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Ainda hqje recordamos, 

como se tivesse sido ontem, o 
dia 8 de Novembre de 1990, 
data da publicaçâo do 
primeiro jomal Stadium, e 
como vivemos corn tanta 

ansiedade a lealidade daquele que viria a ser parte 
intégrante de uma diaspora jomalistica à quai nos 
passâmes a dedicar, no que concerne jomais semanais 
publicados em lingua portuguesa, no Canada. 

E se sentimos esse impacto, acreditem que hoje a 
emoçâo é ainda maior. Depois, de um periodo de 
tempo (provavelmente demasiado longo) em que 
tentâmes reduzir o numéro (exagerado) de jomais 
que num âpice (muito devido às facilidades tec- 
nolôgicas) pareciam cogumelos a "arrebentarem" 
por um prado que em termos econômicos nunca foi 
tào verde como possam pensar, eis que, paulatina- 
mente, lutâmos por uma conquista que hoje acaba de 
ultrapassar todas as nossas expectativas. 

Em Abril de 2004, conseguimos a unificaçâo de 
o Stadium e de O Milénio e formâmes o "O Milénio- 
Stadium", jomal que teve o privilégio de ser eleito 
pelas comunidades luso-canadianas como o melhor 
em Lingua Portuguesa no Canadâ. Esta distinçâo 
terâ sido motive para continuarmos a nossa 
perseguiçào no sentido de reduzirmos o numéro de 
publicaçôes, mas ao mesmo tempo melhorarmos. E 
corn essa ambiçâo, eis que conseguimos reunir o 
"The Portuguese Post" e o "Constmetion News", ao 
"O Milénio-Stadium", o que jâ era algo que interes- 
sava a ambas as partes hâ vârios anos, para bem da 
nossa Comunidade. E aqui teremos que salientar a 
forma simpâtica como Jack Prazeres e a sua esposa, 
Otüia Prazeres, se debmçaram no êxito desta reali- 
dade. Sem a excelente compreensâo de ambos, nada 
teria sido possivel. 

A cereja foi colocada no topo do bolo hâ pouces 
dias, quando enriquecemos (e de que maneira) o 
valor desta publicaçâo corn a fusâo adicional de "O 
Correio Português" e do maior decano do jomalismo 
luso-canadiano no Canadâ, o Sr. Antonio Ribeiro. 80 
anos de idade, 43 anos de identificaçâo corn a 
Comunidade, pois foi no dia 5 de Julho de 1963 que 
se publicou a primeira ediçâo de "O Correio 
Português". E agora, a 8 de Setembro de 2006, quan- 
do efectuamos a apresentaçâo daquele que queremos 
que seja o maior, o melhor, o mais distribuido, o mais 
lido... eis, caros amigos, o POST-MILÉNIO. E, liga- 
do a uma coincidência impressionante, era nesta 

Maria Alice Ribeiro e Pierre Elliot Trudeau 

data, 8 de Setembro, que aquela que foi a maior e a 
melhor jomalista luso-canadiana de todos os tempos. 
Maria Alice Ribeiro, comemoraria mais um aniver- 
sârio. 

POST-MILÉNIO é hoje um jomal corn 75 anos 
de bagagem. 
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Pelo respeito que todos quantos se uniram meie- 
cem. O Milénio ia no seu 6° ano de existência, mas 
teremos que respeitar os 16 anos do Stadium, com a 
primeira ediçâo no dia 8 de Novembre de 1990, 
assim como os cinco anos de publicaçâo do Jomal 
The Portuguese Post e outres cinco do Constmetion 
News. 

Contudo, numa situaçâo de amalgamaçâo que 
tem a felicidade de englobar aquele que foi o 
primeiro jomal luso-canadiano a ser publicado no 
Canadâ, O Correio Português, o que aconteceu em 5 
de Julho de 1963, para além de termos a honra e o 
privilégio de podermos afirmar que a partir desta 
data, o seu fundador, Sr. Antonio Ribeiro, o decano 
dos jomalistas luso-canadianos, faz parte intégrante 
daquela que é a publicaçâo que pretende continuar 
na peugada do êxito, do sucesso, da popularidade, da 
procura de todos quantos a partir de agora poderâo 
estar corn o POST-MILÉNIO na sua versâo impres- 
sa e na sua versâo mundial através da Net, no 
www.omileniostadium corn. 

Por isso afirmamos que temos 6+16+5+5+43= 75 
anos reunidos de uma incomensurâvel experiência. 
Partindo do principio que 75 anos x 52 semanas, uma 
vez que o POST-MILENIO é um jomal que todas as 
sextas-feiras esta bem pertinho de si, estariamos per- 
ante a ediçâo n° 3900, como esta é a primeira publi- 

caçâo depois da fusâo, eis que se trata, consequente- 
mente, do n” 3901... e nâo simplesmente da ediçâo n° 
1. 

75 anos de serviços comunitârios, Ediçâo 3901. 
E ela aqui esta. 

Começamos por Maria Alice Ribeiro, pelo apreço 
que ela sempre mereceu de todos os luso-canadi- 
anos, sem esquecermos que foi no Correio Português 
que nos apresentâmos à Comunidade Portuguesa de 
Toronto, quando nos anos 70 chegâmos a este pais. 
Ainda nos recordamos da sessâo levada a efeito no 
First Portuguese com a presença de um représentante 
da RTP-i nos Estados Unidos que na altura aiîrmou 
que quando a RTP entrasse no Canadâ os ôrgâos de 
comunicaçâo luso-canadianos morreriam. Entrâmos, 
corn Maria Alice Ribeiro, em unissono proteste ao 
pronunciarmos o nosso desagrado perante uma pes- 
soa que nem sequer conhece a comunidade luso- 
canadiana. Maria Alice Ribeiro, na altura, disse que 
gostaria de ouvir o que tinhamos para dizer... e ape- 
nas fizemos eco das suas palavras. A primeira 
inesquecivel. 

Arlindo Fernandes. Um amigo. Um colega. Um 
excelente profissional. Foi o nosso braço direito 
durante 14 anos. Ontem, dia 7 de Setembro, comple- 
taria o seu sexagésimo aniversârio. Faleceu a 16 de 
Outubro de 2005. Adorava o Stadium. A determina- 
da altura regressou a Portugal para cuidar dos seus 
pais que jâ tinham entrado na casa dos oitenta, e foi 
ele que com 59 anos soçobrou, vitima de um ataque 
cardiaco, acabando por làlecer antes dos seus pais. O 
Arlindo Fernandes continua para sempre connosco. 

E, como em inglês dizemos "last, but not least"... 
Liberal do Couto, que nos deixou a 21 de Março de 
2006. Um jomalista que nunca sera esquecido. 
Passou a ser o nosso principal alicerce quando da 
fusâo do Stadium e de O Milénio. Nâo hâ palavras 
que possam descrever o valor de alguém que mesmo 
apôs o seu falecimento ainda ajudou corn a con- 
tribuiçâo que fez para o novo edifïcio da Associaçâo 
dos Déficientes, uma vez que pediu para que os seus 
amigos nâo gastassem dinheiro corn flores que 
depois sâo atiradas para o lixo, mas que con- 
tribuissem corn um cheque para a Associaçâo dos 
Déficientes Luso-Canadianos. Coisas lindas do 
Liberal do Couto. Mais um inesquecivel, que tam- 
bém farâ, etemamente, parte do POST-MILÉNIO. 
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H DE SETEMBRO.. HB GINCO ANOS! 
Os ataques de 11 de 

Setembro foram uma série 
de ataques terroristas contra 
os Estados Unidos em 11 de 
Setembro de 2001. 
Membres do gmpo islâmico 
Al-Qaeda sequestraram 
quatre aeronaves, fazendo 
duas delas colidirem contra 
as duas terres do World 
Trade Center em 
Manhattan, Nova lorque, e 
uma terceira contra o quar- 
tel-general do departamento 
de defesa dos Estados 
Unidos, O Pentagone, no 
Condado de Arlington, 
Virginia, proximo da capital 
dos Estados Unidos, 
Washington, D.C.. O quarto 
aviào sequestrado foi inten- 
cionalmente deirubado em 
um campo proximo a 
Shanksville, Pensilvânia, 
apôs os passageiros 
enfrentarem os terroristas. 

Desde a Guerra de 
1812, esse foi o primeiro 
ataque de efeitos psicolôgi- 
cos e altamente correctives 
impostos por forças inimi- 
gas em territôrio americano. 
Embora ainda nào declar- 
adas as respectivas autorias, 
esse inimigo invisivel 
deixou um saldo de mortes 
proximo de 3000, ainda sem 
reivindicaçào de autorias 
permanece até hoje um mis- 
tério. Mesmo se tratando de 
vitimas inocentes, para se 
ter uma ideia quanütativa de 
seu arrasador resultado, sô o 
ataque em si excedeu o 
saldo de aproximadamente 
2400 militares norte-ameri- 
canos mortes no ataque sem 
um aviso prévio dos japone- 
ses à base militar de Pearl 
Harbor em 1941, além 
disse, essa terrivel demon- 
straçào de impunidade tudo 
indica que foi caprichosa- 
mente planeada e direc- 
cionada aos icônes ameri- 
canos, praticado impune- 
mente tende como arma 
simples avides de carreira, o 
acte agravou-se muito mais 
por ter sido transmitido ao 
vivo pelas cadeias de TV do 
mundo inteiro corn a 
propria tecnologia ameri- 
cana, tal ataque ainda sem 
precedentes em toda a 
histôria da humanidade, que 
feriu profundamente o 
orgulho americano, superou 
em muito o efeito moral 
imposte às tropas ameri- 
canas pela força aérea 
japonesa. 

GSHmODES 
Os ataques envolveram 

0 séquestre de quatro avides 
de passageiros. Com aprox- 
imadamente 24 mil galdes 
de combustivel de aviaçâo 
nos tanques, os avides 
foram transformados em 
bombas voadoras. O voo 11 
da American Airlines colid- 
iu corn a terre norte do 
WTC às 8;46 da manhà 
horârio local. Às 9:03:11 da 
manhà, horârio local, o voo 
175 da United Airlines col- 
idiu corn a terre sul. O voo 
77 da American Airlines 

colidiu no Pentagone às 
9:37:46 da manhà. O quarto 
aviào sequestrado, o voo 93 
da United Airlines, pos- 
sivelmente teria sido abati- 
do em um campo entre 
Shanksville e Stonycreek 
Township no Condado de 
Somerset, Pensilvânia, às 
10:03:11 da manhà, horârio 
local ou quando num con- 
fronte directe entre os pas- 
sageiros (revoltosos) e 
sequestradores. Nenhum 
dos ocupantes dos avides 
sequestrados sobreviveu. 

Os mortes nos ataques 
de 11 de Setembro de 2001 
foram milhares: 265 nos 
avides; pelo menos 2602 
pessoas, incluindo 242 
bombeiros, no World Trade 
Center; e 125 no Pentagone. 
Pelo menos 2992 pessoas 
foram mortas. Além das 
Torres Gémeas de 110 
andares do World Trade 
Centre ("WTC"), cinco out- 

ras constmçdes nas proxim- 
idades do WTC e quatro 
estaçdes subterrâneas de 
metro foram destruidas ou 
seriamente danificadas. No 
total, foram 25 prédios dan- 
ificados em Manhattan. Em 
Arlington, uma parte do 
Pentâgono foi seriamente 
danificada pelo fogo e outra 
parte acabou desmoronan- 
do. 

Alguns passageiros e 
tripulantes puderam fazer 
chamadas telefônieas dos 
voos condenados. Eles 
relatavam que varies 
Oiganizadores dos ataques 
de 11 de Setembro 
sequestradores estavam em 
cada aviào. Um total de 19 
sequestradores foram poste- 
riormente identificados, 
cinco na maioria dos voos, 
quatro no voo 93 da United. 
Segundo informaçôes, os 
sequestradores assumiram o 
contrôle das aeronaves 
usando facas para matar as 
hospedeiras de boido, pilo- 
tes, e/ou ao menos lun pas- 
sageiro. No voo 77 da 
American Airlines, um dos 
passageiros relatou que os 
sequestradores usavam pun- 
hais. Foi relatado o uso de 
algum tipo de spray quimi- 

co nocive, chamado gâs de 
efeito moral para manter os 
passageiros longe da 
primeira classe nos voos 11 
da American Airlines e 175 
da United Arlines. Ameaças 
de bombas foram feitas em 
très aviôes, mas nào no 77 
da American. 

Especula-se que o alvo 
dos sequestradores da quar- 
ta aeronave, o voo 93 da 
United Airlines, eram o 
Capitôlio ou a Casa Branca 
em Washington, DC. As 
gravaçôes da caixa prêta 
revelaram que os pas- 
sageiros tentaram assumir o 
contrôle do aviào dos 
sequestradores, e como 
chocalhar o aviào nào foi o 
sufîciente para subjugar os 
passageiros, os 
sequestradores derrabaram 
0 aviào num descampado 
entre Shanksville e 
Stonycreek Township no 
Condado de Somerset, 
Pensilvânia, às 10:03:11 da 
manhà, horârio local, some- 
se aos acontecimentos a 
possibilidade da quarta 
aeronave ter sido abatida 
em voo pela força aérea 
americana o que também 
explicaria o chocalhar da 
aeronave na tentativa inùtil 
de desviar dos caças, esta 
noticia divulgada no inicio 
mas depois suprimida dos 
noticiârios, séria a ùnica 
explicaçào ao padrâo de 
destroços da quarta aeron- 
ave distribuidos em 
inùmeras localidades. O 
prôprio espalhamento dos 

destroços sugere que, antes 
do impacto corn o solo, 
houve de fato uma desinte- 
graçâo da fuselagem da 
aeronave ainda em voo, 
possivelmente causada por 
uma explosâo no ar, resulta- 
do da acçâo de abate provo- 
cada por missil ar-ar ou de 

aeronave em fuga. Teoriza- 
se que a dificil decisâo para 
abater uma aeronave civil, 
corn vidas humanas a bordo 
teria partido do présidente 
Bush, que se viu na dificil 
posiçâo de ordenar o ataque 
e abater a aeronave sobre 
uma aérea desabitada ou 

das que jâ estavam a bordo. 

Respons^dade 
Em 29 de Outubro de 

2004, Osama bin Laden 
assumiu explicitamente a 
responsabilidade pelos 
ataques. Ele afirmou que 
"nés decidimos destruir as 
terres na América ... Deus 
sabe que nào nos ocorreu 
originalmente essa ideia, 
mas a nossa paciência esgo- 
tou-se diante da injustiça e 
inflexibilidade da aliança 
entre Americanos e 
Israelitas contra o nosso 
povo na Palestina e no 
Libano, e entào a ideia 
surgiu na minha mente." 

O grupo militante 
Islâmico Al-Qaeda elogiou 
os ataques e os lideres do 
grupo haviam previamente 
dado a entender que tinham 
participaçâo nos ataques. 
De fato, pouco depois dos 
ataques, o governo dos 
Estados Unidos declarou- 
os, juntamente corn o lider, 
Osama Bin Laden, como 
principais suspeitos. Em 
2004, a comissâo do gover- 
no norte-americano que 
investigou os ataques ofi- 
cialmente concluiu que os 
ataques foram concebidos e 
implementados por pessoal 
da al-Qaeda. A comissâo 
que investigou os ataques 
relatou que, embora tenha 
havido contactes corn o 
Iraque durante a presidência 
de Saddam Hussein, nào 
foram encontradas 
"relaçôes colaborativas" 
entre o Iraque e a Al-Qaeda 
quanto ao ataque de 11 de 
Setembro em especial; 
entretanto entidades ligadas 
à casa branca afirmam que a 
Al-Qaeda tinha conexôes 
corn grupos Iraquianos 
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A IMP0RTANCIA„ DESn lORNAll 
Por: Antonio Riheiro 

A funçào de um Jomal. é 
informar. Neste sentido, um 
Jomal serve a Sociedade quando 
os profissionais reùnem, 
escrevem c divulgam infor- 
maçôes e opiniôes, orientando-se 
através das mesmas. 

O Jomalismo modemo c 
parte da cultura das massas, é o 
resultado das grandes transfor- 
maçôes na Sociedade e na 
Histôria e é responsâvel por 
informar e interpretar as noticias, 
para além de orientar os leitores. 

Por consequêneia. tem como 
objectivo pennitir aos leitores 
uma visâo critica e analitica 
daquilo que o cetea... e do 
prôprio mimdo em que vive. 

Dai que seja tào importante o 
Côdigo Deontolôgico do 
Jomalista: 

1. O Jomalista deve relatar 
os factos corn rigor e exactidâo e 

interpretâ-los corn honestidade. 
Os factos devem ser comprova- 
dos, ouvindo as partes com intér- 
essés atendiveis no caso. A dis- 
tinçâo entre noticia e opiniâo 
deve ficar bem clara aos olhos do 
pùblico. 

2. O Jomalista deve com- 
bater a censura e o sensacionalis- 
mo e considerar a acusaçào sem 
provas e o plâgio como graves 
faltas profissionais. 

3. O Jomalista deve lutar 
contra as restriçôes no acesso às 
fontes de informaçâo e as tentati- 
vas de limitar a liberdade de 
expressào e o diieito de informar. 
É obrigaçâo do jomalista divul- 
gar as ofensas a esses direitos. 

4. O Jomalista deve uti- 
li?ar meios legais para obter 
informaçôes, imagens ou docu- 
mentos e proibir-se de abusar da 
boa-fé de quem quer que seja. A 
identificaçâo como jomalista é a 
regra e outros processos sô 
podein justificar-se sô podem jus- 
tificar-se por razôes de incon- 
testâvel interesse publico. 

5. O jomalista deve 
assumir a responsabilidade por 
todos os seus trabalhos e actos 
profissionais, assim como pro- 
mover a pronta rectificaçâo das 
informaçôes que se levelem inex- 
actas ou falsas. O jomalista deve 
também recusar actos que violen- 
tem a sua consciência. 

6. O jomalista deve usar 
como critério fundamental a 
identificaçâo das fontes confiden- 
ciais de informaçâo, nem deste- 
speitar os compromissos assumi- 
dos, excepto se o tentarem usar 
para canalizar informaçôes fal- 
sas. As opiniôes devem ser sem- 
pre atribuidas. 

7. O Jomalista deve salva- 
guardar a presunçào de inoeêneia 
dos arguidos até a sentença tran- 
sitar em julgado. O Jomalista nâo 
deve identificar-se, directa ou 
indirectamente, as vitimas de 
crimes sexuais e os delinquentes 
menoies de idade, assim como 
deve proibir-se de humilliar as 
pessoas ou pertuibar a sua dor. 

8. O Jomalista deve 
rejeitar o tratamento discrimi- 
natôrio das pessoas cm fimçâo da 
cor, raça, credos, nacionalidade 
ou se.xo. 

9. O Jomalista deve 
respeitar a privacidade dos 
cidadàos, excepto quando estiver 
em causa o interesse publico ou a 
conduta do individuo contradiga. 
marüfestamente, valores e princi- 
pios que publicamente defende. 
O jomalista obriga-se, antes de 
recolher infonnaçôes e imagens, 
a atender às condiçôes de 
serenidade, liberdade e 
respeitabilidade das pessoas 
envolvidas. 

10. O Jomalista deve 
recusar funçôes, tarefas e benefî- 
cios susceptiveis de comprometer 
0 seu estatuto de independência e 
a sua integridade profissional. O 
jomalista nâo deve valer-se da 
sua condiçâo profissional para 
noticiar assuntos em que tenha 
intéressés. 6 

tl de Setembro em banda desenbada 
Uma versào em banda 

desenhada do relatôrio ofi- 
cial sobre os atentados de 11 
de Setembro de 2001, assi- 
nada por dois autores con- 
sagrados do género, Sid 
Jacobson e Emie Colon, vai 
ser lançada terça-feira em 
Nova lorque, escreve a 
agêneia Lusa. 

"Estava a tentar 1er o 
relatôrio e descobri que isso 
era muito difïcil, porque nâo 

conseguia acompanhar 
todos os nomes, lugares e 
acontecimentos", contou 
Emie Côlon, autor da banda 
desenliada "Wonder 
Woman". Côlon contactou 
Sid Jaebson, o criador de 
"Spider-Man", e juntos 
decidiram fazer uma "adap- 
taçâo gràfica" do relatôrio. 

"O meu tiabalho e o de 
Sid Jacobson é o de esclare- 
cer coisas, e por isso tele- 

fonci-llic, ele achou que era 
uma ideia excelente e parti- 
mos dai", disse Colon. 

Em vez de exagerarem 
aspectos da aeçâo ou caricat- 
urarem as faces dos interve- 
nientes, Jacobson e Colon 
optaram por um desenho 
quasc fotogrâfico, mas per- 
mitiram-se algumas modifi- 
caçôes. 

"A forma da boca de 
Cheney faz lembrar um sor- 

Com a ajuda 
da Especialista 
em Hipotecas Môveis 
do seu RBC 
(Royal Bank) 
A decisâo mais dificil 
ao comprar a sua 
primeira casa acaba 
por ser...Châo 
de madeira ou carpete? 

Ao comprar a sua casa sentir-se-à confiante corn os conseihos 
de Caria Sofia Tavares, a sua Especialista em Hipotecas. 
Corn conhecimentos profundos sobre a compra de casas 
na sua Comunidade, Caria Sofia Tavares pode ajudar na opçâo 
pela melhor decisâo, desde o planeamento da sua entrada, até 
à escolha da hipoteca ideal. Telefone hoje mesmo para marcar 
uma entrevista corn a Caria Sofia Tavares, para mais informaçôes 
ou para requerer uma hipoteca pré*aprovada, na sua casa, 
no seu escritôrio ou onde for mais conveniente. 

Caria Sofia Tavares 
RBC- Especialista em Hipotecas 
Escritorio: 416 783 4208 
Telemovel : 647 283 6737 
E-mail:carla.tavares@rbc.com 

"ESPEREM SEMPRE MELHOR DO QUE AQUILO QUE É POSSiVEL!" 

FIRST > FOR YOU 'N; WBC 
'■ K.iv.ii ttfink 

RBC 

riso de sarcasme, e por isso 
primeiro desenhei-a dessa 
forma. Mas depois de o 
desenhar vi que a boca poder 

ia ser tomada como uma 
afumaçâo politica e nâo era 
isso 0 que eu queria, e por 
isso redesenhei-a de uma 

fonna que parecesse mais 
neurtal", e.xplicou Emie 
Colon . Houve também 
cenas retiradas. como as dos 
corpos das pessoas que se 
lançaram das torres do 
World Trade Center. Outras 
foram rccriadas, como as 
dos terroristas dcgolando 
ovelhas para treinarem o que 
iriam fazer aos passageiros e 
pessoal de bordo dos aviôes 
que desviaram. Osama bin 
Laden tem um aspecto ater- 
rador, mas nada parecido 
com os vulgares vilôes da 
banda desenhada. 

Embora nâo tenha sido 
fâcil converter um relatôrio 
de 585 paginas num âlbum 
de 128, Jacobson considéra 
que foi conseguido o objecti- 
vo que tinham à partida: 
"tomar fâcil compreender o 
que a comissâo descobriu". 

O seu üvro é assinado 
por Thomas Kean e Lee 
Hamilton, présidente e vice- 
presidente da comissâo que 
investigou o 11 de Setembro, 
respectivamente. 

Cozinhe em sua casa as deliciosas 
morcelas, farinheiras e chouriços 

de Borges Foods! Salpicâo 
Toucinho 
Presunto 
ünguiça 

etc. 

O DE Fabricante de 

enchidos para todo 

Verâ que sâo uma verdadeira delicial ° Canadâ 

(905) 277 0677 
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AIIHADOMARCO. 
OU melhor. a ILNA DO CORVO! 

É a mais pequena ilha do Aiquipélago dos 
Açores. A Ilha do Corvo tem uma area de 17 
quilômetros quadrados, corn cerca de 6.000 metros 
de comprimento e 4.500 de laiguia. Corn a ilha das 
Flores, forma o Gmpo Ocidental da Regiào 
Autônoma dos Açores.. 

Descoberta em 1452 por Diogo de Teive. Em 
1453 começa o seu povoamento e é govemada por 
Capitàes - Donatârios até 1832, data em que é cri- 
ada a Câmara Municipal da Vila do Corvo. 
Durante anos viveram os Corvinos isolados de 
tudo e de todos num grande desafio, até que depuis 
de 1974 partiiam para um progresso que jâ mere- 
ciam. A inauguraçâo do aeroporto e a chegada da 
televisào marcou a viragem que os seus habitantes 
numa luta constante nunca deixaram de acreditar. 

Quase sempre corn uma populaçào de menos 
de mil habitantes - em 1864 tinha 1095 habitantes 
- nào deixaram a sua coragem por mâos alheias. 
Nos nossos dias têm cerca de 400 residentes. Em 
1632 repeliram piratas turcos que tentaram invadir 
a sua ilha e em 1714 foi a vez de levarem de ven- 
cida piratas aigelinos que também tentaram, sem 
sucesso, ocupar a Ilha do Corvo 

Durante anos o comércio baseou-se na troca de 
produtos e serviços. A cadeia nâo tinha grades e até 
se dizia que nào tinha porta. As casas particidares, 
até hâ bem pouco tempo, na sua maioria, sô tinham 
trancas de madeira. Vivia-se, como nos tempos 
biblicos, numa paz quase compléta. 

Como todas as ilhas dos Açores, o Corvo tam- 
bém tem as suas lendas e histôrias que passaram de 
geraçào em geraçâo, até aos nossos dias. É o caso 
da Lenda do Marco. Quando os homens de Diogo 
de Teive aportaram à ilha do Corvo ou do Marco, 
como também foi conhecida devido à estâtua. 
Notaram a existência de uma figura équestre, com 
0 dedo indicador apontando para o ocidente, em 
direcçào ao Brasil e às Américas - terras que à data 
ainda nào eram conhecidas. Provavelmente séria 
mais um capricho da natureza que deu a um dos 
rochedos a forma de estâtua ou quem sabe coloca- 
da por alguém que antecedeu os navegadores por- 
tugueses. Verdadeira ou falsa, o que é certo é que 
os Portugueses continuaram em busca de novas 
terras pelo Ocidente. A estâtua ou o rochedo ficou 
em bocados, quando no reinado de D. Manuel, ten- 
taram transferi-la para Lisboa. A outra lenda, - 
Nossa Senhora do Rosario - diz-nos que existia na 
ilha uma imagem de Nossa Senhora e que quando 
a ilha foi atacada pelos piratas o povo levou a 
imagem corn eles, para junto ao mar, e corn pedras 
afastaram os piratas. Como prova de gratidào pas- 
sou a chamar-lhe Nossa Senhora dos Milagres. 
Ainda hoje la esta a imagem, nào na pequena ermi- 
da sobre as rochas mas numa bonita igreja numa 
das ruas estreitas da Vila do Corvo. 

lOGAISAVlSmUl 

o Caldeirâo - É a cratera de um extinto vulcào 
que deu origem à ilha onde se encontra uma lagoa 
onde se vêm pequenas ilhotas. Diz-se que repre- 
sentam as ilhas dos Açores. 

Moinhos de Vento - Conjunto de très moinhos 
de vento situados no sul da Ilha, perto do Porto 
Novo. 

Igreja de N. Senhora dos Milagres - Igreja con- 
struida em 1795 e onde se encontra a imagem men- 
cionada na lenda que atrâs descrevemos. 

Covas de Junça - Armazéns onde a populaçào 
da Ilha guardava os cereais. 

Miradouro do Portào - Local sobranceiro à A 
Vila do Corvo corn uma bonita vista.. 

TRANSPORTES 
Pode-se chegar ao Corvo por aviâo a partir do 
Faial, da Terceira ou das Flores e de barco a partir 
da Ilha das Flores para uma curta viagem de 45 
minutos. 

Na visita às Flores a maioria dos seus visitantes 
permanecem na Ilha um dia ou mais. Se ficar mais 
do que um dia existe uma Residencial e casas par- 
ticulares onde podem permanecer. Além dos pon- 
tos a visitar podem deliciar-se corn a gastronomia 
da ilha - Couves da Barça (couves, batatas e came 
de porco salgada) - Couves Fritas - 
Tortas de "ervas do calhau" (tortas 
feitas corn algas marinhas) - Molho de 
Figado (came e fîgado de porco con- 
servado em gordura de porco) 
Linguiça e Inhames. 
Havia mais certamente para dizer 
sobre uma das Ilhas de Bruma - A Ilha 
do Corvo - mas reservamos isso para 
os nossos leitores descobrirem quan- 
do decidirem efectuar uma visita a 
esse local maravilhoso, perdido no 
meio do Atlântico. 

iras aemrartss açsrianos cresceu 
4,? por como m priiiraira semestre 

o movimento de passageiros nos aeroportos e aeiôdromos açorianos 
cresceu 4,7 por cento no primeiro semestre deste ano, face ao periodo 
homôlogo de 2005, para cerca de 806 mil. 

Corn 392 mil passageiros desembarcados, embarcados e trânsitos direc- 
tos, 0 Aeroporto Joào Paulo II, na ilha de S. Miguel, foi o mais movimenta- 
do no periodo, registando um acréscimo de passageiros de 3,3 por cento, 
face à primeira metade do ano passado. 

O aeroporto das Lajes, Terceira, ficou em segundo lugar - 209 mil pas- 
sageiros movimentados (mais 5,8 por cento do que no semestre homôlogo) 
- seguido da Horta - 84 mil (mais 3,7), segimdo dados do Instituto Nacional 
de Estatistica (INE). Santa Maria movimentou, na primeira metade do ano, 
44 mil passageiros (mais 5,1 por cento) e o Pico 26 mil (acréscimo de 39,9). 

No mesmo periodo, o nùmero das aterragens nos aeroportos da Regiào 
aumentou 0,9 por cento, para 7.418. 

GaCS/AP 

Govsrno Hnancia aaulsiçio d> vlatura 
para transperte da nertadaras de deficiência 

A directora regional da 
Solidariedade e Segurança 
Social, Andreia Cardoso da 
Costa, procedeu em Angra 
do Heroismo, à entrega for- 
mai de uma viatura de nove 
lugares, destinada ao trans- 
porte de utentes do Centro 
de Actividades 
Ocupacionais de cidadàos 
portadores de deficiência 
da Associaçào Cristà da 
Mocidade (ACM). 

Segundo revelou 
Andreia Cardoso da Costa, trata-se de um investimento pùblico no valor de 
22.295 euros, através do Piano de Investimentos de 2006, corn base num 
acordo de investimento celebrado em 19 de Julho do corrente ano, e que 
vem colmatar uma necessidade premente da instituiçào. 

Por seu tumo, o présidente da Direcçào da ACM, Mârio Silva, agrade- 
ceu, em nome da associaçào, a resposta râpida do Govemo a esta solici- 
taçào, bem como outres apoios de que a instituiçào tem beneficiado para o 
desenvolvimento das suas actividades. 

Com efeito, sâo vârias as parcerias pùblico-privadas que envolvem as 
diras instituiçôes, desde contratos de fimeionamento, até à constraçào de 
infra-estmturas, passando pela aquisiçào de variado equipamento e de viat- 
uras especificas para apoio ao transporte dos utentes da ACM. 

GaCS/FA 
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mciscaping Supplies 
hagstone • fieldstone * soil 
Retaining wall systems • rockery • sand 
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TBOT GAYO COCO 
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HOTEL PALWA BEAL 
STD. BOOM 
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shows dos animais etc. etc., mas sobretudo 
do cheiiD do estâbulo onde exibem os cav- 
alos da mais puia raça. Hâ qualquer coisa 
que me faz recordar o odor tipico que têm 
as ilhas, uma mistura de terra, ervas, excre- 
mento, que se cruza corn a maresia e fica 
impregnado na minha mente. Eu gosto de 
tudo isso. Adora percorrer os pavilhôes em 
busca de coisas difeientes e de conversar 
com as pessoas. Acho que é uma forma de 
inteicâmbio multicultural que sô serve para 

Diz-se que "o 
melhor da festa é 
esperar por ela" ! 

Efectivamente. 
Quem, como eu 

jâ nâo aguardou 
com grande expectativa e uma tremenda 
ansiedade por algo bom que chegue para ter 
alegria e abrandar o impeto que estoira den- 
tro do peito da gente e por vezes deixa 
grandes palpitaçôes e uma ausência total de 
sono? 

Como criança que espera por um biin- 
quedo novo ou lun adolescente que anseia 
pela primeira vez experimentar alguma 
coisa que dê satisfaçâo ou lun adulte que 
recebe um prémio de mérite, assim fico eu 
0 ano inteiro à espera que cheguem os mea- 
dos de Agosto, altura em que a C.N.E. 
(Canadian National Exibition) abre as suas 
portas, para receber milhares de criaturas e 
com elas a azâfama das grandes comptas e 
vendas, o delirio das crianças brincando 
corn os mais diversos joguetes, toda a 
emoçào envolta numa alegria impar que sô 
quem aprecia pode realmente pranunciar-se 
sobre 0 assunto. 

