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A selecçâo portuguesa de 
futebol falhou de forma 
mglôria e cruel a quallficaçto 
para a 0nal do Euro2000, ao 
perder com a França por 2-1 
ap6s prolongameuto, depots de 
um polémico “penalti" apontado 
por Zidane, 
aos 117 minutos. 

Por indicaçào do seu auxiliar, o arbitro 
austriaco Gunther Benko assinalou 
uma grande penalidade contra 
Portugal, devido a um toque da bola na 
mao de Abel Xavier apôs um remate de 
Wiltord, e a França ganhou e vai 
discutir o ceptro com Holanda ou 
Italia. No Rei Balduino, em Bruxelas, a 
equipa lusa bem se pode queixar do 
trabalho do arbitro, que, se nao falhou 
nesse lance, ajuizou mal noutro. 

quando validou o primeiro golo da 
França, marcado por Henry, apôs um 
passe de Anelka, que estava em fora-de- 
jogo. Frente ao campeào mundial em 
titulo, Portugal realizou uma boa 
exibiçâo, embora o dominio tenha sido 
maioritariamente francês, e acabou por 
nao ter a sorte dos "campeôes", 
sobretudo pela forma como acabou por 
sofrer os golos que ditaram a derrota e 
perda de uma oportunidade ùnica para 
coroar uma "geraçào de ouro". Abel 

Continua na pagina 27 
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Coluna 
corn vértebras 
E eis que célébrâmes mais um dia 
dividido em duas efemérides, ambas'^^ 
corn extrema importâneia paraM%. ' 
todos os portugueses. 
Festejemos entâo este dia, que nos 
aconselha a tomarmos dévida conta 
da histôria que jâ se escreveu e 
naquela que nos vamos escrevendo 
todos os dias, beneficiando estes nossos 
dois paises. 
Um mais velho que outre, é certo, mas sem 
que isso tivesse impedido de buscarmos este 
outre, mais jovem e corn outre tipo de 

Dia do Canada; 132 anos 
Dia da Madeira: 7 séculos 

1 foportunidades, sempre na mira do 

w 
homem, condiçâo que herda assim 

'que nasce. 
\Mas mais que isto sera a celebraçâo 
‘de habitantes dum planeta azul, cor 

da principal razâo da nossa existência. O 
sagrado azul do céu, que séria negro como breu, 
nào fosse a dâdiva da natureza que se chama 
oxigénio. E é este mundo que nos permite estas 
diversidades e, de belo que tem, nos chama à sua 
contemplaçâo, sendo claro que a nossa 
predilecçâo recaia sobre a terra que nos viu 
nascer e aquela onde estabelecemos a nossa vida 
e constituimos as nossas familias. 
Feliz Dia do Canada e da Madeira. 

DM 

Horta vence concurso 
de cîdade mais limpa 

A cidade da Horta, ilha do Faial, Açores, venceu, 
pela quinta vez consecutiva na sua categoria, o 
concurso de limpeza pùblica urbana, anunciou o 
vice-presidente da Câmara Municipal local. 
Segundo Rui Goulart, a vitôria da Horta no 
concurso promovido pela Associaçâo Portuguesa 
de Estudos e Saneamento Bâsico e pelo Ministério 
do Ambiente, além de ser reflexo dos investimentos 
da autarquia nesta area, représenta uma 
"oportunidade de comprovar que os cidadâos 
colaboram para que a cidade se mantenha, 
efectivamente, limpa". A Horta é a ùnica cidade do 
pais que venceu sempre o concurso na categoria de 
10 a 15 mil habitantes, cujos resultados sâo 
conhecidos apôs uma visita anônima do jùri. Neste 
concurso, no quai participaram cerca de quatro 
dezenas de autarquias, venceram em diferentes 
categorias os concelhos de Penela, Sâo Joâo da 
Madeira, Tavira, Vila do Conde, Viana do Castelo 
e Funchal. 

Actor queixa-se de burla corn 
chamadas de valor acrescentado 

Um actor de Santarém queixou-se à PSP de ter sido 
burlado corn chamadas de valor acrescentado na 
sequêneia da resposta a um anùncio de jornal que 
pedia actores para um filme português. O actor, 
que apresentou terça-feira queixa à PSP de 
Santarém, afirma que, na sequêneia da resposta ao 
anùncio de jornal, a 16 de Maio, foi contactado por 

alguém que lhe forneceu um numéro de telefone 
para onde deveria ligar. O numéro em causa, 
começado por 608, era de um telefone de valor 
acrescentado, o que o actor assegura na queixa que 
desconhecia. Num primeiro telefonema, foi-lhe 
pedido que respondesse a um inquérito exaustivo 
sobre os seus dados pessoais. Depois de enviar duas 
fotografias, recebeu um telefonema dizendo que 
tinha sido seleccionado e pedindo que voltasse a 
ligar para o mesmo numéro para um pequeno teste. 
O actor diz que durante cerca de uma hora lhe 
pediram que lesse um texto e cantasse uma cançâo, 
tendo ficado a aguardar novo contacto. A surpresa 
veio corn a conta telefonica, 35 contos nas duas 
chamadas. Esse facto e a ausência de qualquer 
outro contacto, levaram o actor a apresentar queixa 
à policia. 

Morreu Wilson Simonal, 
autor de "Pais Tropical" 

o cantor brasileiro Wilson Simonal, autor de "Pais 
Tropical", morreu domingo em Sâo Paulo, Brasil, 
vitima de cirrose hepâtica. Simonal, que contava 61 
anos, encontrava-se internado, pela segunda vez, 
desde 30 de Maio. No passado dia 04 de Abril tinha 
estado em coma hepâtico. Nascido no Rio de 
Janeiro, lançou na década de 70 cançôes como 
"Pais Tropical", "Teresinha", "Meu Limâo, Meu 
Limoeiro" e "Sa Marina". O seu estilo "swingado" 
ficou conhecido como "pilantragem". Wilson 
Simonal editou o primeiro disco, "Tem Algo Mais", 
em 1963. Em 1966 e 1967 apresentou na TV 
Record o programa "Show Em Si Monal". Foi um 

dos intérpretes mais famosos da MPB na passagem 
dos anos 60 para os 70, periodo que correspondeu 
ao regime militar. A derrocada de Wilson Simonal 
começou em 1971, quando foi acusado de ter 
sequestrado o seu contabilista, tendo acabado por 
ser condenado em 1974 a cinco anos e quatro meses 
de prisâo. O cantor foi também acusado de ser 
"informador" do regime ditatorial, fornecendo 
informaçôes sobre actividades consideradas 
subversivas no meio artistico. Boicotado, passou a 
ser "cantor maldito" e "persona non grata". Em 
1994, depois de anos de ostracismo, editou "Wilson 
Simonal - A Bossa e o Balanço", colectânea dos seus 
maiores êxitos, e no ano seguinte um album de 
originals, "Bern Brasil". Hâ cinco anos, Wilson 
Simonal tinha iniciado na Comissâo dos Direitos 
do Homem, do Ministério da Justiça, um processo 
solicitando "providências legais" contra o que 
considerava ser um "cerceamento dos seus direitos 
de cidadâo". 
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etMt lèMlf littffMt 
O texto da terceira parte do "segredo 
de Fâtima", revelado pelo Vaticano, faz 
parte de "um género literârio 
apocaliptico" corn que a Irmà Lùcia 
interpretou a sua experiência mistica. 
Esta é a leitura do reitor 
da Universidade 
Catôlica Portuguesa, 
Manuel Isidro Alves, 
que, em declaraçôes à 
Àgência Lusa, afirmou 
que O documento "pode 
ter muitas 
interpretaçôes". A 
começar, o reitor 
considéra que a 
mensagem fala de uma 
visâo que "nunca foi 
concreta, mas sim 
genérica" e que o que 
poderâ ser interpretado 
como a identificaçào do 
Papa Joâo Paulo II e do atentado 
sofrido pelo Pontifice em 1981 no 
sofrimento relatado pela Irmà Lùcia 
"nâo é de todo linear". "Nâo hâ uma 
referência a ninguém em concreto, 
mas sim a uma situaçâo", disse, 
canalizando para o época das 
apariçôes - em plena primeira guerra 
mundiaJ - a justificaçâo do tempo de 

terror vivido e das previsôes do que 
poderia acontecer à humanidade. 
Manuel Isidro Alves encontra no texto 
da terceira parte do "segredo de 
Fâtima" uma linguagem muito 

prôxima à do "Livro do 
Apocalipse". O género 
literârio apocaliptico é 
identificado, por 
exemplo, quando a Irmà 
Lùcia recorre a imagens 
como a do anjo, da espada 
ou do fogo: "(...) vimos ao 
lado de Nossa Senhora 
um pouco mais alto um 
Anjo corn uma espada de 
fogo na mào esquerda 

Expressôes seme- 
Ihantes encontram-se no 
"Livro do Apocalipse", 
nomeadamente no 
capitulo rV, versiculo II, - 

"(...) e havia um anjo poderoso que 
bradava a alta voz". Também a 
imagem da cidade destruida, sobre a 
quai a Irmà Lùcia escreveu - "(...) o 
Santo Padre, antes de chegar ai, 
atravessou uma grande cidade meia 
em ruinas (...)" - é utilizada na visâo de 
Sào Joâo; "(...) naquela mesma hora 
houve um terramoto capitulo XI, 

versiculo XIII. No que diz respeito à 
imagem transcrita pela vidente do 
"Bispo vestido de branco", o reitor da 
Universidade Catôlica Portuguesa 
encontra no capitulo VII do "Livro do 
Apocalipse" um trecho em que pode 
ler-se uma referência aos eleitos "(...) 
vestidos de branco e corn palmas nas 

mâos (...)". Para Manuel Isidro Alves, 
sào obvias as "reminiscências de uma 
literatura que impressionou a Irmà 
Lùcia", as quais conduziram à 
interpretaçâo da experiência mistica 
que viveu. "Nâo sào factos", afirmou 
peremptoriamente, adiantando que se 
trata antes de "uma projecçào no 
futuro do que a vidente é capaz de 
vislumbrar" e da "sensaçâo espiritual 
de uma realidade présente". A 
"experiência mistica e espiritual da 
Irmà Lùcia foi por ela guardada como 
um segredo e deve ser interpretada 
nos sens limites e enquanto um género 
literârio", concluiu. Sobre a 
oportunidade da divulgaçào do texto, 
o reitor da Universidade Catôlica 
Portuguesa disse tratar-se de "natureza 
pastoral e que estâ relacionada corn a 
credibilidade da Igreja: A Igreja nào 
deve esconder nada de nada, mesmo o 
que nào oferece garantia de 
objectividade". 
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Em name da Local 183, da sua Direcçâo, do sen pessoal e dos sens membros, quero desejar 
a todos um Dia do Canada muito felizl 

A Local 183 sauda este grande pats no seu 133^ Aniversario e encoraja toda a gente a 
celebrar o Dia do Canada, no proximo dia 1 de Julho. 

O Canada é, e sempre foi desde o seu nascimento, um pats de braços abertos para receber 
imigrantes. De todos os pontos do mundo, chegam a esta terra pessoas que sào sempre bem 
recebidas, sejam elas ricas ou pobres, jovens ou menos jovens. 

Tal como o Canada, a Local 183 tern aceitado membros de todo o mundo, 
dando-lhes a assistência e a formaçào necessarias para se integrarem 
e se tomarem produtivos com sucesso. 

No dia 1 de Julho, venham para a rua e celebrem o pats a que agora chamamos nosso. 
Que todos tenham um seguro efeliz Dia do Canada. 

Ar.fonM £>kiru«to 
Dusi'nc»» Uanayor 

1263 Wilson Avc. 
Suite 200 

Toronto, Ontario 
M3M 3G3 
Telephone 

(416) 241-1183 
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Cimeira Uniâo Europeia/Canadà am lisboa 
Declaraçôes conjuntas sobre segurança e comércio aprovadas em Lisboa 

As relaçôes politicas e comerciais, trianguladas com 
a vertente da cooperaçâo, constituiram os très lados 
do programa da cimeira entre a Uniâo Europeia 
(UE) e o Canada que decorreu em Lisboa. A 
cimeira, que teve lugar no centro de reuniôes da 
presidência lusa dos Quinze, foi presidida por 

Pettigrew. Da agenda constaram reuniôes 
frente-a-frente, por separado, dos 
responsâveis pelos Negôcios Estrangeiros e 
Comércio Externo, prévios à chegada de 
Guterres, Prodi e Chrétien para a foto de 
familia, seguida de plenârio, conferéncia de 

imprensa e almoço oficial no 
Centro Cultural de Belém (CCB). 

Antonio Guterres, pelo Conselho Europeu, e 
chefiando a delegaçâo canadiana o primeiro- 
ministro Jean Chrétien. Na cimeira, participaram 
igualmente o présidente da Comissâo Europeia, 
Romano Prodi, e o comissârio para as Relaçôes 
Externas dos Quinze, Chris Patten. A lista de 

intervenientes ficou compléta corn o ministro de 
Estado e chefe da diplomacia do Palâcio das 

J Necessidades, Jaime Gama, o secretârio de Estado 
do Comércio e Serviços de Portugal, Osvaldo 
Castro, e os titulares dos Negôcios Estrangeiros e do 
Comércio canadianos, Lloyd Axworthy e Pierre 

A cooperaçâo em missôes de paz e 
na prevençâo de conflitos sâo os 
principais temas présentes na 
declaraçào comum sobre 
segurança e defesa aprovada na 
Cimeira UE/Canadâ que se 
realizou em Lisboa. 
Relativamente às relaçôes 
econômicas, as duas partes 
distribuiram também um texto conjunto 
defendendo o relançamento das 
negociaçôes da Organizaçâo Mundial de 
Comércio (OMC) e a cooperaçâo a nivel 
do comércio electrônico. 
A construçâo da paz e a prevençâo de 

conflitos continuarâ a ser a principal prioridade nas 
relaçôes externas das duas partes, as quais 
concordaram também em fortalecer a capacidade 
das Naçôes Unidas, organizaçôes regionais como a 
OSCE e outras instituiçôes, incluindo da sociedade 
civil. O objective é envolver todos estes 

sectores na promoçâo e 
construçâo da paz, référé a 
declaraçào. As duas partes 
comprometem-se a realizar dentro 
de seis meses uma reuniâo de 
peritos para examinar as 
possibilidades de tornar efectiva 
essa cooperaçâo em missôes de 
prevençâo de conflitos em 
diversas regiôes, nomeadamente 
em Africa. A UE e o Canadâ 
comprometeram-Se também a 
colaborar no reforço do papel dos 
représentantes das Naçôes Unidas 
em paises afectados por conflitos. 
Relativamente ao comércio, a UE e o 
Canadâ defenderam a necessidade de 
uma maior liberalizaçâo para o sector 

assim como o fortalecimento das regras 
multilaterais de forma a incrementar o crescimento 
econômico mundial. Reafirmaram ainda a 
importâneia de uma nova ronda de negociaçôes da 
Organizaçâo Mundial de Comércio (OMC) como 
chave para dar resposta corn èxito a estes desafios e 
comprometeram-se a trabalhar em conjunto para 
procurar um consenso corn vista a relançar as 
negociaçôes a nivel da OMC o mais 
rapidamente possivel. As duas partes 
defenderam, por outro lado, uma 
cooperaçâo mais estreita entre a OMC, o 
Banco Mundial, o FMI e outros organismos 
especializados das Naçôes Unidas. 
No que diz respeito ao comércio electrônico, 
o Canadâ e a UE concordaram em 
intensificar as negociaçôes para a conclusâo 
de uma convençâo sobre a criminalidade a 
nivel informâtico e da Internet, que estâ a 
ser negociado no âmbito do Conselho da 
Europa. As duas partes também 
concordaram em intensificar a cooperaçâo 
bilateral para alcançar um piano de 
cooperaçâo em âreas que englobam a 

privacidade, a segurança dos consumidores e a 
protecçâo dos utilizadores do-comércio electrônico. 
Comprometeram-se ainda a trabalhar no âmbito da 
Uniâo Internacional das Telecomunicaçôes (ITU) e 
do ICANN (Internet) para promover o crescimento 
graduai da Internet como primeira plataforma 
electrônica para a sociedade da informaçâo. A UE e 
o Canadâ manifestaram igualmente o seu 
empenhamento no progresso de discussôes sobre o 
comércio electrônico no âmbito da Organizaçâo 
Mundial de Comércio. No que respeita ao comércio 

bilateral, as duas partes decidiram promover os 
maiores esforços através dos seus représentantes a 
fim de procurar resolver os seus diferendos no que 
se référé ao comércio de vinhos e bebidas 
espirituosas. Resolveram ainda iniciar conversaçôes 
exploratôrias corn vista à obtençâo de um acordo de 
cooperaçâo nos dominios cultural e audiovisual, 
cujo âmbito deverâ ser delineado a partir das 
negociaçôes que terâo lugar no proximo Outono, diz 
a declaraçào conjunta da Cimeira sobre esta 
matéria. 
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E foi no passado domingo que, ao norte de Orangeville, se inaugurou o Parque Camôes, hâ muito temj 
aspirado pela comunidade e que agora é uma realidade. 
Este dia contou corn a presença de dezenas de cerca de duas centenas de pessoas que assistiram < 
desfraldar das bandeiras canadiana e portuguesa, tendo Isabel Sinde cantado os hinos nacionais. 
O Parque Camôes foi benzido pelo Monsenhor Eduardo Resendes que esteve présente para o efeito. 
A tarde foi ainda marcada pela participaçâo do agrupamento Samba 2001, a cantora angolana Rebeci 
Bagarrâo e ainda Isabel Sinde. 
A partir de agora o Parque Camôes esta pronto para utilizaçâo, devendo os 
interessados contactâ-lo pelo telefone (416) 536-5961 ou (416) 918-4923. 

