçào do aeroporto das 
Lajes, na Ilha Terceira. 
Como em anos anteriores, o 17“ Ciclo de 
Cultura Açoriana vai ser realizado no 
salào do Sport Club Lusitânia, em 
Toronto. Para mais informaçôes sobre 
o 17“ Ciclo de Cultura Açoriana poderâ 
contactar o 905 279 8368. 

Universal Workers Union 

Tony Dionisto 
Business Manager 

John Dias 
Secretary-Treasurer 

Roger J. Quinn 
President 

Tony Pinto 
Vice-President 

John Colacci 
Recording Secretory 

John Cordetro 
Rocco Di Giovanni 

Executif Board Members 

Mark J. Lewis 
General Counsel 

Eastern Office: 
400 Hopkins Street 

Whitby, Ontario 
LIN 2B9 

Telephone: 
(905) 668-5557 

Facsimile: 
(905) 668-5258 

O Concelho administrativo, directores 

e 31.000 membros do sindicado Universal Workers Union, Local 183, 

deseja a todos um feliz e seguro Dia do Trabalhador. 

Lembremos todos os que com trabalho arduo 

e muito sacrificio ajudaram a construir uma melhor sociedade. 

Antonio Dionisio 

Business Manager 

Tony Dionisio Roger J. Quinn John Dias Tony Pinto 
Business Manager President Secretary-Treasurer Vice President 

John Colacci John Cordeiro Rocco Di Giovanni 
Recording Secretary Executive Board Member Executive Board Member 

INFORMATION 

Social Services 
241-H83, Ext. 17S/5 

Credit Union 
242- 6643 

Dental Clinic 
241- U90 

Prepaid Legal Plan 
243- 2088 

Training Centre 
242- 7551 

Benoit Plan 
Genera!; 240-7480 
Claims; 240-7487 

Ciaritai Project 
Community Against 

Alcohol & Drugs 
748-9988 

Union Optical Centre 
247-9289 

Union Medical Pharmacy 
242-8822 
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Apoio às vi'timas 
dos incêndios em 
Portugal 
O fogo nào poupou nada nem ninguém. 
A sua força distruidora, arrasou tudo 
quanto encontrou no seu caminho. 
Floresta, mato, animais, casas, pessoas e 
haveres. 
A solidariedade para corn as vitimas dos 
incêndios em Portugal nasceu natural- 
mente na diaspora corn a mesma intensi- 
dade corn que o fogo avançou sobre os 
concelhos de Portugal. 
Assim, CIRV-fm/FPtv e O Milénio, em 
estreita colaboraçâo corn o BCP Bank, 
tem ao dispor dos portugueses uma 
Campanha de Angariaçâo de Fundos 
para as vitimas dos incêndios em 
Portugal. 
Sejam generosos. A conta no BCP Bank, 
é: "Fogos em Portugal - # 13 57 300", e ao 

seu serviço em qualquer uma das sucur- 
sais. 
Alargue o seu coraçào gigante aos caren- 
ciados portugueses, vitimas dos incên- 
dios. Contribua corn o seu donativo. 
Informaçôes: 416 537-1088 

As "MemArias" 
de Mario Cruz 
É um homem de paixôes fortes. Como 
bom ribatejano, foi Toureiro. 
Paralelamente, jogava futebol. Uma colhi- 
da mandou-o para o hospital e "roubou- 
Ihe" a carreira tauromâquica. Ficou-lhe a 
terceira paixâo, o canto. Passou por algu- 
mas bandas musicals e, por condiçâo na- 
tural, passou a cantar a solo. Cançâo 
ligeira, fado e fado cançâo, sâo as suas for- 
mas de expressào vocal. 
Agora, acompanhado por Fernando Silva 
à guitarra, Carlos Garcia à viola e Marino 
Freitas no baixo, Mario Cruz "olhou para 
trâs" e gravou "Memôrias", em home- 
nagem ao seu pai e aos imigrantes por- 

tugueses. Gravou "velhos" fados que vivem 
na recordaçào dos homens e mulheres da 
sua idade e mais velhos. Também, corn o 
entusiamo do madeirense Marino Freitas - 
mùsico e director musical da gravaçào-, 
oferece 5 temas inéditos "Meu Porto de 
gente querida", "A quem desejo amar", 
"Toirito Negro", "Nào nego", "Senhora 
minha Lisboa" e "Louvor a Santarém", 
temas que vào encontrar aceitaçâo natural 
naqueles que escutarem este novo trabalho 
do fadista Mario Cruz. 

Contactos: (351) 214 539 763, ou pelo 
E-mail; mariomccarvalho@hotmail.com 

* iliiv 
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Telefone: 416-964-3211 
M24 

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

©ŒWLPJiJl £/] \Dm 
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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 sàbado desde as 8h00 às 14h00. 

José da Costa trabalha exaustivamente, 

para que a compra do seu Pontiac, Buick, 

GMC ou Cadillac, constitua a melhor 

experiência da sua vida. 

TUDO ISTO S6 COM JOSÉ DA COSTA 
E ADDISON ON DAY 

832 BAY STREET, EM TORONTO 
(A NORTE DA COLLEGE ST.) 
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Portuguese Day 2003 
Os jovens disseram SIM e os pais (e avôs) tambéml 
O senhor Sol fez companhia e a temper- 
atura amena ajudou a manter a chama e o 
constante entusiasmo de jovens e 
"maduros"... 
O Présidente da CIRV, Frank Alvarez, 
abriu o espectàculo corn as boas vindas ao 
amigos présentes, aos Pioneiros, artistas e 
patrocinadores. Depois, foi o grande festi- 
val. 
Abriu a Banda do Sagrado Coraçào de 
Jesus, da Igreja de Santa Helena, e o grupo 
do coral, Ecos de Portugal, ambos da 

Sociedade Musical de Santa Helena, 
Toronto, e dirigidos pelo Maestro José 
Manuel Resendes. Mais de 80 figuras em 
palco que ofereceram aos présentes um 
espectàculo impressionante de mùsica por- 
tuguesa que, até os mais jovens, se senti- 
ram atraidos e compensados pelo "sacrifi- 
cio" de estarem desde o primeiro momen- 
to no concerto para nâo perderem as 
primeiras filas de cadeiras para aprecia- 
rem mais de perto os seus idolos. Valeu a 
pena. José Manuel Resendes, seus mùsicos 

e cantores, bem mereceram o aplauso do 
pùblico e a confiança que CIRV neles 
depositou. Foi entregue ao Maestro uma 
plaça comemorativa do acontecimento, e 
uma Medalha da CIRV, comemorativa 
dos 50 anos da Comunidade Portuguesa 
no Canada, para o estandarte da Banda de 
Santa Helena, entregue na ocasiâo aos 
responsâveis Eduardo Costa e Ernesto de 
Sousa.. 
Como surpresa, surgiu de seguida a dupla 
sertaneja Valber & Vanille que brindou o 

pùblico corn cançôes bonitas, ritmadas e 
românticas. Um imediato "casamento" 
entre os artistas e o pùblico. Sâo grandes 
em talento e... altura! 
Jâ corn o pùblico bem quente, os membros 
do Starlight -regressados da digressào a 
Portugal-, encheram o palco corn a sua 
mùsica popular e divertida, contagiando a 
plateia que corn eles cantou e dançou. 
Tony Melo, cada vez mais seguro e confi- 
ante, soube levar o pùblico até onde quis. 

Continua na pagina 17 

Gente muita gente. Jovens muitos jovens! 

Jovens na Conferêneia National de Jovens Luso-Canadianos 

DUNDAS^ 
Travel & Tours 

U» SERViço DE msm COMPETENTE 

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

E-mail: dundas.travei@on.albn.com John A. Ferreira - Manager 

1^ 
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Artistas e publico em perfei'ta harmonia 
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Produtos Naturals. Resultados SensacionalsI MAMIANA DE OLIVEIRA 

De Oliveira 
Skin Care Systems 

Antes 

SOFRE DE PROBLEMAS NA PELE? 
De Oliveira tem a soluçâol 

• Psoriase 
•Eczema • Rosacea 
• Herpes-Zoster 
• Escoriaçôes 
• Feridas nos labios 
•Acne •Verrugas 
• Descoloraçào da pele 
• Bolhas 
• Queimaduras 

• Mordidelas de abelhas 
e insectos 
• Pele comichosa, seca e 
escamosa 
• Dores articulares e 
musculares 
•Pé de atleta 
• Furunculos 
• Cortes e arranhôes 

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

ESTA A PERDER CABELO^ OU 

JÂ PERDEU A MAJOR PARTE? 
De Oliveira pode ajuda-lo! 
• Queda de 

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

purificadores e estimulantes para 
revitalizar o couro cabeludo e cabelo 

Produtos também disponfveis no: 

CEO 

De Oliveira 
Hair Care Systems 

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

Toronto, On 1B4 
www.deoliveirasystems.com 

Recipient (if the 2001 International Gold Award for 
Excellence and Bnniness Prestige 
European Market Research Centre - 2002 Bmagebi 
Recipient of the EuroMarket Award 2002 for 
Outstanding Business Performances and Managerial 
Achievements while Adapting International Standards 
Business Initiative Direction» - 2002 Paris 
Recipient of the 2002 International I’latinum Star Award 
for World Quality Commitment 
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Portuguese Day 2003 
Os lovens disseram SIM e os pals (e avdsl tamliéni! 
Continuaçâo da pagina 74 

Num programa serti paragens, foi apresen- 
tada a seguir a cada vez mais bonita e 
artista, Sarah Pacheco. Que voz, meus se- 
nhores! Cantou e encantou. Que falta à 

nossa Sarah Pacheco para dar o salto para 
mais altos voos? Pelo nosso prisma, nada 
lhe falta, bem pelo contrario. 
A seguir à Sarah Pacheco, foram chama- 
dos ao palco os PIONEIROS présentes 

para uma singela homenagem de CIRV-fm 
àqueles que corn tanta audâcia e sacrificio 
abriram as portas aos vindouros desde 
1953. Foram comemorados no palco do 
Kingswood Theatre -com a colaboraçâo de 

Bernardete Gouveia e Joe Eustàquio- 50 
anos de vivência e conquista, por uma vin- 
tena de Pioneiros da Madeira, dos Açores 
e do Continente, sob o aplauso de 

Continua na pagina 18 

Prémios, trocas de leoibraoças e oiuita amizade, foram uma coostame oo Portuguese Day no Paramoum Canada s Wonderland 
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Portuguese Day 
Os jovens disseram SIM e 
os pais (0 av6s) tambéml 
Continuaçào dapâgina 17 

milhares de pessoas gratos a todos eles, 
présentes e ausentes. Homenagem singela, 
mas bonita e comovedora, tal como 
demonstravam as lâgrimas furtivas nos 
olhos de muitos. Simultaneamente, foram 
lidas as quadras vencedoras do "Concurso 
de Quadras aos Pioneiros" da CIRV e O 
Milénio, cujos vencedores, foram: 
3o. prémio para Alice Soares, de 
Scarborough, corn a quadra: 
-Foram eles PIONEIROS 
Corn a aima oprimida 
Eu esquecê-los jamais 
Ganharam sonhos e vida. 

O 2°. prémio foi para Vasco Garcia, de 
Mississauga, com a quadra: 
-PIONEIROS portugueses 
Que descobriram nova rota 
Agradeço-vos mil vezes 
Por nos terem aberto a porta. 

O 1°. prémio, coube a Manuel Costa, de 
Oshawa, corn a quadra: 
-Eu também imigrei 
Meu amigo PIONEIRO 
Mas eu sô aqui cheguei 
Porque chegâste primeiro. 

Todos eles receberam prendas valiosas de 
Manata Jewellery. 
Houve mençôes honrosas para Manuel 
Costa e Nélia Rocha. A todos os concor- 
rentes o nosso obrigado pela participaçâo 
e, aos vencedores, as nossas felicitaçôes. 
Nesta altura foi efectuado o sorteio de via- 
gens a Portugal e ao Winterfest'2004, ofer- 
ta de VistaSol Tours, Happy Travellers e 
CIRV-fm. 
A D. Maria Teixeira, de Toronto, ganhou 
a viagem/estadia no Winterfest 2004, uma 
extracçào feita pela Fernanda Almeida, 

présidente de Happy Travellers e, a 
viagem a Portugal, da Vista Sol, saiu a D. 
Marie-Louise Knight, de Ottawa. 
Depots desta paragem musical, voltamos 
ao espectâculo, corn a presença dos convi- 
dados Santos & Pecadores. Foram muito 
mais Santos do que Pecadores. Aos poucos 
"contaminaram" a assistência corn a sua 
excelente execuçào musical e a magia da 
voz do Olavo Bilac. A participaçâo do 
püblico passou a ser total. Jovens de todas 
as idades cantaram, bateram palmas, me- 
xeram e remexeram os quadris... 
O recinto ficou ao rubro. 

Continua na prôxima pagina 

Did you know that the equity in your home can give 

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

interest rates than you might get otherwise? 

Find out more about the Scotia Total Equity® Plan 

at your nearest branch. 

