
CANADIAN PUBLICATION MAIL AGREEMENT #1414526 

RAHO» Emmm Mmo 

WWW.BES.PT 

Toronto Representative Offîce 
Î087 Dundas Street West Toronto ON M6|1 W9 
Tel: (416) 530-1700 Fax: (416) 530-0067 1-800-704-0176 
BES diret to: 1-888-591-8608 

O MILENIO 
PORTUGUESE-CANADIAN NEWSPAPER • THURSDAY 6th July, 2000 • ANO II EDIÇÀO N»86 • PREÇO: SOttmcL GST 

luaiffes 
ttiselecçif 

sâô àlgdnli dos 
novos Totulos que vâo 
começar a aparecer 
nos maços de cigarros. 
£ a lei que agora entra 
em vigor e obriga a 
que 50% do maço de 
tabaco seja coberto 
por um alerta sobi^ os 
malefîcios do tabaco. 

Em Janeiro de 2001, a maior parte 
dos maços de tabaco à venda no 
Canada, jâ terâ os novos rôtulos. 

Continua na pagina 4 
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Coluna 
com vertebras No principio havia oxigénio... 
E agora também hâ. Mas hâ, especialmente, se 
ultrapassarmos numa qualquer nave o manto 
cinzento que se abate sobre nos, provocado por 
nos, ao que o progresso faz “vista grossa”, pois 
nâo hâ meio de descobrir o antidoto para este 
efeito secundârio. 
Là ao longe jâ Toronto desaparece, opaca por 
milhôes de particulas oxidantes que vâo 
destruindo lentamente. Um problema dos nossos 
tempos ao quai, talvez, ainda lhe nâo tenhamos 
prestado a dévida atençâo. Segundo um ultimo 
relatôrio sobre a poluiçâo na Grande Toronto, 
caso nâo venham a ser tomadas medidas, prevê-se 
que nos prôximos 4 a 6 meses venham a falecer 
cerca de 1900 pessoas em consequência disso. 
E depois vêm os ataques, muitos deles 
inconsistentes, sobre os agentes polidores que 
estâo mais à mâo, como sâo exemplos os 
automôveis. É claro que os carros sâo grandes 

agentes polidores. Porém, também o sâo um sem 
nùmero de outros, alguns do nosso perfeito 
conhecimento e outros que nem sequer nos 
passam pela ideia. 
A consciência universal sobre o que se estâ a 
passar um pouco por todo o globo, terâ de 
distanciar-se o necessârio para poder observar, na 
sua totalidade, o complexe causador de tamanha 
ameaça à humanidade. Pode quase dizer-se que, 
tudo o que nos fazemos influencia este estado de 
coisas, desde um simples papel atirado para o 
châo, aos interminâveis vômitos fumegantes das 
fâbricas de que dependemos, passando pelo 
roncar dos simples jactos e parando na 
ensurdecedora sinfonia dos foguetôes que 
transportam o vai-e-vem espacial às suas missôes. 
A fotografia deste episôdio da vida humana tem 
de ser analisada corn os olhos da globalizaçâo, 
especialmente hoje, tendo em conta a formula: 
+ G X V = P, ou seja, mais gente x vida = Mais 

poluiçâo. 
As operaçôes requeridas pela formula sâo simples 
(somar e multiplicar), mas, conforme jâ disse, a 
nâo se lhe devotar a dévida atençâo, o futuro que 
nunca foi assegurado, ficarâ ainda pior quanto 
àquilo que a poluiçâo lhe pode vir a fazer. 
Creio que o primeiro passo para minimizar os 
efeitos da poluiçâo na natureza e na vida humana, 
deve ser o da consciencializaçâo dos povos, 
devendo ao mesmo tempo pôr em marcha a 
mâquina cientifica no sentido da descoberta de 
meios que forneçam ao homem a comodidade 
desta era e a obliteraçâo desta ameaça, o que é 
dificil mas nâo é impossivel. Para tal torna-se 
necessârio que a comunidade cientifica consiga 
convencer a comunidade do poder, que o saber 
deve estar sempre primeiro, pois é a ele que 
devemos a comodidade que hoje gozamos. 
Porém, por muita comodidade que tenhamos, 
nâo hâ homem doente que seja feliz. 

£ là se val o Quartel de Campolide 

O Quartel de Campolide, em Lisboa, com a ârea de 
48.964 metros quadrados, na vizinhança das 
Amoreiras, vai a hasta püblica pelo preço base de 
licitaçâo de oito milhôes de contos. Os terrenos do 
antigo quartel, que ocupam quase todo o quarteirâo 
entre as ruas Artilharia Um/Marquês da 
Fronteira/Conselheiro Fernando de Sousa e a 
Avenida Duarte Pacheco, têm jâ piano de pormenor 
aprovado, pelo que se encontram disponiveis para 
construçâo. O piano de pormenor, que autoriza um 
indice de construçâo de 2,3, foi aprovado pela 
Câmara Municipal, numa primeira versâo em l994, 
revisto em 1996 e aprovado também pela Comissâo 
de Coordenaçâo Regional de Lisboa e Vale do Tejo 
(CCRLVT), em 1997. O piano prevê a construçâo de 
um conjunto de edificios desde os cinco aos 11 pisos, 
o reordenamento da malha viâria da zona, que 
inclui praças interiores na nova urbanizaçâo, 
vizinha das Amoreiras, mas também da Nova 
Campolide. Os terrenos do antigo quartel - local do 
anexo do Hospital Militar em plena guerra colonial 
e depois de ter terminado o conflito, chegou a ter 
vfm espaço ocupado corn um supermercado para 
militares. Este imôvel, considerado um "negôcio 
intéressante", poderâ transformar-se na "jôia" da 
hasta püblica de uma centena de imôveis lançada 
pela DGR O terrenos mais valiosos da extensa lista 
eram os do Lar de Maria Droste, na Estrada da Luz, 
corn o preço base de licitaçâo de 10 milhôes de 
contos. Contudo, a hasta püblica ficou deserta, tal 

como sucedeu corn os terrenos da Avenida Alfredo 
Bensaüde (seis milhôes de contos), porque a CML 
anunciou previamente a indisponibilidade da 
autarquia em alterar o RDM para a rentabilizaçâo 
do espaço, sem o que a venda constituiria um 
negôcio de "gato por lebre". A sessâo de hoje 
começou corn a hasta püblica do Ralacete Visconde, 
nos Olivais, um imôvel de 2.514 metros quadrados 
na Rua de Buenos Aires, em Lisboa, que tem o preço 
base de licitaçâo de 287.800 contos. Na parte da 
tarde, realizaram-se as hastas püblicas do 
Aquartelamento do Gravato, em Belém, e do 
Quartel do Forte da Ameixoeira. O Forte, corn a 
ârea de 6.310 metros quadrados e o preço base de 
licitaçâo de 47.850 contos, situa-se na zona do Rlano 
de Urbanizaçâo do Alto do Lumiar, pelo que a 
Câmara Municipal de Lisboa (CML) vai exercer o 
direito de preferência, disse o vereador do pelouro 
da Habitaçâo, Vasco Franco. O espaço do antigo 
forte de defesa da cidade de Lisboa vai ser destinado 
pela CML a zona desportiva e de lazer. 

Portugal caiu para o 
11° lugar do "fair-play'' 

Portugal terminou o Euro2000 em futebol na ID 
posiçâo da tabela do "fair-play", de acordo corn a 
classificaçâo elaborada pela Uniâo Europeia de 
Futebol (UEFA). A turma das "quinas", protagonista 
de incidentes desagradâveis no final do encontro das 
meias-finais frente à Françâ, no quai foi eliminada 

pela França (2-1 no "golo dourado"), terminou a 
competiçâo corn 7,400 pontos. Os jogadores Abel 
Xavier, Nuno "Gomes" e Paulo Bento foram 
castigados corn fortes suspensôes, de nove, oito e seis 
meses, respectivamente, por terem discutido de 
forma pouco correcta a decisâo do ârbitro austriaco 
Gunther Benko em apontar a grande penalidade, 
durante o prolongamento, que Zidane converteu em 
"golo de ouro". Os gauleses, que vieram a sagrar-se 
campeôes europeus, batendo a Itâlia na final por 2- 
1, também no sistema de "golo dourado", 
arrecadaram também o prémio para a équipa mais 
disciplinada. 

Classificaçâo final (apôs 31 jogos): 

1. França 8,208 
2. Holanda 7,950 
3. Espanha 7,813 
4. Suéda 7,667 
5. Dinamarca 7,583 

Eslovénia 7,583 
6. Roménia 7,563 
7. Itâlia 7,542 
8. Bélgica 7,500 
9. Alemanha 7,417 
10. Portugal 7,400 
11. Noruega 7,167 
12. Repüblica Checa 6,917 
14. Jugoslâvia 6,375 

pontos 
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O parlamento rejeitou ontem a moçâo de censura ao govemo apresentada pelo CDS-PP. PS e os dois 
deputados do Bloco de Esquerda votaram contra, o PCP e o PEV abstiveram-se e o autor da iniciativa 
e o PSD votaram a favor. A votaçâo realizou-se no final de cerca de cinco horas de debate. Esta foi a 

primeira moçâo de censura enfrentada pelos socialistas desde a sua chegada ao poder em 1995. 