Desde o primeira dia da abertura até à 
data do fecho, o que normalmente coincide 
com o ultimo feriado de Verào, ou seja o 

primeiro fim-de-semana de Setembro, data 
em que tudo toma novas formas, a começar 
pelo retomo das crianças às escolas, dos 
turistas e comerciantes regressando para os 
sens respectivos destinos, a mudança de 
temperatura atmosférica, o comportamento 
das pessoas, a alteraçào de novas regras, o 
despir das folhas das ârvores e uma 
infmidade de outras coisas que se sucedem, 
todo esse periodo eu vivo uma intensa 
espera que me acalenta e me dâ forças para 
prasseguir a maratona até ao ùltimo dia, 
para depois eu ficar de novo com a saudade 
durante mais um ano. 

Nestes cento e vinte e oito anos da pre- 
sença da C.N.E., posso dizer que pelo 
menos hâ 25 anos eu tenho participado e 
vivido dias de extrema alegria e nâo é seg- 
redo nenhum, pois jâ disse e volte a repetir 
que sou uma fa irrefutâvel que nâo résisté a 
uma feira da C.N.E. Para além de viver 
umas horas de abstracçâo, é o facto de 
experimentar os difeientes mundos que se 
instalam numa grande ârea, corn diversôes, 
reuniôes de amigos que apreciam a gas- 
tronomia multicultural, negôcios, etc. mas é 
acima de tudo o leencontra e o convivio 
corn as pessoas que vou conhecendo, ano 
apôs ano, e consideiar de tudo um pouco 
corn a beleza das coisas, e a despieocu- 
paçâo no rasto de cada um. 

Todos os anos, a Comissâo 

Organizadora da CNE nomeia um pais que 
Udera os eventos durante o periodo da 
exibiçâo e, portante fica responsâvel pelo 
bom andamento e sucesso da feira. Como 
sempre, vêm representaçôes de todo o 
mundo e cada pais traz, na bagagem, as 
suas tradiçôes, seus artesanatos, culinârias e 
os mais variados pradutos para compartil- 
harem com os demais, esses momentos que 
se vâo perpetuando nos anos vindouros. Eu 
gosto sempre dos espectâculos multicultur- 
ais de bailados, mùsicas, demonstraçôes de 
novos artigos, a arte de passar modelos. 

ACCORD TOURS 

air transat 

enriquecer os meus conhecimentos. 
Paises como a India, o Paquistâo, a 

Rùssia, Grécia, Egipto, Checoslovâquia, 
Tailândia, outros da Africa e América 
Latina etc. etc. continuam a vir todos os 
anos trazendo sempre coisas novas para 
deleite das pessoas. Em tempos que jâ lâ 
vâo, Portugal também se fez representar 
corn seus produtos. Mas por motivo que 
desconheço, nunca mais houve presença 
lusitana, a nâo ser um ou outra gmpo fol- 
clôrico, que esporadicamente vai ao palco 
no Pavilhâo Intemacional exibir seus baila- 
dos e cantates, ou a actuaçâo da Tuna 
Universitâria que no ano passado teve par- 
ticipaçâo e este ano a presença do fado na 
voz do Tony Câmara, acompanhado por 
dois guitarristas locais. Continuo a pensar 
que Portugal deveria revelar-se um pouco 
mais no meio Canadiano, neste caso, no 
meio Intemacional como é esta feira anual 
do C.N.E. 

Pode ser que apôs a visita da represen- 
tante do Govemo Português a Df Maria 
Amélia Paiva, à C.N.E, lhe ocorram novas 
ideias e consiga trazer um pedaço de 
Portugal para mostrar no proximo ano. 
Quem sabe! 

Nestes ùltimos anos eu tenho notado 
grandes diferenças em lelaçâo ao mercado, 
talvez pela crise econômica e politica. 
Estou em crer que outrora havia mais 
opulência e mais qualidade na apresentaçâo 
de tudo. Vmham muitos mais expositores 
doutros paises, direi até que traziam artigos 
corn muito mais categoria e era um prazer 
apreciâ-los. Para mim, o momento mais alto 
que eu vivi na C.N.E foi no ano em que a 
Arabia Saudita teve a liderança. Os Arabes 
trouxeram os tesouros que sô se vêm nos 
filmes ou se ouvem nas histôrias das mil e 
uma noites. Exibiram, para além dos mag- 
nificos objectes de arte, as suas famosas 
caipetes, perfumes, brocados em ouro, bor- 
dados exubérantes entre outras maravilhas, 
trouxeram também uma pequena variedade 
de animais, tais como camelos, elefantes, 
gados caprinos, aves exôticas e constmiram 
corn a propria areia do deserto ârabe, um 
oâsis corn tendas luxuosas, rodeado de 
palmeiras e coqueiros, dignos de se ver. 
Para completar aquele cenârio sul tânico 
dispuseram, em redor das tendas e sobre a 
areia, os mais variados tapetes onde animais 
e pessoas repisavam como se fossem sim- 
ples capachos. Imaginem sô quanta excent- 
ricidade! Tapetes carissimos que, depen- 
dendo do tamanho custaiiam, no ininimo, 
entre vinte a trinta mil dôlares. Foi no 
tempo ainda das vacas gordas. Para mim, sô 
faltou 0 tal tapete mâgico voador para me 
transportar até aos meus sonhos. 

Foi realmente um ano inesquecivel. 
Naquela altura até a gasoUna era barata e 
era vendida ao preço da chuva. Que belos 
tempos aqueles! 

(^uem foi que disse: 
"O Universo é infinita solidâo 

Onde a sombra fantâstica do ser 
Divaga, numa etema exaltaçâo... 

No meu peito que um santo 
amor deslumbia, 

Descubro um mundo cheio de segiedos!" 
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4 SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION 
AIR CONDITIONING 

FROM $248.59/MONTH 

SIERRA à 
TRUCK 1 

5 SPEED MANUAL ^ 
TRANSMISSION 

VINYL FLOOR 
GREAT WORK TRUCK 
FROM $17,600.00 2006 G6 SEDAN 

4 SPEED AUTOMATIC 
AIR CONDITIONING 

FROM $279.56/MONTH 

e faça o melhor negôcio da sua 
Vida sobre quatre rodas! 

OnnT lAfAWC GEnAM 

4 SPEED A UTOMA TIC 
.V AIR CONDITIONING 
# FROM $236.61/MONTH 

¥0IIKdAbl 

J.Lufs De Sousa„,o especialista que se preocupa com a venda 
dos melhores cams de acordo com aquilo que os clientes desejami 

J.Lufs De Sousa...o nome que deve pronunclar ao entrer na Plaza Pontiac Buick 

416 781 5271 I 3400 DUFFERIN ST. TORONTO 
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Assocuçia DOS OEnniNTis lusa-CMiADUNas 
um LUTH IMAMVI1H0SIU-I1IESTES A CHEGAR AO SEI1ERM0I 
A Associaçâo de 

Déficientes Luso- 
Canadianos lutou, durante 
muitos anos, por ter quem 
os compreendesse, quem os 
acarinhasse, quem os aju- 
dasse. Alguns, sào agora 
recordados corn saudade. 
Nâo tiveram a sorte de 
sobreviverem para teste- 
munharem o que esta 
prestes a ser um autêntico 
paraiso. Sincera e honesta- 
mente, nâo nos lecoidamos 
de todos quantos, entretan- 
to, jâ faleceram. Mas, nâo 
nos poderemos esquecer do 
etemo amigo Joe Fraga. 
Como é de lamentar o facto 
de nâo podermos ver nos 
sens olhos a alegria que 
dezenas e dezenas de luso- 
canadianos déficientes vào 
expressar quando da inau- 
guraçào da sua nova sede, 
na St. Clair. 

O dia 3 de Dezembro é 
o Dia Intemacional dos 
Déficientes. É muito 
piovâvel que esta data jâ 
possa ser comemorada no 
novo edificio-sede. Ainda 
por cima trata-se de um 
Domingo. Mas, se nâo for a 
3 de Dezembro, quase que 
apostamos que o Natal e a 
Passagem de Ano, para esse 
grupo muito especial de 
Luso-Canadianos vào ser os 
melhores das suas vidas. 

Quantas e quantas vezes 
aeompanhâmos o quotidi- 
ano destes amigos, num 
centro social na Dufiferin e 
Dupont, onde se mostravam 
tào contentes por terem 
acesso a duas ou très salas. 
De repente, num âpice, eis 
que dois luso-canadianos 

decidiram meter ombras a 
uma obra que começou pela 
aquisiçâo de um autocarra 
para que os déficientes 
tivessem mais facilidades 
em se deslocarem. Depois, 
e por sequência, uma pro- 
priedade, onde se arrancou 
(de base) corn a construçâo 
do novo Paraiso da 
Associaçâo dos Déficientes 
Luso-Canadianos. Sâo eles 
Jack Prazeres e Tony 
Dionisio. E foi pela mâo 
destes amigos que visitâ- 
mes as novas instalaçôes, 
simplesmente para ficarmos 
boquiabertos com aquilo 
que se nos deparau. 

Nâo é fâcil, mas vamos 
tenlar relatar, tâo fielmente 
quâo possivel, o que vimos. 
Um edifîcio que visto do 
exterior até parece estar 
concluido. Corn uma apie- 
sentaçâo digna de qualquer 
Associaçâo Luso- 
Canadiana, onde quer que 
existam Poitugueses. Aliâs, 
nem é difîcil afirmar que se 
contam pelos dedos de uma 
mâo os Edificios-Sede de 
qualquer oiganizaçâo Luso- 
Canadiana que chegue aos 
calcanhaies desta nova sede 
dos Déficientes Luso- 
Canadianos. 

Très pisos. Qualquer 
deles desenhado para 
espaços amplos e corn 
muitas salas para que os 
sens utentes se sintam à- 
vontade, tanto no campo 
médico, como no do 
entretenimento, ou de com- 
pensaçâo de tempos moitos. 

Fomos felizes porque 
fizemos o "grand-tour" pela 
mâo dos prôprios Jack 

Prazeres e de Tony 
Dionisio, que, com a habit- 
uai gentileza, nos foram 
desvendando os mais 
pequenos pormenores. No 
Salâo Noble (enorme), uma 
cozinha de se lhe tirar o 
chapéu. Grande e modema. 
Espaço amplo para a colo- 

caçâo de um bar, mesmo ao 
lado da cozinha. Uma sala 
que poderâ acomodar perto 
de mil pessoas e onde a 
Associaçâo dos Déficientes 
poderâ oiganizar as suas 
festas. 

Bibliotecas, salas de 
leitura, de computadores, de 
massagens, de assistência 

algo da quai todos os Luso- 
Canadianos se oigulharâo. 

E, nâo nos cansamos de 
dizer, graças a Jack Prazeres 
e Tony Dionisio. Aliâs, foi o 
prôprio Tony Dionisio que 
nos disse: "Sem o Jack 
Prazeres, nunca teriamos 
conseguido aquilo que hoje 
é jâ bem palpâvel. Sozinho 

deixa de apoiar Tony 
Dionisio... e Jack Prazeres. 
Isto tem, indubitavelmente, 
um significado que merece 
0 reconhecimento de quem 
é responsâvel pelos mais 
elevados niveis das hierar- 
quias que orientam a 
Constraçâo Civil neste pais. 

Parabéns... e Obrigado! 
ARO 

Pela importância de 
tudo quanto se nos deparou, 
da Associaçâo Portuguesa 
de Déficientes, extraimos os 
importantes capitules que a 
seguir apresentamos, mere- 
cedores de atenta leitura 
para que possamos com- 
preender melhor esta com- 
plicada situaçâo. 

Adiinensao 
dedireiioshumanos 

da deticiência 
Os direitos da deficiên- 

cia sâo direitos humanos. 
As pessoas com deficiência 
sâo titulares de todo o con- 
junto de direitos civis, cul- 
turais, econômicos, politi- 
cos e sociais consagrados na 
Carta Intemacional de 
Direitos Humanos, em 
igualdade eom todas as out- 
ras pessoas. A igual pro- 
tecçâo de todos, incluindo 
os que vivem com uma 
deficiência, e a nâo discrim- 
inaçâo sâo os fundamentos 
nos quais se basearam os 
Instramentos intemacionais 
de direitos humanos. 

No entanto, a realidade 
é diferente. Em todas as 
sociedades do mundo, 
incluindo nos paises corn 
um nivel de vida relativa- 

fSPECI/*'^ DF ¥th. 
DE TORONTO PARA PONT^ >ELGAOA 

DESDE $ 499,C J 

PARTIDAS EM ALGUMAS DATAS DE AGOSTO 
SETEMBRO E OUTUBRO 

COM REGRESSO ATÉ AO FIM 
DE OUTUBRO DE 2006. 

LIGUE AINDA HOJE PARA 
O SEU AGENTE DE VIAGENS 

Escolha pelo conforto 
que a SATA INTERNACiONAL lhe oferece. 

B<press 
1274 Dundas Street West, Toronto, ON 

Regisirabon n 02736120 (OOStO dd DOVerCOUrt) 

médica. Casa de banho corn 
0 mais sofisticado equipa- 
mento para quem précisa de 
algo mais do que o cidadâo 
a quem assistem as mel- 
hores condiçôes fisicas. 
Simplesmente espectacular. 

Foi 0 prôprio Jack 
Prazeres que nos disse que 
deveiâ estar tudo pronto no 
mês de Outubro, mas 
mesmo que assim nâo acon- 
teça, até porque todo o tra- 
balho... é voluntârio, que 
seja la para Novembra, ou 
mesmo para Dezembro, 
estamos certes de que a 
Associaçâo de Déficientes 
Luso-Canadianos vai ser 

nunca conseguiria aquilo 
que os dois, em conjunto, 
mas muito mais o Jack^ con- 
seguimos." 

"Esperamos que muito 
em breve a Comunidade, de 
um modo gérai, possa sentir 
a validade desta obra!" 

Fazemos votos para que 
a Comunidade reconheça o 
magnifico trabalho volun- 
târio que tantos trabal- 
hadores (tantos constru- 
tores) têm levado a cabo, 
independentemente de out- 
ras situaçôes complicadas 
que presentemente pertur- 
bam esse gmpo de gente 
séria e honesta que nâo 

mente elevado, 600 milhôes 
de crianças, mulheres e 
homens continuam a 
enfrentar prâticas e obstâcu- 
los discriminatôrios, que os 
impedem de exercer os seus 
direitos e liberdades e tor- 
nam mais dificil a sua plena 
participaçâo na vida das 
sociedades em que estâo 
inseridos. 

No passado, as pessoas 
corn deficiência sofreram 
de uma relativa "invisibili- 
dade", quer nas suas 
sociedades, quer na arena 
intemacional. Foram con- 
sideradas durante muito 

Continuado da pagina 9 
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ASSOCIAQÂO DOS DEFICIENTES lüSO-CANADIANOS 
Contirmado da pagina 8 

tempo como "objectos" de protecçâo em 
vez de sujeitos dos seus prôprios direitos. 
Esta aproximaçào, comummente referida 
como "modelo médico" da deficiência, 
focada quase exclusivamente no tratamento 
médico das pessoas (tal como das suas defi- 
ciências), conduziu à exclusâo das pessoas 
corn deficiência do seu meio social. 

Actualmente, esta omissâo esta a invert- 
er-se. As pessoas corn deficiência começam 
a ser vistas como detentoras de direitos. A 
aproximaçào à deficiência, baseada nos 
direitos, significa na prâtica que as pessoas 
corn deficiência sào sujeitos da lei. Centra- 
se no ser liumano e tem como finalidade 
dotar as pessoas corn deficiência dos meios 
necessârios a assegurar-lhes a paiticipaçào 
activa na vida politica, econômica, social e 
cultural de maneira observadora e respeita- 
dora da sua diferença. A aproximaçào aos 
direitos humanos da deficiência coloca uma 
ênfase crescente na parücipaçào das pes- 
soas corn deficiência e seus représentantes 
nafoimulaçào e implementaçào dos progra- 
mas e politicas que os afectam. 

PorquêaGonvençâoP 
Esta estabelecido na Carta das Naçôes 

Unidas que os instmmentos de direitos 
humanos se aplicam a todos os seres 
humanos - sào universais: 

"a promoçâo e encorajamento do 
respeito pelos direitos humanos e liber- 
dades fundamentais é um ideal a atingir por 
todos." 

A Declaraçào de Viena confirmou que 
as pessoas coin deficiência estâo incluidas 
no âmbito da protecçâo proporcionada pela 
Carta Intemacional dos Direitos Humanos. 
O aitigo 63.° déclara: 

"A Conferência Mundial sobre os 
Direitos Hmnanos reafirma que todos os 
direitos humanos e liberdades fundamentais 
sào universais e a sua observância inclui as 
pessoas coin deficiência. Todas as pessoas 
nascem iguais e têm os mesmos direitos à 
vida e bem estar. à educaçào e ao trabalho, 
à vida autônoma e à parücipaçào activa em 
todos os aspectos da sociedade. Qualquer 
discriminaçào directa ou outro tratamento 
discriminatorio negativo de uma pessoa 
corn deficiência çonstitui, por isso, uma 
violaçào dos seus direitos." 

1- Apesar das disposiçôes da 
Declaraçào de Viena, as pessoas corn defi- 
ciência estào ausentes dos procedimentos 
dos Orgâos de Contrôle da Aplicaçào dos 
Tratados das Naçôes Unidas. Nos relatôrios 
emanados por estes Ôrgàos a deficiência é 
omissa, o que significa que os relatôrios 
elaborados pelos Estados membros nâo evi- 
denciam a implementaçào de medidas de 
salvaguarda dos direitos humanos das pes- 
soas corn deficiência. Esta "invisibilidade" 
çonstitui O argumento mais vâlido a favor 
de uma convençâo. 

2- As mesmas razôes subjacentes à 
aprovaçào de instmmentos intemacionais 
especificos legalmente obrigatôrios, desti- 

nados a assegurar a protecçâo de alguns 
gmpos objectos de discriminaçào, tal como 
os refugiados, minorias raclais, mulheres, 
pessoas indigenas e trabalhadores 
migrantes, estào no cerne da exigêneia do 
movimento de pessoas corn deficiência por 
uma compreensiva e integral convençâo 
intemacional que promova e proteja os 
direitos e a dignidade das pessoas corn defi- 
ciência. 

4. A participaçâo das pessoas corn defi- 
ciência 

Durante as ultimas décadas poucos 
foram os elementos da Carta Intemacional 
de Direitos Humanos que nâo foram 
sujeitos a negociaçâo ou mereceram o des- 
encadear de acçôes por parte do movimen- 
to da deficiência: o direito à vida, ao trabal- 
ho, à educaçào, a fiindar uma familia, ter 
um nivel de vida adequado, nâo ser sujeito 
a tortura ou a tratamento crael, desumano 
ou dégradante, entre muitos outros. 

Os que recusam ou ridicularizam os 
esforços das organizaçôes representativas 
das pessoas com deficiência para alterar de 
forma efectiva as suas condiçôes de vida 
confimdem diâlogo com aeçâo, teoria corn 

resultado. 
Existe muitas vezes a presunçâo de que 

as pessoas corn deficiência devem aprender 
sobre direitos humanos coin os peritos das 
comunidades cientificas e govemamentais. 

Na perspectiva do movimento das pes- 
soas corn deficiência hâ igualmente neces- 
sidade de os "peritos" aprenderem corn os 
"activistas". 

Em todo o processo que vai decorrer até 
à aprovaçào do texto da Convençâo 
Intemacional sobre os direitos humanos das 

pessoas corn deficiência e que se adivinha 
ser longo, as organizaçôes de pessoas corn 
deficiência têm um papel fundamental a 
desempenhar. Tâo ou mais importante que 
a aeçâo desenvolvida pelas ONG na 
Comissâo Ad hoc, é a influência que deve 
ser exercida ao nivel nacional e regional. 

E fundamental assegurar, em cada pais, 
que 0 respective govemo apoie, num 
primeiro passe a Convençâo e mima segun- 
da fase aprove as clâusulas da Convençâo. 

Para que esta tarefa possa ter um resul- 
tado positive, as pessoas corn deficiência 
devem ter um conhecimento aprofundado 
da importâneia e dos objectives que se pre- 

tendem alcançar corn esta Convençâo 
Intemacional. 

A sua formaçâo e capacitaçâo sào 
essenciais para o desenvolvimento positive 
do processo que esta a decorrer. 

Mas, importa sublinhar que o percurso 
que medeia até à aprovaçào da Convençâo 
nâo pode e nâo deve inibir o prosseguimen- 
to da actividade das ONG de pessoas corn 
deficiência a nivel nacional. 

Mantém-se actual e premente a adopçâo 
de medidas que proibam a discriminaçào e 
assegurem a igualdade de oportunidades e 
de direitos das pessoas corn deficiência. 

5. A importâneia das parcerias 
Além da actividade que as organizaçôes 

de pessoas corn deficiência sào chamadas a 
desenvolver em todo este processo, é fun- 
damental associar outras organizaçôes, que 
prossigam fins de defesa dos direitos 
humanos, ao movimento civil de defesa da 
Convençâo que se pretende aprovar. 

A importâneia das parcerias foi provada 
nos tempos mais recentes. 

A inclusâo das questôes da deficiência 
em iniciativas e campanhas de empresas, 
sindicatos ou organizaçôes nâo govema- 
mentais. nacionais e intemacionais, exteri- 
ores ao movimento da deficiência, é a prova 
inequivoca do estâdio de sensibilizaçâo da 
sociedade para uma matéria que no passado 
era ignorada por todos. 

6. Que Convençâo Intemacional sobre 
os direitos humanos das pessoas corn defi- 
ciência? Uma Convençâo especifica de 
direitos humanos que reflicta todo o con- 
junto de direitos civis, politicos, econômi- 
cos, sociais e culturais consagrados na 
Carta Intemacional de Direitos Humanos. 

E que assente em très pilares fiindamen- 
tais: 

Primeiro Pilar - Nâo discriminaçào 
A Convençâo deve incluir a clara 

proibiçâo de todo e qualquer tipo de dis- 
criminaçâo dirseta ou indirecta em razâo da 
deficiência. 

Segundo Pilar - Politicas activas (dis- 
criminaçâo positiva) 

Por forma a esbater e corrigir a herança 
da discriminaçào legada do passado, é 
necessârio que a Convençâo contenha dis- 
posiçôes a adoptar pelos Estados Membros 
destinadas a assegurar a igualdade de opor- 
tunidades para as pessoas com deficiência. 
de forma a garantir a sua plena parücipaçào. 

Terceiro Pilar - Participaçâo 
Deve ser assegurado às pessoas com 

deficiência, através das suas oiganizaçôes 
representativas, intervir em todo o processo 
de elaboraçâo da Convençâo. 

A Convençâo deve prever também 
mecanismos efectivos de monitorizaçâo, 
sustentados na perspectiva das pessoas corn 
deficiência, bem como medidas a adoptar 
pelos Estados Membros que garantam a 
participaçâo das oiganizaçôes de pessoas 
com deficiência nos processos de defmiçâo, 
planeamento, execuçâo e supervisâo das 
politicas que lhes digam directa ou indirec- 
tamente respeito. 

ELITE 
FURS 

CASACOS E PELES 
DE TODAS AS QUALIDADES 
PARA HOMENS E SENHORAS 

Armazenagem 
Remodelaçôes 

Reparaeôe! 
Hercina Oliveira 

204 Spadina Ave. Tel. 41 

PAGA MUITO PELO SEU SEGURO? 
PARA UM PREÇO CERTO 
E SERVIÇO EFICIENTE 
CONTACTE: Lucia Santos 
Tel.: (905) 282-0900 
Cell: (647) 284-7637 

ACUMEN 
INSURANCE GROUP 

CARRO • CASA • COMERCIAL 
VIDA«SERVIÇOS FINANCEIROS 

Lucia Santos 
INSURANCE BROKER 

2077 DUNDAS ST. E., STE. 105 
MISSISSAUGA, ON L4X 1 M2 
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RECORDANDO 0 MAPUTO PARA NÔS lOURENÇO MARQUES 
Para quem nasceu e 

crcsceu naquele maravilhoso 

paraiso africano (até 1976), é 

sempre agradâvel recordar o 
que é hoje aquela maravil- 

hosa cidade que conhecemos 

como Lourenço Marques e 

que é actualmente a cidade 

do Maputo, Moçambique. 

Temos a sorte de contin- 

uar a contar com muitos 

amigos que iâ vivem e que 
querem que nâo esqueçamos 

aquela pérola maravilhosa 

do tndico. 
Alberto Silva enviou-nos 

as fotografîas, nôs pesquisâ- 

mos O texto para encontrar- 

mos uma realidade muHo 

semelhante à da nossa vivên- 

cia. 

MAPinO 
Tem uma superficie de 168,4 

km^ limitada a Norte pelo Distrito 
de Marracuene, a Sul pelo Distrito 
Urbano n° 1 e a Baia de Maputo, a 
Oeste pelos Distritos Uibanos 2 e 
5, a Este pela Baia de Maputo. 
Também se atribui a area à locali- 
dade de Inhaca, situada do outro 
lado da baia, ao norte da cidade. 
Pertencem a esta area alguns bair- 
ros dos distritos uibanos 1,3,4 e 7 
sendo: DU n° 1 Malhangalene A, 
Malhangalene B, COOP, 
Somerschield, Polana Cimento A, 
Polana Cimento B, Inhaca 
Ribyene, Inhaca Inguane, Inhaca 
Nhaquene; DU n° 3 corn Mafalala, 
Uibanizaçâo, Maxaquene A, 
Maxaquene B, Maxaquene C, 
Maxaquene D, Polana Caniço A e 
Polana Caniço B; DU n° 4 com os 
bairros MavalaneA, Mavalane B, 
FPLM, Hulene A, Hulene B, 
Ferroviârio, Laulane, 3 de 
Fevereiro, Mahotas, Albasini e 
Costa do Sol e o DU 7. 

NORTE DE MAPUTO 
A ENl, que começa na Av. de 

Moçambique, liga Maputo às 
Piovincias do norte. A estrada é 
boa, mas mesmo assim, tenha 
atençâo à velocidade principal- 
mente em dias festivos e tempora- 
da de férias. Existem numerosos 
complexes turisticos pelo camin- 
ho que constituem peifeitos "pon- 
tes de escape" para os habitantes 
de Maputo. 

MARRACUENE 
Sima-se a 3 IKms de Maputo e 

os Portugueses ao chegarem aqui 
pela primeira vez, no século XVI, 
encontraram alguma resistência 
por parte da populaçào. Durante o 
tempo colonial foi considerado 
como um dos locais mais popu- 
lares para passar férias, mas 
durante os varies anos de guerra 
que se passaram, sofreu uma 
grande degradaçào e podem ainda 
ver-se, hoje em dia, marcas de 
balas nas paredes dos sens edifi- 
cios. 

No entante, trata-se de uma 
pequena vila pitoresca, corn laizes 
histôricas, e para os amantes da 
arquitecmra, vale a pena dar uma 
volta pela vila. Um dos locais a 
visitar, é o Parque de Campismo 
de Marracuene, a aproximada- 
mente 26 kms de Maputo, um 
local bastante calmo, situado no 
meio de um bosque e que oferece 
facilidades de campismo e chalets 
a preços bastante razoâveis. Ai, é 
também possivel alugar um barco 
para crazar o rio até à Macaneta. 
O rio, por sua vez, dâ para pescar 
e a area que o rodeia é rica em 
espécies de pâssaros. Muitas pes- 
soas passam por Marracuene em 
direcçâo às praias da Macaneta, 
cmzando de Batelào o rio 
Incomati. Para chegar ao lugar 

onde parte o Batelào, vire à direi- 
ta, precisamente fora da cidade, 
passando a mesquita à sua esquer- 
da e virando à esquerda no fim da 
estrada. A pequena doca é mesmo 
ai peito, descende uma pequena 
estrada de terra batida. 
Normalmente o tempo de espera 
pelo Batelào e a viagem até à 
demoraiâ cerca de 20 minutos. 

embora aos Domingos e feriados 
tenda a prolongar-se. O Quiosque 
do Jùlio, o snackbar que se encon- 
tra junto à doca, é um local per- 
feito para fazer tempo, enquanto 
se espera. Existe também ai um 
mercado do peixe que vende 
caranguejos, camarôes e amêijoas, 
tudo fresco e a bom preço, para o 
caso de planear uma churrascada 
para 0 final do dia. Se tenciona 
visitar o Incomati River Camp, 
deverà esperar pelo seu barco pri- 
vado, que normalmente parte às 
10h30. Do outro lado do rio existe 
uma estrada arenosa que o leva até 
ao Jay's Lodge, Complexe 
Turistico da Macaneta e Incomati 
River Camp. Normalmente, é pos- 
sivel fazer este percurso sem um 
veiculo 4x4, mas de tempos a tem- 
pos, a estrada deteriora-se, por 
isso, convém certificar-se do seu 
estado, antes de sair. Durante o 
caminho, o rio Incomati encontra- 
se à sua direita e o mar à sua 
esquerda. Se desejar viver uma 

experiência inesquecivel faça uma 
paragem no Jay's Beach Lodge e 
acampamento, escondidos portrâs 
das dunas. 

Todos estes estabelecimentos 
têm âgua corrente, churrasco e um 
alpendre de palha. O parque de 
campismo oferece chuveiros 
comuns corn âgua quente e fria e 
sanitârios. Existem também 

alguns chalets de luxo corn casas 
de banho complétas, provide de 
todos os utensilios necessârios 
para a cozinha, roupa de cama, 
etc., além de ter ao dispor, uma 
empregada de serviço a tempo 
inteiro. Os chalets podem ser alu- 
gados sô como alojamento, ou em 
regime de pensào compléta, e as 
refeiçôes serào fomecidas pelo 
Bar Karibu, disponivel sô para 
residentes. 

Existe também uma excelente 
piscina, bem refrescante para uso 
exclusive dos ocupantes dos 
chalets. O bar da praia e o restau- 
rante estâo situados num belo 
jardim e proporcionam uma esta- 
dia relaxante e memoràvel. Aqui 
servem-se almoços abundantes, 
de peixe, saladas frescas e pào de 
alho como especialidade. Existe 
também mn campo de voleibol 
para os hôspedes mais actives I O 
Bar Karibu, proporeiona ainda, 
facilidades para conferêneias, 
cujos preços poderào ser obtidos 

mediante pedido. Preços: 
Campismo $20 USD por tenda, 
visitantes durante o dia: $5 USD 
por veiculo, chalets $75 -120 
USD. O complexe turistico da 
Macaneta oferece alojamento e 
possui um restaurante de marisco 
bastante movimentado, escolhido 
por muitos dos visitantes da praia. 

O melhor é encomendar a sua 
refeiçào para uma determinada 
hora, antes de entrar na praia. De 
vez em quando, as correntes do 
mar costumam ser bastante fortes 
perto do cabo, nâo sendo por isso, 
uma praia ideal para crianças e 
fracos nadadores. Ao conduzir 
pela estrada em direcçâo ao cabo, 
ira ver uma tabuleta indicando o 
caminho para o Incomati River 
Camp à direita, uma altemativa 
para a travessia de barco. 

O campo esté situado na 
margem do rio Incomati e é um 
verdadeiro paraiso perdido. A aco- 
modaçâo foi concebida e desenha- 
da, de forma a causar o minimo 
impacto possivel no ambiente cir- 
cundante, o que foi bem consegui- 
do. O campo està igualmente 
aberto a visitas diàrias pelo preço 
de 150,000MT, incluindo almoço, 
que consiste de ingredientes locais 
frescos cozinhados à maneira 
Moçambicana e Portuguesa. 

Para os que ficam mais tempo, 
podem desfmtar de viagens de 
barco até à praia da Macaneta ou 
de um cruzeiro no rio. 

DESTE DU MAPUTU 
As estradas a oeste de Maputo 

vâo dar à fronteira corn a Africa 
do Sul e corn a Suazilândia. Trata- 
se da estrada que começa na Av. 
24 de Julho, na cidade e continua 
pela Matola e Boane, a 30kms de 
Maputo. A Barragem dos 
Pequenos Libombos, que fomece 
âgua potavel à cidade de Maputo, 
encontra-se muito perto de Boane. 
Uma vez entrando em Boane, vire 
à sua esquerda, jimto a um edificio 

onde se lê "Mundo de Beleza", em 
seguida, vire à direita na bilur- 
caçâo que irâ encontrar e continue 
até ver um grapo de edificios 
brancos à sua frente, virando à 
direita novamente depots desses 
edificios. 

Em seguida, continue pela 
estrada alcatroada e irâ deparar-se 
com 0 dique da Barragem, desco- 
brindo um dos lugares mais refres- 
cantes, perfeito para escapar ao 
calor da cidade. Muitas das pes- 
soas aproveitam para passar ai o 
dia, fazendo picnics. Nâo sâo per- 
mitidos barcos a motor na âgua e 
nadar também nâo é permitido. 
Existem ai também, possibili- 
dades de alojamento e facilidades 
para conferêneias para 100 pes- 
soas. 

