
  
HAIR CARE SYSTEM ®™ 

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

170. Gicio do 
Cultura Açoriano 
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Casa do 
34 anos de 
actividade 
O salao de festas da Casa 
do Benfica de Toronto 
engalanou-se para a 
comemoraçâo dos 34 anos 
de existência da colectividade 
"encarnada" de Toronto. 

PRESIDENn M GMERNIE8TEVE NR ENOERRAMENTO 
RAIISEMANA GMURAL IE SANTO ANTONIO 

I % m 

antaaaaoftBBB 
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O présidente do Governo 
Regional dos Açores, 
Carlos César, esteve em 
Santo Antonio, na ilha de 
Sâo Miguel onde 
assistiu a diverses 
eventos e exibiçôes 
integrados no programa de 
encerramento da 
II Semana Cultural, 
organizada pela respectiva 
Junta de Freguesia. 
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sem vértebras 

Se O Povo fosse consciente e unido, outro Galo cantaria... 
Actualmente, nâo hâ beco nem esquina que nâo 
tenha os senhores do "To Serve and Protect", com os 
seus famosos radares, a multar a torto e a direito, a 
qualquer hora do dia e da noite. 
No pedaço que me toca, logo pela manhâ "apanho" 
com um trio na Lakeshore Blvd., entre a Park Lawn e 
O High Park, logo a seguir na subida que ladeia o High 
Park (Parkside) até à Bloor e, finalmente, mais um par 
deles, na zona da Dundas e Lansdowne. Nada mau, 
logo pela manhâ. Para que o sistema funcione corn 
mais alegria e descontracçâo, normalmente, também 
faz parte dos "multantes" uma mulher-policia. 
A multa, corn um sorriso feminino, doi menos... 
Para ajudar à festa, os senhores das Seguradoras, 
aproveitam as multas do "por tudo e por nada" para 
subirem o valor do Seguro do Automôvel. Parece que 
andam combinados. 

Hâ automobilistas que pagam por mês de Seguro, 
aquilo que recebem por semana e, às vezes, nem 
chega! Isto é de bradar aos céus! 
Entâo, os jovens automobilistas, pagam um exagero 
de dinheiro pelo Seguro. 
Algo estâ errado em tudo isto. Um colega meu, por 
ter tido a infeliciade de um desastre -acontece a todos, 
e é por isso que pagamos seguro, nâo é?-, estâ a pagar 
$600. dôlares por mês de seguro e foi quase por favor 
pois, a anterior seguradora, nâo o aceitou mais. 
Pagou o que o contrato estipulava, mas, mesmo assim 
foi posto na rua! 
Aquelas letrinhas miudinhas que os contratos têm, no 
fim da folha, que ninguém liga nem entende, sâo 
piores que dores de dentes... 
Claro, todos os senhores da Policia, dos Seguros, etc., 
vencem as lutas diârias porqne o POVO, esse polvo 
gigantesco e mais forte que ninguém, se deixa ir. 

falando, protestando, mas nâo agindo. Se o POVO 
tomasse consciência e se se unisse, os abusos nâo 
chegariam aos pontos que jâ atigiram. Sô que o 
POVO dividido nâo vale um caracol. 
E se ninguém pagasse? la todo o POVO para a 
prisào? Claro que nâo e, logicamente, os assuntos 
seriam tratados corn outra lisura, sem exageros, sem 
abusos. Sô pagariamos o razoâvel, nada mais. 
Mas, se o POVO estâ desunido, e a grande verdade é 
que os senhores poderosos e os politicos estâo unidis- 
simos, razâo pela quai usam e abusam de nos e, ainda 
por cima, vêm aos nossos clubes e instituiçôes, corner 
e beber e... receber elogios e aplausos! Desunidos 
somos uns parolos, nâo hajam dùvidas! 
Nos, ou somos apoliticos, ou somos partidarizados. 
Neiihuma destas facetas nos serve. 
Hâ que mudar, para bem de todos, nâo acham! 

JMC 

Tu Cfl Tu 

De 19 a 21 de Setembro, na Universidade de 
Toronto, tem lugar o "I Congresso 
Internacional - A Vez e a Voz da Mulher 
Imigrante Portuguesa". Os trabalhos serâo 
realizados em português e inglês. 
Todas as informaçôes e inscriçôes por inter- 
médio da Dra. Manuela Marujo: 
416 585-4,554, ou Fax: 416 813-4084, ou E-mail: 
manuela.marujo@utoronto.ca 

Olâ, olâ, gente amiga! 

Pouco falta para o Inverno, nâo é? Tenho câ 
uma fezada de que o tempo vai aguentar-se 
que nem sei se lhes diga, ou se lhes conte...? 
O ultimo Inverno foi tâo comprido, frio, cheio 
de neve e "chato" que, nâo sei porquê, penso 
que o proximo vai ser mais ligeirinho... Assim 
seja, Amen! 

Este fim-de-semana, dias 13 e 14 de Setembro, poderâo 
apreciar as grandes festas de Santa Cecilia, uma realiza- 

Sâbado, dia 20 de Setembro, Celebraçâo das Vindimas 
corn o "Dundas Community Festival", na Dundas St. a 
oeste da Bathurst, em Toronto. Divirtam-se corn pa- 
Ihaços, muita müsica, exposiçôes, concursos, zona para 
crianças, mercado e BBQ. Uma festa para toda a gente, 
entre as llhOO e as 15h00. Uma festa para pôr bem 
juntinha a comunidade local. Nâo faltem! 

Também dia 20, o Canadian Madeira Club-Madeira 
House C. Centre, realiza a sua tradicional festa da 
Vindima, que serve de abertura ao salâo de festas, sinal 
do fim do Verâo, primeiros passos do Inverno... 

Presenças do Rancho Infantil Madeirense e do 
conjunto Santa Fé. Esmagamento de uvas e 
exposiçâo. Jantar às 19h00. 
A direcçào do Canadian Madeira Club realiza 
dia 27 de Setembro um passeio no Lago 
Ontario, das 20h00 à meia-noite. Réservas: 
905 453-4129, ou 416 656-5959. 

çâo da Banda Lira Portuguesa de Brampton, na ârea cor- 
respondente ao Vasco da Gama de Brampton. Uma 
grande festa, corn folclore, danças carnavalescas, concer- 
tos musicais, baile e, Domingo, a grande Procissâo de 
Santa Cecilia, depois da Missa às 12hl5, na Igreja de 
Nossa Senhora de Fâtima, em Brampton. 
Info: 905 457-3494, ou 454-5611. 

Terça-feira, 24 de Setembro, o Portuguese 
Cultural Centre of Mississauga realiza o seu 
anual Torneio de Golfe, no Indian Wells Golf 
Course, 5377 Walker's Line, Burlington, com 

almoço e jantar, incluidos no preço de inscriçâo. 
Inscriçôes e informaçôes, Jack Prazeres: 416 939-2212 ou 
905 278-7800, ou Gilberto Moniz: 416 464-6724, ou 
PCCM: 905 286-1311. 

Os Amigos das Furnas-Canadâ estâo a preparar um 
almoço-convivio no Oasis Convention Centre, em 

Mississauga, Domingo, dia 12 de Outubro, corn inicio às 
13h00. 
Sâo convidados do encontro dos Amigos da Fumas, 
Francisco da Silva Alvares Présidente da Câmara da 
Povoaçào; Rogério Mendonça- Présidente da Junta de 
Freguesia do Vale das Fumas; Duarte Pimentel- 
Presidente da Casa do Povo do Vale das Fumas; Ana 
Oliveira-Vice-Presidente da Banda Furnense e Grupo de 
Cantares de Serenatas que na festa lançarâ o seu CD e, 
ainda, Marc Dennis (USA) e o conjunto Os Vadios. 
Os fundos da festa irâo para a compra de mârmore para 
um Via Sacra na Igreja Nova das Fumas. Informaçôes 
por intermédio de Luis Silva: 905 417-9122, ou 416 219- 
9386, ou Antônio Melo: 416 498-6557, ou 416 854-6557. 

O Consulado-Geral de Portugal em Toronto, informa 
que, de acordo corn o Despacho #13 368/2003 (2a. série), 
de 7 de Agosto, as inscriçôes para a época de 
Novembro/Dezembro dos Exames do 3o. Ciclo do 
Ensino Bâsico e do Ensino Secundârio Recorrentes 
decorrerào durante o mês de Setembro. 
A inscriçào/matricula dos candidates, tal como em anos 
anteriores, é feita mediante o preenchimento do Boletim 
de Inscriçâo e respectiva Ficha Anexa, devendo os can- 
didates entregar no acto da matricula documento com- 
provativo do pagamento da quantia correspondente à 
propina de inscriçâo no valor de 50 euros. 
Os alunos inscrites pela priemira vez devem apresentar 
documentes comprovativos das habilitaçôes/equivalên- 
cias de que sâo detentores. 
Mais informaçôes no Consulado-Geral de Portugal. 

Chega por hoje e para esta pagina. 
Até p'râ semana, se Deus quiser. 

JMC 
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Taxa de desemprego 
aumentou para aito per cente 
em Agosto 
A taxa de desemprego no Canada 
chegou a oito por cento em 
Agosto, numa altura em que a 
crise econômica contribuiu para 
que se perdessem 19 mil postos de 
trabalho, segundo um relatôrio da 
Statistics Canada. 
O aumento de 0.2 pontos percentuais em 
relaçâo à taxa de 7.8 do mês de Julho, fez 
corn que a taxa de desemprego atingisse o 
nivel mais alto desde Dezembro de 2001. 

A criaçâo de emprego tem sido bastante 
lenta este ano, corn um aumento de ape- 
nas 0.3 por cento, “um enorme contraste 
corn os 2.6 por cento verificados em igual 
periodo do ano transacto”, revelaram 
ainda Statistics Canada. 
Emprego a tempo inteiro (full-time) 
diminuiu em 22 mil, corn mais de metade 
da diminuiçào a ser notada no sistema de 
saùde, assistência social e sectores 
administratives. 

Jobless rate edged 
up to 8.0% 

Economy lost 
No sector privado, 
houve uma baixa de 
46 mil empregos, no | 
mês de Agosto, a 
maior taxa verifica- 
da somente num 
mês, desde 1995. 
Uma das razôes para esta descida 
deve-se com o facto de o trabalho 
por conta propria representar 19 mil 
postos. 

were expected 

“Nos primeiros oito meses de 2003, o 
trabalho por conta propria aumentou. 

Nao hà prisâo para homem 
que abusou pienina 
Justiça de Sciskatchewan apela 
decisâo de juiz 
A decisâo de um juiz de Saskatchewan 
em nao condenar a nenhum tempo de 
prisâo um homem acusado de ter abusa- 
do sexualmente de uma menina de 12 
anos deixou familia e pùblico em geral 
furioso. 
O Departamento de Justiça de 
Saskatchewan disse que vai apelar da 
decisâo, tendo jâ entregado o processo 
no Tribunal de Apelos da provincia, 
depois de Dean Edmondson, de Tisdale, 
ter sido condenado a pena condicional 
que cumprirâ em liberdade. 
Sanjeev Anand, especialista em direito 
criminal, disse que, dado os factos 
neste caso, uma pena condicional é 
inapropriada. Segundo afirmou, a 
pena normalmente dada em casos de 
séria violaçâo sexual deveria incluir 
cadeia. Anand disse, porém, que é difi- 
cil apelar da sentença, mas acredita 
que o departamento de justiça poderâ 

conseguir o seu objective. 
Hâ dois anos, uma menina de 12 anos da 
tribo Créé, foi raptada por um grupo de 
homens de Tisdale, embebedaram-na 
corn cerveja e violaram-na mais tarde, 
numa ârea deserta da localidade. Très 
homens foram detidos, mas somente 
Edmondson foi condenado. 
O juiz Fred Kovatch informou, quinta- 
feira, que nâo podia ignorar as alegaçôes 
de que a menina tinha sido criada no 
seio de uma familia abusiva. Tal evidên- 
cia, continuou, serve para apoiar a teoria 
da defesa que acusa a rapariga de ser a 
agressera sexual. 
O comité nacional de Aeçâo em prol 
do estatuto da mulher disse que “a 
mensagem que o juiz enviou corn a sua 
sentença era de que nâo tinha 
importâneia abusar sexualmente uma 
criança num caso como este e, basica- 
mente, deu autorizaçâo para que se 
continuasse corn um ataque seme- 
Ihante noutras crianças”. 

Folo da semana 

Uma chuvada que 
despejou 74 litros 
deà^juapor 
métro quadrado 
provocou o cance- 
lamento de oito 
dos voos de saida 
dasbaleares. 
A imagem ines- 
perada é mesmo 
de Ibiza. 

Investigadores americanos 
desenvolvem teste de detençâo de BSE 
Uma équipa de investigadores da 
Universidade da California, em 
Sâo Francisco, disse ter desen- 
volvido um teste mais râpido e efi- 
ciente de diagnosticar a BSE, 
mais conhecida como doença das 
vacas loucas. 
Segundo informaram, o novo teste, sub- 
metido a vârios testes em animais, pode 
detectar proteinas que contribuem para 
BSE corn 100 por cento de eficiência e 

capaz de produzir resultados num perio- 
do de cinco horas. 
No entanto, a Dra. Stefanie Czub, prési- 
dente do laboratôrio nacional de estudo 
da BSE, em Winnipeg, disse que os testes 
feitos em ratos de laboratôrio nem sem- 
pre podem ser adaptados a outros ani- 
mais, neste caso a vacas. 
Neste momento, os testes existentes sô 
podem detectar a doença depois da vaca 
infectada ter morrido. 

Se procura mobilias.. Boas 
onitas 
aratas 
om serviço 

...sé hâ um local, 
Artuova Furniture Plus! 

Uma casa que corre o mundo para escolher os melhores 
estilos em moveis e artigos para decoraçâo e lhe dà a 

garantia dos melhores preços! 

UlSITC lÂ A ABTNOWA FUBNITUBE Plus 
iJJJJ ÏUiUJjijJ 

416-53S-1133 
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A ESCOLA. O SISTCMA E OS NOSSOS ANSEIOS 

“iUudar as Crianças a 1er” 
Guia para os pais 
A semana passada, aborda- 
mos a introduçâo e os passos 
essenciais incluidos no Guia 
destinado aos pais, sobre o 
papel que desempenham 
junto dos filhos, sobretudo 
no desenvolvimento do gosto 
pela leitura. Esta semana, 
continuâmes com os pontos 
principais do guia. Uma das 
perguntas para a qual 
podera encontrar uma 
resposta, prende-se com a 
primeira reacçâo dos pais: 
“Como poderei ajudar o meu 
filho a aprender a 1er?” 

O encarregado de educaçào (entenda-se 
pais ou qualquer outro adulto respon- 
savel pela educaçào da criança) é o 
primeiro e o mais importante professor 
na vida da criança. Quando o encar- 
regado de educaçào ajuda a criança a 
aprender a 1er, esta a contribuir para a 

abertura da porta que o conduzirâ ao 
mundo dos livros e da aprendizagem. 
Ler em voz alta para as crianças é a me- 
Ihor maneira de as interessar na leitura. 
Em pouco tempo, notarâ que começam 
a adorar histôrias e livros. 
Eventualmente, começam a desenvolver 
uma independência na leitura, queren- 
do 1er sozinhos. Corn a ajuda dos encar- 
regados de educaçào, as crianças podem 
aprender a 1er e podem praticar a leitu- 
ra até que comecem a 1er por puro pra- 
zer. Nessa altura, terâo um mundo 
inteiro de informaçào e conhecimento 
aos sens pés. 
Ler pode tornar-se numa actividade em 
familia. Dedicar os tempos livres a jogos 
de palavras, histôrias e livros pode aju- 
dar a criança a reunir informaçào e 
aprender mais sobre o mundo, aprender 
como as histôrias e os livros sào escritos, 
ou seja, que têm uma introduçâo, desen- 
volvimento, conclusào, personagens, 
temas..., a enriquer o conhecimento 
vocabular ao 1er e falar sobre essas 
palavras, a aprender a 1er e a pensar, a 

aprender os sons da lingua 
e a apaixonar-se por livros. 
É natural querer comparar 
a capacidade de leitura dos 
nossos filhos corn os filhos 
dos outros, da mesma 
idade, mas nem todas as 
crianças desenvolvem com- 
petências de leitura ao 
mesmo ritmo. O que é 
importante é que o encar- 
regado de educaçào tenha 
conhecimento do nivel de leitura do 
filho para que possa escolher livros e 
actividades que o possam ajudar a me- 
Ihorar. Utilizando as sugestôes deste 
guia, dialogando corn os professores e 
outros adutos, certamente sera meio 
caminho andado na vida da criança. 
Entào, que sugestôes posso usar para 
ajudar o meu filho a aprender a 1er? 