O lider parlamentar do PCP, Octavio Teixeira, 
afirmou que a moçâo de censura ao Cover no do 
CDS-PP, no fundo, représenta uma "moçâo de 
apoio" ao executivo de Antonio Guterres. 
Segundo o présidente da bancada comunista, a 
iniciativa dos populaces é uma "moçâo de apoio 
ao Governo porque, pelo tema escolhido, 
constitui a defesa dos intéresses dos grupos 
financeiros, designadamente os das seguradoras 
e dos fundos de pensôes que dominam a 
especulaçâo bolsista". 
Esta moçâo, disse, justificando a abstençâo dos 
comunistas, "nunca poderia ser votada por 
qualquer força politica que defenda uma politica 
de esquerda". "Isto é, a moçâo nào faz nem nunca 
quis fazer o pleno dos votos da oposiçâo, pelo 
contrario quis assegurar a sua divisâo", apontou 

^aindacOctâvToTeixeirasus^ntouaindatra^^e 

de uma moçâo "de apoio ao Governo" por um 
segundo motivo: "porque a moçâo de Paulo 
Portas encaixa como uma luva na despudorada e 
enganosa campanha da viragem à esquerda corn 
que se procura salvar o Governo do PS, 
precisamente quando, devido à natureza 
essecialmente neoliberal da politica que vem 
seguindo, a sua base eleitoral situada mais à 
esquerda se afasta do Governo e vem 
publicamente engrossar o protesto contra a sua 
politica". Para o présidente do Grupo 
Parlamentar do PCP, além da moçâo se dever a 
uma luta politica no quadro da direita, entre o 
CDS-PP e o PSD, apresenta-se como "o caderno 
reivindicativo dos grupos financeiros e 
seguradoras, interessados em abocanhar a parte 
rentâvel da segurança social". "Fica até a dùvida 
se esta moçâo do CDS-PP - bem como a oposiçâo 

bravia e mâscula que a ela outros querem 
mostrar, depuis de em Novembro terem 
apresentado, uma nâo menos festiva moçâo de 
rejeiçâo do programa de Governo - nâo serve de 
cortina de fumo para tentar fazer passar um voto 
amigo no proximo Orçamento", observou ainda 
o lider da bancada do PCP. 
No seu discurso, Octâvio Teixeira sublinhou 
ainda que o PCP se assume como "oposiçâo de 
esquerda ao Governo". "Criticamos corn clareza 
as suas politicas de direita", dando como 
exemplos a "submissâo aos grandes grupos 
econômicos", a "desvalorizaçâo do estatuto dos 
trabalhadores", a "desgraçada" politica de saüde, 
e a "capitulaçâo" face aos "crescente federalismo 
dos grandes" da Uniâo Europeia, além da 
"submissâo" de Portugal â NATO "e sua politica 
militarista". 

Protocolo corn Banco de 
Portugal na origem da 

acusaçâo de cartelizaçâo 
A acusaçâo de cartelizaçâo lançada cobrar comissôes de câmbio mais 
por Bruxelas a bancos portugueses no baixas, frisa uma fonte do Banco de 
âmbito do câmbio de divisas tem Portugal, pelo que o protocolo nâo 
origem num protocolo celebrado entre leva necessariamente a uma situaçâo 
o Banco de Portugal e instituiçôes de de cartel. 
crédita nacionais a pedido do banco A autoridade monetâria portuguesa 
central, soube a Lusa. A comunicaçâo tomou a iniciativa de propor o 
da Comissâo Europeia funda- protocolo apôs o Banco Central 
mentando as acusaçôes chegou à Europeu ter pedido aos bancos 
Associaçâo Portuguesa de Bancos, centrais nacionais que assegurassem 
afirmou â Lusa Joâo Salgueiro, "a troca directa e gratuita a 
présidente da organizaçâo, particulares das notas nâo nacionais 
acrescentando que Bruxelas deu um da ârea do euro por notas nacionais". 
prazo até Outubro para contestaçâo. Face a este pedido, o Banco de 
Os principals bancos a operar em Portugal considerou como "relevante 
Portugal subscreveram o protocolo o envolvimento de todo o sistema 
pelo q^ue também terâo recebido uma bancârio na realizaçâo daquelas 
carta da Comissâo Europeia corn as operaçôes de troca directa e convidou 
acusaçôes de cartelizaçâo. O acordo os bancos portugueses a celebrar um 
entre o Banco de Portugal e as protocolo nesse sentido". 
instituiçôes financeiras, assinado a 21 A fixaçâo de um tecta para as 
de Dezembro de 1998, tem como comissôes relativas à conversâo das 
objectivo "garantir condiçôes de divisas teve como objectivo evitar a 
harmonizaçâo minima" nas comissôes cobrança de taxas demasiado 
que os bancos cobram nas "operaçôes elevadas, explica a fonte do banco de 
de troca directa, a particulares, de Portugal. 
notas nâo-nacionais da ârea euro por A prôpria Comissâo Europeia elogiou 
notas nacionais, quer em termos de a iniciativa e recomendou-a a outros 
montantes, quer em termos de preços bancos centrais europeus, pelo que 
mâximos". O documenta estabelece segundo a fonte "é estranho que 
que "durante um periodo de très anos Bruxelas venha agora basear-se no 
a contar de 1 de Janeiro de 1999 (...) os protocolo para fundamentar as 
bancos poderâo cobrar dos respectivos acusaçôes de conluio". 
clientes um valor que nâo excederâ 0,5 As instituiçôes financeiras que 
por cento do montante da operaçâo receberam a comunicaçâo de Bruxelas 
realizada, corn um limite minimo de estâo sujeitas a coimas que podem ir 
200 escudos por operaçâo". Os bancos até coimas 10 por cento do seu volume 
nacionais nâo estâo impedidos de de negôcios global. 

Toxicodependentes 
estarâo isentos de multas 

por consumo de droga 
A versâo final da proposta do situaçôes, poderâo continuar a ser 
Governo sobre descriminalizaçâo sancionados com multas 
das drogas leves irâ isentar o pecuniârias, mas a versâo final da 
consumidor toxicodependente de lei permitirâ uma participaçâo 
qualquer tipo de multas maior do terapeuta junto da 
pecuniârias. Este ponto, desde comissâo encarregada de decidir 
sempre reivindicado pelo Bloco de sobre a penalizaçâo ao consumidor 
Esquerda, mereceu o acordo de estupefacientes. 
informai do secretârio de Estado da Na reuniâo do grupo de trabalho 
Presidência do Conselho de para a revisâq da lei da droga, 
Ministros, Vitalino Canas, e do também vai sair da proposta do 
deputado do PCP Antonio Filipe. Governo a sançâo de apreensâo de 
A versâo final da lei de veiculos motorizados ao 
descriminalizaçâo das drogas leves toxicodependente. Ppr outro lado, 
sera levada quinta-feira a plenârio a apreensâo da carta de conduçâo 
para votaçâo final global e contarâ sô serâ instaurada ao 
corn os votas favorâveis do PS, do toxicodependente quando se 
PCP e do Bloco de Esquerda, tendo verifiçar perigo real para terceiros. 
a oposiçâo garantida do PSD e do Finalmente, a sançâo de trabalho 
CDS-PP, partidos que reclamam a em instituiçôes de solidariedadè 
realizaçâo de um referendo sobre social sô se promoverâ corn o 
esta questâo. Os consumidores acordo do prôprio toxico- 
ocasionais de drogas, em algumas dependente. 

Tentativa de desvio de aviâo 
fracassa, um pirata morto 

Très piratas do ar tentaram desviar Os serviços de segurança conseguiram 
um aviâo que fazia a ligaçâo entre dominar os très piratas, matando um e 
Amâ e Damasco, mas um deles foi ferindo os outros dois a bordo do 
morto durante uma intervençâo dos aviâo, precisaram as fontes, 
serviços de segurança jordanos, O aviâo pertencia à companhia 
indicaram fontes aeroportuârias em nacional de aviaçâo jordana. Royal 
Amâ. Jordan. 
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► tornando-se o primeiro pais no mundo a 
combater o tabagismo, de modo tâo dramâtico e 
firme. 
As mensagens sâo 16, diferentes umas das outras e 
contém, como se vê pelas fotografias que 

publicamos, mensagens de natureza agressiva 
corn vista ao esclarecimento do pùblico, 
especialmente dos jovens, sobre as muitas 
doenças que sâo provocadas pelo consumo do 
tabaco 

A lei prevê ainda que o consumidor seja 
devidamente informado sobre o 
declinio da sua saùde, doenças 
relacionadas corn o tabaco e o conteùdo 
do produto que estâo a comprar. 
Os novos regulamentos obrigam a indüstria a 
fornecer informaçâo pormenorizada sobre os 
seus produtos e métodos, quanto à fabricaçâo 
de todos os seus produtos tabaqueiros, tendo 
de a enviar ao Ministério da Saùde do 
Canada, em conjunto corn outras 

informaçôes sobre pesquisa de mercado, promoçâo 
e venda do produto. A indüstria é ainda obrigada a 
fornecer informaçôes sobre os seus métodos de 
fabrico e conteùdo do produto. Neste contexto, a 
lista dos componentes quimicos a analisar, foi 
aumentada de apenas 3 para mais de 40. 

WARNING: 

CIGARETTES CAUSE 
LUNG CANCER 

oî iasïÿ lîjf 

ét witB» 3 

Mais uma vez, 
bem hajam. 