Foto de Jorge Ribeiro 

I 

Mais um ano de 
radio... Mais um 
ano de vida ACirv Radio 

completou 
recentemente 
14 anos de vida 

e uma das suas 
apresentadoras também. 
A Maria Fernanda, pode 
dizer-se, fez também 14 
anos pois que faz parte 
da grande équipa desde 
o principio do projecto 
Cirv. 
No que diz respeito à sua 
idade real sâo mais um 
ou dois anos... Coisa de 
somenos importância 
pois nâo Iho perguntei e 
até ficaria mal. Pelo 
menos é o que se diz. 
Muitos dias, muitas 
horas no “ar”, a tentar 
tornar o quotidiano dos 
ouvintes da Cirv mais 
agradâvel, deixando sair 
uma gargalha, quantas 
vezes sem grande 

vontade, devido aos problemas da vida que qualquer pessoa tem e, 
embora esta nossa profissâo de comunicar nâo se condôa corn isso, 
nos também passamos por eles. 
A direcçâo e colegas dirigem à Maria Fernanda os melhores votos de 
felicidade e parabéns por mais um ano de vida. 

I 
■S- 

DM 

Espanha queixa-se de 
Portugal por causa da posca 
A Espanha apresentou esta semana um protesto ofieial junto da Uniâo 
Europeia e do embaixador de Portugal em Madrid, contra o bloqueio dos 
camiôes de mercadorias espanholas, na passada sexta-feira, em 
Matosinhos. Madrid protesta contra a "passividade policial" e pede a 
Portugal "esclarecimentos sobre os acontecimentos e indemnizaçâo pelos 
prejuizos”. 
Um porta-voz do Ministério dos Negôcios Estrangeiros espanhol revelou à 
AFP que Madrid "denunciou junto da Uniâo Europeia a grave violaçâo e 
o atentado ao mercado interno, e exige a adopçâo das medidas necessârias 
para assegurar a livre circulaçâo de produtos e permitir a indemnizaçâo 
pelos danos". Na sexta-feira, entre 350 e 400 pescadores portugueses 
bloquearam e atacaram cinco camiôes espanhôis e oito portugueses que 
transportavam sardinha provenientes de Espanha. 

Âssine e divulgue 

O MILÉNIO 
Assinatura anual no Canada, por apenas $48, GST incluido, 

para os EUA $75 e Europa $130. 

Envie a sua inscriçâo (nome, morada, côdigo postal e 
numéro de telefone) através do FAX: (416) 538-0084 

ou para o 1087 Dundas Street West Suite 103 
Toronto, Ontario, M6J IW9 



6 COMUNIDADE 
Quinta-feira, 29Junho, 2000 

O MILÉNIO 

Entrevista de Maria Fernanda 

E foi isso que nos deu: um verdadeiro 
espectaculo. Estou muito habituada a 
ver grandes espectaculos. Espectaculo 
é tudo, nao so quando entra em cena 
o cabeça de Cartaz. E a iluminaçâo, o 
som, a cor, as projecçôes de imagens 
acompanhando o que se passa no 
palco, levando até um écran o proprio 
dizer e sentir da voz e da presença. 
Espectaculo é saber-se pisar o tablado 
de um palco (seja ele qual for) com 
classe, e ser portador de muita 
simplicidade. Fazendo dessa 
simplicidade de menina grande da 
cançâo, um elo de ligaçâo com o 
publico. Embora este nâo tenha 
atingido os mimeros desejados o 
espectaculo foi extraordinârio. O 
publico esteve integrado nele 
cantando todas as letras das cançôes, 
como que a provar; “Roberta estamos 
aqui contigo e tens aqui os tens 
admiradores”. Houve portanto o que 
o artista tanto nécessita: divisâo de 
alma. E alma foi o que nâo faltou a 
Roberta. Entregou-se inteiramente 

tempo. Foram muitos anos de luta a 
correr contra o tempo. Hoje, corro o 
Brasil de ponta a ponta corn a 
particularidade de todo esse povo ter 
muito respeito por mim. Sem 
esquecer, claro esta, o publico 
português, que tanto me tem 
acarinhado, comprado os meus discos 
e esgotado todos os recintos onde me 
tenho apresentado em Portugal. 
Creio que sou uma pequena-grande 
loucura em Portugal. 
M - O que foi para si essa conquista 
do Brasil. Sabemos que o mercado do 
brasileiro é dos mais dificeis do 
Mundo. E um pais que tem mùsica 
por todos os lados e gente virada para 
essa mùsica... 
R.M. - Principalmente sendo mulher. 
E uma luta ainda maior. 
M - Porquê essa dificuldade sô por se 
ser mulher? 
R.M. - A cabeça do homem no Brasil 
ainda nâo estâ a acompanhar a 
evoluçâo destes tempos, embora se va 
sentindo uma maior abertura. E a 
mulher brasileira começa a dar um 

mostrando que nâo é 
de qualquer maneira 
que se chega ao topo 
de uma vida artistica 
no Brasil. Resta, antes 
da entrevista, enal- 
tecer aqui a extra- 
ordinâria orquestra e 
vozes que tâo magni- 
ficamente marcaram 
presença, assim como 
o som TNT. 
Milénio-Como 
começou tudo isto? 
Roberta Miranda - O 
meu Grande sonho 
era tornar-me reco- 
nhecida. Mas... era 

muito dificil pois naquele tempo 
diziam que a mulher nâo vendia 
discos e as gravadoras nâo aceitavam. 
Comecei entâo como compositora 
porque pensei que de alguma forma 
tinha que me tornar conhecida. 
Comecei a entregar mùsicas minhas a 
diverses artistas. E quando elas 
estouraram, como grandes êxitos 

Roberta Mira 
signifîca espectaculo 

SA TELLITE SYSTEMS 

coin a 

em sua casa V 

através dos 

serviços de 
Orbit Satellite Systems 

RS. - A RTPi nâo trirâ através do sistema cable 

6985 Davand Dr. Unit #7, Miss, Ont. 
TEL (905) 670-3660 & 1-877-672-4848 durante anos e anos, as grandes salto merecido. Social e politicamente 

gravadoras começaram a querer saber falando, a mulher estâ a provar que 
seeucantava. Eeujâcantavahâtanto pode estar lado a lado caminhando 
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com O seu companheiro e seu 
amigo. Mas existe esse machismo 
no Brasil. 
M - Depois de romper esta 
barreira, tudo foi mais fâcil? 
R. M. - Depois de dois anos, eu 
estava firmada no mercado corn 
um nome respeitâvel. As pessoas 
começaram a deixar de falar 
porque quando nos é dada a 
chance, calamos a boca das 
pessoas corn o talento. Contra o 
talento, nào hâ argumentos. E 
aqui estou eu, hoje corn 13 CD ' s 
e corn cerca de 12 milhôes de 
copias vendidas sô no Brasil. Em 
Portugal, jâ vendi mais de um milhâo. 
Mas o que mais me consagrou na 
minha carreira foi “Sua Magestade, o 
Sabiâ”. 
M - Paie do proximo trabalho. 

M - Obrigado por nos ter dado dentro 
do seu espectâculo aquele quadro 
bem fadista e ter trazido a palco a 
grande imagem de Amâlia. 
R.M. - Alias, eu sou em tudo que faço 

R. M. - A gravaçâo de um CD de 
fados, numa homenagem a Amâlia 
que sempre foi para mim um grande 
idolo na arte do canto, esta a ser 
preparado corn todo o cuidado e corn 
muito respeito. 

muito exigente. Os meus espectâculos 
tem que ser tratados assim também. 
O pùblico tem o meu grande respeito. 
M - Neste momento se tivesse que 
escolher dois artistas do canto 
brasileiro, em quais recairia a sua 
escolha? 
R.M.- Maria Bethânia e Roberto 
Carlos. 
M - Gostariamos de estar nesta 
conversa muito mais tempo porque 
conversar corn a Roberta é muito 
bom, mas o tempo nâo perdoa. A sua 
despedida. 
R. M. - Muito obrigada por todo este 
apoio. Foi bom conhecer vocês do 
Milénio e Cirv. O meu obrigado a 
você e ao Frank Alvarez. Obrigada do 
coraçâo. 
M - Roberta foi bom escutâ-la. Foi 
muito bom ver o seu Show, alias dos 
melhores que temos visto. Desejo-lhe, 
como diz a sua cançào, que Va corn 
Deus e que ele a traga de novo até nos 
num proximo futuro. Foi pena o 
pùblico nâo ter correspondido, como 
era de desejar, a um espectâculo de 
tâo grande qualidade. Apenas 
fazemos votos para que, da prôxima 
vez, a Roberta Miranda tenha vârias 
casas cheias. 

Take a moment 
te capture the past là .éJ 
As the summer arrives and our 
leisure time becomes more 
abundant let us spend some time 
to look at our roots. Many of us 
will be travelling back to Portugal 
where will get to see first hand the 
land of our parents. Even those of 
us not lucky enough to be 
travelling to our Parent's 
birthplace this summer, should 
still examine where they came 
from. With some of my leisure 
time this last weekend, I was 
talking with some people from 
various parts of Portugal. As we 
were talking I was fascinated by 
the stories of how people make 
such a monumental decision to 
leave their native land and travel 
to something that is totally foreign. 
What an adventure! I think these 
people and I note these people are 
our own parents are truly 
adventurous people filled with 
courage, stamina and intelligence. 

Think of what it takes to be able to 
come and reinvent yourself in a 
whole new world. It takes a very 
special person to leave everything 
behind in search of something 
better. The stories varied and each 
was unique. It was disheartening 
when some of them couldn't relate 
and didn't know exactly why or 
how their parents came to settle 
here in Canada. If you want to 
hear a true story of bravery filled 
with excitement and real emotions 
just ask your parents the why, 
when, where, what, who and how 
they arrived where they are today. 
If you don't already know this 
information your in for a real treat. 
If you do know it, let us not forget 
and say thank you. The efforts 
they made have allowed us to have 
the lives that we have. If nothing 
else turn the television sets off for 
a while and listen to some real live 
drama. 

PRODUTOS MATURAI5 E MEDICINA HOMEOPATICA 

Manjite uma enfi-cvista com o Notiirbta Homcoputo 
Antonio Medeiios, jii coin iiniitos imos tie expcriecin, 
(jiie o poiimi njmiar mi aoluçtio dos sens probtenins. 

Visite-nos no 920 Dundas Street West 
Telefone: (416) 603-7978 
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Continuaçào da ediçào anterior 

Tratava-se de um casaco de senhora, 
que devido ao seu detriorado 
aspecto, nenhuma filha de Eva teria 
coragem de vestir, por mais fria que 
pudesse estar a temperatura. 
O outro, que no passado pertencera 
a um membro do sexo forte, nem 
por isso pudera suster os constantes 
ataques das traças, que o haviam 
deixado quase como um coador de 
châ - crivado de pequenos furos 
redondos - como se o ataque tivesse 
sido infligido por uma espingarda 
caçadeira, carregada de bagos de 
chumbo. 
No sôtâo, entre tantas outras 
velharias, essas duas decrépitas 
peças de vestuârio, pendiam 
abandonadas do cabide de pés de 
leâo. O de homem, num estilo 
antigo corn ligeira cintura, num 
axadrezado que lembrava os capotes 
dos palhaços, apesar dos furos das 
traças, havia servido de abrigo ao 
"Espirito das coisas velhas", que dali 
présidia a todo o refugo que aos 

poucos se tinha vindo a acumular no 
lugar, zelando pelos interesses e boa 
ordem desses trastes velhos, que lhe 
estavam subordinados. 
Pousando o olhar, (perdoem-me a 
expressâo), numa estilizada area, 
corn as aldrabas partidas, (espécie 
de tesouro de piratas), que alguém 
ao descartar no seu interior 
qualquer objecto, havia deixado de 
boca escancarada, o espirito 
deparou corn um longo tubo de 
cartâo, adornado corn desenhos que 
as mâos das pessoas a usâ-lo tinham 
desvanecido e era fechado num dos 
extremos por um vidro e no outro 
por um tampo corn um pequeno 
orificio. 
Tratava-se, disso estava certo, do 
objecto que o seu amigo, o "Espirito 
do passado," que pacientemente 
vinha a aguardar, lhe havia descrito. 
Corn um dos derradeiros raios de 
Sol, que naquela tarde entraria no 
sôtâo, chegou corn pompa e 
circunstâneia o mâgico visitante - 
terminando a expectativa do velho 
casaco xadrez. Nâo se viam jâ por 

algum tempo, caindo nos braços um 
do outro corn manifesto regozijo. 
- Tenho ali o tubo que mencionaste 
na tua ultima visita, disse o casaco, 
apontando corn a sua manga para a 
area antiga. 
- Folgo que nâo te tivesses 
esquecido, disse o recém-chegado, 
aproximando-se do velho baü, onde 
foi manusear o cilindrico objecto, 
deixando-o depois tal como este se 
encontrava. 
- Achas que o pequeno vira por ele, 
perguntou o casaco de astraeâ, num 
torn misto de curiosidade e dùvida ? 
Corn um olhar de superioridade, a 
importante criatura meneando a 
cabeça, disse convicto: 
- Dentro de alguns momentos tê-lo- 

it emos por aqui 

Sentados num pequeno quarto de 
estudo, no andar por baixo do sôtâo, 
um homem de idade e um rapazito, 
estavam entregues, cada quai à sua 
tarefa, que constava da leitura de 
livres. Tratava-se de avô e neto. 

Por: 
Fernando 
Feliciano 
de Melo 

Pelas tardes, na quietude do lugar, 
enquanto um procedia aos seus 
trabalhos escolares de casa, o outro, 
através das suas muitas leituras, 
trazidas da livraria, viajava pelo 
passado, relembrando-o saudoso. 
Parando por uns momentos, o 
pequeno que parecia entregue a 
qualquer dùvida, perguntou: 
- Avô, o que é um Caleidoscôpio? 
Nesta liçâo falam de um, mas nâo 
explicam o que é, ou como funciona, 
quis saber o Joâozinho. 
- E um tubo que tem no seu interior 
très espelhos, formando um 
triângulo, sobre o quai um vidro 
redondo despolido, sépara uma 
câmara cheia de pedacinhos de 
vidros de vârias cores, os quais, 
sempre que se volta o tubo, 
produzem um desenho diferente, 
mas que devido â sua forma é 
sempre simétrico, explicou o velho. 

DOMIXGOS MEAT PACKERS ETD 

Peça KUL ôctt Itmiecedm 
hahiliiaî M c(Vum de 

a£ta quaiidade da 

Vaamgaa Me^ Pack&ta 
Horâcio Domingos 

ouTO por’tu^uês' unico m<5i 

0'PCPiC\0 omingos- 
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De oilde vêm os bébés?... E outras Pergiintas 
De onde vêm os bébés? 

Resposta para uma criança de 4 anos: 
Os bébés sâo feitos pelo pai e pela mâe e 
crescem num sitio especial do 
corpo da màe chamado 
utero. ( 

Resposta para uma criança 
de 9 anos: 
Os bébés resultam duma relaçâo 
sexual entre um homem e uma 
mulher. 
A relaçâo sexual acontece 
quando um homem e uma 
mulher se amam um ao outro. Se 
ambos quiserem, o homem 
introduz o seu pénis na vagina 
da mulher. Se o esperma se juntar ao ôvulo que 
esta no corpo da mulher, esse ôvulo é fertilizado. 
Este ôvulo depois desenvolve-se num bébé que 
cresce no utero materno durante os 9 meses 
seguintes. 

Porque é que os seios das raparigas se 
desenvolvem? 

Para que um dia, quando a rapariga se tornar 
mulher, se ela tiver um bébé possa 

produzir leite nos seios. O bébé pode 
beber o leite através dos mamilos da 
mâe para se alimentar. 

Porque é que eu nâo tenho seios? 

Resposta para uma rapariga: 
Tu tens, mas sâo muito pequenos e 
achatados. 
Quando fores mais crescida, os teus 

seios também vâo crescer. 

Resposta para um rapaz: 
Tu tens, mas sâo muito pequenos e achatados. 
Quando as raparigas crescem e se tornam 
mulheres, os seios delas também crescem. Mas 
os seios dos homem normalmente ficam 
achatados. 

Body & Soul of Portugal 
OUI tardo do verâo equestro 

Os membros de Body & Soul of 
Portugal - Wine Club, reuniram-se no 
passado domingo em Cedar Mills 
Farms & Equestrian Center, onde 
tiveram a oportunidade de apreciar 
uma apresentaçâo equestre por Frank 
Grelo e os seus estudantes. 
Numa tarde de verâo, os membros do 
Body & Soul of Portugal, puderam 
apreciar a elegância e graciosidade do 
nobre animal, adoptado e eleito pela 
humanidade que o nâo dispensa. 
Desde cedo, na histôria, o cavalo 
conquistou um lugar impossivel de 
destronal por qualquer outro animal 
ccnhecido pelo homem. O mestre 
Frank Grelo nâo o deixa esquecer 
procedendo à sua homenagem sempre 
que possivel. 

liiilmtj juin* 

Dezasseis estrangeiros 
detidos nas laies 

Dezasseis estrangeiros portadores de 
passaportes falsificados foram detidos nas 
Lajes, ilha Terceira, Açores, quando 
pretendiam embarcar para o Canada, disse à 
Agência Lusa fonte dos Serviços de 
Estrangeiros e Fronteiras. Segundo a mesma 
fonte, que nâo revelou a nacionalidade dos 
detidos nem o dia em que ocorreu a detençâo, 
o caso fol entregue ao Tribunal da Praia da 
Vitôria. À entidade judicial competirâ a 
confitmaçâo, ou nâo, das detençôes e a 
aplicaçâo das medidas de cauçâo respectivas, 
adiantou a mesma fonte. 