Continuando o caminho 
depots de Boane, chegaiâ a um 
entroncamento, vire à esquerda 
para a Namaacha e SuazilâiKÜa. A 
Namaacha é uma vila de grande 
beleza que se encontra aproxi- 
madamente a 80 kms de Maputo, 
tendo sido em tempos, um dos 
lugares mais apreciados para pas- 
sar férias, e onde muitos dos resi- 
dentes da cidade mantinham as 
suas casas de férias. 

O clima ai é fresco e hùmido e 
é onde a maior parte das flores que 
se vendem em Maputo crescem. 
Um dos locais mais bonitos para 
visitar, é a cascata da Namaacha, 
que se encontra mesmo antes de 
entrar na vila, à sua direita. Pode ir 
de carro até lâ, ou pode também 
estacionar o seu carro pelo camin- 
ho e ir a pé, visto a estrada ser 
muito calma. É um lugar bastante 
agradâvel para fazer um 
piquenique e a paisagem é muito 
verde e montanhosa. 

Se nâo se sentir cativado por 
um piquenique, poderâ sempre 
recorrer ao Hotel Libombos na 
vila. Este hotel possui uma atmos- 
fera relaxante e é muito popular 
para passar fms-de-semana fora 
de Maputo. Expérimente ver um 
pôr-do-sol no bar da piscina e des- 
fhitar de mta vista impressionante 
das colinas que rodeiam a 
Namaacha. 

Inhaca e as ilhas 
Estas sâo consideradas pelos 

residentes de Maputo, como um 
dos destinos mais populares para 
passar o dia ou o fim-de-semana, 
muitos dos quais aproveitam os 
pacotes especiais (viagem e aloja- 
mento) oferecidos pelos Hotéis do 
Grapo Pestana. A duraçâo do voo 
é de 15 minutos, corn partida no 
aeroporto de Maputo. 

Poderâ, no entanto, optar pela 
travessia de barco por intermédio 
de mna das muitas companhias 
que oferecem este tipo de serviço. 
Facilidades para turistas encon- 
tram-se bem estabelecidas. A Ilha 
da Inhaca dista de Maputo cerca 

Continuaçâo na pagina U 
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de 35 km, e uma vez ai, é possivel visitar a 
Ilha dos Portugueses, Xefina e a Ponta de 
Santa Maria. Os recifes que circundam 
estas ilhas, sào considerados como os mais 
meridionais de Africa, e os entusiastas do 
mergulho profîssional e do snorkelling 
encontrarào aqui muito que explorar e ver. 
Grande parte da Inhaca tem sido designada 
como area protegida pela sua vida animal e 
hâ jâ alguns anos que a illia tem sido mn 
centro de investigaçào cientifica. 

A estaçào de im'estigaçào, bem como o 
museu da Universidade E. Mondlane, a sul 
da vila da Inhaca, ofetece condiçôes de aco- 
modaçào de higiene bâsica. A vida animal 
da area inclui espécies como tartarugas 
maritimas e pâssaros como o pica-pau, pel- 
icanos e flamingos. 

Hâ muitas empresas que oferecem 
aluguer de barcos e excursôes corn paitida 
de Maputo. No entante, focaremos aqui, 
apenas algumas delas. Estas poderâo oiga- 
nizar a viagem conforme as suas preferên- 
cias e algumas delas poderào ainda, incluir 
a bordo equipamento de mergulho e de 
snorkelling. 

CATEMBE 
Mesmo em fiente da Baia de Maputo, 

poderâ ver a Catembe, onde existe uma 
praia corn um extenso areal, ideal para um 
bom passeio. Para chegar ao outro lado, 
poderâ apanhar um barco na ponte que se 
encontra do lado oposto do Ministério das 

Finanças, na Av. 10 de Novembro, e em 20 
minutes estarâ do outro lado. Durante as 
horas de ponta, o batelâo parte de Maputo 
de meia em meia hora, tomando-se menos 
frequente durante o reste do dia. Uma vez 
do outro lado, porque nào experimentar os 
restaurantes locals. O ùltimo batelâo sai de 
Catembe às 231i45, por isso, nào o perça. 

XERNA 
Esta ilha encontra-se muito prôxima da 

praia da Costa do Sol e em marés excep- 
cionalmente baixas, é possivel caminhar 
pela areia até à ilha, embora exista o grande 
risco de ser apanhado de surpresa pela subi- 
da da maré. 

E possivel também, alugar um barco de 
pesca ai proximo para levâ-lo a passar ai o 
dia, ou se desejar passar ai a noite, poderâ 
combinar corn o senhor do barco para que 
venha buscâ-lo no dia seguinte. Poderâ 
contar corn âgua na ilha, mas nenhum outro 
tipo de facilidades. 

PONTAS DO OURO & MALONGANE 
Aproximadamente 117km a sul, encon- 

tram-se os Compiexos do Motel do Mar e 
da Ponta Malongane, e apesar da distância 
desde Maputo ser pequena, sô corn um 
veiculo 4x4 poderâ lâ chegar, uma vez que 
a estrada se encontra em péssimas 
condiçôes e tende a pior na época das chu- 
vas. Para quem vai por estrada, pode escol- 
her 0 caminho por Boane e apanhar o 

desvio dai para sul, ou atravessar no batelâo 
de Maputo para Catembe e continuar na 
estrada que vem de Boane, a cerca de 20 
km da doca. Nâo existe qualquer tipo de 
sinalizaçâo ao longo da estrada e os condu- 
tores devem ter cuidado ao conduzir fora da 
estrada, visto existirem ainda minas na 
regiâo. No caminho para a Ponta do Ouro 
passa-se pela Réserva de Elefantes de 
Maputo, na quai, em tempos, abundavam as 

manadas de elefantes e antilopes. Existem 
no entante, sinais de que a vida animal estâ 
a regressar de novo aquela réserva e grad- 
ualmente os antilopes têm vindo a ser 
repostos. 

A paisagem ai é impressionante e con- 
sütui um verdadeiro paraiso para os obser- 
vadores de pâssaros. O Msala Bush Camp 
ai situado, oferece campismo de luxo para 8 
pessoas, no mâximo. Aproximadamente 10 
kms antes de chegar à Ponta do Ouro, 
encontra-se o Complexe da Ponta 
Malongane que caüva a maior parte dos 
mergulhadores. A Ponta do Ouro é famosa 
pelas suas praias de areia limpa e qualidade 
de vida marinha ai existente, a quai atrai 
numerosos entusiastas do mergulho de todo 
0 mundo. Existe um parque corn excelentes 
condiçôes de campismo e de higiene. 

O Motel do Mar foi completamente ren- 
ovado e oferece ôptimas facilidades para os 
visitantes. Devido ao grande nùmero de 
visitantes sul-africanos, o Rand sul- 
africano é muito aceitâvel nestes compiex- 
os. 

Visitantes corn crianças pequenas 
devem ter atençâo ao grande movimento de 
barcos que se faz sentir na praia - a todas as 
horas, barcos de mergulho sâo lançados ao 
mar ou chegam a terra, por vezes a grande 
velocidade. Ocasionalmente, existem gar- 
rafas azuis na praia que quando em contac- 
te com a pele, podem causar desagradâveis 
picaduras aos mais distraidos. 

Uma Graue 
Problemàtica na Sociedade 

Muitos de nos ainda temos vivos os 
nossos pais, mas scrâ que lhe damos a ver- 
dadeira importância e a admiraçâo e 
atençâo que merece? 

Muitas das vezes nâo! Ora esta é uma 
problemàtica social a analisar visto que 
cada vez mais vemos pessoas que sâo aban- 
donadas em lares sô porque "jâ nâo sâo 
ùteis à sociedade" 

Sera que esta ftase estâ de todo correc- 
ta, é mais que évidente que nâo! Qualquer 
pessoa, em qualquer idade é ùtil à 
sociedade, e mesmo que por vezes se 
chegue a equacionar a hipôtese de que nâo 
sâo mais pessoas ùteis, convém recordar 
que um dia jâ o foram e que por vezes 
foram tâo ùteis à sociedade que nos puser- 
am no mundo. 

E agora a forma que nôs temos de lhes 
agradecer é chegar ao pé delas e dizer 
"Vamos pôr-te a descansar". 

Partindo do pressuposto de que nâo 
temos uma vida suficientemente livre para 
os acolher em nossas casas, ou que nâo 
temos disponibilidade para tomar conta 

deles chegamos à conclusâo de que estâmes 
no mirùmo a sertotalmente injustes, pois de 
certeza que também houve uma fase da 
vida dos nossos pais em que des tiveram 
que fazer alguns sacrificios para nos 
poderem dar atençâo e abrigo. Estâ na 
altura de pararmos de "deitar" pessoas para 
um lar, como se estivéssemos a deitar lixo 
para um caixote pùblico. 

As histôrias de abandono sâo imensas, 
as histôrias de tristezas sâo imensas... 
enfim é uma situaçâo para a quai muitas das 
vezes sô despertamos quando chegamos à 
fase em que temos que as encarar. 

Mas que sociedade de abandono é esta, 
jâ estamos na altura de mudar, de começar 
a dar mais atençâo a pessoas que trabal- 
haram para nôs. 

Ricardo Sousa 
(in: www. textos. web.pt) 

NR. O Ricardo Sousa é um jovem de 14 
anos de idade, que nos impressionou quan- 
do da sua recente presença no programa 
"Portugal no Coraçâo". 

Afeganistâo 

Quatro soldados canadianos morreram 
Quatro soldados canadianos da Força 

Intemacional de Assistência à Segurança 
(ISAFj morreram no sul do Afeganistâo, 
numa ofensiva que vitimou também 200 
alegados talibâs, informaram fontes afegâs 
e da ISAF. 

De acordo corn mn porta-voz do min- 
istério da Defesa afegâo. Mohammad Zalùr 
Azimi, quatro soldados canadianos da 
NATO foram mortos no sul do Afeganistâo 
no decorrer de mna ofensiva no distrito de 
Panjwayi, na provincia meridional de 
Kandahar, destinada a expulsar alegados 
rebeldes talibâs de um dos seus bastiôes. 

Inicialmente, Azimi referira très solda- 
dos canadianos mortos e seis feridos. 

Em Cabul. num comunicado, a ISAF, 
sob comando do NATQ, precisou o nùmero 
de vitimas: quatro soldados mortos e sete 
feridos. 

A ISAF nunca révéla a nacionalidade 
dos soldados mortos ou feridos, deixando 
essa tarefa para os paises de origem das 
vitimas.Entretanto, o ministério da Defesa 
canadiano confirmou que as suas tropas 
sofreram baixas, mas nâo especificou quan- 

tas.Mais de 200 alegados talibâs foram 
mortos desde o iiücio da ofensiva lançada 
no sul do Afeganistâo, segundo fonte prôx- 
ima da ISAF. 

14 militares britânicos morreram na 
queda de mn aviâo de reconhecimento, um 
"Nimrod MR2", que participava na oper- 
açâo "Medusa" da ISAF. 

A operaçâo "Medusa" é a ofensiva mais 
importante lançada pela ISAF no sul desde 
que assumiu a responsabilidade das oper- 
açôes militares intemacionais, a 31 de 
Julho.Cerca de 2.000 homens da NATO e 
das forças de segurança afegâs participam 
na ofensiva.Qs confrontes corn os talibâs 
têm aumentado desde a Primavera passada 
no distrito de Panjwayi. Qs rebeldes fort- 
aleceram as suas posiçôes e fizeram chegar 
muniçôes ao distrito, segundo a ISAF. 

A maior parte das tropas da ISAF na 
provincia de Kandahar é composta por um 
contingente canadiano de cerca de 2.300 
militares. 

Desde 2002, 31 soldados canadianos 
morreram no Afeganistâo. 

MV. 
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A380 ^ 

MAIOR AVIAO DO MUNDO HU VOO INAUGURAL 
MalsdeGOmilpessoas 

assisdram ao woa de estreia do 
Airbus A 380 na hança. Eufdricos, 

Schrttder e Chirac vSem aviâo 
corne prova de compeOOvidade 

da indûsiiia europeia. 
Aéroportés terâo de faier 

iiwesOmentos pesados para se 
adaptor à aerenave gigante. 

O Aiibus A 380 voou. Sob o 
olhar de mais de 50 mil curiosos e 
12 mil funcionârios da Airbus, o 
maior aviâo de passageiros do 
mundo descolou em Toulouse, na 
Fiança, para o seu primeiio voo de 
teste. Dois pilotes e quatro engen- 
heiiDS de bordo e ceica de 30 
engenheiros em terra avaliaiam, 
através de satélites, durante as 
quatro boras do bem-sucedido voo 
de estréia. 

"O A 380 é um veidadeiro 
membro da familia Airbus", disse 
Jacques Rosay, um dos pilotes de 
teste. O Premier alemào Gerhard 
Schroder declarou que a nova 
aeronave "é uma prova da com- 
petitividade e força inovadora do 
empresariado europeu e uma 
esperar^a para a aviaçâo civil". O 
présidente francês Jacques Chirac 
afirmou que, em Toulouse, "foi 
escrita uma nova pagina na 
histôria da aviaçâo". 

O Airbus A 380, com capaci- 
dade para 555 passageiros em dois 
andares, coloca aeroportos do 
mundo todo diante de grandes 
desafios: como degelaf uma 
aeronave de 24 metros de altiua? 

Como evacuar o A 380 em 90 
segundos em caso de emergência? 
Perguntas como estas preocupam 
gerentes de aeroportos de Tôquio 
a Los Angeles. 

Lufthansa tem 15 unidades 

Até 2007, a Lufthansa colo- 
carâ 15 unidades da super 
maquina para percorrer as linhas 
normais. "Temos a intençâo de 
transformar o A 380 no simbolo da 
nossa frota", disse Joachim 
Schneider, que comanda uma 
équipa de 100 funcionârios encar- 
regados do novo aviâo. 
"Queremos estar na vanguarda e 
os passageiros também perce- 
berâo isso." 

Para possibilitar o acesso râpi- 
do de tantos passageiros ao 
mesmo aviâo, terâo de ser feitas 
diversas alteraçôes nas pontes de 

embarque de aeroportos e em 
salas de espera. Calcula-se que um 
aeroporto tenha que investir 100 
milhôes de dôlares para adequar- 
se ao A 380. Na Alemanha, o aero- 
porto de Munique jâ esta tecnica- 
mente pronto para recebê-lo. Foi o 
primeiro aeroporto europeu a 
receber autorizaçâo. 

nunkhirt entre 
os très centras 

No entante, os primeiros testes 
na Alemanha serâo feitos no aero- 
porto de Frankfurt, onde o A 380 
sera incorporado pela primeira 
vez ao trâfego de voos de linha. 
Segimdo Wilhelm Bender, chefe 
da Fraport. empresa que adminis- 
tra o aeroporto, "estâvamos 
preparados desde a construçâo da 
Terminal 2 em 1994. 

Agora sô precisamos fazer 
algumas alteraçôes nas pontes de 
embarque e nas salas de espera. 
Quando começarmos a operar 
com a Emirates e a Singapore 
Airlines, em 2006, e corn a 
Lufthansa, em 2007, seremos um 
dos très grandes eixos para o A 
380 na Europa". 

Assim como Londres e Paris, 
Frankfurt considera-se dentro do 
cronograma previsto: até 2008, 
serâo investidos cerca de 100 mil- 
hôes de euros para que os termi- 
nais 1 e 2 sejam adequados para 
receber o A 380. 

Mas ainda ha problemas: um 
aviâo nâo voa permanentemente, 
ele précisa também de um hangar 
para manutençâo. 

Frankfurt planeja a construçâo 
de um hangar, mas os moradores 
da cidade protestam. 

Stefan Lauer, présidente do 
Conselho Executivo da Lufthansa, 
mostrou pouca paciência: "Trata- 

se de um aviâo que précisa de uma 
base. E como Frankfurt é nossa 
base, ele précisa ser operado de 
Frankfurt. Por isso é precise haver 
um hangar". 

Pequeno demais? 
"O aeroporto de Frankfurt jâ 

tem problemas suficientes. A con- 

struçâo de uma pista adicional, 
planejada para 2009, foi inter- 
rompida pela Justiça alemâ devido 
a protestos da populaçâo. Agora, a 
Fraport aposta no A 380. 

Ele représenta uma enorme 

chance especialmente para 
Frankfurt, que possui limites no 
sistema de descolagem e ater- 
ragem", conta Bender. "Um aviâo 
com capacidade para 550 pas- 
sageiros aumentaria a nossa pro- 
dutividade. 

Até a ampliaçâo do aeroporto, 
aviôes maiores sâo a ùnica 

maneira de cresceimos." 
Mas para a companliia 

Emirates, altamente lucrativa, até 
mesmo o A 380 é pequeno demais. 
O seu présidente, Tim Clark, jâ 
pede 0 desenvolvimento de aeron- 
aves corn capacidade para 800 
passageiros. Com 43 unidades 
encomendadas, a linha aérea ârabe 
é até agora a maior compradora do 
A 380. 

Prajectomiiionàrio 
A Aiibus é uma subsidiâria do 

conglomerado aeroespacial teuto- 
alemâo EADS. Onze companhias 
aéreas - entre elas a Lufthansa - jâ 
encomendaram mais de 100 
unidades do A 380. que custa em 
tomo de 220 milhôes de dôlares. 
No desenvolvimento da aeronave 
foram investidos cerca de 10 bil- 
hôes de euros. 

Cerca de 2,3 mil horas de voo 
bem-sucedido sâo necessârias 
para que o A 380 obtenha permis- 
sâo para o transporte regular de 
passageiros. Apôs o voo de 
estreia, os directores da EADS, 

Philippe Camus e Rainer Hertrich, 
vêem confirmada a estratégia do 
grtipo. 

"Corn o novo programa, a 
EADS deverâ ter um facturaçâo 
de 40 bilhôes de euros por ano. A 
Airbus desenvolveu a tecnologia 
da aviaçâo das prôximas 
décadas", afirmaram. 
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MOHTREAL 

FESTIVAL CULTURAL 
Pelo quarto ano consécutive, realizou- 

se no Parque de Portugal em Montreal, o 
"Festival Cultural Português". 

Deveriam ter sido quarto dias de festivi- 
dades mas este ano foram apenas 3, devido 
às âguas fortes e ao vente que se fizeram 
sentir nesta cidade. 

No primeiro dia projectou-se o filme de 
Amàlia Rodrigues, o musical. O filme foi 
apresentado ao ar livre tende as pessoas 
trazido suas cadeiras para confortavelmente 
puderem deleitar-se corn a qualidade do 
filme. 

No dia seguinte, o espectâculo começou 
corn a tuna de Ciências da Universidade de 
Braga, "Azeituna" que se encontrava em 
Montreal sob a direcçào do Carrefour des 
Jeunes Lusophones du Quebec. 

As festividades prosseguiram corn um 
animadissimo espectâculo de fado, sim de 
fado, e fez-se silêncio no Parque de 
Portugal onde varies interprétés teste- 
munharam que o fado é sempre bem acolhi- 
do. Os fadistas foram Fâtima Miguel, 
Nivéria Tomé, José Gil, Joâo Pereira, 
Jordalina Benfeito, e Tetania Silva, uma 
jovem fadista que se encontrava de féiias 
em Montreal. Foram Libério Lopes e 
Antonio Moniz que gentilmente acompan- 

haram estes fadistas. Fez-se sentir a ausên- 
cia este ano, de outres guitanistas mas que 
s6 participariam se fossem remunerados. 

No ultimo dia dia de sol, começâmos o 
espectâculo corn uma jovem dançarina de 
ventre, a Karine Rebelo. Seguiu-se outre 
jovem, 0 Alex Câmara que em breve irâ 
lançar o seu primeiro CD. Duarte Frôias, 
José Gil, Jimmy Faria, Jomani & Patrick 
assim como Maria dos Anjos foram os artis- 
tas de calibre seleccionados para actuarem 
neste galvanizante festival. O som, durante 

todos estes dias, esteve a cargo do DJ 
Xmen, José Carlos Frôias e Duarte Frôias. 

Foi um espectâculo que bateu todos os 
reeordes. Vârias centenas de pessoas puder- 
am apreciar estes très dias de festival. O 
rancho folclôrico Praias de Portugal, tam- 
bém marcou presença com a mùsica e 
danças tradicionais e tipicas das provincias 
que representam. É bom salientar que este 
rancho folclôrico estâ sempre disponivel e 
pronto a participar, ao contrârio de outros 
que nem ao menos se dignam responder aos 

convites. 
Ano apôs ano, o Festival Cultural vai 

ganhando simetiias fortes tanto a nivel de 
entretenimento como a nivel de partici- 
paçâo. 

A organizaçào do Festival Cultural 
Português conseguiu, mais uma vez trazer 
alegria e surpresa e agradece a cooperaçâo 
de todos os que se implicaram em nos aju- 
dar. 

A direcçào do Festival Cultural 
Português é composta pelos seguintes ele- 
mentos; 

Natércia Rodrigues, Présidente; 
Francisco Silvestre, Vice-Presidente; 
Fernando Santos, Tesoureiro; José 
Rodrigues, Secretârio; Telmo Barbosa, 
Director e Coordenador do Desfile; 
Gilberto Alves, Relaçôes Publicas; Mârio 
Silvestre, Director; Luis Rodrigues, 
Director; José Carlos Frôias, Director artis- 
tico e DJ; Duarte Frôias, Director Musical e 
vocalista. 

O Festival é uma celebraçào de cultura 
e arte, de danças e mùsicas. 

Natércia Rodrigues 

Natercia50@yideotron. ca 

Fotos de José Rodrigues 

Fesdual de Cinéma de Montreal 

BRASIIE JAPAO.. PREMIADOS! 
O filme brasileiro "O 

maior amor do mundo" e o 
japonês "Nagai Sampo" 
ganharam hoje o primeiro 
prémio do Festival de 
Cinema do Mundo. na 
cidade de Montreal. 

"O maior amor do 
mundo", do realizador 
Carlos Diegues, tem como 
personagem principal 
Antônio, um solteiro 
solitârio que depois de lhe 
ter sido diagnosticado um 
tumor cerebral e de ter pas- 
sade a sua vida adulta nos 
Estados Unidos, decide 
regressar ao Brasil à procu- 
ra da màe biolôgica. 

Diegues, ex-poeta, criti- 
co de cinéma e jomalista, 
dirigiu filmes como 
"Quilombo" e "Bye bye 
Brasil". 

"Nagai Sampo". do real- 
izador Eiji Okuda, conta 
uma histôria centrada num 
director de uma escola jâ 
reformado e numa menina 
de 5 anos. 

O prémio para melhor 
actriz foi atribuido a Ni 
Ping pelo seu desempenho no filme chinés "Snow in the Wind", de Yang Yazhou, 

316iad$tor^Av»nu« 
Toronto. Ont M6J 3K7 

iir ik if it (North of Chiten Strttt) 

IIA TgM416|84S.t113 
_  (416)M9-9114 

Fax (416)849^9115 

PROGRESS^. GARANTiA DE QUALIDADE! 

enquanto Filip Peeters foi 
premiado como melhor 
actor pela sua interpretaçâo 
em "Del Hel Van Tanger", 
uma co-produçâo hispano- 
belga, de Frank Van 
Mechelen. 

O norueguês Hans Peter 
Moland foi premiado como 

melhor realizador por " 
Gymnaslaerer Pedersen" e o 
prémio especial do jùri foi 
para "Snow in the Wind". 

O jùri deste festival foi 
presidido pela actriz norte- 
americana Kathy B ates. 

Foram ainda distingui- 

dos pelos sens contributos 

para a sétima arte o ac tor 

suiço Bruno Ganz, o cana- 

diano Remy Girard e a 

actriz francesa Bulle Ogier, 

protagonista do mais 

recente filme de Manoel de 

Oliveira "Belle Toujours". 
EO. 

6«t«TE» TOIICMT» 2QUpjohnRoa<J,Suite 100 
HOMt BUttSERS' ASSOCIATION Toronto, ON U3B 2V9 

EMPRESAS DE CONSTRUÇAO CIVIL: 

Querem contratar 
empregados estrangeiros, 

mas nâo sabem como? 

CREWS 

Greater Toronto Home Builders' 
Association tem um 

programa chamado CREWS 
que ajuda as empresas 

de Construçào Civil a empregar 
trabalhadores estrangeiros 

qualificados numa 
base temporària. 

Para uma consulta 
Rli^l gratuita, contactem 

Silvia Bendo: 

www.constructionworkers.ca 
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CÉSAR PALÂCIO 

UUIÇAMENTO 
DA CAMPANHA 2016 

Com a aproximaçâo do dia 13 de 
Novembre, data marcada para as 
eleiçôes municipals, eis que todos quan- 
tos sentem a força dos luso-canadianos 
promovem os lançamentos das suas 
campanhas. Provavelinente, nesta 
allura. teiemos que lamentar o facto de 
nào termes mais luso-canadianos a 
envolvercm-se na defesa dos nossos 
intéressés a todos os niveis governa- 
mentais. Dai que pessoas como César 
Palâcio e Adam Giambrone passera a 
ser muito conhecidos entre nos, porque 
procuiam nào peider pitada de tudo 
quanto os Luso-canadianos oiganizam. 
Conmdo, desta feita, em causa esta a 
campanha de César Palâcio, no seu 
escritôrio, e, desde jâ, agradecemos o 
convite de que fomos alvo, através da 
sua colaboradora Maria Judas, 

César Palâcio, vereador pelo circulo 
eleitoral (Ward 17) de Davenport, de 
grande influência poituguesa, compar- 
tilha a mesma area, embora a outres 
niveis governamenlais, com Mario 
Silva, Deputado Federal, e ainda Betty 
Dosero e Chris Kamünkucbynski. 

Sâo muitas as promessas feitas por 
César Palâcio para se manter com o 
esMuto de Vereador, através de um dis- 
curso emocional e vibraitte, onde se 
destacou a transparêneia que ele procu- 
ra impor na Câmara Municipal de 
Toronto. 

BG 

GERAÇÂO "DELETE" 
Pela primeira 

vez aconteceu que, 
entre o momento do 
envio de um texte e 
a abertura da caixa 
do correio tradi- 
cional - agora que 

temos caixas de correio electrônico é conve- 
niente precisar a quai delas nos referimos -, o 
conteùdo da crônica tivesse perdido por 
complete a sua actualidade, ou seja, o que lâ 
estava escrito deixar de ser verdade. 

Tinha por habito ver sempre o correio à 
hora do almoço. De hâ uns tempos a esta 
parte, e porque os CTT decidiram alteiar a 
ordem do cireuito de distribuiçâo, o carteiro 
começou a chegar à minha rua muito mais 
tarde. Passâmes, entào, a ir ver o correio da 
parte da tarde. Ainda nào familiarizada com 
este novo ritual, dias hâ em que até me 
esqueço de lâ ir. Foi o que aconteceu na sem- 
ana passada. Quando me lembrei de o fazer, 
era noire. No meio das vârias cartas de pub- 
heidade, estava uma proveniente da Caixa 
Gérai de Aposentaçôes. Numa primeira 
observaçào, habituada que estou a que sejam 
endereçadas ao meu marido, nem me dei 
conta que era para mim,. Abri-a e continha a 
resposta ao meu pedido, no espaço reservado 
ao assunto: Pensào defïnitiva de aposen- 
taçào. Daquele dia em diante, passe! a inscr- 
ever um dado novo na minha biografia. 
Ocorreu-me, entào, que havia enviado uma 
crônica fora do piazo de validade. Paciência 
- pensei - jâ nào vou a tempo de a substituir 
por outra! Além do mais, se o assunto em si 
se revelava extemporâneo, o mesmo se nào 
poderia concluir do estado de aima, porque 
esse continuava a manter a sua actualidade. 
Ficou-me apenas o dever de actualizar uma 
informaçâo. 

Coincidência ou nào, aguardava nessa 
noire a chegada dos meus dois netos. No dia 
seguinte, os pais celebravam mais um 
aniversârio do casamento e eu tinha-me 
disponibilizado a ficar corn os miùdos para 
que eles pudessem ausentar-se tranquila- 

mente para comemorar a data. Posso, agora, 
dizer que a minha primeira semana de 
aposentada foi passada corn duas irrequietas, 
mas saudâveis crianças, que me fizeram 
reviver bons momentos da minha infancia. 
Para responder à quinta vaga de calor deste 
Verào - segundo os meteorologistas - passâ- 
mos os dias mergulhados na fresca âgua da 
piscina. Sô ontem, terça-feira, se foram emb- 
ora. 

Mergulhada agora na quiemde do silên- 
cio, dou comigo a refleclir sobre uma série 
de temas que se cruzam no labirinto dos 
meus pensamentos, para concluir que, em 
tào pouco tempo, uma sucessào inesperada 
de factos veio mais uma vez comprovar que 
nem tudo se pode planear. Chame-se fado, 
destino, o que quiserem, mas por mais que 
programemos as nossas vidas, espreita-nos 
sempre uma qualquer armadilha para nos 
baralhar os esquemas que dâvamos por 
adquiridos. Entrar nos pormenores de certas 
situaçôes, séria ir demasiado longe pelos 
caminhos da minha intimidade. Fico-me, 
entào, por aqui e retomo a questào da extem- 
poraneidade dos acontecimentos. 

Sempre foi minha convieçào de que os 
avôs, até pela prôpiia fase da vida em que se 
encontram, desempenham um papel muito 
importante na passagem dos testemunhos de 
vida armazenados no reservatôrio das 
memôrias acumuladas. Por isso, nos 
momentos de pausa das brincadeiias que 
exigiam um maior dispêndio de eneigias, fui 
à procura de âlbuns de fotografias e estive 
com os meus netos a percorrer a galeria de 
retratos de familia para que eles pudessem 
identificar registos da infancia e da ado- 
lescência do pai e de outres familiales mais 
prôximos que eles conhecem. Acharam 
graça e comentaram poses, penteados, 
roupas e mesmo algumas minùcias que 
escapam a uma leitura menos atonta Depois 
deste passeio por imagens - algumas, a preto 
e bianco e, outras, a cores - saltâmos para 
objectos que nunca fizeram parte do seu quo- 
tidiano: um gira-discos e uma velhinha 

mâquina de escrever. Por causa do primeira, 
fui obrigada a recordar onde havia guardado 
uns velhos discos de vinil. Encontrei-os e 
nào vos posso descrever a destreza com que 
imediatamente os puseram a girar na plaça 
da velha aparelhagem Como nos ùltimos 
dias, a televisâo tem feito vârias referêneias a 
José Cid, a imagem deste cantor é-lhes 
familiar. Assim, foram os êxitos dele o disco 
escolhido para passarem luna boa parte da 
tarde, fazendo a agulha saltar e percorrer as 
mais conhecidas mùsicas do seu repertôrio. 
O Rafael, extremamente vocacionado para 
as artes e para o teatro, pôs uns ôculos 
escuros e, no mais pure estilo "cidiano", can- 
ton, tocou nas teclas de um piano imaginârio 
da mesa de jardim, corn os mesmos trejeitos 
e movimentos de cabeça do autor das mùsi- 
cas. O irmào, como todos os mais novos, 
imitava o seu herôi e elegeu "A cabana/junto 
à praia..." como a sua cançâo preferida 
Depois, foi a vez de uma velha mâquina de 
escrever fascinar especialmente o Rodrigo. 
Ficou deslumbrado com o rurdo do bâter das 
teclas, a reproduçâo das letras do seu nome 
no papel branco e, o melhor de tudo, o tlim 
mâgico de cada vez que uma hnha chegava 
ao fim, seguido do movimento da alavanca 
para a mudança de linha. A determinada 
altura, a pergimta fatal "V6-6! Onde estâ a 
tecla para apagar?" 

Acabou-se! Se por umas horas, estive- 
mos todos no mesmo tempo e vivemos em 
simultanée a magia de pertencermos os très 
à geraçào de José Cid, nada mais oportimo 
do que a curiosidade de uma criança para 
fazer cair o feitiço e nos devolver à realidade. 
Afaguei-os com um misto de carinho e de 
pena Para eles tudo vai mudar a um ritmo 
muito mais alucinante porque pertencem à 
geraçào do "delete". Ora, é exactamente para 
que nem tudo se apague, que a aposentaçào 
nos reserva ainda a difïcil tarefa de transmi- 
tir o patrimônio de uma época, seja ele quai 
for, às novas geraçôes. 

Sob pena de ficarmos reduzidos à tocla 
do esquecimento! 

ofHarmony 

Manufacturers of 
Concrete Masonry and 
Landscape Products 

Telephone: (905) 875-4215 
Toll Free; 1-800-265-0692 

Contact: Duarte Lourenco 
PERMACON 

Universal Workers Union, Local 183 

Life Long Learning Centre 

Training tomorrow's workforce...today! 

Apprenticeship Programs 

• Brick and Stone Masonry 
• Cement Finishing 
• Construction Craft Worker 

Above programs accredited by the Government of Ontario 

Computer Training 

• Introduction to Computers 
• Navigating the Internet 

Specialized Training 

• Road Bulling 
• Bridge and Culvert Construction 
• Blue Print Reading 
• Severer and Water main Installation 
• Total Station 

With campuses in Vaughan and a recently opened facility in Cobourg, 
we are your one stop training source for trades training. 