Primeira sugestâo: Paie corn o seu 
filho 
A linguagem verbal é a fundaçào para a 
leitura. Ouvir e falar é a primeira intro- 
duçào à lingua que a criança tem. Falar 

e cantar contribuem para o 
ensinamento de sons da lin- 
gua, tornado a apredizagem 

mais fâcil. Algumas das 

aetividades incluem: 
Contar histôrias da prôpria 
vida, dos avôs e dos restantes 
familiares; 
falar corn a criança o mâxi- 
mo possivel sobre assuntos 
que a façam pensar; 
fazer muitas perguntas; enco- 

rajar a criança a dizer o que pensa e\ou 
o que sente; 
pedir à criança para descrever o dia que 
teve; 
ser paciente! Dar tempo à criança de 
encontrar palavras que ela quer usar; 
cantar müsicas que contenham os sons 
do alfabeto e encorajar a criança a 
imitâ-los; 
recorrer a jogos que utilizem palavras. 

Para a semana prosseguiremos corn 
outras sugestôes incluidas no guia. 
Até là, boa leitura. 

Todo o material necessârio para 
fazer o seu vinho 

Especializados 
em uvas e mosto 
da CaMforma e 
também do 
Canada 

MACEDO tem à sua disposiçâo 
para moer as suas uvas, os lagares 
eléctriœs 

50 Caledonia Pk. Bd. Toronto 
Tel;416<652>0416 
30 Ossington Ave. Toronto 
Tel: 410>537-0416 

List;a de 
Oisüribuidoree 

Costa Produce 

Brampton 
Yiveiros Supermarket 

OakvÜle 
Fontes Supermarket 

Cambridge 
Bairros Supermarket 
Elgin Supermarket 
Mini Market 

905 272 7l2^ 

905 lV.-.-.UP> 

905 H15-7991 

519uJlt.95ü 
5191.^1 t.UO 

519 h21 Utii) 

Kitchener 
Micaelense Supermarket 

London 
European Groceries 
Atlantic Sea Fish Market 

Strathroy 
Family Bakery 
European Bakery 

CSiatbam 
Paulino Bakery 
Rolo's Variety 

Bradford 
Mar Alto Supermarket 

Kir^ston 
Medeiros Import 

519 71.i-2Jt9 

519 l.;a7i.9fi 
519 452-7511 

519 2 K. hi'ly 
519 322 2220 

519 .r.B 1770 
519 351-2701. 

905 7754)408 

583 Alfred St. 

Mosto de alta 
qualidade 

100% garantido 

MOSTO ROYALE 
em preço especial 
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Semana Cultural Beirâ 
Casa das Beiras 
em Toronto 

Decorreu no ultimo sâbado, um 
jantar/convivio na Casa das Beiras 
de Toronto onde, também, o Vice- 
Presidente da Casa das Beiras, 
Albino Di^ls, apresentou o 
Programa da Semana Cultural 
Beirâ, que ira acontecer de 20 a 27 
de Setembro, na sede-social. 
-Sâbado, dia 20, o Dia das Beiras, terâ a 
abertura oficial as llh30, corn o içar das 
bandeiras e entoaçâo dos hinos. Présentes, 

entre outros, o convidado especial, Eng. 
Horâcio Prata, Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de Coimbra. Abertura das 
exposiçôes de pintura, cerâmica, livres e 
artesanato. 
O jantar sera "Borrego assado à moda das 
Beiras", confeccionado pelo cozinheiro de 
Mangualde, José Almeida, que se desloca 
a Toronto corn o apoio da Câmara 
Municipal de Mangualde. 
No palco, desfilarào, os 4 elementos dos 
"Capas Negras" de Coimbra, por gentileza 
da Câmara Municipal de Coimbra, e a 
artista local Michelle Madeira. 
■Domingo, dia 21, Dia da Beira Alta/S. 
Mateus. Ao almoço, "Arroz de Feijoca corn 
entremeada grelhada" e, o jantar, "Coelho 
à Caçador". No palco, exibir-se-âo o Grupo 

de Ginâstica Ritimica da Casa do 
Alentejo, o Grupo de Cantares da 
Associaçào Migrante de Barcelos e o 
Rancho do Académico de Viseu. 
-Segunda, dia 22, Dia da Beira Baixa. Ao 
almoço, "Grào de Bico corn Bacalhau" e, à 
noite, jantar de "Chanfana". Actuaeçâo da 
intérprete Isabel Sinde. 
-Terça, dia 23, Dia dos Concelhos e suas 
gentes. No almoço poderào saborear 
"Rancho à moda das Beiras" e, ao jantar, 
"Pescada Frita corn Arroz de Tomate". 
Actua o artista Carlos Borges. 
-Quarta, dia 24, Dia do Folclore. Almoço 
de "Bife na frigideira à portuguesa" e, para 
o jantar, 'Jardineira à portuguesa". 
Actuam os Ranchos Folclôricos 
Académico de Viseu, da Casa do Alentejo, 
do Peniche e do FC Porto de Toronto. 
-Quinta, dia 25, Dia da Juventude. "Trutas 
à Manteigas" para o almoço e, ao jantar, 
"Feijoada à moda das Beiras". Participaçâo 
das Tunas vindas de Portugal e de 
Espanha. 
-Sexta, dia 26, Dia da Beira Litoral. O 
repasto do almoço é "Caldeirada à 
Pescador" e, para o jantar, "Bacalhau à 
Lagareiro". No palco, o fado a cargo de 
Luciana Machado, Guida Figueira e Tony 
Câmara, acompanhados por Antonio 
Amaro, Leonardo Medeiros e Hernâni 
Raposo. 
-Sâbado, dia 27, Dia da Romaria. "Lulas 
Grelhadas" para o almoço e, um saboroso 
"Leitâo à Lafôes" para o jantar. No palco, a 
presença de Tony Gouveia e Ed Câmara. 
Cerimônia de encerramento. 
Naturalmente, por deferêneia da Câmara 
Municipal de Viseu, diariamnete, os visi- 
tantes da Semana Cultural Beirâ, poderâo 
escolher a célébré Enguia -vinda de 
Portrugal-, para recordar os bons velhos 
tempos. 
José Almeida sabe preparâ-las como 
ninguém! 
De 20 a 27 de Setembro, todos os camin- 
hos vào dar à Casa das Beiras e à sua 
Semana Cultural Beirâ. Informaçôes: 416 
604-1125. 

JMC 
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Grâ-Bretanha 
vai enviar mais 1.200 
soldados para o Iraque 
A Grâ-Bretanha vai enviar 
mais 1.200 militares para o 
Iraque, que vâo juntar-se 
aos cerca de 11.000 soldados 
que jà estâo no pais, divul- 
gou o ministério da Defesa 
britânico. 
De acordo com a estaçào de tele- 
visào britânica Sky News, o 
reforço pode atingir os 1.500 
militares. 
Numa declaraçào escrita ao 
Parlamento, o ministro da Defesa 
britânico, Geoff Hoon, afirmou 
que o numéro de tropas no 
Iraque vai continuar a ser ana- 
lisado, acrescentando que 
poderâo ser requisitados mais 
soldados. 
Mas, de acordo corn o porta-voz 
oficial do primeiro- ministro britânico. 
Tony Blair, “esta resposta nào é uma 
reacçâo aos recentes ataques”, mas sim 
“parte de um piano estratégico para 
atingir os objectives estabelecidos”. 
O porta-voz, que falou sob anonimato. 

considerou este destacamento como 
uma forma de atingir um claro objecti- 
ve que é “transferir para os iraquianos o 
contrôle das suas areas a nivel nacional, 
uma vez que cerca de 90% estâo nas 
cidades”. 

Furaeâo Fabian 
ataca nas Bermudas 
Quatre pessoas estâo desapareci- 
das e hà avultados danos materi- 
als. O furaeâo Fabian atacou a 
costa das Bermudas na sexta- 
feira. As énormes ondas e os 
fortes ventes que se fizeram sen- 
tir causaram danos incal- 
culâveis. 
Fabian é o nome do mais forte furaeâo 
as Bermudas nos ùltimos cinquenta 
anos. Devastou uma extensa ârea de 

palmeiras e cortou a energia eléctrica 
em, pelo menos, 25 mil casas. De acordo 
corn as autoridades locais quatre pes- 
soas estâo dadas como desaparecidas. 
Os aeroportos foram encerrados e todos 
os voos de e para as Bermudas cancela- 
dos. Os serviços meteorolôgicos da ilha 
tiveram problemas pois ficaram sem 
satélite e os instrumentes para medir a 
força do vente foram violentamente 
arrancados. 

Alemanha apoiarà a 
reconstruçâa da Iraque 
sem enviar militares 
O ministre dos Négociés Estrangeiros 
alemâo disse que a Alemanha estâ disposta 
a prestar ajuda humanitâria ao Iraque e a 
contribuir para a reconstruçâo deste pais, 
mas sob “o contrôle das Naçôes Unidas”. 
Joschka Fischer reagia assim ao discurso 
de domingo de George W. Bush, em que o 
présidente norte-americano exigiu um 
maior contribute internacional para a 

reconstruçâo do Iraque. 
Fischer voltou, no entante, a reafirmar que 
a Alemanha nâo se empenharâ militar- 
mente no Iraque. 
Tal como a Fi ança e a Rüssia, a Alemanha 
pronunciou-se contra a intervençâo militar 
anglo-americana no Iraque sem o aval do 
Conselho de Segurança das Naçôes 
Unidas. 

drgâos extraîdos na 
Russia a doemes em 
estado de cerna 
Um grande numéro de extracçôes 
de rins, presumivelmente rea- 
lizad^ls em cadâveres de pacientes 
mortos nos hospitals de Moscovo, 
foram de facto efectuadas em 
doentes ainda vivos, indicou a 
cadeia püblica Rossia. 
Apesar da lei proibir qualquer extraeçâo 
de ôrgâos menos de meia hora apôs a 
constataçâo da morte, os cirurgiôes do 
Centro de Coordenaçâo de doaçâo de 

ôrgâos da cidade de Moscovo efectu- 
aram este ano dezenas de operaçôes em 
pacientes em estado de coma. 
Segundo a reportagem, as vitimas 
dessas extracçôes ilegais sâo pessoas 
sem domicilio fixo. 
Os anestesistas sâo pagos para fechar os 
olhos a estes casos, enquanto os rins 
extraidos, que valem até 36.000 euros 
no mercado negro, se destinam a 
doentes ricos. 

Nouo caso de pneumonia atipica 
em Singapura cinco meses 
depois do surto 

As autoridades sanitârias de Singapura 
confirmaram que foi diagnosticada sin- 
droma respiratôria aguda (a chamada 
pneumonia atipica) a um doente local, 
tratando-se do primeiro novo caso da 
doença em mais de cinco meses. 
O anüncio do novo caso de SRA aconte- 
ceu depois da Organizaçào Mundial de 
Saüde ter avisado que a doença poderia 

I ressurgir. 

A porta-voz do Ministério da Saüde de 
Singapura, Bey Mui Leng, disse que os | 
testes iniciais efectuados a um doente “se 
revelaram positivos quanto ao virus”, acres- \ 
centando que serâ feito um novo teste. 
O doente, um cidadâo de Singapura de 
raça chinesa, foi submeüdo a testes por 
apresentar sintomas da doença quando 
deu entrada no Singapore General 
Hospital, indicou a porta-voz. 
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é sentido pelos da Graciosa. Eu, pessoal- 
mente, desde a primeira hora que fui na 
romaria e espero continuar a fazê-lo 
enquanto tiver forças para isso. É meu 
desejo que os graciosenses continuem e 
que outros se possam juntar à romaria. No 
primeiro ano, sô participaram très gra- 
ciosenses, por ser novidade. Depois 
começaram a aderir e o ano passado, creio 

que atingiu os vinte romeiros. 
JMC - Como homem apaixonado 
pela Graciosa, o que falta à sua ilha 
actualmente? 
L. Reis - Algumas coisas. Em 
primeiro lugar, faltam transportes 
adequados para que as pessoas pos- 
sam entrar e sair da Graciosa corn 
mais facilidade. Temos que pensar 
que a Graciosa sô se poderâ desen- 
volver corn o turismo. A agricultura 
é boa, ajuda muita gente, mas nâo 
nos podemos basear apenas nela. 
Acho que uma das saidas é o turis- 
mo, mas nâo corn o preço das pas- 
sagens que temos e corn a frequên- 
cia de aviôes e barcos que existe na 
ilha. Dessa forma, nâo podemos 
desenvolver o turismo. Este ano, o 
governo regional chegou a pro- 
mover voos ao domingo para a 
Graciosa, mas neste momento jâ 
nâo existem. Qualquer pessoa que 

queira ir à Graciosa passar apenas o fim de 
semana e que tenha de regressar na segun- 
da-feira ao emprego, jâ nâo o pode fazer 
porque nâo tem como regressar a casa. Por 
outro lado, o governo nécessita olhar pela 
Graciosa, como o faz por outras ilhas dos 
Açores. O investimento do Governo na 
Graciosa tem sido pouco, nâo obstante as 
muitas promessas. Hâ infrastruturas que 
têm que ser recuperadas, mas estou con- 
vencido de que corn a proximidade das 
eleiçôes, muitas obras irâo começar. 
JMC - Apôs o recado dado ao governo, 
quai é o recado que deixa aos 
graciosenses? 
L. Reis - Continuem a gostar da Graciosa, 
como eu gosto, continuem a trabalhar 
para que ela se desenvolva. Os que, por 
força do destino, tiveram que sair de lâ, 
voltem de vez em quando para matar 
saudades daquela terra que é tâo bonita. 
Obrigado. 
Talvez no proximo ano, por altura dos 
Romeiros, possamos ir â Graciosa e a Sâo 
Miguel, integrados no grupo local. Se 
assim acontecer, vai ser um grande prazer 
dar um abraço ao Luis Reis, nâo sô pes- 
soal, corn também de toda a Comunidade 
graciosense de Toronto. 

JMC 

Luis Manuel de Lemos Reis é uma 
personalidade bem conhecida e 
estimada na Ilha Graciosa.. 
Durante anos, foi o Présidente da 
Câmara Municipal da Graciosa e, 
hoje, o Présidente da Assembleia 
da Câmara. Visitou varias vezes o 
Canada, particularmente Toronto, 
para dar o seu contributo às festas 
graciosenses locals. 
Sempre sorridente, simpàtico, par- 
ticipou nas grandes festas de Nossa 
Senhora da Luz, na Igp'eja de San 
Mateus, em Toronto. No 
Restaurante Tabico, na apresen- 
taçâo do novo CD de Tony 
Câmara-Tabico Jr., nâo perdemos a 
oportunidade de trocar meia-dùzia 
de impressôes corn ele sobre a 
Graciosa e os tempos que correm. 