Mil idosos num encontro 
em Ponta Delgada 

Cerca de um milhar de idosos das 22 freguesias 
do concelho de Ponta Delgada reùnem-se, a 07 
dejulhü na lagoa do Canàrio, num encontro de 
confraternizaçâü promovido pela autarquia 
local. A iniciativa, que contarâ c.om animaçâo 
cultural e cantadt>re.s populares, surge depois da 
experiência realizada, em 199i). corn um 
passeio a bordo do navio "Gcilfinho Azul", 
referiu fonte da autarquia. A Câmara Municipal 
de Ponta Delgada assegura os transportes 
colectlvos das diferentes freguesias para o local, 
alvo de recentes trabalhos de beneflciaçâo. 

Furnas corn nova escola 
para evitar deslocaçBes 

à Povoaçâo 
Uma nova escola do 2° e 3® ciclos do ensino 
bâsico, corn capacidade para acolher entre 250 
e 300 alunos, é inaugurada terça-feira nas 
Fumas, ilha de S.Mîguel, foi divulgado 
recentemente. O novo edificio escolar, orçado 
em cerca de 300 mil contos (1,5 milhôes de 
euros), vaî ser frequentado a partir do ano 
lectivo 2000/2001 por estudantes das Fumas e 
da freguesia vizinha da Ribeira Quente. 
Segundo o Governo açoriano, a sua entrada 
em funcionamento permitirâ aliviar o numéro 
de alunos da escola bâsica de secundaria da 
Povoaçâo, sede do concelho a que pertencem 
as duas localidades, evîtando as demoradas 
deslocaçôes diârias dos estudantes. Na EB 2,3 
das Fumas foram jâ investidos 237 mil contos, 
montante que ascenderâ a 297 mil contos corn 
a execuçâo das infra-estruturas para as 
valências de Educaçâo Fisica e Desporto. 

□liveira Rental 
Cottage: Summer &\WinterJ^ishing 

► Aluga-se Barcos a Motor 

► Excelente Lugar para pesca 

►Aluga-se Casa de Campo 

►Verâo & Inverno 

►Aluga-se Apartamento 5 min de Praia 
Mtdtand:G(705) 534-9935 
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Julgamento de burla começou em 
Vila Franca do Campo 

O Tribunal de Vila Franca do Campo, ilha de 
S.Miguel, Açores, começou a julgar nove pessoas 
acusadas do desvio de cerca de 1,6 milhôes de 
contos (oito milhôes de euros) da Caixa Gérai de 
Depôsitos (CGD). O caso, ocorrido entre 1994 a 
1997, envolve o entâo gerente do balcâo da CGD em 
Vila Franca do Campo, acusado de liderar o 
conjunto de arguidos. Os arguidos sâo acusados de 
associaçào criminosa, burla qualificada, falsificaçâo 
de documentos e corrupçào activa e passiva. 
Segundo a acusaçâo, o grupo recorria, 
alegadamente, à angariaçào de propostas de 
empréstimo para a compra de gado de récria, 
apoderando-se dos montantes requeridos. Os 
arguidos terâo conseguido realizar, nos très anos em 
que desenvolveram a actividade, um total de 726 
operaçôes envolvendo montantes que chegaram a 
atingir os cinco mil contos (25 mil euros) cada. No 
processo vâo ser ouvidas 263 testemunhas, que 
levaram cerca de duas horas a ser chamadas e que 
ocuparam toda a sala de audiências improvisada no 
Auditôrio de Animaçâo Cultural de Vila Franca do 
Campo. O julgamento deste processo ira prolongar- 
se pelos prôximos meses, segundo a juiza présidente 
do colectivo, Fernanda Moreira. No inicio da sessâo 
de terça-feira, a acusaçâo viu negado pelo Tribunal 
um pedido de adiamento do julgamento, 
apresentado corn a alegaçào da falta de comparência 
de trinta testemunhas consideradas essenciais para a 
produçâo da prova. Os advogados dos arguidos 
opuseram-se, argumentando nâo se poder arrastar 
um processo longo pela sua natureza e cujo atraso 
implicaria prejuizos para os envolvidos. 

PSD acusa governos nâo 
resolverem problemas dais Uhas 

o lider do P^D/Açores acusou os governos Regional 
e da Repùblica de "enganar" a populaçâo do 
arquipélago remetendo para a presidência francesa 
da Uniâo Europeia a resoluçào dos problemas que 
afectam as ilhas. Numa conferência de imprensa em 
Ponta Delgada, Manuel Arruda salientou que 
apesar da presidência portuguesa constituir "uma 
boa oportunidade" para colmatar as falhas da 
Agenda 2000, as soluçôes para a falta de quota 
leiteira e a revisâo do programa de medidas 

especificas para os Açores e Madeira (POSEIMA) 
"ficaram adiadas". Perante isto, "nâo resta outra 
alternativa ao PSD" senâo a de "tentar influenciar a 
presidência francesa", através das suas 
representaçôes na Assembleia da Repüblica e 
Parlamento Europeu, realçou o candidate social- 
democrata à presidência do Governo açoriano nas 
eleiçôes de Outubro. Manuel Arruda acusou, ainda, 
o présidente do Executive regional, Carlos César, de 
desenvolver "um marketing socialista que vende gato 
por lebre", ao "garantir aos açorianos" a aprovaçâo 
das medidas especificas para as regiôes 
ultraperiféricas, quando, afinal, o dossier ficarâ "aos 
cuidados do Governo de Paris". 

Regata corn botes baleeiros nos 
400 anos do Capelo 

Nove botes baleeiros de très ilhas açorianas fazem-se 
sâbado ao mar numa regata destinada a celebrar os 
400 anos do Capelo, freguesia do Faial corn intensa 
actividade baleeira antes do vulcâo que a destruiu 
parcialmente em 1957/58. Segundo anunciou a 
comissâo organizadora das celebraçôes, a regata â 
vela, com um distânda de cinco milhas nâuticas, a 
cumprir em duas horas, pretende também 
homenagear os antigos baleeiros que até â década de 
oitenta arpoaram os grandes cetâceos a bordo de 
pequenos botes. A homenagem inclui o 
descerramento de uma lâpide no Porto Comprido, 
Capelo, que chegou a acolher, em simultâneo, duas 
dezenas de canoas baleeiras antes do vulcâo dos 
Capelinhos. Além das nove canoas bcileeiras do 
Pico, Faial e S.Jorge jâ confirmadas na regata, a 
organizaçâo admite a presença na prova de outros 
botes do Pico e Terceira. Fonte de rendimento para 
numerosas familias açorianas, em particular no 
Faial e Pico, a caça â baleia foi interrompida devido 
à protecçâo internacional da espécie que inclui 
medidas impeditivas de comercializaçâo dos 
derivados do cetâceo. A suspensào da actividade 
levou ao encerramento de vârias fâbricas, algumas 
delas transformadas em museus. 

"Azucar Moreno” nas festas da 
Madalena do Pico 

o duo espanhol "Azucar Moreno", os "Delfins" e 
Lùcia Moniz sâo figuras de cartaz das festas de 
Santa Maria Madalena, que decorrem na ilha do 

Pico, de 20 a 23 de Julho. Em conferência de 
imprensa, a comissâo organizadora dos principais 
festejos da Madalena revelou também, a 
participaçâo nos arraiais festivos dos agrupamentos 
"4+1", "Atlas", "Ronda das Nove", "Nox" e "Dilema". 
Corn o seu ponto alto a 22 de Julho, dia feriado 
municipal em que se realiza a procissâo corn a 
padroeira, o programa das festas da Madalena inclui 
ainda o lançamento de dois livros da autoria de dois 
autores locais, Dias de Melo e Tomâs Duarte. Uma 
prova automobilistica, um campeonato açoriano de 
voleibol de praia e competiçôes nâuticas sâo outras 
das iniciativas programadas. 

Pico corn nova fabiica lacticinos 
em 2001 

A nova fâbrica de lacticinios da ilha do Pico, Açores, 
orçada em 1,2 milhôes de contos (seis milhôes de 
euros), entra em funcionamento no proximo ano, 
estando previstos para Maio os primeiros ensaios. 
Segundo revelou o secretârio Regional da 
Agricultura e Pecas dos Açores, Fernando Lopes, a 
nova unidade fabril terâ capacidade para absorver 
toda a produçâo leiteira local que, na campanha 
1999/2000, atingiu os 8,4 milhôes de litros, valor 
recorde desde 1989. Propriedade da PICOLAZE, 
uma sociedade constituida por capitals da LactoPico 
(49 por cento) e da Lacticinios de Azeméis (51 pc), a 
fâbrica poderâ transformar 60 mil litros de leite 
diârios, sensivelmente o dobro da produçâo actual. 
O financiamento do empreendimento é assegurado 
pela Uniâo Europeia em 50 por cento, assumindo o 
Governo Regional e a PICOLAZE a parte restante, 
em parcelas iguais. 

Dezasseis estrangeiros 
detidos nas Leÿes 

Dezasseis estrangeiros portadores de passaportes 
falsificados foram detidos nas Lajes, ilha Terceira, 
Açores, quando pretendiam embarcar para o 
Canada, disse â Agência Lusa fonte dos Serviços de 
Estrangeiros e Fronteiras. Segundo a mesma fonte, 
que nâo revelou a nacionalidade dos detidos nem o 
dia em que ocorreu a detençâo, o caso foi entregue 
ao Tribunal da Praia da Vitôria. A entidade judicial 
competirâ a confirmaçâo, ou nâo, das detençôes e a 
aplicaçâo das medidas de cauçâo respectivas, 
adiantou a mesma fonte. 

Bairrafta ^f^^hurragqueîra 
Take-out Under L.L.B.O 

•Leitâo à Bairrada 
•Frango no Churrasco 
• Bacalhau na Brasa 
•Coelho na Brasa ““ 
•Chanfana e muito mais... 

y 
Roasted Suckling Pig* 

\ Roasted Chicken» 
f Grilled Codfish» 

Charcoal Rabbit» 
Goat & much more...» 

1000 College St. Tor,, Ont. M66 1A7 
1002 College St. Tor., Ont, M66 1A7 
33 Hlllcrest Ave. Miss., Ont. L5B 1K5 

(410)539-8239 
(418)534-7057 
(905)273-9438 
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Acusaçôes e contra-acusaçôes 
marcaram o processo que diz respeito 
à existência de um "saco azul", 
alegadamente para uso da présidente 
da Câmara de Felgueiras. Até agora 
remetida ao silêncio, Fâtima 
Felgueiras promoveu uma 
conferência de imprensa em que 
afirmou nâo conhecer a existência da 
conta bancâria no centro da 
polémica. Horâcio Cunha, ex-assessor 
da présidente, contestou essa 
afirmaçâo noutra conferência de 
imprensa, que realizou a seguir, 
apresentando documentos assinados 
e manuscrites pela prôpria. 
O caso, que envolve alegada "lavagem 
de dinheiro" e jâ chegou à 
Procuradoria-Geral da Repüblica, 
através de denüncia anônima, esta a 
ser investigado pela Policia Judiciâria, 

à quai Horâcio Cunha promete fazer 
chegar documentos 
"comprometedores" para Fâtima 
Felgueiras. A autarca negou as 
acusaçôes, afirmando desconhecer a 
conta bancâria, as suas 
movimentaçôes e os bénéficiés que 
delà teria recebido. 
Quanto ao pelouro de finanças 
paralelo, que faria a gestào do 
dinheiro, "nâo hâ nem nunca houve, 
nem da Câmara Municipal nem do 
PS". No entante, Horâcio Cunha 
apresenta um documente manuscrite 
por Julio Faria, a segunda figura 
envolvida na questào e que precedeu 
Fâtima Felgueiras na presidência da 
câmara - actualmente, présidente do 
FC Felgueiras -, segundo o quai teria 
sido o prôprio a denominar de 
"pelouro paralelo" a organizaçâo 

montada para gerir o dinheiro. 
Para a autarca, e no tocante à questâo, 
hâ, "simplesmente", uma "conta e 
uma contabilidade da exclusiva 
iniciativa dos dois militantes que, 
desde Julho de 1997, foram 
responsâveis pela ârea financeira da 
direcçâo de campanha das eleiçôes 
autârquicas". Actividade pela quai, 
alega Fâtima Felgueiras, "nunca 
prestaram contas". O que é "false", 
segundo Horâcio Cunha, 
que assinou um contrato 
de prestaçâo de serviços 
corn a autarca no quai 
se obrigava à apresentaçâo 
de um relatôrio menscil. 
Para o provar, o ex- 
assessor mostrou um 
documente 
rubricado por 

Fâtima Felgueiras, que escreveu 
ainda: "Visto. Optimo." 
A compra da viatura nova da autarca, 
paga corn um cheque da conta 
paralela e outre da conta pessoal de 
Horâcio Cunha, foi explicada por 
Fâtima Felgueiras como um processo 
delegado no ex-assessor, ao quai foi 
alheia e que decorreu no âmbito do 
seu divôrcio. No entante, para o ex- 
assessor, foi "lavagem de dinheiro". 
Horâcio Cunha afirmou ter recebido 
5250 contes em notas, "numa pasta 
verde" dada por um colaborador de 

uma empresa local, dos quais 
depositou 4700 na sua conta 

pessoal "por coacçâo 
psicolôgica" da autarca, 
tende page os restantes mil 
por cheque da conta 
paralela. 

ONU prevê 
independência 

para Timor 
no tiutono de 2001 

As eleiçôes que darào a Timor o estatuto de pais 
independente poderâo realizar-se entre 30 de Agosto e o 
inicio de Dezembro de 2001. "Posso prever sem riscos 
que as eleiçôes, e talvez a independência, ocorrerâo no 
prôximo ano, numa data entre 30 de Agosto e o inicio de 
Dezembro", disse o administrador da ONU para Timor- 
Leste, no Conselho de Segurança das Naçôes Unidas. 
Vieira de Mello disse ter jâ discutido esta questào corn o 
lider histôrico da Resistência, Xanana Gusmâo, e que as 
eleiçôes servirâo, "muito provavelmente", para escolher 
uma assembleia constituinte. Entretanto, Xanana nâo 
terâ poderes executives no governo de coligaçâo, porque 
a ONU considéra que apenas Vieira de Mello estâ 
mandatado para ter essas competências no periodo da 
transiçâo. 

Situaçâo no PS "agueco" debate na Assembleia Legislativa 
Varias bancadas da Assembleia 
Regional da Madeira manifestaramr 
se ^contra afirmaçôes do présidente 
do PS- M, Mota Torres, segundo as 
quais "o parlamento regional nâo 
deve ser uma passarela de vedetas". 
A afirmaçâo do dirigente socialista, 
dirigida ao seu Grupo Parlamentar 
de 12 deputados, do quai apenas um 
farâ parte da lista de candidates nas 
legislativas de Outubro, terâ caido 
mal nao apenas entre a bancada 
"rosa", mas também entre outras 
bancadas. 
Diversas intervençôes politicas, 
aproveitando a crise interna 
socialista, surgiram de pronto, com 
saliência para a contundência de 

Paulo Martins (UDP), que proclamou 
a sua "profunda indignaçâo". Para o 
deputado, as criticas, neste momento, 
"têm que ser dirigidas ao senhor que 
lidera o PS-M e que desautorizou 12 
deputados eleitos pelo povo, 
anunciando que eles, ao intervirem, 
ao debaterem e ao trabalharem 
andam aqui a fazer desfile de 
passarela". 
Numa intervençào aplaudida por 
todas as bancadas e pela deputada 
independente do PS Violante Matos, 
Paulo Martins referiu que a sua 
indignaçâo "vai toda para o 
comportamento deste senhor, que 
nâo sô atinge a bancada socialista, 
mas também a dignidade deste 

parlamento, pois é dever dos seus 
deputados intervirem e nâo fazer 
como ele, que na Assembleia da 
Repüblica entra mudo e sai calado". 
Também o social-democrata 
Crisôstomo Aguiar lamentou as 
afirmaçôes de Mota Torres e a crise 
que assola o Partido Socialista na 
Regiâo, justificando; "o PSD précisa 
de uma oposîçâo forte, para também 
nos poder fazer caminhar numa boa 
direcçâo em termes governativos". 
Gil França, lider da bancada "rosa", 
foi mais ameno nas criticas, 
afirmando que "todo o processo foi 
mal conduzido, pois nâo faz sentido 
que estando este parlamento a 30 
dias do seu encerramento se tenha 

tornado püblica a lista e a dispensa 
de praticamente todos os deputados". 
"Era de todo o interesse do PS que o 
seu Grupo Parlamentar funcionasse 
até ao fim o melhor possivel na 
defesa do interesse comum da 
Madeira e do partido", rematou. 
Do actual Grupo Parlamentar, a 
direcçâo de Mota Torres apenas 
reconduziù Martins Junior (Machico) 
na lista eleitoral para a Assembleia 
Regional, aprovada domingo pela 
Comissâo Regional, deixando de fora 
o ex-lider do partido, o "histôrico" 
Emanuel Jardim Fernandes (actual 
vice-presidente da ALRM) e o ex- 
vice-presidente da direcçâo actual, 
André Escôrcio. 