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

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

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

"Trademark of The Bank of Nova Scotia. 'Registered Trademark of The Bank of Nova Scotia. 
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Quando o nosso Shawn Desman entrou 
em palco, sob a gritaria dos mais jovens - 
aos milhares!- e o aplauso dos restantes, foi 
O "fim da macacada"... Shawn Desman, ao 
sen melhor, bem acompanhado corn com- 
panheiros de dança. Jungle, Touch, K-Dub 
e Harlem, deram uma demonstraçâo 
extraordinâria de ritmo, sincronismo, 
beleza visual e... suor. Eles dançam 
mesmo! Shawn canta e dança, sem parar, 
como se fosse uma mâquina de som e 
ritmo. E, nào se furtou a gritar, bem alto, 
"tenho orgulho em ser português! 
Trabalho para muitos püblicos mas nào hâ 
nenhum para mim como o português!" 
Dentro deste espirito de gratidào, Shawn 
Desman ofereceu a Frank Alvarez uma 
bonita Plaça Comemorativa -Certified 
Canadian Gold of Canadian Recording 
Industry Association-, pela venda de 50 
mil exemplares do seu CD, em agradeci- 
mento pelo carinho e apoio que a CIRV 
Ihe deu desde os primeiros passos da sua 
carreira. 
Um gesto bonito que demonstra bem o 
caracter e o reconhecimento do jovem 
artista. 
Frank Alvarez, tal como jâ fizera com os 
anteriores artistas que desfilaram no 
palco, entregou a Shawn Desman uma 
Plaça Comemorativa e a Medalha dos 50 
anos da Comunidade Portuguesa da 
CIRV-fm. Depois, mais animados que 

nunca, Shawn e sens companheiros, 
levaram os jovens ao delirio e os mais 
maduros a momentos de exteriorizaçâo 
que nem imaginavam ser possivel. Um fim 
de festa inigualavel. 
Pensamos que o Portuguse Day'2003 foi o 
mais equilibrado e conseguido de sempre. 
Contribuiiram para o sucesso os muitos 
Jovens (que garotas lindas tinhamos la!) 
présentes desde a abertura da festa até ao 
limite da mesma. E queriam mais. No 
proximo ano contamos convosco, jovens 
desinibidos e felizes. 
Contamos também, ontem, hoje e aman- 
hâ, com os nossos estimados e impres- 
cindiveis patrocinadores: Labatt Brewers, 
Tony Martins-Home Life, Bairrada 
Churrasqueira Grill, Nova Era Bakery, 
Pizza Nova e Augusto Pires de CP Auto 
Body e Drive-Me-Rent-a-Car. 
Espectaculos da envergadura do 
Portuguese Day nào é possivel sem o apoio 
dos amigos patrocinadores. Obrigado! 
Bom, e sem o publico, entào nem pensar 
em festas... A nossa gratidào eterna para 
todos. 
Também um justo aplauso para as equipas 
da CIRV, FPtv e O Milénio, sempre 
esforçadas e prontas para a luta de bem 
servir os ouvintes, tele-espectadores e 
leitores. 

JMC 

Relatorio sobre Columbia 
culpabiliza NASA 
A nave espacial Columbia foi destruida 
por um objecto que atingiu a asa 
durante a descolagem e pela “cultura” 
da propria Nasa, segundo o relatorio do 
grupo de investigaçào, vindo a publico 
esta terçâ-feira. Cerca de sete meses 
depois do acidente - que ocorreu a 1 de 
Fevereiro - quando a nave regressava a 
terra, o relatorio coloca o dedo “na feri- 
da da Nasa”, acusando a organizaçâo 
de ser tào responsâvel pelo acidente, 
como o pedaço de esponja isoladora 
que atingiu a asa. 
A causa fisica do acidente foi provocada 
pela avaria no protector térmico, loca- 
lizado na parte exterior da asa esquerda 
da nave. Essa avaria permitiu que ar 
extremamente quente pénétrasse na 
isolaçâo e derretesse a estrutura de 
aluminio da asa que levou à destruiçào 
da nave. 
O protector térmico, segundo o 
relatorio, foi atingido durante a desco- 
lagem. Um pedaço de esponja isoladora 
que se descolou do tanque de com- 
bustivel da nave atingiu a asa, a 81.7 
segundos da hora de descolagem, quan- 
do a nave jâ viajava a duas vezes mais a 
velocidade do som. 
No entanto, o relatorio debruça-se para 
cilém do acidente fisico que vitimou os 
sete astronautas a bordo. Nele pode-se 
1er a razâo pela quai aconteceu e as con- 
clusôes sâo criticas ao execuüvo da 
Nasa. “Estamos convencidos de que as 
prâticas do executivo em nào prestar 
mais atençâo ao programa de naves 
espaciais sâo tào responsâveis pela 
causa do acidente como o objecto que 
atingiu”. 

O relatôrio aponta o dedo ao “orça- 
mento, histôria, pohtica, compromis- 
ses, mudanças de prioridades e... pro- 
grama cultural” da Nasa. O concelho 
administrativo reagiu ao relatôrio 
durante a conferêneia de imprensa que 
decorreu terça-feira, em Washington. 
Harold Gehman disse que o relatôrio se 
concentra nos problemas da Nasa, mas 
que tivesse olhado para as qualidades, a 
équipa teria conseguido elaborar mais 
de 248 pâginas. “Este executivo sai 
desta experiência convencido de que a 
Nasa é uma organizaçâo de renome”, 
clisse Gehman. “É um executivo consti- 
tuido por pessoas maravilhosas que 
estâo a trabalhar arduamente para fa- 
zerem coisas ûnicas e muito especiais... 
Gostariamos de nos certificat que a 
populaçâo americana sabe que tem 
uma instituiçâo na quai se podem orgul- 
har e que se chama Nasa”. 
Durante a conferêneia, foram apresen- 
tadas vârias recomendaçôes, algumas 
das quais necessitam de ser implemen- 
tadas antes da prôxima viagem ao 
espaço e envolvem mudanças na orga- 
nizaçâo, que poderâo ser implemen- 
tadas a longo termo. 

EMMIM Bttk&m 
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 

Teiei: 905 712-8882 
Em breve abertura de uma nova 
padaria portuguesa na Mavis e 
Darry. Estejam atentos! 
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CARI>I!CIRO 

21/03 A 20/04; > 

É provâvel que sinta maior necessidade de passar mais tempo em 
casa de modo a recuperar das exigências do mundo exterior. 
Aproveite para relaxar. 

TOLRO 
21/04 A 20/05 

É bastante provâvel que, durante este breve trânsito da Lua pela 
Casa III, elementos da familia do sexo feminino possam desem- 
penhar um papel importante na sna vida. 

QCMCOS 
21/05 A 20/06 

Tenderâ a identificar-se emocionalmente com aquilo que possui 
ou valoriza. Se a Lua estiver em tensao, preocupaçôes com 
dinheiro poderao surgir. 

CàRàNQLEJO 
21/06 A 20/07 

A sua atençâo estarâ mais voltada para os assuntos domésticos e 
familiares. Terâ maior dificuldade em lidar corn outras pessoas 
de forma objectiva. 

22/07 A 22/08 1 
,x. -Ci. 
Aproveite este trânsito da Lua pela Casa XII para explorar o seu 
eu interior, o seu lado espiritual. É possivel que se sinta mais sen- 
sivel aos problemas da hnmanidade. 

ViROCfif' 
23/08 A^/O» fj 

As relaçôes entre si e os seus amigos parecem ser mais fâceis e 
profundas do que o usual. Uma amiga poderâ ter um papel 
importante na sua vida. 

BALANçA 

23/09 A 22/10 

Se nào se sente à vontade para mostrar os seus sentimentos em 
pùblico, estes dias poderâo nâo ser fâceis, jâ que dificilmente se 
conseguirâ conter! 

ESCORPIâO 
23/10 A 21/11 

Acima de tudo, desejarâ alargar os sens horizontes. Como tal, 
poderâ conhecer pessoas estrangeiras ou que vivam num ambi- 
ente muito diferente do seu. 

SAGITâRIO 
22/11 A 21/12 

CAPRICORNIO 
22/12 A 20/01 

Aproveite este trânsito da Lua pela Casa VIII para fazer uma 
limpeza, uma transformaçâo interior libertadora. Os contactas 
corn Peixes e Caranguejos serâo facilitados. 

Os conflitos, a surgir, terâo uma natureza emocional, pelo que 
lhe serâo especialmente dificeis de controlar. Nào se deixe 
manipular pelos outros. 

ÀQLÂRIO 
21/01 A19/02 

fields 
20/02 A'âfo/03 

É possivel que surja um ressentimento em relaçâo a alguém, 
resultado da tendência para a repressâo de sentimentos que 
caracteriza este trânsito. 

É possivel que o romance esteja, de alguma forma, relacionado 
corn O ambiente doméstico. O seu instinto protector estarâ tam- 
bém mais marcado. 

Horizontal: 
1 - PERDER A FRESCURA. 
2 - CONDUZ O SANGUE; 
COBRE O REI; LAÇO 
APERTADO. 
3 - SEMENTEIRA LETRA 
DOBRADA 
4-OFERECEI;VAMOS. 
5 - TENHO ESPERANÇA 
CHEFE ETIOPE. 
6-DESIGNAÇÀO(INV); 
DOUTOR 
7 - PODE SER DOCE; REI 
CONFUSO. 
8- VOLTAR 
9- PREVENÇÔES; 
FILEIRA. 
10- CORRENUMVALE; 
BATER COM A CABEÇA. 

123456789 10 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

■EEIEE 

Ei"E El" 
Vertical: 
1 - Mostrar. 2 - Néon (s.q.); campeâo; romanos. 3 - Desprezo. 
4 - Vogais; ave pernalta australiana. 5 - Rezei (inv.); som 6 - Melodiosa. 
7 - Fundamento (inv.); letra dobrada. 8 - Mandar. 9 - Penetrar; fileira. 
10 - Caminhos; zangar. 

As SOLUCÔES DA EDICÀO ANTERIOR; 
Horizontals: 
1- mira; res 2- ilativo 3- tratamento 4- aol; re 5- triorentos 6- miariam 7- roer; bb 
8- asno; carro 9- podios 10- odor; me; si 
Verticals: 
1- metafora 2- ror; os 3- alimenta 4- ait; oiro 5- lavra 6- ram; er; corn 
7- eternidade 8- sineta; ri 9- vt; ombros 10- zoo; bosi 

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

The Medallion 

m 

ACTORES: 

Jackie Chan, Claire Forlani, Julian Sands, Lee Evans 

Grénero: Acçào Duraçâo: 89 minutos Director. Gordon Chan 

m 

SiNOPSE 

Depois de ter escapado um acidente quase mortal que envolvia uma 
misteriosa medalha, Eddie (Chan), um rigoroso policia de Hong 
Kong, é subitamente transformado num combatente imortal corn 
poderes sobrenaturais. Eddie voluntaria-se para ajudar uma colega, 
agente Nicole (Forlani), para determinar o segredo da medalha e 
enfrentar os demoniacos seres que a lutam desesperadamente para 
voltar a tê-la. 

mss 

Beyoncé e Metallica 
actuam nos MTV Video 
Music Awards 
A cantora Beyoncé e os Metallica jun- 
taram-se a Mary J. Blige, 50 Cent, 
Good Charlotte, Coldplay e Christina 
Aguilera na lista de artistas convida- 
dos para a cerimônia dos prémios da 
MTV, a decorrer quinta-feira no Radio 
City Music Hall, em Nova lorque. 
A ediçâo de 2003 dos MTV Video 
Music Awards sera transmitida em 
directo a partir das 18h30 e integrarâ 
nomes como Britney Spears, Missy 
Elliot, Serena Williams e Iggy Pop. 
A estes artistas juntam-se as inter- 
vençôes de Duran Duran, Nelly Dmx, 
Drew Barrymore, Ben Stiller, Avril 
Lavigne, Dave Navarro, Pamela 
Anderson, P. Diddy, Ashanti, 
Evanescence e Snoop Dogg. 
Entre os nomeados da ediçâo deste 
ano estào Missy Elliot, 50 Cent, 
Eminem, Justin Timberlake, Coldplay, 
The White Stripes, Christina Aguilera 
e Beyoncé Knowles. 
A cerimônia de entrega dos prémios 
da MTV poderâ ser vista por mais de 
mil milhôes de pessoas, através de 42 
canals, abrangendo 382,1 milhôes de 
casas em todo o mundo. 

Lenita Gentil grava novo CD de 
fado corn Natalino de Jesus 
A artista Lenita Gentil esta a preparar 
um novo disco, a editar no Outono, e um 
espectâculo, "privilegiando a sua carreira 
a solo", disse à Lusa fonte da sua produto- 
ra. 
Lenita Gentil esteve envolvida nos ülti- 
mos très anos no projecto EntreVozes, ao 
lado de Maria Armanda, Alice Pires e 
Teresa Tapadas, que decidiu abandonar 
"para se dedicar mais à sua prôpria car- 
reira e a um pùblico que lhe tem sido 

sempre fiel". 
Em Setembro, confirmou a cantora à 
Lusa, entrarâ em estüdio para gravar "um 
conjunto de fados em dueto com o 
Natalino de Jesus". 
Os dois artistas iniciam em finals de 
Outubro uma digressâo pelos Estados 
Unidos. Lenita Gentil actuarâ dia 28 de 
Novembro em Paris. 
Este ano, Lenita Gentil editou o CD 
"Maria la portuguesa", em que, a par da 

composiçâo de 
Carlos Cano, 
gravou "Ao cair da 
tarde" (Florêncio de 
Carvalho), "Cançâo 
de embalar" (José 
Afonso), "Canto o 
fado" (Joâo Nobre), 
entre outros. 
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SAUDE EM SUA CASA 

ffGADO FERIDO E DESTRUfDO PEIO AlGOOl 
O figado é a grande fâbrica do corpo que 
produz, transforma, purifica e 
armazena. Nele se fabricam muitas sub- 
stâncias necessârias à produçâo de hor- 
monas e fermentes, e a bilis para diluir 
as gorduras alimentares tornando-as 
mais absorviveis. O figado também 
transforma muitos produtos alimentares 
e medicamentos contribuindo para a sua 
melhor eficâcia, sintetiza substâneias 
para juntar a muitos produtos tôxicos 
tornando-os inofensivos, e armazena glu- 
cose para ter este açùcar como réserva e 
O utilizar em caso de necessidade se fal- 
tar O combustivel necessârio para ali- 
mentar o cérebro. 