Visit us on-line for a complete listing, schedules and application details. 

WWW. 183training .com 

1263 Wilson Ave. Suite 301, Toronto, Ontario M3M 3G2 
Tel. 416.242-7551 • Fax. 416. 242-7785 

Health and Safety Training 

• WHMIS 
♦ Fall Arrest Protection 

Propane Safety 
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Natascha pensou matar raptor Fogo ameaça 
aldeias isoladas 

Natascha Kampusch son- 
hava matar o seu sequestrador 
e pensava constantemente na 
fuga, durante os oito anos em 
que esteve presa na cave da 
casa de Priklopil. 

Estas foram algumas das 
revelaçôes que a jovem fez em 
entrevista à revista austiiaca 
News, segundo o site News24 . 

"Sô pensava em fugir. 
Estava sempre à procura do 
momento certo para tentar 
escapar. 

Mas nâo podia arriscar. Se 
falhasse a tentativa, podeiia 
mmca mais sair da cela", expli- 
cou Natascha. 

No entanto, nâo era sô a 
fuga que tinha em mente: 
"Também tive maus pensa- 
mentos. As vezes sonhava em 
cortar-lhe a cabeça, se tivesse 
um machado", conta Natascha, 
referindo-se ao sequestrador. 

A revista austriaca News 
chegou às bancas poucas horas 
antes de ser transmitida uma 
entrevista da jovem à televisào 
pùblica austriaca. 

A radio e televisào pùblica 
austriaca ORF, que comercial- 
iza os diieitos exclusivos para 
todo o mundo, transmitiu uma 
entrevista com Natascha, que 
esteve retida numa cave 
durante mais de oito anos e 
conseguiu libertar-se hâ duas 
semanas. 

Teslou pedf r ajiida, mas 
nâoacodmremidiiiaiii 

A ORF informou que 
durante a gravaçâo a jovem 
nâo esteve disfarçada nem ten- 

Sonhava cor- 
tar-lhe a cabeça 
corn um macha- 
do e pensava 
constantemente 
na fuga. Mas 
sabla que nâo 
podîa falhar. 
Pediu ajuda, 
quando passeou 
corn o raptor, 
mas nunca 
ninguém lîgou. 

tou esconder o rosto. O jomal- 
ista austriaco Christoph 
Feurstein emocionou-se eom o 
relato da jovem: "Em ceitos 
momentos da entrevista, fiquei 
realmente arrepiado". 

O jomalista adiantou ainda 
que durante a entrevista, 
Natascha contou que durante 
os oito anos de cativeiro, nas 
poucas oportunidades que saiu 
à rua com o seu raptor, tentou 
estabelecer contacte visual 
com pessoas vezes sem conta e 
que tentou esboçar corn os 
lâbios "Por favor ajudem-me ! ". 

Mas ninguém compreen- 
deu ou respondeu ao seu apelo 
silencioso. 

Na televisào pùblica, a 
jovem falou abertamente sobre 
a sua vida na casa do raptor e 
sobre a sua relaçào com ele, 
além de revelar os seus pianos 
para o futuro e os sentimentos 
de compaixào por outras viti- 
mas de erimes parecidos. 

AâUSTRUftGUARDOU 
ANSIOSAMINTE 

A radio e televisào pùblica 
austriaca ORF, que comercial- 
iza os direitos exclusivos para 
todo o mundo, transmitiu uma 
entrevista corn a jovem 
Natascha Kampusch, que 
esteve retida numa cave 
durante mais de oito anos e 
conseguiu libertar-se hâ duas 
semanas. 

Toda a Austria aguardou 
ansiosamente a primeira 
apariçào diante das câmaras de 
televisào da jovem que hoje 
tem 18 anos. O entrevistador 
foi um jomalista que durante 
todos esses anos manteve con- 
tacte corn a famüia de 
Natascha. 

Os responsâveis pela tele- 
visào pùbhca acreditam que o 
programa, de 20 minutes, 
bateu 0 recorde de audiência na 
Austria. Nào sô porque os aus- 

triacos ficaram comovidos corn 
0 rapto da menina, em Março 
de 1998, mas também porque o 
seu reaparecimento e os seus 
sentimentos suscitam mmta 
curiosidade e emoçào. 

A entrevista foi gravada e a 
ORF jâ informou que durante a 
gravaçâo a jovem nâo esteve 
disfarçada nem tentou disfarçar 
seu rosto. 

A revista "News", que tam- 
bém publicou as declaraçôes, 
assim como o jomal 
"Kronenzeitung", revelou, no 
entanto, que nas suas fotos exi- 
stiram "algumas mudanças" 
para que nâo fosse tâo fâcil 
identificar Natascha na ma, 
mas garantiram que a jovem 
nâo estaria "nem de ôculos, 
nem de peraea". 

Adiantou ainda a televisào 
pùblica que a jovem falou 
abertamente na entrevista 
sobre a sua vida na casa de 
Priklopil, 0 raptor, e sobre a sua 
relaçào corn ele, além de reve- 
lar os seus pianos para o fiituro 
e os sentimentos de compaixào 
por outras vitimas de crimes 
parecidos. 

Segundo a Agência de noti- 
cias EFE, a polieia eontinua as 
investigaçôes no cativeiro de 
Natascha. 

Especialistas em informâti- 
ca analisaram o computador de 
Priklopil, que foi descrito 
como um adepte de novas tec- 
nologias, embora possuisse um 
modelo de computador mmte 
antigo, do tipo Conunodore 64, 
cujos dados sâo dificeis de 
serem reeuperados por lun sis- 
tema mais modemo. 

O fogo que deflagrou em Formigais, 
concelho de Ourém, alastrou ao municipio 
vizinho de Tomar e ameaça as aldeias iso- 
ladas de Pôvoa e Fetal, disse fonte do 
Centro Distrital de Operaçôes de Socorro 
(CDOS) à agência Lusa. 

O incêndio teve inicio possui duas 
fientes muito activas que permanecem sem 
controlo, uma delas dirigindo-se para zonas 
habitadas no limite do concelho de Tomar 
corn Ourém. 

Uma outra fiente dirige-se para Norte, 
em direcçâo a Ferreira do Zêzere, e as 
chaînas permanecem por controlar devido à 
falta de acessos, aciescentou a mesma fonte. 

"Estâmes a mobilizar meios que estào 
mais longe para resolver estes problemas", 
explicou. Contactado pela agência Lusa, 
Antônio Paiva, présidente da Câmara de 
Tomar, explicou que o fogo esta a passar ao 
lado das povoaçôes e ainda nâo existe o reg- 
isto de easas atingidas pelas chaînas. 

"Para jâ, nâo hâ nada, mas o fogo con- 
tinua a passar", disse. No local estào 164 
bombeiros, apoiados por 48 viaturas, dois 
helicôpteros e um aviâo. 

A alguns quilômetros de distancia lavra 
um outre fogo de grandes dimensôes ,em 
André, freguesia de Caxarias, mas nâo exis- 
tem casas em lisco, référé o CDOS. 

No local, estào 77 bombeiros, apoiados 
por 21 viaturas e um helicôptero. 

Uma tradiçâo corn sabor... 
Mostro da California em baldes selados e a preços especiais 
Uvas da California e do Canada 

Temos equipamento de moer e tirar o engaço ^Entregas ao domicüio 
* Equipamento para fazer vinho: barris, prensas, 
màquinas de moer, garrafôes e garrafas, etc. 

CAL1F0R.^IA 
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A SABA CONTINUA 
Uma das causas apresentadas 

pelo Sr. Brian Keller, justa causa 
para Trusteesliip, foram dinlieiros 
mal gastos em perseguiçâo dos 
tiaidores que trabalhavam (ou mel- 
hor que receberam cheques sem- 

analmente sem nada fazerem) no Loeal 183. (aproximada- 
mente 3 anos). Eu gostaria de saber quanto dinheiro jâ foi 
gasto nestes quase 2 meses e meio que o Tmstee e eom- 
panliia têm estado à frente do sindicato, em Seguiança, 
patrocinios de radio, jomais, etc. 

Nmna radio local de lingua Portuguesa, um anùncio 
convidava os sôcios da Local 183 a irem ao Canada's 
Wonderland no Domingo dia 27 de Agosto, pagarem 
$36.00 dôlares por um bilhete, para conhecerem a nova 
Direcçâo da Local 183. Nâo sei se os eorreios loeais têm 
estado em grevé, porque eu, como sôcio corn as quotas em 
dia, deveria ter sido avisado pelo menos quando as eleiçôes 
tiveram lugar e quando a nova Direeçâo foi eleita, através 
do voto popular. Sinto-me mais uma vez discriminado. 

E falando corn um grupo de sôeios na mesma situaçào, 
O mesmo também nunca foi iiïformado que havia uma nova 
Direcçâo! Mas, talvez eu nâo esteja so. Sera que dos 34.000 
mil membros todos ou muitos, estâo na mesma situaçào? 
Que sô têm voto na matéria no que diz respeito a pagar, e 
que tirando isso, a Liuna nâo quer saber dos votos legais 
dos membros para nada! Gostaria, por exemplo, de con- 
hecer o eleneo directive, o gerente gérai de négociés, o 
tesoureiro, o présidente, o vice-presidente, o secretario e os 
dois (2) vogais que compôem a Direcçâo. 

Estou bastante confuse porque nos temos um Salâo que 
pode acolher milhares de sôcios e onde, pense eu, se pode 
ir sem pagar bilhete. Por razâo foram para outre lado? Ou 
foram também contratados como atracçâo para animar a 
festa? (Juando pensarem em anunciar mais "actuaçôes" 
noutras paragens... espero que nâo se esqueçam do nosso 
salâo para uma delas! 

Ouvi 0 Sr. Durval Terceira a falar numa radio de lingua 
Portuguesa, onde também se disse que iamos ouvir um 
Comunicado, para logo a seguir, em jeito de entrevista, lhe 
chamarem um Editorial (quem sera o Editor?) semanal 
onde ele disse que nâo foi a L.l.U.N.A. que causou que a 
Local 183 esteja hoje em "trusteeship", mas que foi ele com 
mais dois représentantes, os senhores Daniel Avero e 
Gaetano Strazzanti. 

Desde 2003 que eles andavam a tentar incriminar o 
executive da Local 183. Desde 2003 que eles andavam a 
ser agentes do Sr. Ronald Pink, enquanto eram pages coin 
bom salaries para olharem pelos intéressés dos nossos 
sôcios. Mas, infelizmente eles andavam noutra missâo. Se 
eles tivessem o que nôs temos abaixo do umbigo, em Junho 
de 2004 tinliam formado uma lista para concorrer eontra o 
Executive Liderado por Tony Dionisio, pois nessa altura jâ 
0 grapo andava descontente. Mas, optaram por se man- 
terem protegidos por tras da cortina da L.l.U.N.A. e nestas 
condiçôes tinliam sempre garantido o sen ganha-pâo, de um 
lado ou do outre! 

Quanto ao tema "delegados para o congresso da 
L.l.U.N.A. em Las Vegas" na prôxima semana, tudo foi 
feito para eliminar um possivel candidate, quando con- 
seguiu que o Sr. Joseph Gurreiri (Elections Officer) admi- 
tisse que as nomeaçôes feitas a 9 de Maio passade (onde 
estava inserido o possivel candidate) nâo eram validas e 
conséquente nulas, e autorizou o Sr. Rick Weiss a Nomear 
83 delegados para votarem em Las Vegas. Lembramos que 
estes 83 delegados foram eseolhidos, um por um, para 
terem a certeza que no caso de algum milagre em Las Vegas 
eles la estivessem como poste de Socorro, até hâ quatre (4) 
semanas (tudo calmo). Mas aparece um senhor (que tem 
algo abaixo do umbigo) de Kingston, ehamado Victor Claro 
que é 0 Gerente Gérai de Negôeios do Local 247 de 
Kingston, Ontario, e preenche os formulârios necessaries 
para se candidatar à posiçâo do Sr. Mancinelli. Na lei que 
exisüa, qualquer possivel candidate tinha que ter no mini- 
mo cinco por cento (5%) do apoio dos delegados. Mas, mis- 
teriosamente os cinco por cento (5%) passaram para dez 
poreento (10%), elevando o numéro de dez (10) delegados 
para vinte (20), para que o Sr. Victor Claro conseguisse o 
minimo requisitado para se qualificar como candidate 
(baseado em aproximadamente 200 delegados) o quai se 
tomava dificil de conseguir, mas nâo impossivel. Mais um 
mistério acontece, e antes que acontéça o imprevisto, ai 
vem a ultima cena da novela "L.l.U.N.A. Way". 

O Sr. Joseph Gurreiri, que é o chefe das eleiçôes, hâ dias 
anunciou que os delegados do Loeal 183 que foram apon- 
tados (pelo Trustee Mr. Rick Weiss) e NÂO VOTADOS 
pelos sôcios, nâo têm autorizaçâo para votarem no 
Congresso em Las Vegas, na prôxima semana. E assim 
élimina a possibilidade de algmn Delegado votar no can- 
didate errado, NINGUÉM DO LOCAL 183 PODE 

VOTAR. 
E assim possivelmente 

poe ponto final, â oposiçâo a 
Mancinelli, que irâ, por acla- 
maçâo e nâo votaçâo ser eleito. 
Foi o mesmo'Sr. Joseph Gurreiri que can- 
celou as eleiçôes para os delegados, que estavam marcadas 
para o dia 24 de Junho, eleiçôes essas que davam segui- 
mento às nomeaçôes do dia 9 de Maio que o O.L.R.B. man- 
dou fazer, onde 93 sôcios foram nomeados democratica- 
mente, perante o Juiz das eleiçôes. 

Agora perguntamos nôs se os delegados nâo podem 
votar quai a razâo da ida a Las Vegas? Fazer Turismo à 
custa dos sôcios do Local 183? 

A ida do gmpo de 83 delegados a Las Vegas fazendo as 
contas pelo alto deverâ custar à L.l.U.N.A. e ao Local 183, 
no total, perto de meio milhâo de dôlares (dinheiro nosso, 
dos sôeios). Serâ que vâo ser criticados ou punidos por 
causa do dinheiro mal gasto? Esperamos que pratiquem o 
que rezam e sejam responsâveis corn os gastos. 

Mas, se jâ estâ no oiçamento gastar o dinheiro do 
Congresso, que dêem oportunidade aos delegados que 
foram nomeados pelos sôcios, democraticamente, de faz- 
erem a viagem, nâo os que foram apontados pelo Trustée 
sem autorizaçâo dos sôcios! Uma vez que nâo podem fazer 
mal a ninguém (NÂO PODEM VOTAR). 

Vamos esperar e ver o que vai acontecer. Esperamos 
que 0 O.L.R.B. se apereeba de todo este movimento... e 
nôs, estâmes hâ dois meses e meio à espera. 

Deixem os sôcios decidir o futuro do nosso Sindicato. 
Vamos evitar o alastre do prejuizo. Vamos dizÆr ao gover- 
no do Sr. Dalton McGuinty que "JÂ BASTA DE SERMOS 
HUMILHADOS PELOS AMERICANOS" e que se o 
O.L.R.B. nada fizer pelos cidadâos do Ontârio, (OS NOS- 
SOS SÔCIOS) que faça o Sr. Dalton McGuinty. Nôs somos 
eleitores e contribuintes no Ontârio e sentimo-nos defrau- 
dados pelo nosso Govemo que nada faz em prol da democ- 
racia no Local 183. Todos Juntes Faremos a Diferença e 
vamos por termo à democracia da "LIUNA Way"... 
Esperamos que os représentantes do nosso Govemo nâo 
nos abandonem e, muito menos, que continuem a ignorar- 
nos. 

Para qualquer esclarecimento venha visitar-nos no 475 
Rogers Road, ou telefone para o (416) 652-7713. 
Esperamos por si. 

209 Geary Ave. 
Tel. 416-535-4916 
Fax: 416.535.1992 

Take Out Catering 

Seafood Leitôes 

Book your 
parties with usl 

hemm/relmfeetag, 

Eurostar Bakery 
■%. 

. ,.ié ^ r::L 

Tenha sempre fresco, bolos tradicionais, e cfoces variados. 
So na Eurostar Bakery! 

O pao da Eurostar esta à venda nos supermercados Highland 
farms, e no No Friffs fBristoi e Creditview, e Daniels na Mavis e 

Eglinton|, assim como no Tony's No Frills {Creditview e 
Bumhamthorpe}. 

Eyroslar Bakery 
295 EglirttOf} Ave, E, Misslssayga, ON L4Z 3IC8 

Telefone: 905-712-8882 

A CARAVELA 
Traditional Portuguese Food 

LLB.O. Satelite TV 
Eat-In • Take-Out 

1516 Dundas Street West 
Toronto, OK >I6G ITS 
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esforços, nem a canseiias (e muito menos a 
despesas) para estabelecermos, de imediato, 
convites a individualidades que vindas das 
nossas origens provocam o biilho e uma 
maior beleza que uma oiganizaçào destas 
bem merece. 

Desta feita, para a comemoraçào da 
Festa de Nossa Senhora da Luz, vieram 
convidados de Portugal e do Brasil, para 
testemunharem a mudança do Padre 
Paroquiano, Padre Santos, que foi transferi- 

A igreja de Sào 
Mateus esteve em 
festa com um progra- 
ma que se prolongou 
por vârios dias, e que 

teve vârios pontos altos perante uma pre- 
sença muito grande de devotos. Nos os por- 
tugueses adoramos este tipo de organiza- 
çôes religiosas e nào nos poupamos a 

Celebraçêo de misse campai no êtrio da Escola, 

peh bispo Don Pimentel. 

Présidente da Comissào de Pestas da Senhora da 
Luz, José Betencourt e o Présidente da Câmara 
Municipal de Santa Cruz da Graciosa, Sr. José 
Aguiar e Présidente da Junta de Freguesla de 

Algarvia, llha de S. Miguel 

do para a Parôquia de Santo Antonio, 
depois de sete anos de serviços prestados 
junto dos paroquianos de Sâo Mateus, 
tendo este feito uma despedida muito emo- 
cionante. 

Vmdo da cidade de Sào Paulo, esteve 
présenté o Bispo David Pimentel, que é nat- 
ural de Algarvia, S.Miguel. Présenté esteve 
também o Présidente da Câmara Municipal 

de Santa Cruz, da llha Graciosa, Dr. José 
Aguiar, assim como o Présidente da Junta 
da Freguesia de S.Miguel, Dr. Herculano 
Dutra. Os nossos parabéns a todos os 
responsâveis pela organizaçâo desta Festa 
de Nossa Senhora da Luz e um reconheci- 
mento muito justo a todos os fîeis que 
estiveram présentés, rezando pela paz no 
mundo e por todos os cristâos. 

Fotos: Carlos Morgadinho 

Présidente da Comls^o de Pestas da Senhora da 
Luz, José Betencourt e o Présidente da Câmara 
Municipal de Santa Cruz da Graciosa, Sr. José 
Aguiar e Présidente da Junta de Freguesia de 

Ah^rvia, llha de S. Miguel 

FESTA DE HOSSA SENHORA DA LUI 

COR, MUSICA. DIWIRSiO E REUGIÜO-DURAim VAllOS DUS 

FES1A DOS COMMDRES 
Estivemos perante o cumprimento de uma tradiçào bem 

madeirense, mais con 
cretamente da freguesia de Santana, a Festa dos 
Compadres, onde quase que poderiamos dizer que foram 
mais as "comadres" do que os "compadres", mas onde o 
objective era brindar as genres oriundas de terras 
madeirenses. 

Reza a histôria que esta Festa dos Compadres se proces- 
sa corn os mesmos a serem representados por bonecos, que 
acabam por ser queimados, dizem os mais "antigos" que 
isso acontece como castigo pelo facto dos mesmos terem 
sido infiéis. Mas, sào bonecos, nào nos esqueçamos disse. 

Corn 0 passar dos anos, as tradiçôes sâo, no minimo, 
transformadas. Este ano, os "compadres" voltaram a nào ser 
queimados (provavelmente porque voltaram a nào ser 
infiéis!?). De qualquer modo, todos quantos estiveram pre- 
scrites divertiram-se à boa moda madeirense, corn muita 
alegiia e sem quaisquer preocupaçôes. 

O Madeira Parque voltou a ser o local escolhido para 
esta Festa dos Compadres, e foram muitas as demon- 
straçôes de camaradagem e de amizade, sem esquecermos 
as famosas espetadas... e as malassadas, que nem o fiio, 
nem a chuva conseguiram abalar, e muito menos o facto de 

muitas outras pessoas terem procurado outros locais de 
grande diversâo e entretenimento. Foram muitos os que 
marcaram presença naquela que foi a ultima festa de Verâo 
no Madeira Parque. 

Até para o ano! 
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ELEGIA A UMA AMIGA HUECEU GENn DO CORACAO 
AUGE FERREIRA PINTO 

... "Nada existe" disse-me um dia alguém. 
Apenas os nossos pressentimentos e a voz 
do Universo a vibrar misteriosamente como 
um facho que se incendeia sobre os nossos 
sentidos. 
Hoje acoidei triste e a mumuuar no silêncio 
das palavras enquanto na sombra do 
crepùsculo alguém se esvaia no espaço para 
dizer um ultimo adeus. 

ALICE NIARIA roRTES HRREIRA PINTO 
Assim se chamava, tombou livida e se 

libertou da transitôria matéria que aqui 
acaba... 

Foi assim que me chegou esta triste 
noticia que me deixou sem expressâo, sem 
palavras. 

É deveras triste saber como tudo é ape- 
nas um sonho vago, um sussuno breve, 
frâgil e que num âpice de momento mdo 
desaparece como o sol da manhà ou como 
O luar da noite. 

Desculpa amiga de nào te ter dito, mais 
vezes, O quanto eu gostava de ti, de te 
agradecer por todo o carinho e amizade que 
sempre me dispensaste, mesmo sabeiido 
que tu eras assim corn toda a gente, sempre 
pronta para mdo, incansâvel, carinhosa, 
prestâvel. Queria dizer-te que foste mais 
que uma inspiraçào perfeila para os teus 
amigos, para os teus conteriâneos; eras 
acima de tudo, uma mâe extremosa, uma 
esposa exemplar e sobremdo uma boa 
amiga. Quando olho para trâs, mdo me 
parece lembrança feita saudade de um 
tempo que se prolonga numa profunda tris- 
teza. E desta vivida lembrança, a tua 
imagem que se desenha ante o meu olhar. 

interrogando porque temos que nos apartar 
uns dos outros? 

É assim a vida, minha amiga. No 
Outono também caem as folhas das arvores 
para logo dar lugar a uma nova Primavera. 
Assim seras m, uma flor que desabrocharâ 
em cada lembrança, uma badalada em cada 
recordaçâo, quer seja dos teus familiares, 
quer dos teus amigos. 

Lembras-te das nossas célèbres festas? 
Entre outras divagaçôes, eu vejo-te 

como uma adolescente sempre pronta para 
as farras, sempre inventando pretextos para 
uma festa, oiganizando noitadas ou uma 
coisa qualquer. 

E sabes o que eu mais admirava em ti? 
A percepçào das coisas e a forma como 
lidavas corn mdo para agradar a toda a 
gente. 

Quando entravas numa sala de dança ou 
num "terreiro" eras tu quem mais brilhava. 
Aquelas "passadas" que sô m e o Fernando 
sabiam, o ritmo e o gingar dos corpos lem- 
bravam-me a Ginger e o Fred Astaire, numa 
versâo bem africana. Era Undo ver a sinto- 
nia dos dois, o requebrar dos movimentos, 
pareciam dois bailarinos colados numa sô 
silhueta. Oh como era divertido e como 
estavamos tâo isentos de pensamentos 
fimestos! 

Cada dia que passa hâ algo que se des- 
peita em mim como uma revelaçâo que me 
da coragem para viver mais intensamente 
até que chegue o silêncio para roubar o meu 
sopro, apagar a luz dos meus olhos e curar 
de vez os meus medos. 

Descansa em paz amiga! 
Ana Julia Sança 

Fernando e José Ferreira Pinto sâo dois 
grandes amigos desta casa. As suas 
envolvências desportivas hâ muito que 
foram divulgadas pela nossa pena. E como 
lamentamos nâo estarmos a utilizar este 
espaço corn mais uma boa noticia referente 
a quem merece que isso aconteça. 

Fernando Ferreira Pinto, para além de 
ter sido quem foi, na qualidade de fute- 
bolista, e que como profundo conhecedor 
da modalidade tanto ofereceu à nossa 
Comunidade, acaba de perder metade de si 
prôprio, a sua esposa Alice Maria Fortes 
Ferreira Pinto. Depois de uns ùltimos anos 
relacionados corn grandes dificuldades de 
saùde, Alice Ferreira Pinto acabou por 
soçobrar, tendo falecido no passado dia 28 
de Agosto. Namral de Sâo Vicente, Cabo 
Verde, Alice Ferreira Pinto esteve muitos 
anos ligada ao First Portuguese e à 
Associaçâo de Cabo Verde. 

A triste noticia sô chegou até nôs depois 
de 0 limerai estar consumado, mas aqui 
deixamos bem expressa a nossa dor à 

Familia Ferreira Pinto, a quem enviamos 
um forte abraço, em particular ao amigo 
Fernando Ferreira Pinto. 

Sentidas condolências de todos quantos 
trabalham neste Jomal Post-Milénio. 

Ill CONGRESSOIHTERNAGIONAL MRIO 2-7,20G7 
Unhisnidida De Miciu - Dadaitamento de Portugedt, FSH 
Em Setembro de 2003 realizou-se na 

Universidade de Toronto o 1 Congresso 
Intemacional "A Vez E a Voz da Mulher 
Imigrante Portuguesa". 

Dado o êxito da iniciativa, veio a 
realizar-se um segundo congresso sobre 
tema semelhante em Abril de 2005, desta 
vez na Universidade de Berkeley, 
Califômia. 

Cabe agora à Universidade de Macau a 
honrosa tarefa de oiganizar o 111 Congresso 
Intemacional " A Vez e a Voz da Mulher 
Portuguesa na Diaspora: Macau e Outros 
Lugares" em Maio de 2-7 de 2007 

Gostariamos de atrair ao nosso convivio 
durante estes dias académicos, artistas, 
escritores, etc., que quisessem partilhar os 
sens esmdos, a sua arte e as suas histôrias 
de vida. 

Os trabalhos a apresentar poderào ser 
individuais ou de grapo e a sua apresen- 
taçào nào deverâ excederos 20 minutos. Os 
resumos dos trabalhos terào que ser sub- 
metidos até 15 de Janeiro de 2007. 

Os tentas que propomos sâo: 
• Histôria e estôrias 
• Identidades: Ser e estar. 

• Emigraçào e Exilio 
• A Mulher na sociedade (familia, edu- 
caçâo, religiâo, tabus e superstiçôes, saùde, 
sexualidade, etc.) 
• A mulher escritora e a mulher personagem 
• A Mulher e as Artes / a Mulher nas Artes 
• A mulher e o trabalho (discriminaçào, pre- 
conceitos, xenofobia) 

Podem, contudo, ser propostas outras 
comunicaçôes que se enquadrem no tenta 
gérai. Tipos de apresentaçâo: Conferências, 
painéis e, eventualmente "poster sessions". 

Resumos das propostas (cerca de 250 
palavras) acompanhados de um breve CV 
deverào ser enviados para: 

ComissiR Organizailfra: 
Departamento de Português, FSH 

Universidade de Macau 
Av. Pe. Tomâs Pereira S.J. 

Taipa - Maeau (via Hong Kong) 
e-mail: mari.aAEpumac mo (Maria 

Antônia Espadinh.-!) / fshls«/tiinac mo 
(l.eonor de Scabi-O 

tel: (00 SS ’.t ^,74 )4) 
i‘ax; (00 ■) SMI 
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EUR0'20Q8-HNLANDIA,1- PORTUGAL,t 

roRAM FEinS AS VONTARES, MAS- 
Portugal estreou-se na fase de 

qualificaçào para o Euro-2008 
corn um empâte na Finlândia (1- 
1), O resultado que Scolari tinha 
"encomendado" na véspera e que, 
atendendo às circunstâncias, até 
acabou por ser positive. A 
selecçào entrou tremida, consentiu 
um golo, mas reagiu bem e 
chegou a expor aigumentos sufi- 
cientes para vencer, corn destaque 
para as exibiçôes personalizadas 
de Cristiano Ronaldo, Nani e 
Deco na segunda parte. A expul- 
sâo prematura de Ricardo Costa 
(s6 nào viu quem nào quis) 
obrigou a uma redefîniçào de 
objectives, mas a verdade é que 
Portugal nâo perde um jogo de 
qualificaçâo desde 1998 (31 
jogos). 

Sem surpresas no onze possiv- 
el (Ricardo Costa!?), tende em 
conta as muitas ausências e a débil 
condiçào fisica do conjunto, os 
"temores" do seleccionador gan- 
haram forma logo depois do 
primeiro apito do arbitre. A 
Finlândia partiu para o ataque, 
apostando mdo num forte jogo 
aéreo, à procura da elevada estatu- 
ra dos seus centrais para encontrar 
o caminho para as redes de 
Ricardo. 

As incursôes de Litmanen e 
Kolkka pelas laterals e, principal- 
mente, as invasôes de rompante de 
Tihinen e Hyypia na area colo- 
caram em evidência as fragili- 
dades da defesa portuguesa, tal 
como jâ se tinha visto fiente à 
Dinamarca. 

Quando os possantes centrais 
fmlandeses entravam na area, as 
marcaçôes portuguesas perdiam 
equilibrio e Hyypia esteve muito 
perto de abrir o marcador em dois 
lanpes nos minutes iniciais. 

Marco Caneira também 
demorou a adaptar-se ao flanco 
direito e foi por ai que nasceu o 
golo fîidandês, aos 21 minutes, 
corn Litmanen e Kolkka a tro- 
carem bem a bola antes do cmza- 
mento fatal para a cabeçada de 
Johansson. Até entâo o ataque 
português resumia-se a dois pon- 
tapés de Nani, de longe, porque a 
bola, corn Déco "desaparecido", 
nunca chegou em condiçôes a 
Nuno Gomes. 

No entante, Portugal reagiu 
bem e, corn Cristiano Ronaldo e 
Nani inspirados, empurrou a 
équipa escandinava para o seu 
meio-campo. 

A équipa de Scolari pegou 
entâo no jogo, trocando bem a 
bola e chegou ao empâte, aos 41 
minutes, corn Nani a encontrar 
fmalmente Déco que fugiu pela 
zona central, atraindo os defesas 
nôrdicos antes de soltar, jâ em 
esforço, Nuno Gomes para a bal- 
iza. Portugal manteve a dinâmica 
e transportou-a para o segundo 
tempo, mantendo o contrôle do 
jogo e a bola no meio-campo fm- 
landês. Uma falta desnecessâria 
de Ricardo Costa, aos 53 minutos, 
ditou um segundo amarelo que 
obrigou a uma sùbita alteraçâo de 
pianos. 

Scolari procurou manter o 
equilibrio, optando, em primeira 
instâneia, por recompor a defesa 
corn Ricardo Rocha para o lugar 
de Nani e, depois, o meio-campo, 
com Joào Moutinho a entrar para 
o lugar de Nuno Gomes. A 
Finlândia voltava a acreditar e a 
"bombardear" a area de Ricardo, 
mas os poitugueses jâ estavam 
bem organizados na defesa do 
anunciado resultado, corn 
Cristiano Ronaldo solto, à procura 
de eventual blinde que acabou por 
nâo chegar. 

Um empâte que se encaixa nas 
contas feitas pelo seleccionador e 
que permite à Selecçào Nacional 
manter uma série impressionante 
de 31 jogos de qualificaçâo, dis- 
tribuidos pelos ùltimos oito anos, 
sem derrotas. 
Ao intervalo: 1-1. 
Marcadores: 
1-0, Jonatan Johansson, 22 minu- 
tos. 
1-1, Nuno Gomes, 42. 

Equipas: 
- Rnlândia: Jussi Jaaskelainen, 
Petri Pasanen, Hannu Tihinen, 
Sammi Hyypia, Toni Kallio, 
Markus Heikkinen, Mika 
Vayrynen, Teemu Tainio, Joonas 
Kolkka (Alexei Eremenko Jr., 82), 
Jari Litmanen e Jonatan 
Johansson (Shefki Kuqi, 65). 
(Suplentes: Mikko Kaven, Juha 
Pasoja, Jari llola, Mika Nurmela, 
Mikael Forssell, Shefki Kuqi e 
Alexei Eremenko Jr.). 

- PortUflal; Ricardo, Caneira, 
Ricardo Costa, Ricardo Carvalho, 
Nuno Valente, Costinha, Petit, 
Deco (Tiago, 86), Cristiano 
Ronaldo, Nani (Ricardo Rocha, 
57) e Nuno Gomes (Joâo 
Moutinho, 76). 