Governo do Guterres 
vai reflectir 
a 13 de Julho 
o Governo vai realizar mais uma reuniâo de reflexâo, a 13 de 
Julho, para fazer um balanço sectorial dos ùltimos meses e 
analisar iniciativas futuras da aeçâo governativa. 
Este encontro de balanço culmina mais de seis meses em que a 
imagem do Executivo do PS liderado por Antonio Guterres tem 
vindo a sofrer um acentuado desgaste. 
O local desta reuniâo especial do Conselho de Ministres nâo estâ ainda definido, mas deverâ 
ser na Area Metropolitana de Lisboa. 
A reuniâo termina corn um jantar em que também participam os secretârios de Estado. 
O figurine da reuniâo deverâ seguir o de anteriores encontros: o primeiro-minitro ouvirâ o 
balanço que cada um dos ministres farâ da respectiva ârea governativa, ficando reservada a 
Guterres uma sintese de todas as intervençôes. 
Estes conselhos de ministres especiais têm tido uma periodicidade semestral, sendo a reuniâo 
de 13 de Julho a segunda do segundo Governo chefiado por Guterres. 
A primeira decorreu a 30 de Dezembro de 1999, em Arraiolos. 

Ex-assessor acusado de “lavagem de dinheiro” 
Autarca do PS afirma desconhecer conta paralela 
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Apresentado 
primeiro 
rascunho do 
mapa da vida 
Um grupo de cientistas britânicos anunciou 
segunda-feira em Londres que esta completo o 
primeiro esboço do genoma humano. Os cientistas, 
représentantes do consôrcio internacional Projecto 
do Genoma Humano, afirmaram que conseguiram 
decifrar quase 97 por cento do genoma humano, dos 
quais 85 por cento estâo sequenciados de forma 
ordenada. A apresentaçâo deste acontecimento 
cientifico teve lugar na sede do Wellcome Trust, em 
Londres, um dos organismos que financiaram o 
projecto pûblico e em que participaram cientistas de 
seis parses: Estados Unidos, Reino Unido, França, 
Alemanha, Japâo e China. 

A vida em très mil milhôes de letras 

A descodificaçâo do genoma humano, que transpôe 
uma nova etapa corn o anûncio da quase totalidade 
das sequências quimicas do ADN, é o portâo de 
acesso à caverna de Ali Baba da medicina do século 
XXL Os cientistas envolvidos, quer no Projecto do 
Genoma Humano, um consôrcio pûblico 
internacional, quer através da 
empresa privada norte-americana 
Celera Genomics, jâ conseguiram 
determinar 90 por cento das 
sequências quimicas do ADN 
humano, esperando apresentar um 
esboço final em 2003, très anos antes 
do que estava previsto. Uma vez em 
posse de cada uma das palavras, 
frases e capitulos que compôem o 
grande "Livro da Vida", os cientistas 
disporào da totalidade dos pianos a 
partir dos quais é construido e 
funciona o organismo humano. 
Mesmo se as técnicas utilizadas 
variam, o principio da sequenciaçào 
permanece idêntico. Tudo parte do 
ADN. Aninhada no coraçâo do 

^ nùcleo de cada uma das células do 
corpo humano, aquela molécula 
alberga todas as informaçôes 
necessârias à fabricaçào das outras células. Desde os 
trabalhos de James Watson e Francis Crick em 1953, 
os investigadores sabem que o ADN é composto por 
duas longas fitas enroladas sobre elas prôprias como 
uma dupla escada em caracol. Estas duas fitas estâo 
ligadas entre si por uma multiplicidade de pequenas 
ligaçôes compostas por apenas quatro aminoâcidos 
representados por letras: adenina (A), timina (T), 
citosina (C) e guanina (G). De acordo corn a 
ortografia da biologia, os A juntam-se corn os T e os 
C corn os G para formar as travessas de uma longa 
escada. 
A sequenciaçào consiste em introduzir fragmentas 
minüsculos de ADN numa mâquina, o 
"sequenciador", e "1er" uma a uma, de baixo para 

guanine 

cima, as letras que 
compôem as travessas 
daquela escada. Os adenine 
cientistas conseguiram 
ordenar as très mil milhôes de travessas da escada. 
Os genes sâo segmentes desta ultima, mas o seu 
numéro nâo é conhecido, variando as estimativas 
entre os 30.000 e os 150.000. O proximo passo é 
determinar o numéro de genes e o seu papel no 
funcionamento do corpo humano. Corn a 

descodificaçâo do mapa genético 
humano, jâ considerada um dos 
maiores avanços cientificos da 
Histôria, espera-se que possam ser 
desenvolvidos tratamentos para 
doenças até agora incurâveis ou 
mesmo prolongar a vida humana por 
muitos e muitos anos. O anûncio 
poderâ ou nâo pôr fim a dois anos de 
hostilidades entre o consôrcio pûblico 
internacional, o Projecto do Genoma 
Humano, e a empresa privada norte- 
americana Celera Genomics, que 
levou mesmo o présidente dos 
Estados Unidos e o primeiro-ministro 
britânico a pedirem para que os 
sectores pûblico e privado unam 
esforços em projectos tâo importantes 
como este. O projecto pûblico - em 
que participam investigadores de 18 
paises, entre os quais os Estados 

Unidos, França, Reino Unido, Alemanha, Japâo e 
China - trabalha na perspectiva de que todos os 
dados obtidos devem ser colocados à disposiçào da 
Humanidade. A empresa Celera Genomics pretende 
patentear a informaçâo obtida para posterior venda 
às companhias farmacêuticas. Para a indûstria 
farmacêutica e biotecnolôgica, a publicaçào da 
primeira representaçào do genoma humano 
représenta valores econômicos importantes. Gillian 
Woollett, vice-presidente da PhRMA, a associaçào 
americana de fabricantes e de investigaçào 
farmacêutica que, "em termos de quota de mercado 
os tratamentos corn origem na biotecnologia 
constituiam 0,5 por cento das vendas no final dos 
anos 80 e representam seis ou sete por cento 
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no 
actualmente". William Haseltine, da Ciências 
Genoma Humano, uma sociedade pioneira 
sector, estima que dentro de très a quatro anos o 
pûblico terâ acesso a novos remédios (em resultado 
do conhecimento do genoma) e que eles "serâo a 
forma dominante de terapia no mercado no prazo 
de 10 anos". A importâneia da biotecnologia nâo 
escapou aos olhos dos investidores e as acçôes das 
empresas do ramo têm vivido tempos recheados de 
altos e baixos, jamais vistos nos mercados bolsistas, 
à medida das esperanças e incertezas que suscitam 
as suas perspectivas de crescimento. 
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O realizador Zeca Medeiros, 
que se celebrizou nas obras 
televisivas Mau Tempo no 
Canal e Xailes Negros, esteve a 
semana passada no Canada 
onde visitou uma série de 
lugares que, a partir de Janeiro, 
passarâo a ser palco de 
algumas filmagens da obra literâria 
do escritor micaelense Joao de Melo, 
GENTE FELIZ COM LÂGRIMAS. 
A nossa equipa soube que Niagara 
Falls e um cemitério da area da 
grande Toronto estâo, para jâ, nos 
pianos de Zeca Medeiros, assim como 
a inclusâo de protagonistas 

canadianos incluindo CATARINA 
CARDEAL que o realizador, além de 
ser um apaixonado pela sua voz, 
gostaria que fizesse parte da banda 
sonora da série de 5 episôdios de 
cerca de uma hora cada. 
Trata-se de um projecto que vai ter o 
apoio da RTP-Açores e de Lisboa, 

bem como ajuda econômica 
da parte do Governo 
Regional dos Açores. 
A obra gira à volta de uma 
familia do Nordeste, mas 
que ao fim e ao cabo, retrata 
um pouco de todos nos. 
Trata-se de um livro que 
aborda questôes relacio- 
nadas corn a emigraçâo, 
guerra colonial e o facto de 
termes conseguido conquis- 
tar a democracia em 
Portugal. Um romance 
fabuloso, sobre o quai 
vamos fazer tudo o que 
estiver ao nosso alcance 
para que venha a ser mais 
um sucesso televisivo. As 
filmagens em Portugal 
começam no mês de Agosto. 

CO-PRODUÇAO TEIEVISIVA 
PORTUGUESA VAI TER 
PARTICIPAQSO 
CANADIANA 
Por Luis Fernandes 

PSD preocupado corn 
"esbapjamepto e despesismo" 

da admipistraçâo regional 
o PSD/Açores manifestou "preocupaçâo" pelo "esbanjamento, despesismo" e 
"desrespeito pelas regras orçamentais" alegadamente praticados pela 
Administraçào Regional. Numa conferência de imprensa sobre o parecer do 
Tribunal de Contas (TC) referente à conta da regiâo autônoma de 1998, os 
social-democratas destacaram o aumento do peso relative dos encargos 
correntes, que passaram a representar 64,6 por cento da despesa total, e os 
elevados valores dos subsidies. Em subsidies nào reembolsâveis a regiâo 
gastou em 1998 cerca de 14 milhôes de contes (70 milhôes de euros) e muitos 
desses financiamentos foram atribuidos corn objectives "indefinidos" ou corn 
"fundamentaçâo duvidosa", acusou o PSD, citando o documente emitido pelo 
TC. Os social-democratas consideram ainda que o elevado montante em causa 
révéla uma opçâo politica de promoçâo de uma "sociedade subsidio- 
dependente", destacando ainda o "incontrolâvel défice do Serviço Regional de 
Saüde". O PSD/Açores considerou ainda que a conta da regiâo de 1998 révéla, 
ainda, o "incumprimento pelo Governo das promessas eleitorais (do PS) 
quanto à reduçâo da màquina administrativa". 

CA PARA N0$ 
Por: Luis Fernandes 

Ninguém imagina a importância 
que tem sido a selecçâo de todos 
nés ter conseguido bons 
resultados no Euro 2000. É que 
pelo simples facto de estarmos 
longe, temos sentido uma certa 
amargura de poucas alegrias 
dadas através do desporto. Nesta 
aldeia global, as actividades 
desportivas ajudam a unir as 
gentes e sâo altamente tonificantes 
para um povo que, se nâo fosse 
algumas paginas da histôria com 
sucesso, estaria ainda à procura de 
algo que lhes desse empenho e 
dignidade colectiva. 
O futebol e a religiâo, no caso 
especifico português, foram 
muitos anos considerados ôpio 
para a populaçâo. Hoje, 
ultrapassadas algumas grilhetas, o 
futebol é aquilo que deve ser. Uma 
prâtica desportiva altamente 
dificil de praticar mas, como 
acontece corn esta selecçâo, 
gostoso de observar. 
Qualquer que seja o resultado 
final, o que é certo é que as 
alegrias têm sido muitas e foram 
quase capazes de apagar imagens 
que, no passado, ficaram de tal 
maneira tremidas que até nos 
envergonhavam. 
Tem sido intéressante dialogar 
corn pessoas que, até hâ bem 
pouco tempo, consideravam 
Portugal aquele cantinho â beira 
mar plantado e que hoje sâo as 
primeiras a nos chamar à atençâo 
para o colectivismo e espirito de 

AmoTj alegrias e 
camaradagem é o que 

precisamos para sermos 
cada vez mais aquilo 
que outras pensavam 

ter 0 exclusivo. 

••• 

Dâ para pensar quantas 
vexes alguém tenta 

cruxificar estes jovens?!! 
A resposta estâ dada e 

voltamos à nossa ideia de 
que nào hâ rapazes maus. 
Existe sim uma sociedade 

viciada que tudo lhes 
retira e pouco ou nada 

lhes dâ. 

equipa dos futebolistas 
portugueses representado na 
selecçâo. 
E, em boa verdade, o trabalho de 
sangue noyo que sempre 
defendemos. E, ao fim e ao cabo, o 
reganhar de auto-estima e o 
lembrar que somos iguais a outros 
tantos que, nalgum tempo, nos 
consideravam parentes pobres. 
Parabéns â selecçâo portuguesa e 
parabéns também a todos nos por 
temos o privilégio de pertencer a 
uma raça que, mesmo sem ter de 
dar novos mundos ao Mundo, estâ 
altamente apostada em ser parte 
intégrante do universo que habita 
este planeta. 
Reparem localmente nos jovens 
que se cobrem corn a bandeira 
nacional. Estejam atentos às 
manifestaçôes de alegria de 
crianças que nem em Portugal 
nasceram. Sâo as camisolas, os 
galhardetes, as fitas, os emblemas, 
os lenços e o gritar saudâvel de 
Portugal pelas ruas de Toronto. 
Dâ para pensar quantas vezes 
alguém tenta cruxificar estes 
jovens?!! A resposta estâ dada e 
voltamos à nossa ideia de que nâo 
hâ rapazes maus. Existe sim uma 
sociedade viciada que tudo lhes 
retira e pouco ou nada lhes dâ. 
Amor, alegrias e camaradagem é o 
que precisamos para sermos cada 
vez mais aquilo que outros 
pensavam ter o exclusivo. 
Contem comigo. 

SES Aforro Emigrante 2000 
Subscritqres habilitam-se ao sorteîo 

de très Ford Focus 
o Banco Espirito Santo acaba de lançar o “BES Aforro Emigrante 2000”, 
que oferece condiçôes atractivas para a poupança émigrante. 
O “BES Aforro Emigrante 2000” é composto por duas soluçôes de 
investimento: Rendimento Grantido Crescente e Garantia de Capital corn 
Rendimento Potencial. A primeira permite ao cliente conhecer desde o 
primeiro momento a sua rentabilidade, oferecendo uma taxa de juro 
crescente atractiva, enquanto que a segunda oferece um forte potencial de 
valorizaçâo do montante investido e corn garantia de capital. 
O lançamento do produto estâ a ser acompanhado por uma promoçâo, no 
âmbito da quai, por cada dois rail contos investidos (ou multiples deste 
montante), os clientes recebem um numéro que os habilita ao sorteio de 
très Ford Focus, reçebendo ainda, uma bola de futebol. 
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Onovo album dos Silence 4, "Only 
Pain Is Real", foi editado em 
Portugal, sucedendo a "Silence 
Becomes It", de 1998, um dos 10 
discos mais vendidos de sempre em 

Portugal, com mais de 200 mil copias. A primeira 
ediçâo do novo disco é apenas de 10 mil copias 
para evitar a saturaçào do mercado como 
aconteceu com o ültimo album de Pedro 
Abrunhosa, "Silêncio", que ficou silenciado nas 
lojas, tendo constituido um fracasso comercial. O 

"mas vendas". Em entrevista à Agência Lusa, 
David Fonseca alheia-se da questào da venda do 
disco, alegando que se trata de um "problema da 

novo disco da banda de Leiria, liderada por David 
Fonseca, tern merecido a opiniao positiva de 
alguma critica especializada nacional, o que, nos 
meios discograficos, é tido como premincio de 

estreado ao vivo na ùltima quarta-feira da semana 
passada na cidade natal da banda, onde cerca de 
cinco mil fas, que nào conheciam o disco, 
reagiram moderadamente às novas propostas 
sonoras do grupo. Gravado na Grâ-Bretanha 

durante dois meses, o album tern 
produçâo de Mario Barreiros, ex- 
müsico de Pedro Abrunhosa que jâ 
tinha produzido o primeiro album, 
sendo constituido por 14 novas 
cançôes em inglês, o que jâ tern 
também provocado criticas. David 
Fonseca justifica-se, afirmando que 
durante a sua juventude, se calhar, 
"nada da cultura portuguesa o 
tocou", tendo sido habituado "a ouvir 
discos, a 1er revistas e a ver filmes em 
inglês". "To Give", a cançâo mais 
comercial do disco, foi o primeiro 
single de promoçào do album, 
encontrando-se a editora do grupo. 
Universal, dividida entre "Empty 
Happy Song" e "Only Pain Is Real" 
para segundo single. 

editora". "Fizemos o album para nos e 
gostamos dele. Foi esse o nosso 
primeiro objectivo. Agora, 
gostariamos que as pessoas tivessem a 
oportunidade de o ouvir. "Mais do 
que vender, gostariamos que as 
pessoas ouvissem o album, que ele 
nâo ficasse fechado numa gaveta, que 
nâo ficasse isolado. "Nào temos 
expectativas comerciais em relaçào a 
este disco. Nunca pensamos nas 
coisas comercialmente, porque nâo é 
esse o nosso papel. Talvez seja o da 
editora. Nâo fixâmos qualquer meta e 
quase nos recusamos a pensar nisso. 
Nâo é essa a razâo pela quai estamos 
na musica", disse. 0 album foi 

Novt album dos Silence 4 
editado em Pertaeal 

'Popless', o novo video dos GNR, tern transmissâo interdita na 
RTP devido a uma alegada publicidade em imagens. Onovo video dos 

GNR, realizado por 
Joâo Maia, mostra a 
banda portuense 

dentro de um frigorifico 
acompanhados por latas de 
Coca-Cola, Heinz, Campbell e 
Moet et Chandon. Tanto esta 
como a segunda versào do 
video foram chumbadas por 
constituirem 'publicidade 
ilicita'. 
O video deveria ter sido 
transmitido na RTP, no 
programa 'Made In Portugal', 
onde a referida cançâo esteve 
em primeiro lugar. 