Par Bernadete Gouveia 

S. Pedro, o ültimo dos Santos 
Populares, foi celebrado no fim de 
semana passado, no Madeira Park, a 
norte de Toronto. Esta 
festividade coincidiu também 
corn a celebraçâo do dia da 
Regiào Autônoma da 
Madeira e corn o aniversârio 
do dia do Canada. Para nos, 
madeirenses, é talvez um 
privilégio podermos celebrar 
duas efemérides tâo 
importantes como estas. Mais 
priviligiados nos podemos 
considérât por podermos ser 
donos dum pedacinho de 
terra que représenta a pérola 
do Atlântico no Canada e que 
fica localizàda na pequena, 
mas maravilhosa, cidade de 
Georgina na auto-estrada 48. 
Este parque permite-nos, 
durante os fins de semana de verâo, 
refugiarmo-nos e saborear o ar puro 
daquele cantinho que é nosso graças 
aos nossos pioneiros e sôcios 

fundadores que tiveram a iniciativa e 
a força de termos algo que fosse 
nosso. Bem hajam por isso. No dia 1 
de Julho, frente à plaça em memôria 
dos sôcios jâ falecidos, foram 

A 

esteadas as bandeiras do Canada, de 
Portugal, da Regiâo Autônoma 
da Madeira e a do Madeira Club. 
Présente na cerimônia, esteve o 

Dr. Joâo Perestrello, 
Cônsul Gérai de 
Portugal em Toronto, 
acompanhado pela 
mulher. Foi corn 
muita emoçâo que os 
présentes assistiram ao 
evento deste dia e 
enalteceram o 
trabalho, por todos 
feito até à data. Apôs 
a cerimônia, seguio-se 
um Madeira de 
Honra, acompanhado 
pela famoso Bolo de 
Mel, feito e oferecido 
pela sôda e directora, 
Margô de Castro. 
A apresentaçâo da cerimônia esteve 
a cargo do Présidente do Clube, 
Salomé Gonçalves, que sempre se 
esforça para que tudo corra pelo 
melhor possivel. De salientar que o 
Dr. Joâo Perestrello se deslocou pela 
primeira vez ao Madeira Park e nâo 

deixou de admirar e enaltecer o 
trabalho desempenhado pelos 
madeirenses e aquilo que encontrou 
no parque. 
Sâo palavras e demonstraçôes como 
as que se ouviram e viram durante o 
fim de semana no Madeira Park que 
nos dâo entusiasmo e força para 

continuarmos e aumenta 
o nosso orgulho de 
sermos madeirenses. 
Obrigado pioneiros, 
sôcios fundadores e 
todos aqueles que ao 
longo dos anos têm 
trabalhado e lutado para 
que a nossa cada da 
Madeira seja mais forte e 
melhor. 

JORINJAL 

o MILÉNIO 



O MILÉNIO 
Quinta-feira, 6Julho, 2000 

COMUNIDADE 5 

mwAH&jvoC 
IFUMIÏJVOA 

iws»»«:mo 
fEITQ 

Paul Brasilf em declaraçôes 
à reportagem de cirv-fm 

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

PRODUTOS NATÜRAIS E MEDICINA HOMEOPATICA 

PorAna Fernandes No passado fim de semana, 1 
e 2, celebrou-se, pela 
décima nona vez, a Pesta 
do Imigrante, no 

Dovercourt Park. Tive a oportuni- 

existia e poderem presenciar o 
espectâculo de todos os ângulos. Vale 
a pena salientar o trono onde se 
encontravam as coroas do Espirito 
Santo, padroeiro da festa do 
imigrante. Tal como se poderia 
verificar na restante organizaçâo da 

festa, o trono do Espirito Santo 
apresentava requinte e perfeiçào. 
Vamos ao espectâculo: Crystal 
Pontes, a bêla revelaçâo de 
Winnipeg que se estreou no 
Summerfest da Cirv e, por ter 
encantado o püblico, foi convidada 
a participar na Festa do Imigrante. 
Esperamos voltar a ver a Crystal 

dade de acompanhar de perto esta 
celebraçâo, alias a primeira vez 
que o fiz, e pude presenciar o 
trabalho, o empenho e o amor que 
os organizadores colocaram para 
que este evento se tornasse um 
sucesso. Quando dialogâmos corn 
o Paul Brasil, um dos 
organizadores, soubemos que era 
a primeira vez que esta 
administraçâo organizava a festa 
(foram eleitos o ano passado), mas 
que tinham aproveitado todos os 
conselhos que a direcçâo antiga lhes 
tinha dado. O Dovercourt Park era 
um pequeno recinto português, muito 
aconchegante e bem organizado para 
que todos pudessem usufruir do que 

Pontes novamente em Toronto, ainda 
este verâo. Seguiu-se a presença da 
jovem que venceu o 1° Festival Jovem 
das Comunidades, Sarah Pacheco, 
que cada vez encanta mais corn a sua 

simpatia, profissionalismo e a 
bonita “voz de sereia”, como 
alguns lhe chamaram. 
Destacoù-se, nâo sô pelos temas 
dos seus trabalhos, mas também 
corn a Cançào do Mar, Lisboa 
Antiga, entre muitos outros. 
Vinda directamente dos Estados 
Unidos da América, Nelia foi 
outra das sensaçôes desta festa 
do imigrante que segundo 
alguns dos présentes foi a que 
teve maior numéro de pessoas 
de sempre a assistir. Para 
concluir mais uma festa do 

imigrante, a grande sensaçâo da noite 
foi o agrupamento Starlight. Nâo 
précisa de grandes apresentaçôes, 
apenas vamos dizer que os Starlight 
conseguem arrastar multidôes para 
cada espectâculo que fazem, 
conseguem colocar o pùblico em pé a 
cantar e dançar, enfim sâo os famosos 
Starlight. Tony Melo, corn quem 
conversâmos, estava radiante e disse 
que esta foi a festa que mais pùblico 
conseguiu juntar nos ùltimos tempos. 
Parabéns à organizaçâo e a todos 
aqueles que contribuiram para o 
sucesso desta festa. 

ERVANÂRIA VITORIA inc. 

Mmiluc uma entrevista corn o Maturistn Hoiiivopata 
Antonio Medciro!^, ja coin ninitos niws de experiêcin, 
ijne o podeni njudar na sohiçào don sens problema^. 

ŒraïïMiïiMrH 
A embaixada de Portugal e o Instituto Canadiano do Filme têm o 
prazer de convidar a comunidade para os dois ùltimos filmes do 
Quarteto Portugal, filmes portugueses, legendados em inglês, de 
conhecidos realizadores portugueses, de entre os quais se destaca um 

^dos talentos internacionais do cinema -Joâo César Monteiro. Assim, 
sâbado, 15, Terra Pria e no dia 22, a apresentaçâo de Ilhéu de 
Contenda. A exibiçâo serâ no Auditorium, National Archives of 
Canada, 39 Wellington Street. 

Sâbado, 8, decorrerâ a grande final do festival “Sinfonia de Fogo”, 
organizado pela Benson and Hedges, o quai contarâ corn a 
participaçâo dos cinco concorrentes - Africa do Sul, Portugal, Itâlia, 
Austrâlia e Espanha. Conhecer-se-â também o grande vencedor deste 
ano. O festival terâ inicio às 22:30 horas. Para mais informaçôes 
contacte a Benson and Hedges pelo telefone (416) 314-9900. 

De 21 a 23 do corrente celebra-se a primeira ediçâo do festival “Sabor 
Saudade”, no Harbourfront Centre. Este festival reùne ritmos, 
folclore, gastronomia, artesanato e outras actividades relacionadas aos 
paises de expressào portuguesa. Para mais informaçôes, contacte o 
Harbourfront Centre através do telefone (416) 973-4600. 
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Apresentaçâo do livra 
‘The Best Recipes of the Century” de Felipe Gomes 

Entrevista de Valdemar Mejdoubi 

Canadiana para o Cancro da 
Mama. Trouxe comigo a 
directora de Relaçôes Püblicas da 
Associaçâo para o Canada 
empenhada nesta causa, Janet 
Ferguson, que poderâ, melhor do 
que eu, informar sobre a nossa 
pesquisa e o nosso trabalho para o 
cancro da marna. Jâ que este 
livro foi um projecto feito e 
organizado por mim, eu gostaria 
que a comunidade portuguesa 
apoiasse esta causa tâo 
importante. Eu sou homem, mas 

como todos devem 
saber, o cancro da marna 
também pode afectar o 
homem e todos temos 
mâes, mulheres, irmâs, 
filhas, avôs... e foi nesse 
sentido que atendi ao 
pedido feito pela Breast 
Cancer Society. Felizmente, 
ainda nâo tive ninguém 
afectado por essa terrivel 
doença, no entanto, tenho 
essas mulheres na minha 
vida e este projecto é 
também dedicado a elas e 
todo o apoio da comunidade 
portuguesa séria bem 
recebido e muito apreciado. 

M - Quanto custa o livro? 
F. G. - O preço do livro é muito 
razoâvel, sào apenas $20.00 e 
todo o dinheiro angariado na 
venda do livro vai para a Breast 
Cancer Society. 
M - Como surgiu esta ideia de 
escrever e organizar um livro de 
receitas? Eu sei que esta ligado à 
hotelaria, mas fale-nos um pouco 
deste projecto. 
F. G. - Sim, eu sou director do 
Hotel Hilton, em London. A 
razâo pela quai organize! e fiz 
este livro surgiu no final do ano 
passado, uma vez que quis fazer 
uma recolha das melhores 
receitas do século para celebrar 
precisamente a passagem de 
século e do milénio. Como 
tenho conhecimento de 
hotelaria, nâo foi dificil e este 
projecto tornou-se depois noutra 
causa que foi precisamente a de 
angariar fundos para o Breast 
Cancer Society. Portante, tem a 
ver corn o meu passado de estar 
ligado à hotelaria. 
M - Como conseguiu a Breast Cancer 
Society aproximar-se de si e do seu 
projecto para que pudesse contribuir 
para esta causa? 
F. G. - Na cidade de London, eu estou 
envolvido corn outras associaçôes e 
obras de caridade e a Breast Cancer 
Society teve conhecimento que eu 
sempre tenho ideias para projectos 
novos corn fim a ajudar essas mesmas 

organizaçôes. No entanto, o que me 
comove é que tenho amigas e pessoas 
conhecidas que foram afectadas pelo 
cancro da marna e algumas, 
infelizmente, até jâ faleceram. Foi por 
esse motivo que me intéressé! pelo 
projecto e resolvi também ajudar esta 
organizaçâo a conseguir avançar corn 
a pesquisa e tentar melhores 
resultados. 
M - Que mensagem gostaria de 
deixar para a comunidade, nesta 

fi m 

causa? 
F. G. - Comprem o livro e apoiem a 
Breast Cancer Society porque o 
cancro da marna pode afectar 
qualquer pessoa e quanto mais 
fizermos para o prévenir, melhor 
estaremos corn nos prôprios e corn a 
sociedade. Quero agradecer à CIRV 
Fm e ao Milénio por esta 
oportunidade e por me deixarem 
divulgar este projecto cuja causa é 
muito nobre. 