(Suplentes: Quim, Paulo Ferreira, 
Ricardo Rocha, Tiago, Joâo 
Moutinho, Hélder Postiga e Hugo 
Almeida). 
Âibitro: Konrad Plautz (Austria). 

Aeçâo disciplinar: Cartâo amarelo 
para Jari Litmanen (30), Ricardo 
Costa (35 e 54), Markus 
Heikkinen (66), Petit (69) e Alexei 
Eremenko Jr. (93). Cartâo vermel- 

ho por acumulaçâo de amarelos 
para Ricardo Costa (54). 
Assistencia: 38.015 espectadores 
(lotaçâo esgotada). 

VINGANQAHUWCESA 

O Stade de France foi palco do 
reencontro entre a França e a 
Italia, menos de dois meses depois 
da final do Campeonato do 
Mundo, que os "azzurri" vencer- 

am. 
Desta vez, os gauleses, sem o 

retirado Zidane, conseguiram 
dominar por completo o seu 
adversâiio, vingando-se do que 
aconteceu no Alemanha'2006. 

GiupoA 
Sérvia-Azeibeijâo, 1-0 

Polônia-Finlândia, 1-3 

Azerbeijâo-Cazaquistâo, 1-1 

Arménia-Bélgica, 0-1 

Finlândia-Poitugal, 1-1 

Polonia-Sérvia, 1-1 

GmpoB 
Escôcia-Ilhas Faroé, 6-0 

Geôigia-França, 0-3 

Itâlia-Lituânia, 1-1 

Ucrânia-Geôrgia, 3-2 

Lituânia-Escôcia, 1-2 

França-Itâlia, 3-1 

GrapoC 
Malta-Bôsnia Herzegovina, 2-5 

Hungria-Nomega, 0-4 

Moldâvia-Grécia, 0-1 

Nomega-Moldâvia, 2-0 

Turquia-Malta, 2-0 

Bôsnia-Hungria, 1-3 

GmpoD 
Rep. Checa-Pais de Gales, 2-1 

Eslovâquia-Chipre, 6-1 

Alemanha-Irlanda, 1-0 

Eslovâquia-Rep.Checa, 0-3 

San Marino-Alemanha, 0-13 

GmpoE 
Inglatena-Andorra, 5-0 

Estônia-Israel, 0-1 

Rùssia-Croâcia, 0-0 

Israel-Andorra, 4-1 

Macedônia-Inglaterra, 0-1 

f^rupsF 
Manda do Norte-Islândia, 0-3 

Letônia-Suécia, 0-1 

Espanha-Liechtenstein, 4-0 

Suécia-Liechtenstein, 3-1 

Islândia-Dinamarca, 0-2 

Manda do Norte-Espanha, 3-2 

GmpoG 
Bielorrùssia-Albânia, 2-2 

Roménia-Bulgâria, 2-2 

Luxemburgo-Holanda, 0-1 

Bulgâria-Eslovénia, 3-0 

Albânia-Roménia, 0-2 

Holanda-Bielorùssia, 3-0 
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SUPRA lOSES VS ITAIIA 
A goal at the 85th minute by forward 

Jason De Thomasis was enough to give Italia 
Shooters a 1-0 victory over Toronto Supra 
Portuguese and the three points needed to 
strengthen the Vaughan team's bid for a play- 
off spot following a well-played CSL 
encounter at The Soccer Centre. 

De Thomasis took a pass on his body to 
strike from 20 yards clear of Supra 
Portuguese goalkeeper Mike Silva at a time 
when most considered the game was heading 
for a scoreless tie. 

Silva had earlier saved a penalty kick taken by Italia 
forward Sean Myers 12 minutes after the interval. 

Supra Portuguese lost Uarlem Castro who was ordered 
off at 93 minutes for a second yellow card. 

The Italia victoiy improves the team's record to 7-5-5 
WLT for 26 points, 11 points in front of fourth-place Supra 
Portuguese in the International Divisioa The Toronto west- 
end team has a 3-5-6 record for 11 points. 

Wolves and OakvUle scoreless 
St. Catharines Wolves kept their playoff 

hopes alive with a 0-0 tie with National 
Division leaders Oakville Blue Devils in the 
only game played in the Canadian Soccer 
League Wednesday. 

St. Catharines have three games remaining in the 
regular season schedule and the Garden 

City team is on the fringes of 
being one of the eight teams 

to qualify for a playoff 
berth. 

The point was also an 
important one for the Blue 

Devils as they hold on to 
what is now a precarious 
lead in the race for the divi- 
sional title. 

Oakville has a 7-5-6 
WLT record for 27 points, 

that's just three points ahead of 
Brampton Stallions which has 
played one game less than 
Oakville. 

The game at Club Roma 
was a hard fought 
stmggle in the 
midfield for most 
of the time with 
Claudio Perri for 
the home side and 
Chris Baker for 

Oakville each playing a solid game in goal. 
St. Catharines now have a 6-8-5 record for 

23 points, tied with Laval Dynamites for 
fourth spot. 

The CSL regular season schedule ends 
September 28 and the playoffs are expected to 
begin on Sunday, October 1 through to the 

championship final on Monday, 
October 9. 

A lynx Ottawa If'^ai 

Ottawa St. Anthoity Italia are 
heading to the Open Canada Cup 

Final for the second time in the brief 
four-year existence of the competi- 

tion following their 3-1 defeat of Brampton 
Stalhons at the Cove Road ground in London 

Monday. 
The Ottawa team earned full marks for the 3-1 victory, 

the score being a reflection of the play with Ottawa having 
a decided edge throughout. 

The capital city team will meet 
the Toronto Lynx in the final and the 
venue is yet to be annormced. 

Ottawa St. Anthony Italia, 
which has been a prominent mem- 
ber of the Ottawa soccer communi- 
ty for more than 50 years, lost the 
2004 Open Canada Cup Final to 
Windsor Border Stars on penalty 

T • ■ e N T 0 

kicks following a 1-1 tie after regulation 90 minutes and 30 
minutes of overtime. 

The Ottawa team has also reached this year's Ontario 
Cup Final and a win means a berth with the other provin- 
cial champions for the Canadian Challenge Cup and the 

national amateur title. 
Ladislas Kikimda opened the scoring for 

Ottawa Italia on a free kick at the 28tminute in 
Monday's semifinal and Abraham Osman made 
it 2-0 four minutes later. 

Brampton forward Hugo Herrera scored 
five minutes after the interval to make it 2-1, but 
Alain Njima increased the lead to 3-1 for 
Ottawa at 74 minutes, the final score. 

Results to date in the 2006 Open Canada Cup: 

HRSTROUND 
Hamilton Serbians 1, GS United 0 
London AEK 5, Hamilton Argentina 78 0 

SECOND ROUND 
Ottawa St. Anthony Italia 4, Laval Dynamites 2 
Italia Shooters 2, vs. Oakville Blue Devils 0 
Brampton Stallions 5, North York Astros 0 
London AEK 1, St. Catharines Wolves 0 
Hamilton Serbians 3, Toronto Supra Portuguese 2 
London City 4, Caribbean Selects 1 
Serbian White Eagles 2. Toronto Lynx 2 (Toronto Lynx win 
4-3 on penalty kicks) 

THIRD ROUND: 
London AEK 2, London City 1 
Ottawa St. Anthorty Italia 1, Windsor Border Stars 0 

Brampton Stallions 1, Italia Shooters 0 
Toronto Lynx 1, Hamilton Serbians 0 
WILD CARD GAME 
Ottawa St. Anthony Italia 3, London City 
1 
RRST SEMI-FINAL 
Toronto Lynx 1, London AEK 0 
SECOND SEMI-RNAL 
Ottawa St. Anthony Italia 3, Brampton 
Stalhons 1 

VAMOS APOIAR 0 TORONTO SOPRA! 
AGORA 

TORONTO SOPRA PORTOGOESE! 
CADAVEZMAISPORTUfiUÊS! 

SEXTR-HIRA, IS DE SEIEMBRO, às 19 htras 
TORONTO SUPRA 
PORTUGUESE OAKHIIUBUIEDEUIIS 

DOMINGO. II DE SETEMDRO, Rs 19 horas 
TORONTO SUPRA 
PORTUGUESE 

A 
HMPERcaMEsnsEMsacwmi DEsano! 

TODOS AO ESTADIO BROCKTON 
(atrasdaOufferinMain 

COM BANDEIRAS E CACHECÔIS DE PORTUGAL! 
FORÇA- TORONTO SUPRA PORTUGUESE! 

r-FElT'17/rr.r 
'ÇT rnu fnwiK VÆHF 

289 DIIKDAS ST., UNIT#8 
MISSISSAUGA, ON LSA TXI 

t|L. 5^05.891 
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UNGO- PORTUGU NO TiAir-orn 
Eura Sub-21 

Portugal e mais 13 
Hlestiionos"play-ofr' 

Minute 52. Paulo Machado 
coloca a bola na ârea polaca, 
Organista e Manuel da Costa 
saltani e o defesa empurra para o 
fundo da baliza. Portugal abria o 
primeiro rombo na muralha con- 
traria e tudo o que se passara até ai 
caiu no esquecimento. Por isso 
mesmo, pouco intéressa falar das 
dificuldades, de quase uma hora de 
investidas descoordenadas e 
infruüferas. A selecçào nacional 
cumpriu o primeiro objective, 
ultrapassando Letônia e Polonia na 
corrida ao "play-ofT de apuramen- 
to para o Euro'2007. 

José Couceiro estreou-se corn 
nota positiva ao serviço da 
selecçào nacional de Sub-21, 
somando duas vitôrias convin- 
centes em igual nùmero de par- 
tidas. A exemple do sucedido em 
Riga, Portugal passou por 
provaçôes ao longo da primeira 
metade do encontre, denotando um 
nervosisme que tolheu movimen- 
tos, mas libertou-se na etapa com- 
plementar e arrancou para uma 
exibiçào categôrica. 

A selecçào nacional desenhou 
0 triunfo na temura dos cinquenta. 
Manuel da Costa inaugurou o mar- 
cador è Paulo Machado aplicou a 
estocada final pouco depois. Em 
quatre minutes (52 e 56), a Polonia 
perdia todas as esperanças, pagan- 
do caro pela aposta claia na igual- 
dadc, que lhe abriria as portas para 
a prôxima fase. Portugal jogou, 
jogou muito, mas sentiu dificul- 
dades em encontrar referências na 
ârea contraria e incomodar 
Fabianski. 

Na primeira parte, apenas um 
remate, corn Vaz Tê a cabecear por 
cima da baliza polaca. Do outre 

lado, nada. José Couceiro rectifi- 
cou posiçoes, alatgou a frente de 
ataque corn a entrada de Joâo 
Moreira e, consequência directa ou 
nào, Portugal conseguiu mais nos 
instantes iniciais da etapa comple- 
mentar que nos primeiros quarenta 
e cinco minutes. Depois de softer o 
primeiro goto, a selecçào polaca 
soltou as amarras defensivas mas, 
sem tempo para respirar, voltou a 
ver a sua baliza violada, por Paulo 
Machado. 

A formaçào lusa limitou-se a 
gerir a vantagem conquistada de 
forma exemplar, aguentando sem 
dificuldades de maior as investidas 
contrarias. Em suma, utilizando o 
mesmo veneno que os polacos 
procuraram aplicar ao longo do 
encontre. Na sexta-feira, o sorteto 
définira o adversârio de Portugal 
no "play-off, a ter lugar em 
Outubro, entre as 14 selecçôes apu- 
radas. A renovaçào esta em marcha 
e o sonho esta a um pequeno passe. 

Apuramento para o Euro'2007 
logo no Estâdio Dr. Jorge 

Sampaio, em Pedroso (V.N. Gaia) 
Cerca de 8.500 mil especta- 

dores 

POIfTUGAl: Paulo Ribeiro; Joào 

Pereira, Manuel da Costa, 
Amoreirinha e Miguel Veloso; 
Sérgio Organista, Ruben Amorim e 
Paulo Machado; Vieirinha (Joâo 
Moreira, 46m), Ricardo Vaz Tê 
(Julien, 85m) e Varela (Ivanildo, 
71m). 

Suplentes nào utilizados: 
Ricardo Baptista, Filipe Oliveira, 
Ivanildo, Rolando, Yannick e 
Julien. 

Seleccionador: José Couceiro. 
POLÙNIA: Fabianski; 

Wojtkowiak, Kucharski, 
Telichowski e Rzezniczak; 
Szalachowski (Celeban, 62m), 
Bartczak e Smolinski (Podgorski, 
46m); Brandowski, Zganiacz e 
Piszczek. 

Snplentes nào utilizados; 
Linka, Pawelec, Kowalczyk e 
Zyrkowski. 
SeleccionadorAndrzej Zamilski 

Golos: Manuel da Costa (52m) 
e Paulo Machado (56m) 

Arbitre: Craig Thomson 
(Escôcia). Cartâo amarelo: 
Telichowski (23 m), Paulo 
Machado (35m), Piszczek (51m), 
Rzezniczak (59m), Bandrowski 
(67rri), Manuel da Costa (82m) 

Sâo conhecidas as catorze 
selecçôes que vâo disputât os 
"play-off" de apuramento para a 
fase final do Campeonato da 
Europa de Sub-21 que vai 
decorrer na Holanda em Junho 
de 2007. 

Portugal bateu a Polonia, por 
2-0, e venceu o Gmpo 7 de apu- 
ramento, onde também defron- 
tou a Letônia (vitôria também 
por 2-0). Bulgaria, Italia, Suécia, 
França, Alemanha e Espanha jâ 
tinham garantido a qualificaçâo. 

Bôsnia-Herzgovina, Sérvia, 
Rùssia, Rep. Checa, Bélgica, 
Inglaterra e Israel também asse- 
guraram o apuramento para a 
prôxima fase. 

Os catorze "sobreviventes" 
vâo agora a sorteio para définir 
os jogos dos "play-off', marca- 
dos para 7 e 11 de Ontubro, que 
vâo eleger os sete fmalistas que 
se vâo juntar à Holanda (pais 
organizador como detentor do 
titulo) para a disputa do cqmpe- 
onato europeu. O sorteio vai 
decorrer em Nyon, na Suiça, na 
prôxima sexta-feira, às 7h00 da 
manhâ. 

Programa dos jogos e qualifî- 
caçôes dos grapos 
Grapo 1 
Nomega-Bôsnia Herzegovina, 
1-1 
Classifrcaçâo: Bôsnia, 4; 
Arménia, 3 pontos; Nomega, 1. 
Gmpo 2 
Espanha-Eslovâqiria, 4-2 
Classifrcaçâo: Espanha, 6; 
Eslovâquia e Albania, 1. 
Gmpo 3 
Sérvia-Lituânia, 2-0 
Classificaçâo: Sérvia, 6; 

Lituânia, 3; Geôtgia, 1. 
Gmpo 4 
Bélgica-Grécia, 2-1 
Classifrcaçâo: Bélgica, 6; Rep. 
Irlanda, 3; Grécia, 0. 
Gmpo 5 
Italia-Âustria, 1-0 
Classifîcaçâo: Itâlia, 6; Austria e 
Islândia, 1. 
Gmpo 6 
Rtissia-Himgria, 3-1 
Classifrcaçâo: Rrissia, 6; 
Htmgria, 3; Finlândia, 0. 
Gmpo 7 
PORTUGAL-Polônia, 2-0 
Classifrcaçâo: PORTUGAL, 6; 
Polôrria, 3; Letônia, 0. 
Gmpo 8 
Srriça-Inglaterra, 2-3 
Classifrcaçâo: Inglaterra, 4; 
Srrrça, 3; Moldavia, 1. 
Gmpo 9 
Repùblica Checa-Bielomrssia, 
2-1 
Classifrcaçâo: Rep. Checa, 6; 
Bielomissia, 3; Chipre, 0. 
Gmpo 10 
Alemanha-Roménia, 5-1 
Classifrcaçâo: Alemanha, 6; 
Romérria, 3; Irlanda do Norte, 0. 
Gmpo 11 
Dirramarca-Suécia, 0-2 
Classifrcaçâo: Suécia, 6; 
Dinamarca, 3; Macedônia, 0. 
Gmpo 12 
Croâcia-Ucrânia, 1-2 
Classifîcaçâo: Bulgaria, 6; 
Croâcia e Ucrânia, 0. 
Gmpo 13 
Tirrquia-Israel, 0-0 
Classifrcaçâo: Israel, 4; Ttrrquia 
e Pars de Gales, 2. 
Gmpo 14 
França-Eslovérria, 2-0 
Classifîcaçâo: França 6; 
Eslovénia, 3; Escôcia, 0. 

'Catering & Covention Centre 
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Vindo da Terceira 
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ROGERS ASSICUtSE A TORGNTO FC, MAPIE LEAFS E RAPTORS 

Fernando Aguiar 

A Rogers Communications Inc. (RCI) e 
a Maple Leafs Sports & Entertainment 
(MLSE) anunciaram os sens pianos para 
uma sociedade estratégica multi-anual, 
fazendo corn que a Rogers passe a ser o 
fomecedor principal de telecomunicaçôes 
da MLSE, incluindo telemôveis e telefones 
fixes, Cabo-TV, acesso à Internet assim 
como de soluçôes para Telecomunicaçôes 
Comerciais. 

A Rogers passa a ser de imediato um 
patiocinador de Platina para o Maple Leafs, 
os Raptors, os Marlies... e, também, a nova 
équipa profissional de fiitebol, o Toronto 
FC, adquirindo todos os diieitos relaciona- 
dos corn o Air Canada Centre assim como 
corn a Maple Leaf Square, um local 
desportivo e de entretenimento que sera 
adjacente ao Air Canada Centre e que sera 
concluido em 2009. 

Os pormenores fmanceiros ainda nâo 
foram desvendados. 

"Estâmes muito satisfeitos por passar- 
mos a fazer parte da équipa MLSE!" disse 
ted Rogers. 

MOJOECÉSARVEIASGO- 
FERNANDO AGUIAR E DANIEL GASPARI 

o Toronto FC esta a preparar-se para 
estmturar a sua équipa profissional de fute- 
bol de modo a poder encontrar ingredientes 
que venham a encher o novo Estâdio MBO, 
na CNE. MoJo, o treinador do Toronto FC 
teve a amabilidade de conversar connosco e 
nâo hesitou: "Alexandre, gostaria de ter o 
Maniche na minha équipa, sera que é pos- 
sivel?" Nâo sera la muito fâcil, mas julgo 
que o Toronto FC poderia começar por con- 
tratar um luso-canadiano que também foi 
futebolista do Benfica e nâo hâ muito 
tempo. Trata-se de Fernando Aguiar que 
poderia acabar a sua carreira na cidade que 
o viu nascer para a modalidade. 

Outro Português que intéressa a Mo Jo 
é 0 treinador de guarda-redes que jâ foi 
responsâvel pelos keepers da Selecçâo 
Nacional, do Sporting Clube de Portugal, 
do Sport Lisboa e Benfica e do Futebol 
Clube do porto, Daniel Caspar 

César Velasco, o director responsâvel 
pelo Departamento futebolistico da MLSE, 
chegou recentemente do México onde era 

especialista nas funçôes que veio desem- 
penhar junto do Toronto FC. Conversâmos 
corn César Velasco durante largos minutos 
e, claro, sempre sobre futebol. César 
Velasco parece-nos ser a pessoa certa, no 
lugar certo. Se nâo esquecermos o facto de 
estarmos a praticamente dez meses do ini- 
cio da temporada 2007, nâo temos a menor 
dùvida em como hâ tempo mais do que 
suficiente para que tudo seja feito de forma 
a merecer a melhor aceitaçâo por parte da 
Comunidade Luso-Canadiana... César 
Velasco informou-nos que jâ estâo vendidos 
mais de trê mil bilhetes-de-temporada, o 
que é simplesmente sensacional. 

Julgamos nâo errar se afirmarmos que, 
finalmente, estâmes perante uma équipa de 
futebol, profissional, que vai honrar tudo (e 
todos) quanto esteja relacionado corn a mel- 
hor Liga de Futebol no Continente Noite- 
Americano, a MLS. 

Angelo Rocha de Oliveira 

ROGERS TEAMS UP WITH MLSE 
Rogers Communications Inc. (RCI) and 

Maple Leaf Sports & Entertainment 
(MLSE) today announced plans for a multi- 

year strategie partnership tliat will see 
Rogers become MLSE's preferred supplier 
for telecom services including wireless 
voice and data, landline telephone, cable 
television, Internet access as well as 
Telecommunications business solutions. 

Under terms of the agreement, Rogers 
will also become a Platiniun Sponsor for 
theToronto Maple Leafs, Raptors and 
Marlies as well as the recently laimched 
Toronto FC, and will obtain sponsorship 
rights within Air Canada Centre and suppli- 
er rights to Maple Leaf Square, a sports and 
entertainment development that will be 
adjacent to Air Canada Centre and complet- 
ed in 2009. Financial details of the relation- 
ship are confidential. 

"We're thrilled to team up with MLSE," 
said Ted Rogers, President and CEO of 
Rogers Communications Inc. "We look for- 
ward to the opportunity to demonstrate, as 
their preferred communications partner, 
that Rogers' reputation for unparalleled 
itmovation in communication, entertain- 
ment and information services is well- 
deserved." 

Fa«;a jâ suas encomnidas: 

905-279-3206 
3635 Cawthra Road 

Mississauga 

seiripre 
fresco 

BOLO REl 

Pao de Milho e 
Paposecos 

• Pastéis de Nat a 
• Bolos de 

Casamento e 
Aniversario 

• Mercearias e 
Congelados Madeira para o chao da sua casa, 

do seu escritorio, do seu comércîo... 
Para o seu chao, a nossa madeira! 

Telefone - levamos amostras do nosso 
IN^duto a sua casa, gratuitamente 

ygue para o Steve Moniz 

(416)410-5886 

Prime Hardwood Flooring (tlC, 
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2’Jornada 

BELENENSES NA PRIMEIRA LIGA 
Gll VICENTE NA IIGA DE HONRA 

O Belenenses estreia-se domingo na Liga principal, 
recebendo o Vitôria de Setùbal, na segunda ronda da prova, 
apôs a Liga de clubes ter dado seguimento à invocaçào de 
intéressé pùblico apresentada pela Federaçào Portuguesa de 
Futebol. 

Os "azuis" do Restelo, despromovidos à Liga de Honra, 
reconeram à Comissào Disciplinar da Liga Portuguesa de 
Futebol Profissional e, apôs vârios avanços e recuos do 
denominado "Caso Mateus", viram confïrmada a piesença 
no escalào mâximo, pelo menos até decisào em contrario 
do Tribunal Administrativo de Lisboa, instâneia à quai 
reconeu lecentemente o GU Vicente. 

O "caso Mateus" teve como origem o facto de o Gil 
Vicente ter lecorrido para os tribunals judicials para con- 
seguir a inscriçào provisôria do avançado intemacional 
angolano Mateus, em Janeiro, nâo permitida pelos regula- 
mentos por este ter estatuto de amador no Lixa, o que o 
impedia de voltar a ser profissional naquele momento. 

Entretanto, o conjunto de Barcelos foi fmalmente 
incluido no campeonato da Liga de Honra, embora a data 
do encontro corn o Feirense, também lelativo à segunda 
ronda daquela competiçào, permaneça por conhecer, devi- 
do à suspensâo dos minhotos pelo recurso à Justiça civil. 

Por disputar ficaram os encontros Benfica-Belenenses, 
do primeiro escalâo, e o Leixôes-Gil Vicente, ambos a con- 
tar para as primeiras jomadas daquelas competiçôes. 

Definidos estào os outras compromissos futebolisticos, 
corn Desportivo das Aves e Sporting de Braga a inieiarem a 
ronda, pelas 15:30 de hoje, sexta-feira (8 Setembro), num 
encontro corn transmissào televisiva assegurada pela 
SportTV. No dia seguinte, disputam-se mais dois jogos, 
Nacional da Madeira-Sporting e Boavista-Benfica, ambos 
também transmitidos pelo canal codificado SportTV 

Domingo, dia 10, pode ser acompanhado através da 
SportTV o Varzim-Vitôria de Guimaràes, da Liga de Honra, 
logo às 6:00 horas da manhà, enquanto mais tarde, pelas 
14:15, o Estrela Amadora-FC Porto, a realizar-se no 
Estâdio da Luz devido às obras na Reboleira, é televisiona- 
do pela RTP-i e SlC-i.. 

Segunda-feira, o embate entre a Uniâo de Leiria e o 
Beira-Marfecha a Jornada, pelas 15:30, também comtrans- 
missâo SportTV 
Programada2''jomada: 
LIGA 
Sexta-feira (8 Setembro): 
Desportivo Aves - Sporting Braga, 15:30 (SportTV) 
Sâbado (9 Setembro): 
Nacional Madeira - Sporting, 14:00 (SportTV) 
Boavista - Benfica, 16:15 (SportTV) 
Domingo (10 Setembro): 
Paços Ferreira - Maritimo, 11:00 
Acadéntica Coimbra - Naval 1° Maio, 14:00 
Belenenses - Vitôria Setùbal, 13:00 
Estrela Amadora - FC Porto, 14:15 (SlC-i e RTP-i) 
Segunda-feira (11 Setembro): 
Urriâo Leiria - Beira-Mar, 15:30 (SportTV) 
tlGA HONRA: 
Domingo (10 Setembro): 
Varzim - Vitôria Guimaràes, 6:00 (SportTV) 

Penaftel - Rio Ave, 11:00 
Desportivo Chaves - Estoril, 11:00 
Vrzela - Gondomar, 11:00 
Olivais Moscavide - Trofertse, 11:00 
Olhanense - Portimonense, 12:00 
Santa Clara - Leixôes, 12:00 
Sem data: 
GU Vrcente - Feirense. 

Rui Costa dirige estrela 
do Belenenses, trente ao Setùbal 

o arbitre portuerrse Riti Costa vai dirigir domingo o 
Belenenses-Vitôria de Setùbal, jogo que marea a estreia do 
clube lisboeta no campeonato português de futebol, à 
segunda jomada da prova, antmeiou hoje a Liga de clubes. 

O Belenenses nâo pôde disputar a ronda inaugural dev- 
ido à susperrsào dos encontros que errvolvessem os "azrùs", 
0 Gil Vicente e o Leixôes, no âmbito do caso do Mateus, 
mas a invocaçào de interesse pùblico permitiu superar o 
impasse criado pela providência cautelar apresentada pelo 
clube de Barcelos nos tribunals commis. 

A normalizaçâo as provas profissionais confirma o 
Belenenses no escalâo principal e o Gil Vrcente na Liga de 
Honra, mas os minhotos continuam suspensos e, por essa 
razào, a partida corn o Feirense mantém-se sem data mar- 
cada, apesar de jâ ter arbitra designado: Paulo Baptista, de 
Portalegre. O Benfica, cujo jogo da primeira jomada foi 
adiado devido ao recurso apresentado pelo Leixôes, tam- 
bém se estreia no campeonato, deslocando-se sâbado ao 
reduto do Boavista, num encontro que sera arbitrado pelo 
setubalense Joâo Ferreira. 

O campeâo FC Porto defronta domingo o Estrela da 
Amadora no Estâdio da Luz (casa emprestada aos 
amadorenses), sob a direcçâo do juiz madeirense ElmarKi 
Santos, enquanto o portuense Paulo Paraty arbitra sâbado o 
embate entre o Nacional e Sporting. 

Ai1iitrasda1*jornada 
LIGA: 

Sexta-feira (8 Setembro): 
Desportivo Aves - Sporting Braga, Paulo Costa (Porto) 
Sâbado (9 Setembro): 
Nacional - Sporting, Paulo Paraty (Porto) 
Boavista - Benfica, Joâo Ferreira (Setùbal) 
Domingo (10 Setembro): 
Paços Ferreira - Maritimo, 
Pedro Praença (Lisboa) 
Académica - Naval 1° Maio, 
Soares Dias (Porto) 
Estrela Amadora - FC Porto, 
Elmano Santos (Madeira) 
Belenenses - Vrtôria Setùbal, 
Rui Costa (Porto) 
Segunda-feira (11 Setembro): 
Uniâo Leiria - Beira-Mar, 
Joâo Vrlas Boas (Braga) 
LIGA HONRA: 
Domingo (10 Setembro): 
Varzim - Vrtôria Guimaràes, 

Olegârio Benquerença (Leiria) 
Penafiel - Rio Ave, Duarte Gomes (Lisboa) 
Desportivo Chaves - Estoril, Cosme Machado (Braga) 
Vrzela - Gondomar, Carlos Xistra (Castelo Branco) 
Olivais Moscavide - Trafense, Pedro Henriques (Lisboa) 
Olhanense - Portimonense, Luciho Baptista (Setùbal) 
Santa Clara - Leixôes, Bruno Paixâo (Setùbal) 
Sem data: 
Gil Vrcente - Feirense, PaiUo Baptista (Portalegre) 

Dois jogos para Ricardo Sousa (Boavista] 
0 Jones (EJUnadoral 

O médio boavisteira Ricardo Sousa e o avançado 
brasileiro Jones (Estrela da Amadora) foram strspensos por 
duas partidas pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional 
por agressôes pratagonizadas na primeira ronda da Liga. 

Sousa foi admoeslado com cartâo vermelho directo na 
segunda parte da derrata das "panteras" diante do Sporting 
(3-2), no Estâdio José Alvalade, apôs pontapear Carlos 
Martins, enquanto Jones foi castigado jâ nos descontos da 
derrata dos tricolores no recinto da Naval 1° de Maio (2-0), 
igiralmente por agredir um adversârio. 

De resto, outras très équipas do escalâo principal vâo 
actuar na segimda ronda do campeonato, pelo menos, sem 
rrm dos sens elementos devido a castigos decretados pela 
Comissào Disciplinar da LPFP: 

Académica de Coimbra, Paços de Ferreira e Desportivo 
das Aves, privados de Litos, Ehas e Sérgio Carvalho, 
respectivamente. 

Lista de suspensSes: 
LIGA 
2jogos 
Ricardo Sousa (Boavista) 
Jones (Estrela da Amadora) 
1 jogo 
Litos (Académica de Coimbra) 
Ehas (Paços de Ferreira) 
Sérgio Carvalho (Desportivo das Aves) 

LIGA DE HONRA 
1 jogo 
Gustavo (Desportivo de Chaves) 
Machado (Vrzela) 
Berville (Penafiel). 

Vaitios deeobrir a casa de sonhol 
Ligne 416.530.1080 

França desforra-se 
da liai la corn exiblçâo notavel 

A final do Mundial 2006 foi reeditada 
esta qirarta-feira, passades menos de dois 
meses, e esta noite a França desforrau-se da 
Itâha corn uma exibiçâo notâvel e, sobretu- 
do, rrm trirurfo por 3-1 na segrmda jomada do 
gmpo B de aprrramento para o Euro 2008. 

Os vice-campeôes do Mimdo forma bem 
melhores do que os campeôes Mrmdiais e o 
resultado tem consequêneias bem piores 
para os italianos do que apenas a desforra 
consegiùda pelos gauleses. A Itâlia perdeu 
esta noite com o adversârio teoricamente 
mais dificil do gmpo, mas, por outra lado, a 
selecçâo de Donadorri apenas conseguiu um 
ponto em dois jogos depois de se estrear em 
casa corn irma empâte fiente à Lituânia 

AFrança entrau a todo o gâs e aos 2 min- 
utes de jogo adiantou-se no marcador 
através de Gouvou com um forte remate. 
Pouco mais de um qirarto de hora depois 
novo golo dos franceses corn Henry a ser o 
mais rapide na recarga a uma defesa incom- 
pleta de Buffon depois de remate de 

Malouda. A primeira parte foi frenética e os 
itahanos reagiram logo aos 20 minutos, com 
Gilardino a bâter Coupet de cabeça apôs um 
üvre cobrado por Pirlo. Mas foi uma reaeçâo 
que nâo teve consequêneias. 

Nâo que os italianos nâo tenliam tido 
mais oportunidades para marcar durante o 
jogo, mas os franceses tiveram-nas bem 
mais, fmto do dominio que resultou na van- 
lagem atingida cedo e seguramente conser- 
vada. 

A selecçâo de Dornenech nrmea perdeu o 
contralo do jogo e segurau o dominio corn o 
terceira golo fiancés marcado também por 
Gouvou a cortesponder corn um cabecea- 
rnento vitorioso a um centra de Sagnol. 

A salvo de qualquer golo cada vez com 
aspecto mais fiirtivo por parte dos italianos, 
a França jogou depois a seu bel prazer 
gerindo a contagem decrescente dos minutos 
corn um futebol vistoso para delirio dos 
adeptos que encheram as bancadas do Stade 
de France. 

MISSISSAUGA 
Lote grande. On:a eew 8 tirisfies, 
3 quartos de taam, eme aeaMda, 

ar-eoBdieioi»do, gæragera e HDito 
Tdk^fone-iae para nma yisüal 

Ugm 416.530.10SG 
1272 Dandas St. Wnsit. 