JMC - Como se sente no cargo que ocupa 
presentemente? 
L. Reis - Extremamente bem, por duas 

razôes. Durante doze anos, fiz o possivel 

para desenvolver a Graciosa. Por outro 
lado, gosto de saber que saindo da câmara, 
alguém corn o meu lugar, era capaz de con- 
tinuar um trabalho que Jâ vem de hâ 
muitos anos e que deve ser continuado. 
Assim, sinto bem por saber que tudo vai 
continuar bem corn Graciosa. 
JMC - Dois présidentes: é uma dupla para 
durar? 
L. Reis - Penso que sim. Nôs temos dire- 
ito a quatro anos e nesses anos que deve- 
mos de pensar. Creio que é uma dupla 
para tentar fazer o melhor pela Graciosa 
nestes quatro anos. 
JMC - O que significa a passagem dos 
Romeiros de Toronto pela Graciosa? 
L. Reis - Desde a primeira hora, apoiei 
este projecto e penso que foi extrema- 
mente bom para os graciosenses e nâo sô. 
No aspecto turistico, contribuem para que 
mais gente visite a Graciosa; no aspecto do 
romeiro também é positivo porque acho 
que a romaria faz bem ao corpo e â aima. 
O efeito que a semana de romaria provoca 
nos micalenses deve ser semelhante ao que 

Luis Reis entrevistado no Restaurante Tabico ao lado da Câmara da Graciosa, José Aguiar 

Luis Reis 
um graciosense de gema 

„ Hx;Mr:s .ÿ: 
Bonita casa construida hâ 3 anos. Tem; 
3 quartos de cama, 2 1/2 quartos de 
banho, soalhos em madeira na '•al.i d" 
estar e de jantar, backsplash e < hif t ni 

cerâmica na cozinha, garagem acâhada;; 
quarto de casai corn quarto de banho 
privado corn Jacuzzi, sistema de alarme, 

ïàspirador central, ar condicionado e 5 
eletrodomésticos. Contacte-me [MI.I 

mais detalhes ou fazer uma vi.sii.i' 
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Sales Representative 

HOMELIFE/GALLERIA REALTY INC, 

1245 DUPONT ST, STE. 35B 
TORONTO, ONTARIO M6H 2A6 
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ESNHTùRIO: 416-535-8000 • FAX:416-539-9223 
EMAA: magoncalves@trelineLcom 
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Fabricate de Enchidos 
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"0 mundo é uma farina- 
cla, 0 qua é preciso é 
descobrir onde esté o 
remédio para cada 
casa!" 
si'ntese do Padre Agnolo Soares de 
Almeida, Administrador do Santuàrio do 
Senhor Santo Cristo dos Milagres, em 
Ponta Delgada, Sao Miguel, Açores. 
O conhecido e muito admirado 
Padre Agnelo, esteve em Toronto 
aig^mas semanas, numas tradi- 
cionais férias/trabalho, a que jâ 
nos habituou. 

O Padre Agnelo Soares de Almeida, figura 
carismâtica ligado à Igreja e à Medicina 
Natural, é um homem magro, de aspecto 
bondoso, olhos sagazes e brilhantes, com 
muito saber e amor ao proximo. Férias, 

^ 529 Rogers Road . 
I Produtos Naturals e Espirituais 

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

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

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

Ouvir a Verdade em consulta profunda 

4^6-658-4323 
Leitura 

de Cartas 

porque visita familiares e amigos, e des- 
cansa na medida do possivel. Trabalho, 
porque os seus muitos pacientes através 
dos anos, "nào o deixam em paz", consul- 
tando-o corn frequência em busca de alivio 
para as suas dores. E, como sempre, o 
Padre Agnelo esta disponivel para cada 
um e para qualquer caso... 
Amigo do seu amigo, o Padre Agnelo nào 
faltou à apresentaçào à imprensa do novo 
trabalho gravado do jovem Tony Câmara- 
Tabico Jr., que teve lugar no Restaurante 
Tabico, em Toronto. Claro, aproveitâmos 
o ensejo para dialogar um pouco corn o 
Padre Agnelo. Simples, coversador nato, 
nào hesitou em falar do seu trabalho no 
Santuàrio do Senhor Santo Cristo dos 
Milagres, no Convento da Esperança, e da 
sua tendência para o estudo da Medicina 
Natural... 

JMC - Hâ quantos anos ocupa essa mis- 
sào? 
Pe. Soares de Almeida - Hâ doze anos que 
estou à trente do santuàrio, dirigindo as 
obras, muitas vezes substituindo o pâroco 
actual que tem que se ausentar por varias 
razôes. 
JMC - E uma missào muito dificil? 
Pe. Soares de Almeida - Nào é que seja 
dificil, sobretudo quando hâ dedicaçâo. Dâ 
um pouco de trabalho, sobretudo quando 
temos obras. No entanto, corn vontade e 
entusiasmo, mesmo corn o trabalho de ter 
de responder a cartas que recebo da 
América, do Canada, da Europa, enfim de 
todo o mundo, acaba por ser algo bom. 
Muitas das vezes, essas cartas sâo a agrade- 
cer graças recebidas. A imagem do Senhor 
Santo Cristo estâ agora espalhada por 
todos esses lugares e vai, cada vez mais, 
captando as pessoas, até pessoas corn 
pouca fé que sào dominadas pelo olhar da 
imagem e sentem algo no seu coraçào. 
JMC - A imagem tem um certo mistério. 
Pe. Soares de Almeida - Sim. A imagem 
que veneramos faz corn que as pessoas se 
sintam mais perto de Jesus Cristo. Através 
daquela imagem, sabemos que existe o 
Jesus Cristo verdadeiro. 
JMC - Também recebe muitas reliquias? 

Pe. Soares de Almeida - Hâ sempre 
reliquias que oferecem em nome dessas 
graças obtidas. 
JMC - O Senhor padre é também um 
estudioso dos produtos naturais. 
Pe. Soares de Almeida - Sim, hâ 46 
anos. Tenho estudado muito e procuro 
estar actualizado pela Associaçâo 
Cientifica de Médicos, corn uma re- 
putaçào que a liga a Toronto e à univer- 
sidade de Oxford. Estou a par de todos 
os estudos cientificos, da composiçâo 
dos alimentos e sobre os seus eîeitos 
benéficos. Perante a quantidade de 
plantas que existe no mundo, acabo por 
chegar à conclusâo de depois de tanto 
estudo sobre a matéria ainda nào sei 
nada sobre o assunto. A farmâcia estâ 
no mundo. O grande segredo é saber 
escolher as plantas para cada doente - 
que é diferente um do outro. Ao longo 
destes anos, tenho ajudado muitas pes- 
soas, mas hâ alguns casos que sei sô 
Deus é que podè curar. 
JMC - Que mensagem deixaria a toda a 
comunidade? 
Pe. Soares de Almeida - A mensagem de 
confiarem em Deus e para nào desani- 
mafem em caso de doença. Devem procu- 
rar usar a mente porque ela também rea- 
liza prodigios. A oraçâo faz muito bem 
nestes casos. Precisamos de um espirito 
alegre e feliz. Desejo a todos muito amor, 
amizade e que tentem construir a paz no 
mundo. Obrigado. 

Depois deste curto diâlogo corn o Padre 
Agnelo, teve lugar a apresentaçào do CD 
"Dei Volta", do Tony Câmara-Tabico Jr., 
perante um bom numéro de autores e 
compositores, jornalistas e convidados. 
Entre os convidados, o Présidente da 
Câmara Municipal da Graciosa, José 
Ramos de Aguiar, e o Présidente da 
Assembleia da Graciosa, Luis Manuel de 
Lemos Reis que, tal como o Padre Agnelo, 
deixaram a festa mais cedo para ultimar as 
coisas devido aos seus regressos aos 
Açores, horas mais tarde. 

JMC 
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Sondagem estuda novas imigrantas Casamentos 
homossexuais 
diuidem HDP 
Um deputado NDP esta a ser pressionado 
para “entrar na linha de pensamento” do 

partido sobre a questào de casamentos 
homossexuais. O Novos Democratas estâo 
a reunir-se em Vancouver para discutir 
uma estratégia para a Câmara dos 
Comuns e para as prôximas eleiçôes. Ao 
mesmo tempo que debatem estas 
questôes, os NDPs querem resolver um 
problema que surgiu devido ao assunto 
das uniôes homossexuais. 
A deputada de Manitoba Bev Desjarlais 
disse haver muita oposiçào a estas uniôes 
na area que représenta e que ela prôpria 
também nào se sente muito confortâvel 
com a ideia de aceitar casamentos entre 
homossexuais e lésbicas. 
As opiniôes de Desjarlais nâo vâo ao 
encontro da filosofia defendida pelos 
membros do comicio. Os apoiantes da le- 
gislaçào, como é o caso de Svend 
Robinson, de British Columbia, dizem 
que nâo lugar para discôrdia dentro do 
partido sobre este assunto. 
Por seu lado, o lider federal do partido, 
Jack Layton, disse estar a tentar persuadir 
Desjarlais a entrar na linha de pensamen- 
to do partido, embora ainda nào tenha 
decidido se vai ou nào transformar o voto 
sobre o casamento homossexual, num 
voto livre. 

Suspeitos dizem 
seruftimasdeuma 
enorme injusdça 
Pelo menos um dos 21 estudantes 
estrangeiros detidos em Toronto sob suspei- 
ta de ligaçâo a grupos terroristas e repre- 
sentarem uma ameaça à segurança 
nacional esta a planear processar o governo, 
segundo soube ptvirtual.com. 
Os suspeitos, 20 paquisttmeses e um indi- 
ano, dizem ter sido injustamente acusados 
de serem terroristas e estâo a lutar contra o 
que chamam de detençào ilegal. A maioria 
dos acusados estâo detidos em Toronto por 
terem violado as leis da imigraçào. Um dos 
advogados, Tariq Shah, admitiu que os 
homens puderam estar ilegalmente no 
Canada, tendo um deles trabalhado numa 
estaçâo de serviço ilegalmente, ao mesmo 
tempo que usou papéis escolares falsos para 
obter um adiamento no visto. Shah tam- 
bém adiantou que um dos estudantes ten- 
ciona processar o governo por “detençào 
sem fundamento e injusta”. 
No entanto, o departamento de imigraçào, 
a RCMP e a CSIS querem que os homens 
permaneçam detidos. Existem suspeitas de 
ligaçôes terroristas entre os homens, aparta- 
mentos partilhados entre si, relatôrios de 
desenhos de aviôes e armas nas paredes e 
fogos inexplicâveis que poderâo estar liga- 
dos corn fabricaçâo de bombas. 
Até ao momento, nenhum dos 21 suspeitos 
foi acusado de terrorismo ou de danos cau- 
sados por ligaçôes a grupos terroristas. 
Muitos aguardam a decisào das autoridades 
para saberem se vào ou nào ser deportados 
por terem utilizado visas falsos. 

Mais de metade dos novos imigrantes con- 
segue emprego nos primeiros seis meses de 
chegada ao Canada, revelou uma 
sondagem feita pelas Estatisticas 
Canadianas. Statistics Canada pubücou a 
anâlise feita às entrevistas conduzidas a 
doze mil imigrantes que chegaram entre 
Outubro de 200 e Setembro de 2001. Cada 
entrevista foi feita seis meses depois do imi- 
grante ter chegado ao pais. Dois anos mais 
tarde, os pesquisadores estâo a entrevistar o 
mesmo grupo para a segunda de très partes 
de uma sondagem que visa estudar de perto 
os imigrantes num periodo de cinco anos. 

Esta sondagem é a primeira do género feita 
no Canada em quase 30 anos. 
A primeira etapa de entrevistas preparou o 
cenârio, segundo revelou o estudo, e as 
prôximas têm como objective estudar a 
maneira como os imigrantes conseguem 
emprego e um lugar para viver. Isto signifi- 
ca um estudo intenso de milhares de pes- 
soas corn quem terào que dialogar nos prô- 
ximos dois anos. 
A primeira parte da sondagem revelou 
que um em cada quatro imigrantes esco- 
Ihe Toronto, Vancouver ou Montreal para 
viver. Somente quatro por cento dos 

novos imigrantes préféré uma ârea rural. 
De igual modo, o estudo revelou que a 
razào principal para se escolher um local 
esta ligada corn o apoio familiar ou de 
amigos. 
Dos inquiridos, 44 por cento conseguiu 
emprego nos primeiros seis meses de 
estadia no pais e desses, apenas quatro 
em cada dez conseguiu o mesmo tipo 
de trabalho que desempenhava no pais 
de origem. Mais de très quartos dos 
entrevistados tinham algum tipo de 
credenciais profissionais do seu 
prôprio pais. 

Por vezes, a melhor forma de 
continuar independente é contar 

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

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

altemativas que melhor se adaptam aos seu 
caso e auxüiâ-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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Novas guardas metàlicas 
nas pontes dos Flamengos 
0 Conceiçâo 
A Delegaçâo de lUia do Faial da 
Secretaria Regional da Habitaçâo 
e Equipamentos concluiu jâ o 
processo de colocaçâo de novas 
guardas metàlicas nas pontes das 
freg^esias dos Flamengos e da 
Conceiçâo, situadas, respectiva- 
mente, entre as Ruas da Praça e da 
Igreja e junto ao Parque Vitorino 
Nemésio, substituindo as estru- 
turas anteriormente existantes que 
se encontravam deterioradas. 

A colocaçâo destes novos equipamentos 
representou um investimento global na 
ordem dos 36 mil euros, permitindo 
melhorar, significativamente, a segu- 
rança de pessoas e viaturas naqueles 
dois locais e contribuindo, igualmente, 
para a sua valorizaçào estética. 
Os trabalhos compreenderam, 
designadamente, a colocaçâo de 
guardas metàlicas em tubo galvanizado 
pintado, numa extensâo de 127 metros 

lineares, na freguesia dos Flamengos, e 
de guardas em aluminio termo-lacado, 
numa extensâo de 27,6 metros lineares, 
na freguesia da Conceiçâo. 
As intervençôes realizadas e o tipo de 
materiais aplicados permitirâo, tam- 
bém, melhorar a conservaçâo, resistên- 
cia e qualidade das zonas de protecçâo 
das duas pontes, evitando, ao mesmo 
tempo, a necessidade de recurso a 
grandes manutençôes futuras. 

Cat6licos 
queremposiçâomais 
Clara da Igreja sobre 
bnigraiitesllegais 
Sectores da Igreja Cat6lica que 
lidam com os imigrantes recla- 
maram uma posiçâo mais clara 
da hierarquia oficial sobre os 
clandestinos e a actuaçâo do 
Elstado. 
Durante a 2D Semana Nacional da 
Pastoral Social, em Fâtima, Rui Pedro, 
director da Obra Catôlica Portuguesa 
das Migraçôes, reconheceu que o tra- 
balho prâtico feito junto dos 
estrangeiros e de contestaçào a algumas 
medidas legais nâo é acompanhado 
pelas pbsiçôes oficiais da Igreja. 
"Na ültima Assembleia Plenâria da ulti- 
ma Conferência Episcopal Portuguesa 
(CEP) a imigraçâo foi tratada mas 
gostariamos que tivesse ido mais longe. 
Neste momento, précisâmes de uma 
palavra da hierarquia que nos diga se 
estamos no bom caminho ou nâo", con- 
siderou, lamentando que as estruturas 
de apoio aos imigrantes ainda nâo exis- 
tam em todas as dioceses. 
A mesma opiniao manifestou Eugénie 
Fonseca, présidente da Caritâs, con- 
siderando que é necessârio "clarificar 
alguns aspectos de natureza prâtica" e 
reclamando maior esclarecimento das 
posiçôes da Igreja 

Marque mua eiitrevista corn a Natiirista Honieopata 
Antonio Medeiros, jâ corn uinitos mws de experiècia, 
que o poderâ ajudur nu solii^âo dos sens probleimis. 