Felipe Gomes esteve em Toronto na 
sexta-feira passada, 30 de Junho, para 
apresentar à comunidade portuguesa 
O livro “The Best Recipes of the 
Century” cujo objectivo é angariar 
fundos para a Breast Cancer Society e 
para a pesquisa contra o cancro. 
Felipe Gomes esteve nos estüdios de 
Cirv Fm e Jornal O Milénio onde 
dialogou com Valdemar Mejdoubi 
sobre o projecto. Gostariamos de 
agradecer a Felipe Gomes o livro que 
nos ofereceu para divulgaçâo do 
projecto. 
M - Fale-nos um pouco do 
teu livro e como surgiu 
este projecto. 
Felipe Gomes - A “Breast 
Cancer Society of 
Canada” desde alguns 
anos a esta parte esta 
empenhada em angariar 
fundos para fazer 
pesquisas sobre o cancro 
da mama. O ano passado 
tive a ideia de fazer um 
livro cujo titulo é “The 
Best Recipes of the 
Century” (As melhores 
receitas do Século) e cuja 
funçâo era angariar 

receitas oriundas do continente norte- 
americano. Estas receitas, por sua 
vez, foram submetidas a concurso 
para se poder seleccionar as très 
melhores do mundo. A vencedora é 
de um português residente em 
Vancouver, José Morals, e as outras 
duzentas vencedoras foram 
publicadas no livro. O lançamento 
deste livro foi feito ha um mês e agora 
estou em Toronto para o mostrar à 
comunidade portuguesa, sobretudo 
para que a comunidade portuguesa 
possa apoiar a causa da Sociedade 
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Festival de Cultura des Paises de Expressâe 
Pertuguesa ne Harbeurfrent Centre 

Por: Ana Fernandes 
Sabor Saudade, de 21 a 23 de Julho, 
abre as portas do Harbourfront 
Centre às culturas dos paises de 
expressâo portuguesa, incluindo 
Africa (Moçambique, Cabo Verde, 
Angola, Guiné-Bissau), Asia (Goa, 
Macau, Timor Loro Sae), Brasil e 
Portugal continental e insular. Os 
apreciadores de mùsica de toda a 
parte do globo podem ouvir os sons 
do mundo de expressâo portuguesa - 
desde os ritmos afro-brasileiros ao 
fado e desgarrada. Folclore, delicias 
culinârias, artesanato e outras 
actividades complementam este 
“passaporte” às fronteiras dos paises 
de expressâo portuguesa. Este 
festival, para além de ser organizado 
pelo comité do Harbourfront Centre, 
tem a coordenaçào de Helder Ramos 
e Aida Jordào. O Milénio dialogou 
corn Helder Ramos sobre este evento, 
Helder explicou-nos também que, por 
altura da Conferência da Semana de 
Portugal, foi anunciado qué â Acapo 
estava a apresentar este festival, o que, 
segundo o Helder, nâo corresponde à 
verdade. O festival é organizado pelo 
Harbourfront Centre e tem o auxilio 
dum comité de apoio de expressâo 
portuguesa, nomeadamente o 
présidente da Acapo, José Eustâquio, 
e de outras entidades que estâo a 
apoiar este festival. 
Milénio - Helder, como te envolveste 
neste projecto que o Harbourfront 
Centre direccionou para a 
comunidade portuguesa^ 
Helder Ramos - Eu estou a trabalhar 
no Harbourfront Centre como 
assistente de programaçâo 
juntamente corn a Aida Jordào. Cada 
um de nos é responsâvel por 
determinadas âreas especificas que 
nos foram designadas e tanto eu, 
como a Aida, fomos sugèfidos por um 
comité de expressâo portuguesa de 
apoio ao festival. Começamos a 
trabalhar neste projecto no mês de 
Abril. 
M - Quando te dirigiste ao 
Harbourfront Centre para começares 
a desempenhar as tuas funçôes, sabias 
o que te esperava? 
H. K - Sim, tinha uma ideia de quai 
séria o meu papel neste projecto, 
embdra desconhecesse algumas 
tarefas especificas do dia-a-dia. 
M - Neste momento, dedicas todo o 
teu tempo a este festival ou é sô mais 
um projecto em que te envolveste? 
H. R. - É sô mais um projecto. Tanto 
eu, como a Aida trabalhamos no 
Harbourfront Centre em regime de 
part-time. No entanto, temos a 
responsabilidade ünica, julgo eu, de 
programar o festival, jâ que o 
Harbourfront Centre nâo costuma 
empregar pessoas das comunidades. 
Fizeram, talvez, pela primeira vez 
neste caso, mas a partir dai, o comité 
é que faz a selecçào. 
M - E a primeira vez que se realiza um 
festival de expressâo portuguesa no 

Harbourfront Centre? 
H. R. - Nâo, é a primeira vez... 
M - Entâo como surgiu a decisâo de 
este ano dedicar um festival 
totalmente dedicado à cultura de 
expressâo portuguesa? 
H. R. - Nâo sei exactamente de quem 
partiu a ideia; sei simplesmente que o 
Harbourfront Centre é que apostou 
nesta ideia. Talvez tivesse uma certa 
ligaçâo corn o facto de 
comemorarmos os 500 anos da 
“descoberta” do Brasil, porém, que 
nâo iam fazer apenas um festival de 
cultura brasileira, mas sim dos paises 
de expressâo portuguesa. 
M - Quai foi o papel que 
desempenhaste na organizaçâo deste 
espectâculo? 
H. R. - Existem varias âreas de 
desempenho artistico. Eu assurai a 
responsabilidade pela secçâo de 
teatro, dança contemporânea e 
tradicional, workshops (interactivos 

salas de teatro e uma sala 
comunitâria, para além de outros 
cantos e esquinas que também serâo 
preenchidos. Temos uma forte 
representaçâo de mùsica dos paises 
de expressâo portuguesa... 
M - Foi fâcil o contacto com estes 
grupos e artistas? 
H. R. - Quanto à parte musical nâo 
tenho bem a certeza porque o 
Harbourfront Centre tem este tipo de 
contactes jâ hâ vârios anos. A nivel 
de teatro, temos um grupo brasileiro 
cujo contacto talvez nâo tivesse sido 
tào fâcil se nâo estivesse ligado ao 
Harbourfront Centre. No entanto, a 
nivel gérai, a comunidade brasileira 
esta muito bem representada devido 
ao numéro de anos que estâo no 
Canadâ como imigrantes, assim 
como outros factores. As 
comunidades africanas e asiâticas de 
expressâo portuguesa nâo estâo tâo 
bem representadas a nivel de 

com o publico), até certo ponto, 
deraonstraçôes gastronôraicas e a 
secçâo de entretenimento infantil. A 
Aida ficou responsâvel pelas artes 
plâsticas e visuais, filme, cinema e 
literatura. Depois tentamos 
conseguir ura pouco de tudo, como 
por exemplo, negôcios que quisessem 
expor e vender produtos durante o 
festival e restaurantes para vender 
comida. 
M - Quai é o grande objective deste 
festival? Divulgar a comunidade de 
expressâo portuguesa? 
H. R. - O importante é divulgar a 
diversidade, a variedade, tipos de 
cultura e manifestaçôes culturais dos 
paises de expressâo portuguesa. Nâo é 
sô Portugal e o Brasil: fizemos o 
possivel para englobar as 
comunidades de Macau, Timor, Goa 
e dos paises africanos. 
M - Fala-nos um pouco do programa 
para os très dias. 
H. R - Com inicio no dia 21, a partir 
das 18:00 horas até às 19:00 horas do 
dia 23. É todo um fim de semana e 
nôs estâmes a utilizar todo o espaço 
do Harbourfront. Este espaço inclui 
um palco grande, um pequeno, duas 

numéros e, como consequência, no 
festival também nâo, mas mesmo 
assim acho que a Aida e eu 
conseguimos unir vârias tendências 
que sem a ajuda do Harbourfront 
talvez nâo fosse possivel. 
M - Helder, és uma pessoa iigada ao 
teatro e como tal gostaria que te 
expandisses um pouco mais nesta 
ârea e da sua representaçâo neste 
festival. 
H. R - A nivel de teatro o que temos 
de realçar é que vamos trazer um dos 
maiores nomes do teatro português, a 
Maria do Céu Guerra - o teatro 
barraca -que vem interpretar “O 
Pranto de Maria Parda”, uma peça de 
Gil Vicente pouco conhecida, e que 
para mim é o ponto alto do festival. E 
a primeira vez que ela vem ao Canadâ 
e é bastante gratificante para nôs 
conseguir isto porque jâ houve 
tentativas desta espécie e nunca foi 
possivel concretizâ-las. Hâ também 
outros dois elementos: uma 
apresentaçào da Sociedade dos 
Déficientes Fisicos Portugueses que 
vai interpretar duas peças escritas 
pela Aida Jordào, muito bem 
preparados para o püblico e com um 