Toronto, On 

wm THIS C AR 

BDV or Sell with me WIN 

Scarlett / St. Clair 
Cas» Borau cave acabada coaai salda 
para o qnintal, 3 ipiartos de caara, 

garagen COH estradn para 
a care. JardÏH bosito. 

reiuax-central.ca/ 
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EURO 2008 ^ 0^ 

DEPUIS DE VICE.. SD CAMPEAO! 
A selecçào portuguesa de futebol 

atingiu os quartos-de-final do Euro'96, a 
meias-finais do Euro'2000 e a final do 
Euro'2004, pelo que, no arranque da cam- 
panha rumo ao Euro'2008, o natural é que 
se espeie o titulo. 

Mesmo definitivamente sem o seu 
jogador mais intemacional de sempre 
(Figo) e também privado do "rei" dos golos 
(Pauleta), que disseram "adeus" apôs o 
Mundial'2006, Portugal tem motivos para 
sonhar, corn jogadores como Cristiano 
Ronaldo, Deco, Ricardo Carvalho, Paulo 
Ferreira, Carlos Martins, Nani, Nuno 
Gomes, Simao Sabrosa e tantos outros. 

Semi-finalista das duas ultimas grandes 
competiçôes e de très das ultimas quatro, 
como nenhuma outra selecçào, a équipa das 
"quinas" teiâ mn longo - na veidadeira 
acepçào da palavra - caminho a percorrer 
até ao titulo, mas este estarâ, ceitamente, no 
horizonte de todos. 

Antes de pensar no ceptro, Portugal, 
que nào falha uma fase final desde 1998, 
tem muito corn que se preocupar. até 
porque ficou sorteado no ùnico grapo corn 
oito selecçôes, juntamente corn Polonia, 
Sérvia, Bélgica, Finlândia, Arménia, 
Azerbaijâo e Cazaquistào. 

Como cumpre apenas uma jomada 
dupla fora (Azerbaijâo e Cazaquistào, em 
Outubro de 2007), sào quase 50.000 
quilômetros a "voar", uma dificuldade que 
se junta à qualidade das équipas, todas 
potenciais candidatas a roubar pontos, 
sobretudo em casa. 

Tendo em conta que se qualificam os 
dois primeiros, Portugal é, como assumida 
selecçào mais forte, claro candidate ao apu- 

ramento, mas é precise provâ-lo em campo, 
nomeadamente face a très selecçôes corn 
histôria, como sào as da Polonia, Sérvia e 
Bélgica. 

Para uma aventura que se iniciou quar- 
ta-feira, em Helsinquia, e sô termina a 21 de 
Novembre de 2007, em solo luso, 
frente à mesma Finlândia, 
Portugal, que nào perde mn 
jogo de qualificaçâo hâ 
quase oito anos, apre- 
senta, no entanto, 
muitos argumentes a 
seu favor, a começar 
pelo lider da équipa. 

Como explicou na con- 
ferência de imprensa em 
que divulgou a primeira 
lista de eleitos para a cam- 
panha rumo ao 
Euro'2008, 
Scolari vai man- 
ter uma postura 
pragmâtica, que 
passa por "ceder" 
empâtes onde for 
necessâiio, de forma a 
somar um nùmero de pontos jâ determina- 
do. Na corrida ao Mundial da 
Alemanha'2006, "Felipâo" adoptou esta 
filosofia, na Eslovâquia e Russia, e con- 
seguiu os objectives (dois empâtes), que, 
junto ao pleno de vitôrias em casa, até deu 
para ter um percalço (2-2 no Liechtenstein) 
e chegar tranquilamente à fase final. 

Os objectives estâo traçados e os 
jogadores conhecem-no, jâ sabem corn o 
que contam, pelo menos a grande maioiia, 
pois, como jâ deu para ver na primeira con- 

vocatôria, Scolari nào pretende fazer nen- 
hmna revoluçâo ou rotura corn o passado, 
mas uma tranquila renovaçâo. 

Em relaçâo aos jogadores que estiveram 
no Mundial, Figo e Pauleta deixaram, por 
opçâo prôpria de fazer parte das contas do 
brasileiro, que, além deles, apenas nào 

chamou Paulo Santos, Miguel, 
Maniche e Hugo Viana para o 
primeiro jogo do Euro2008. 

Paulo Santos ficou de fora 
por ser o teiceiro guaida-redes - 
quarto, tendo em conta que sô 
foi ao Alemanha'2006 devido 
à lesâo de Bruno Vale -, 
enquanto Miguel (lesionado), 
Maniche (sô recentemente 

ficou corn 0 futuro defmido, ao 
assinar pelo Atlético de Madrid) 

e Hugo Viana (pouco utilizado) 
podem regressar a qualquer 

momento. 
A maioria dos convoca- 

dos esteve no Mundial, 
mas Scolari introduziu 

novidades, as duas maiores as 
chamadas dos estreantes absolûtes 

Carlos Martins e Nani (ambos do Sporting), 
este ùltimo para fazer face às baixas de 
Simâo e Ricardo Quaresma. 

De regresso, estâ, por seu lado, o poü- 
valente defesa Ricardo Rocha (Benfica), 
que sô marcou presença nos très primeiros 
jogos de Scolari, no inicio de 2003, bem 
como os jovens Joâo Moutinlio (Sporting) e 
Hugo Almeida (Werder Bremen). 

Quanto ao "onze" inicial para o 
arranque da campanha, no "4-3-3" habitu- 
ai", ele teve muitas alteraçôes em relaçâo à 

base do Mundial2006, pois faltaram Figo, 
Pauleta, Miguel e Maniche. 

Além destes, Scolari perdeu ainda 
Simâo, que séria o substitute natural de 
Figo, e Ricardo Quaresma, a segunda opçâo 
para o lugar do jogador do Inter de Milâo, e 
continua sem poder contar corn Joige 
Andrade, ausente do Alemanha'2006 devi- 
do a lesâo. Depois do pesado desaire no 
particular com a Dinamarca (2-4), a for- 
maçâo das "quinas" estreou-se na fase de 
qualificaçâo quarta-feira, em Helsinquia, 
frente à Finlândia, que, a 27 de Matço de 
2002, humilhou a selecçào nacional no 
Estâdio do Bessa, no Porto (1-4). 

Esta foi a terceira vez que Portugal ini- 
ciou uma campanha mmo ao Europeu na 
Finlândia: a 22 de Setembro de 1982, a 
équipa lusa venceu 2-0 e acabou por se 
qualificar para o Euro'84 e, a 12 de 
Setembro de 1990, empatou 0-0 e falhou o 
Euro'92. 
- Calendârio de Portugal no gmpo A de apu- 
ramento: 

Época 2006/2007 
07/10/06 Portugal - Azerbaijâo 
11/10/06 Polônia - Portugal 
15/11/06 Portugal - Cazaquistào 
24/03/07 Portugal - Bélgica 
28/03/07 Sérvia - Portugal 
02/06/07 Bélgica - Portugal 
Época 2007/2008 
22/08/07 Arménia - Portugal 
08/09/07 Portugal - Polônia 
12/09/07 Portugal - Sérvia 
13/10/07 Azerbaijâo - Portugal 
17/10/07 Cazaquistào - Portugal 
17/11/07 Portugal - Arménia 
21/11/07 Portugal - Finlândia 

EUR02008 
Austria-Switzerland 

Taça Portugal 

Resultados f* eliminatôrla 
Zona Norte: 
Merelinense - Vilaverdense, 5-0 
Marinhas - Mae d'Âgua, 6-0 
Pedras Salgadas - Amares, 1-1 (2-3 ap) 
Bougadense - Mondinense, 1 -0 
Alijoense - Leça, 1 -3 
Associaçào Oliveirense - Sào Pedro Cova, 2-2 (3-2 ap) 
Torcatense - Moncorvo, 2-2 (2-2 ap, 4-1 gp) 
Canas Senhorim - Cerveira, 0-4 
Atlético Valdevez - Vila Real, 3-0 
Joane - Amarante, 1-0 
Mirandela - Vieira, 2-1 
Rebordosa - Vianense, 3-1 
Aliados Lordelo - Limianos, 2-1 
Vilanovense - Ataense (Vilanovense desistiu Taça) 
Oliveira Douro - Pedras Rubras, 1-0 
Ermesinde - Serzedelo, 1-1 (1-1 ap, 2-4 gp) 
Tirsense - Cabeceirense, 5-0 

Neves - Brito, 0-0 (0-0 ap, 4-3 gp) 
Clubes isentos; Canedo e Macedo Cavaleiros. 
Zona Centro: 
Tondela - Sourense, 0-2 
Valecambrense - Idanhense, 2-1 
Sâtâo - Lousanense, 1-0 
Gandara - Marinhense, 0-2 
Carrogesense - Agueda, 0-0 (0-0 ap, 4-3 gp) 
Caranguejeira - Oliveira Hospital, 3-1 
Peniche - Santacombadense, 3-2 
Alcobaça - Aguiar Beira, 3-0 
Fazendense - Paços Brandào, 0-1 
Sertanense - Anadia, 1-0 
Sanjoanense - Sào Joâo Ver, 1-0 
Riachense - Aguias Moradal, 4-1 
Social Lamas - Bombarralense, 2-1 
Uniào Coimbra - Seia (Seia desistiu da Taça) 
Gafanha - Monsanto, 0-0 (1-1 ap, 5-4 gp) 

Bidoeirense 

SE NECESSITA DE SEGURO 
COM os PROFISSIONAIS OC 

LUSO INSURANCE BROKERS LTD. 
A Division of Jones DesLatiners & Firman Insurance Brokers Ltd. 

Representing most of the major Insurance companies 

TO D a s as RAfvias N1 

- COMERCIAL INDUSTRIAL 
BEZOUIRiaS E 

RESIDENCIAL 
CASA • AUTOMÔVEL • MOBILIARIO - BARCO • NEGÔCIO 
• VIDA • ACIDENTE • DOENÇA • HIPOTECA • ETC, ETC... 

DESCONTOS ESPECIAIS 
AUTOMÔVEL - Condutores c/ 45 a 50 anos 5% de desconto 
AUTOMÔVEL - Condutores c/ + de 50 anos 10% de d^conto 

laotc 
fale conosco a cerca do novo 10'>^(star) program. 

CASA - Casas novas e equipadas com alarme : 
CASA - Casas residenciais de uma so familia, renovadas 

e actuaiizadas 20% de desconto. 

Se reside em Mississauga, Oakville, Brampton, Concord, Ajax 
Richmond Hill, Pikering, Oshawa, COMPARE AS NOSSAS TABELAS 

Se é inquilino e reside num apartamento ou "flat" proteja os seus bens 
com uma apolice FALE CONNOSCO 

o 
m LUSO INSURANCE BROKERS LTD. 

OFERECE-LHE MAIS DE TRINTA SOLUÇÔES 

ANTES DE RENOVAR 0 SEU SEGURO 1152 COLLEGE ST 

CONTACTE-NOS: (416) 534-8455 <3 

Benfica 
1-1 (1-1 ap. Castelo Branco, 

5-4 gp) 
Associaçào Valonguense - 
Caldas, 1-0 
Tocha - Milheiroense, 4-4 
(5-5 ap, 3-2 gp) 
Clubes isentos: Uniào Serra 
e Penamacorense. 
Zona Sul: 

Cova Piedade - Santana, 0-1 
Porto Moniz - Ponterrolense, 3-3 (5-3 ap) 
Oeiras - Alcochetense, 2-0 
Desportivo Beira-Mar - Pescadores, 3-1 
Amora - Lusitano Évora, 0-0 (1-1 ap, 4-3 gp) 
O Elvas - Serpa, 1-2 
Juventude Évora - Montijo, 3-1 
Vasco Gama Vidiguerra - Lusitano VRSA, 1-1 (2-2 ap, 5-4 gp) 
Oriental - Desportivo Beja, 0-0 (2-0 ap) 
Lagoa - Carregado, 1-1 (5-1 ap) 
Camara Lobos - Süves, 0-1 
Almansilense - Campinense, 1-1 (3-1 ap) 
Casa Pia - Vasco Gama Sines (Vasco Gama desistiu da Taça) 
Povoense - Oriolenses, 5-1 
Atlético Cacém - Armacenenses, 4-0 
Sintrense - Lourel, 5-1 
Monfortense - Caniçal, 1-1 (1-2 ap) 
Atlético Reguengos - Ferreiras, 1-2 
Clubes isentos: 1° Dezembro e Cartaxo. 
Série Açores: 
Santiago - U.Micaelense, 1-0 
Nordeste - Fayal, 0-0 (1-1 ap, 2-4 gp) 
Praiense - Angrense, 2-2 (3-2 ap) 
Velense - Santo Antonio, 3-1 
Sport Maritimo - Vitoria Pico, 1-0 
Capelense - Boavista Sào Mateus, 2-0 

Clube isento: Lajense. 

Belra-Mar^ 
SOCCER ACAOEMY 

INSCRIOQES PARA A TEMPORADA DE 2006 
Players are required to bring a photo and phetBcopy at birth CerUfIcate 

BEIRA-MAR 
SOCCER CLUB 

SEGUNDAS E QUINTAS-FEIRAS PARA RAPAZES NASCIDOS ENTRE 1991 E 1997. 
Também oferecemos aulas para rapazes e raparigas de todas as idades. As 

aulas sao dadas por treinadores que foram futebolistas profissionais. 
PROPORCIONAMOS A OPORTUNIDADE, AOS FUTEBOLISTAS MAIS TALEN- 

TOSOS, DE TENTAREM A SUA SORTE EM PORTUGAL. 
Precisamos de um treinador e de um treinador-adjunto para uma das nossas 

equipas. Se gosta de futebol e de crianças contacte connosco. 

Escolinhas às Terças-feiras. 
Para mais informaçôes, ou "try-outs", ou ainda para se inscrever, contacte: 

Rui:416 317-6079 e Octavio: 416 399-0819 
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CHAMPIONS LEAGUE 
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UOES" OS PRIMEIROS A ENTRAREM EM CENA 
Al esta a competiçào eiuopeia mais cobiçada pelos 

clubes do velho continente. No que concerne a paiticipaçào 
das équipas portuguesas, teremos na terça-feira, no Estâdio 
Alvalade XXI, o Sporting - Inter de Milâo, para no dia 
seguinte o Benfica jogar na Dinamarca contra o Copenhaga 
e 0 F.C.Porto receber no Diagâo o CSKA Moscovo. Très 
jogos ansiosamente aguardados por todos os portugueses. 

A UEFA Champions League é a mais prestigiada com- 
petiçâo de clubes da UEFA. A prova, criada na tempoiada 
1955/56, denominou-se Taça dos Clubes Campeôes 
Europeus até 1992, ano em que mudou de nome e formato. 

Real Madrid no topo 
o Real Madrid CF é o clube mais bem-sucedido da 

Liga dos Campeôes, tendo ganho très vezes a competiçào. 
E, também, a formaçâo com mais titulos em toda a histôria 
da prova (nove), seguindo-se o AC Milan, com seis, e o 
Liverpool FC, actual campeào, corn cinco. 

Clubes participantes 
A Liga dos Campeôes é aberta ao campeào nacional de 

cada federaçào, bem como aos clubes que se lhe seguiram 
na classificaçâo dos respectivos campeonatos. O numéro de 
clubes a que cada federaçào tem direito dépende da posiçào 
do respectivo pais no ranking da UEFA. 

Evoluçâo 
Desde a sua criaçào, em 1992/93, a Liga dos Campeôes 

continuou a evoluir, mantendo uma fase de gmpos e a tradi- 
cional fase a eliminar. O formato actual foi introduzido em 
2003/04. Apôs très pré-eliminatôrias, 32 équipas disputam 
a fase de grapos, dividida em oito grapos de quatro. Os dois 
primeiros classificados de cada gmpo passam aos oitavos- 
de-fmal, os oitos teiceiros classificados transitam para a ter- 
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ceira eliminatôria da Taça UEFA e os oito quarto classiFica- 
dos sào eliminados. 

A eliminar 
No final da fase de grapos, realiza-se um sorteio para 

determinar os jogos dos oitavos-de-fmal, que se disputam 
em eliminatôrias a duas màos. A équipa que marcar mais 
golos nos dois jogos passa à ronda seguinte e, se a elimi- 
natôria terminar empatada, apura-se a que river marcado 
mais golos fora. 

Desempate por penalties 
Se a regra dos golos fora for inconclusiva, disputa-se 

um prolongamento corn duas partes de 15 minutos depois 
do segundo jogo. Se, durante o prolongamento, ambas as 
équipas marcarem o mesmo numéro de golos, os tentos fora 
valem a dobrar (ou seja, apura-se a équipa visitante). Se nâo 
se marcarem golos no prolongamento, o vencedor é decidi- 
do através da cobrança de pontapés da maica de grande 
penalidade. Os dois clubes que sobreviverem às elimi- 
natôrias disputam a final num ùnico jogo, em Maio. 

Formate evoluthio 
A Taça dos Campeôes Europeus era apenas disputada 

em eliminatôrias até que o formato foi alterado em 1992/93, 
corn a criaçào da Liga dos Campeôes. Nesse ano, a com- 
periçào começou corn très eliminatôrias, passando os 
vencedores a uma fase de grapos, com dois grapos de qua- 
tro équipas, que se defrontaram em casa e fora. Os vence- 
dores dos grapos disputaram a final. Na época seguinte, foi 
utilizado um formato semelhante, corn a adiçào de uma 
meia-final entre os dois primeiros de cada grapo. 

Prova em expansée 
A competiçào expandiu-se em 1994/95, corn uma ronda 

preliminar antes de os clubes serem divididos em quatro 
grapos de quatro. Os dois primeiros de cada grapo pas- 
saram à fase a eliminar, que, nesse ano, começou nos quar- 
tos-de-final. Em 1997/98, a prova voltou a alterar-se, com a 
introduçào de uma fase corn seis grapos de quatro équipas. 
Os seis vencedores dos grapos e os dois melhores segundos 
classificados passaram aos quartos-de-final. 

Rende adicienal 

Foi introduzida mais uma pré-eliminatôria na tempora- 
da de 1999/2000 para possibilitar a realizaçào de duas fases 
de grapos, a primeira com 32 équipas - oito grapos de qua- 
tro - que efectuaram seis jogos cada para reduzir a com- 
petiçào a 16 formaçôes na segimda fase de grapos. Os oito 
terceiros classificados passaram a transitar para a Taça 
UEFA. No final da segunda fase de grapos, os dois 
primeiros de cada grapo apuravam-se para os quartos-de- 
fînal. 

Calendârio de jogos, com os Grapos A, B, C e D a 
serem disputados na terça-feira, dia 12 de Setembro, e os 
jogos dos Grapos E, F, G e H, na quarta-feira, dia 13 de 
Setembro. 

FPF confimia 'lireocupaçâa" da FIFA 

FEDERAÇAO TENTA EVITAR SUSPENSÂO DOS GLOBES PORTDDÜESES 
A Federaçào Portuguesa de Futebol 

(FPF) confmnou a recepçâo de uma missi- 
va da FIFA onde o organismo intemacional 
mostra a "sua preocupaçào pela situaçào 
despoletada pelo chamado 'Caso Mateus'", 
que "contraria claramente o esripulado nos 
estatutos" da insrituiçào. 

Em comunicado, a FPF dâ conta de que 
"se a situaçào criada pelo Gil Vicente 
Futebol Clube nào for resolvida até ao dia 
14 de Setembro de 2006 (...) a FIFA ira 
accionar no seu Crimité de Emetgência uma 
deliberaçào no senrido de suspender a FPF 
de todas as comperiçôes internacionais, 
corn efeito imediato a partir daquela data". 

Por isso, a federaçào vai invocar o inter- 
esse pùbüco "de forma a repor as deliber- 
açôes da Comissào Disciplinar da Liga 
Portuguesa de Futebol Profissional e do 
Conselho de Jusriça". 

Corn esta medida, Madail e sens pares 
entendem que poderâ ser evitado "o efeito 
referido no oficio da FIFA", de suspender as 
équipas portuguesas das comperiçôes inter- 
nacionais. 

No fim do documento, a FPF recorda a 
vinculaçào à FIFA manifestando o "sincero 

desejo de que haja mna clara compreensào 
daquilo que sào as regras e regulamentos a 
que esta vinculada". Indica ainda que vai 
dar conhecimento do teor da caria enviada 
pela FIFA às paries envolvidas no processo. 

PF diz que Gil Vicente nâe interpreteu 
ceirectamente conteûde de taxe 

A Federaçào Portuguesa de Futebol 
aconselhou, de facto, o Gil Vicente a recor- 
rer aos tribunais comuns, na fase inicial do 
"caso Mateus", mas o organismo alega que 
0 clube nào interpretou correctamente o 
faxe enviado pela F.P.F. na altura. 

"O Gil Vicente colocava em causa o 
contrato entre o Lixa e o jogador Mateus, 
como conrinuo, e requeria a sua nulidade. 

Esse contrato de conrinuo é estranho às 
insrituiçôes desportivas, logo deve ser 
resolvido na jusriça comum. Mas o Gil 
Vicente foi para o Tribunal Administrarivo 
pedir outras coisas, nâo isso", explicou o 
assessor juridico da Federaçào, Paulo 
Relôgio, no programa "Prés e Contras", na 
RTP. 

Craz Vilaça, advogado que defende os 
intéressés do Gil Vicente, garante que o 

faxe enviado pela Federaçào referia-se nâo 
sô ao contrato de conrinuo de jogador mas 
também à possibilidade de Mateus ser 
inscrito como jogador profissional do clube 
gilista: "O Gil Vicente fez um requerimento 
à Federaçào a pedir o reconhecimento do 
caràcter simulado do contrato de eonrinuo 
de Mateus no Lixa e a anulaçâo do contrato 
de amador." 

Gilberio Madail, présidente da F.P.F., 
explicou que, mesmo que a questâo levan- 
tada fosse de caràcter administrarivo, é da 
exclusiva responsabilidade do Gil Vicente o 
recurso à jusriça comum e as consequêneias 
que o clube pode softer. 

Nélson Soares, advogado do 
Belenenses, considéra que, "em momento 
algum, licou provado que o Gil Vicente 
fosse autorizado a recorrer aos tribunais 
commis para debater o caso". 

"O que o Gil Vicente pediu no Tribunal 

Administrarivo de Braga foi a revogaçâo 

provisôria das decisôes que rinham inde- 

ferido 0 pedido de inscriçâo de Mateus, 

para além de pedir ao tribunal a autorizaçâo 

provisôria do atleta." 
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BRASIL, 3-ARGENTINA, 0. 

LUCHO GONZAIEZ FOI TOTALISTA Brasil vence Pais de Gales 
Dunga conseguiu a primeira vitôria no 
comando técnico da selecçâo brasileira, 
depois do empâte na estreia coin a Nomega 
(1-1), e venceu a Argentina. Dois golos de 
Elano e um de Kaké lîzeram o resultado de 
um triunfo sempre muito saboroso para os 

brasileiros. Do lado argentino, Alfio Basile 
começou da pior fonna a aventura no cargo 
de seleccionador. Sain goleado e, pior do 
que isso, saiu goleado perante o maior 
rival. 
Lucho Gonzalez foi titular e alinhou os 
noventa minutas. Jogando sobre a direita 
do meio-campo, ao lado de Mascheiano e 
Bilos, 0 jogador do F.C. Porto mostrou-se 
em bom piano, fechando bem o seu flanco 
e tentando integrar-se corn inteligência no 
ataque. Jâ na segunda parte ainda arriscou 
a sua sorte de longe, mas o remate saiu um 
bocadinho ao lado. Jâ o benfiquista Luisâo 
nào saiu do banco. 

Elano arrasa reacçâo argendna e Kakà 
marcagolodeantologia 

o resultado, de resta, é exagerado. O 
Biasil entrou claramente melhor no jogo e 
fê-lo logo a veneer. Ao segundo minuta, 
Robinho abriu na direita em Elano e rema- 
tou para o primeiro golo do encontro. 
Moralizada pelo golo madmgado, a 
selecçâo canarinha teve depois momentos 
de Clara supremada sobre o adversâiio. 
Ambas as équipas passam por uma fase de 
renovaçào, sendo que Dunga parece ter 
encontrado o seu onze e voltou a apostar 
nos mesmos jogadores que iniciaram a par- 
tida com a Nomega, jogadores esses jovens 

e que podem ser o future do escrete. Tal 
como fez Basile na Argentina, apostando 
em vârios novos jogadores que nào estiver- 
am no Mundial. 

A Argentina reagiu no regresso dos bal- 
neârios e teve entào momentos de superior- 
idade sobre o adversario. 

Que até adivinhavam o empâte, nào 
fosse deitar tudo a perder corn um erro de 
marcaçâo. Alguém deixou Elano solto. 
Kakâ fez uma abertura primorosa corn um 
toque brilhante e o avançado do Shaktar 
Donetsk marcou o segundo golo que prati- 
camente armmou corn o jogo. Depois disse 
ainda veio o melhor da tarde. Um golo 
enonne de Kakâ. 

O médio do Milan roubou a bola a 
Messi ainda antes da linha de meio-campo, 
deixou o avançado do Barcelona para trâs, 
correu tado o campo, ultrapassou Milita e 
rematou à saida de Abbondanzieri. 
Fantâstico! 

nchadojogo 
Brasil: Gomes; Cicinho (Maicon, 66m), 

Juan, Lùcio e Gilberto; Gilberta Silva e 
Edmilson (Dudu Cearense, 69m) e Daniel 
Carvalho (Kakâ, 59m); Elano (Jùlio 
Baptista, 72m), Fred (Vagner Love, 80m) e 
Robinho (Rafael Sôbis, 87m). 

Argentina: Abbondanzieri; Zabaleta, 
Coloccini, Milita e Clemente Rodriguez 
(Walter Samuel, 45m); Lucho Gonzâlez 
,Mascherano (Somoza, 45m) e Bilos 
(Insua, 72m); Riquelme; Tevez (Aguero, 
66m) e Messi. 

Golos: Elano (2m e 67m), Kakâ (89m). 

O Brasil venceu o Pais 
de Gales, por 2-0, no segun- 
do jogo que o "escrete" real- 
izou na digressâo a 
Inglaterra. Dunga registou o 
terceiro jogo invicto como 
seleccionador da "canatin- 
ha" depois do triunfo sobre 
a Aigentina e do empâte na 
Nomega. 

O novo seleccionador 
do Brasil depois do Mundial 
2006 voltou a fazer vârias 
alteraçôes no onze do ulti- 
mo jogo (a vitôria sobre a 
Argentina) e Dunga deu a 
titularidade no White Heart 
Lane, a Ronaldinho e ao 
benfiquista Luisâo. 

Frente a um adversârio 
bem mais fraco, o Brasil 
começou a dominar o jogo a 
partir do apito inicial gan- 
hando logo vârios cantos 
logo nos primeiros minutas. 
Os galeses, em que Giggs 
continua a ser a figura 
incontomâvel, conseguem 
reagir quando se aproxima- 
va 0 primeiro quarto de 
hora. 

Luisâo teve uma actu- 
açâo inconstante, pautada 
quer por mna grande opor- 
tunidade para marcar quan- 
do foi à ârea galesa cabecear 
na sequência um dos muitos 

cantos a favor do Brasil, 
quer por algumas falhas 
defensivas que o adversârio 
nâo conseguiu aproveitar. 

No meio da tendência 
mais dominadora, mas 
pouco objectiva dos 
brasileiros, os galeses con- 
seguiram mesmo uma 
grande ocasiâo para marcar, 
mas 0 volei de Bellamy saiu 
por cima. 

Depois de apanhado o 
susto, Marcelo decidiu ser 
afigura do encontro e carim- 
bou a sua estreia corn a 
camisola "canarinha" corn o 
primeiro golo do jogo: um 
remate cruzado da esquerda 
pelo homem que jogou no 
lugar muitos anos ocupado 
por Roberto Carlos. 

À medida que as substi- 

tuiçôes se iam sucedendo 
nas duas selecçôes, aconte- 
ceu 0 segundo golo do 
Brasil. Luisâo, Alex, o 
guardiâo Gomes (até agora 
sempre titular com Dunga) e 
Vâgner Love foram os qua- 
tro que jogaram os 90 minu- 
tas; e foi 0 avançado do 
CSKA Moscovo que fez o 
2-0 a concluir corn um 
cabeceamento um centra de 
Cicinho. 

Depois do empâte na 
Nomega (1-1) e do triunfo 
sobre a Argentina (3-0), o 
Brasil deixa a Eurapa sem 
conhecer a dénota e Dunga 
vai marcando posiçâo no 
seu Brasil pôs-Mundial 
2006 corn um empâte na sua 
estreia e mais duas vitôrias 
no saldo. 

0 lADO POSITIVO DO DESPORTO 
Em Portugal, nos ùltimos tempos, sô se 

ouve falar em Mateus, pravidências caute- 
lares, recursos, conselhos disto e daquilo, 
Liga, Federaçâo, UEFA, FIFA e tudo o que, 
directa ou indirectamente, estâ relacionado 
eom a enésima trapalhada do futebol por- 
tuguês. 

Embora faça parte do extenso roi de 
cidadàos que tem passado algumas horas a 
1er. escrever ou falar sobre o tenta, assumo 
que jâ estou um pouco cansado de tanta 
conversa sobre um assunto que começou 
por nâo incomodar os maiorais do pontapé 

J na bola, mas que de repente serviu de pré- 
texta para os deixar à beira de um ataque de 
nervos. 

De um dia para o outra deu-lhes a pres- 
sa e passou a existir disponibilidade para 
encontros, reuniôes ou conferências de 
imprensa em qualquer lado, a qualquer 
hora. 

Se nâo tivessem estado tados a "dormir" 
durante vârios meses, acredito que o 
pracesso poderia ter sido tratado e conduzi- 
do de forma mais eivilizada, sem ser 
necessârio mostrar ao mundo que por 
Portugal ainda reina muito amadorismo, 
inclusive em instituiçôes que se dizem 
profissionais. Assim sendo, os "artistas" sô 
tiveram o que mereceram. 

Independentemente do final da "nov- 
ela", um bom desfecho era ver tados os que 

contribuiram para este triste espeetâeulo 
(reforço a palavra tados. pois tenho obser- 
vado muitos espertos a pracurar "sacudir a 
âgua do capote", dando a ideia que nada de 
errado fizeram) a sair de cena. Mudar de 
pais deve ser pedir muito... 

Gosto de saber que a tal figura juridica 
do "intéressé pùblico" vai contribuir para. 

em principio (é sempre pmdente duvi- 
dar...), restabelecer a ordem no nosso fute- 
bol. Aliâs, defendo que esse mesmo "inter- 
esse pùblico" dévia ser aplicado mais vezes 
e de forma ampla. Por exempta: esse argu- 
menta podia ser utilizado para impedir que 
determinadas "figmaças" do futebol por- 
tuguês pudessem permanecer nos sens car- 
gos e, assim, estarem aptos a repetir erros, 
deslizes e falcatmas. Nâo concordam que o 
"intéressé pùblico" sairia reforçado se 
impedisse determinados "cramos" de con- 
tinuarem a importunar-nos? Adiante. 

O desporto, felizmente, nâo é sô "peix- 
eirada". Muitas coisas positivas e bonitas 
nele acontecem. E o ùltimo domingo foi um 
bom exempta disso, corn o triunfo da 
Espanha no Mundial de basquetebol e o 
adeus de Andre Agassi no ténis. 

Mesmo sem poder contar corn os 
serv'iços de Pau Gasol, "apenas" o melhor 
jogador da prava realizada no Japâo, os 
espanhôis vulgarizaram a Grécia e 
arrebataiam um ouro histôrico. Foi uma jor- 
nada sensacional, onde a uniâo de um grapo 
de jovens basquetebolistas fez a força sufi- 
ciente para atingir o sucesso. 

Horas depois, nos Estados Unidos, 
Agassi dava por encerrada uma carreira 
brilhante. Perante um adversârio ao seu 
alcance (é justo dizer que este novo Becker 
até jogou muito bem...), o "Kid de Las 

Vegas" foi traido pela incapacidade fisica. 
Nâo foram os 36 anos que o derrotaram. 

mas sim as dores insuportâveis nas costas, 
as mesmas que, sô nos ùltimos dias, o obri- 
garam a passar horas e horas no hospital, 
recorrendo a todas as soluçôes clinicas para 
0 colocar em condiçôes minimas para com- 
petir. 

Agassi perdeu, é certo, mas recebeu a 
ovaçâo da vida. 

Mais de 20 mil compatriotas nào o 
abandonaram na hora do adeus. Foram min- 
utas de grande intensidade, corn o campeâo 
a nâo ter problemas em mostrar as suas 
emoçôes. 

Portugal, numa escala diferente, tam- 
bém teve momentos de grande fulgor neste 
doiTÙngo, mn dia atipico onde a ditadura do 
futebol nos deu descanso. 

Vanessa Fernandes, esse verdadeiro 
pradigio do triatlo, conquistou a medalha de 
prata no Mundial, enquanto mais tarde, na 
Bôsnia, a Seleeçâo de basquetebol bateu a 
turma local e se posicionou de forma conc- 
reta a sonhar corn a hipôtese de, pela 
primeira vez, garantir o acesso ao Eurapeu. 