TRÂNSITO? NOTICIAS? TEMPO? DESPORTO? 
SINTONIZE 88.9-CIRV-FM. INFORMAÇÀO PERMANENTE. WWW.CIRVFM.COM 
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Festival Português - Canal 2 
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EM TORONTO; Papelaria Portugal 220 Ossington Ave. Tel: 537-3730 * Viseu Electric - 896 College St. Tel; 531-2847 
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9997 EM BRAMPTON; Concord Furniture - 280 Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 EM HAMILTON? - Alves Meats - 
157 Macnab St. N. Tel: (905) 528-0165 EM OSH AW A; - Clube Português de Oshawa - 68 Bloor St. E. Tel: (905) 728-9018 
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Aproximar as gentes umas das 
outras é o papel principal das 
estaçôes de radio, de acordo 

com a perspectiva de Monsenhor 
Bastos que, hâ mais de très décadas, 
se desloca a Toronto na divulgaçâo do 
projecto Lar de Santa Maria de 
Peniche. 
Australia, Alemanha, Inglaterra e 
Estados Unidos sâo outros paises que 

Monsenhor Bastos visita corn os 
mesmos propôsitos. 
Contactar corn a dispersâo é o 
objectivo principal deste seguidor de 
Cristo. 
Fazer corn que as pessoas se 
aproximem cada vez mais das 
necessidades e que ajudem a colmatâ- 
las é O objectivo primordial. 
As obras sociais no nosso pais de 
origem constituem uma inquietude 
moral e cultural que eu procuro trazer 
às gentes que vivem no estrangeiro. 
Penso que todos nos temos a 
obrigaçâo de dar o nosso pequeno, 
grande ou médio contributo a obras 
que ajudam a perspectivar, no bom 
sentido, as dores mentais dos 
necessitados e desprotegidos. 
Desde a primeira hora que decidimos 
embarcar neste projecto - Lar de 
Santa Maria - que temos recebido 

apoio fraterno de todos os 
portugueses espalhados pelo Mundo. 
Hâ 33 anos que andamos por aqui e, 
durante este tempo, notou-se sempre 
um multiplicidade de serviços da 
obra. 
Neste âmbito, impôe-se que reafirme 
a minha disposiçâo de apoiar os cerca 
de 80 idosos, 150 crianças externas e 
30 bébés que estâo a cargo da nossa 
instituiçâo. 
O centro de solidariedade e cultura 
faz parte do nosso projecto e foi 
criado corn a intençâo de diminuir a 
agressividade que é os idosos terem 
de viver fora do seu ambiente 
familiar. Desde o inicio que tinhamos 
a intençâo de colocar crianças corn os 
mais idosos. Agora o nosso projecto 
esta complète pelo que agradecemos 
uma vez mais a esta estaçâo e ao seu 
présidente o Senhor Frank Alvarez 

nos ter dado, uma vez mais, a 
oportunidade de através destes 
microfones, poder divulgar a obra 
social que desde a primeira hora me 
propus ajudar. 
A terminar Monsenhor Bastos 
deixou-nos a mensagem de um 
Santuârio Jubilado, pois Peniche é 
diocese de Lisboa e por estarmos no 
ano Jubilar 2000 acontece que o 
Bispo da capital portuguesa Jubilou 
umas tantas Igrejas para o efeito. 
A Igreja de Sâo Pedro de Peniche foi 
uma das preferidas pelo que aproveito 
para que esta minha passagem seja, 
para todos os portugueses bafejada de 
alguma maneira pelo bafo, pela 
alegria, pelo cheirinho, digamos 
assim, do calor, da solidariedade, do 
amor, do acolhimento e do perdâo. 
Lima bençâo para todos. 

Por Luts Fernandes 

Tony Dionisio, Business Manager da Universal Workers Union, Local 
183, acaba de ser distinguido pelo Présidente da Repüblica Portuguesa 
corn a Comenda da Ordem do Infante Dom Henrique. 
Na redacçào de O Milénio, recebemos o comunicado do agraciado, que 
publicamos, enviando-lhe ao mesmo tempo os nossos parabéns. 

Laboureras International IJmàri c^Morth America 
Local 183 

LOCAL 183 
Affiliated with the 
A.F. ofL- C.l.O. 

&C.LC. 

Tony Dionisio 
Business Manager 

John Oias 
Secretary- T^asurer 

Roger J. Quinn 
IWsiiUnt 

Tony Pinto 
Vice-President 

John Colacci 
Recording Secretary 

John Cordeiro 
Rocco DiGiovanni 
Executive Board Members 

Mark J. Lewis 
General Counsel 

de ffisriho de 2000 

COMÜNICAJOO 

Sinto-me extremamenle emodonado e orgidhoso coin esta disiinçdc que acaba 
de mt «er conferida pelo Couemo Fortunés. 

Ëm primeira lugar, quera aaradecer ao Sr. Présidente da PepûbUca, Dr. -Jorge 
Sampaio, ao Sr. Primeiro MÎrnstrv, Eng. Araômo OuterreSs ao $r. Secretàrio de 
Estado das Comurùdades Pomtguesas, Eng. José Udlo, ao Sr. Rmbaixador 
de Portugal no Carwdà, Dr. José Manuel Duane de Jesus e o Consul de 
Portugal, Dr. Joco Peatrelîo, bem como a todos os que me propuserampara 
esta tao grande dlstinçao. A todos os o meu emodonado muito obrigado. 

Neste momenta de feUddade, nào posso deixar de mencionar que sinto que 
esta Comenda que me foi atribufda vem igualmente distinguir todos os 
Portugueses restdenies no Canadà, e em particular todos os membros da 
Uniœrsal Workers Union, Local IS3, Ëm todo o meu passado, ao hngo de 
todos estes naos de futn pelas melhoria das condiçoes de vida para a nossa 
ComuTÙdade em pcuticular e para todos em gérai, todos eles me deram o seu 
indispensàvel apoio para que esta Comenda fosse possivel, 

Creio, mncerumente, que em mim se reoonheoe todo o esforço de toda a 
Comunidade Portuguesa para, neatas terras tOo distantes, tutor para o hem 
comum gérai, engrandecendo desta forma o nome de Portugal. Assim, esta 
distincOo dd-me força para prosseguir, ainda corn mais vigor, a minha 
actrvidade diària como apenas wm elemento de entre todos os Luso 
Canadianos. 

Sinctremcnte, 

1263 Wilson Ave. 
Suite 200 

Toronto, Ontario 
M3M 3G3 
Telephone 

(4I6)24M183 
Facsimile 

(416) 241-9845 

INFORMATION 
Social Serricct 

24l-H83e«. 173/5 
Benefit Pian 

General; 240-7480 
Claim»: 240-7487 

Local 183 
Cretlit Union 

242- 6643 
Dental Clinic 

241- 1190 
Prcpaiil Legal Plan 

243- 2088 
Ucal 183 

Training Centre 
242- 7551 

Carita* Project 
Coinmnnity Againat 

Alcohol 8c Drugs 
748-9988 

Antonio Dionisio 
Business Managcf 

Manusciito 
da irrnà Ldcla 
aguarda 
autorizaçâo 
do papa para 
ser pnblicado 
"Os apelos da mensagem de Fâtima" é Q 
nome de um manuscrite que a Irmà Lücia 
tem preparado para responder às cartas de 
devotos e peregrines de Fâtima. 
O livre contém pensamentos e reflexôes 
que exprimem, "em chave caquetética e 
parenética (arte de pregar)", os seus ^ : 
sentimentos e espiritualidade cândida e 
simples. 
Num encontre preparatôrio da revelaçâo 
da terceira parte do segredo de Fâtima, o 
secretàrio da Congregaçâo para a Doutrina 
da Fé, D. Tarcîsio Ber tone, quis saber se 
Lücia gostava de ver o seu manuscrite 
publicado. 
"Se o Santo Padre estiver de acordo, eu fiço 
contente, caso contrârio, obedeço aquilo 
que decidir o Santo Padre", foi a resposta 
dada no Carmelo de Santa Teresa, em 
Coimbra, a 27 de Abril. Lücia de Jesus 
deseja ainda submeter o livro à autoridade 
eclesiâstica, esperando que o seu escrite 
possa "contribuir para guiar os homens e ^ 
mulheres de boa vontade no caminho que 
conduz a Deus, meta ültima de todo o 
anseio humane”. 
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Professor de Windsor é inocente 

O tribunal de Windsor rejeitou a acusa contra um 
professor elementar de Windsor, de assalto a um 
aluno do 8° ano, durante uma aula de educaçâo 
fisica, na escola Elementar St. Louis, em 
Leamington. Earl Skidmore, 60 anos, foi acusado 
no mês de Novembro passado, de ter agredido um 
aluno quando este estava a in ter romper um jogo de 
voleibol corn gritos e gargalhadas. Tudo teve inicio 
quando o professor tentou falar corn o aluno que 
ignorava os apelos do professor, tendo virado as 
costas e começado a andar na direcçâo contraria. 
O professor, na tentativa de o nâo deixar sair do 
ginâsio, agarrou-o pelo braço e,. acidentalmente, 
tocou-lhe corn a pasta. O juiz responsâvel pelo 
caso, Saul Nosanchuk, considerou que as acçôes do 
professor se justificam e que deverâ ser considerado 
inocente. O juiz informou ainda que o pai do rapaz 
estava determinado a envolver a policia no caso, 
desconhecendo-se se vai prosseguir corn a sua 
intençâo. 

Lei Reforçada para vitimas 
de violência doméstica 

O governo do Ontârio esta a intensificar a luta 
contra o abuso entre casais, apôs uma série de 
atentados e homicidios ocorridos recentemente na 
cidade de Toronto. O procurador da côroa. Jim 
Flaherty, lançou um piano de cinquenta milhôes de 
dôlares que inclui uma série de medidas destinadas 

a protéger e ajudar as vitimas de violência 
doméstica. Alguns dos exemplos destas medidas 
sâo os alarmes de pânico ligados directamente à 
esquadra de policia mais prôxima e que estarâo 
instalados em centres de abrigo para mulheres 
abusadas e violadas. Para além destes alarmes, o 
piano inclui um sistema que permitirâ às vitimas 
saber onde se encontra o perseguidor, se se 
encontra em liberdade condicional e se existem 
algumas condiçôes para que a mulher se sinta 
protegida. Um dos casos que ultimamente ocorreu 
em Toronto, resultou em duas mortes: o marido 
que assassinou a mulher e depuis se suicidou. A 
mulher estava a processar o divôrcio e o tribunal 
tinha dado ordem para que o marido se mantivesse 
afastado. Mesmo em liberdade condicional, o 
marido que apresentava algumas perturbaçôes de 
ordem psicolôgica, acabou por invadir o 
apartamento da mulher e assassinou-a, tendo 
depuis colocado fim à vida corn um tiro. Jim 
Flaherty quer corn o piano do governo provincial 
evitar que casos semelhantes a este venham a 
repetir-se na provincia do Ontario. 

Unidades de Saüde preocupam-se 
corn nâo fumadores 

As autoridades de saùde, juntamente corn algumas 
unidades de saùde do Ontârio, estâo a pedir às 
pessoas para que nâo fumem em casa, nem em 
recintos fechados. O objective destas instituiçôes é 
lançar uma campanha que alerte para os maleficios 

do tabaco aos fumadores involuntârios (nâo 
fumadores expostos ao fumo do tabaco). O 
governo do Ontârio estâ a apoiar esta campanha 
para que cada vez menos haja pessoas nâo 
fumadoras a sofrerem de problemas respiratôrios 
causados pelo fumo do tabaco de fumadores que as 
rodeiam. As autoridades informaram que cada vez 
mais hâ nâo fumadores a sofrerem problemas de 
pulmôes e respiratôrios semelhantes aos dos 
fumadores e quando se analisa a questâo, a maioria 
vive, trabalha e/ou convive diariamente corn 
fumadores. Segundo adiantam, este problema nâo 
sô représenta uma falta de çonsideraçâo para com"^ 
os nâo fumadores, como lhes causa males que 
poderiam ser evitados. 

Ecstasy causa mais uma morte 

Mais uma mancha negra nas festas “rave” das 
noites de Toronto. Desta feita, uma jovem de 21 
anos morreu na manhâ de domingo apôs ter estado 
numa “rave” na noite anterior. Os resultados da 
autôpsia feita a Elizabeth Robertson indicam que a 
morte desta foi causada por uma falha nos rins e no 
figado, consequêneia do consumo da droga ecstasy. 
Esta foi apenas mais uma na série de mortes que 
tem vindo a acontecer nestas festas nocturnas onde 
cada vez mais “reina” a droga ecstasy. A câmara 
municipal de Toronto, juntamente corn as 
autoridades policiais, estâ a tentar estabelecer uma 
lei que contrôle estas festas, no entanto ainda nâo 
se chegou a uma conclusâo sobre o que fazer 
quanto a estas “populares” festas nocturnas. 

IPiroteenia Minhoia mais 
uma vez em Terente 

Verâo apôs verâo, a 
companhia Benson 
& Hedges jâ nos 
habituou a 
bonitos 
espectâculos de 
fogo de artificio 
junto ao Ontario Place 
Portugal tem marcado 
presença vârias vezes neste 
evento, tendo este ano sido 
novamente convidado para 
exibir o seu espectâculo e ao 
mesmo tempo competir corn 
piroteenias vindas de Itâlia, 
Espanha, Australia e Africa do 
Sul. Foi no passado sâbado, dia 
de S. Joâo, que Portugal teve o 
seu espectâculo. 
E mais uma vez, Portugal teve a 

chuva como companhia bastante 
indesejada para este tipo de 
evento. No entanto, às 22:30, no 
Ontârio Place, teve inicio o 
bonito espectâculo que a 
piroteenia minhota preparou 
para este ano. Desde brilhantes 
cores a uma combinaçâo perfeita 
de simbolos combinados corn 

müsica, tudo foi 
maravilhoso, ficando a convieçâo 
a alguns dos présentes que 
Portugal tem fortes 
probabilidades de sair vencedor. 
Resta agora ver o que esta 
piroteenia tem preparado para a 
grande final de sâbado, 8 de 
Julho. Parabéns mais uma vez à 
piroteenia minhota pela 
excelente exibiçâo, pelo bonito 
fogo e pelo facto de ter 
“estrelado” tâo majestosamente o 
céu de Toronto. 

Australia - Saturday, luly 1 
Spaiu - Weduesday, luue 5 

Graud Fiuale - Saturday. June 8 
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A Nasa tara 
desGOberto âgua 

em Marte 
Apesar de ser frio e ârido, Marte 
révéla sinais de âgua liquida 
infiltrando-se na sua superficie, de 
acordo corn os cientistas da Nasa 
citados pela imprensa norte- 
americana. A Nasa terâ descoberto 
evidências de âgua em Marte, 
levantando a possibilidade da 
existência de vida sustentada no 
planeta vermelho, noticiou na 
passada semana o jornal USA 
Today. Fotografias tiradas em 1997 
pela sonda espacial Mars Global 
Surveyor mostram evidências de 
uma primavera no Valles 
Marineris, uma garganta de 6.000 
quilômetros de comprimento que 
contém deslisamentos de terra, lava e 
fundo de mar seco, disse o jornal. 
Embora os cientistas acreditem que a 
âgua fluiu em abundância em Marte 

hâ biliôes de anos, a atmosfera é 
agora fina demais para permitir que a 
âgua brote na superficie. Mas os 
cientistas dizem que âgua poderâ ser 
encontrada imediatamente abaixo da 
superficie. 

Brasil e Portugal entre 
os piores quando se 

trata de saüde 
Os sistemas de saüde do Brasil 
e Portugal foram considerados 
os piores nas suas respectivas 
regiôes numa classificaçâo 
feita pela Organizaçâo 
Mundial de Saüde, que pela 
primeira vez comparou a 
assistência nos diversos paises. 
No âmbito gérai, o Brasil foi 
classificado em 125° lugar 
quanto ao desempenho do 
sistema de saüde, depois 
mesmo de paises pobres como 
a Albânia, Senegal e Benin. 
Em relaçâo à América Latina, 
o sistema de saüde brasileiro 
sô foi considerado melhor do 
que o da Bolivia, Guiana e Perü. O 
relatôrio destacou a situaçâo do 
Brasil, pais de renda média, 
afirmando que a classificaçâo foi 
baixa porque o povo efectua 
pagamentos altos para a assistência 
de saüde. 
Jâ o sistema de Portugal foi 
considerado o de menor nivel entre 
os paises da Uniâo Europeia, ficando 
bem atrâs da Espanha e da Grécia, 
embora os portugueses estejam entre 
os que mais contribuem para o sector. 
Esta classificaçâo foi divulgada pela 
OMS, num relatôrio sobre os 

sistemas de saüde no mundo em 
relaçâo a très factores: promoçâo da 
saüde, resposta às expectativas 
légitimas em cuidados e justiça na 
contribuiçâo financeira. O relatôrio, 
que compara os 191 paises membres 
da organizaçâo corn base nos dados 
referentes a 1997, aponta a França em 
primeiro lugar, seguido da Suécia, do 
Luxemburgo, da Flolanda e do Reino 
Unido. Entre os melhores sistemas de 
saüde, estâo a França, a Itâlia e o 
Japâo ao lado de paises pequenos 
como as Andorras e a Malta. Na 
América Latina, o sistema da 
Colombia foi considerado o melhor. 