elevado nivel de profissionalismo; o 
terceiro elemento de teatro présente 
neste festival é o Cabaret e aqui tentei 
unir nâo sô pessoas que jâ fazem 
teatro, mas também a representaçâo 
de um dos maiores dramaturgos 
brasileiros, Nelson Rodrigues, 
representada por uma companhia de 
teatro brasileira recentemente criada 
em Toronto e alguns praticamente 
desconhecidos da comunidade 
portuguesa, como eu, que faço teatro 
mais na comunidade canadiana. 
Haverâ a representaçâo de vârios 
tipos de teatro, desde monôlogos, 
séries, enfim um pouco de tudo. O 
nome Cabaret estâ ligado ao facto de 
ser um noite de variedades, nâo um 
Cabaret ao estilo anos 20. 
M - Como vês a apreciaçào do teatro 
na nossa comunidade? 
H. R - Numa comunidade como a 
nossa que quer ser reconhecida como 
madma, hâ espaço para tudo. Hâ 
espaço para o statuos quo, como 
também hâ para individuos e grupos 
que nâo se identificam com essa 
maneira de ver as coisas. Neste caso, 
uma comunidade madura tem espaço 
para teatro e outras formas de 
comunicaçâo. O teatro é mais dificil 
de aceitar porque, por exemplo, uma 
pintura pode ser admirada em 
qualquer momento do dia quando 
uma pessoa se dirige à galeria, assim 
como pode observâ-la durante cinco 
minutos ou cinco horas. Em teatro, 
chega-se ali, senta-se e enquanto a 
peça nâo terminar, geralmente nâo 
pode sair dali. Depois hâ o factor de 
O actor mostrar o verdadeiro ser da 
pessoa e mexer com algo que existe 
dentro de nôs que, mesmo que a 
pessoa se esteja a rir, no fundo estâ a 
rir de si mesmo. O que nâo deixa de 
ser uma boa terapia se cada um 
deixar que isso aconteça e o aceite 
positivamente. 
M ' Vamos concluir, por agora, e 
deixar o restante diâlogo para o 
festival No entanto, gostava de te 
agradecer pelo tempo que 
disponibilizaste para esta entrevista e, 
finalmente, perguntarte o que esperas 
para este festival e o que gostarias de 
ver sair deste evento. 
H. R - Gostava que todas as pessoas 
oriundas de paises de expressâo 
portuguesa comparecessem para que 
as salas ficassem repletas porque, caso 
contrârio, é possivel que para o ano jâ 
nâo haja a segunda ediçâo deste 
festival, o que impediria de se 
organizar um festival com novos 
artistas e novas divulgaçôes. Nôs 
temos o talento e as pessoas para 
realizar mais um festival. Uma das 
dificuldades este ano foi ter que 
escolher entre tendências e pessoas, 
uma vez que o Harbourfront Centre 
queria diversidade e originalidade. 
Por isso, gostaria que participassem 
no festival nos dias 23, 24 e 25 de 
Julho. 
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Continuaçào da ediçâo anterior 

- Gostava de ver um, disse o 
pequeno, que se havia quedado de 
olhos pregados no tecto, pensativo, 
tentando visualizar o objecto que o 
avô acabava de descrever. 
- La em cima, no sôtâo, numa area 
prêta que esta junto a um velho 
espelho, tens uma dessas coisas; disse 
o Sr. Ramiro ao neto, - podes ir 
buscâ-la! - O tubo tem uns desenhos 
e é fechado por um tampo corn um 
furo, através do quai se fazem as 
observaçôes. 
Lesto, o rapazito pôs de lado a sua 
leitura, correndo para o topo da 
residência que servia de arrecadaçâo. 
Começava a escurecer, tendo o 
pequeno de acender a ünica lâmpada 
que iluminava a vasta dependência, 
encaminhando-se para a area corn as 
aldrabas partidas, sem qualquer 
hesitaçâo. 
O casaco de astraeâ, de procedência 
feminina, que nem por nada deste 
mundo podia conceber como o 
Espirito do Passado fosse capaz de 
atrair àquele lugar um rapaz, em 
busca de um determinado objecto, 

(Reminiscêncîas) 
segurava a manga do 
companheiro, deslumbrado pela 
presença do Joâozinho, parado em 
frente à area. Fora dificil para as suas 
düvidas ancestrais... Porém tivera de 
se render à realidade, o recém- 
chegado era de força! 
- Eu nâo te dizia?!... O meu amigo 
tem grandes poderes... Para a 
prôxima vez acredita-me! 
Apôs uma olhadela de 
reconhecimento, o pequeno, 
tomando o cilindro, voltou-o para a 
lâmpada, deitando uma mirada pelo 
furo do tampo, ao mesmo tempo que 
soltava uma ligeira exclamaçâo de 
surpresa... - O avô deve estar 
bastânte confundido acerca do 
funcionamento desta coisa, 
monologou a criança, chocalhando o 
tubo e voltando a olhar por ele. 
Uma risota abafada, incapaz de ser 
ouvida pelo Joâozinho, partiu de 
uma sombra que olhava desdenhosa 
para o casaco, que se parecia corn um 
mapa geogrâfico. 
- Espero haver-te convencido, disse 
esta, que nâo era outra que o Espirito 
do passado. E agora, corn as minhas 
desculpas, vou deixar-vos; quero 

estar présente no andar de baixo, 
quando o avô do Joâozinho começar 
a sua experiência ! 
No quarto em baixo onde o velho 

aguardava o neto - este seguido por 
uma sombra que nenhum dos dois 
podia enxergar, entrou corn ar de 
desafio, brandindo contente o 
cilindro que trouxera do sôtâo. 
Pretendia desqualificar cdm as suas 
descobertas, as teorias que o avô 
apresentara momentos antes. 
- O avô esta certo das figuras que se 
observam por este tubo?... Havia-me 
falado em desenhos geométricos... Sô 
consegui ver uma espécie de 
nevoeiroi... 
- Deixa-me câ ver isso, rapaz, pediu o 
Sr. Ramiro, duvidoso de que o neto 
tivesse olhado através do lado certo. 
Tomando o caleidoscôpio e voltando- 
o para a lâmpada, o homem por 
alguns momentos manteve-se calado; 
suspendera a respiraçâo, temendo 
que qualquer movimento pudesse 
alterar o que quer que fosse que 
estava observando, cheio de 
deslumbrada expectativa. 
O velho Ramiro nâo queria acreditar 
nos sens olhos! Do vào da janela, o 

Espirito do Passado, condescendente 
olhava para ele; quisera por todos os 
meios reavivar-lhe a infâneia, uma 
das suas mais ternas e pungentes 
recordaçôes. Pelos jeitos, havia-o 
conseguido. 
Desconhecendo o que se estava a 
passar, o Joâozinho olhava corn certo 
receio para o avô, que apôs tomar em 
suas mâos o tubo que ele fora buscar 
ao sôtâo, nunca mais lhe dera uma 
palavra, nem respondera às suas 
perguntas. Deixava por vezes 
escapar sons e palavras estranhas, 
que nada tinham a ver corn o 
ambiente à sua volta. Era como se o 
avô nâo se encontrasse ali ou tivesse 
partido numa viagem para qualquer 
terra distante. 

Apesar das aparêneias ao contrario, 
sem que o 'pudesse suspeitar, o 
Joâozinho nâo andava longe da 
verdade!... 

Continua na prôxima ediçào 
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Tribunal de Trabalho 
obriga empresa a retirar 

câmaras da video 
O Tribunal de Trabalho de 
Guimarâes ordenou a retirada das 16 
câmaras de video que a empresa 
Mafil, Lda instalara no interior da 
fabrica, informou fonte sindical. O 
coordenador da Uniao de Sindicatos 
de Braga, Adâo Mendes, adiantou 
que o acordo do Tribunal dâ razâo ao 
protesto dos trabalhadores, que 
haviam intentado uma acçâo judicial 
nesse sentido. A Mafil, Lda é uma 
empresa sediada na freguesia de 
Brito que se dedica ao fabrico de 
cutelarias. "O Tribunal considerou 
que a empresa pode colocar as 
câmaras no exterior, para ver quern 
entra e quern sai, mas proibiu a sua 
colocaçào para vigiar os 
trabalhadores", afirmou, assinalando 
que estavam em causa "a privacidade 
e a dignidade dos trabalhadores. Na 
opiniao de Adâo Mendes, "nâo faz 
nenhum sentido e so demonstra a 
falta de capacidade dos gestores, que 
se enverede por situaçôes de 
vigilância por câmaras para tentar 

aumentar a produtividade". O acordo 
do Tribunal de Trabalho proibindo o 
uso de câmaras de video surge no dia 
em que o présidente da Câmara de 
Guimarâes, Antonio Magalhâes, 
manifestou o desejo de ver instalado 
um sistema de video-vigilância no 
centro histôrico da cidade até ao 
Euro 2004. 
O autarca, que deu uma entrevista ao 
Jornal local “O Comércio de 
Guimarâes”, considéra "impresci- 
ndivel" a colocaçào do sistema de 
forma a evitar os desacatos e os 
atentados contra o patrimônio no 
centro histôrico da cidade, quer no 
dia a dia quer durante a competiçâo. 
A Câmara projecta a instalaçâo do 
sistema como meio de evitar a 
actividade de vândalos que 
ultimamente têm danificado 
estruturas valiosas do centro 
histôrico, como sucedeu hâ dias corn 
a espada da estâtua de D. Afonso 
Henriques, que apareceu 
completamente vergada. 