Nas prôximas horas, contudo, tudo vai 
voltar ao mesmo. Os novos "episôdios" da 
"novela Mateus" jâ estâo na calha... 

Artigo de Luis Avelâs 
In: Record. 
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BIG WEEKEND GUARANTEED FOR lYNX 
Toronto heads to Montreal hiday; 

Hosts Minnesota Sunday on Guaranteed Win Night 

lynx "Sub" the Mariners 

Toronto dofoat Virginia Boach 2-1 
With a Portugueso toncli: Bartolomon, Neto o Faria! 

The Toronto Lynx hope to elose out 
their tenth season witli a bang this weekend 
with games against the first-place Montreal 
Impact and the last-plaee Minnesota 
Thunder. The Lyax head into the weekend 
remaining one of the USL-l's hottest teams, 
with only three losses in their past sixteen 
matehes, and carrying a team-record nine 
game home undefeated streak. The team 
also elimbed into tenth place in the league 
table witli their win over Virginia Beach on 
Sunday, and can finish as high as seventh in 
the final standings. 

The Lynx will board Via Rail and head 
east to Montreal on Friday evening for a 
date with the Montreal Impact to kick off 
the weekend's action. The match is the 
fourth of four meetings between the two 
Canadian rivals with Montreal holding a 2- 
0-1 edge this season. The result will decide 

the annual Voyageur's Cup competition for 
Canadian clubs, and a win by the Lynx will 
earn the team their first title in the competi- 
tion whieh is presented by the Voyageurs, a 
national organization of Canadian soceer 
fans. Montreal has won the title in each of 
the four years it has been awarded, while 
the Lynx have finished in second place in 
every year except 2005. 

Sunday evening sees the Lynx host their 
final home game of the 2006 season with an 
encounter against the Minnesota Thunder. 
This annual Fan Appreeiation Night game, 
presented by Air Miles, will be a 
"Guaranteed Win Night" as well, to say 
thank you to Lynx fans for their support this 
season and over the last 10 years. Should 

the Lynx fail to beat the Thunder, all fans in 
attendance will receive free admission to 
the 2007 season opener by simply present- 
ing their ticket stub. Fans are reminded tliat 
the kick-off time has been moved to 6:00 
PM from 4:00 PM. 

Commeneing at 5:30, the pre-game pro- 
ceedings will include the tenth annual 
Toronto Lynx Player Awards, reeognizing 
exeellence both on and off the pitch by 
Lyax players in 2006. 

The evening will be jam-packed with 
contests and give-aways courtesy Toronto 
Lynx sponsors. The first 500 fans tlirough 
the gate will reeeive a baseball cap courtesy 
of Lynx Equipment sponsor, Legea. 

Air Miles is also providing a grand- 
prize of 500 Air Miles to be awarded to one 
lucky fan during the match! As well, four 
lucky fans will get to take part in the week- 
ly Pro Line Kick For Cash with a chance to 
win $200! 

Tickets are still available for the game 
and can be purchased by calling the Lynx 
Ticket Hotline at 416-251-4625 x 31 or at 
the Centennial Park Stadium Box Ofiftce 
two hours prior to kick-off. 

ARANGO EARNS USL-1 TEAM 
OF THE WEEK HONOUR 

Andres Arango is the latest Toronto 
Lynx player honorrred by the USL on the 
league's Team of the Week. 

The Lynx defender makes his second 
appearance on the weekly sqtrad as a resirlt 
of his stand-out play, exemplified last week 
in the Lynx' 2-1 win over Virginia Beach. 

Toronto, 2 - Virginia Beach, 1. 

The Toronto Lyax defeated the Virginia 
Beach Mariners 2 to 1 on a night where the 
weather suited the name of the visiting 
team. The rairty everting at Centennial Park 
Stadirrm in Toronto, Ontario, Canada did 
not dampen the spirits of either side 
involved in this fast-paced event. 

The win raises the Lyrtx' record to 7-12- 
7 (28 points) on the season, while Virgirria 
Beach drops to 8-12-8 (32 points). The 
rrratch was the fourth of forrr meetings 
between the two teams, and was the Lynx' 
first win against Virgirria Beach tliis season. 
Virgirria Beach won the first two matches of 
the year between the two clubs 2-0 on April 
22nd in Virginia Beach and 3-1 on July 2nd 
also in Virginia Beach. The two teams also 
drew 0-0 at Centenrrial Park Stadirrm on 
Jime 4th. 

The first half saw the Lynx come out 
strong and they were rewarded for their 
play with a goal in the 10th minute. Kevin 
Jeffrey was fed a beautifirl pass by Gordon 
Chin that allowed him to go in alone on 
Virginia Beach keeper Matt Nelson. 
Jeffrey was able to place the ball past 
Nelson giving the Lynx the lead 1-0. The 
remainder of the first half was played fairly 
evenly as Virginia Beach seemed to be find- 
ing their stride as the game progressed. 
Virginia opened the scoring in the second 
half in the 60th minute with a solid header 
from Brian Cvilikas that got past Theo 
Zagar who was tested on nrrmerous times in 
the half. Some astute substitutions by 

Duncan Wilde saw Osni Neto come in to 
the game in the 65th minute for Gordon 
Chin. The strategy paid off witlr Neto scor- 
ing off a perfectly placed Aristodemo pass 
in the 69th minute. Vtrginia Beach pressed 
hard in the waning minutes but were rmable 
to beat Zagar thanks to some qtrick reflexes 
and some steady defending by the team up 
front. 

The Lynx firrish their season at home 
agairrst the Mirmesota Thunder on Srmday 
September 10th. Sunday September 10th 
will also play host to tire 10th armual 
Toronto Lynx Player Awards. 

The win extended Toronto's home 
imdefeated streak to 9 games. 

Gordon Chin and Shawn Faria both 
returned to the Lynx line up after serving 
suspensions. 

Toronto: Zagar, Titus, Arango, Williams, 
Bartolomeu, Chin (Neto, 65), Faria 
(Mattacchione, 50), Aristodemo, Dodds, 
Jeffrey (Dekker, 88), Diplacido, Palleschi 
(Pottinger, 57) 

Virginia Boach: Nelson, Danbusky, 
Demmin (Vargas-Agtrilera, 45), Woods, 
Shak, Hutchison (Bilyk, 45), Brillant, Mack 
(McFaul, 68), Micklos, Schwarze (Herman, 
77), Nrrstrm (Cvilikas, 57) 

Scorers: Toronto: Jeffrey (Chin, 10), Neto 
(Aristodemo, 69), Vrrginia 
Beach: Cvilikas (60) 

The Toronto Lynx' next game is at home 
versus the Mirmesota Thtmder on Simday 
September 10 at 4:00 PM. 

Leâo também fol preludlcado pelas arbltragens 

NOVAS BEVEIAÇ0ES NO APITO OOUBAOO 
O Sporting Clube de Portugal é uma 

das equipas que terâ sido prejudicada 
pelas arbitragens na época 2003/04, 

devido a um complexe jogo de basti- 
dores, revela o Diario de Noticias citan- 
do escutas do processo "Apito 

Dourado". 
Segundo o DN, no processo sobre 

alegada corrupçâo no flitebol português 
hâ irma referência ao jogo Gil Vicente- 
Sporting (a 22 de Fevereiro de 2004), 

em c^ue se descrevem movimentaçôes 
antes da partida. 

Porém, escreve o DN, por falta de 

provas que sustentassem uma acusaçâo 
de cormpçâb desportiva, o caso foi 

arquivado. 
O referido jogo foi arbitrado por 

Paulo Paraty e a Policia Judiciâria inter- 

ceptou, dias antes da partida, contactos 

entre o empresârio Antonio Araùjo, que 
mantém negôcios corn o FC Porto, e um 
dos auxiliares que fazia équipa corn o 

arbitre do Porto, Devesa Neto. 
"Eu depois de amanhâ ligo-lhe, que 

eu precisava de, eu precisava de falar 
corn o Paulo (à) que precise de lhe dar 
uma palavrinha, esta bem?", disse 
Araùjo a Devesa Neto, numa conversa 
interceptada pelo PJ e hoje citada pelo 
DN. 

Neste mesmo dia, Paraty fala corn 
Devesa Neto ao telefone e pela conver- 
sa percebe-se que o outre arbitre assis- 

tente do jogo, Serafim Nogueira, "iria 
beneficiar o Gil Vicente e um terceiro 

clube, o FC Porto", segundo référé o 
Ministério Pùblico de Gondomar no 
despacho de arquivamento, a que o DN 
teve acesso. 

CANADA, 1-JAMAICA, 0. 

MONTBEAl LOVEB il 
Spurred on by a fired-up crowd num- 

bering an estimated 6500 at Complexe 
sportif Claude-Robillard, Canada's senior 
National Team beat its Jamaican opponents 
one to zero in the first international men's 
soccer game played in Montreal in more 
than 11 years. The teams will have a 
rematch in Kingston, Jamaica, on October 
8. 

The Canadian side kept the momentum 
and played a solid second half. Jamaica did 
manage to succeed some offensive break- 
throughs. However, Canadian goalie Greg 
Sutton showed great composure and 

stopped all seven shots. 
Rob Friend's lone goal, his first with the 

men's senior national team, led Canada to a 
well deserved one to zero victory. 

U-20 FIFA World Cup 
Is coming soon! 

Preparations are well under way for the 
2007 FIFA U-20 World Cup Canada tour- 
nament, to be held June 30-July 22 also at 
the Olympie Stadium in Montreal. Soccer 
fever will once again peak in Montreal 
early next summer as enthusiastic fans from 
here and abroad descend on the city. It will 
be a can't-miss soccer event! 

0 jogo acabou empatado (1-1) e o 

MP afirma que, com este resultado, o 

Sporting perdeu dois pontos e atrasou- 

se na luta pelo titulo. 

O DN diz ainda que no relatorio da 

peritagem ao jogo sâo elencados vatios 

lances em que ficaram por punir faltas 

ao Gil Vicente que poderiam résultat na 

"possibilidade de o Sporting marcar 

golo". 

HUMBERVIEW INSURANCE 
O melhor serviço 

preços competitivos. 

^"‘Qiiando um acidente acontece, 
é reconfoitmite saber 

que esta bem prolegido” 

Tel. 416-531-4647 
Telemovel: 416-567-3366 
339 Roncesvalles Ave. 
Toronto, On - M6R 2M8 

Seguros: 
Comercial • Âutomôvel 

Habitacional 

CONTACTE... FERNANDO RIO! 

Sede HUMBERVIEW INSURANCE 
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Blue Jays 

'Taking responsibility for poor season" 
tops $200 million and Boston's is roughly 
$120 million, Toronto's GM said the money 
he's been allotted just isn't enough. 

"I don't think you're going to win the 
division with $70 million," Ricciardi said. 
"I don't think you can make the playoffs on 
$70 million. 

I think you can be competitive and you 
can have some good years, but I tliink tliese 
two teams, with tlieir payroll, it's going to 
be really tough to catch them if we stay at 
$70 million." 

"If everything goes right, we might find 
a way to make the playoffs," he added. "But 
a lot has to go right to overtake those two 
teams. 

It's not sour grapes or anything; it's just 
the reality. We'll be competitive, but up to a 
point." 

Even though the team's payroll has been 

bumped up this season, injuries really 
played a major role in the downfall of the 
team. Had all their key elements been in 
place throughout the season, perhaps they 
could have been a position to be dominant. 

Perhaps if they liad more money to play 
with, they may have been able to fill some 
of tlic holes tliat were created by injuiy. 

So what happens if the request for more 
money doesn't happen? Well, the Blue Jays 
would be able to compete in the division but 
they would have a hard time making the 
playoffs once again. 

It is safe to say that tliis team will look 
a bit different come next season. 

There will be some moves made over 
the off season that may make or break next 
year's squad. Until then. Blue Jays fans can 
hope that their team pulls off a miracle, but 
don't hold your breath. 

Toronto Blue 
Jays' General 
Manager, J.P. 
Ricciardi he is 
responsible for the 

lack luster performance of his ball club this 
season. "The buck stops with me," 
Ricciardi said. "Ultimately, the wins and 
losses, it starts and stops with me. 

If we don't play well and we under- 
achieve, I take full responsibility for that." 
He also went on to say that if tlie team 
wants to be more competitive in the 
American League East, the team needs 
more money to spend on players. 

Toronto's payroll sits around $69.5 mil- 
lion at the moment, and it's projected to be 
about $78 million for next season. 

In a division where New Yoik's payroll 

PRIMEIRALIGA 

CALMA ETRANQUI1AMENTE-. 
EIS A SEGUNDA JORNADA! 

SABADO: 
NACIONAL-SPORTING 
BENRCA-BOAVISTA 

DOMINGO: 
EAMAD0RA-F.C.P0RT0 

A Liga Portuguesa de Futebol 
Profissional divulgou as alteraçôes aos 
jogos da 2^ jomada da Liga 2006/07. 
Assim, a recepçào do Boavista ao 
Benfica esta marcada para 
sabado às 16hl5, assim como o 
Nacional-Sporting, na 
Madeira, às 14 horas, ambos 
com direito a transmissao pela 
SportTV. 

Desportivo das Aves e 
Sporting de Braga abrem a 
ronda, na sexta-feira (15h30), 
enquanto o embate entre Uniâo de 
Leiria e Beira-Mar estâ marcado 
para segunda-feira. 

A Liga de clubes confirmou ainda que 
o jogo entre o Estrela da Amadora e o EC. 
Porto vai ser realizado no Estadio da Luz, 
no domingo, a partir das 14hl5. 

Também no Domingo, dia 10, pode ser 
acompanhado pelo canal codificado o 
Varzim-Guimaraes, da Liga de Honra, logo 
às 6:00 horas da manhà, enquanto que, 
mais tarde, pelas 14:15, o Estrela 
Amadora-FC Porto sera visto na SIC-i e 
RTP-i. 

Segunda-feira, o embate entre Uniâo de 
Leiria e Beira-Mar fecha a jomada, pelas 
15:30, também com transmissao SportTV. 

Programada 2Momada: 
LIGA 
Sexta-feira (8 Setembro): 
Às 15.30 hoias: 
Aves - Sporting Braga (SportTV) 
Sabado (9 Setembro): 
Às 14 horas: 
Nacional - Sporting (SportTV) 
Às 16.15 horas: 
Boavista - Benfica (SportTV) 

Domingo (10 Setembro): 
Às 11 horas: 
Paços Ferreira - Maritimo 
Belenenses-Setùbal 
Às 14 horas: 
Académica - Naval 
Às 14.15 horas: 
Estrela Amadora - FC Porto 

(SIC-i e RTP-i) 
Segunda-feira (11 Setembro): 

Às 15.30 horas: 
Uniâo Leiria - Beira-Mar 

(SportTV) 

LIGAHOHRA: 
Domingo (10 Setembro): 
Às 6.00 Horas: 
Varzim - Guimarâes (SportTV) 
Às 11 horas: 
Gil Vicente - Feirense. 
Penafiel - Rio Ave 
Chaves - Estoril 
Vizela - Gondomar 
Olivais Moscavide - Trofense 
Às 12 horas: 
Olhanense - Portimonense 
Santa Clara - Leixôes. 

INVESTIGAÇAO 
DO APITO DOURADO 

A investigaçâo no âmbito do proces- 
so Apito Dourado detectou que vàrios 
àrbitros foram aboidados para prejudicar 
0 Benfica na época 2003/04, révéla o 
Diârio de Noticias. 

"A investigaçâo do processo Apito 
Dourado detectou, pelo menos très 
jogos, durante a época 2003/04, em que 
houve manobras de bastidores para prej- 
udicar 0 Benfica", escreve o jomal. 

De acordo com o DN, numa das par- 
tidas, entre os encamados e o Nacional 
(que 0 Benfica perdeu por 2-3), foi inter- 
ceptada uma conversa telefonica entre o 
empresârio Antonio Araùjo e o prési- 
dente do clube madeirense. Rui Àlves, 
sobre a actuaçâo do àrbitro Augusto 
Duarte. 

"Manda quem pode, obedcce quem 
tem juizo", terâ dito o empresârio, citado 
pelo jomal. Os indicios recolhidos pelo 
Ministério Pùblico (MP) neste caso pas- 
sam, sobretudo, por escutas telefônicas e 
foram remetidos à comarca do Funchal. 

O DN escreve que nâo conseguiu 
apurar se o processo seguiu para a 
acusaçâo ou se foi arquivado. 

Segundo o MP, uns dias antes do jogo 
Nacional- Benfica o présidente do clube 
madeirense infonnou o empresârio 
Antonio Araùjo da nomeaçâo de Augusto 
Duarte, indica o jomal. "Rui Alves terâ 
pedido a Araùjo para este abordar o arbi- 
tre". ao que o empresârio afirmou: 
"Pronto, eu toco a andar mesmo". disse, 
chegando mesmo a contactât Augusto 
Duarte. 

Segundo o diârio, "ao mesmo tempo, 
0 empresârio ligado ao futebol e com 

négocies corn o FC Porto ia dando conta 
das diligêneias a Pinto da Costa e a out- 
res dirigentes do FC Porto". 

"Nota o procurador Carlos Teixeira 
que o FC Porto ünlia interesse no resul- 
tado desse jogo, jâ que nesta altura do 
campeonato, o Benfica ocupava o ter- 
ceiro lugar e ainda nâo estava arredado 
da luta pelo titulo". indica o DN. 

Também hâ nos autos uma conversa 
telefonica entre Antonio Araùjo e Luis 
Gonçalves, da Sociedade Anônima do 
FC Porto (SAD). em que o primeiro réf- 
éré ter estado a "tratar corn o présidente 
aquela situaçâo do Nacional", afinna o 
jomal. 

De acordo corn o DN. o outro desafio 
que consta do processo é o Benfica- 
Boavista, de 18 de Janeiro de 2004. 

"Segundo o MP, Valentim Loureiro. 
présidente da Liga Portuguesa de 
Futebol Profissional, ligou a Jùlio 
Mouco, elemento da comissâo de aibi- 
tragem, sugerindo o nome do ârbitro 
Elmano Santos para o jogo em questâo, 
acrescentando que nâo queria que fos- 
sem nomeados àrbitros assistentes da 
Madeira e de Lisboa", afirma o diârio. 

Nesse contexte, Joâo Loureiro, prési- 
dente do Boavista, contactou Carlos 
Pinto, funcionârio da Liga, para este dar 
um "toque" ao ârbitro. "O homem tem de 
ser chamado à atençâo", terâ dito Joâo 
Loureiro. 

O Boavista acabaria por perder o 
jogo (2-3) e Valentim Loureiro terâ tele- 
fonado a Elmano Santos "bastante 
irado", segundo o MP. 

Futebol via Satélite - LX.B.0 

1675 Dundas St.W. 416 534'3333 

(9 Setembro): 
As 7.30 horas: 
Everton-Liverpool 
Às 10 horas: 
Arsenal- 
Mtddlesborough 
Às 13.30 horas: 
Man Utd-Tottenham 
Às 14 horas: 
Nacional - Sporting 
(SportTV) 
Às 16.15 horas; 
Boavista - Benfica 
(SportTV) 
Às 17 horas; 
Sheffield Utd.- 
Blackburn 
Domingo 
(10 Setembro): 
Às 11 horas: 
West Ham-Aston 
Villa 

Às 14.15 horas: 
Estrela Amadora - 
FC Porto 
(SIC-i e RTP-i) 
Segunda-feira 
(11 Setembro); 
Às 15 horas; 
Reading-Manchester 
City 
As 15.30 horas: 
Uniâo Leiria - 
Beira-Mar (SportTV) 
“Terça-feira 
(12 de Setembro): 
Às 14.45 horas: 
PS V-Liverpool 
Sporting-Inter de 
Milâo (TLN) 
Quarta-feira 
(13 de Setembro) 
Às 14.45 horas; 
FC Copenhaga- 
Benfica 
FC Porto-eSKA 
Moscovo 
Manchester United- 
Celtic AC Milan-AEK 

ïïoDodlo 
GRAPHICS 
A DIVISION OF 1453662 ONTARIO INC. 

TEL: (416) 588-1647 
FAX: (416) 588-8757 

toledographics@rogers.com 

Cartôes de visita normals e a cores • Panfletos • Envelopes 
Gravuras em relevo • “Foil Stamping" • Papel de carta • Facturas 

Menus • Convites • Carimbos • Canetas 
Equipamentos Desportivos • “T-Shirts”e Casacos Personalizadas 

• Porta-Chaves • Calendârios • Resumes 
Anüncios Magnéticos (para carros) • etc. 

1357-C DUNDAS ST. WEST TORONTO, ONTARIO M6J 1Y3 
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Hair Care Systems Inc. 

Produtos Naturais. Resultados Sensaeionais! 

2f70$nNFIELDI{OiU)JISm4,ON-IEL;m2M 2{Si)D£ülfD£S?KEEnVE$r,roM0N-rej.i4f(.m 
De Oliveira 

Skin Care Systems 

SOFRE PROBLEMAS NA PELE? 
De Oliveira tem a soluçâo! 

* Psorfase 

* Eczema * Rosàcea 

* Herpes-Eàster 

* Escoriaçôes 

* Feridas nos làbtos 

* Acné * Verrugas 

* Discoloraçâo da pele 

* Bolhas 

* Queimaduras 

* Mordidelas de ai»elhas e insectes 

* Paie comichosa, seca e escamosa 

* Dores articuiares e muscuiares 

* Pé de AHeta 

* Furunculos 

* Cortes e arranhôes 

* De Oliveira Body Wash 
* De Oliveira Spray 
* De Oliveira Cream 

ESTA A PERDER CABELO, 
OU JA PERDEUA MAJOR PARTE? 

Proporcianamos aHmantaçào, niifrienfes, purHicadoras e 

asthnulanies para ravHalizar o eouro cabeludo e cabclo. 

1.888.GRO.HAIR 
www.deoliveirasystems.com 

2001 New York- International Gold Award for Excellence and Business Prestige 
2002 Brussels - EuroMarket Award 2002 for Outstanding Business Performances and 
Managerial Achiev^ents while Adapting International Standards 
2002 Paris- International Platinum Star Award for World Quality Commitment 
2003 Geneva - International Diamond Star Award for Quality 
2003 London- International Quality Diamond Crown Award 
2005 New York- IntematiMtal Diamond Star for Quality Award 

De Oliveira 
Hair Care Systems 
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Ctitfif • IIÜAIEI • IffOIEl «lâîl 

O SABOR 
GULOSO... 

DE PORTUGAL! 

No coraçâo da comunidade em Mississauga! 

Um café, padaria, pastelaria... 

Onde uma équipa de pessoal simpatico 

e atencioso fala a nossa iingual 

Tel. 905-896-1040 
325 Central Parkway West Unit #12 
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Bolo Areia Torre de medalhôes de filé mignon 

Ingredientes: 

• 300 g de manteiga em tençeiatura ambiente 
• 250 g de açùcar 
• 5 gemas 
• 300 g de fécula de batata 
• 1 pitada de sal 
• 5 claras batidas em porto de neve 

Confecçâo: 
Numa batedeira bata manteiga em temperatura ambiente com açùcar e as gemas até 

obter um creme fofo (8 a 10 minutos). 
Junte fécula de batata e uma pitada de sal e bata por mais 3 minutos. 
Desligue a batedeira e misture delicadamente as claras batidas em porto de neve. 

Dica: sempre misrtre um pouco da massa pesada na clara de neve antes de juntar 
tudo. 

Coloque numa forma de pudim (24 cm X 7 cm de altura), urtada e enfarinhada, e 
leve para assar em fomo pré-aquecido a 175° C por 50 minutos. 

Dica: retire o bolo do fomo, vire sobre um prato de serviço (sem retirar a forma), 
deixe descansar por 20 minutos e desinforme. 

Sirva com salada de fmtas. 

Ingredientes: 

• 1 peça de filé mignon limpo 
• 250 g de shitake 
• 250 g de mussarela de bùfala fresca 
• 5 g de manteiga sem sal 
• 100 ml de azeite de oliva 
• Sal e pimenta-do-reino moida 
• 50 g de alho picado 

• 50 g de ceboullette 
• 50 g de alecrim fresco 
• 50 g de salvia 
• 50 ml de vinagie de vinho tirto 
• 150 ml de azeite de oliva 

Confecçâo: 
Coite O filé mignon em medalhôes de cerca de 30 g. 
Corn ajuda de um batedor de came, bata até deixar os medalhôes finos. 
Tempere corn sal e pimenta-do-reino branca. Corte o shitake em laminas. 
Dentro de uma frigideira de fundo grosso, derreta a manteiga corn azeite de oliva e 

alho picado. Salteie até que fïquem moles. Tempere corn sal e pimenta. 
Fatie as bolas de mussarela de bùfala. Lave as ervas frnas e pique. 
Dentro de uma tigela, coloque o vinagre corn azeite e ervas fiescas, tempere corn sal 

e pimenta. 
Derreta a manteiga e frite os medalhôes de filet mignon no seu porto favorite. 
Para a montagem do prato: 
Coloque o medalhào no prato, coloque as fatias de mussarela em leque. 
Em cima, coloque os shitakes. Repita a operaçào mais uma vez e termine corn medal- 

hào.Mexa o vinagrete e coloque em volta da pirânùde. 

A Saisi chu lia Pavclo tem tudo o que è prec 
dia-a-dia da jamdia portuguesa 

eait4ece ^ 
Desde o bacalhaii aos chouhços, passando pelas carnes, aves e queijos. 

Tudo fresco e das melhores qualidades! 

Salsicharia Pavâo, no Invemo ou no Verào, tem tudo para qualquer ocasiào! 

0N-M6JIY7-Tel.: 416.533.7667/533.3569 - Fax: 416.533.3395 



36 1 a 7 de Setembro de 2006 _Ojy!ilémg/^dium.^._As_Sextas-feira^_bemj3ertinho_d_e_si[ 



_0_MNénio/Stadium... As Sextas-feiras, bem_pertinho de si! 1 a 7 de Setembro de 2006 37 

Agenda Comunitaria 
SanÉ^StfiSHMen I21i30: Almoço. 

Associaçào Migrante de Barcelos 14h00: Espectâculo corn os Ranchos do 
Community Centre 2079 Dufferin Street Centro Cultural Portugucs de Mississauga e 
Toronto. Tel: 416-652-6354 o anfitriào (FC Porto). 
Concurso de Cantares ao Desafio. Programa 

a confmnar. 

A Casa do Alentejo leva a efeito o Tomeio de 
Tiro aos Pratos, no Toronto International 

Trap and Skeet Club. 

Sport Club Angrense de Toronto 
1195 Bloor St. West - Tel. 416-537-1555 
Grandiosa Testa dedicada aos campeôes do 

Angrense 
Jantar e baile abrilhantado pelo DJ Johimy P 

Casa do Alentejo de Toronto 
1130 Dupont Street, Tel. 416-537-7766 
Karoke Night: organizaçâo do gmpo 

juventude. 
de 

FC Porto de Toronto 
Symington e Dupont 
Arraial Minhoto 
IShOO: Inlcio do arraial no parque de esta- 

cionamento da Padaiia Caldense. Mùsica a 
cargo do DJ Oasis. 
Participaçào de vârios ranchos folclôiicos. 

Ementa: Bifanas e Sardinhas. 

Associaçào Migrante de Barcelos 
Community Centre 
2079 Dufferin St., Toronto o Tel: 
416.652.6354 

Festival Folclore " Galo 2006". 

Sâbado, 30 de Setembro 

Casa do Alentejo de Toronto 
1130 Dupont Street, Tel. 416-537-7766 

Baile das vindimas. 
19h30: Jantar. 
21h00: Baile corn Duo Santos. 

A Escola do First Portuguese comunica a 
todos os interessados e especialmente aos 
Encarregados de Educaçâo que as aulas de 
Português de Sâbado começam Sâbado, 9 de 
Setembro, na sede situada no 722 College St, 
das 9 às 12 horas. 
Para os alunos que frequentam as aulas 
durante a semana, as mcsmas começarào 
segunda-feira, 11 de Setembro. 
Para mais informaçôes: 416-531-9971 e 
416-531-1647. 

FC Porto de Toronto, Symington e Dupont 
11“ Aniversârio do Racho Folclôrico 

PRECISA-SE 
•Pessoal para landscaping e manutençào com 
experiência. Contactar Artur. 
Tel. ;416-989-2526. 

• Vendedor de services de limpeza corn con- 
hecimento de ingles, para companhia luso- 
canadiana. Tel. :416-242-2227. 

• Marceneiros para armârios de cozinha. 
Tel.:905-602-9436. 

• Pessoal para fazer limpeza na area de 
Toronto. Tel.:647-205-2896. 

• Encarregados para companhia de con- 
stmçào, bricklayers e operadores de forklift 
com 3 anos de experiência. Contactar Tony 
Cruz. Tel. :416-723-0411. 

• Condutor, para distribuiçào, tem que ser pies- 
soa responsâvel.Tel.:416-656-7250. 

• Encarregado para companhia de construçâo, 
bricklayers e condutor de forklift com 3 anos 
de dxperiência. Contactar Tony Cruz. 
Tel. :416-723-0411. 

• Carpinteiro de acabamentos, corn o minimo 

de 5 anos de experiência. Contactar Joe. 
Tel. :647-883-9747. 

• Bricklayers com experiência. 
Tel.:416-881-9577. 

• Pessoal para fàbrica de pinceis e rolos. 
Contactar Pedro. Tel.:905-362-1470. 

• Carpinteiro de acabamentos, corn experiên- 
cia. Tel.:416-771-7851. 

• Cozinheira corn experiência para chur- 
rasqueira. Contactar Joào. 
Tel. :416-538-3363. 

• Pessoal para companhia de limpeza, tanto 
para o tumo de dia, como para o da noite. 
Tel.:905-337-1580. 

• Carpinteiros de acabamentos. 
Tel.:647-2004319. 

• Pessoa para caixa registadora, para establec- 
imento de ferragens. 
Contactar Gif Tel. :416-532-4356. 

Se deseja anunciar qualquer Oferta de Trabalho gratuitamente, nâo hésite, envie 

a infonnaçào para o Fax: 905-822-4856 ou pelo e.mail info@omileniostedium.com 

r PoeiCo/cLo/Semounou.. 

MENSAGEM 
(Ao Jorge Barbosa) 

Em cada pagina ressuscito um poeta morto 
Cada folha é uma liçào 

E cada liçào é o choro da minha aima 
Sou igual a todos 

Corn os masmos sonhos 
Mesmos idaais 

Como crianças construindo horizontes 
Traçando bandeiras de esperança 

Artistas edificando estàtuas. 
Eu vos amo 

Sois meus innàos. 
Para todos vos, meninos e poetas 

Estendo a minha mâo 
"Dimensào Universal" 

E espero que ma apertem. PorAna jùua smea 

Elenco voz: Josh Hartnett, Scarlett Johansson, Hilary Swank 
Aaron Eckhart, Mia Kirshner 

Duraçâo: 1 hr. 31 min. 
Direcçâo: Brian De Palma 

Género: Drama 

SiNOPSE: 

O enicdo é ambicnlado em 1947 e tern dois policiais oomo protagonistas, 

Bucl^ Bleiclicrt (Josh Hartnett de "Paixâo À Flor da Pele") e Lee Blancliaid 

(Aaron Eckhart de "O Pagamento"), apatxonados pela mesma inulher, a miste- 

liosa Lake (Scarlett Joliansson, de "Encontros e Deserxxtnttos"), ex-arniga 

de um gangster. Os dois se empenham em resolv'er o assassinato brutal (te 

Elizabeth Sliort (Mia Kirshner), jovetn que arnbicionava ser atriz e era chama- 

dadcDâliaNegra. 

FlUfE DA SKlGUIA 

The Black Dahlia 

OSMEUMES 
ESKCUUS 

ttaoelUts 

comu^iCdad£/ qu£/Jd' temo^ 
poro//ër 

■^KlNSBecias do INVERNO! 

Ok melh&rek preçok edaguer 
de' carrok Portugal^ 

Visite nos na galerie Shotming cèiitr^ 
na Dufferin e Dunont em Torontgaraitf 

Tel. 416-531-5000 
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Classlflcados 
Vendem-se cachorros de raça. Câo de Fila de S. Miguel. 

Os interessados deverâo œntactar Joe Sousa pelo telefone 416-948-8401. 

Uma das melhores companhias de aluguer de apartamentos, 
tem para si um apartamento de 1 quarto-de-dormir, a partir de $760/mês, 

ou um estùdio a partir de $600/mês. Todos renovados. Os interessados deverâo 

telefonar para; 416-880-3857 ou 416-534-4288. 

APARTAMENTO. Aluga-se na àrea da Brock & College. No 2° andar. Quarto, Sala, 

cozinha, casa de banho e varanda (deck) espaçosa. Ar condicionado e lavandaria. 

RTPi & Cable TV. Nâo fumadores ou animais. 

Contactar: José Leme. 416-534-8455. Depois das 06.00; 647-274-7214. 