O figado é um ôrgâo tào 
necessârio à vida como o coraçào ou os 
pulmôes. Tal como o coraçào esta no 
meio de um sistema circulatôrio: a veia 
porta hepâtica que traz, transportado 
pelo sangue, os produtos a serem trans- 
formados pelo figado, e os coloca, 
limpos e refinados, de volta na circu- 
laçâo. Também, à semelhança dos pul- 
môes corn o fumo do tabaco, o figado 
pode ser uma causa frequente de morte 
provocada pelo prôprio individuo; Uma 
morte evitâvel, se o uso do alcool nâo se 
tornasse mais forte e dominante do que 
a prôpria vontade. 

A cirrose alcoôlica é causa fre- 

quente de uma morte lenta e horrivel, 
mas, ao contrario de outras mortes 
semelhantes como a do cancro, poderia, 
se houvesse força de vontade, ter sido 
evitada. Enquanto o canceroso tenta 
fazer tudo para escapar da morte, o 
doente corn cirrose muitas vezes conti- 
nua a beber e a contribuir para apressar 
o fim. É corn imensa tristeza que tenho 
observado tantos homens, e 
mulheres, a matarem-se 
lentamente apesar dos con- 
selhos dos médicos, ou dos 
apelos da familia e amigos. 
Algumas destas pessoas, ao 
sentirem-se impotentes para 
resistir à bebida, fantasiam 
serem diferentes, imunes às 
doenças e à morte causadas 
pelo alcool; muitas vezes esta 
ideia ilusôria continua a per- 
durar até à fase terminal da 
doença. 

O alcool em quantidades mo- 
deradas geralmente nâo causa doenças 
do figado; contudo, quando ultrapassa 
certos limites, e ao longo dos anos, pode 
destruir as células do figado em pessoas 
susceptiveis. O grau da destruiçào vai-se 
reflectir no aumento dos enzimas prove- 
nientes das células hepâticas destruidas, 
que aparecem em quantidades elevadas 

nas anâlises do sangue. 
A fase inicial da doença causada 

pelos efeitos tôxicos do alcool é o figado 
gordo, uma doença sem sintomas e 
potencialmente reversivel. O ùnico trata- 
mento possivel para evitar a sua pro- 
gressào é a abstinência total de alcool, 
pelo menos até os valores dos enzimas 
hepâticos nas anâlises ao sangue 

voltarem ao normal. A par- 
tir dai s6 a moderaçâo na 
bebida, se a abstinência 
nâo for possivel, é que 
pode evitar a progressâo 
para a hepatite alcoôlica, 
uma doença mais activa e 
severa corn sintomas de 
dores abdominais, nâusea, 
falta de apetite e fraqueza 
generalizada. Nessa fase, 
se o uso de âlcool nâo 
acaba totalmente, as célu- 
las inflamadas vào origi- 

nar cicatrizes capazes de obstruir os 
minüsculos canais circulatôrios origi- 
nando um aumento de pressâo na circu- 
laçào da veia porta hepâtica; e essa 
pressâo pode causar varizes nas veias da 
parede interior do esôfago. Forma-se 
assim a cirrose hepâtica de origem 
alcoôlica, uma doença grave, perigosa e 
irreversivel que pode dar grande debili- 

dade. A cirrose faz inchar a barriga pela 
formaçâo de fluido dentro da membrana 
que envolve a cavidade abdominal; pode 
causar ictericia a amarelar a pele; ou 
pode aumentar a susceptibilidade à 
hemorragia. A pressâo nas varizes do 
esôfago pode causar ruptura e hemorra- 
gia originando uma complicaçâo 
cinquenta por cento mortal. 

Em qualquer cirrose, no estado 
avançado da doença, a transplantaçâo 
dum figado de cadâver é a ùnica sal- 
vaçâo possivel, mas na lista de espera 
para transplante de figado os doentes 
corn cirrose causada pelo âlcool estào 
sempre em ultimo lugar, pois muitos 
deles iriam voltar a beber e destruir o 
transplante que lhes salvou a vida.. 

Na cirrose alcoôlica a bebida é 
tantas vezes soberana: Pode ultrapassar 
a razâo, o desejo de viver, ou fantasiar 
como falsa a evidência da verdade. A 
saüde passa a ser mera ilusâo, e a vida, 
impossivel sem o âlcool, traz sem remis- 
sào a morte: Uma impotêneia patética da 
vontade! 

(Treebo extraido do livro SAÜDE NO CICLO 

DA VIDA, da autoria do Dr. César Cordeiro, 

publicado recenteinente.) 
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“Hora de Prazer” 
corn Santos e Pecadores 
Pela terceira vez consecutiva em Toronto, 
Santos e Pecadores foram uma das 
grandes apostas de Portuguese Day, na 
ediçâo deste ano, em Canada’s 
’Wonderland. Começando por apresentar 
os grandes êxitos que tornaram a banda 
numa das melhores da müsica portuguesa 
actualmente. Nâo obstante o püblico ter 
sido um tanto ao quanto “dificil” ao inicio, 
os Santos e Pecadores conseguiram colo- 
car os milhares de pessoas que ali se encon- 
travam em pé, cantando cada um dos 
temas, sobretudo as baladas “Nâo voltarei 
a ser fiel”, “Horas de Prazer”, “Fala-me de 
Amor” e no fim o “Momento Final”. 
Olavo Bilac, vocalista do grupo, falou corn 

Milénio, logo apôs o concerto. 
Milénio - O püblico de Wonderland é 
diferente e mais selectivo. Quai foi a dife- 
rença que mais se salientou para vocês? 
Olavo Bilac - Estamos mais habituados ao 
espectâculo em que o püblico esta em pé, 
mais rock ‘n’ roll. Neste caso, as pessoas 
estavam sentadas, o que torna as coisas 
mais dificeis. No entanto, a festa é por- 
tuguesa e acabâmos por captar a participar 
deste püblico que se une à müsica por uma 
saudade que sentem de Portugal. 
Milénio - Mas conseguiram ter um pübli- 
co em pé. Quai foi a sensaçâo que sentiste 
ao ver que, subitamente, todos saltavam e 
gritavam? 

Olavo Bilac - Eu jâ esta- 
va à espera disso. É grati- 
ficante ver que um povo 
que se mantem afastado 
do seu pais gosta de se 
identificar corn as ban- 
das - seja Santos e 
Pecadores ou outras - 
que vem aqui. 
Milénio - “Ondas” é o 
tema mais ouvido actual- 
mente em Portugal. 
Como estâo os projectos 
actuals dos Santos e 
Pecadores? 
Olavo Bilac - Estamos a 
acabar a tourné. Daqui, 
vamos para Penafiel e 

para a Madeira. Esta passagem por 
Toronto faz parte da divulgaçâo desse tra- 
balho. Acabando, vamos começar a 
preparar o proximo trabalho de originals. 
Milénio - Jâ hâ data de lançamento? 
Olavo Bilac - Isso ainda estâ no ar. 
Milénio - Como analisas actualmente a 
situaçâo em que se encontra a müsica por- 
tuguesa, ou seja, a nivel de divulgaçâo e 
apoio em Portugal? 
Olavo Bilac - Hâ mais apoio â müsica por- 
tuguesa nas comunidades da diâspora do 
que propriamente em Portugal. A müsica 
é uma indüstria. Como indüstria, tem que 
haver uma lei que a defenda. Para actuar 
no Canadâ, temos que pagar um imposto. 
É esse tipo de coisa que tem que existir em 
Portugal, mas que ainda nâo existe. Isso 
dépende do Estado. Sô se o Estado obrigar 
as râdios a passar müsica portuguesa é que 

haverâ um futuro promissor para o nosso 
mercado. 
Milénio - Obrigada, voltem sempre. 
Olavo Bilac - Obrigado. Uma abraço para 
todos e continuem a ouvir müsica por- 
tuguesa. 

Nâo obstante a luta constante das' bandas 
portuguesas em se afirmarem no seu 
prôprio pais, os Santos e Pecadores têm ao 
longo dos anos procurado uma müsica 
corn identidade prôpria que vai conquis- 
tando o mercado. 2001 é o ano de regres- 
so dos Santos & Pecadores, apôs anos de 
estrada e de sucesso corn os âlbuns “Onde 
Estas”, “Love”, “Ao vivo” e “Vbar”. “Horas 
de Prazer” é o quinto âlbnm do grnpo, 
corn temas muito diferentes reflectindo a 
personalidade de cada um dos elementos 
dos Santos & Pecadores. 

Enfrentando um diagnostico de cancro 

Maria Joào Figueiredo 

Embora se oiça falar de can- 
cro quase todos os dias, quan- 
do alguém é diagnosticado 
corn a doença pode sentir-se sô 
e receoso. Pode ainda sentir-se 
desesperado corn toda a infor- 
maçâo que é necessârio assim- 
ilar e corn o peso das decisôes 
a tomar. A Canadian Cancer 
Society (Sociedade Canadiana 
do Cancro) pode proporcionar- 
Ihe, a si e à sua familia, o apoio de que 
nécessita quando recebe o diagnôstico da 
doença. Os serviços e especialistas da 
Canadian Cancer Society (Sociedade 
Canadiana do Cancro) vâo ajudâ-lo, em 
parceria com o seu médico, a escolher a 
melhor forma de superar a doença. 

O que é o cancro? 
O cancro é uma doença que começa nas 
células. O nosso corpo é composto por mi- 
Ihôes de células agrupadas de forma a for- 
mar ôrgâos e tecidos como por exemplo os 
pulmôes, o figado, os müsculos e os ossos. 
Genes no interior de cada célula dâo, a 
esta, instruçôes para crescer, trabalhar, 
reproduzir-se e morrer. Normalmente 
estas instruçôes sâo claras, as nossas célu- 
las obedecem e mantemo-nos saudâveis. 
Por vezes as instruçôes de uma célula tor- 
nam-se confusas e esta cresce desorde- 
nadamente. Apôs algum tempo, grupos de 
células anormais formam massas ou 

tumores. Se estas células per- 
manecerem no mesmo local o 
tumor é benigno. Tumores 
benignos usualmente nâo sâo 
perigosos ou mortals. Por 
vezes estas células anormais 
invadem os tecidos circun- 
dantes e espalham-se para ou- 
tras partes do corpo. Quando 
isto sucede o tumor é maligno 

e o doente sofre de cancro. As 
células de tumor que se espalham para ou- 
tras areas do corpo chamam-se metâstases. 
Os tumores malignos ou cancros podem 
ser perigosos e é importante que sejam 
detectados e tratados rapidamente antes 
que se espalhem pelo organismo. Os can- 
cros sâo denominados conforme o ôrgâo 
onde surgem. Por exemplo, um cancro que 
surja no côlon e se espalhe para o figado 
serâ chamado de Cancro do côlon corn 
metâstases no figado. 

Ajude-se a si prôprio! 
Mantenha-se optimista. O tratamento do 
cancro tem evoluido muitissimo nos ülti- 
mos vinte anos e hâ hoje em dia mais 
esperança de cura do que alguma vez 
houve. Novos métodos terapêuticos têm 
hipôteses de ajudar pessoas mesmo corn 
cancros avançados e recorrentes. 

Aceite ajuda. Vai provavelmente descobrir 
que os seus amigos e familiares o querem 

ajudar. Aceite a ajuda. Hâ pessoas que sen- 
tem que falar corn um voluntârio experi- 
ente que tenha passado pela mesma 
doença as ajuda. Informe-se sobre este tipo 
de serviços na sua comunidade ou con- 
tacte directamente a Canadian Cancer 
Society (Sociedade Canadiana do Cancro). 

Informe-se. Mantenha uma atitude 
aberta e coopérante para corn a sua 
équipa médica. Dê-lhes a conhecer as 
suas questôes e receios e faça perguntas. 
Envolva-se: eles ajudâ-lo-âo a obter o 

tratamento e a informaçâo de que 
nécessita. 

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

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

Vamos fazer do cancro histôria. 