f Austria deve usar do seu^ 
direito de veto em 

Bruxelas, defende Haider 
o lider da extrema-direita 
austriaca, Joerg Haider, declarou 
que Vieha dévia usar do seu 
direito de veto nas instituiçôes 
europeias para protestar contra as 
sançôes diplomâticas que lhe 
foram impostas desde a entrada 
do seu partido no governo. O 
chaceler Wolfgang Schuessel tinha 
anunciado antes que organizaria 
no Outono, se as sançôes nâo 

J fossem levantadas até lâ, uma 
consulta popular contra estas 
medidas, reclamada pela extrema- 
direita. A questâo essencial 
colocada à populaçâo propôe que 
o governo assegure “por todos os 
meios” o levantamento das 
sançôes. Questionado pela 
televisâo nacional sobre se esses 
meios podiam incluir um veto, 
Haider respondeu: 
“absolutamente, o veto faz parte 
do principio da unanimidade. 
Nâo devemos ser mais papaistas 
do que o papa e ter medo de 
utilizar essa possibilidade”. O 
chaceler Schuessel declarou ainda, 

k como o faz hâ meses, que apesar 

da formulaçâo da questâo que 
conta submeter a um referendo 
nâo vinculativo, nâo estava a 
encarar “um bloqueio” da UE. O 
processo de reforma das 
instituiçôes da UE requer o acordo 
de todos os estados membros. 
“Porque é que o principio da 
unanimidade foi inscrite no da 
UE? Porque se quis dar aos 
pequenos paises um peso igual aos 
dos grandes (na tomada de 
posiçôes)”, acrescentou Haider. 
“O problema é que a França e a 
presidência francesa dizem agora: 
queremos criar uma Europa onde 
se pode esmagar os pequenos”, 
declarou o lider da extrema- 
direita. 
Para protestar contra a entrada da 
extrema-direita em coligaçâo corn 
os conservadores de Schuessel, em 
Fevereiro, os 14 parceiros da 
Austria no seio da UE congelaram 
os contactes politicos bilaterais 
corn Viena. Decidiram 
igualmente nâo apoiar as 
candidaturas austriacas nas 
instâncias da consulta. 

Clinton convida Barak e Arafat 
a dar nm passo pela paz 

o présidente norte-americano, Bill 
Clinton, convocou o primeiro- 
ministro israelita, Ehud Barak, e o 
présidente da Autoridade 
Palestiniana, Yasser Arafat, a 
reunirem-se na prôxima semana em 
Camp David para acelerar o caminho 
da paz no Médio Oriente. Um alto 
responsâvel da administraçâo Clinton 
precisou que a cimeira começa terça- 
feira de manhâ e que os negociadores 
vâo reunir- se durante o fim-de- 
semana para preparar os trabalhos. 
Os Estados Unidos esperam alcançar 
um entendimento sobre as delicadas 
questôes inerentes ao estatuto final da 
Cisjordânia e da Faixa de Gaza; os 
refugiados, as fronteiras de um futuro 
estado palestiniano e o estatuto de 
Jerusalém. Ao anunciar a cimeira. 
Clinton considerou ser esta a ünica 
maneira de progredir no processo de 
paz, mas manifestou düvidas quanto 
a uma garantia clara de êxito. "Se 
trabalharmos duramente, podemos 
alcançar (o êxito) em alguns dias", 
insistiu o présidente norte-americano, 
frisando que o objectivo "é obter um 
acordo sobre as questôes 
fundamentais que vâo pôr termo a 
meio século de conflito entre 
israelitas e palestinianos". A cimeira 
nâo deverâ prolongar-se por mais de 
uma semana, uma vez que Clinton se 
desloca a 19 de Julho ao Japâo, onde 
participa, a partir de 21 de Julho, 
numa cimeira do G-8 (grupo dos sete 
paises mais industrializados e Rüssia) 
na ilha de Okinawa. Clinton indicou 
que pretende participar pessoalmente 
na cimeira para alcançar um 
entendimento, ao afirmar que haverâ 
"muito" em Camp David e que 
"trabalharâ tanto quanto for 
necessârio". Admitiu, todavia, que 
ainda "estâo em suspense 
divergências muito significativas, que 
dizem respeito a questôes muito 
complexas e muito sensiveis". Mas, 
disse, "ao virem aqui e ao aceitarem 
este desafio. Barak e Arafat 
demonstraram que estâo dispostos a 
assumir riscos para alcançar a paz". 
Segundo Clinton, ambos os 
dirigentes compreenderam que novos 
adiamentos poderâo agravar a 
situaçâo no terreno. Dirigindo-se ao 
"povo israelita" e ao "povo 
palestiniano", reconheceu que "a paz 
tem sempre um preço" e que 

nenhuma das partes pode "conseguir 
100 por cento dos seus objectives". A 
decisâo de realizar uma tal cimeira 
em Camp David nâo foi tomada por 
acaso. Esta residência de Verâo dos 
présidentes norte-americanos, no 
estado de Maryland (leste), foi 
anteriormente cenârio de uma 
reconciliaçâo entre o Estado hebreu e 
os seus vizinhos arabes. Em 1978, 
foram ali assinados os primeiros 
acordos entre Israel, entâo governado 
pelo primeiro-ministro Menahem 
Begin, o Egipto de Anwar Sadat e o 
présidente norte-americano Jimmy 
Carter, e, no ano seguinte, os acordos 
de paz israelo-egipcios. Clinton 
expressou o desejo de que a cimeira 
conclua corn "um resultado realista, 
equilibrado e equitativo" Segunda- 
feira. Clinton falou telefonicamente 
corn Arafat e corn Barak. O primeiro- 
ministro israelita, que se encontra em 
Paris, evocou quarta-feira a sua 
"pesada responsabilidade", 
sublinhando que o acordo "permitirâ 
separar israelitas e palestinianos e 
sera submetido a referendo em 
Israel". Do lado palestiniano, um dos 
principais negociadores e présidente 
do Conselho legislativo. Ahmed 
Qprei, mostrou-se pessimista 
qualificando de "muito limitadas, 
senâo nulas" as hipôteses de êxito 
desta cimeira, "que nâo foi preparada 
da maneira conveniente", segundo 
disse. O anüncio de Clinton interveio 
quatro dias depois da decisâo da 
Organizaçâo de Libertaçâo da 
Palestina OLP) de aplicar no dia 13 
de Setembro a declaraçâo de 
independência de 1988, mesmo que 
nâo haja acordo corn Israel. 
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Angrsjazz coin bandas 
de Portugal, França, 

Canada e Estados Unidos 

Bandas de Portugal, França, Canada e 
Estados Unidos participam no festival 
"Angrajazz 2000", que decorre em 
Outubro na ilha Terceira, anunciou 
fonte da organizaçâo. Segundo 
Ribeiro Pinto, responsâvel pela 
Associaçâo Cultural "Angrajazz", os 
portugueses Dixie Gang, que 
representam o jazz tradicional de New 
Orleans, abrem o festival corn um 
espectâculo de rua, em parceria corn o 
Grupo de Metals da Ilha Terceira. No 
festival, que decorre entre os dias 5 e 7 
de Outubro, participam também os 
trios de Richard Galliano (França) e 
de Dena de Rose (EUA), a trompetista 
Ingride Jensen (Canada), assim como 
O quarteto de Hilton Ruiz (EUA) e o 
Quinteto de Frank Morgan (EUA). 
Corn o apoio da Câmara Municipal de 
Angra do Heroismo, o "Angrajazz 
2000" tem um orçamento de 15 mil 
contos (75 mil euros). 

Cooperativa lança 
campanha publicitària 

para promover 
vinhos do Pico 

A Cooperativa Vitivinicola do Pico 
(CVP) anunciou o lançamento de uma 
campanha publicitària destinada a 
"congregar a populaçâo" local em 
torno da defesa dos vinhos produzidos 
na ilha. Segundo o présidente da CVP, 
Jaime Jorge, a campanha, a 
desenvolver durante o Verâo e 
apresentada em português e inglês, 
pretende relançar o Lajido como "a 
nova face de um vinho corn séculôs de 
existência e, outrora, muito apreciado" 
no exterior do arquipélago. A 
promoçâo dos vinhos Basalto, Terras 
de Lava e Lajido sera efectuada 
através de telas exteriores de grande 

formato e de expositores especificos 
nos restaurantes e supermercados, 
estando ainda previstos anûncios nos 
jornais e radios locals. 

Trinta empresas 
candidatam-se a novo 

parque industrial 

Trinta empresas dos Açores e do 
Continente pretendem instalar-se no 
novo parque industrial de Angra do 
Heroismo, ilha Terceira, anunciou 
fonte da autarquia. Corn uma area de 
140 mil metros quadrados, o novo 
espaço permitirâ aliviar o centro 
histôrico da cidade de Angra do 
Heroismo, concentrando as 
actividades industriais numa area 
apropriada ao seu desenvolvimento, 
referiu a mesma fonte. Segundo as 
perspectivas da Câmara Municipal, a 
instalaçâo de privados no parque 
industrial gerarâ cerca de 90 postos de 
trabalho no concelho, o que 
demonstra "o impacto social" da nova 
infra-estrutura. 