ERVANÂRIA VrrÔRIA inc. 
PRODUTOS NATURAIS E MEDÎCINA HOMtOPATICA 

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

Raptores de poituguês na Venezuela 
exigeai resgate de milhao e meio de dolares 
Os raptores do empresàrio por- 
tug^ês residente na Venezuela 
sequestrado hà uma semana exi- 
giram o pagamento de um res- 
gate no valor de 1,5 milhôes de 
dôlares, disse à Lusa fonte da 
Brigada Anti-Extorsâo e 
Séquestres da pobeia venezue- 
lana. 
Fonte prôxima da familia confirmou o 
pedido de resgate e considerou a quantia 
exigida "excessivamente alta", pois "nem 
concretizando a venda de todas as suas 
propriedades, nem corn a venda dos esta- 
belecimentos comerciais dos amigos, serâ 

possivel conseguir essa quantia exorbi- 
tante". 
José Vital Correia, de 53 anos, natural de 
Câmara de Lobos, Madeira, foi sequestra- 
do a 02 de Setembro no municipio 
Zamora, em Guatire, Estado de Miranda, 
a 30 quilômetros a leste de Caracas. 
Uma semana depois do rapto, o comis- 
sârio Ernesto Rojas da Brigada Anti- 
Extorsâo e Sequestros do Corpo de 
Investigaçôes Cientificas, Penais e 
Criminalistas (Ciepe) mostrou confiança 
de que nos prôximos dias José Vital 
Correia possa ser libertado e detidos os 
sens raptores. 

DUNDAS^ 
IVavel & Tours 

UN sERViço DE mm% CONPETENTE 

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

C-mail: dundas.travel@on.albn.com John A. Ferreira ■ Manager 
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Encerramento da II Semana 
Cultural de Saute Autonle 
O présidente do Governo Reg;ional 
dos Açores, Carlos César, esteve 
em Santo Antonio, na ilha de Sâo 
Miguel onde assistiu a diverses 
eventos e exibiçôes integrados no 
programa de encerramento da II 
Semana Cultural, organizada pela 
respectivajunta de Freg^esia. 
Carlos César, acompanhado pela 
esposa, visitou diversas exposiçôes dos 
cursos de Confecçâo e de Arraiolos, 
bem como de um concurso de 
fotografia sobre a freguesia de Santo 
Antonio e observou a participaçào juve- 
nil em vârios jogos educacionais do 
ambiente. 

O présidente teve, assim, oportunidade 
de conviver corn centenas de populates 
que aderiram aos festejos de encerra- 
mento daquela Semana Cultural. 
Na breve cerimônia de entrega do 
prémio ao vencedor do concurso de 
fotografia, Carlos César deu os 
parabéns à Junta de Freguesia pela rea- 
lizaçâo da Semana Cultural, durante 
quai puderam ser abordados diversos 
problemas que a todos interessam, 
numa localidade tradicionalmente liga- 
da à agricultura, e que evidenciou que a 
freguesia, entre muitas outras, é uma, 
onde as novas geraçôes sâo uma grande 
promessa do future dos Açores. 

Fenprof detectou imagens 
pornogràficas e avisou a 
televisâo püblica 
As cassetes sobre o 25 de Abril, distribui- 
das pela RTF e que continham imagens 
pornogràficas, foram encomendadas e 
pagas pela Fenprof. Foi a prôpria fede- 
raçào sindical que detectou très casos 
entre os professores a quem o material foi 

ainda um CD cedido pelo Centro de 
Documentaçào 2,5 de Abril", explicou Luis 
Lobo. 
Numa primeira fase, uma cassete em 
causa ficou guardada nos cofres da 
Fenprof. A Federaçâo pediu explicaçôes à 

distribuido. A televisâo do Estado foi 
avisada e de imediato substituiu os videos 
e pediu desculpa. 
As imagens de pornografia encontravam- 
se no fim da cassete, a seguir ao video 
sobre o 25 de Abril. For sorte, os profes- 
sores visionaram as cassetes antes de 
terem sido emitidas nas aulas. 
No Frimeiro Jornal da SIC, o secretârio 
nacional da Fenprof, Luis Lobo, explicou 
que foram encomendadas à RTF mais 
de 1500 cassetes para assinalar o aniver- 
sârio do 25 de Abril. 
"Fizemos contactos com a RTF em 
Fevereiro de 1999 no sentido de a RTF 
disponibilizar à Fenprof uma ou duas cas- 
setes de video que continham filmes do 25 
de Abril que eram produçâo da RTF e que 
fariam parte de um pacote que continha 

RTF, que deu ordem para recolha imedia- 
ta de todas as cassetes que estavam na 
posse das escolas. Foram posteriormente 
substituidas. 
"Depuis enviâmos uma carta ao doutor 
Alfredo Tropa onde lamentâvamos o acon- 
tecimento e onde entendiamos que a RTF 
dévia desenvolver todos os processus para 
que fossem imputadas directamente as 
responsabilidades a quem as teve neste 
processo", lembrou o secretârio nacional 
da Fenprof. 
Uma solicitaçâo que acabou por nâo ter 
resposta. 
A Fenprof diz que nâo fez o visionamen- 
to antes da entrega, jâ que nâo encontrou 
motivo para nâo confiar nas imagens 
enviadas pela RTF. 

iiitos eieger 
ùncio Impor 

Mârio Silva Présidante da Associaçâo 
Davenport informa todos os membros que no prô 
de Setembro entre as 15h00 e as 
20h0Q irè fer ingpr na escoia 
St. Mary^ (em frente ao Dufferin 
Park) a eleiçâo dos Oeieqados 
para a convençâo onde sera eleito 
o novo iider do Partido Libérai. 

la Paul Martin 

Vamos todos participart Vote 
e contribua para eieper o novo 
Primoiro Mlidstro do Canada. 
Para votar na lista do 
Mârio Silva, vote na lista 
dos seguintes delepados. 

[X] Carlos Botelho 
[7] Avelino Da Fonseca 
IZ] Brian Da Fonseca 
[X] Catarina Ferreira 
[X] Victor Ferreira 
0 Johnny Lyras 
0 Felicidade Macedo 
0 Cristina Marques 
0 Nellie Pedro 
0 Fatima Pinheiro 
0 Tony Ruprecht 
0 Ana Sofia Tiago 



12 Quinta-feira, 11 de Setembro, 2003 coiviyiyioAOÊ O Milénio 

Casa do Bonfica 
34 anos de actlvldade 
0 salâo de lestas da Casa de Benfica de Terento engalaneu-se 
para a cememeraçâe des 34 ânes de existência da celectividade 
"encarnada" de Torente. 
O simpâtico e active présidente, 
Mario Joâo Narciso e sua muUier 
Dina Pacheco, foram os anfîtriôes 
perfeitos para o dia da festa. 
Para além das palavras de boas 
vindas e de a^adecimento do 
Mario Joâo Narciso, seguiu-se um 
"Benfîca de Honra" com a pre- 
sença de dirigentes, jogadores e 
amigos. 
Houve também a entrega de prendas e 
cheques da parte de clubes amigos -pelo 
menos do FC Porto de Toronto, Lusitânia 
de Toronto, Clube Português de 
Mississauga -, e do présidente da ACAPO, 
Joe Eustâquio. Apenas o sôcio/fundador 

Carlos Ferreira -enquanto estivémos no 
salào-, esteve présente coin alguns fami- 
liares, o que é de louvar. Os anos passam 
mas o "amor à camisola" fica... à Benfica! 
Também antigos présidentes como, por 
exemplo, Jack Correia e familia, fizeram-se 
representar. Um convivio salutar e amigo 
que devemos realçar e que o Présidente da 
Casa do Benfica de Toronto bem justifica. 
O jantar decorreu "benfiquistamente" ale- 
gre e saboroso, do primeiro ao ultimo 
naco. 
A animaçào esteve a cargo do conjunto 
Mexe-Mexe que, como de costume, pôs 
toda a gente a mexer... 
Parabéns benfiquistas de Toronto. 

Joe Eustâquio, présidente ACAPO na entrega da plaça comemorativa ao Benfica de Toronto. 

César Braz, présidente F.P. Porto na entrega da plaça comemorativa 

Df. José AmOfOl LOP6Ss.E.A.doMinistroilaCultura,visitaToronto 
o Dr. José Amaral Lopes, Secretârio de 
Estado Adjunto do Ministro da Cultura, 
visita Toronto de 10 a 13 de Setembro, 
para participar no Festival Internacional 
de Cinema de Toronto e para convivio 

corn a Comunidade Portuguesa. 
O S.E.A. do Ministro da Cultura, Dr. 

José Amaral Lopes, terâ um encontro 
corn os Orgàos de Informaçào de Lingua 
Portuguesa no Consulado-Geral de 

Portugal, hoje, 5a. feira, dia 11, às 17h30, 
e um convivio social às 19h30, num 

restaurante da cidade. 
O Dr. José Amaral Lopes vem acompa- 
nhado da Assessora de Imprensa, Dra. 

Joana Leitào de Barros e, provavel- 
mente, corn o Présidente do Instituto 
Português de Cinema, Elisio de Oliveira. 
As nossas boas vindas ao Dr. José 
Amaral Lopes. 
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Comuilidade: 
Dia 13 de Setembro 
-A Casa do Benfica de Toronto realiza sâbado um baile de apoio às vitimas dos 

incêndios em Portugal, com a animaçâo do conjunto Mexe-Mexe. 
Info; 416 653-6370. 
-Pestas de Santa Cedlia da Banda Lira Portuguesa de Brampton, no Vasco da 
Gama de Brampton, com continuidade, domingo, dia 14. 
Info; 905 457-3494, ou 905 454-5611. 

Dia 14 de Setembro 
-Tern lugar a abertura do 17o. Ciclo de Cultura Açoriana, este ano sob o tema: 
"Açores - A globalizaçâo de um Povo", 
-Encerramento das festas de Santa Cecilia da Banda Lira Portuguesa de 
Brampton. 

Dia 19 de Setembro 
-I Congresso Internacional "A Vez e a Voz da Mulher Imigrante Portuguesa" na 
Universidade de Toronto, Info: 416 585-4554. 

Dia 20 de Setembro 
-Baile de abertura no PCCM. Informaçôes; 905 286-1311. 
-Dimdas Community Festival, na Dundas a oeste da Bathurst. Musica, diversoes, 

exposiçôes e BBQ, entre as llhOO e as IShOO. 
-Abertura da Semana Cultural Beirâ, na Casa das Beiras de Toronto. 
-Baile da Vindima na Casa da Madeira. Info; 416 533-2401. 
-Lançamento do CD do Grupo de Cantares da Associaçâo Migrante de Barcelos, 
no Portugal Mix, em Toronto, às 17h00. Info; 416 652-6354. 

Dia 24 de Setembro 
-Torneio de Golfe do PCCM. Info; 416 930-2212, ou 464-6724. 

Dia 28 de Setembro 
-Festa de apresentaçâo do CD "Sorrir", do Duo Sâolindas, no Oasis C. Centre, 
em Mississauga. Para informaçôes: 416 241-6299, ou 416 651-5348. 
-Festa de lançamento do CD de Tony Câmara-Tabico Jr., no Ambiance Hall, em 
Toronto. 
Informaçôes e réservas; 416 533-5485, ou 537-1048. 

Dia 7 de Outubro 
-Reuniâo do Conselho de Présidentes da ACAPO na sede do Rancho da Nazaré, 
no 5745 Coopers Blvd., em Mississauga, às 20h00. Info: 416 536-5961. 

Eleiçoes para Directores e 
Delegados Regionais‘2003 
Com 10 anos de vida, o Congresso 
Nacional Luso-Canadiano fundado por 
cerca de 3 centenas de compatriotas em 
Março de 1993 na célébré Convençâo de 
Ottawa, vai este ano realizar eleiçoes para 
Directores e Delegados regionais em 
todo O Canada. 
Em reuniâo corn o Executive no dia 04 
de Junho de 2003, ficou estabelecido as 
datas de entrega para as nomeaçôes a 
candidates que representarào a sua àrea 
comunitària. 
Data de entrega ou registo de nomeaçâo 
a* candidate, de 13 de Setembro de 2003 
até às 24 horas do dia 30 de Setembro de 
2003. 
Qualquer Luso-Canadiano corn mais de 
18 anos poderâ candidatar-se. 

Candidates corn a idade compreedida 
entre 18 e 25 anos (se quiserem) poderào 
candidatar-se para representar os jovens 
da sua àrea. 
Qualquer regiào ou Associaçâo comu- 
nitâria corn 25 ou mais Luso-Canadianos 
poderâ ter um delegado que représente a 
sua comunidade, e ainda um delegado 
jovem que représente a juventude dessa 
mesma comunidade. 
Se nâo houver mais do que um candida- 
to para uma regiào corn 25 ou mais Luso- 
Canadianos, êsse mesmo candidate sera 
eleito por aclamaçào no dia das eleiçoes. 
As datas para as eleiçoes serào infor- 

madas logo apôs ao ultimo dia de 
recepçào das nomeaçôes. 
A comissâo das eleiçoes gostaria de infor- 
mâ-lo/a que pode esclarecer qualquer 
düvida, usando os meios de comunicaçâo 
que melhor lhe facilite. 
Pertencer ao Congresso é; 
Ser conhecido e reconhecido pela sua 
comunidade e pela comunidade em 
gérai. 
Ter a possiblidade de resolver problemas 
que afectam a comunidade. 
Ser conhecido e contactar corn entidades 
politicas e governamentais. 
Poder estar envolvido corn outros 
Congressos Nacionais em assuntos de 
natureza politica, social, educacional e de 
bem estar a nivel Nacional, Provincial e 
Local. 
Ter aceitaçào e reconhecimento para 
questôes profissionais. 
Se estiver interessado em participar nas 
actividades do Congresso, informe-nos 
ou consulte-nos pois que de seguida lhe 
enviaremos por correio ou por “ e-mail “, 
a proposta de candidatura e ainda qual- 
quer outra informaçào que necessitar. 
Congresso Nacional Luso-Canadiano 
1081 Bloor Street West, Suite 300, 
Toronto, ON M6H 1M5 
Tel: 416 532 3233 - Fax: 416 532 8703 
Web: www.congresso.ca 
Email: antrib@sympatico.ca, 
congress@bellnet.ca ou 
congress2@bellnet,ca 

on 

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

AiffiDWTJKEOWIWTO)©? 

Nâo percam o ultimo saido 
de Verâo na Addison on Bay. 

até 13 de Setemliro 
Nâo dê nada de entrada, nâo pagpie juros durante S anos em 

quase todos os modelos de 2003. 

Descontos Hnais de Verâo até aos $8.000. délares. 
Por exemplo, obtenha um Sunfire novo 

por apenas $10.595. dôlares. 

Tome vantagem desta grande liquidaçâo dos modelos de 
2003 enquanto a variedade é boa. 

Excelente variedade de carros usados corn juros a partir de 
1.9 % e sem fazer pagamentos até Janeiro de 2004. 