Genoma: Acompanhar passa 
a passa as ipvestigaçâes 

através da Ipteraet 
o genoma humano pode ser 
consultado na Internet através do 
GenBank, banco de dados püblico 
corn endereço electrônico em 
www.ncbi.nlm.nih.gov/GenbankOver 
view.html e explorado pelo 
Centro nacional para a informaçâo 
biotecnolôgica (NCBI). 

Os cientistas do Projecto do Genoma 
Humano (HGP) vâo depositar no site 
os resultados das suas descobertas à 
medida que estas forem realizadas, 
num fluxo de informaçâo équivalente 
a cerca de 10 mil letras de ADN 
(âcido desoxirribonucleico) por 
minuto. 

wxmmms» 
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Mosquito transgénico 
podo ajudar no 

Gomliate à malaria Cientistas europeus 
criaram o 
primeiro 
mosquito 
transmissor da 

malaria geneticamente 
modificado do mundo. 
O feito pode um dia ajudar a 
eliminar do planeta uma 
doença que vitima cerca de 2,7 
milhôes de pessoas por ano. 
Ao inserirem um gene 
modificado na espécie do 
mosquito que hospeda o 
parasita causador da malaria, 
os pesquisadores do Imperial 
College London e do European 
Molecular Biology Laboratory, em 
Heidelberg, Alemanha, deram um 
passo no sentido de, futuramente, 
criar um mosquito que nâo 
transmitirâ mais a doença. 
Os cientistas inseriram um gene a 
mais, que produz uma proteina 
verde fluorescente, que distingue os 
insectos transgénicos dos mosquitos 
comuns e que os torna visiveis sob a 

luz ultravioleta. Esta conquista 
indica que os cientistas logo se 
tornarâo capazes de substituir outros 
genes que levem o mosquito 
Anopheles a produzir anticorpos 
contra o parasita da malaria ou 
desenvolvam uma resistência a ele. 
Poderiam, inclusive, alterar o 
comportamento do insecto, fazendo 
corn que prefira o sangue animal ao 
humano. 

Ratos inteligentes criados em 
laboratorio podem indicar 
cura do mal de Alzheimer 

Uma esperança para as pessoas 
que sofrem do mal de Alzheimer 
ou mesmo para aquelas que vivem 
a esquecer-se de pequenas coisas 
do quotidiano. A engenharia 
genética conseguiu a primeira 
evidência de que a proteina GAP- 
43, encoutrada no inicio do 
desenvolvimento de todos os 
animais, realmente régula o 
aprendizado. 
O estudo foi feito por 19 
pesquisadores da Universidade de 
Northwestern, nos Estados 
Unidos, que conseguiram produzir 
uma linhagem de ratos super- 
inteligentes. De acordo corn a 
pesquisa, os camundongos que 
possuiam uma dose extra do gene da 
proteina GAP-43 sairam-se melhor 
em testes para avaliar a inteligência 
de roedores. O pesquisador Aryeh 
Routtenberg, que puÛicou o estudo 
no guia Proceedings of the National 
Academy of Sciences, explicou que a 
GAP-43 é encontrada quando os 
neuronios estao a decidir onde e 
como irâo crescer. A equipa utilizou 
ratos geneticamente alterados em 
laboratorio para produzir niveis 

extras de GAP-43. Os cientistas 
criaram o rato inteligente usando o 
gene responsâvel pela produçào da 
proteina GAP-43 e um pedaço de 
ADN, chamado de "promoter". Para 
que a proteina seja activada, é precise 
adicionar-lhe um fosfato. Este 
processo é essencial para activar 
diverses genes. 
Routtenberg estâ convencido de que 
este pode ser um caminho para 
ajudar as pessoas a aprender diversas 
tarefas. Mas opôe-se à criaçâo de uma 
droga corn o objective de deixar as 
pessoas mais espertas ou fazer corn 
que os filhos tenham vantagem na 
escola. 

CHFVROliî 

DÜJüMOKIlt 

CHEV-OLDS 

Contacte 
Victor Maciel 

ou 
Marcos Vinicius, 

os seus 
représentantes 

portugueses em 
West York 

Chev-Olds. 

Ha mttîto que West York Chev-Olds serve os 
portugueses corn uma grande selecçào de 
automôveis, camiôes e carrinhas de carga ou 
passageîros às melhores condiçôes de 
financiamento. Quaisquer reparaçôes mecânicas. 
Para tal contactem Manuel Fonseca: 656-1200. 
Entrega de peças e acessôrios em toda a cidade de 
Toronto. Victor Maciel 

Website: www.toronto.com/westyork 
E-mail: westyork@idirect.com Toronto, Tplî (416) 656-1200 1785 St. Clair Ave., W, 

A West York Chev-Olds 
faz agora os 

testes anti-poluiçâo 
para o governo 

do Ontario. 



20 MISCELÂNIA Quinta-feira, 29 Junho, 2000 
O MILÉNIO 

4- 

CARNEIRO 
21/3 a 20/4 

Aqueles que tentarem derrubâ-lo serâo 
derrotados. Destaque para questôes 
prâticas, pesquisas e debates. 
A Lua em Peixes esta na sua 11“ casa 
e indica que voce vencerâ grandes 
batalhas. 

TOURO 
21/4 a 20/5 

Mantenha a flexibilidade nos seus 
pianos, leia e escreva. Compreenda que 
a actual conquista - tào empolgante - 
poderâ nào levar a lugar nenhum. 
Nativos de Virgem e de Gémeos têm 
um papel importante no seu dia. 

GÉMEOS A sua atençâo vai girar em torno do 
21/5 a 20/6 familia e da proteçào 

da propriedade. O présente recebido é 
uma prova de amor. Destaque, 
também, para müsica e harmonia 
doméstica. I il i 

CARANGUEJO 
21/6 a 21/7 

A fase lunar indica viagens, 
publicaçào e habilidade para aprender 
uma lingua estrangeira. Defina os 
termos, estabeleça os limites e avise: 
"Sô posso ir até ai." Hâ um nativo de 
peixes no cenârio. 

LEAO 
22/7 a 22/8 

r 

Aqueles que alegam que você perdeu 
uma oportunidade nào estào a saber de 
toda a verdade. Atenha-se à sua 
programaçào; mantenha a cabeça fora 
d'âgua. A ameaça por escrito deve ser 
levada a sério. 

VIRGEM 
23/8 a 22/9 

Amplie os seus horizontes. Faça uma 
anâlise da sua vida, crenças e padrôes. 
Surpreenda os seus opositores 
recusando-se a permanecer num sô 
lugar. Viaje, participando de 
actividades de carâcter beneficiente. 

BALANÇA espere que lhe digam o que fazer. 
23/9 a 22/10 Siga os seus instintos e o seu coraçào. 

Empreenda um recomeço na direcçâo 
de um novo rumo e enfatize a 
originalidade. 
Dé alguma atençâo à sua dicta. 

ESCORPIAO 
23/10 a 21/11 

Você poderâ ter a sensaçào de déjà vu, 
pois o cenârio apresenta faces e lugares 
conhecidas. Forme aliança corn uma 
pessoa cujos principios sào semelhantes 
aos seus. A ideia de casamento poderâ 
vir à baila. 

_ 
SAGITÀRIO ^ sorte e o senso de oportunidade estào 

22/11 a 21/12 (JQ sgu lado. Você vai considérai 

seriamente a ideia de comprar um 
terreno; para tanto, pesquise bastante. 
Um nativo de Touro convida-o para um 
evento social. 

CAPRICÔRNIO fazer promessas, nào fuja dos seus 
22/12 a 20/1 principios. Um parente curioso deseja 

conhecer os seus pianos. Responda 
usando o bom humor, sem dar muitos 
detalhes. 

AQUARIO 
2T/1 a 19/2 

PEIXES 
20/2 a 20/3 

Ciclo em alta. A sua personalidade 
atrai pessoas inteligentes e charmosas. 
Algumas até dizem estai apaixonadas 
por você, entre elas um nativo de 
Balança. 
Tente levar a vida corn mais calma. 

Enfatize a versatilidade e a curiosidade. 
Ao lidar corn um nativo de Peixes, faça 
uso de todo o seu charme. Nào 
confunda a bajulaçâo superficial com a 
verdadeira admiraçào. 

Embora estas duos Imogens pareçam idênticas, 
possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 
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Ve M 

ENTRCVISTAS 

N0VIDÂDE8 

TOPS 

AGENDA 

r> r» 

BIOGRAEIAS 

JA 

y 

') HCi; 
Top de vsndas da A.F.P. 

Brand New Day 
STINS 

Crush 
Bon Jovi 

Antologia 
AAûdredeus 

Don't 6ive AAe Names 
êuano Apes 

Era 2 
Era 

urta 

Bon Jovi com 
novo lançamento 

O single de apresentaçao, 
"It's My Life", é a faixa que 
abre o album e que serve 
para afirmar; os Bon Jovi 
estao ai de novo em boa 
forma e a mùsica é aquilo 
que mais gostam de fazer. 

V 

é e Agora as 6“ feiras o ritmo 

das 21:00 as 24:00 horas 

ROCK 
DANCE 

POP 

RAB TECNÔ 

LOUCURA TOTAL 

* Corn apresentaçao de Jamie Iria 

Tudo 0 que seja 100% Jovem Pesquisar 

SANTA CLAUS 
um quarteto de sucesso 

Santa Claus c um novo projecto criado pela 
cditora corn o mesmo nome, propriedade de 
Ediberto Lima. O projecto é constituido por duas 
cantoras e dois cantores que se conheceram em 
Outubro passado, na véspera da entrada em 
estüdio para a gravaçâo do disco de estreia. 
Agora vivem em comunidade, por uma questao 
funcional, e têm jd um disco editado. Lilds, da 
autoria de Djavan, é um dos primeiros trunfos do 
jovem quarteto. Provenientes de vdrias zonas do 
pais, 0$ quatre acharam por bem partilhar a 

mesma casa. Intimidades à parte, é ponto assente 
que a receptividade do puolico ao trabalho dos 
Santa Claus résulta, maioritariamente, da versao 
que fizeram de Lilds. O quarteto defende que 
tem tido "alguma opiniao" naquilo que a editora lhe 
exige e acredita ter condiçdes para nao 
desaparecer, por "morte subita", destine da 
maior parte dos projectos similares. O segredo? 
Corn Nucha como madrinha, e Iran Costa, o 
produtor, como padrinho, os quatre cantores 
acreditam no sucesso. Para além da vida 

)rofissional, cada um deles tem as suas 
jQixoes e os seus projectos individuais: o 
Hugo tem 19 anos e começou a cantar aos 
,4. Actualmente, estd a estudar Quimica na 

iûculdade de Ciências. A Sammy tem 21 
Idhos e tem trabalhado corn a cantora Nucha 
como bailarina. Nos tempos livres tambem 
trabalha corn a Nucha; fazem colares corn 
pedras semipreciosas para distribuir pelas 
lojas. O Ricardo tem 19 anos. Era 
manequim, concorreu ao Ai! os Homens e 

iyeheeu. Nâo é um modelo conhecido e diz 
que vai continuer na mode se as 
oportunidades forem boas. Nos tempos 
livres, faz musculaçSo. Finalmente, a Sofia 
tem 24 anos, começou a vida arfisfica corn 
uma banda em Leiria chamada Mezzo Voce, 
que durante très anos e meio tocou covers 
em bares, principalmente de Tina Turner, a 
sua musa inspiradora. Estd no 3® ano do 
Conservatdrio. Os Santa Claus vao 
deslocar-se a Toronto ainda este verSo 
para participarem no Portuguese Day de 
CIRV FM, no Canada's Wonderland. 

FESTIVAL TRANSATLANTICO 

Cia (Porto) e Xutos & Pontapés (Lisboa), Arnaido 
Antunes (Sao Paulo) e Rappa (Rio de Janeiro). Sao 
estes os quatro nomes que actuaram no Festival 
Transatlântico, um evento que esteve integrado 
no programa Brasil 500, destinado a assinafar os 
cinco séculos da descoberta das terras de Vera 
Cruz, e que pretende fazer a ponte musical sobre 
a Oceano Atlântico. Os Cia, liderados por Manuela 
Azevedo e Hélder ôonçalves, apresentaram em 
palco as cançdes de "Lustro", o terceiro album de 
originais que acabam de editar. Arnaido Antunes 
é um artista multifacetado (compositor, poeta, 
cantor...), e o seu nome esteve ligado durante 
muito tempo aos Titâs, um grupo brasileiro corn 
vdrias décadas de carreira. Arnaido Antunes tem 

jd quatro discos editados a solo, algumas ediçoes 
em livro e multiples colaboraçoes corn outros 
projectos. Rappa e um grupo rap/hip hop que, corn 
apenas très dibuns editados, jd atingiu o 
reconhecimento do publico e da critica brasileira. 
Os Xutos & Pontapés dispensam apresentaçdes; 
sao uma das bandas mais carismdticas da cena 
rock Portuguese. O concerto do grupo no Festival 
Transatlântico pode ser o ünico espectdculo do 
ano em Lisboa dos Xutos <& Pontapés. Neste die 
foram ouvidos alguns dos temas que farao parte 
de um novo dibum de originais que o grupo vai 
começar a graver em Setembro. O Festival 
Transatlântico foi sem duvida o sucesso deste 

P«ginô dô 4e Jamie Ino ©2000 
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SAÜDE EM SUA CASA 
A ARXE r>0 MÉDICO ESTA EM 
SABER OUVIR E COMUNICAR Omedicina é uma arte baseada na 

ciência. A arte esta em saber 
ouvir e comunicar. A ciência 
baseia-se na veracidade de factos 

coroprovados, ou seja, as verdades da 
experiência. 
O doente que procura o médico, deve 
ter esperança e confiança. Esperança 
nas melhoras e confiança no médico. 
Sem esta atitude e expectativa, as 
possibilidades de melhoras, ou de 
cura, ficarâo profundamente 
diminuidas. 
O médico de familia deve ver o doente 
como um individuo em toda a sua 
integridade fisica e mental. Quando 
algo esta doente, deve aplicar os sens 
conhecimentos das ciências biolôgicas, 
patolôgicas e farmacolôgicas, para 
curar a parte anatômica doente. Mas, 
para além do contexto fisico, deve ver 
os problemas de saüde também no 
contexto emocional, social e cultural. 
Na sua arte, o médico nâo deve ser sô 
um terapeuta, mas também professor, 
conselheiro, gestor, activista e 
cientista. 
Como terapeuta, deve aplicar os seus 
conhecimentos e habilidades na arte 
de curar. Como professor compete-lhe 
contribuir para a educaçâo dos seus 
doentes, e da comunidade em gérai, 
na educaçâo dos conhecimentos do 
corpo, higiene, saüde, prevençâo, ou 
maneiras de lidar corn enfermidades e 
de diminuir a sua gravidade e 
consequências. Um doente bem 
informado e consciente tem muito 
maior capacidade para se livrar ou 
libertar das doenças. 
Como gestor, o médico de familia deve 
estar envolvido na supervisâo da 
saüde e tratamento do seu doente e ser 
sensivel aos seus recursos econômicos 
e às relaçôes corn os recursos 
existentes na comunidade. Como 
activista deve lutar pela promoçâo da 
saüde e melhoramento das condiçôes 
sociais e preventivas; ser activo na 

politica social, e na sociedade, para 
que o sistema de saüde progrida em 
vez de retroceder. Deve fazer o melhor 
possivel para que todos, e nâo sô 
alguns, tenham acesso condigno aos 
serviços médicos e hospitalares. 
Sem o conselho amigo e afectuoso a 
arte do médico fica incompleta. Deve 
saber escutar corn paciência, e 
procurar compreender o seu doente 
em tempos de tempestade emocional, 
para que este se consiga libertar do 
peso e das dores das suas emoçôes em 
tumulto ou révolta. 
Como cientista, o médico de familia 
deve basear a sua arte na veracidade 
comprovada dos factos e fundamentar 
a sua profissâo nas verdades da 
ciência. A verdade e honestidade 
intelectual sâo fundamentais; é isso 
que distingue o médico baseado na 
ciência do curandeiro que se baseia 
em crenças e suposiçôes sem 
comprovaçâo experimental. 
A ciência implica rigor; qualquer falha 
da verdade nâo é aceitâvel seja ela em 
que circunstância for. A propôsito 
deste desvio à verdade, ainda que 
involuntârio, quero pedir desculpa 
para um erro que apareceu no meu 
ültimo artigo. A propôsito do 
pâncreas, tentando dar a conhecer 
algo mais sobre este ôrgâo importante 
mas tâo desconhecido, escrevi no "e- 
mail" mandado para a redacçâo do 
jornal: "O pâncreas, um ôrgâo 
pequeno por trâs do estômago tem, 
como o figado, funçôes mültiplas. 
Fabrica fermentos digestivos, e 
também a insulina, necessâria para a 
utilizaçâo do açücar pelas células do 
corpo". Quando li o jornal verifiquei 
que estava escrito "  Fabrica 
fermentos digestivos, e também a 
insulina, necessârios para a utilizaçâo 
do açücar pelas células do corpo". Sô 
a insulina é que é necessâria para a 
utilizaçâo do açücar pelas células do 
corpo. A pluralizaçâo electrônica do 

singular, completamente alheia a 
minha vontade, modificou toda a 
verdade e rigor cientifico e deixou-me 
insatisfeito, porque em ciência, vale 
mais o desconhecimento do que 
informaçâo errada. Os correctores 
electrônicos, embora convenientes, 
podem causar problemas por serem 
acéfalos; em vez de corrigir podem 
enganar. 
Mas deixemos os electrôes 
informâticos sem juizo e voltemos ao 
fio da meada. Hâ ainda outro dever 
para que o médico se complete na sua 
arte de curar. O médico de familia 
tem de ser um amigo do doente. Deve 
se benevolente; fazer o melhor 
possivel pelo doente e, sobretudo, 
evitar qualquer dano corn o seu 
tratamento. Deve respeitar a 
autonomia do doente, informâ-lo de 
forma que as suas decisôes sejam 
verdadeiramente livres e validas. 
Deve ser justo, sem preferências 
individuais, sejam elas baseadas em 
estratos sociais, credos, crenças, ou a 
cor da pele. Deve ser sincero, 
afectuoso, compreensivel e guardar 
confidencialidade. Isto implica uma 
relaçâo de confiança em que ambos as 
partes devem estar envolvidas. Tanto o 
médico, como o doente, devem 
compartilhar nâo sô as esperanças e os 
triunfos, mas também os fracassos e 
desapontamentos. O médico que 
compartilha as experiências de 
alegria ou de sofrimento do seu 
doente, ou da sua familia, é 
geralmente visto por eles como um ser 
mais humano e digno de confiança. 
É a arte de comunicar corn o doente, 
irradiar confiança e o sucesso na 
resoluçâo dos problemas de saüde, o 
que compléta o valor e credibilidade 
dum clinico. A confiança do doente 
no seu médico de familia pode ser, 
muitas vezes, uma alternativa ao 
tratamento corn medicamentos. O 
conselho do clinico pode ser um bom 