GASADA ESPECIALIDADE VENDE MÂQUINAS DE COSTURA USADAS, 

EM EXCELENTES CONDIÇÔES EAINDA MELHORES PREÇOS. 

OS INTERESSADOS DEVERÂO TELEFONAR PARA O 416-530-1998 

COMPANHIA DE CATERING NA BAIXA DA CIDADE DE TORONTO PRECISA DE UMA 

AJUDANTE DE BALCÀO, CAIXA E EXPERIENTE A FAZER SANDUiCHES. 

AS INTERESSADAS DEVERÂO TELEFONAR PARA OLGA; 416-863-9880 

OU ENVIAREM UM E.MAILPARAfcp@pumpernickels.com 

CONCEITUADA EMPRESA DE CONSTRUÇÂO CIVIL PRECISA DE “BRICKLAYERS” 

COM EXPERIÊNCIA EM TRABALHOS DE "STONE” E “BRICK”. 

OS INTERESSADOS DEVERÂO TELEFONAR COM URGÊNCIA 

PARA PETER KIRYAK TEL. 416-816-4615 

Empregada doméstica, a tempo parcial (part-time), 3 dias por semana, 7 horas por dia, 
na àrea da Bathurst/Lawrence. Tem que falar Inglês. Por favor deixe ficar o seu numéro 

de telefone e a melhor hora para se contactar consigo. 

Ligue para o 416-727-1731. 

COMPANHIA DE CATERING NA BAIXA DA CIDADE DE TORONTO PRECISA DE UMA 

AJUDANTE DE BALCÂO, CAIXA E EXPERIENTE A FAZER SANDUICHES. 

ME-IF. AS INTERESSADAS DEVERÂO TELEFONAR PARA CONNIE; 416-863-9880 
OU ENVIAREM E. MAIL PARA fcp@pumpernickels.ca 

Escolhida pela comunidade como a MELHOR Agente imobitiârio 2005 e 2006 

1%^'WestRealty 

Maria Vieira 

OPEN HOUSE SÂBADO, 9 DE SETEMBRO entre 1:00-3:00 da tarde 

183 Gilbert Avenue 
S319.900.00-Caledonîa;Ro9ers I 

( m Bunçalitn vuper linpu, c»ai 3 quarto^ | , 
ét dorwr, 2 ca^ai^de-banhe. 2 tniit&ns. Cave ü- 

acabada cosj \aida para u KXterwr. Quiatat prtvad» ...A^ 

cnu (iavebo para coofraterai/ar. ^ 
Garage» eœ para Z carreii. 

3 Ctm SL • S379.00e,90 
yVestoft/Lambton 

.IVeia,, cmi apeaa» 2 aam. Cava »aû-%ada de 

éddv aflésm. rfvra 1659 pev-fudndte de 

1 fsartcR» de immir, cbâo de Carva&e 
e» toda a Cave cm 

teirparaéa i carre. 

2509 Dutferin St. - Toronto 
SZ5a,900.00 Doffedn^Bri»- HtH 

Bon^aton r tm coediçée» de aodaa^ 
2^1 qBjritj'. àt d'KHttr. 2 ta^a-de-^abe. 

2 c>>rifdiâ.. ( acainda cm cczii^ wna 

r tava-de-baitbo. JsæLi' «■ portai evierwr 

Vedjcào n'fva tm madesra. liadee privaditqmntat. 
Lttaaomraent» para 2 ourrev 

1600 Keele St. UniL6^ - Toronto 
SI 79.900.00 KeeteAnpm 

l BÎdade énica auiu edificio UOVCK. c«ni «na 

enorme varanda. 6S' pés qoadradev de 

ocpaçt». cozii^a. sala de jaotar, quarte 
de demir. cava-de-baiitio. Periti de 

TTC e evrotas. 

Cornerstone Masonry procura “Bricklayer" com experiéncia para tomar 

contade uma équipa. Por favor telefone para: 416-882-0493 

O 

Nesta altura pode ter um convite para liderar um projecto ou uma situaçâo 
que lhe darâ mais poder. Nâo se esqueça, porém, que quanta maior é a 
nau, maior é a tormenta e, corn o poder, vêm as responsabilidades. Antes 
de se meter em cavalarias allas, analise as suas reais capacidades. Se 
nâo esté à altura, corre o risco de poder vir a comprometer o seu future, 
Nâo receie esperar por uma melhor oportunidade, ela poderè surgir. 

Terâ agora a confiança necessària para fazer coisas que, normalmente, 
nâo tentaria fazer, o que é bom. Descobriu uma nova energia, mas nâo se 
esqueça de raciocinar çom sensatez nas iniciativas que venha a tomar 
num future proximo. E possivel que aceite uma carga de trabalho 

Jdemasiado yande. Evite que o seu trabalho seja tanta que se tome 
) desgastante. 

Pode senSr-se nervoso, precipitar-se, ignorar bons conselhos e, de um modo 
gérai, agir de uma maneira confusa, ainda que obstinada. Mudarâ 
possivelmente de emprego, mesmo que este seja o momenta inadequado 

para o fazer. Repare naquilo que assina e espere que o inesperado suceda 
no tocante a actividades planeadas em conjunto corn outras pessoas. 
Equipamentos eléctricos podem nâo funcionar a cem por cento. 

Sentir-se-â optimista e agira energicamente para alcançar o sucesso. 
Num certo sentido, desejarâ expandir a sua vida, seja por meio de ideias 
inovadoras ou de novas expenências. Este pode ser o começo de algo 
diferente para o futuro. Se planeia viajar, aproveite agora, dado que irà 
certamente divertir-se e conhecer |»ssoas particularmente intéres- 
santes. 

Pode sentir um certo desencorajamento, pois parecer-lhe-à nâo ter 
liberdade de acçâo. Sentira que aqueles que estâo em posiçôes de 
autoridade lhe apresentam desafios ou obstaculos. Se hà algo que nâo 
funciona bem na sua vida, disponha-se a passar adianta e a começar 
de novo. 

Nâo seja obstinado. Mostre que também é capaz de ser flexivel. 
Plutâo, ao acentuar a sua insatisfaçâo, poderâ e^ô-lo a atitudes 
limite. Nesta altura os outros precisarâo de ter mais paciência para 
lidar consigo. Evite négocies corn pessoas corruptas e situaçôes que 
possam conduzir a conflitos corn as autoridades. Pode conseguir um 
négocie irrportante se agir corn honestidade e atençâo. 

Esté a entrar numa fase de grande descontraeçâo, sobretudo devido à 
sua paz interior. Terâ uma real sensaçâo de segurança, tranquilidade, 
sem a preocupaçâo de assuntos pendantes que noutras alturas, 
embora nem sejam significativos, o deixam insatisfeito. Este relaxe 
dar-lhe-â oportunidade de analisar mais profundamente o melhor 
caminho para realizar as suas aspiraçôes, que surgem agora sem o 
cunho de imperiosa realizaçâo a curto prazo. 

Tem-se sentido bem nesta momenta e, de modo gérai, tudo lhe tem conido 
de uma maneira positiva. As suas relaçôes corn os amigos, e 
especialmepte corn as mulheres, sâo aféveis e dào-lhe o apoio que 
nécessita. E um bom momenta para lidar corn o pitolico e para mudar dç 
casa ou para adquirir algo para a sua casa que oeseja hà muito tempo. E 
também uma boa altura para acordos de négocies ou financeiros. Nâo seja 
demasiado sentimental ou voraz, se quer que este momenta de sucesso 
dure. 

Nécessita de efectuar uma transformaçâo na sua vida, mas évite precipitar- 
se, seja paciente e agarre a oportunidade adequada. Terà tendência a 
mostrar falta de tacto e a exagerar. Tal facto deve-se a uma tensào interior 
que sera libertada se pensar positivamente e se buscar a orientaçæ de 
pessoas que ocupem cargos de autoridade. Précisa, por vezes, de se isolar 
e agir corn liberdade. Se for esse o caso, verifique se nâo delta fora aquilo 

que é bom juntamente corn o que nâo presta! 

B 

A passagem de Jùpiter poderâ ser entendido como uma fase 
completamente nova, na sua vida. É certamente o comedo de um novo 
cicio de vida, corn novas tendências, mudanças e situaçôes certamente 
mais gratificantes do que durante as do ultimo ano. Séria 
extremamente importante que, assim que possivel, desse maior 
atençâo ao seu coipo, o levasse à sua plena forma, pois o seu 
compléta bem-estar fisico serâ o primeiro passo deste novo momenta 
da sua existência. Nâo se esqueça que ele é o veiculo deste novo troço 
de viagem. 

Examine as suas relaçôes e carreira; procéda a alteraçôes de acordo 
corn os seus objectivos tendo em conta a felicidade e sucesso que 
deseja para si. Lembre-se de que essa atitude poderâ constituir para si 
um desafio. Terâ de escolher quais as âreas da sua vida a que deve 
dar maior importâneia; ambicionar uma nova carreira ou empenhar-se 
naquela que jâ tem. 

Nâo reclame liberdade sem nenhuma responsabilidade. Veja se dâ aos 
outros a liberdade que réclama para si. Os grupos e as sociedades podem 
limitar o seu livre percurso. Podem ocorrer problemas nos negôcios e 
assuntos financeiros que se deverâo em parte ao seu egocentrismo e 
tendência para usar as outras pessoas. Se este tem sido o seu hâbito e 
inclinaçào, a sua carreira sairâ pre^udicada. Se o seu corTportamento é 
disperse, poderâ ter de prestar contas dele. 

Todo o dief 'e de fumUia merece a sua pvôpvia casa! 



O Milénio/Stadium... Às Sextas-feiras, bemjDertinho de si! 1 a 7 de Setembro de 2006 39 

Carlos Frazâo 
tel, (514) 844-2461 

^ I.IMAR 
Il n M TRONK A 

I «iv l*treiï’:i 

K*L i5l4) ^7.147»» 

% CJtNAIS EXCITANTES 24 HORAS POR DIA! 

:i ’ ) -X - / ;/ i '.M .1 ; 7 r.'-;;7.7 I 

a m 

A PARTIR DE AGORA A ROGERS CABLE 
TEM UMA EXCELENTE OFERTA PARA 
A COMUNIDADE PORTUGUESA: TRÈS CANAIS 
EM LiNGUA PORTUGUESA 
POR UM CUSTO INFERIOR A $25.00 POR MES: 
FPTV-SIC, TVGLOBO E RTPi 

È VERDADE, OS TRÈS CANAIS 
POR MENOS DE $25.00 MENSAIS . 

BOAS NOTICIAS DA ROGERS CABLE ! ! 

MAIS AINDA; SE JÂ É ASSINANTE DA FPTV- SIC, 
POR MAIS $ 5.00 APENAS POR MËS, 
PODE ADICIONAR A TV GLOBO OU A RTPi, 
ASSIMPODETER 2 CANAIS, 
POR MENOS DE $20.00 MENSAIS. 

FPtr éson, 
estime este projecto - 
Envie as snas siigestôes 
para: info(^^tv.ca 

ROGERS' 

personal TV 
PARA INFORMAÇÔES CONTACTE 

A ROGERS CABLE, TEL: 1-800-682-4413 
OU CIRV-FM PELO: 416-537-1088. 

DESPORTO 
• Futebol: SUPERLIGA AO VIVO 

Um jogo por semana 
• Bancada Central às 2”s 

• Stadium às 6^s Feiras 

Acompanhe FPtv-SIC, 24 horas por dia. 
Para mais detalhes ligue para CIRVfm: 

416-537-1088 

Atençâo Clubes, Associaçôes e Paréquias 
Entrem em contacte corn FPtv onde podem 

promover todos os dias as vossas actividades. 
Enviem as informaçôes via fax: 

416-537-0144 

Mountain Cat$tevlston 

'V asi 

:.r-''A'wÂsnén. #« rr-'i w. r - 

ONTACTE A COM ; rNHIA PS CAI 't^ 
CCGECO, TEL: 1-S00.267-9000 

1>ARA ADQUiltiR A CAIXA DIGITAL. 

M OCOGECO 

MONTREAL 
A SIC INTERNACIONAL 

Uma visita a casa 
a partir do seu salâo 

agora corn 

Vidéotron 
pode escolher os seus canais 

Qllico 
Portugal 

Sie INTERNAGlàSAL 

Chame para 514-281-1711 



40 1 a 7 de Setembro de 2006 
_0_Milémo/^dium.^._Às^extas-feiras, bemjjertinho de si! 

loe Botelho - Sales Representative 
Ida Betelho - Associate Broker 
pE/Kftu i'-' rfrF 

Telefone: 416-656-3500 
PAM comnum O» ifimin. PKiPmssMPue 

os sas/ços me/ems e PPOFISSIOHAIS 
91 MB t m BOTilHO 

BRAMPTON 

Caî3 TOva Aoef 'S 3 &rm 

8 tfvisôes. 4 fjârtos de donriir, 
casas d* Isanho de sonho! LMissima 

sala Se ester « jantar. e arnda sala 
de faiwSa. uma casa de sontra! 

MAINaOODDEN BBAIIPTM 

•Badispir corn 4 quotes de dkm* em dois pisos. 
caveacal»da. Esta bonite casa porte servir 
para 2 tamilias. corn «ntradss independentas. 

Lateba. Ar consWona*!, sobrados novos. 
pwtes novas, varatrda. Parece uma 

casa novalPedero S269.9». 

GEORfilANBAY 

PERTOMPRAiÀ 

&eætete Ote (ara isassar teas, OU para »s*. 
Perte (te aresas btmas Sa ŒCSÎSIAN Skt st norts 

lia Klteaga Beadi. a sui da Wfarte, Casa üpo 
Com3(|U8itosdedomiif, sala, s* de jantar, saliBœmWra. 

Sarajeeçæa âm taws. Aquecima* eenW e ipa 
nwë{>ÿ.l>BS«Sm900. 

ST.eUlltaeMED0NIA 

Excelente para 2 fatnias completamente 
renovada, Cave aesÉada corn ni*s unia coiànha 

arnila. Enorme garapm dupiaemSIocoa. 
iite^ para investimento ou pa« un» 
fernlia grande. Pedent $341.900, 

QUEEN &6AniUII$T 

Pertodetudo! 
Esta brmte casa antiga mesmo 

I» bauta da ckJade, esta em ex(»lentes condiçâes. 
Cozinhæ modemas. Sobrados lodos em rtsadeira. 

Peésmapenas $399,900. 

OSSINOTON&DAUENPORT 

casa separada, toda em tije^o, {Mta duas familias. 
Duas cozinhas e duas rasas de banho novas, te quartos 

de donwf e sala para rada famiia. Cave æabada. 

Garagemfwaîcafros. 
Pedem $413,000. 

DUFEEMN&R06ERS 

Es» casa é um auSnto primer! Comfiataflwnte rerio*«ia! 
Caàftl» !Wi, (tesas de banto novas, sotoados «vos, 

*lrfcl(We nova, sistana de a«|jeeifflen» e at «wdiBionacIo novas. 
Excrfentedeooi^. PedemS314,9«. 

DUNDAS&RATHURST 

Auiê^ ^mor na baixa da ddade! Ampia rasa cam 
7 divisôss, 5 quarte de dormir, um no: primeiro piso. 

2 ottifite e 2 casas de banho modemas. 
Cave arabada. Garagem para 2 canos. 

Pedem $489.000 

MAPLE - KEELE a lUUOR MACKENIIE 

^ntieo paBdo! 3,300 Pés quadiados de luxo! 
4 Quaiîos de domar 4 casas de banho. Cave aoabada 

profsston^mante. Cozinha «writie com sarda para o quintal. 
Sobrados todos em madeWeetâmioa. Sô vistoü! 

Pedem 1599,000. 
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Residential and Civil 
Construction Alliance of 
Ontario ("RCCAO") appre- 
ciates the opportunity to sub- 
mit comments on Bill 43, the 
Clean Water Act, 2005 
("Clean Water Act" or "Bill 
43") for consideration by the 
Standing Committee on 
Social PoUcy ("Committee") 
and the government. 

The RCCAO is a unique 
alliance which brings togeth- 
er labour and management 
representatives from across 
ÜK residential and civil con- 
stmction sectors in Ontario. 
Oiu members include both 
companies and workers who 
build low-rise and high-rise 
homes, as well as roads, 
sewers and water mains, 
bridges and other infrastmc- 
ture projects. The full list of 
RCCAO members is avail- 
able at www.RCCAO.com. 
Bill 43 is of substantial inter- 
est and concern to the 
RCCAO and its members, as 
it has the potential to impact 
greatly on the constmction 
industry across Ontario. 

The RCCAO believes 

that the government has gen- 
uinely good intentions for 
the protection of sources of 
municipal drinking water. 
However, as further elabo- 
rated on below, the RCCAO 
has serious concerns with 
respect to the potential 
impactsof Bill 43. The pro- 
posed legislation would cre- 
ate a whole new layer of 
assessment and approval 
proeesses aeross the 
province. New players that 
have varying degrees of 
experience and expertise in 
these matters, namely 
municipalities and conser- 
vation authorities, and 
which are often subjeet to 
local pressures of marty 
sorts, will assume a sig- 
nificant new seat at the 
table on new proposals. 
To our knowledge, the 
potential direct and indirect 
costs of this legislative 
regime, when fully imple- 
mented, have not been 
developed or publicly dis- 
cussed. 

The need for and impact 
of Bill 43 cannot be consid- 

ered in isolatioa It should 
be critically examined in 
light of the Planning Act 
reforms (Bill 51), the Places 
to Grow legislation, the 
Greenbelt legislation 
as well as the 

reeonunendations to be 
implemented. Justice 
O'Cormor laid out a multi- 

barriered approach- 
including 

appropriate 
treat- 

ment 

numerous drinking water 
protection measures that 
have been introduced since 
Walkerton. Source water 
protection of municipal 
drinking water supplies is 
the last of Justice O'Connor's 

0 f 
water, use 

of secure 
distribution 
systems, 

establishment 
of monitoring pro- 

grams, implementation 
of effective response strate- 
gies to adverse conditions, 
and lastly source water pro- 
teetion-for ensuring that a 
Walkerton situation could 
not re-occur agaia 

In reality, om experts tell 

us that with the systems and 
regulations already in place 
as a result of implementing 
the balance of Justice 
O'Connor's recommenda- 
tions, a Walkerton tragedy 
could not re-occur in this 
province. 

TTto Walkerton tragedy 
itself was the result of a lack 
of adequate wellhead pro- 
tection in the immediate 
few metres around the well- 
head in questioa We have 
travelled, we submit, an 
incredibly long way from 

the factual situation that 
gave rise to the Walkerton 
tragedy to the sort of elabo- 
rate new regime that the 
Clean Water Aet contem- 
plates. We have serious 
concerns about whether this 
is indeed a measured and 
appropriate response to aity 
remaining real and demon- 
strable risk to munieipal 
drinking water supplies in 
Ontario. 

While it is impossible to 
determine what the addition- 
al costs of implementing Bill 
43 may be, one estimate put 

the direct costs in the range 
of $875 million over 10 
years. The indirect costs may 
be immeasurable. Good 
public policy would suggest 
a proper eost-benefit analy- 
sis be undertaken of a leg- 
islative regime with such 
potentially far-reaching con- 
sequences for the business- 
es, ençloyees and tax-pay- 
ers of the province of 
Ontario. Bill 43 should be 
aimed at filling in aity gaps 
that remain after the imple- 
mentation of the above- 
noted legislative measures 
rather than at developing a 
whole new layer of planning 
and approval. 

The RCCAO believes 
that Bill 43 requires at a min- 
imum some amendments 
and staged implementation 
and perhaps fiirther consid- 
eration to ensure that it 
results in a fair, consistent 
and measured regime of pro- 
tecting source water across 
Ontario. 

We provide the follow- 
ing comments in this regard. 

225 Wanless Drive Brampton, Ontario L7A1E9 
Tel: 905,840,1011 • Fax, 905 840.-6461 www,bramptpnbrick,com 
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The Residemial and Civil Censtruclion 
Alliance of Ontaile [RCCACI 

The Residential and Civil 
Construction Alliance of 
Ontario (RCCAO) is a newly 
formed alliance, which 
brings together labour and 
management representatives 
from across the residential 
and civil construction sec- 
tors. 

Our members include 
companies and workers who 
build botli low-rise and high- 
rise homes as well as roads, 
sewers and water mains, 
bridges and other infrastrac- 
ture. 

We appreciate the oppor- 
tunity to provide input to the 
Standing Committee on 
General Govenunent regard- 
ing Bill 51, Planning and 
Conservation Land Statute 
Law Amendment Act. 2006, 
which is of substantial inter- 
est to the construction and 
development sectors in 
Ontario. 

The fact that the Bill has 
been referred to Committee 
after First Reading rather 
than after it lias been voted 
on in. principle sends an 
important signal that the gov- 
ernment recognizes there 
may be the need for substan- 
tive changes to get the bal- 
ance right. 

This submission will 
focus on what we believe are 
the most important concerns 
with Bill 51 as drafted. 

We bust you will recog- 
nize that our attention to 
these "problem" areas does 
not signify a lack of support 
for planning reform. Indeed, 
we concur with many of the 
government's general direc- 
tions. 

We are aligned with the 
view that while some 
reforms are needed, the 
Ontario Municipal Board 
must be maintained as an 
expert appellant body. 

Those who have called 
for abolition of the OMB 
have provided no reason to 
believe that municipalities 
could handle the vast 
amounts of complex evi- 
dence the OMB must often 
analyse. 

Nor would there be arty 
check on the forces of 
NIMBYism is the absence of 
such a body. 

Nevertheless, if Bill 51 is 
to have the desired effect of 
providing a fairer, more effi- 
cient and timelier planning 
and decision process for land 
use in Ontario, we feel 
strongly that a number of 
amendments are required. 

Identifying nrinking Water Threats 
"Significant drinking 

water threat" is currently 
defined in the Act to mean 
a " drinking water threat 
tliat, according to a risk 
assessment, poses or has 
the potential to pose a sig- 
nificant risk." This defini- 
tion is circular, with a sig- 
nificant threat posing a 
significant risk, and the 
Act provides no guidance 
as to the threshold for sig- 
nificance. Also, this defi- 
nition and the scheme of 
the Act result in a situa- 
tion where risks are site- 
specific, an approach that 
at best creates uncertainty 
and at worst the potential 
for abuse given the vari- 
ous local influences on 
municipalities and con- 
servation authorities. 

The RCCAO submits 
that a better and more 
consistent approach 
would be to have generic 
and uniform provincial 
standards for identifying 
risks-for example, the 
regulations to the Act 
could list activities that 
are prohibited in all water 

intake protection zones. 
Furthermore, the reg- 

ulations could specify that 
certain activities are per- 
mitted in an area, such as 
a well-head protection 
area, provided that 
defined best management 
practices are followed. 

Guidance with respect 
to best management prac- 
tices could be developed 
with input from the affect- 
ed industries and industry 
associations. 

A more consistent 
approach based on uni- 
form provincial generic 

standards rather than site 
specific standards would 
provide the regulated 
community with greater 
certainty regarding the 
types of activities that can 
be carried out in different 
areas, as well as the types 
of best management prac- 
tices that need to be 
implemented in order to 
undertake certain activi- 
ties in certain areas. 

This sort of approach 
has the potential to 
address some of the more 
serious and concerning 
aspects of this legislation 

by providing clear, stan- 
dardized and province- 
wide regulations rather 
than varied implementa- 
tion across the province. 

Recommendation: 
Amend the definition of sig- 
nificant drinking water 
threat in section 2 of the Act 
to refer to prescribed activi- 
ties, rather than to threats 
determined by risk assess- 
ment. Add a section to the 
Act which allows certain 
activities that are prescribed 
as municipal drinking water 
threats to be carried out pro- 
vided that prescribed best 
management practices or 
guidelines are followed. 

Compositton of the Source Protection Committees 
The RCCAO submits that it is 

veiy important that the source pro- 
tection committees adequately rep- 
resent the industries and workers 
that may be affected by the imple- 
mentation of the somce protection 
plans. 

Industry members typically 
have a good knowledge of the risks 
involved in a particular sector as 
well as of appropriate risk manage- 
ment measures, and will provide 
invaluable insight to the source pro- 
tection committees. 

The Act and the regulations 
should ensure that employer and 
employee representatives from sec- 

tors most affected in a watershed- 
those sectors which will have to 
potentially expend the most 
resources to comply with a source 
protection plan-make up at least 
one-third of the members of the 
source protection committee. 

Also, there should be a rigorous, 
standardized and consistent process 
for appointing members of the gen- 
eral public, to ensure that these 
members represent the interests of 
the general public and not just those 
of a particular interest group or 
NGO. 

Recommendation: Pursuant to 
section 7(3) of the Act, make regu- 

lations which: provide that the one- 
third of the members of a source 
protection committee must come 
from industry sectors in a source 
protection area, establish a proce- 
dure for determining who from 
industry is actually appointed (the 
industry sectors in an area could, 
for example, submit applications to 
the Minister), and establish a pro- 
cedure for appointing members of 
the general public (such as, for 
example, a procedure whereby per- 
sons from the general public must 
be publicly nominated with the 
Minister making the final decision 
as to who sits on the committee). 
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Application of tho Policy 
in Force at the Time of Decision 

Perhaps the most signifi- 
cant concern in the whole Bill 
is the requirement that all 
planning decisions be consis- 
tent with policy statements 
and provincial plans in effect 
on the date of the decisioa 

Plaiming matters take 
years, even decades, to pro- 
ceed. The change suggests 
that an application can be 
anywhere in the process, up 
until minutes before the deci- 
sion is to be rendered, and the 
ground rales can still be 
changed. 

A decade of planning 
may have taken place at huge 
cost; years of monitoring data 
gathered to ensure compli- 
ance with existing policies; 
agreements laboriously nego- 
tiated between developers, 
municipalities, public agen- 
cies, rate payers and environ- 
mental groups; volumes of 
expert evidence compiled, 
weeks or months of hearings 

conducted — and then a new 
policy issued. 

It is incontrovertible that 
government has the power to 
make new plans on a 
prospective basis. Given the 
time frames of plaiming, it is 
even reasonable to suggest 
that merely fiUng an applica- 
tion may not be sufficient to 

slip imder the net of new pol- 
icy statements. But there 
must be a reasonable cut off 
point to ensure that where 
everyone has acted in good 
faith and followed existing 
planning processes for years, 
their work, and investments, 
will not be wiped out at the 
11th hour. 

limitation on Evidence for Appeal 

LETTER TO THE MINISTER 
Hon. Monte Solberg, P.C., M.P. 
Minister of Citizenship and Immigration 
House of Commons 
Ottawa, Ontario KIA ILl 

Dear Minister; 

Local 183 acknowledges tliat some action is being taken with respect to reform- 
ing our immigration system and addressing Canada's labour shortages but we 
believe that substantive reform measures need to be accelerated during the upcom- 
ing fall session. As we have previously stressed, it would be in Canada's best long 
term interest to suspend tlie deportations of skilled undocumented construction 
workers until the reform measures are implemented. 

We uige you to take leadership action with respect to pushing forward with the 
main recommendation of the standing committee on citizenship and immigration 
to "place an immediate moratorium on deportations of all undocumented workers 
and their families who pass security and criminality checks while a new immigra- 
tion policy is put in place." 

As you know, there are labour shortages across maity industry sectors and this gap 
caimot be addressed from within Canada. Indeed, Local 183 and its management 
partners have for many years actively promoted construction careers to yoimg 
people. While there has been success in attracting capable candidates, challenges 
remain in meeting the demand for skilled construction labourers. Deporting work- 
ers at this time will only exacerbate these chronic shortages. It will also be diffi- 
cult to achieve our economic growtli targets. 

Attached please find an interview that Building magazine conducted with me ear- 
lier this summer. While the title "Making Canada less skilled, one worker at a 
time", taken from a skit by comedian Rick Mercer, is intended to elicit humour, 
the fact remains that deportation is a serious matter with widespread conse- 
quences. 

The Bill amends Section 17 of the 
Planning Act to provide that only "informa- 
tion and material" which was before the 
municipal approval authority at the time of 
application can be admitted at an 0MB 
appeal, unless it was not "reasonably possible" 
for the material to have been put before cotm- 
cil. 

The practical effect of this will be that 
councils will be swamped with massive 
amoimts of information which they will be 
unable to absorb or process, since they are not 
equipped for the detailed review that takes 
place at the 0MB level. 

The restriction does not apply to public 
bodies. This introduces a lack of symmetry 

that will allow, for example, a conservation 
authority to introduce new evidence at the 
appeal stage wliile the proponent caimot. Yet a 
private proponent would have no opportunity 
to provide evidence that could refute the CA's 
new evidence. 

As a result, the provisions provide a per- 
verse incentive for public bodies to withhold 
evidence at the initial stages and introduce it 
once the proponent's case is already complete. 

There is no justification for such an 
inequitable treatment of private versus public 
bodies in respect of appeal rights. 

Recommendation: Delete the proposed new 

sub-sections 17 (44.2), (44.3) and (44.4). 

Positive steps must be taken to reverse the flow of skilled construction workers 
from Canada. Our collective goal should be attract and retain foreign construction 
workers to help meet future demand. For example, we recommend that expedited 
discussions be held between Ottawa and Queen's Park on a provincial nominee 
program, with a firm target date for implementation. 

In conclusion, our industry partners would encourage the federal government to 
initiate a pilot project for integrating imdocumented workers into the legitimate 
workforce. Local 183 looks forward to further discussions with you on these 
important topics. 

Sincerely, 

Andy Manahan 
Development Promotion Representative 
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limitation 
on Evidonco for Anpoai 

The practical effect of this will be that coun- 
cils will be swamped with massive amounts of 
information which they will be unable to absorb 
or process, since they are not equipped for the 
detailed review that takes place at the OMB 
level. 

The restriction does not apply to pubhc bo- 
dies. This introduces a lack of symmetry that 
will allow, for example, a conservation authority 
to introduce new evidence at the appeal stage 
while the proponent cannot. 

Yet a private proponent would have no 
opportunity to provide evidence that could refute 
the CA's new evidence. 

As a result, the provisions provide a perverse 
incentive for pubhc bodies to withhold evidence 
at the initial stages and introduce it once the pro- 
ponent's case is alrea^ complete. 

There is no justification for such an 
inequitable treatment of private versus public 
bodies in respect of appeal rights. 

Recommendation: Delete the proposed new sub- 

sections 17 (44.2), (44.3) and (44.4). 

Definitioii of Complete Application 
Conceptually, the industry supports a defini- 

tion of a complete application. Used properly, 
snch a test will help remove imcertainty in the 
process and avoid frivolous rejections. 

Our concern is that there mrrst be provincial 
standards to ensure that hundreds of different 
rules and defirritions are not adopted by munici- 
palities across the province. 

Quite aside from the obvious merit of having 
consistent mles between municipalities, such a 
common approach is needed to dissirade mnni- 
cipalities from using arbitrary decisions regard- 
ing what corrstimtes a "complete" application to 
reject consideration of an application for politi- 
cal reasons. 

This is particularly important given that the 
OMB appeal clock does not start ticking until the 
test of "complete" has been met. 

Recommendation: That sections 10(4), 14(4), 
21 (2) and 22(1) be amended to stipulate that the coun- 

cil or planning board requirement for "any other 

information or material" consistent with official plan 

requirements apply only where the official plan 

requirements conform to common provincial .stan- 
dards for complete applications to be established by 
Regulation. 

The Bill amends Section 17 of the Planning 
Act to provide that only "information and mate- 
rial" which was before the municipal approval 
authority at the time of appUcation can be admit- 
ted at an OMB appeal, unless it was not "reason- 
ably possible" for tlœ material to have been put 
before couæil. 

The Bill provides new restrictions 
on the conversion of employment 
lands to other, i.e. residential, uses. 
Companies engaged in residential con- 
straction recognize that the market for 
their imits is dependant on jobs for res- 
idents through manufacturing, com- 
mercial and retail positions, and that 
every murricipality has an obligation to 
ensure srrfficient lands are designated 
for such purposes. 

However, that is not to say that 
crrrrent designations are necessarily 
valid, especially given the lack of 
attention that has been paid in the past 
to reviewing employment designa- 
tions. 

In recent years, for example, the 
City of Toronto has recognised the 
need to allow for residential develop- 
ment on what had been deemed 
employment lands, in light of chang- 

ing patterns of use. 
Before implementing the proposed 

restrictions on conversion of employ- 
ment lands, murricipalities need to 
review and update their employment 
lands policies. This will provide a win- 
dow for mimicipahties and other inter- 
ested parties to consider the current 
and future needs for employment 
lands versrrs residential settlement, in 
hght of new provincial policies such as 
the Greenbelt designation, the Places 
to Grow plan and Planning Act 
changes. 

Recommendation: Amend the Bill to 
provide that the provisions related to 

"areas of employment" do not come into 

effect in a given municipality until that 
municipality has reviewed its employment 

lands policies, published proposed new 

policies and allowed for public comment 
on the same. 

Soares 
Landscape Contractors 
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