TUDOISTO SÙ COM JOSÉ DA COSTA 
E ADDISON ON BAY 

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

Tel^one: 416-964<3211 
M24 
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Vasco Pereira 
da Costa 
preside à abertura do 17o. 
Cicio do Cuitura Açoriana 
Sob a habitual realizaçâo do Centro de 
Divulgaçào Açoriana no Canadâ, vai ter 
lugar na sede-social do Sport Club 
Lusitânia de Toronto, o 17o. Cicio de 
Cuitura Açoriana, de 14 a 23 de Setembro. 
Dia 14, dia da abertura pelas 15h30, sera 
inteiramente dedicado à Ilha de Santa 
Maria -a la. a ser descoberta!-, com a par- 
ticipaçào do Présidente do Municipio de 
Vila do Porto, Dr. Alberto da Silva Costa. 
Présentes também na abertura os grupos 
de mùsica tradicional dos Açores, "Ronda 
da Madrugada" e "Sol Baixo". Exposiçôes 
fotogrâficas, e gastronomia mariense com 
colaboraçâo da D. Inès Bairos. Dia 21 de 
Setembro serâ o Dia do Concelho do 
Nordeste. O Présidente da Câmara 
Municipal do Nordeste, Dr. José Carlos 
Barbosa Carreiro, presidirâ à delegaçào 
que se desloca a Toronto. O Grupo 
Musical Escola do Nordeste farâ o lança- 
mento do seu CD e executarâ diversos 
numéros do seu repertôrio. A encerrar a 
noite, pratos tipicos nordestinos. 
O encerramento, dia 23, serâ dedicado ao 
Concelho da Ribeira Grande. O 
Présidente do Municipio, Dr. Antonio 
Pedro Rebelo Costa, farâ uma intervençâo 

sobre o Concelho da segunda maior 
cidade de Sào Miguel. Haverâ exposiçôes 
de fotografias e um video corn aspectos da 
vivência ribeiragrandense. Fecho con- 
digno corn produtos fabricados no 
Concelho da Ribeira Grande. 
Informaçôes: 905 279-8368. 
A abertura serâ presidida pelo convidado 
de honra, Dr. Vasco Pereira da Costa, 
Director Regional da Cuitura, do Governo 
Regional dos Açores. 
Agradecemos o convite enviado. 

Convidados Participantes ao 
17«. CICLO DE CULTURA AÇORIANA 

PROF. DOUTOR JOAQUIM PONTE TAVARES 

PROF. DOUTOR LUIS ANDRADE 

DR. VASCO PEREIRA DA COSTA 

DR. PAULO CASACA 

DRA. ALZIRA MARIA SERPA SILVA 

DRA. MARIA MANUEL VELASQUEZ 

PROF. DOUTOR JOSÉ CARLOS TEIXEIRA 

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CARREIRO 

DR ANTÔNIO PEDRO REBELO COSTA 

ALBERTO DA SILVA COSTA 

COMENDADOR GENUÎNO MADRUGA 

ERANCISCO JOSÉ GUEDES 

JOÀO GOMES VIEIRA 

ELMANO VIEIRA NUNES 
JOSÉ SILVA 

DRA. FATIMA TOSTE 

FERNANDA LEITÀO 

JOÀO DE DEUS ANDRADE SOUSA 

JOSÉ GUILHERME PACHEDO TAVARES 

HEITOR JAIME TORRES MONTEIRO 

HERCULANO CABRAL DUTRA 

GILBERTO ANTÔNIO VIGÂRIO COUTO 

HILDEBRANDO SILVA 

DORA BARÀO 

CONJUNTO RONDA DA MADRUGADA 

GRUPO SOL BAIXO 

GRUPO MUSICAL DA ESCOLA NORDESTE 

LUCIA MACIEL 

IDALINA NEGALHA 

GRUPO FOLCLÔRICO OS TRADICIONAIS 

BANDA DO SENHOR SANTO CRISTO 

OLIGIA FŒZENDES 

LUCIANA MACHADO 

ANTÔNIO AMARO e LUCIANO MEDEIROS 

LINDSY MOITA 

JOÀO LEDO 

JOÀO REZENDES 

- Professor Jubilado 

- Professor da Universidade dos Açores 

- Director Regional da Cuitura 

- Deputado no Parlamento Europeu 

- Directora Regional Comunidades 

- Assistente Director Museu de Angra 

- Professor Universidade de Toronto 

- Présidente Câmara Mun. do Nordeste 

- Présidente Câmara Mun. Ribeira Grande 

- Présidente Câmara Mun. Vila do Porto 

- Primeiro navegador solitârio açoriano 

- Presid. Junta Freg. S.Pedro - P.Delgada 

- Escritor e investigador 

- Presid. da Junta da Vila Lajes - Terceira 

- Jornalista Desportivo da RTP/Açores 

- Professora e Escritora 

-Jornalista 

- Pres. Assembleia Municipal Nordeste 

- Presid. Junta Freguesia da Saiga 

- Presid. Junta F'reguesia da Achadinha 

- Presid. Junta Freguesia da Algarvia 

- Presid. Junta Freguesia do Nordestinho 

- Pintor de arte com novas aguarelas 

- Pintora de arte 

- Mùsica tradicional açoriana 

- Mùsica regional 

- Para apres, do CD «A minha aventura» 

- Artesâ corn trabalhos em estanho 

- Artesâ corn trabalhos escama peixe 

- Grupo danças regionais de London 

- A mais antiga filarmônica de Toronto 

- Exposiçâo etnogrâfica sobre o linho 

- Fadista 

- Exécutantes de Guitarra e Viola 

- Cançonetista 

- Cançonetista 

- Pianista 

[416] 588-2489 Informaçôes: 
Para além da bêla uva da 
California, encontra também 
Mosto 100% garantido e todo o 
equipamento para o fabrigo do 
seu vinho. 
As Uvas de Amaral e Filhos 
estâo também à venda nos NO 
FRILLS de Brampton (Vodden 
e Hwy 10), em Woodbridge (27 
e Langstaff), e na Central 
Parkway (Burnhamthorpe), em 
Mississauga. 

RIVERVIEW Produce Inc., 
de AMARAL E FILHOS, jâ 
tem ao dispôr dos sens 
clientes e amigos a bêla UVA 
DA CALIFORNIA para o 
fabrico do seu vinho. 

RIVERVIEW 
Produce, de 

AMARAL E FILHOS, 
esta situado 

no 50 Alma Ave., 
jimto à Dufferin St., 
a norte da Queen, em 

Toronto. 

Novo Registo de Luto promete 
pôr terme a cerreie abusive 
enviade a pesseas falecidas 
o Registo de Luto (TBR), um novo serviço 
pùblico que promete ajudar a pôr termo a 
mais de 43 milhôes de contactos de com- 
ercializaçâo directa a pessoas falecidas por 
ano, foi lançado no Canadâ. 
O Registo de Luto do Canadâ é um 
serviço para parar a angùstia causada a 
entes queridos quando as empresas envi- 
am mensagens de correio directo a pessoas 
que jâ faleceram. O Registo de Luto do 
Canadâ retirarâ os nomes, os endereços e 
numéros de telefone das listas de correio, 
bases de dados e ficheiros de vendas pelo 

telefone. Nào existia no Canadâ até ao pas- 
sado dia 8 de Setembro nenhum sistema 
de retirar das listas de correio os nomes de 
pessoas falecidas. 
Os consumidores podem inscrever-se no 
Registo de Luto do Canadâ através da 
Internet (www.the-bereavement-register.ca) 
ou através do preenchimento do requeri- 
mento disponivel nas casas funerârias em 
todo o pais. 
Informaçôes, também, por intermédio de 
Robin Shikovitz on Lindsay Williams: 
416 591-7783 Ext. 102-109. 

Novo Cônsul-Geral, Dr. Artur 
Monteiro de Magalhâes 
Jâ entrou em fimçôes no 
Consulado-Geral de Portugal 
em Toronto, o novo Consul- 
Gérai, Dr. Artur Monteiro de 
Magalhâes. 

Para um convivio/encontro corn a 
Comunidade Portuguesa, a ACAPO 

realiza, sexta-feira, dia 12 de Setembro, 
pelas 19h30, na Casa das Beiras, uma 
recepçào de boas vindas e apresentaçào 
de cumprimentos. 
Para informaçôes, contactem: 
416 536-5961, ou Fax: 416 536-8055, ou 
pelo E-mail: acapo@on.aibn.com 
As nossas boas vindas ao Dr. vVrtur 
Monteiro de Magalhâes. 
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Festival de Tunas 
Eventos Ofîciais 

Quarta-Feira - 24 de Setembro 
Abertura Oficial no Consulado 
Gérai de Portugal em Toronto 
âs 5pm. 
QuintarFeira - 25 de Setembro 
Pasa Galles na Dufferin Mail âs 
7pm (Desfile das Tunas ao 
longo da Mail). 
Sexta -Feira - 26 de Setembro 
a) Escursâo a Niagara Falls 
b) Participaçào nas actividades 
da Conferência Nacional de 
Juventude / Concerto organiza- 
do pela ACAPO na praça da 
Câmara Municipal de Toronto. 
Sàbado - 27 de Setembro 
Festival Internacional de Tunas 
no Canada - FITCa 2003 as 
8pm (Portas abrem as 7pm). 
Domingo - 28 de Setembro 
Almoço de despedida. 

Canada 

Ev«ils«. 
. CHfic»iCteemng 

The 

Ffifby ’ 26j|i. Ytiaé Conctrt 
Nithan Sciuare • /PM 

Ss{yfà^i7fe.Wï62aD3 
CenvofMion Ha9> UoF? > 

Manuel Alexandre cencerre a 
Vereader em Brampton 
O conhecido membro da comunidade por- 
tuguesa de Brampton e Présidente do 
Vasco da Gama de Brampton C. Centre, 
Manuel Alexandre, anunciou de que vai 
concorrer a Vereador nas prôximas 
eleiçôes municipals, nas Zonas 1 e 5, em 
Brampton. Zonas que abrangem de oeste a 
leste da 401 e Chinguacousy Road, e no 
sentido sul/norte, da Queen St. até à auto- 
estrada 7. Manuel Alexandre apela para 
que os seus conterrâneos exerçam o direito 
de VOTO no dia 10 de Novembre, nas 
Eleiçôes Municipals. 
Manuel Alexandre quer ser uma VOZ 
ACTIVA dentro da cidade de Brampton, 
em prol da Comunidade e da Cidade. 
Também, e desde jâ, agradece o apoio que 
lhe possam dar. 

I Congresso 
"AVezea Vozda 
Mulher Imigrante 
Portuguesa" 
Vai ter lugar de 19 a 21 de Setembro, na 

Universidade de Toronto, o I Congresso 

Internacional a Vez e a Voz da Mulher 

Imigrante Portuguesa, cujas linguas de tra- 

balho, serâo o Português e o Inglês. 

Para informaçôes e inscriçôes, contactem 
a responsâvel pelo programa, Dra. 

Manuela Marujo, pelo telefone: 416 585- 
4554, ou E-mail: manuela.marujo@utoron- 

to.ca, ou pelo Fax: 416 813-4084. 

Participem de corpo e aima neste I 

Congresso Internacional "A Vez e a Voz 

da Mulher Imigrante Portuguesa", na 

Universidade de Toronto. 

Tourada à Corda 
uma realidade na 
Quinta "Olé Teirn" 
A jâ conhecida quinta do ganadeiro 
Fernando Marques, "Olé Toiro", vai ser 
palco de duas touradas a corda, à moda 
da Terceira. 
Ahâs, a quinta "Olé Toiro" estâ desenhada 
de tal modo que parece que estamos a 
passear na Ilha Terceira. Para os aficionados 
das touradas à corda, o Fernando Marques 
tem preparadas duas grandes "fiestas" no 

fim de semana de 13 e 14 de Setembro. 
Touradas corn inicio às 16h00 no Sâbado 
e, no Domingo, às 15h00. 
A Quinta "Olé Toiro" estâ situada na 
estrada 9, entre Orangeville e Arthur, na 
5th Line, Junto de uma escola de aviaçào. 
Fâcil de encontrar. Info: 416 561-8550. 
Praça segura, comidas leves e 
réfrigérantes ao dispor dos interessados. 

A Banda Lira de Nossa Senhora de 
Fâtima, da Igreja de Santa Inès, em 
Toronto, realiza a 22 e 23 de Novembro, as 
grandes festas em Honra de Santa Cecilia, 
a Padroeira dos Mùsicos. 
A festa terâ lugar no salào da Igreja de 
Santa Inès e tem, como Mordoma, a 
jovem Irene Loureiro, também membro 
da Banda. 
No Domingo, dia 23, às I3h00, a Missa, 
seguida da Procissào de Santa Cecilia. 
Depois do jantar de convivio, a Banda do 
Senhor Santo Cristo darâ um concerto aos 
présentés e, para fechar, haverâ exibiçôes 
de folclore e müsica para dançar. 

Santa Cecilia homenageada 
pela Banda Lira de N. Sra. ne 
Fâtima 

HnHlH 
Aceit;amas encomendas, 
com eapeciais todos os dias: 

Bacalhau, arroz de 
marisco, costeletas, 
galinha grelhada na 
brasa e no espeto, 
saladas e muito mais. 

Ao serviço da comunidade 905-829-8395 
6 DIAS POB SEMANA PAS 10AM-8PM • FECHAQO A 2^ FEIRA • 6^* FEIRA 10AM-9PM 

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

 • Na Winston Churchill a sul da QEW •  
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HAIR CARE SYSTEM^TM 
Produtos Naturals. Resultados Sensacionais! MARIANA DE OLIVEIRA 

De Oliveira 
Skin Care Systems 

SOFRE DE PROBLEMAS NA PELE? 
De Oliveira tern a soluçâoî 

• 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 
• Sehorreia. 
• Psoriase 
•Caspa 
Proporcionamos alimentaçâo, nutrientes, 

purificadores e estimulantes para 
revitalizar o couro cabeludo e cabelo 

Produtos também disponfveis no: 

HEUTH SENSE II 
2368 lakesbore Rd west 

Oakville, Oatarfe 
T:905-888-1951 

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

Toronto, On 1B4 
www.deoliveirasystems.com 

Recipient of the 2001 Inteniationai Gold Award for 
Excellence and Business Prestige 
European MaA^ Research Centre - 2002 Bnusads 
Recipient of the EuroMarket Award 2002 for 
Outstanding Business Performances and Managerial 
Achievements w hile Adapting International Standards 
Business Initiative Direcüans - 2002 Paris 
Recipient of the 2002 International Platinum Star Award 
for World Qualit)' Commitment 

CEO 

De Oliveira 
Hair Care Systems 
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Inspecçâo déficiente pedera 
estar na erigem da queda da 
ponte pedonai sobre o iC-19 
A nscalizaçâo às obras da ponte, 
que estava a cargo do 
Departamento de Obras Arte e 
Estruturas Especiais do Institute 
das Estradas, foi de facto feita, 
mas mal feita, avançam os jornais 
Diârio de Noticias e Püblico. 
Esta sera a razâo para a queda da pas- 
sagem aérea sobre o IC-19, no passado 
domingo, que provocou quatro feridos, 
dois ainda internados no hospital 
Amadora-Sintra. 

As obras na passagem pedonai foram rea- 
lizadas por uma empresa privada, a 
Soproel. Chegou a levantar-se a hipôtese 
de ter havido um problema corn os mate- 
rials utilizados na obra mas, contactada 
pelo Püblico, a empresa nâo quer fazer 
declaraçôes enquanto nâo forem conheci- 
dos os resultados do inquérito pedido pelo 
Instituto de Estradas. 
As conclusôes do inquérito serào apresen- 
tadas pelo présidente do lEP, em confe- 
rência de imprensa. 

About RcsI Afoitcy 

Great rate. 
Great mortgage. 

Get both. 
Sure a great rate is important, especially when it comes with 

a mortgage that can lower your overall cost of borrowing and give 

you control of all your future financing 

THE SCOTIA RIGHT RATE™ MORTGAGE. 

The Scotia Right Rate mortgage offers the benefit of a low 
rate, low payment mortgage for a 5-year fixed term. Because in 

today’s market, a low rate is something you’ve come to expect. 
But it isn’t all you should expect. 

Come in and talk with a Mortgage Specialist about your options. 

Bathurst & Dundas 416-866-6650 
Bloor & Salem 416-538-5232 

College & Bathurst 416-933-2390 
College & Grace 416-537-2036 
Dundas & Brock 416-538-5246 

Life. Money. Balance both. 

' '’Tradenurks of Tlte Bank of Nova Scotia. Certain liniitation.s and/or excliisioii.s apply. Offer may be withdrawn at any time without notice. 