Si439-0000 We Deliver 
Quality 
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A ESCOLA, O SISTEMIA E OS NOSSOS ANSEIOS 

Rentrée Escolar 
Sempre que se aproxima um novo ano lec- 
tivo, recordo-me de uma composiçâo que 
um aluno uma vez fez sobre as férias de 
verâo. Nela, podia ler-se “...acho a palavra 
férias uma utopia. Vivemos em funçào 
delas, desejamos que cheguem e, sem nos 
apercebermos, acabam tào depressa que 
nâo podem ser reais”. Tenho a certeza 
que, neste momento, milhares de alunos 
estào a pensar nesta “utopia” que termina 
na prôxima segunda-feira. Regressamos às 
aulas no dia 2 de Setembro. Regressam 
também a este semanârio as crônicas 
sobre a educaçào, os problemas que a afec- 
tam e as soluçôes que estâo a ser estu- 
dadas e implementadas. 
Tanto para os que regressam, como para 
aqueles que vào iniciar esta bonita camin- 
hada pela primeira vez, é sempre bom 

lembrar aquilo que os pais e/ou encar- 
regados de educaçào devem fazer: acom- 
panhar os filhos, fisica e psicologica- 
mente, apoiâ-los e participar na vida esco- 
lar dos filhos. O sucesso escolar de cada 
aluno dépende de um conjunto de fac- 
tores que incluiem as competências de 
carâcter gérai, a desenvolver ao longo de 
todo o ensino, assim como as competên- 
cias especificas que dizem respeito a cada 
uma das areas disciplinares e disciplinas. 
O termo “competência” pode assumir 
vârios significados. O mais importante e 
que nos importa frisar aqui envolve co- 
nhecimentos, capacidades e atitudes. Um 
dos sentidos que mais se mencionarâ ao 
longo do ano escolar prende-se corn o 
termo literacia. Isto é, a cultura gérai que 
todos devem desenvolver como conse- 

quência da sua passagem pela 
educaçào bâsica e que pres- 
supôe a aquisiçào de um certo 
numéro de conhecimentos e a 
apropriaçào de um conjunto 
de processes fundamentals 
mas nào se identifica corn o 
conhecimento memorizado de 
termes, factos e procedimen- 
tos bâsicos, desprovido de ele- 
mentos de compreensào, inter- 
pretaçào e resoluçào de problemas. A 
aquisiçào progressiva de conhecimentos é 
relevante se for integrada num conjunto 
mais ample de aprendizagens e enquadra- 
da por uma perspectiva que cqloca no 
primeiro piano o desenvolvimento de 
capacidades de pensamento e de atitudes 
favorâveis à aprendizagem. Assim, a com- 

petência diz respeito ao 
processo de activar recursos 
(conhecimentos, capaci- 
dades, estratégias) em diver- 
ses tipos de situaçôes, 
nomeadamente situaçôes 
problemâticas e que nào 
foram previamente determi- 
nadas. 
Assim, muito resumida- 
mente, vamos unir as màos 

para que os nossos alunos tenham um ano 
repleto de sucessos e possam sentir que o 
êxito escolar é a maior riqueza que se 
pode dar a um individuo. Cabe aos pais, 
aos professores, à direcçào escolar e à 
comunidade contribuir para que este 
processo seja bem sucedido. Bom regresso 
a todos. 

Intervençâo especi'fica em Rabo de Peixe: 

Governo Regional promove aeçâo e desenvolvimento 
o conselho do Governo Regional dos Administraçào Central. 
Açores, reunido na cidade de Ponta O anüncio foi feito pelo secretârio regional 
Delgada, aprovou uma resoluçào que insti- da Habitaçào e Equipamentos, José 
tui a orientaçào para a “Intervençâo Contente, na conferêneia de imprensa 
Especifica em Rabo de Peixe”, a quai para apresentaçào das decisôes do conse- 
passa a constituir o enquadramento gérai Iho do Governo, que, na ocasiào, relevou o 
para uma aeçào conjugada das grande objective governativo na imple- 
Administraçôes Regional e Local e de ou- mentaçào de um projecto especial de reor- 
tros parceiros envolvidos, inclusive a da denamento e reabilitaçào da freguesia de 
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Rabo de Peixe. 
O Governo Regional entende que a 
inserçào, de forma autônoma e destacada, 
de um quadro de informaçào, no àmbito 
dos pianos anuais de investimento da 
Regiào, se reveste da maior importància 
para o concelho da Ribeira Grande, e, 
mais especificamente, para Rabo de Peixe, 
ao consubstanciar um primeiro esforço na 
elaboraçào e execuçào do planeamento, 
corn vista ao tratamento integrado dos 
mültiplos problemas daquela freguesia. 
As vulnerabilidades, identificadas em 
vârios dominios, mas também as poten- 
cialidades da freguesia e da sua popu- 
laçào, aconselham o prosseguimento de 
uma intervençâo multidisciplinar e multi- 
departamental, orientada para o desen- 
volvimento e para a melhoria da quali- 
dade de vida da populaçâo de Rabo de 
Peixe e que estimule a participaçâo dos 
diverses actores locais, pùblicos e priva- 
dos. E neste contexte que o Governo 

Regional elaborou a orientaçào agora 
aprovada e que consagra um conjunto de 
programas e medidas de carâcter sectorial 
e local, jâ em execuçào ou a executar a 
curto e médio prazo, ao quai se pretende 
dar prioridade no àmbito do piano de 
desenvolvimento sôcio-econômico para 
Rabo de Peixe. 
Os objectives globais da intervençâo 
especifica para Rabo de Peixe centram-se 
no reforço da coesâo social interna e ter- 
ritorial da freguesia, procurando-se 
expandir as acçôes de intervençâo comu- 
nitària; na dinamizaçâo de um processo 
continue de planeamento participative 
das populaçôes locais, dirigido à pro- 
moçâo do desenvolvimento sustentâvel 
de Rabo de Peixe; e no relançamento da 
imagem regional da freguesia, valorizan- 
do-a a todos os niveis, em particular nas 
areas do ambiente, urbanisme e das 
capacidades empreendedoras dos sens 
habitantes. 
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O secretàrio regional da 
Agricultura e Pescas, Ricardo 
Rodrigues, passou esta terça-feira 
a bordo da atuneiro ‘‘Pérola dos 
Açores”, acompanhando um dia 
de faina do atum, ao largo da costa 
de Sâo Miguel, ilha a que a embar- 
caçào deu uma volta compléta. 

Uina ocasiào aproveitada pelo governante 
açoriano para se inteirar “in loco” das difi- 
culdades que os pescadores e armadores 
açorianos do àtum enfrentam desde hâ 
alguns anos, pela escassez daquela espécie 
nos mares do arquipélago. Alias, Ricardo 
Rodrigues constatou, mesmo, essa 
escassez, jâ que ao longo de todo o dia, os 
pescadores do “Pérola dos Açores”, pro- 
priedade de Mestre Sacadura, da Ribeira 
Quente, nào avistaram um ünico tunideo. 
A safra deste ano, apesar disso, tem-se 
mostrado bastante melhor do que em 2001 
e 2002, jâ que foram capturadas no 1° 
semestre cerca de 513 toneladas de atum, 
quantidade ainda assim substancialmente 
inferior à média dos anos oitenta e noven- 
ta, quando os barcos açorianos chegaram 
apanhar mais de sete mil toneladas de 

atum numa sô safra. 
A este propôsito, o secretàrio regional jâ 
reiterou a sua convicçâo de que os 
armadores e pescadores açorianos têm 
que ser apoiados na sua actividade, 
nomeadamente através das possibilidades 
abertas pelos acordos firmados corn Sâo 
Tomé e Principe para a operaçào de 
embarcaçôes açorianas nos mares daquele 
pais africano de lingua portuguesa. 

Secretàrio da agricultura e 
pescas acompauliou dia de 
faiua do atum 

Fase de optimisme 

Confiança economica aumentou 
no segundo trimestre deste ano 
o relatôrio dos indicadores da 
conjuntura economica de 
Julho, divulgado pelo Banco 
de Portugal, mostra que o sen- 
timento econômico do pais 
melhorou. No entanto, os 
valores permanecem muito 
abaixo do desejado. 

A evoluçào da economia portuguesa 
apresentou alguns sinais de melhoria 
no segundo trimestre do ano. A 
expectativa no nâo agravamento do 
desemprego contribuiu para esta fase 
optimista da economia do pais. No 
entanto, o Banco de Portugal révéla 
que os valores conjunturais do ülti- 
mo trimestre continuam muito em 
baixo. 
Os dados registados mostram que 
cairam quase 27 por cento das ven- 
das de veiculos, incluindo os todo-o- 
terreno. Assistiu-se ainda a uma 

I reduçâo de 18 por cento nas vendas Ide comerciais pesados. Houve uma 
forte queda no investimento na con- 

I struçào. A atribuiçâo de licenças 
I para a construçâo de novas 

habitaçôes diminuiu cerca de 12 por 
cento. 
O numéro do desemprego aumentou 
em mais de 38 por cento face ao 
mesmo periodo do ano passado e, ao 
nivel dos impostos, registou-se uma 
descida de quatro por cento nas 
receitas. 

Créditos bancârios 
dificultados 

De acordo corn o que foi ainda divul- 
gado pelo Banco de Portugal, as 
instituiçôes bancârias mantiveram a 
restriçâo aos empréstimos ao sector 
privado através do aumento das 
taxas de juro e das garantias exigi- 
das. 
Os segmentos mais afectados corn 
esta medida foram os empréstimos a 
longo prazo a sociedades nâo finan- 
ceiras e os empréstimos particulares 
destinados ao consumo. 
Esta situaçâo tem tendência a 
agravar-se no terceiro trimestre de 
2003, sobretudo ao nivel dos par- 
ticulares. 

CréBlca à disiâneM 
"Gabeças". 
Eujâsabia... 
Quando o estado em que Portugal se 
encontrava, fez debandar o entào 
Primeiro-Ministro socialista, e o povo por- 
tuguês - cujo mal tem sido a memôria 
curta sobre os governos do PS... - escolheu 
uma nova formula para "pegar" na triste 
situaçâo em que mergulhâramos, obvia- 
mente que foi duro para todos, a con- 
stataçâo das realidades. 
O Governo da Repùblica nâo tinha outra 
qualquer saida, que nâo fosse a de con- 
frontar os Portugueses corn o realismo e a 
seriedade da Verdade. 
O discurso das ilusoes, da "promessa" e do 
entretenimento corn o "diâlogo", nâo era 
leal para com a Naçâo, tornava-se 
necessârio arregaçar as mangas. 
Para o Povo Madeirense, nada disto era 
novidade. 
Desde logo percebêramos o embuste de 
todo aquele paleio socialista, viamos como 
as coisas corriam e iamos alertando para 
as consequêneias - o que levou a que nos 
chamassem "nomes"... 
Bern como as mangas madeirenses estive- 
ram sempre arregaçadas, pois esta é a 
nossa maneira de estar na vida. 
Sô que nada tendo nos a ver corn os dis- 
parates socialistas, apanhâmos corn as 
inevitâveis medidas que a Repùblica se viu 
obrigada a adoptar. 
O que é injusto, pois a Regiâo Autônoma 
manteve-se sempre como o grande bastiâo 
nâo-socialista, enquanto Présidente da 
Repùblica, Assembleia da Repùblica, 

Governo da Repùblica, Regiâo Autônoma 
dos Açores e os maiores Municipios por- 
tugueses, se identificavam ideologica- 
mente corn a desastrosa orientaçâo entâo 
perfilhada. 
Como diz o Povo, a Naçâo, da euforia pas- 
sou a "cramar". 
Aqui, na Madeira, percebemos que "cra- 
mar", nâo ia resolver fosse o que fosse. 
Percebemos que baixar os braços e ir na 
onda, séria o suicidio. 
Puxou-se pela cabeça e arranjou-se meios, 
que sô o juizo da governaçâo regional cri- 
ara condiçôes para lhes podermos aceder. 
E lançou-se o discurso da CONFIANÇA. 
É o ùnico que permite as coisas andar. 
Mas, neste discurso da CONFIANÇA, 
nesta orientaçâo assumida de a vida nâo 
parar e de assumir o desafio das dificul- 
dades, em momento algum se pintou o 
quadro de cor de rosa (credo!...nâo é refer- 
êneia aos socialistas...). 
Referiu-se sempre a gravidade generaliza- 
da da situaçâo econômica mundial, o 
desastre que Portugal suportava, e ainda as 
dificuldades que muito marcam alguns 
paises onde temos Comunidades ai resi- 
dentes. 
A CONFIANÇA vive bem corn a VER- 
DADE. Dâ-se mal, é corn as ilusôes desas- 
trosas. 
Nunca se esconderam dificuldades de 
pagamentos, os quais, também apesar de 
atrasos, nunca deixaram de se cumprir. 
Nunca se prometeu aquilo que, apesar de 
justo e necessârio, ainda nâo podia ser 

realizado. 
Nunca se teve medo pseudo-in- 
telectual de assumir um certo 
desenrascanço. 
Hâ quem ache, por razôes 
ôvias, que deviamos ter deixado 
a Regiâo Autônoma se afundar 
no pessimismo, até por colo- 
nialista mania de devermos 
remar atrâs do Rectângulo. 
Agora, os nossos adversârios 
tentam deturpar as coisas. E 
inventam que nôs disséramos tudo ser 
"facilidades", o que é mentira, que nôs afir- 
mâramos poder fazer mesmo o que nâo 

programado, o que é outra 
falta de verdade. 
E é vê-los, desde o Parlamento 
madeirense a escritos por ai, a 
exigir tudo e mais alguma 
coisa, a propôr despesa, quase 
sempre nâo investimento, 
numa distorsâo do discurso 
necessârio, mas realista, que 
se lançou na hora certa. 
Como se o Povo nâo lhes 
percebesse o jogo... 

Eu jâ sabia, conhecendo-os de ginjeira, que 
eles iriam por ai... 
Ah "cabeças"!... 

Il A rToli E A LL 
BV VIcrCtB CWTtï» 

Fazendo do seu 
Sonho uma 

realidade. Confîe 
nos serviços de 

VICTOR 
COUTO 
CATERING 
o cozinheiro 

que serve sempre 
um esmerado 

banqueté e 
copo de àgua 

S01 Alliance Ave. Torontïo, On 
4^6-7B6-56Sa 4*1 6-537-104B 

Fax: 4*16-766-3S46 www.bridal.ca/ambiance 
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que asctaüo au. 
As opiniôes expressas por Mateus Machado nào reflectem as opiniôes dojornal O Milénio. 