Sindicato dos professores 
faz balanço negative do 

ano lectivo 

O Sindicato Democrâtico dos 
Professores dos Açores (SDPA) fez um 
balanço "claramente negativo" do ano 
lectivo de 1999/2000, "marcado 
fundamentalmente pela total 
degradaçâo das condiçôes do 
exercicio" da doeêneia. "Caminha-se, a 
passos largos, para a anarquizaçâo da 
funçâo docente, empurrada por um 
sistema educativo que neste momento 
e sem demagogias, nem ilusôrios 
optimismos metafisicos, nào sabe o 
que quer, como quer, nem para onde 
vai", disse o présidente do sindicato, 
Carlos Melo, em conferêneia de 
imprensa realizada em Ponta Delgada. 
Na sua opiniào, sào responsâveis por 

esta situaçâo de "desregro" da politica 
educativa os consecutivos governos 
nacionais e a "aeçâo descoordenada, 
inepta e nào raras vezes incompetente" 
da Secretaria Regional da Educaçâo e 
Assuntos Sociais. No dominio da 
gestâo escolar, afirmou que a 
aplicaçâo da autonomia financeira, 
administrativa e pedagôgica das 
escolas insulares esta "longe do 
pretendido" e tem sido um processo 
"mal conduzido pela tutela". O 
sindicalista afirmou ainda que, no 
piano pedagôgico, a "dispersâo 
legislativa e o intuito de 
desresponsabilizaçào da Secretaria 
Regioncd da Educaçâo tem conduzido 
ào sucessivo despejar para as escolas e 
professores de tarefas que deveriam 
competir à administraçào". Carlos 
Melo defendeu também que a 
Secretaria Regional da Educaçâo 
"deve corresponder a um sô pelouro 
do Governo Regional dos Açores, 
merecendo uma outra dignidade 
institucional". 

Produçâo de carne de 
aves aumenta 15 por 

cento 

A produçâo de carne de aves nos 
Açores aumentou, de Janeiro a Abril, 
cerca de 15 por cento em relaçâo a 
igual periodo de 1999, revelam 
estatisticas oficiais. Segundo dados do 
Serviço Regional de Estatistica dos 
Açores, nos primeiros quatro meses 
deste ano foram abatidas 988 
toneladas de aves, mais 128 toneladas 
do que em 1999. No que respeita à 
produçâo de ovos nas ilhas, registou- 
se, por outro lado, uma diminuiçâo na 
ordem dos 0,4 por cento. Este ano a 
produçâo regional de ovos atingiu 
aproximadamente 9,3 milhôes de 
unidades, contra 9,4 milhôes em 1999. 

Serviço digital de satélite 
leva canais de televisâo a 

todas as ilhas 

Os habitantes das seis ilhas mais 
pequenas do arquipélago dos Açores 
dispôem, a partir de agora, de um 
pacote base de nove canais de 
televisâo, disponibilizado por um 
serviço via satélite digital. Corn a nova 
soluçâo tecnolôgica agora inaugurada 
em Ponta Delgada, a Cabo TV 
Açoreana passa assegurar a cobertura 
total da regiâo, complementando o seu 
serviço de rede de cabo jâ 
disponibilizada nas ilhas de S. Miguel, 
Terceira e Faial. Quem reside em areas 
ou ilhas onde o cabo ainda nâo 
chegou, pode agora optar pelo pacote 

digital de satélite, que dâ acesso ao 
canais RTPl, RTP2, TVI, SIC, SIC 
Gold, SIC Noticias/CNL, SIC 
Radical, GNT e TV Saùde/Medicina, 
além de outros dois em sistema de 
"PayTv", Telecine 1 e Sport TV. Para 
isso, nécessita de um equipamento 
constituido por um receptor digital, 
cartâo de acesso e antena parabôlica, o 
quai poderâ ser adquirido ou alugado 
a uma rede de distribuidores criada 
para o efeito. Na cerimônia de 
inauguraçâo, o présidente da Cabo 
TV Açoreana, Euclides Sousa, 
considerou a entrada de 
funcionamento do sistema como "um 
facto de grande relevância social" para 
as ilhas abrangidas, realçando, ainda, 
que os canais disponiveis sâo todos em 
lingua portuguesa. O présidente do 
Governo Regional salientou que, nos 
ùltimos très anos, se assistiu nos 
Açores a "uma verdadeira revoluçâo 
das telecomunicaçôes", 
consubstanciada no anel de fibra 
ôptica e no serviço môvel terrestre. 
Para Carlos César, essa evoluçâo 
permite atenuar a dupla insularidade 
a que o arquipélago esta sujeito, 
através da integraçâo plena nas redes 
nacional e europeia de 
telecomunicaçôes. 

Vice-presidente do 
PSD/Terceira manifesta 
intençâo de se demitir 

o lider do PSD/Terceira, Açores, 
informou que o vice-presidente da 
Comissâo Politica de Ilha, David 
Lopes, manifestou a intençâo de se 
demitir do cargo, embora oficialmente 
ainda o nâo tenha feito. Bento 
Barcelos confirmou à Agência Lusa 
que "David Lopes manifestou a 
intençâo verbal de se demitir", 
adiantando ter sido jâ pedido ao ainda 
vice-presidente da Comissâo Politica 
de Ilha "para repensar a sua posiçâo". 
Segundo uma fonte social-democrata, 
o vice-presidente do PSD/Terceira 
justificou a sua decisâo corn alegadas 
divergêneias quanto aos critérios da 
elaboraçâo das listas de candidates às 
eleiçôes regionais de Outubro. A 
mesma fonte referiu David Lopes 
critica o facto de o concelho de Angra 
do Heroismo ter "um défice de 
representatividade" nas listas do 
partido em relaçâo a Praia da Vitoria, 
que jâ assegurou candidates no 
segundo e terceiro lugares. Outros 
membros do PSD da Terceira 
disseram à Lusa que a posiçâo de 
David Lopes "nâo é mais do que uma 
zanga, pelo facto de lhe ter sido 
oferecido apenas o sexto lugar na lista 
que, em principio, nâo é elegivel". 
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Morreu o actor italiano 
Vittorio Gassman 
Vittorio Gassman, um dos mais 
destacados actores da histôria do 
cinema e do teatro na Itâlia, 
morreu na passada quinta-feira, 
29 de Junho, em Roma, em 
consequência de um ataque 
cardiaco, aos 77 anos de idade, 
informou a sua familia. 
Conhecido pelos seus olhares 
expressives que o tornaram 
grande na tragédia e na farsa, o 
fabuloso actor era capaz de 
interpretar todos os papeis. 
Gassman, nascido no dia 1 de 
Setembro de 1922 em Génova, era 
considerado na Itâlia "O Actor" 
por excelência. No cinema e no 
teatro, interpretou, desde 1943, a 
mais ampla gama de papeis e 
trabalhou sob a direcçâo dos 
maiores cineastas, de Dino Risi a 
Ettore Scola, passando por Mario 
Monicelli. Gassman interpretava 
geralmente personagens 
machistas, cinicos, egocêntricos e 
fanfarrôes. Mas podia fazer o 
oposto, mostrar-se com a mesma 
surpreendente naturalidade 
irônico, trâgico, terno e cruel. No 
final da década de 50, o actor 
participou em filmes em 
Hollywood, como "Guerra e Paz". 
Casou-se, entào, corn a actriz 
Shelley Winter, de quem se 
divorciou mais tarde. Esta época 
significou uma nova fase na sua 
carreira. Gassman descobriu o seu 
talento para a comédia em 
clâssicos do cinema italiano, como 
"O Incrivel Exército de 
Brancaleone", de 1959. Nesse 
filme, Vittorio Gassman faz o 
papel de um cavaleiro, inspirado 

no personagem Dom Quixote, de 
Cervantes, que monta um 
pequeno exército de desajustados 
e parte em busca de um feudo. A 
sua carreira atingiu o auge corn o 
seu desempenho em "Perfume de 
Mulher", em 1975, histôria que 
nos anos 90 ganhou o 
relançamento estrelado por Al 
Pacino. O amor de Gassman pelo 
teatro levava-o ao palco sempre 
que possivel. Fundou uma 
companhia de teatro itinérante e 
dirigiu uma escola de 
interpretaçâo. Despediu-se do 
teatro em Fevereiro do ano 
passado. Ao dizer adeus ao seu 
publico, declarou entào, em cena: 
"A morte nâo me apavora, 
desagrada-me". O actor era 
casado pela terceira vez, corn 
Diletta D'Andrea, e tinha quatro 
filhos. 

Ferro Rodrigues ataca 
propostas do PP para 
sogurança social e 
critica PSD 
Ferro Rodrigues atacou 
ontem as propostas do PP 
para a segurança social por 
implicarem a diminuiçâo das 
suas receitas e ao mesmo 
tempo um aumento das 
despesas em centenas de 
milhôes de contos. 

As propostas do PP pretendem "o 
recurso, sem.qualquer restriçôes, a 
mecanismos que diminuem no 
imediato a receita da segurança social 
e, ao mesmo tempo, defendem a 
aplicaçâo de regras que implicam um 
incomportâvel sobre esforço 
orçamental, da ordem das varias 
centenas de milhôes de contos", 
frisou. 
"Uma politica de reduçâo das receitas 
da segurança social e o apelo, 
simultâneo, a um acréscimo 
substancial das suas despesas nâo é 
uma politica de segurança social mas 
contra a segurança social", disse o 
ministre do Trabalho e 
Solidariedade. "Um aumento das 
pensôes minimas que se traduz em 
très anos num acréscimo de custos de 
450 milhôes de contos significaria um 
golpe muito série na sustentabilidade 
da segurança social e, a prazo da sua 
prôpria credibilidade", continuou 
Ferro Rodrigues. 
"A bénéficié da transparêneia, séria 

decerto intéressante perceber as 
razôes do maior partido da oposiçâo 
para o facto de, nâo obstante 
aceitaçâo expressa de grande parte 
dos seus contributes e sugestôes, 
mesmo nas matérias consideradas de 
maior destaque, optar agora por nâo 
votar positivamente esta lei", referiu o 
ministre em alusâo ao PSD que nâo 
votarâ a lei de bases da segurança 
social. 
Numa intervençâo feita jâ perte do 
fim do debate, Ferro Rodrigues 
estranhou ainda que o PSD, que 
durante 11 anos desempenhou 
funçôes governativas na ârea da 
segurança social, "venha agora eleger 
como 'cavale de batalha' nesta 
matéria o chamado plafonamento 
que jâ nessa altura se encontrava 
previsto e que optou por nâo 
concretizar". 