Scotiabank ” 

Portugal " 
com pior economia da Enropa 
Entre Abril e Jimho, Indices de desem- 
penho economico nacionais deu provas 
de recessào. A pior da Europa entre 
Abril e Junho deste ano. É que se pode 
dizer da economia portuguesa que assim 
deu mais uma prova de que a recessào 
estâ ainda longe do fim. Para algum con- 
forto, pouco, resta dlizer que o mau 
desempenho da economia portuguesa 
esteve quase ao nivel da Alemanha, 
Itâiia e Holanda. 
Os nümerûs do Eurostat mostram que, 
s6 nos ûltimos très meses, a economia 
portuguesa encolheu mais de dois por cresceu no segundo trimestre a ura 
cento face ao mesmo periodo do ano pas- ritrao de mais de quatro por cento face 
sado. A zona euro, apesar das dificul- ao mesmo periodo do ano passado. É 
dades, conseguiu um desempenho posi- assim a frieza das estatisticas e mostra 
tivo e muito melhor do que nôs estâo os como uma simples constipaçâo na 
nossos vizinhos espanhôis. Europa acaba por provocar uma ver- 
Mesmo a Grécia, c6m quem Portugal dadeira pneumonia numa economia 
costuma disputar a cauda da Europa, aberta e periférica como a portuguesa. | 

Brasil espera hà quatro meses 
resposta de lisboa sobre 
Fàtima Felgueiras 
o Ministério da Justiça (MJ) brasileiro 
aguarda, hâ quatro meses, uma resposta 
das autoridades portuguesas sobre a possi- 
bilidade de abertura de um processo con- 
tra Fâtimas Felgueiras no Brasil, disse 
fonte judicial. 
Em meados de Maio, o MJ informou o 
governo português que a autarca de 
Felgueiras possui nacionalidade brasileira 
e que, portante, nâo pode ser extraditada. 
O governo brasileiro informou também 
que, segundo a lei, Fàtima Felgueiras 

poderâ ser julgada no Brasil, jâ que os 
crimes pelos quais estâ indiciada - cor- 
rupçâo e peculate - sào também passiveis 
de puniçào no Brasil. 
Segundo a assessoria do MJ, Portugal 
ainda nâo se pronunciou até ao momento 
sobre esta hipôtese. 
Fàtima Felgueiras fugiu para o Brasil a 05 
de Maio ultimo, apôs ter sido decretada a 
sua prisào preventiva no âmbito de uma 
investigaçâo à sua gestào autârquica em 
Felgueiras. 

Testes inïciais 
révélant segurança 
na fâbrica Aylmer 
Os testes feitos em laboratôrio, sob 
suspeita de came contamiiuida, 
proveniente da companhia Aylmer 
Meat Packers, no Ontario, revelam 
que a came parece ser propria para 
consumo humano. A companhia, 
por sua vez, nâo ficou surpreendida 
ao saber o resultado dos testes. Num 
comunicado publicado pela com- 
panhia, a administraçâo diz que os 
resultados indicam que o risco de 
contaminaçâo era minimo, nâo 
obstante a came ter sido transporta- 
da de Guelph para o laboratôrio, 
sem refrigeraçâo aproprûida. 
“Tal como a companhia adiantou a sem- 
ana passada, nunca foram usadas prâticas 
de falta de higiéne ou uso de carne de ani- 

mais sem inspeccionar para venda ao 
püblico. Para além disso, Aylmer Meat 
Packers Inc. nunca colocou carne à venda 
fora da provincia do Ontârio. A compa- 
nhia continua a cooperar corn as autori- 
dades provinciais e fédérais, e estâ con- 
fiante que as investigaçôes determinarào 
que a companhia nunca esteve envolvida 
em actividades ilegais”, disse o comunica- 
do da companhia. 
O comissârio de saüde püblica do Ontârio 
disse que ainda nâo confia na carne o sufi- 
ciente ao ponto de a consumir. 
Os testes à carne bovina continuam por 
conta da Agência de Inspecçâo Alimentar 
Canadiana. Devido às alegaçôes de carne 
contaminada, a fâbrica foi encerrada tem- 
porariamente. 
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CAR^IEIRO 
21/03 A 20/0# > 

Este é um bom periodo para dar atençâo à sua saüde. Uma dieta 
equilibrada é neste momento uma boa opçâo. Na ârea do trabalho, 
O relacionamento corn os seus colaboradores esta facilitado* 

TOLRO 
21/04 A 20/05 

Tenderâ a buscar novas formas de entretenimento e de diversâo, 
de modo a quebrar corn a rotina, mesmo que para isso tenha que 
correr alguns riscos. 

QêMCOS 
21/05 A 20/06 

Sentira necessidade de estabilidade na vida familiar e de criar um 
espaço harmonioso e calmo no seu lar. Precisarâ de se recolher no 
interior de si ou no conforto do seu ambiente doméstico. 

CARANQLEJO 
21/06 A 20/07 ^ 

5/- 
Ai* 

O seu poder de iniciativa esta favorecido corn a chegada de 
Marte à sua Casa IX. Assim, novas ideias, projectos e viagens 
terâo da sua parte um bom acolhimento. 

4.S.. 

LcÂo 
22/07 A 22/08 

,-î 
Nesta altura, em que Vénus transita na casa dos bens e da vida 
material, ira atravessar um periodo de boas oportunidades finan- 
ceiras, mas precisarâ de ter um pouco de cuidado corn essa 
tendência de ser extravagante e exagerar nos seus gastos. 

VlROC^' 
23/08 A |»/09 

Corn Marte a transitar na casa dos relacionamentos, terâ um 
acréscimo de energia que desejarâ exteriorizar. Terâ grande 
capacidade para dominar mas também seduzir o mundo em seu 
redor. 

BALANçA 
23/09 A 22/10 

Quando uma determinada ârea de vida é demasiadamente ide- 
alizada, concerteza que mais tarde nos vai trazer um desaponta- 
mento. Poderâ ter essa atitude na relaçâo afectiva. 

ESCORPIâO 
23/10 A 21/11 

Neste periodo vai ter necessidade de afirmar o seu ego, tal como 
você é. O seu lado romântico e apaixonado também vai estar mais 
acentuado, propicio a uma relaçâo afectiva intensa e profunda. 

SAQITâRIO 
22/11 A 21/12 

CAPRICORNIO 
22/12 A 20/01 

AQLâRIO 
21/01 A19/02 

20/02 iio/03 

Horizontal: 
1 - LEMBRE; ROMANOS. 
2-ÉUMABUTRE;0 
MELHOR AMIGO DO 
HOMEM. 
3 - É UM PÀO; BATRÂQUIO. 
4- ROMANO (inv.); 
BESUNTAR. 
5- DECORO. 
6- DOZEMESES; 
PROGENITOR (INV); 
ACOMPANHA DATAS. 
7- NOTA;ÔXIDODE 
CÀLCIO; MAGNETE 
NATURAL. 
8 - SÎTIOISOLADO (PL); A 
FAVOR (PL). 
9- AUMENTAR 
10- VESTIRAS;CHEFE 
ETIOPE. 

Vertical: 
1 - MALDADE. 2 - ÉRBIO (S. Q.); POSQUETES. 3 - PODE SER O 
METRO; MAL CONFUSO. 4 - OBSTÂCULO; FILTRAR. 5 - BEBIDA 
ALCOÔLICA; LAGO AFRICANO. 6 - ENTRADA; AS PONTAS DE 
TAIS. 7 - POSIÇÀO INVERTIDA VERTICAL (INV.); O PRINCIPIO 
DE PROL. 8 - BASTA; ZANGAR. 9 - ROSTO; FRUTO SILVESTRE. 
10 - MOVIMENTAR NO AR; CABELOS BRANCOS.  

I As SOLUCÔES DA EDICÂO ANTERIOR: 
Horizontals: 
I- cobardia 2- aroma; vil 3- vaticano; 4- aca; apenas 5- la; soav; mo; 6- 
eolo; roca 7- el; ea; ro 8- ravion; rel 9- oded; tael 10- so; oleosos 

I Verticais: 
1- cavaleiros 2- oracao; ado 3- bota; leve 4- ami; solido 5- racao 6- 
aparente 7- nevoa; ao 8 - avon; res 9- amarelo 10- ileso; ol 

Émbora estas duas imagens pareçam idênficas, 
possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 
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ENCERRADO PARA RALANÇO 
Em época de exames a nivel nacional do 12“ 
Ano, retomo funçôes antigas - vigilância à 
prova 417, prova escrita de Frances. Afastada 
hâ alguns anos deste tipo de tarefas, leio e 
releio as instruçôes, excertos da Norma 
02/2002. Sem querer, salto para o estribo do 
comboio da imaginaçào e quedo-me pelos 
apeadeiros da minha adolescência e juven- 
tude passadas por entre salas de aula e juris 
de exames. Reconheço, contudo, que algu- 
mas destas instruçôes nào fizeram nunca 
parte da minha carruagem de experièncias. 
A ünica calculadora permitida na época era 
o pedaço de massa cinzenta, alojada na parte 
anterior do crânio, a que chamamos cérebro. 
Hoje, face à acelerada sofisticaçâo do mundo 
electrônico, houve que legislar sobre o tipo 
de apoios permitidos dentro da sala de exa- 
mes e que constam de uma lista previamente 
definida pelo Ministério da Educaçào. 
Nâo é licito sequer pôr em causa as inümeras 
vantagens que retirâmes de uma série de 
equipamentos postos à nossa disposiçâo e 
sem os quais séria quase impensâvel viver 
um quotidiano cada vez mais suspenso de 
fios e de cabos onde sempre começa ou 
acaba qualquer coisa. No entanto, jâ sera li- 
cito reflectir um pouco .sobre a forma como 
estas prâticas anularam quase por completo 
algumas das operaçôes mentais que gente da 
minha geraçâo foi obrigada a manter para 
poder sobreviver num mundo de falsas 
sabatinas. Entre elas, destaque-se o papel da 
memôria. Sem entrar em considerandos 
sobre a validade ou utilidade de um saber 
memorizado, destaco apenas que foi esse 
exerdcio continue e continuado da memôria 
que me fez, mais tarde, saber de cor o 
numéro de um conjunto de documentes 

como o bilhete de identidade, numéro de 
contribuinte, cartâo da ADSE e por ai fora. 
Porquê? Porque sempre que tinha de 
preencher qualquer ficha ou formulârio, em 
que frequentemente estes dados nos sào 
exigidos, la tinha de andar à procura dos 
meus cartôes, no meio de uma infinidade de 
bolsinhas, porta-moedas, agendas, telemôvel, 
lenços de papel, chaves, escova de dentes, 
cosméticos, pensos higiénicos, enfim, aque- 
la parafernàlia de coisas que atafulha a 
carteira de qualquer mulher. 
Um dia, apoiada apenas num pequeno exer- 
cicio de memôria, decidi evitar a repetiçâo 
deste gesto irritante de procurar uma coisa 
que acaba por ser sempre a ultima a apare- 
cer. A seguir, cansada de trocar a agenda tele- 
fonica por qualquer outro objecto da mesma 
cor e espessura, passe! também a guardar de 
cor os numéros de telefone a que mais recor- 
ria. Ainda hoje, depois de discar meia düzia 
de vezes o mesmo numéro, é certo e sabido 
que ele passa a ficar registado na minha 
agenda mental. 
Os telemôveis, na sua eficiência de concen- 
trar no minimo espaço possivel uma séria de 
funçôes, vieram contrariar tudo isto, ao 
reservarem para si a tarefa de memorizar a 
agenda telefonica. Resultado: jâ ninguém 
précisa de dar trabalho à sua massa encefâli- 
ca; basta procurar o nome pretendido ou 
fazer a marcaçào por voz. E é assim que, pro- 
gressivamente, atiramos corn certas facul- 
dades mentais para o desemprego ou lhe de- 
cretamos o lay-off. Felizmente, na parte que 
me toca, podia contar corn quantidade sufi- 
ciente de mercadoria jâ armazenada. 
Tudo isto, como é de calcular, tem os seus 
inconvenientes. Numa época em que tanto se 

fala de vidas reais, nada como 
um exemple autêntico para 
provar o que acabo de referir. O 
nosso apartamento, situado 
num quarto andar de uma rua 
de fasboa, tem apenas uma 
porta de acesso ao interior. 
Tanto eu como o meu marido, 
quando chegamos a casa, temos 
o hâbito de colocar a chave na 
parte de dentro da fechadura, 
impedindo assim a veleidade de 
qualquer intruse poder intro- 
duzir uma outra chave na 
mesma fechadura. Um dia em que o meu 
filho nos fez uma visita ao serâo, decidimos 
descer corn ele até ao carro. Estava eu jâ no 
elevador, quando o meu marido desferiu a 
pergunta do costume “tens a chave?”. 
Perante a minha resposta afirmativa, bateu a 
porta. Cumprido o ritual das despedidas, 
beijinho de um lado, beijinho do outro, 
recomendaçào p’râqui e p’râcoli, mâozinha a 
acenar um adeus até o carro desaparecer na 
curva da rua, régressâmes a casa. Meto a 
chave na porta e esta nào abre. Insiste, olho 
para o numéro da porta - nâo fosse eu ter me 
enganado no andar - volto a rodar para um 
lado, para o outro e nada, a chave nâo se 
mexe. Depois de vârias tentativas inüteis, 
ocorreu-nos que tinhamos deixado a outra 
chave por dentro. Estào a ver o cenârio; meia- 
noite passada e nôs os dois condenados a ter 
que vestir a pele dos sem-abrigo. De repente, 
o meu marido que, por razôes de saüde, nào 
usa telemôvel, meteu a mào no bolso da 
camisa e de.scobriu um cartâo telefônico. 
Naquela caricata situaçào, o rectângulozin- 
ho de plâstico representava a nossa possi- 

bilidade de contacto corn o 
mundo exterior. Ligâmos 
para o 118 e pedimos o 
numéro de uma empresa 
especializada neste tipo de 
situaçôes, a funcionar 24 
sobre 24 horas. Como nào tin- 
hamos nada onde e corn que 
tomar notas, decidimos que 
um de nôs fixaria metade do 
numéro e o outro a outra 
metade. Séria assim, corn o 
recurso a esta memôria siame- 
sa, que tentariamos solu- 

cionar o problema. Preparâvamo-nos 
para o fazer, quando me lembrei de ligar 
ao meu filho jâ a meio do seu percurso 
para Setübal. Normalmente, anda equipa- 
do corn uma série de pequenas ferramen- 
tas milagrosas, entre as quais se pode 
incluir um gancho do cabelo. Foi corn esta 
ultima que nos desembaraçâmos da candi- 
datura a uma noite passada por entre 
operârios especializados em solucionar os 
imbrôglios de uma distraeçào que nào se 
faz rogada na cobrança da factura. Soube, 
mais tarde, quanto leva a empresa pela 
prestaçào deste tipo de serviço. Conclu!, 
entào, da importâneia de saber de cor o 
numéro do telemôvel do meu filho. 
Um pequeno exercicio de memôria evitou- 
me a despesa duma fechadura nova e 
respectivo canhào de segurança, as horas 
gastas na prestaçào do serviço acrescidas da 
taxa da chamada nocturna, sem contar corn 
o desconforto da espera. 
Uma pequena fortuna a ter em conta da 
prôxima vez que encerrar para balanço de 
mais um dia vivido. 

siBO 54 HORAS POR DIA 

INFORMAçOES: 

416.537.1088 

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

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

FESTIVAL PORTUGUES CANAL 

Sylvanta 
Portable Radio / 

CassetteAM/FM /SCMO 

*60.“"* 

Panasonic RX-fS430 
stereo Radio/Cassette Recorder 

*125.“"* 

General Electric 
*55."” 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

"^Plits GST & PST 

519-432-3797 * Internacional Gift Shop, 416 
Hamilton Rd. 519-675-0446 * Atlantic Sea Fish 
Market, 708 Hamilton Rd. 
519-452-7511 * Ocean Food Center, 778 
Hamilton Rd. 519-452-1220 CAMBRIDGE: 
Beiros Supermarket 50 Ainslie St. S. 519-621-6950 