Africa Austral discute caminhos para a paz 
Cimeira em Dar-es-Salam, Tanzania, des- 
tina-se a procurar formas eficazes de con- 
solidar a paz e promover a prosperidade 
na regiâo 
Os 14 chefes de Estado de todos os paises- 
membros da Comunidade para o 
Desenvolvimento da Africa Austral 
(SADC) iniciaram esta semana uma 
cimeira em Dar-es-Salam, capital da 
Tanzania, destinada a discutir as formas 
mais eficazes de consolidar a paz e pro- 
mover a prosperidade na regiâo. 
Segundo o ministro-adjunto sul-africano 
dos Negôcios Estrangeiros, Aziz Pahad, a 
assinatura de um pacto regional de defe- 
sa, corn o objectivo de evitar tentativas de 
golpes de Estado e guerras civis na regiâo, 
deverâ ser o ponto mais alto da agenda da 
reuniào. 
O pacto de defesa, que a Africa do Sul 
deseja ver aprovado e rubricado nesta o 
cimeira, tem duas vertentes, uma 
diplomâtica e outra militar. Segundo a 
sua filosofia, a SADC passarâ a ter uma 
força de intervençâo, que poderâ intervir 
em qualquer dos Estados-membros em 
caso de uma rebeliâo ou um golpe de 
Estado contra um governo considerado 
legitimo. 
Pahad disse que Pretoria considéra ina- 

ceitâvel a oeorrêneia de golpes de Estado 
na regiâo e que o novo pacto de defesa 
terâ por missào, em caso de golpe, tentar 
primeiro restaurar a normalidade através 
de pressâo diplomâtica e, caso ela falhe, 
através de uma intervençâo militar. 
Durante a cimeira serâo discutidas a esta- 
bilizaçâo de Angola e da Repüblica 
Democrâtica do Congo bem como a situ- 
açâo no Zimbabué, onde uma profunda 
crise politica, econômica e social colocou 
nos ultimos 3 anos uma economia forte â 
beira da ruina. 
Enquanto 6 milhôes de cidadâos do 
Zimbabué dependem de ajuda alimentar 
de emergêneia para sobreviver, o executi- 
vo do présidente Thabo Mbeki é acusado 
por muitos de ter estado mais preocupado 
em defender o seu homôlogo Robert 
Mugabe e o partido no poder, a ZANU- 
PF, do que em encontrar saidas para a 
crise, uma crise para muitos provocada 
pela total ausência de democracia no 
Zimbabué. 
A SADC é composta pela Africa do Sul, 
Moçambique, Botsuana, Angola, 
Moçambique, Malaui, Repüblica 
Democrâtica do Congo, Tanzânia, 
Suazilândia, Lesoto, Namibia, Seycheles, 
Zimbabué e Zambia. 

Padaria e Pastelaria Portuguesa 
os para Casamentos, Baptizados los para Casamentos, Baptizados 
iversârios e todo o tipo de festas Licenciado 

pelo LCBO îcializados em Salgadinhos 

iHljjlilffliill Ipô)ID(ç) 

Abertos 7 dias por semana 
das 5h00 da manhâ 
às 2hÜÜ da manhâ 
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Bolo Rei I Pâo de Mafra I Broinhas 
Faça a sua encomenda corn antecedência 

1728 EGLINTON AVENUE WEST - TORONTO • TEL: 416-256-7833 

SPORTS BAR 
Corn antena parabôlica para captar 

Bom ambiente de ^odos os jogos de futebol de Portugal. 
Todos jogos internacionais via satélite 
incluindo os da América Latina. 

convtvenaa. 
Venha ver 
a diferença. 

Salas Privadas 
para fumadores e 

nâo-fumadores Licenciado 

pelo LCBO 

Gambia: 

Curandeiro afirma ter achado 
remédie contra SIDA 
Um herbanârio ghanense, Al-Hassan Ibn 
Aboubacarr, suscitou um debate acérrimo 
no pais apôs afirmar ter descoberto um 
remédio contra o HIV/SIDA. 
Al-Hassan, fundador da Clinica Universal 
Africana de Tratamento corn as Plantas 
Allahu Akbarr, convocou os jornalistas na 
sua residência de Gana Town, a 30 km a 
sul de Banjul, para anunciar ter curado 
certos doentes da SIDA. 
"Nâo creio pessoalmente na afirmaçâo 
segundo a quai nâo hâ remédio contra o 
HIV/SIDA. Certos pacientes vieram corn 
os sens processos médicos indicando que 
eram seropositivos mas, curei- os", decla- 
rou aos jornalistas. 
Este médico ghanense, cuja clinica estâ 
cheia de raizes e de outras plantas medici- 

nais, é muito respeitado no seio da comu- 
nidade e o seu estabelecimento estâ sem- 
pre cheio de pacientes. 
"A verdade é que nâo hâ remédio contra a 
SIDA", declarou Nuha Ceesay, director 
adjunto do Secretariado Nacional de Luta 
contra a SIDA, sustentando que a histôria 
de Al-Hassan nâo dévia ser levada a sério, 
advertindo que o ervanârio sô provocava a 
confusâo no processo de sensibilizaçâo 
sobre o HIV/SIDA na Gambia. 
Porém, Aston Njie, fundadora da associ- 
açâo Crianças e Orfâos que Vivem corn o 
HIV/SIDA (COLWA) sugeriu que, em vez 
de se rejeitar de imediato as afirmaçôes do 
curandeiro tradicional, era preciso que os 
peritos fizessem pesquisas adequadas 
sobre a sua descoberta. 

Aberto 7 dias por semana, das 8h00 da manhâ às 2h00 da manhâ 

Conferêneia Nacional 
luso-Canadiana 
No ultimo fim de semana de 
Setembro, dias 26, 27 e 28 de 
Setembro, um grupo de jovens luso 
canadianos, juntamente corn o 
Congresso Nacional Luso-Canadiano, 
leva a efeito uma conferêneia nacional 
sob o tema “Onde Estamos? Para 
Onde Vamos?”, integrada nas cele- 
braçôes dos 50 anos de comunidade 
portuguesa no Canadâ e que conta 
corn o apoio de BCPbank. 
Os organizadores da conferêneia 
levam a cabo uma conferêneia de 
imprensa terça-feira, 2 de Setembro, às 
17h00, nas instalaçôès do BCP, 1104 
Dundas St. W., em Toronto. 
Représentantes do Comité dos 50 
anos, do Congresso Nacional Luso- 
Canadiano, da Luso-Can Tuna e da 
Acapo deverâo estar présentés para 

ammeiar os detalhes da conferêneia, 
incluindo sessôes, oportunidades e 
eventos sociais. Présente na conferên- 
eia de imprensa estarâ o présidente e 
CEO do BCP, Dr. Alexandre Beirâo. 
Ao longo das prôximas semanas, serâo 
dados mais detalhes sobre o fim de 
semana da conferêneia que contarâ 
também com o festival internacional 
de tunas no Canadâ. 

Mais de 900 mortes acima da média 
na Grâ-Bretanha devido ao caler 
A Grâ-Bretanha registou 907 mor- 
tos acima da média das semanas 
équivalentes dos ültimos cinco 
anos, em consequêneia da canicu- 
la que atingiu o pais entre 09 e 15 
de Agosto, revelou o Gabinete 
britânico de estatistica, ONS. 
Peter Goldblatt, da ONS, snblinhou ser 
impossivel atribuir automaticamente estas 
mortes snplementares ao calor, pois as 

estatisticas relativas à mortalidade podem 
variar em cerca de 500 mortos de um ano 
para o outro. 
A Grâ-Bretanha bateu o recorde historien 
de calor no passado dia 10, corn uma tem- 
peratura de 38,1 graus centigrados numa 
aldeia de Kent, ultrapassando âssim os 
37,1 grans registados em 1990 em 
Cheltenham, segundo o centro meteo- 
rolôgico britânico. 
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Beber vinho pode prolongar a vida 
Cientistas descobriraxn que o tinto ajuda 
contribui para a longevidade. 

Pode nào ser a receita para uma vida eterna, mas dizem 
que ajuda a uma vida mais longa. Nâo estamos a falar de 
um medicamento milagroso, mas apenas de vinho tinto. 
Cientistas descobriram que o vinho tinto tem um ingre- 
diente que dâ anos de vida e pensam que estào perto de 
criar um medicamento a partir de uma enzima desse 
liquido. 
Começaram por ser experiências de laboratôrio: pegou-se 
em fermento usado em qualquer padaria e verificou-se 
que juntando um pouco de vinho tinto o fermento durava 
mais 8% que o normal. Depois aconteceu o mesmo corn as 
moscas: um pouco de vinho tinto e as moscas duravam 
muitos mais. 
Como os seres humanos nào sào moscas, nem fermento 
de padeiro, hâ que estudar mais a famosa enzima do 

vinho tinto que prolonga a vida. Para os humanos, essa 
enzima ainda é desconhecida, mas esta là, garantem os 
investigadores. 
O trabalho dos cientistas mostra é que se mudarmos uma 
enzima podemos prolongar a vida. Se for esse o caso, 
entào devemos fazê-lo, mesmo que nào se acerte logo. Dà- 
nos esperança para encontrar a enzima certa para os 
humanos e chegar à pilula anti-idade. Certo é que o 
vinho tinto tem um componente que prolonga a vida. 
Agora resta esperar que os cientistas saibam quai o com- 
ponente que résulta nos seres humanos. Até là vamos 
envelhecendo e podemos seguir a recomendaçào dos 
médicos, que jâ dizem que um, e apenas um, copo de 
vinho tinto nas refeiçôes principais faz bem ao metabolis- 
mo. Do mesmo modo que o azeite e outras plantas corn 
propriedades anti-oxidantes. Enquanto nào chega a pilula 
da longevidade nào hâ nada como se tentar ter uma vida 
saudâvel e de preferência uma longa vida. 

Emigrantes preferem Portugal 
para casar 
Em 2002 celebraram-se em Portugal 357 casamentos de 
cidadàos portugueses residentes no estrangeiro, 244 dos 
quais entre émigrantes portugueses e 113 entre estes e 
estrangeiros, révéla o Jornal de Noticias. 
O jornal, que acompanhou a realizaçào de um casamento 
emigrante em Portela da Cabras, concelho minhoto de 
Vila Verde, cita nümeros do Institue Nacional de 
Estatistica (INE) para dar conta do "apego às raizes" dos 
émigrantes no que toca a nüpcias. 
JN acrescenta ainda que se realizaram em territôrio 
nacional nove matrimônios entre cidadàos estrangeiros, 
cifrando-se em 366 os casamentos entre pessoas corn 
residência fora do pais. 
O JN avança também que 308 homens residentes no 
estrangeiro contrairam matrimônio em Portugal corn 
mulheres vivendo câ e 341 noivas que moram fora do pais 
uniram-se a portugueses que residem em Portugal. 
Assim, foram celebrados no ano passado 1015 casamentos 

em que pelo menos um cônjuge residia fora do pais, ou 
sqja, 1,8% dos 56.457 casamentos realizados em Portugal. 
Em 1997, das 63 mil uniôes conjugais celebradas em 
Portugal, 1118 foram entre émigrantes e de portugueses 
corn estrangeiros. 

José Patricio Caires Angelo Martins 
• Présidente • 

Patricio 
AUTO COLLISION 

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

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

Gratinado de Cogumelo$ e 
Frango 

InCREDIinitS PfiRfl 4 PESSOflS: 

Meio frango cozido 
2 fatias grossas de fiambre 
500 g de cogumelos 

^ 100 g de queijo raspado 
5001 Béchamel 
1 limào 

(OriPECÇflO: 

Retire a pele e os ossos do frango, corte a carne em 
cubos pequenos, coloque-os num prato de forno e 
junte-lhes o Béchamel. Lave os cogumelos e leve-os a 
cozer durante 5 minutes, em âgua temperada de sal e 
corn o sumo de limào; escorra-os depois e junte-os ao 
frango corn o Béchamel Parmalat. 
Junte também metade do queijo e o fiambre cortado 
em cubos pequenos, misture bem, polvilhe corn o 
restante queijo ralado e leve ao forno pré-aquecido a 
220°C durante 15 minutos. Sirva quente. 

Sobremesa: 

Bananas à Moda dos Açores 

InCREDItniES PWRfl o BOLO: 
8 bananas 

* 2 colheres de sopa de manteiga 

1 colher de sopa de farinha de trigo 

8 colheres de sopa de açûcar 

* 7 copo de leite 

2 ovos 

* 7 câlice de aguardente 

(OnEECÇÔO: 

Coloque num pirex untado de manteiga, as bananas partidas 
no sentido do comprimento. 
Bata as gemas corn 4 colheres de sopa de açücar, acrescente o 
leite, juntamente corn a farinha dissolvida num pouco de 
agua e leve ao lume, mexendo sempre ate engrossar. 
Depois retire e junte a aguardente. 
Derrame este creme sobre as bananas. 
Bata as claras em castelo firme, e acrescente as outras 4 col- 
heres de sopa de açücar, sempre a bâter. 
Derrame as claras sobre as gemas, e leve ao forno médio ate 
alourar. 

Bom Apetitel 
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Canada ganha primeira medalha nos 
logos Universitarios Mnndiais 

Campeonato 
da Futebol 
do Brasil 
(Brasileirao) 
Prossegue o "brasileirao''^ domingo, 
dia 31 de Agosto, a FPtv transmite o 
jogo Flamengo (do Rio de Janeiro) 
contra o Corinthians (de Sâo Paulo), 
às 3 boras da tarde. 
Aprecie a espectacularidade do mel- 
hor futebol do mundo em FPtv, 
todos os domingos. 