Por: 
Dr. César 
Nunes 
Cordeiro, 
médico 

substituto aos calmantes, ou outros 
quimicos corn efeitos secundârios 
perigosos, sobretudo quando os males 
sâo causados pelos problemas e 
tumultos da vida como as perças, 
conflitos, desajustamentos a situaçôes, 
frustraçôes, isolamento, stress, ou 
inconformismo nos fracassos de 
esperanças. 
Mas as pessoas também têm de se 
procurar valorizar como doentes. Nâo 
podem esperar que o seus médicos 
corrijam aquilo que eles nâo querem 
ou nâo tentam corrigir. Também nâo 
se podem tornar dependentes do 
médico ao ponto de este se sentir 
frustrado ou incomodado. Muito 
menos devem procurar um médico 
que colabore em actos de mentira. 
Mais tarde, quando a doença torturar, 
e procurarem a sinceridade da 
confiança e do calor humano, pode ser 
jâ muito tarde. 
A valorizaçâo do individuo que 
procura apoio na sua saüde e doença 
deve ser cultivada. Cultiva-se pelo 
interesse e conhecimento das funçôes 
do nosso corpo, das origens das 
doenças, a forma e implementaçâo das 
medidas preventivas para as evitar, a 
colaboraçào interessada e diligente 
nos tratamentos. Cultiva-se também 
corn a relaçâo sincera e cordial corn o 
médico de familia e corn a actividade 
social e politica na promoçâo da saüde 
e sanidade do ambiente em que todos 
estamos inseridos. 
A saüde nâo é sô uma 
responsabilidade do médico; nem sô 
da sociedade. É principalmente uma 
responsabilidade de todo o individuo 
e de todas as familias. 
Fundamentalmente, é uma 
responsabilidade de toda a 
humanidade. 

PORK FRIED RICE 
BEEF & BROCCOLI 

CANTONESE CHOW MEIN 
& SOUR CHICKEN BALLS I WE SPEAK PORTUGUESEM 

! ASK FOR FATIMA j 

FAST HOT DELIVERY 

(416)366-6633 

Comi3a.i*e 
as nossas taxas de G.I.C. 

1- ano 5.80% 
3- a nos 6.10% 
5- a nos 6.10% 

Depôsito mmimo de $10,000. 
Depôsito mmimo de $10,000. 
Depôsito mmimo de $10,000. 

*Taxa de jure annual 
em efeito a partir de 
21/I6/2I0B 

• Vencimento mensal 
• Estate feature 

Edward Jones 
Ao Serviço de 

Telefone ou visite-nos hoje 
para mais informaçdes 

Paulo Rocha 
Investment Representative 
653 The Queensway, 
Tor., ON M8Y IK 8 
Tel: (416) 201-8285 
Fax: (416) 201-8234 
Tel. gratis: 1-877-953-2444 

httpy/www.edwardjones.com Investidores Inviduais. Membro CIPF 
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Felipe Gomes e a organizaçâo “The Breast 
Cancer Society of Canada” convidam a 
comunidade portuguesa para o lançamento do 
livro “The Best Recipes of the Century”, um 
projecto de angariaçâo de fundos para a luta 
contra o cancro. O lançamento do livro terâ 
lugar no First Portuguese Canadian Club, 
sexta-feira, 30, as 18:30 horas. Para mais 
informaçôes, contactar Felipe Gomes pelo 
telefone (519) 430-6435. 

A Aliança dos Clubes e Associaçôes 
Portuguesas do Ontario informam todos os 
membros que no proximo dia 4 de Julho, 
terça-feira, haverâ uma reuniâo de Conselho 
de Présidentes que terâ lugar no Sporting 
Clube Português, às 20:00 horas. 

A Academia do Bacalhau de Toronto anuncia 
o primeiro jantar de confraternizaçâo da 
Academia do Bacalhau de Montreal, que se 
encontra em formaçâo. O jantar realizar-se-â 
sâbado, 1 de Julho, em Montreal e os 
interessados em acompanhar Richard Bruton 
a Montreal deverâo contactâ-lo através do 
telefone (416) 254-6140 ou (416) 594-7224, ou 
ainda através de correio electrônico 
richard.bruton@sympatico.ca. 

A Embaixada de Portugal e o Instituto 
Canadiano do Filme convidam a comunidade 
para o prosseguimento do “Quarteto 
Portugal”, quatro filmes portugueses 
legendados em inglês, de conhecidos 
realizadores portugueses. Sâbado, 15 de 
Julho, o filme Terra Pria e no dia 22 de Julho 
o Ilhéu de Contenda. A exibiçâo dos filmes 
serâ no Auditorium, National Archives of 
Canada, 395 Wellington Street. 

Prossegue até sâbado, 1 de Julho, a Caravan 
2000, na Casa do Alentejo, corn o pavilhâo 
Portalegre. Fazem parte do espectâculo o 
grupo de mùsica tradicional alentejana “Os 
Alentejanos”, vindos de Portugal, ranchos 
folclôricos, Grupos Corais, Grupo de 
Ginâstica Ritmica, Marchas Populares, Fados 
e Guitarras. Continuam patentes ao püblico 
vârias exposiçôes desde trabalhos manuais até 
às pinturas. O tema da Caravana é “Salute to 
the Olympics Bid”. Para mais informaçôes, 
contacte o (416) 537-7766 ou visite a Casa do 
Alentejo, 1130 Dupont St, em Toronto. 

Prosseguem até domingo as tradicionais festas 
em honra do Divino Espirito Santo, na Casa 
dos Açores. Haverâ a recitaçâo do terço, 
distribuiçâo de pensôes aos sôcios, sorteios, 
comida tipica e actividades sôcio-recreativas 
alusivas ao evento. Para mais informaçôes, 
contacte a Casa dos Açores pelo telefone (416) 
503-2900. 

Este sâbado, 1 de Julho, prossegue a exibiçâo 
de fogo de artificio do festival “Symphony of 
Fire” da Benson & Hedges, com o espectâculo 
da Austrâlia. Na quarta-feira seguinte, 5, serâ 
a vez da Espanha iluminar os céus de Toronto. 
Para mais informaçôes, contacte Benson & 
Hedges através do (416) 314-9900. 

Um atpecto da fxposicâo da Caratiana alentejam 

Espôlio de Fernando Mamede 

Decorre na Casa do 
Alentejo até ao proximo 
dia 1 de Julho a Metro 
International Caravan, 
do que faz parte um 
vasto programa que 

consta de exposiçôes vârias, actuaçôes 
de ranchos folclôricos, marchas dos 
santos populares, fado e ginâstica 
ritmica. 
A actracçâo principal da Caravana é 
constituida pelo grupo de mùsica 
tradicional alentejana “Os 
Alentejanos”, convidados de Portugal 
para o efeito. 
No passado sâbado, parte do programa 
foi dedicado aos Olimpicos e ao facto da 
cidade de Toronto ser candidata à sua 
realizaçào no ano de 2008. 
O espectâculo alusivo às olimpiadas, 
realizado e apresentado pela juventude 
da Casa do Alentejo, foi intéressante de 
seguir e demonstrou bastante trabalho 
na sua concepçâo, pelo que se torna 
imperative deixar aqui o devido apreço 
à juventude alentejana de Toronto. 
O programa de sâbado tinha em vista 
sensibilizar o pùblico para tào 
importante evento desportivo que a 
cidade de Toronto pretende realizar, 
tendo por isso, a Casa do Alentejo, 
convidado Tony Dionisio, membre do 
Comité para os Jogos Olimpicos e os 

atletas Peter Fonseca e, de Portugal, 
Fernando Mamede, cujo espôlio lâ se 
encontra em exposiçâo. 
Recorde-se que, segundo a recente 
sondagem da Angus Reid, sobre a 
opiniâo pùblica, 78% dos inquiridos sào 

a favor da realizaçào dos Olimpicos em 
Toronto. Na corrida à realizaçào estâo 
ainda as cidades de Bangkok, Kuala 
Lumpur, Beijing, Osaka, Cairo, Paris, 
Havana, Sevilha e Istanbul. 
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Einpi vyoS: 
Empregados para escritôrio em Brampton com 
conhecimentos de contabilidade. 
Enviar curriculum pelo fax (905) 457-5131 ou 
Tel: (416) 329-5302 

Empregada de balcâo para padaria portuguesa em 
Mississauga. 
Tel: (905) 278-2392 

Cabeleireira 
Tel: 603-8700 

Precisa-se de senhora para tomar conta de duas 
crianças. 
Tel: 836-4104 

Jardineiros Tel: 603-1995 

Empregados para loja de electrodomésticos na 
Dufferin e Eglinton. 
Tel: 787-2990. 

Cortadores e de ajudantes. Bom salârio e 
beneficios. 
Tel: 745-7000. 

Pessoal corn experiência, ferramenta e transporte 
prôprio para retelhar telhados. 
Tel: 784-0415 e fale corn Jeff. 

ALUGA-SE 
Mississauga/Square One 

Apartamento no 3* andar c/1,200 
perfeito para uma fimiilia. Todos os 

serviços e electrodomésticos incluidos. 
Cozinha grande^ 2 quartos granites, 2 casas 

de banho, lareira. 
Estacionamento e quintal. $1,250 por ntês. 

Livre a partir do dia 1 de Agosto. 
Tel: (416) 653-2683 

Paving Equipment for Sale 

#87 Pave Master Roller with a starter ignition. 
1950.00 

#82 International Single X Truck diesel engine. 
8500.00 

#1988 743 Bobcat 7500.00 
#Homemade Trailer 450.00 

#Asphalt sealer sprayer with Deluxe tank 
equipped on the trailer, with 2 separate engines 

and 2 spray guns and hoses. 1550.00 
#1986 GMC Pickup 6.2 Lt Diesel engine. 2750.00 

TEL: (416) 784-9808 ou (416) 534-6179 

Atençâo 

Condutor com carta AZ. Tel: 315-8435. 

Serralheiros com experiência e aprendizes. 
Entrada imediata. Bom salârio. 
Tel. 604-8711 e fale com Mario ou Rui. 

Limpeza em part-time e full time e encarregado 
com experiência, para Mississauga, Toronto e 
Scarborough. 
Tel: 745-9250 extensao 230. 

Limpeza em Brampton e Georgetown. 
Tel: (905) 820-8827. 

Limpeza. Lavandaria em Brampton. Tel: 255-5901. 

Limpeza. Casai em regime de Part-time. Area da 
Kipling e Lakeshore. Tel (905) 568-3838. 

Fabrica de processamento de carnes em 
Mississauga précisa de condutores, operârios e 
desossadores. Bom salârio. Tel: (905) 671-3104 e 
fale com Manuel. 

Loja de pronto a vestir para homem em Toronto 
précisa de costureira. Tel: 535-0794. 

Ajudante de cozinha. Tel: 363-4247 

Carpinteiros de acabamento para construçâo de 
casas novas. Tel: 315-3522 

Pessoal para fâbrica de mobilias em Bramnton. 
Tel: (905)450-6220 

Carpinteiros. Tel: 984-1561 

Vendedores. Tel: 329-5302 

Assine e divulgue 

0 MILÉNIO 
Assinatura anual no Canada, 
por apenas $48, GST inciuido, 

para os EUA $75 e Europa $130. 

Nome:  

Côdigo Postal: 

Tel: ( ) 

Envie a sua inscriçâo através do 
FAX: (416) 538-0084 

ou para 
1087 Dundas St.W., Suite #103 

Toronto, Ontario M6J IW9 

Ingredientes: 

0.51 de vinho tinto 
3 kgs de came 
200g de toucinho de fumo < 
4 cebolas grandes 
1 colher de sopa de banha 
1 colher de sopa de margarina ou manteiga 
cravinho em baga (+/- 6) 
sal 

Confecçâo: 

A carne é cortada aos bocados (tipo quadrados), 
assim como as cebolas sâo cortadas às rodelas e o 
toucinho aos cubinhos pequenos. Deve-se usar um 
tacho de barro (obrigatôrioü). Pôem-se a banha e 
O toucinho, uma camada de carne, a manteiga e 
uma camada de cebola, o sal, cravinho e outra 
camada de carne acabando corn uma camada de 
cebola. No fim rega-se corn o vinho, sem deixar 
cobrir o tacho todo. Vai a cozer no forno em lume 
brando (+/- 3 horas). 
A Alcatra é acompanhada corn o pâo doce tipico 
da ilha, ou entâo corn pâo. Hâ quem faça arroz, 
mas nâo é à moda da Terceira. 

Ingredientes : 

500 gr aletria ; 
7,5 dl leüe; 
300 gr açûcar ; 
Casca de limâo ; 
5 ovos ; 
150 gr manteiga s/ sal. 

Confecçâo : 
Pôe-se a ferver num tacho a aletria corn o leite, o 
açucar, a casca de limâo e a manteiga. Deixa-se 
ferver até que a aletria tenha absorvido todo o 
leite. Junta-se entâo 5 gemas de ovos bem batidas, 
mexendo até estarem as gemas cozidas. Pôe-se 
numa travessa, retirando a casca do limâo. Depois 
de estar na travessa, se gostar, pode polvilhar corn 
canela em pô. 

SQéSS RepreseMcrtiv® 
WnhQ Toronto t,4l6> 41Q-S632 

iïiülüî 
Onh.mSWÏ 

Bus (90S) B50-9441 
fax-, (9(fô) &50-1774 

<gTeeo«lidte^<à8hi£>: 
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T-shi rts • Caps • Calendars • Matches 

Planners*Pens*Bags*Clocks Magnets and MoreH! 
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Julies de linha preibides 
de apreciar Kournikeva 

"Charme" da tenista russa desconcentra toda a gente. 
Arbitragem nâo escapa a recomendaçôes 

s juizes de linha e os 
apanha-bolas do 
torneio de 
Wimbledon foram 
aconselhados a 
concentrar a sua 
atençâo nos 

pormenores das partidas de ténis, 
em detrimento de alguma olhadela 
indiscreta à beleza da tenista russa 
Anna Kournikova. 
Os directores da prova londrina 
querem assegurar que nada perturbe 
O espirito da jovem jogadora durante 

FC Porto - osloveno 
Miran Pavlin jà so 
encontra no Porto 

O esloveno Miran Pavlin, o mais recente "reforço" do FC 
Porto, afirmou à chegada ao Aeroporto Sa Cameiro, em 

Pedras Rubras, que o clube "azul e branco" é um dos 
"pontas-de-lança do fiitebol europeu". 