Citizen JTR1822K 
Portable Radio AM/FM $ ft 
Cassette/Recorder Player ^ ^ ■ 

00* 

Panasonic RK-D13 
*160.""* 

AM/FM/SMO, CD-Cassette Player 

com Remote Control 
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Estudo révéla que metade das fanu'lias 
pertuguesas nunca foi ao dentista 
Quase metaxle das familias por- 
tuguesas nunca foi ao dentista e 
apenas dois por cento iniciou a 
escovagem dos dentes na altura 
correcta, revelou um estudo de 
uma marca dentifrica. 
O estudo sobre higiene oral das crianças, 
apresentado em Lisboa, indica que, apesar 
da esmagadora maioria das familias estar 
consciente da importância dos cuidados 
corn a higiene e saüde oral das crianças, 
esta ainda deixa muito a desejar. 
Realizado em Maio deste ano, junto a uma 
amostra de 2.000 pessoas, o estudo con- 
cluiu que 77% das crianças portuguesas ini- 
cia a escovagem dos doentes entre o 
primeiro e o terceiro ano de idade e 13% sô 
o faz depois dos très anos. 
No que diz respeito à regularidade de 
escovagem, 31% escova os dentes menos de 

Falta de 
senso 
Com humildade submissa 
Deveres que me sào dados 
Frequento sempre a Missa 
Domingos, dias feriados 

Hâ algum tempo assisti 
A Missa como de costume 
A meio delà sai 
Corn tristeza e azedume 

Dia que todos esperavam 
Até corn sofreguidâo 
Onde crianças tomavam 
A primeira comunhâo 

Sô que antes do ofertôrio 
Perdi toda a razâo 
Fizeram o peditôrio 
Contra a minha previsâo 

A Igreja estava cheia 
Bancos, cadeiras repletas 
Aproveitaram a boleia 
Para fazer très colectas 

Se essa moda pegar 
Pobre da religiâo 
A Igreja vai ficar 
Corn o padre e o sacristâo 

Nessa altura vim embora 
Do coraçâo, aima sombria 
Onde o bom senso nâo mora 
Nâo pode haver harmonia 

Sô se fala no dinheiro 
Anâlogo à desavença 
Em nome do Deus verdadeiro 
Sô no vil metal se pensa 

No resto nâo admira 
E tudo a mesma cabala 
P'ra onde a gente se vira 
Sô em dinheiro se fala 

duas vezes por dia - a quanti- 
dade recomendada - e "somente 
77% dos pais, corn crianças até 
aos très anos, supervisionam a 
escovagem". 
Em colaboraçâo corn a 
Sociedade Portuguesa de 
estomatologia e Medicina 
Dentâria, a marca dentifrica 
anunciou que, durante o prôxi- 
mo mês de Outubro, mais de 
mil consultôrios dentârios de 
todo o pais vâo disponibilizar-se 
para fazer estes exames gra- 
tuitamente. 

ELEIÇÔES PROVINCIAIS DO ONTÂRIO 
QUiniTA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO 

REQUISITOS DE VOTO 

•No dia das dciçôe.'i deveiâ ser: 

• Tviaior de 18 anos 
• cidadâo Canadiano e 
• residir no Ontario 

l’essoa.» que ienham deixado de viver no 
Ontar io durante dois unes ameriures ao dia da 
eleiçâo poderâo ter o direiio de votar sob 
certas eondiçoes. Contacte-nos para mais 
infctmaeôcs. 

PROVÂVEL VISITA OE ACEMTES 
AO DOMidUO 

O Registo IVnnaitente do ideitores significa que 
a enumeiaçao a tiiveî pr-ovinciai nâo e neoessâria. 
No entanto em alguina.s zonas val ser necessâria 
uma revisüo para tr identificaçâo de novos 
eleitores. 

,-\o divulgar a infotmaçâo crrrrccta aos nossos 
agentes sobre possiveis eleitores a rvsidirem na 
sua dircevâo, vai eontrilsuir ptrra a aetualizaçào 
do Cridemo de Eleilore.s. 

OS CARTdES OE MOTIHCAÇÂO OE 
RECiSTO SEttÀO EMVtAOOS POR CORREK) 

Se o seu nome eort.star rto eadento de ditores. 
reeeberd eni breve, por coireio, o cartâo de 
Ntîtificaeâo de Registo. 

No cartâo de Notilieaçâo de Registo eonsia o 
soguinte: 

• o seu distrito eleitoral 
• a locaiizaçâo da uma eleitoral onde votar no 

dia da eleis'âo 
• as dattts e loeai.s de veto aditrmado para o seu 

distrito eleitoral. 

VOTAR POR PROCURAÇÂO 

Se é um eleitor qualirieado inr|.iossibilitadü de vertui- em pessoa 
quer cm data de voto adiantado tru regular, poderâ exercer o 
seu direito de voto por procuraçâo. Visite o no.sso Web site ou 
ieletune-ni.is para mais informacôes. 

O cartâo de Notificaçâo de 
Registo, é parecido com este. 
Leve-o consigo quando for votar. 

MO CASO OE MÂO TER RECEBIDO O CARTÂO 
DE MOTIFICAÇÂO DE REGISTO 

Se esta qualiricadi.t a votar- e ainda rtâo reeebetr o seu cartâo de Noriticas'âo 
de Registo até ao tlia 20 de Setembro, o seu norne poderà rrào con.star drr 
Caderno de bleilor-es, 

.rentes do dia das eleiçôes - poderâ inscrever o seu nome tto C.rdcrno de 
[■ leitores, requisiiando aie às 20:00 boras de Ouarra-feirrr. 1 de Outubro. uni 
Cenitieado para volar. Contaete- itos para obier mars inl’or niavôes. 

No dia das eleiçôes - poderâ registar-.se e vorai' se complétai' um ‘oi rnulario 
e apresentar os segtiintes docunienurs de idemifieaçào: 

• OLi um docutnenif.i que renha o seu nome, a sua mor-ada actual e a sua 
asstnaUtra 

• OU driis documenti.is de idemiiicaç.âi.>, um corn i.> seu norne e assinatura e o 
ouiro corn o seu nonre e a sua direcçiio actual. 

Contacte-nos. Ligue para: 
1.888.0NT.V0TE 
(1.888.668.8683) 

TTY: 1.888.292.2312 
(para surdos ou corn diftculdades auditrvas) 

PARA MAIS INFORMAÇÔES 

Correio eletrônico: 
ïnfo@eiectionsontario.on.ca 

Visite o nosso Web site 
www.eiectionsontario.on.ca 

Se tiver amigos ou familiares que tenham dificuldade em 1er, por favor passe-lhes esta informaçâo. 

MANTENDO-O INFORMADO 
TR38 
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quL asctaüo au. 
As opiniôes expressas por Mateus Machado nào reflectem as opiniôes dojornal 0 Milénio. 

Présidente cabo-verdiane 
denuncia “resquîcios de escravatura 
O présidente cabo-verdiano, Pedro 
Pires, denunciou sâbado, na 
Praia, a existência ainda no 
mundo de ‘‘resquicios ou formas 
encobertas de escravatura” bem 
como sequelas de ideias e prâticas 
racistas que nào estâo totalmente 
vencidas. 
Pedro Pires, que falava na ab ertura oficial 
do XVIII Congresso da Federaçâo 
Internacional de Mulheres de Carreira 
Juridica (FIMCJ), a decorrer na cidade da 
Praia, de seis a oito de Setembro, consi- 
déra que na luta pela promoçâo da dig- 
nidade humana, estes aspectos nâo devem 
ser ignorados “visto que os preconceitos e 
os estereôtipos negativos sâo teimosos e 
persistentes”. 
Para o chefe de estado cabo-verdiano, a 
dignidade exclui, necessariamente, tudo 
quanto seja humilhante ou dégradante 
nas relaçôes humanas. 
Apontou, como exemplo, o chamado 

“comércio do sexo” que, para ele, atinge 
hoje proporçôes inaceitâveis e movimenta 
somas colossais de dinheiro. 
“Sâo centenas de milhares de mulheres 
que se encontram sequestradas, humi- 
Ihadas e mantidas em situaçôes de autên- 
tica escravatura”, disse Pedro Pires apon- 
tando também a violência fisica e moral 
praticadas contra a mulher no circulo 
familiar como outras formas humilhantes 
de desrespeito dos direitos da mulher. 
Segundo ainda o estadista cabo-verdiano, 
estes sâo factos que revelam que, apesar 
dos avanços extraordinârios registados, 
no século passado, em matéria de direitos 
humanos, resta ainda um longo caminho 
a percorrer até à sua plena realizaçào, em 
todas as sociedades do planeta. 
Pedro Pires considéra a propôsito que a 
construçâo de um clima de paz, estabili- 
dade e segurança nos parses, associado a 
um esforço de desenvolvimento econômi- 
co, social e cultural é um outro caminho 

lŸao€Ue.*s 
Pediilo e preenchimento dos documentos 
para Resideptes 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 seus amigos 

e clientes. 
Faça viagens felizes e estadias 
inesqueciveis, corn os serviços 
da Happy Travellers. 
Happy Travellers tern o piano 
de Verâo para Portugal. 
Informe-se e reserve o seu 

lugar o mais rapidamente pos- 
sivel. 

Tenha um ano feliz com a 
Happy Travellers. 

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

que pode favorecer a promoçâo da igual- 
dade do género. 
“Esse clima tornaria mais previsiveis as 
nossas acçôes quotidianas, gerando a 
indispensavel confiança no presente e no 
future”, precisou. 
Durante os quatro dias do evento, os di- 
reitos humanos, em geral, e das mulheres 
e das crianças, em particular, estarâo no 
centre das atençôes das congressistas 
provenientes de vârias partes do mundo, 
entre as quais figuram, para além de mu- 
lheres juristas, estudantes de Direito e ou- 
tras entidades interessadas. 
Entre as vârias oradoras deste Congresso, 
constam a antiga primeira ministra do 
Senegal, Marne Madior Boye, a magistra- 

da maliana no Tribunal Penal 
Internacional, Fatoumata Diarra- 
Dembele e a antiga embaixadora de 
Portugal em Timor-Leste, Ana Gomes. 
A FIMCJ é uma ONG de Mulheres 
juristas fundada em Paris, em 1928, e 
tern como objectives principais a erradi- 
caçâo de todas as formas de discrimi- 
naçâo contra as mulheres e a promoçâo 
dos direitos humanos das camadas femi- 
ninas. 
A Federaçâo, que tern estatuto consulti- 
ve junto do Conselho Economico e 
Social das Naçôes Unidas ((ECOSOC), 
encontra-se presente em 70 paises, con- 
gregaildo associaçôes nacionais e mem- 
bres individuals. 

Guiné-Bissau: 

Quatro jornalistas 
e técnico de ràdio 
detidos 
Cinco pronssionais da radio comu- 
nitaxia “Sintchan-Oco” de Gabù, 
no leste da Guiné-Bissau, estâo 
detidos desde sâbado numa das 
cadeias da esquadra da policia 
local alegadamente por difundi- 
rem um comicio de um partido da 
oposiçâo. 
Na cadeia estâo o director dessa estaçâo de 
râdio. Samba Sow, os comunicadores 
Jüsper Rodrigues Santy, Jorge Sambü e 
Dicas Cassamâ e o técnico Sabine Quadé. 
De acordo corn a fonte, o correspondente 
da Radiodifusâo Nacional (RDN), em 
Gabù, também colaborador da Saintchan- 
Oco, estâ a ser procurado pela policia, mas 
que ainda nâo foi encontrado. 
Os profissionais da râdio comunitâria 
estâo a ser acusados de ter difundido sâba- 
do, nas suas antenas, um Magazine 
Especial sobre um comicio da Plataforma 
da Oposiçâo Unida, uma coligaçâo de qua- 
tro partidos da oposiçâo (PCD, FLING, 
FD, e FDS), efectuado na passada sexta- 
feira, em Bissau. 
Vinte e quatro horas depois da apresen- 
taçâo do Magazine, o governador da 
regiâo e o administrador do sector 
ordenaram ao comissârio regional da 
Policia da Ordem Püblica, Alfredo 
Nancanha, a detençâo dos jornalistas. 
Na sua reaeçâo a esta medida, o présidente 

da Plataforma Unida, Vitor Mandinga, 
sentenciou que tais detençôes nâo foram 
motivadas apenas pela difusâo do referido 
Magazine mas que “tudo começou” corn a 
difusâo naquela estaçâo emissora de um 
desmentido de militantes seus contra 
declaraçôes proferidas antes pelo admi- 
nistrador do Sector de Gabù, Alberto 
Baldé. 
Segundo o lider da Plataforma, o admi- 
nistrador de Gabù tinha, em declaraçôes 
pùblicas, afirmado que vârios militantes 
da Coligaçâo estavam a desertar para se 
juntar ao Partido da Renovaçâo Social 
(PRS, no poder). 
Victor Mandinga recordou um apelo 
lançado recentemente pelo ministro da 
Comunicaçâo Social, em “declaraçôes 
na Comissâo Nacional de Eleiçôes e 
perante Comunidade Internacional”, 
para que tanto as estaçôes de râdio 
pùblicas como as privadas pautassem 
pelas normas legais que protegem a 
livre expressâo. 
Entretanto, a PANA soube ainda que o 
governador regional de Gabù 
Abduramane Djalô, mandou suspender 
ainda naquela estaçâo emissora todas 
as emissôes de programas e magazines 
relativos a partidos politicos da 
oposiçâo até ao inicio da campanha 
eleitoral. 
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Governo continua a apoiar os 
agricultoros açorianos 
O secretârio regional da Agricultura e 
Pescas, Ricardo Rodrigues, afirma que os 
Açores necessitam de investir na qualidade 
dos produtos lâcteos, pois sô dessa forma a 
Regiâo poderâ competir na Uniào Europeia 
alargada a 25 Estados-membros. 
Ricardo Rodrigues, que falava sexta-feira à 
noite no coloquio subordinado ao tema "O 
Impacto na Agro-Pecuâria Açoriana do 
Alargamento da Uniâo Europeia a 25 
Estados", integrado na 2® Semana Cultural 
de Santo Antonio, em S. Miguel, disse, 
ainda, que o executive régional esta a desen- 
volver todos os esforços no sentido da Regiâo 
poder bénéficiât de mais quota leiteira. 
Este encontre corn os lavradores daquela 
freguesia do concelho de Ponta Delgada, 
serviu, igualmente, para o secretârio 
regional tranquilizar os profissionais do 
sector, a braços corn a possibilidade de 
terem de pagar multas por excesso de pro- 
duçâo leiteira, dizendo que o Governo vai 
continuât a intervir para encontrar uma 
soluçâo para o problema, socialmente pre- 
ocupante. 
Para Ricardo Rodrigues os problemas do 

sector sô podem ser resolvidos corn uma 
permanente conjugaçâo de esforços entre 
o Governo Regional e os parceiros sociais. 
O governante adiantou o exemple do 
preço do leite â produçâo, que depois de 
varias intervençôes tanto do Governo 
Regional, como dos industrials e da 
Associaçâo Agricola de S. Miguel, acabou 
por nào descer. 
Em matéria de quota, o secretârio regional 
da Agricultura e Pescas fez questâo de 
deixar o alerta, jâ que, em sua opiniâo, 
prôximas negociaçôes têm que ser feitas 
corn base nas especificidades dos Açores, 
como Regiâo Ultraperiférica, pois sô assim 
é que se poderâ conseguir um aumento de 
quota para o arquipélago. 
Ricardo Rodrigues relevou, ainda, o 
esforço que o Governo Regional vem 
fazendo para manter o sector agro- 
pecuârio competitivo, destacando o 
aumento de cerca de 35% das verbas 
inscritas na proposta de Piano para 2004, 
nas rubricas destinadas à agricultura, que 
considerou um grande passo no sentido de 
ajudar a revitalizar o sector. 