Toronto LYNX 
mumoflm-de-semana 
de lata 
O Toronto Lynx Soccer Club tem 
este fim-de-semana uma grande 
oportunidade de conseguir o 4o. 
lugar da Northeast Division, da Liga 
Norte-Americana de Futebol -A 
League. Basta que consiga veneer os 
ültimos jogos, este fim-de-semana no 
Centennial Stadium. Sexta-feira, dia 
29, às 20h00, o Lynx defronta o 
Team Calgary e, depots, Domingo, 
dia 31, às 18h00, recêbe o Virginia 
Beach. 
Deem o vosso apoio ao futebol. 
Vejam os jogos dos clubes de 
Toronto e arredores. 

Hamburgo 
quer Abel 
Xavier 
Abel Xavier esta a um passo de rumar até 
à Alemanha para alinhar no Hamburgo, 
actual pemiltimo classificado da 
Bundesliga, com apenas um ponto em 
quatro jogos. 
Em declaraçôes à SIC, o internacional 
português confirmou o interesse do clube 
germânico, assim como de outros emble- 
mas, nacionais e estrangeiros. 
O defesa direito é um jogador livre desde 
que deixou o Galatasaray, da Turquia, no 
inicio de Agosto e pretende resolver a sua 
situaçâo ainda esta semana, uma vez que 
as inscriçôes de futebolistas terminam no 
dia 31 de Agosto. 

Bui Silva na final dos 1500 métros 

Benfica perdeu 1-0 
contra a Lazio 
o BenHca perdeu hoje por 1-0 
corn a Lazio de Roma, em jogo 
da seg^nda "mâo" da terceira 
pré-eliminatôria da Liga dos 
Campeôes europeus de futebol, 
falhando a qualificaçâo para a 
primeira fase da prova e seg^in- 
do para a Taça UEFA. 

No estâdio do Bessa, "casa" emprestada 
devido às obras no estâdio da Luz, os 
vice-campeôes portugueses, que tin- 
ham perdido na capital italiana por 3-1, 
voltaram a baquear, em consequêneia 
de um golo de César, aos 28 minutes. 

* « I 

10° Teresa Machado (Portugal); 59,46 

Os portugueses que entraram em aeçào 
no terceiro dia dos Mundiais de Atletismo 
estiveram em bom piano. Rui Silva quali- 
ficou-se para a final dos 1500 metros, ao 
terminar no segundo posto da sua série, 
logo atrâs do marroquino Hicham El 
Guerrouj. O sportinguista, campeào 
mondial de pista coberta, fez o tempo de 
3.38,37 minutes e ficou apenas a 12 cen- 
tésimos de El Guerrouj, um dos can- 
didates à vitôria final. A corrida decisiva 

realiza-se na prôxima quarta-feira, a partir 
das 20 horas (hora portuguesa). 
Classificaçâo dos seis primeiros (primeira 
meia-final dos 1500 metros): 
1° Hicham El Guerrouj (Mar): 3.38,25 
minutes 
2° Rui Silva (Por): 3.38,37 
3° Ivan Heshko (Ucr): 3.38,47 
4° Roberto Parra (Esp): 3.38,51 
5° Vyacheslav Shabunin (Rus): 3.38,60 
6° Gert-Jan Liefers (Hol): 3.38,61 

No lançamento do disco, Teresa Machado 
classificou-se no décimo posto, com a 
marca de 59,46 metros, numa prova dom- 
inada pela bielorrussa Irina Yatchenko. 
Classificaçâo das seis primeiras (lança- 
mento do disco): 
H Irina Yatchenko (Bielorrüssia): 67,32 
metros 
2'“ Anastasia Kelesidou (Grécia): 67,14 
3° Ekaterini Voggoli (Grécia): 66,73 
4° Olena Antonova (Ucrânia): 65,90 
5° Vera Pospisilova (R. Checa); 65,55 
6° Natalya Sadova (Russia): 65,22 

Pedido e preenchimento dos documentos 
para Résidantes Permanentes no Canada 

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

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

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

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

Tenha um ano feliz com a 
Happy Travellers. 

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

A atleta de Judo Catherine Roberge con- 
quistou a primeira medalha para o 
Canada, nos Jogos Universitarios 
Mundiais, terça-feira, em Daegu, Corea 
do Sul. Roberge conquistou a medalha de 
prata na classe feminina de 70 quilos, 
depois de ter perdido o primeiro lugar 
para a francesa Gevrise Emane. 
Roberge, estudante em Limoilou College, 
foi uma das melhores primeiras etapas. 

derrotando a brasileira Andresa 
Hoshino, em 59 segundos, a holandesa 
Anne De Rooy, em 4.52 minutos e a 
espanhola Leire Iglesias, em prolonga- 
mento. 
Roberge é a campea nacional na divisao 
dos 70 quilos. Para além desta medalha, 
Roberge também conquistou os titulos do 
Open da Suécia, Taça de Cuba e o Open 
da Finlândia, no inicio do ano. 

CdINFIE EM EXPO SOOO 
EXPERIÊNCIAE 
HONESTIDADE ^' V- 

AO-VOSSO- - „ 

HillP"" (esquina com a Jaflo SU TM^O, 

Estimativas gratis TelVFaX; 416-533-2439 
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Sporting venceu Belenenses em Alvalade nu 
Fâbio Rochemback marcou o primeiro 
golo oficial no novo Estâdio Alvalade XXI, 
em Lisboa, num encontre em que a 
"estrela" maior da vitôria do Sporting 
sobre o Belenenses (4-2) foi Tonito. 
O espanhol, chamado a colmatar a ausên- 
cia de Silva, bisou e foi sobre ele que foi 
cometida a grande penalidade que permi- 
tiu ao brasileiro, emprestado esta época 
pelo FC Barcelona ao Sporting, marcar o 
primeiro golo em competiçôes oficiais no 
novo recinto "leonino". Sem poder contar 
corn os avançados Niculae e Silva, lesiona- 
dos, o técnico "leonino" Fernando Santos 
voltou a colocar Lourenço sozinho na 
frente atacante- e o jovem avançado, mais 
um produto da "cantera" sportinguista, 
acabaria por fazer o golo que desempatou 
a partida, depuis do Belenenses ter reposto 
a igualdade a "frio", no primeiro minute 
do segundo tempo. 
Trinta e très mil pessoas acorreram ao 
encontre da segunda jornada da 
Superliga, que marcou a estreia oficial do 
primeiro recinto do Euro2004 construido 
de raiz. Em campo estiveram duas 
équipas que trabalharam para o espectâcu- 
lo, num jogo bonite, quase sem inter- 
rupçôes e apenas corn o senâo do mau 

estado da relva. 
O Sporting controlou pratica- 
mente todo o primeiro tempo 
e, aos 14 minutes, 
Rochemback inaugurou o 
marcador na conversâo de 
uma grande penalidade a 
punir falta de Hélder Rosârio 
sobre Tonito, depots de uma 
assistência de Joâo Pinto. 
Aos 22 minutes, Rochemback 
atirou uma "bomba" à figura 
do guarda-redes Marco 
Aurélio e, cinco minutes 
depots, foi Tonito quem ten- 
tou fazer o "chapéu" ao guar- 
da-redes da turma do Restelo, 
mas sem o conseguir. 
O 2-0 surgiu, aos 29 minutes, por Tonito, 
numa excelente triangulaçâo corn Joâo 
Pinto, corn o espanhol a aparecer sem mar- 
caçâo, a internar-se na area do Belenenses 
e a esperar pelo momento certo para 
"picar" o esférico sobre Marco Aurélio. 
O Belenenses, que nâo pode contar corn o 
gabonês Antchouet, a cumprir um jogo de 
castigo, viria a reduzir, contra a corrente 
do jogo, na primeira oportunidade que 
teve à disposiçâo, num lance em que ficou 

a düvida se Sousa queria mesmo fazer o 
"chapéu" ao guarda-redes Ricardo ou se 
pretendia apenas cruzar para o interior da 
area do Sporting. No reatamento, muitos 
espectadores ainda procuravam o seu 
lugar no Alvalade XXI quando um 
rapidissimo contra-ataque do Belenenses 
acabaria por repor a igualdade, por inter- 
médio de Leonardo, a aproveitar uma 
defesa incompleta de Ricardo, apôs um 
tiro do meio da rua de Mauro. 

O Sporting abalou e o "fan- 
tasma" de uma surpresa 
ainda chegou a pairar em 
Alvalade, pelo menos até ao 
momento 57, quando 
Lourenço - que continua a 
marcar em todos os jogos em 
que alinha - desfez a igual- 
dade num lance muito confu- 
so na area dos "azuis", à quar- 
ta tentativa. Très minutas 
depots, Tonito fixava o resul- 
tado num lance titpico de 
contra-ataque, apôs um lança- 
mento primoroso, ainda no 
meio- campo do Sporting, 
saido dos pés de Telle. O 
espanhol limitou-se a passar 

por Marco Aurélio e a atirar para o fundo 
das redes. Os "leôes" baixaram o ritmo e 
procuraram gerir a vantagem, corn 
Fernando Santos a permitir a Lourenço e 
Tonito a consagraçào das palmas, quando 
foram rendidos por Miguel Garcia e 
Clayton. O Belenenses ainda poderia ter 
reduzido, jâ em periodo de descontos, mas 
a cabeçada de Leonardo, em posiçâo 
frontal à baliza do Sporting, saiu frouxa 
para uma defesa atenta de Ricardo. 

Benfica consegue vitôria contra Guimaràes 
o esloveno Zahovic e o hùngaro 
Feher foram os autores dos dois 
golos que proporcionaram ao 
Benfica um dificil triunfo (2-0) na 
recepçâo a um Vitôria de 
Guimaràes que, pelo que produziu, 
poderia ter regressado à cidade- 
berço corn um desfecho menos 
punitivo. 
Actuando segundo um esquema 
bastante elâstico, corn os jogadores 
a movimentarem-se em todo o rel- 
vado, os vimaranenses foram pau- 
latinamente criando espaços e 
abrindo brechas na confusa e desar- 
ticulada defensiva lisboeta, que nào 
se entendia corn as mudanças de 
velocidade e de direcçào da for- 
maçào visitante. Moreira defendeu 
mesmo um potente remate de Nuno Assis, 
evitando quase por instinto um golo certo, 
tal a direcçào e a violêneia do tiro, possivel 
devido à lentidâo e parcimônia da defensi- 
va anfitriâ, cujo flanco esquerdo deixava a 
nü as reconhecidas carêneias que a boa 
vontade de Cristiano nào anulam. 
O Benfica nào atinava corn a melhor 
forma de roubar a bola ao adversârio, que 
tinha em Nuno Assis e Guga duas ver- 
dadeiras setas apontadas às balizas de 
Moreira. O brasileiro chegou mesmo a 
estar perto do golo, quando aos 28 minu- 
tes disparou forte e rasteiro, valendo ao 
Benfica um desvio "milagroso" de Argel, 
ao meter o pé no ultimo instante. O 
Benfica, que aos 25 minutas ficou sem 
Simâo Sabrosa, a contas corn uma lesào, 
sendo por isso rendido por Alex, passou a 
sentir ainda mais dificuldades de pro- 
gressào, até porque Fehér, isolado na 
frente de ataque, nào conseguia livrar-se 
da apertada marcaçào que Bruno Alves e 

Marco lhe faziam, utilizando mesmo 
alguns truques que o ârbitro nem sempre 
puniu como dévia. 
Um tiro monumental de Geovanni, execu- 
tado a cerca de 30 metros da baliza à guar- 
da de Miguel, que evitou o golo desviando 
a bola corn os punhos, trouxe novo alento 
aos lisboetas, que num lance entre Miguel 
e o mesmo Geovanni estiveram à beira de 
inaugurar o marcador. Decorria entào um 
periodo de melhor produçào "encarnada", 
e dessa toada resultaria o primeiro golo do 
Benfica, aos 45 minutas, ainda que de 
grande penalidade, transformada por 
Zahovic e provocada por Guga, que sobre 
o risco da sua baliza cortou corn a mào um 
remate à meia-volta de Fehér, na sequêneia 
de um canto apontado por Geovanni e 
depuis de uma déficiente intervençào de 
Miguel, que neste lance terâ cometido o 
seu ùnico erro. 
Em cima do intervalo, e corn a expulsào de 
Guga, os vimaranenses poderiam ter clau- 

dicado sem retorno a uma eventual 
recuperaçào. Contudo, nào foi isso 
que sucedeu. A équipa minhota 
"revoltou- se" contra tal adversi- 
dade, e reagindo realizou um 
segundo periodo de excelente qua- 
lidade, para o que também con- 
tribuiu uma acentuada quebra fisi- 
ca dos "encarnados" e o reajusta- 
mento promovido por Augusta 
Inâcio na composiçào do "xadrez", 
corn a entrada de jogadores frescos 
e râpidos, designadamente 
Fangueiro, que passou a ser um 
verdadeiro quebra-cabeças para os 
pouco inspirados defesas lisboetas. 
Curiosamente, foi o jovem Joâo 
Pereira que, apôs uns minutos na 
procura de uma posiçào que mel- 

hor servisse as suas qualidades, trouxe ao 
Benfica um novo fôlego, forçando mesmo 

a defesa contraria a cuidar melhor dos 
espaços, jâ que a équipa anfitriâ passava a 
realizar incursôes pelos dois flancos, 
depois de até entào apenas o direito ter 
funcionado quase em pleno. 
O golo da confirmaçào, concretizado aos 
80 minutos por Fehér, aconteceu na 
sequêneia de um ataque veloz de Miguel 
pela direita, a que se seguiu um passe la- 
teral para o hùngaro que, isolado, nào fa- 
Ihou. O triunfo jâ dificilmente fugiria ao 
Benfica, mas nem por isso os vimaranens- 
es se resignaram, e a provâ-lo estâo alguns 
lances de perigo que a defensiva lisboeta 
anulou corn muita dificuldade. 
Arbitragem demasiado irregular do juiz 
lisboeta Pedro Henriques, que procurou 
seguir um modelo de actuaçào que permi- 
tiu algumas flexibilidade, mas que a certo 
passo poderia ter provocado uma pequena 
guerra no relvado. 