Pavlin, companheiro do ex-portista 
Zahovic na selecçâo da Eslovénia, 
referiu jâ estar ultrapassada a 
questâo levantada pelo seu 
anterior clube, o Friburgo, da 
Alemanha, que alegava que o 
futebolista tinha mais um ano de 
contrato. "Falei corn os dirigentes 
do Friburgo e eles libertaram-me, 
pelo que penso que nâo hâ 
problema algum", referiu o 
jogador esquerdino, que vai 
dedicar a tarde à realizaçâo de 
testes médicos e à procura de 
habitaçâo para os prôximos anos. 
Miran Pavlin mostrou-se 
"impressionado" corn o interesse 
demonstrado pelos dirigentes do 
FC Porto na sua contrataçào, 
concretizada durante o Euro2000, 
e espera "corresponder às 
expectativas criadas". "Zahovic 
disse-me que o FC Porto tem 
jogadores fabulosos", expressou o 
jogador, falando fluentemente em 
alemâo e destacando o goleador 
Mario Jardel como o que melhor 
conhece de entre os sens novos 
colegas. 
Em relaçâo à tentativa do Friburgo 
reclamar por mais um ano de 
contrato corn o jogador, Pavlin 
considerou que havia interesse do 
clube alemâo na sua transferencia 
para o Bayer Leverkusen, mas jâ 
estava decidido a rumar para o 
Porto. "Sou jogador do FC Porto e 
o importante é começar jâ a 

trabalhar para jogar e ajudar a 
équipa a ganhar o campeonato e a 
ir o mais longe possivel na Liga 
dos Campeôes", comentou o 
jogador, que chegou â "invicta" 
acompanhado da mulher e do seu 
représentante. 
O empresârio Jorge Mendes foi 
receber o jogador ao aeroporto e 
também ele referiu que a questâo 
levantada pelo Friburgo estava 
resolvida e ultrapassada pelo 
prôprio jogador, apôs conversa 
corn o présidente do clube alemâo. 
Jorge Mendes considerou que 
Miran Pavlin, médio defensivo de 
28 anos, que custou cerca de 123 
mil contos, é um "tecnicista 
evoluido e muito trabalhador. Nâo 
é nenhum Maradona mas tem 
qualidade para jogar no FC Porto". 
Miran Pavlin, que é uma das caras 
novas no plantel portista para a 
época 2000/2001, que régressa ao 
trabalho na quinta-feira, 
participou no Euro'2000 
envergando a camisola da selecçâo 
da Eslovénia e antevê dificuldades 
para Portugal no seu compromisso 
das meias-finais frente à França, 
na quarta-feira. 
"A Eslovénia jogou recentemente 
corn a França, que tem uma 
grande équipa, e pelo que conheço 
da formaçâo gaulesa, Portugal nâo 
vai ter vida fâcil no jogo das meias- 
finais do Europeu", referiu o 
jogador. 

os encontros que vai 
disputar na prova londrina 
do Grand Siam, optando 
por esclarecer os juizes e 
apanha-bolas acerca do 
tratamento a dispensar à 
referida tenista, famosa quer pelo seu 
talento, quer pela sua beleza. Les 
Maddock, responsâvel pelos juizes 
em Wimbledon, afirmou que os 
ârbitros sob sua alçada "estâo 
sensibilizados sobre o assunto e bem 
instruidos, por forma a evitar mal- 
entendidos". 
Wally Wonfor, encarregue de dirigir 
os jovens que recuperam as bolas 
perdidas durante os encontros, 
definiu o tipo de trato a concéder à 
bêla Kournikova: 
"Vamos zelar pelo respeito e cortesia 
a todos os momentos", mas haverâ 
oportunidades para os 
cumprimentos. 
"Também cuidamos do tratamento 

pessoal, os apanha-bolas sô falarâo se 
os jogadores se dirigirem a eles. Caso 
contrârio permanecerâo em silêncio", 
adiantou ainda Wonfor. 
Mas se hâ quem acompanhe corn 
tanta atençâo este acaso, também hâ 
quem ache que se fala de mais em 
Kournikova. Antes de o torneio se 
iniciar, a tenista foi presenteada corn 
um troféu. 
Ela que nunca ganhou nenhum 
torneio. Anna recebeu uma fabulosa 
escultura por ter sido a detentora de 
um site na Internet que mais visitas 
recebeu. 
O prémio foi instituido pela 
Lycos.com. 

$ Propriedade e direçâo de um ex-agente, 
John Zadkovich; 

$ Mais de vinte e quatro axtoxde experiência em tribunal; 

$ Fluente em português; 
$ Preços acessiveis; 

$ Advogado disponivel para defesa criminal; 

Considera-se culpadoP 
Poderà receber uma multa... mas nâo sera condenado. 

3045 Southcreek Road, Unit 3 
Mississauga, On 
L4X 2X6 (Auto-estrada 427 e Dundas) 



26 DESPORTO 
Quinta-feira, 29Junho, 2000 

O MILÉNIO 

Firs't Portuguese 
Selecçâo Portuguese 5 

Por José Mario Coelho 
Enviado de O Milénio 

O jovens hoquistas do First derrotaram, na 
passada segunda-feira, os da selecçâo portuguesa 
em Viseu, por 21-5, arrecadando a Taça Viseu 
2000. 

No primeiro encontro jâ o First Portuguese tinha 
derrotado a selecçâo portuguesa por 18-6. 
Segundojosé Mario Coelho, que assistiu ao jogo, 
a goleada é justificada, visto os componentes da 

turma do First terem um maior contacto e 
aprendizagem da modalidade o que nâo sucede 
coin a turma das quinas. No entanto, o que é 
comum a ambas é o facto de adorarem a 
modalidade. Na abertura deste torneio de hoquei 
sobre o gelo, estiveram présentes o Secretârio de 
Estado das Comunidades José Lello e o 
Embaixador do Canadâ em Portugal, Robert 
Wanderloo, tendo ambos prometido apoiar o 
desenvolvimento da modalidade em Portugal. 
Espera-se que se contruam mais dois pavilhôes de 

gelo, um em Faro no Algarve, outro no Montijo - 
José Mârio encontrou, na équipa portuguesa, 
Mike Francisco, que é filho dum antigo emigrante 
do Canadâ, Tozé Francisco. 
Os responsâveis do First Portuguese 
comprometeram-se a trazer a Toronto, no proximo 
ano, esta selecçâo portuguesa de Hôquei sobre o 
gelo, possivelmente durante a semana de Portugal 
2001. 

Este torneio de Viseu foi sancionado pela 
International Ice Hockey Federation. 
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Mario Silva 
assinou polo Nantes 
por quatre épocas 

Portugal 1 - França 2 
A França derrota um gigante 

do futebol europeu 
O lateral-esquerdo português Mario 
Silva, do Boavista, assinou quarta- 
feira um contrato por quatro anos 
corn Nantes, confirmou o clube 
francês de futebol. Em cinco 
temporadas, o internacional 

O brasileiro Paulo Assunçâo (ex- 
Palmeiras) afirmou quarta-feira à 
chegada ao Aeroporto Sâ Carneiro, 
em Pedras Rubras, que o seu ingresso 
no FC Porto "é a concretizaçâo de um 
sonho". Paulo Assunçâo, de 20 anos, 
adiantou que ira "trabalhar sério para 
mostrar bom futebol", como forma de 
ficar mais tempo do que o contrato 
celebrado corn o clube "azul e 
branco", que termina em Junho de 
2001. 

O jovem futebolista, contratado pelo 
FC Porto no decorrer da época de 
1999/2000, confessou que nâo jogava 
reguiarmente no Palmeiras, devido à 
presença de grandes jogadores como 
César Sampaio na sua posiçào. 
Assunçâo admite que os très jogos 
por semana disputados no Brasil lhe 
deram "muita rodagem" e que, 
embora o técnico no Palmeiras 
gostasse mais de o ver jogar a trinco, 
préféré actuar a médio-direito 
ofensivo. "O Rubens Jûnior falou-me 
que nâo vai ser fâcil entrar na 
équipa", confessou Paulo Assunçâo, 
que nasceu a 25 dejaneiro de 1980 na 

esperança, de 23 anos, realizou 92 
jogos ao serviço dos boavisteiros, 
apontando dez golos, tendo também 
contribuido corn dois tentos para a 
campanha dos "axadrezados" na Liga 
dos Campeôes na ultima época. 

cidade de Coiuaba, e que apôs 
representar o clube local se transferiu 
para o Palmeiras, corn 16 anos. 
Também o ex-portista Argel, que teve 
uma época e uma saida algo 
conturbada do FC Porto, onde, 
devido a varias lesôes, nâo conseguiu 
agarrar o lugar de Aloisio, traçou 
uma boa imagem da équipa portista 
ao recente reforço. Paulo Assunçâo, 
que vai passar os prôximos dias a 
procurar habitaçâo, aponta como o 
principal objectivo para esta época 
recuperar o titulo que apôs cinco anos 
consecutivos "fugiu" para o Sporting. 
A chegada ao Aeroporto Sâ Carneiro, 
em Pedras Rubras, o jogador dirigiu- 
se à "Loja Azul e Branca", onde foi 
presenteado corn um cachecol do 
novo clube, procedendo de seguida à 
distribuiçâo dos primeiros 
autôgrafos. Para alem de Paulo 
Assunçâo, também os restantes 
brasileiros do plantel portista 
aportaram quarta-feira a Pedras 
Rubras, exceptuando Rubens Junior, 
previsto para hoje, Alessandro e Caju, 
dispensados do pré-estâgio. 

Continuaçào da pâgtna 28 

suspense, sô que o perigo aconteceu... 
do outro lado do campo: Bala lançou 
Figo, que fugiu bem pela esquerda e 
centrou, aparecendo Lizarazu a negar 
o "bis" a Nuno Gomes. A França 
passou, entâo, a dominar, o que nâo 
se alterou corn a entrada de Paulo 
Bento para o lugar de Vidigal (61 
minutes), mas, aos 65 minutes, foi 
Fernando Coûte a ter uma 
oportunidade frontal para rematar, sô 
que a bola esbarrou na defesa 
contraria. O perigo rondava, no 
entante, mais a ârea lusa; aos 70 
minutes, um contra-ataque de Zidane 
fez a bola chegar a Anelka, sô que 
Fernando Côuto respondeu bem e, 
logo a seguir, aos 71, Zidane centrou 
de forma perfeita, mas Anelka... 
escorregou. Aos 77 minutes, um tiro à 
entrada da ârea de Petit voltou a levar 
perigo à baliza lusa, mas Vitor Bâia 
desviou superiormente a bola para 
canto... nâo assinalado e, no minute 
seguinte, Humberto Coelho voltou a 
mexer na équipa, trocando Rui Costa 
por Joâo Pinto. O jogo "arrastou-se" 
depois quase até final, mas a emoçâo 
voltou aos 87 minutes: Paulo Bento 
centrou da direita, Nuno Gomes 
ganhou de cabeça e Joâo Pinto nâo 
chegou por pouco. Os gauleses ainda 
assustaram mais duas vezes, através 
de duas iniciativas de Henry, mas foi 
Portugal quem teve a grande hipôtese 
de fazer o segundo golo, aos 90 
minutes; Figo marcou um livre, Abel 
Xavier cabeceou muito bem e 
Barthez... defendeu ainda melhor. O 
prolongamento, para o quai Portugal 
entrou corn Rui Jorge no lugar de 
Dimas, começou corn uma jogada de 
perigo da França, corn Pires a centrar 
da esquerda e Zidane a cabecear por 

cima e um contra- ataque de Henry, 
bem anulado por Baia e Paulo Bento. 
Aos 98 minutes, um passe 
"milimétrico" ao longo da linha, levou 
Sérgio Conceiçâo a fugir e a centrar^ 
bem da direita, para Vieira salvar, 
mas a França voltou a ameaçar, aos 
102, desta vez corn um livre de 
Zidane, que Joâo Pinto aliviou de 
cabeça. Aos 110 minutes, jâ na 
segunda parte do prolongamento, 
Portugal voltou a criar muito perigo, 
através de um contra-ataque râpido, 
conduzido por Luis Figo, que soltou 
para Joâo Pinto e este flectiu bem 
para o meio e atirou a rasar o poste 
esquerdo de Barthez. Pouco depois, 
Zidane fugiu e Rui Jorge salvou e, aos 
115 minutes, novo contra-ataque da 
França, corn a bola a ir parar a 
Wiltord e este a rematar, corn Abel 
Xavier, sobre a linha, a tocar a bola 
corn a mâo esquerda... segundo o 
auxiliar do ârbitro. 
Os jogadores portugueses "saltaram" 
em cima do auxiliar, mas este indicou 
a falta ao ârbitro e, na transformaçâo 
da grande penalidade, aos 117 
minutes, Zidane marcou o golo de 
"ouro", qualificando a França para a 
final do EuroE2000. Os proteste dos 
futebolistas nacionais sô acabaram 
quando o ârbitro e o seu auxiliar 
abandonaram o relvado. A révolta era 
muita, mas jâ nada havia a fazer: apôs 
uma brilhante campanha, Portugal 
estava afastado da luta pelo titulo do 
"velho continente". O ârbitro 
austriaco Gunther Benko poderâ ter 
acertado no lance capital no 
encontre, mas falhou claramente ao 
validar o primeiro golo da França, 
pois Anelka, que assistiu o marcador 
Henry, estava em posiçâo de fora-de- 
jogo... 

FG Pono - Pauio 
Assunçâo chegou para 
“concretizar um sonho” 

ninî Œ)âMaS® 
ZONANORTE ZONA SUL 

5* Jornada ^ 
Bragança - Sâo Joâo Ver, 3-1 

Classificaçâo 

1. Paredes ^ 
2. Bragança 
3. Sâo Joâo Ver 

6* Jornada 

(Oljul): 

Bragança - Paredes 

J 
3 
3 
3 

P 
9 
f) 

0 

5* Jornada 
Seixal - Fâlima, 3-3 
Micaelense - Casa Pia, 1-8 

Classificaçâo: 

1. Seixal 
2. Casa Pia 
3. Fâtima 
4. Micaelense / 

I 
5 
i 
i 
I 

D 
13 
7 
5 
3 

6* Jornada 
{Ol jul) Fati ma - Casa Pia 
Micaelense' ■ Seixal 

Euro2000 - Marcadores 
Marcadores do luroZOOO eoi fiiteiiol, qoe decorre 

na Holanda o na Bélglca até 2 de lulho; 

Patrick Kluivert (Holanda) 
Savo Milo$evic Jugoslavia) 

Nuno Goino$ (Pôrtogal) 

Zlatko Zahovic (Eslovénia) 
Thierry Henty (França) 
Sérgio Conc^çâo (Portugal) 
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A f rança derrata urn gigante do futebol europeu 
Xavier foi o paradigma do azar português; aos 90 minutos, executou um 
cabeceamento perfeito e poderia ter colocado Portugal na final, o que Ihe foi 
negado por Barthez, e acabou por ser ele o causador da grande penalidade, com 
aquela mao instintiva. A Portugal, faltou provavelmente que Luis Figo ou Rui 
Costa tivessem conseguido uma das suas jogadas de "génio", que nunca 
apareceram, num equipa em que a defesa esteve excelente, superiormente 
comandada por Fernando Couto, tal como o avançado Nuno Gomes, que, mais 
uma vez, realizou um actuaçâo de grande nivel. As duas formaçôes entraram ém 
campo com duas alteraçôes em relaçào ao jogo dos quartos-de-final, mas so a 
França mudou o seu esquema tactico, apresentando très "trincos", em vez de 
dois, e dois pontas-de-lança, quando sô tinha utilizado um corn a Espanha. A 
equipa lusa entrou corn Abel Xavier, Fernando Couto, Jorge Costa e Dimas, à 
frente de Vitor Baia, dois "trincos" (Costinha e Vidigal), um médio solto (Rui 
Costa) e très jogadores na frente (Sérgio Conceiçâo, Luis Figo e Nuno Gomes). 
Por seu lado, os gauleses apresentaram Barthez na baliza, uma defesa corn 
Thuram, Blanc, Desailly e Lizarazu, très jogadores à frente da defesa (Vieira, 
Deschamps e Petit) e Zidane atrâs dos dois pontas-de-lança (Henry e Anelka). O 
encontre começou corn as duas équipas muito nervosas, muitos passes falhados 
e tudo a passar-se muito a meio-campo, tendo o primeiro remate chegado 
apenas aos 13 minutos, num timido pontapé do "capitâo" Deschamps, que Vitor 
Baia segurou sem problemas. A França começou, depuis, a "crescer" e a 
aproximar-se mais da area lusa, mas Baia foi inteligente perante Henry, Abel 
Xavier tirou bem um livre de Zidane, Vieira rematou fraco e o mesmo jogador 
nâo logrou servir bem Petit, numa jogada que poderia ser perigosa. Aos 19 
minutos, Portugal fez o primeiro remate... e golo. Sérgio Conceiçâo recuperou a 
bola no meio-campo francês e serviu Nuno Gomes, que, à entrada da area. 

TRANSITO ? NOTICIAS ? 
TEMPO ? 0ESPORTO ? 

INFORMAÇÂO PERMANENTE 
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rematou sem preparaçâo corn o pé 
esquerdo, fazendo a bola entrar junto 
ao poste direito de Barthez. Os gauleses 
ameaçaram aos 26 minutos, mas Blanc 
cabeceou mal, aos 27 e aos 28, Barthez 
teve duas boas intervençôes a centres de 
Figo e, aos 29, foi Anelka a conseguir 
libertar-se, mas a rematar à figura do 
numéro um luso, que agarrou a bola 
sem problemas. Na resposta, em contra- 
ataque. Luis Figo ganhou espaço, mas a 
bola ainda bateu num defesa e chegou 
tranquilamente a Barthez e, aos 36, 
Portugal, em duas jogadas de 
insistência, voltou à area francesa, até 
que o jogo acalmou e o jogo regressou 
ao meio-campo. Até ao final da 

primeira metade, destaque para dois 
remates fortes, à entrada da area, da 
equipa gaulesa, o primeiro de Vieira, 
que saiu muito alto, e o segundo, bem 
mais perigoso, de Zidane, que fez a 
bola passar pouco ao lado do poste 
esquerdo de Baia. A segunda parte 
começou sem alteraçôes em nenhuma 
das équipas, mas corn a França 
instalada no meio-campo luso e, numa 
jogada muito duvidosa, chegou o 
empâte, aos 51 minutos: Anelka 
recebeu a bola em posiçâo de... fora-de- 
jogo, nâo assinalado, serviu Henry e 
este virou-se bem e rematou para a 
direita de Vitor Baia. Depois da 
ig^aldade, os franceses animaram e 
aos 61 minutos, um livre de Petit criou 
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