Governo Regional anmenta 
numéro de camas e de voos 
charter nos Açores 
A Regiâo Autônoma dos Açores ira dispor, 
jâ a partir do proximo ano, de mais oito 
novos vôos charter semanais provenientes 
da Suécia, Dinamarca, Noruega e França, a 
par do aumento da capacidade hoteleira 
que passarâ das actuals 6800 para oito mil 
camas em 2004. 
A informaçâo foi avançada, ao principio da 
noite de ontem, pelo présidente do 
Governo Régional dos Açores na cerimônia 
de inauguraçâo, à quai presidiu, das obras 
de remodelaçâo e ampliaçào do “Caloura 
Hotel Resort”, em Agua de Pau, no 
Concelho da Lagoa, orçadas em cerca de 
cinco milhôes de euros. 
Carlos César especificou que da Suécia 
haverâ très vôos semanais na época baixa e 
outros dois na época alta, bem como dois 
vôos semanais, ao longo do ano, respectiva- 
mente da Dinamarca e da Noruega, além 
de um vôo charter semanal proveniente de 
França entre os meses de Abril e Outubro. 
O chefe do executivo açoriano adiantou que 
estâo, igualmente, a ser desenvolvidos 
esforços para o lançamento de novas ope- 
raçôes charter corn a Suiça, Finlândia, 
Espanha e Canada que se deverâo iniciar, 
na sua grande maioria, a partir de 2004. 
De acordo corn o présidente do Governo, os 

Açores vivem actualmente uma importante 
fase de mudança caracterizada pela diversi- 
ficaçâo da economia regional e sôlida 
capacidade organizativa de transformar as 
ilhas, em muitos poucos anos, numa regiâo 
turistica e prestadora de serviços. 
Para Carlos César, a significativa mudança 
que ocorre no sector turistico exige de 
todos, Governo e empresârios, um enorme 
esforço continuado na promoçào do 
arquipélago, no exterior, e na captaçâo de 
novos mercados. Assegurou, a esse propôsi- 
to, que o Governo Regional prossegue, corn 
o maior empenho, a sua aeçâo promocional 
relativamente ao turismo continental e con- 
siderou que a actual dinâmica, no sentido 
da diversificaçào dos fluxos turisticos, é fun- 
damental e, sobretudo, preventiva, quanto 
aos receios de uma evoluçào menos positiva 
da economia nacional. 
O chefe do executivo açoriano advogou, 
também, que para o crescimento do turis- 
mo obter maior sustentaçào e os 
empresârios do sector terem confiança no 
futuro é necessârio que todos trabalhem em 
conjunto, sendo de primordial importâneia 
manter-se um esforço de qualidade na ofer- 
ta turistica. 
Na opiniâo de Carlos César, o 25° aniver- 

sârio do “Caloura Hotel Resort”, assinalado 
ontem, corn a presença do secretârio regio- 
nal da Economia, Duarte Ponte, assim 
como de numerosos convidados, représenta 
a notâvel capacidade de resistência dos sens 
principals responsâveis na adversidade de 
tempos dificeis e a exemplar adaptaçâo aos 
novos desafios que se colocam ao sector. 
Aquela unidade hoteleira, localizada numa 

das melhores estâneias de veraneio da ilha 
de Sâo Miguel, ampliou a sua capacidade 
de alojamento de 50 para 80 quartos. O 
moderno imôvel, ampUado e remodelado 
na sua globalidade, disfruta de um ambi- 
ente natural muito aprazivel e de uma vista 
panorâmica, para o mar e orla costeira, de 
especial beleza. 
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Mantorras régressa em breve: 
«Em Outubro esteu cem e grupo» 
Apesar das diividas que ainda 
persistem na cabeça de muitos 
sobre a total recuperaçâo de 
Mantorras, o avançado do 
Benfica jâ anunciou o seu regres- 
so aos relvados para Outubro. Em 
visita à Aldeia de Crianças SOS, 
com Nuno Gomes, Mantorras 
mostrou alegria por estar junto 
de crianças desfavorecidas e 
por poder dizer em um mês 
voltara aos treinos com o 
plantel encarnado. 
«Estou bem, a trabalhar bem e em 
Outubro estou com o grupo», garantiu 
Mantorras. As düvidas que se levantam 
sobre a sua recuperaçâo, o avançado 
angolano respondeu assim: «A minha 
recuperaçâo esta a ser boa e o que os 
outro dizem nâo me intéressa. «Sei o que 
sinto e sei que vou voltar em Outubro, 
porque eu é que sei como estou e dentro 
de campo vou mostrar isso.» 
Hâ muitos meses sem jogar, Mantorras 

esta ansioso por voltar a fazer o que mais 
gosta. «Estou a fazer o meu trabalho e a 
cumprir um programa de recuperaçâo 
corn Antonio Caspar (fisioterapeuta) que 
estâ a chegar ao fim», explicou o jogador. 
«Nâo digo que estou a cinquenta ou a 

cem por cento, o que sei é que 
quando subir ao Estâdio do 
Benfica vou dar o meu mâxi- 
mo e fazer o que mais gosto, 
que é jogar à bola», afirmou. 
A artroscopia no joelho 
direito tem dado, com 
certeza, muitas dores de 
cabeça a Mantorras. Operado 
a 16 de Dezembro de 2002, o 
avançado nunca perdeu a 
esperança de se recuperar por 
completo e regressar aos rel- 
vados. «Muita gente nâo 
acreditava que o Mantorras ia 
voltar a jogar. Sou profissio- 
nal e sempre acreditei nas 
minhas capacidades. De 
certeza que vou voltar em 
Outubro e estarei bem para 
dar o meu contributo â 
équipa», reafirmou o jogador. 
E golos? «Como qualquer 
avançado, quero marcar 
golos. Habituel os adeptos e 
os meus colegas a jogar de 
uma certa forma e nâo os vou 
desiludir. Vou tentar sempre 
marcar golos», prometeu 
Mantorras. 

Dragôes 
corn problemas 
no "miolo" 
Alenitchev e Maniche estâo iesionados 
O russe contraiu uma rotura numa coxa 
ao serviço da selecçâo russa e arrisca um 
mes de paragem. O caso do interna- 
cional português nâo é tâo grave e é 
provâvel que esteja operacional para o 
proximo encontro do FC Porto, diante 
da Uniâo de Leiria. 
José Mourinho vai ser obrigado a mexer 
no "onze" do FC Porto, face à lesâo de 
Dimitri Alenitchev. 
O médio contraiu uma rotura na coxa, 
durante o encontro do passade sâbado, 
entre selecçâo russa e a Repùblica da 
Irlatida, sendo bast ante provâyel a sua 
ausência nos proximos compromisses 
dos azuis e brancos. 
De acordo com o "site" oficial da UEFA, 
Alenitchev poderâ ficar um mês sem 
competir, muito embora a lesâo ainda 
nâo tenha sido reavaliada pelo departa- 
mento medico dos dragôes. 
A confirmar-se a rotura, o futebolista 
ficarâ de fora no "clâssico" frente ao 
Benfica, dia 21 de Seterabro, e. nâo 
estarâ disponivel para os éneontros da 
Liga dos Campeôes, corn o Pârtizan e 
corn o Real Madrid. 
O técnico do FC Porto estâ tarabém pri- 
vado de Maniche que se lesionou no 
jogo particular frente à Espanha. O 
internacional português foi dispensado 
pelos médicos da selecçâo. 

Padaria e Pastelaria Portuguesa 
Bolos para Casamentos, Baptizados 
Aniversârios e todo o tipo de festas Licenciado 

pelo LCBO 

Abertos 7 dias por semana 
das 5hOÜ da manhà 
às 2hü0 da manhâ 

Especializados em Salgadinhos 

TfâE)® ® E)[IÆ\ 

Bolo Rei I Pâo de Mafra I Broinhas 

Faça a sua encomenda com antecedência 

SPORTS BAR 

Bom ambiente de 
convivência. 
Venha ver 
a diferença. 

Corn antena parabôlica para captar 
todos os jogos de futebol de Portugal. 
Todos jogos internacionais via satélite 
incluindo os da América Latina. 

Salas Privadas 
para fumadores e 

nâo-fumadores 

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

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

Sporting 
na maxima força corn 
(larmasH apontadas ao Nacional 
o Sporting estâ na mâxima força para o 
encontro corn o Nacional, a contar para a 
quarta jornada da Superliga. Fernando 
Santos tem agora à sua disposiçâo todos 
os elementos do plantel, sendo que conta 
ainda corn o jovem da équipa B Paulo 
Sérgio, que recuperou dos problemas 
musculares que o afectaram na ültima 
semana. Dois guarda-redes da segunda 
équipa foram também chamados pelo 
técnico para treinarem corn o plantel 
principal. 
Corn o departamento clinico desanuvia- 
do, o técnico conta agora corn 22 
jogadores. Mârio Sérgio e Lourenço, que 
nesta terça-feira estiveram ao serviço da 
selecçâo sub-21 em Inglaterra, apenas se 
juntam ao grupo esta quinta-feira, e sô no 
dia seguinte deverâo marcar presença os 
restantes internacionais: Ricardo, Beto e 
Rui Jorge, na selecçâo AA, e Quiroga ao 
serviço da Argentina. 
Menos dores de cabeça para Fernando 

Santos, principalmente no ataque. 
Liedson parece completamente adaptado, 
até depois do que mostrou no jogo corn o 
Caldas, e poderâ entrar de inicio frente 
aos madeirenses, Silva também mostra 
fome de bola e jâ treina sem a protecçâo 
facial, sintoma de que jâ nâo existe pro- 

blemas no choque. Luis Filipe mostra a 
mesma condiçâo fisica que possuia antes 
da ligeira entorse que sofreu. 
Paulo Sérgio e Niculae treinam sem limi- 
taçôes, mas nâo devem constituir ainda 
opçâo para o técnico do Sporting. O 
primeiro é um jovem da équipa B que 
Fernando Santos quer observar melhor 
para o poder lançar na équipa principal e 
quanto ao romeno estâ ainda em fase de 
integraçâo progressiva. A paragem de 
dois meses, corn imobilizaçâo do pé 
direito, sugere que o jogador tenha um 
tempo para verificar que tudo foi corrigi- 
do e que nâo voltarâ a ter problemas. 
Fernando Santos chamou dois guarda- 
redes da équipa B para treinarem corn 
Tiago e Nelson. Beto 11 e Tiago Ferreira 
trabalharam às ordens de Justino. 
Enquanto os guardiôes aqueciam nas ba- 
lizas, os jogadores de campo realizavam 
jogos de aquecimento. Pelo que foi possi- 
vel observar, Santos dividiu o plantel da 
seguinte forma: Corn coletes, Custôdio, 
Carlos Martins, Polga, Paito, 
Rochemback, Paulo Bento, Hugo, Rui 
Bento, Luis Filipe e Miguel Garcia; Sem 
coletes, Niculae, Clayton, Silva, Liedson, 
Paulo Sérgio, Tonito, Tello, Joâo Pinto, 
Pedro Barbosa e Sâ Pinto. 
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Thstezas do nosso futebol 
Depois das "brilhantes" participaçôes das Selecçôes de 
Portugal -Sub 21 e AA-, da vontade de desistir de ver a bola... 
portuguesa! Desde Saltillo, no México, que as selecçôes por- 
tuguesas parecem mais um "molho de g^elos" do que 
équipas de fiitebol. 

O vedetismo impera, as "bocas" fazem 
parte do dia-a-dia dos jogadores e diri- 
geâtes, as caras mandonas sâo sempre as 
mesmas e, a verdade dos acontecimentos, 
fica sempre escondida no manto diafano 
da noite... E, depois, para ajudar à festa, 
amùos, birras, gestos indignos de profis- 
sionais e desportastas. 
Escandalos, brigas, falta de vontade de 
jogar e honrar a camisola que envergam, 
cenas tristes como a do capitao da 
selecçâo frente à Espanha, Fernando 
Couto, etc, etc... 

Um caso dificil de perceber, ajuizar e 
tragar. 
For mais voltas que dê ao miolo nao consi- 
go perceber a razao de tanta falta de sensi- 
bilidade pela selecçâo e pelo pais. O di- 
nheiro que os atletas ganham aos montes 
sem que o justifiquem é, entre os latinos, 
uma razâo plausivel. Também, chamar 
alto e bom som, génios aos putos como 
Quaresma e Ronaldo -vendidos a peso de 
ouro mas jâ ajogarem aos niveis de latâo...- 
faz perder a cabeça a qualquer um mesmo 
que nào seja latino, mas, que diabo, nem 

oito nem... oitocen- 
tos! Ao menos 
joguem a 50%, 'ta 
bem? 
Quanto aos vetera- 
nos, Rui Costa, 
Fernando Couto, 
Sérgio Conceiçâo, 
Figo e outros mais, 
como jâ têm idade 
para ter juizo e estâo 
podres de rico, que 
tomem uma das ati- 
tudes possiveis: ou 
jogam O que sabem 
e podem, ou vâo vo- 
luntariamente em- 
bora como jâ alguns 
fizeram. 

Que andem a brincar aos seleccionados é 
que nâo. 
Nos, pagantes e amantes da bola, nâo 
merecemos tanto desprezo e falta de con- 
sideraçâo. 
Dizem que nos, os imigrantes, sentimos 
mais Portugal do que aqueles que lâ 
ficaram. Creio que sim, e cada vez mais. 
Ver a desgraça da selecçâo a jogar e a 
perder daquela maneira... faz doer de ver- 
dade! Lâ, como estâo mais preocupados 
corn O Real Madrid e o Barcelona, o bom 
tempo e os feriados, as patuscadas e 
passeatas, nem dâo pelas "barracadas" das 
selecçôes nacionais. 
Nem sequer me dôi a aima pelas derrotas, 
perder e ganhar, tudo é desporto. O que 
dôi é nâo conseguirem "dar o litro" por si 
prôprios, pelos amantes da bola, e pela 
profissâo que escolheram, sem esquecer o 
pais que representam. 

A vitôria dos Sub-21 em Inglaterra atenua 
mas nâo limpa a ma imagem deixada ante- 
riormente e, pelas atitudes antipâticas, de 
Quaresma, Moreira, Cristiano Ronaldo e 
Tiago, percebe-se que hâ "bicho" nas entra- 
nhas da jovem selecçâo. 
Na Noruega, nada de novo. Sô uma 
limpeza "tide" pode pôr aquelas aimas 
mais brancas... 
Na Noruega, os "AA" também ganharam 
desta vez, modestamente, corn um golo de 
Pauleta, corn algumas caras jovens no 
plantel corn mais "sangue na guelra" para 
que, mesmo que morram, morram... de 
Boa Morte! Resultado bom para uma mâ 
exibiçâo. 
Agora, venha a I LIGA, para fazer esque- 
cer as selecçôes e voltar a pensar positiva- 
mente em relaçâo ao EURO'2004. 
Alma... até Almeida! 

JMC 

ENVIAR RESPOSTA PARA; 

Nome: O Mnixio - CONCURSO LABATT 

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

Morada: )A RESPOSTA SERA ACETTE ATÉ 2‘ FEIRA, 
DiA 15 DE SETEMBRO, 2003. 

CASO EXISTA MAIS DE UM ACERTANTE, 

REAUZAR-SE-A UM SORTEIO PARA 

ENCONTRAR O VENCEEK)R. 

arlslj€t< 

OnCULflOSO Df 5EU PoiïïUCUfS 
BOB RAPOSO CONVIDA-O A RESPONDER 

SEMANAJLMENTE A UMA SIMPLES PERGUNTA 

TENTE E GANHE VALIOSOS PRéMIOS! 

BOLAS, ninguém acertouü! 

Para todos os sens eventos ou ocasiôes 

especiais, contacte Bob Raposo para o 

ajudar a tratar de tudo o que précisa 

A cerveja da comunidade 
ThWC LàBttBŒwirgCa 