A QUE IAZ A DHRENçA COM ESPECIAIS TODOS OS DIAS! 

OB clientes de Kluk Kluck*s 
votaram e deram a sua prima2Îa 
aoB.nossos frangos. Os frangos 
mais baratos de Mississauga. 
Entregas ao domieflio em breve. 

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

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

na esquina da Bumhamthorpe) 

ENCOMENDAS PELO TELEtWŒ: 

905 272-4459 
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onato, com os "leoes" a registarem o resul- 
tado mais dilatado da ronda até ao 
momento, ao vencerem na estreia oficial 
do Estadio Alvalade XXI o Belenenses, 
por 4-2. 
O FC Porto ocupa a terceira divisào, com 

os mesmo pontos do Benfica, que vencera 
sabado o Guimaarâes, no Estâdio 
Nacional, em Lisboa, por 2-0, com golos 
do eslovénio Zahovic (45), na transfor- 
maçào de uma grande penalidade, e do 
hùngaro Feher (80). 

À segunda Jornada, o campeao FC Porto 
perdeu os primeiros dois pontos na 
Superliga portuguesa de futebol 2003/04, 
ao empatar 1-1 com o Estreia da 
Amadora no Estadio José Gomes, na 
Reboleira. 
Os "dragôes" fizeram um mau ensaio para 
o encontro da proxima sexta-feira no 
Monaco, frente aos italianos do AC 
Milâo, em jogo da Supertaça, e na proxi- 
ma ronda recebem nas Antas o Sporting, 
super-moralizado pelo excelente inicio de 
temporada. 
Os portistas inauguraram o marcador, jâ 
na segunda parte, por intermédio do sul- 
africano Mcarthy (62), na cobrança de 
um livre directo, em posiçâo frontal à ba- 
liza do Estreia da Amadora, a punir falta 
sobre Deco. 
O Estreia da Amadora repos a igualdade 
com um "chapéu" tirado a preceito por 
Julio César (76) a Vitor Baia, cinco minu- 

tos depois do brasileiro ter entrada em 
campo para render o seu compatriota 
Miran, aos 71. 
Com o desfecho do jogo da Reboleira, 
Sporting e o Maritimo, ambos com seis 
pontos, ficaram no comando do campe- 

Campeao FC Porto 
perde es primeires 
pontos à 
segunda rondi 

Paris/2003 

Marcha - Um bom começo 
Grandes marcas nas Hnais dos 20 
km marcha masculinos e 10.000 
metros femininos marcaram a 
primeira Jornada dos IX 
Campeonatos do Mundo de 
Atletismo, que sabado se iniciaram 
em Paris. 

Primeiro, foi o equatoriano Jefferson 
Perez, o equatoriano que foi campeao 
olimpico em 1996, a tirar todo o partido de 
uma "prova perfeita", em termos de traça- 
do, temperatura e humidade, para fazer a 
melhor marca mondial de sempre, com 
1:17.21. Depois de uma "prova perfeita", 
uma corrida de ritmo louco nos 10.000 
metros, com as quatro primeiras a 
entrarem para o "top-6" de sempre. 
A etiope Birhane Adere ganhou em fan- 
tâsticos 30.04,18, novo recorde de Africa, e 
assim sucedeu à sua compatriota Derartu 
Tulu, que desistiu. Um pouco antes de 
Tulu jâ a portuguesa Fernanda Ribeiro 
tinha parado, sensivelmente a meio da cor- 
rida, frustrando as expectativas de que, 
desta vez, terminaria uma corrida "câ para 
tras". Mas nao: esta provado que Fernanda 
ou acaba junto as primeiras ou entào nâo 
aceita o sacrificio de "penar" para um 
lugar que se sabe antecipadamente 
modesto. 
Em piano também negativo esteve o mar- 
chador Joao Vieira, um dos poucos que 
nâo melhorou a marca pessoal ou o me- 
lhor do ano. Terminou em 17°, a minuto 
e meio do seu melhor e longe do oitavo 

lugar que a generalidade dos analistas Ihe 
apontava. Rui Silva esteve nas séries de 
1.500 e foi o melhor, dando excelentes 
indicaçôes para a meia-final de segunda- 
feira, dia em que também volta a competir 
Teresa Machado, que hoje "fechou" a lista 
de finalistas que sairam das qualificaçôes. 
Além da marcha e dos 10.000 metros tam- 
bém se disputou a final do peso masculino, 
corn a vitôria algo surpreendente do 
bielorusso Andrei Miknevich, que vem de 
dois anos de suspensào por doping. 

Os lançadores dos EUA eram os favoritos 
mas nâo conseguiram mais que a prata, 
para Adam Nelson, enquanto o campeâo 
do Mundo John Godina se quedava pelo 
nono lugar e o lider de 2003, Kevin Toth, 
pelo quarto. 
Domingo apenas competem duas atletas 
portuguesas - as marchadoras Susana 
Feitor e Vera Santos. A primeira, que tem 
um bom curriculo internacional, mas nâo 
tem feito uma época ao seu melhor, apon- 
ta para um lugar entre as oito melhores. 

enquanto que a segunda, que conseguiu 
minimos por muito pouco, tentarâ evitar 
os ültimos lugares. Mais quatro finais 
preenchem a jornada: o heptatlo, os 10.000 
metros masculinos e os 100 metros femini- 
nos. No heptatlo a sueca Carolina Kluft 
tem quase 200 pontos de avanço sobre o a 
francesa Eunice Barber, pelo que é pouco 
provâvel a recuperaçào. Nos 10.000 metros 
destacam-se dois etiopes - o "velho" 
Gebreselasie e o "novo" Kenenisa Bekele - 
e o queniano Charles Kamathi. 
Finalmente, na velocidade feminina a 
ucraniana Block defende o titulo ante a 
ameaça das norte-americanas, mesmo sem 
Marion Jones. 

1 
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SyPERLIGA 
EQUIPAS 

1 SPORTING 

2 MARlTIMO 

3 BENFICA 

4 BOAVISTA 

5 FC PORTO 

6 NACIONAL 

7 SP.BRAGA 

8 P.FERREIRA 

9 ACAOÉMICA 

10 ALVERCA 

11 GUIMARÀES 

12 MOREIRENSE 

13 GIL VICENTE 

14 RIO AVE 

15 E.AMADORA 

16 BELENENSES 

17 BEIRA-MAR 

18 U. LEIRIA 

PORTUCUCSfl DE fUTEBOL PROEISSIOMOL 
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RESULTADOS 

Alverca - Maritimo, 0-1 
Benfica - V. Gulmarâes, 2-0 
Sporting - Belenenses, 4-2 
U. leiria - Académica. 0-2 
RIO Ave - Gll Vicente, 1-1 

P. Ferreira - Moreirense, 1-0 
Sp. Braga - Naclonal, 1-0 

l. Amadora - FG Porto. 1-1 
Beira-Mar - Boavista, 0-2 
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PRôXIMA JORIMADA 

Gll Vicente - P Ferreira 
Moreirense - Sp. Braga 
Boavista - V. Gulmarâes 
Beira-Mar - Alverca 
Maritimo - Rio Ave 
Naclonal - E. Amadora 
Académica - Benlica 
Belenenses - 0. leiria 
FC Porto - Sporting 

DÀRIO (Académica) 
BENNI MCCARTHY (FC Porto)ff^'s 
LOURENÇO (Sporting) 
TONITO (Sporting) 

FILIPE ALVIM (Académica) 
RODOLFO LIMA (Alverca) 
LEONARDO (Belenenses) 
SOUSA (Belenenses) 
FEHÉR (Benfica) 
ZAHOVIC (Benfica) 
RICARDO SILVA (Boavista) 
RICARDO SOUSA (BOAVISTA) 
BARROSO (Braga) 
JÛLIO CÉSAR (Est. Amadora) 
DERLEI (FC Porto) 
FERREIRA ("H") (Gil Vicente) 
FANGUEIRO (Guimaràes) 
GAÜCHO (Maritimo) 
MITCHELL (Maritimo) 
LITO (Moreirense) 
ROSSATO (Nacional) 
SERGINHO (Nacional) 
RUI MIGUEL (Paços Ferreira) 
JUNAS (Rio Ave) 
BETO (Sporting) 
ROCHEMBACK (Sporting) 

M LIGA 
PORTUGUESO DE fUTEBOL PROEISSIOnPL 

■V 

EQUIPA 

1 PENAFIEL 

2 V.SETÙBAL 

3 OVARENSE 

4 FEIRENSE 

5 NAVAL 
6 FELGUEIRAS 

7 PORTIMONENSE 

8 VARZIM 

9 ESTORIL 

10 LEIXÔES 

11 U.MAOEIRA 

12 O.CHAVES 

13 S. CLARA 
14 SALGUEIROS 

15 MAI A 

16 DESP.AVES 

17 SP.COVILHÀ 

18 MARCO 
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2 
2 
2 
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2 
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2 
2 
2 
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1 
0 
O 
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RESULTADOS PRôXIMA JORIMADA 

FEIRENSE - D. AVES, 2-1 

SALGUEIROS - s. CLARA, 2-2 

SP. COVILHÀ - FELGUEIRAS, 0-1 

NAVAL 1° MAIO - ESTORIL, 3-1 

VARZIM - MARCO, 1-0 

D. CHAVES - OVARENSE, 1-1 

PORTIMONENSE - MAIA, 3-1 

PENAFIEL ~ V. SETüBAL, 3-3 

U. MADEIRA - LEIXôES, 0-0 

V. SETüBAL - VARZIM 

MARCO - D. CHAVES 

SALGUEIROS - SP. COVILHÀ 

FELGUEIRAS - NAVAL 1° MAIO 

ESTORIL - FEIRENSE 

D. AVES - PORTIMONENSE 

MAIA - PENAFIEL 

SANTA CLARA - LEIXôES 

OVARENSE - U. MADEIRA 

«2 CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL - Il Divisâo %. * m m 

EQUIPA J P 

1 DRAGÔES .SAND 2 6 
2 VIZELA 2 4 
3 PAREDES 2 4 
4 P. RUERAS 2 4 
5 VILANOVENSE 2 3 
(i BRAGANÇA 1 3 
7 LOUSADA 2 3 
B SP. BRAGA B 2 3 
I) INFESTA 2 3 
10 GONDOMAR 2 3 
11 FC PORTO B 2 3 
12 LIXA 2 3 
13 VALDEVEZ 2 3 
14 ERMESINDE 2 3 
15 TROFENSE 1 1 
16 FAFE 2 1 
17 LEÇA 2 1 
IS FREAMUNDE 2 ü 
lü C.TAIPAS 2 ü 

Resultados 
V'izela - Sp. Braga B, 4 1 
Gondomar - Paredes, 1-2 
FC Porto B - C. Taipas. 4-1 
Vilanovense - Infesta. 3-0 
Leça - Pedras Rubras. l-I 
Lousada - Valdevez. 2-0 
Freamunde - D. Sandinenses. 0-2 
Bragança - Ermesinde, 3-1 
Lixa - Fafe, 2-1 
Folga: Trofense. 

3“ Jornada 
Vizela - Gondomar 
Paredes - FC Porto B 
C. Taipas - Vilanovense 
Infesta - Leça 
P. Rubras - Lousada 
Valdevez - Freamunde 
D. Sandinenses - Bragança 
Ermesinde - Trofense 
Sporting Braga B - Fafe 
Folga; Lixa. 

EQUIPA J P 

1 SAN|OANENSE 2 6 
2 PORTOMOSENSE 2 4 
3 TORREENSE 2 4 
4 ACADÉMICA B 2 4 
5 SP. ESPINHO 2 4 
ü ESMORIZ 2 4 
7 ALCAINS 2 4 
H OLIVEIRENSE 2 4 
9 U. LAMAS 2 3 
U) CALDAS 2 3 
11 POMBAL 2 3 
12 OLI.BAIRRO 2 3 
13 ESTARREJA 2 3 
14 FÂTIMA 2 3 
15 VILAFRANQUEN 2 1 
IG AC. VISEU 2 1 
17 ÂGUEDA 2 ! 
18 PAMPILHOSA 2 ü 
10 MARINHENSE 2 0 
20 O.HOSPITAL 2 0 

Resultados 
Académica B - Portomosense, 1-1 
Alcains - Vilafranquense, 2-2 
Oliveirense - A. Viseu. 1-1 
Torreense - Marinhense, 2-0 
0. Hospital - Sp. Espinho, Ü-1 
Uniào Lamas - Estarreja, l-O 
Agueda - Esmoriz, 1-1 
Sanjoanense - O. Bairro, 2-0 
Pampilhosa - Pombal, 1-2 
Caldas - Fâtima, 1-0 

3‘Jornada 
Académica B - Alcains 
Vilafranquense - Oliveirense 
Ac. Viseu - Torreense 
Marinhense - Ol. Hospital 
Sp. Espinho - U. Lamas 
Estarreja - Agueda 
Esmoriz Sanjoanense 
01. Bairro - Pampilhosa 
Pombal - Caldas 
Portomosense - Fâtima 

EQUIPA J P 

1 MICAELENSE 2 ü 
2 OLHANENSE 2 4 
3 PONTASSOLENS 2 4 
4 MAFRA 2 4 
5 ORIENTAL 2 4 
(i O.MOSCAVIDE 2 4 
7 LUS.AÇORES 2 4 
8 BARREIRENSE 1 3 
0 MARITIMO B 1 3 
10 V. NOVAS 2 3 
11 LOULETANO 2 3 
12 RIB.BRAVA 2 3 
13 PINHALNOVENS 2 2 
14 SINTRENSE 2 1 
15 CAMACHA 2 1 
l(i SPORTING B 2 0 
17 AMORA 1 0 
18 FARENSE 1 0 
10 ST.ANTONIO 2 0 
20 ODIVELAS 2 0 

Resultados 
Pinhalnovense - O. Moscavide, 2-2 
Micaelense - Sintrense, 1-0 
Maritimo B - Farense, 
adiado para 10 Set 
Oriental - Odivelas. I-ü 
Amora - Pontassolense, 0-3 
Ribeira Brava - Barreirense. (fl 
E. Vendas Novas - Sporting B, 2-1 
Olhanense - Mafra, 1-1 
Loidetano - Santo Antonio, 2-1 
Camacha - Lusitania, 1-1 

3‘Jornada 
Pinhalnovense - Micaelense 
Sintrense - Maritimo B 
Farense - Oriental 
Odivelas - Amora 
Pontassolense - R. Brava 
Barreirense - Est. V.Novas 
Sporting B - Olhanense 
Mafra - Louietano 
Santo Antonio - Camacha 
O. Moscavide - Lusitania 

«J *!’ CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL III Divisâo 
SÉRIE A 

CL EQUIPA J P 

1 JOANE 1 3 
2 M. FONTE 1 3 
3 MIRANDELA 1 3 
4 S. MARIA 1 3 
5 VIANEN.SE 1 3 
ü VILAVERDENSE 1 3 
7 AMARES 1 1 
H RONFE 1 1 
y SANDINENSE.S 1 1 
10 VALENCIANO 1 1 
11 ESPOSENDE 1 1 
12 VALPAÇOS 1 1 
13 MONÇAO 1 U 
14 MONTALEGRE 1 0 
15 P. BARCA 1 ü 
l(i REBORDEL(4 1 U 
17 CERVEIRA 1 0 
18 CABECEIRENSE 1 ü 

SÉRIE B 

CL EQUIPA J P 

1 FAMALICÀO 1 3 
2 FIÀES 1 3 
3 T. MONCORVO 1 3 
4 VILA REAL 1 3 
5 PEDROUÇOS 1 3 
ü P. BRANDÀO 1 3 
7 TIRSENSE 1 3 
H CINFÀES 1 I 
0 LOUROSA 1 1 
10 RIBEIRÀO 1 1 
11 RIO TINTO 1 1 
12 REBORDOSA 1 0 
13 RÉGUA 1 0 
14 OLIVEIRENSE 1 0 
15 A. LORDELO 1 0 
K) NOGUEIRENSE 1 0 
17 S.P. COVA 1 0 
18 CANELAS 1 0 

SÉRIE C 

CL EQUIPA J P 

1 MILHEIROENSE 1 3 
2 TOCHA 1 3 
3 TÜURIZENSE 1 3 
4 SANTACOMBADE l 3 
5 F.ALGODRES 1 3 
(i PENALVA 1 3 
7 AROUCA 1 1 
8 ARRIFANENSE 1 1 
!> ANADIA 1 1 
10 MANGUALDE 1 1 
11 .SOCIAL LAMAS 1 1 
12 U. COIMBRA 1 1 
13 CESARENSE 1 0 
14 VALECAMBRENS 1 0 
13 S. JOÀO VER 1 0 
10 SATÀO 1 0 
17 AGUIAR BEIRA 1 0 
18 GAFANHA I 0 

SÉRIE 

CL EQUIPA J P 

1 SOUREN.SE 1 3 
2 FAZENDENSE 1 3 
3 LOURINHANEN.'i ! 3 
4 PENICHE 1 3 
5 ALQUEIDÀO 1 3 
(i ABRANTES I 1 
7 CARANGUEJEI 1 1 
8 RIACHENSE 1 1 
S) RIO MAJOR 1 1 
10 BENFICA CB 1 1 
11 BIDOEIRENSE 1 1 
12 GIN.ALCOBAÇA ü ü 
13 TORRES NOVAS 0 0 
14 BENEDITENSE 1 0 
15 IDANHENSE 1 0 
K) ALMEIRIM I 0 
17 SERTANENSE 1 0 
18 MIRENSE 1 0 

SÉRIE E 

CL EQUIPA J P 

1 CARREGADO 1 3 
2 1° DEZEMBRO 1 3 
3 LOURES 1 3 
4 SANTANA 1 3 
5 CASA PIA 1 3 
G MONTIJO 1 3 
7 SACAVENENSE 1 3 
8 MALVEIRA 1 1 
0 VIALONGA 1 1 
10 MACHICO 0 0 
11 SANTACRUZENS 0 0 
12 BENFICA B 1 ü 
13 C. L(4BOS 1 0 
14 REAL ) 0 
15 ALCOCHETENSE 1 0 
K) ELVAS 1 0 
17 PORTOSANTENS 1 ü 
18 BENAVILENSE 1 ü 

SéRIE F 

CL EQUIPA J P 

1 ALMANSILENSE 1 3 
2 SIEVES 1 3 
3 MESSINENSE 1 3 
4 DESP BEJA 1 3 
5 ATLÉTICO 1 3 
(j BEIRA-MAR 1 3 
7 VASCO GAMA 1 3 
8 QUARTEIRENSE 1 1 
0 ^SIMBRA 1 1 
10 JUVÉVORA 1 1 
11 U.SANTIAGO 1 1 
12 ESP.LAGOS 1 0 
13 FABRIL 1 0 
14 IMORTAL 1 0 
15 LUSITANO VRS 1 0 
10 SEIXAL 1 ü 
17 MONTE TRIGO 1 0 
18 MOlJRA 1 0 

i 
T 

3 
J 

RSBORDELO - ViLAVERDENSE, O-I 

RCMFE - AMARES, ââ 

SANTA MARIA - MONTALEGRE, 1-0 

VALENCIANO - SANDINENSES, 2-2 

JOANE - CERVEIRA, 3-J 

MONÇAO - VlANENSE, 0-1 

M. FONTE - CABECEIRENSE, 24) 

P. BARCA - MIRANDELA, 0-! 

VAUAçOS - ESPOSENDE, 1-1 

^ TiRSENSE - RÉOUA, 1-0 

j CINFAES - LOUROSA, 2-2 

, FIAES - CANEIJ^S GAIA, âO 

I TMONCORVO - OLIVEIRENSE, 50 

J PAçOS BRANDAO - REBORDOSA, 2-1 

J PEDROUçOS • NOGUEIRENSE, 3-1 

* RIBEIRAO - RIO TINTO, 2-2 

- VILA REAL - AUADOS LORDELO, 4-2 

- FAMAUCAO - S. PEDRO COVA, 4-1 y 

TOCHA - GAPANHA, 30 
SATAO - SANTACOMBAOENSE, 0-2 
F. ALGODRES - VALECAMBRENSE, 2-1 
MILHEIROENSE - AGITIAR BEIRA, 30 
PENALVA CASTELO - CESARENSE, 2-1 
AROUCA - ARRIFANENSE, 2-2 
SOCIAL LAMAS - ANADIA, 00 
U. COIMBRA - MANGUALDE, 00 
TOURIZENSE - SAO JOàO VER, 3-1 

Rio Maior - CaraoguejeiraL, 2-2 
Mlrenie - Sounoae, 04 
Penlche - Benedltenae, 2-1 
Rlacheate - Abrantet, 2-2 
T. Novaa - Alcobaça, uUulo pua 3 s«t 
Lourinhaoenae - Idanhenae, 2-1 
Benfica C. B. - Bldodrenae, 00 
AlqueidAo Serra - Almelrlm, 10 
Fazendeoae - Sertanenae, 20 

T 
] 

SANTACRUZENSE - MACHICO. ADIADO 

CASA PIA - REAL, 2-1 
!• DEZEMBRO - ALCOCHETENSE, 20 
CARREGADO - BENAVILENSE, 30 
MALVEIRA - VlALONGA, 2-2 
Mcxmjo - CAMARA LOBOS, 2-1 . 
SANTANA - O ELVAS, 20 
LOURES - PORTOSANTENSE, 20 
BENHCA B - SACAVENENSE, 1-2 

MOURA - SiLVES. 03 

IMORTAL - V. GAMA, 0-1 

SESIMBRA - QPARTEDŒNSE, M 

BEIRA-MAR - F. BARREIRO, 10 

ATLtnco - LUSTTANO VRSA, lO 

ALMANSILENSE - M. TRIGO, 4-1 

U. SANTIAGO - J. ÉVORA, 00 

MESSINENSE - SEDCAL, 20 

E. LAGOS - D. B^A, 1-2 
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A11I6A iâ começa a aquacar 
Ja todos sentem as barbas a arder mas so alguns as têm de molho... 

O campeâo FC Porto, com um deslize de Baia, deixou Hear 2 

pontos na Amadora. 

O Estrela da Amadora, com a estrelinha da sorte à mistura, 

conseguiu o seu primeiro ponto no sen primeiro jogo oficial pois, 

como sabem, o seu encontre com o Belenenses na primeira Jorna- 

da, foi adiado por directrizes da I LIGA, para data oportuna. 

Assim, na Reboleira, o golo de Benni 
McCarthy nâo ultrapassou as "ondas 
alterosas" da Baia azul-e-branca... 
Desejamos ao FC Porto melhor sorte 
frente ao AC Milâo, sexta-feira, em 
Monaco, para a SuperTaça Europeia. 
No Alvalade XXI, os "leôes" de garras afi- 
adas bateram os vizinhos de Belém, por 4-2, deixando 
os homens de azul... de Cruz as costas. Sporting CP, na 
frente, com 6 pontos, lado-a-lado com o Maritime da 
Madeira que, pé-ante-pé, la vai ganhando e somando 
os pontos da ordem. Em Alverca, os maritimistas 
venceram por 1-0. 
Em Estadio alugado, no Jamor, o Benfica bateu o 
Guimaraes, por 2-0. Um jogo esquisito que deu ao 
Benfica os très pontos que, somados ao ponto anterior, 
Ihe possibilita estar junto dos da frente, tal como o FC 
Porto e Boavista. 
A Académica surpreendeu a Uniâo de Leiria, por 2-0, 
deixando os "leirenses" a zero na tabela classificativa. 
Rio Ave e Gil Vicente empataram (1-1) e, o Sp. de 
Braga bateu o Moreirense, por 1-0. Finalmente, na 
segunda-feira, Beira Mar e Boavista, ambos "aflitos" 
por pontos, encontraram-se em Aveiro e, os da Ria, 
afundaram-se. Os axadrezados conseguiram a vitdria 
em casa alheia, por 2-0. 

A prdxima jornada, a 3a., tern um programa de jogos 
aliciante. 
Sexta-feira, dia 29, Gil Vicente-Paços de Ferreira, às 
16h30. 
Sabado, às 14h00, Moreirense-Sp. Braga, com trans- 
missao na SporTV e, Boavista-V. Guimaraes, às 16hl5, 
também com transmissâo na SporTV. 
Domingo, dia 31, llhOO, Beira Mar-Alverca, Maritimo- 
Rio Ave e Nacional-E. da Amadora. O Académica- 
Benfica, no Estadio Sérgio Conceiçâo, em Taveiro, foi 
adiado para dia 29 de Setembro. 
Segunda-feira, 1 de Setembro, Belenenses-U. Leiria, às 
15h30, com transmissâo na SporTV. 
Terça-feira, 2 de Setembro, EC Porto-Sporting, às 
16hl5, com transmisâo na RTPi. 
Académica-Benfica e FC Porto-Sporting, sâo os jogos 
"de risco" da jornada. Mas os outros, nos tempos que 
correm, nâo ficam muito atrâs. 

JMC 

EfJVIAR RESPOSTA PARA: 

Nome: O MlLÉNrO - COXCURSO LABATT 

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

Morada: )A RESPOSTA SERÂ ACEITE ATÉ 2‘ FEIRA, 

DIA 25 DE AGOSTO, 2003. 

CASO EXISTA MAIS DE UM ACERTANTE, 

REAUZAR-SE-Â UM SORTEIO PARA 

ENCONTRAR O VENCEDOR. 

cwlsUcfi 

OKULHOSO Dl 5» PORIUCUfS Vencedorda 
semana anterior; 

BOB RAPOSO CONVIDA-O A RESPONDER 
SEMANALMENTE A UMA SIMPLES PERGUNTA 

'• A SOBRE FUTEBOL. 

TENTE E GANHE VALIOSOS PRéMIOS! 

Ninguém acertoul 

Resp.: 2 campeonatos europeus, 

Pam todos os sens eventos ou ocasiôes 

especiais, contacte Bob Raposo para o 

ajudar a tratar de tudo o que précisa 

A cerveja da comunidade 