Cavaco Silva destaca presidência da UE, 
mas critica politica ipterpa 

o antigo primeiro ministre, Cavaco Silva, disse que 
“Portugal desempenhou corn dignidade a 
presidência da Uniâo Europeia, deu boa conta do 
expediente e ganhou visibilidade internacional”, 
mas criticou os “passes de mâgica”, em termes de 
politica interna. “Portugal comportou-se de forma 
digna. Papel de Portugal é merecedor de respeito. 
Balanço gérai é positive. Portugal nâo ficou atrâs 
da presidência alemâ”, acrescentou Anibal Cavaco 
Silva, realçando que o mérite nâo é sô do governo, 
mas também dos funcionârios e técnicos ao serviço 
da Uniâo Europeia. O antigo lider do PSD 
ressalvou, no entante, a sua posiçào: “Nâo 
concorde corn tudo e nâo foram dados passes 
significatives para a soluçào dos problemas da 
Uniâo Europeia, mas hâ alguns resultados 

positives”. Em sua opiniâo, os “colegas” de 
Antônio Guterres “da Internacional Socialista 
ajudaram, nâo criaram dificuldades” ao exercicio 
português da presidência comunitâria no primeiro 
semestre deste ano. Mas Cavaco Silva entende que, 
durante esse période, o executive português 
descurou as questôes nacionais. “Uma presidência 
é exigente em termes de trabalho, mas nâo pode 
impedir o governo de governar internamente”, 
acentuou. Por outre lado, questionado sobre os 
resultados da Cimeira do Desemprego, realizada 
em Lisboa no âmbito da presidência comunitâria, o 
antigo lider social-democrata opinou: “Teve muito 
de declaratôrio, porque os Governos precisam de 
uma pressâo para actuar, para fazerem o que devem 
fazer”. Considerou “uma habilidade” e uma aeçào 

“inteligente” do Governo socialista “pôr acento 
tônico” nas novas tecnologias, nomeadamente nos 
bénéficiés da Internet: “Nâo critico essa estratégia”. 

□liveira Rental 
Cottage: Summer &\Winter^Fishing 

►Aluga-se Barcos a Motor 

► Excelente Lugar para pesca 

► Aluga-se Casa de Campo 

►Verâo & Inverno 

►Aluga-se Apartamento 5 min de Praia 
Midland:!-(705) 534-9935 
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enfim em casa Pondo fim a um drama que durante sete 
meses mobilizou a opiniao pùblica em 
Cuba e nos Estados Unidos, o menino 
naufrago Elian Gonzalez chegou a 
Havana no final da passada semana, 

sendo recèbido por uma multidao festiva que 
acenava bandeiras. 
O retorno de Eliân foi possivel depois do Supremo 
Tribunal dos Estados Unidos se ter recusado, na 
passada quarta-feira, 28 de Junho, a analisar um 
pedido feito pelos parentes de Miami e também a 
prorrogar uma ordem contra a saida do menino do 

pais. Com a decisao do Supremo Tribunal, Eliân, o 
pai, Juan Gonzalez, a madrasta e o meio-irmâo 
embarcaram de volta a Cuba quando terminou o 
prazo determinado na liminar que mantinha o 
menino naufrago nos Estados Unidos. Minutos 
antes da partida, num aviao Lear Jet privado, Juan 
Miguel Gonzalez disse que deixava os Estados 
Unidos agradecido aos norte-americanos por Ihe 
terem finalmente devolvido o seu filho. Porta-vozes 
da familia em Miami expressaram a sua frustraçâo e 
disseram que o regresso de Eliân a Cuba significava 
colocar o menino "outra vez sob a ditadura". 
Em Havana, o présidente Fidel Castro havia pedido 
calma à populaçâo que se preparava para receber pai 
e filho de volta a Cuba. As autoridades cubanas 
adiantaram que nâo pretendem fazer qualquer 

estardalhaço corn a volta de Eliân. 
O ünico evento que programaram foi uma 
cerimônia de boas-vindas. No inicio da semana 
passada, o Departamento de Justiça e o pai de Eliân, 
Juan Miguel Gonzâlez, entraram corn petiçôes junto 
ao Supremo Tribunal, em resposta a um apelo feito 
na véspera pelos parentes do menino em Miami, que 
querem mantê-lo nos Estados Unidos. 

Os advogados do tio-avô de Eliân, Lâzaro 
Gonzâlez, pediram que o Supremo 
Tribunal mantivesse o menino nos 
Estados Unidos até que o tribunal 
mâximo decidisse se ele tinha direito a 
uma audiência de asilo. Esse pedido jâ 
havia sido recusado por instâncias 
inferiores e pelo INS. O juiz do Supremo 
Tribunal responsâvel pelo caso. Anthony 
Kennedy, tinha très opçôes: deixar que o 
prazo dado pelo tribunal de apelaçôes 
expirasse e autorizar a viagem de Eliân 
para Cuba; prorrogar o prazo; determinar 
que o menino continuasse nos Estados 
Unidos até que o tribunal mâximo 
aceitasse ou rejeitasse o pedido de 
audiência de asilo para Eliân, como os parentes de 
Miami queriam. Juan Gonzâlez alegou, na sua 
petiçâo, que qualquer novo adiamento no retorno de 
Eliân a Cuba poderia causar "danos imensos e 
irreparâveis" ao pai e ao filho. 
Jâ a petiçâo do Departamento de Justiça, detalhada 
em 55 pâginas, afirmou que as instâncias inferiores 
concluiram, adequadamente, que apenas o pai de 
Eliân tinha o direito legal de falar pelo menino de 
seis anos. Lâzaro Gonzâlez tomou conta de Eliân 
desde o naufrâgio corn o barco de imigrantes que 
matou a sua mâe, em 25 de Novembro de 1999, até 
agentes do INS retirarem o menino à força de sua 
casa em Miami e entregâ-lo ao pai, em Washington, 
em 22 de Abril ultimo. 

Pax-entes de Miami clioram 
a partida de £liàxi 

Os parentes de Eliân Gonzâlez que lutaram durante 
sete meses para que ele permanecesse em Miami 
ficaram tristes corn a sua partida para Cuba, por 
acreditarem que o menino "regressou a um pais 
onde nunca séria livre". Eliân passou a morar corn 
os parentes de Miami em Novembro passado, 
quando foi resgatado do mar na costa da Florida, 
apôs a pequena embarcaçâo em que viajava ter 

naufragado, matando a sua mâe e outros 10 cubanos 
que tentavam entrar ilegalmente nos Estados 
Unidos. 
O tio-avô, Lâzaro Gonzâlez, apoiado por muitos 
exilados cubanos que vivem na cidade de Miami, 
liderou uma batalha legal para mantê-lo nos Estados 
Unidos, contra a vontade do pai do menino, Juan 
Miguel Gonzâlez, que queria levar Eliân de volta 
para casa. Centenas de cubano-americanos, 
favorâveis à permanência de Eliân nos Estados 
Unidos, reuniram-se em frente â casa dos parentes 
de Miami e protagonizaram cenas de desespero 
quando tiveram certeza de que a sua causa estava 
perdida. 
Outros advogados 
que trabalharam 
na causa corn os 
parentes de 
Miami também se 
manifestaram na 
entrevista 
colectiva e 
explicaram que os 
familiares do 
menino estavam 
extremamente 
"mortificados" 
para falar corn os 
jornalistas. 

Mais um membro da seita “Verdade 
Suprema” é condenado à morte 

Mais ura importante membro 
da seita Japonesa "Verdade 
Suprema", grupo responsâvel 
pelo ataque corn gâs sarin no 
metro de Tôquio, em 1995, foi 
condenado à morte na passada 
quinta-feira. O juiz do 
Tribunal do Distrito de 
Tôquio, Kiyoshi Kimura, disse 
que o ex-membro da seita 
Yasuo Hayashi, de 42 anos, 
merecia a pena capital porque 
teria libertado a maior 
quantidade de gâs sarin no ataque, que provocou a 
morte de 12 pessoas e deixou milhares de 
intoxicados. 
Hayashi é o segundo membro da seita a ser 
condenado à morte. O outro, Masato Yokoyama, 
apelou da sentença. Segundo informaçôes da 
imprensa, o advogado de Hayashi também entrarâ 
corn recurso. Os promotores afirmaram que 

Hayashi foi directamente 
responsâvel pela morte de oito 
pessoas por ter colocado très 
sacos plâsticos com o gâs létal 
num vagâo do metro da capital 
japonesa. Em seguida, libertou 
o gâs, fazendo buracos nos 
sacos corn a ponta de um 
guarda-chuva. 
Hayashi também foi acusado 
de outros crimes, incluindo 
um ataque semelhante corn 
gases, em 1994. Em Fevereiro 

passado, Hayashi dissera ao tribunal que achava 
que séria condenado à morte. Apôs o ataque no 
metro, Hayashi fugiu e viveu escondido em vârios 
lugares do pais por um ano e meio, antes de ser 
detido numa das ilhas do sul do Japâo. Enquanto 
esteve fugido, Hayashi participou num ataque 
fracassado, também corn gases, numa 
movimentada estaçâo de comboios de Tôquio. 
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Atentados suicidas 
matam 44 russos 

Moscovo acusa independentistas, 

enquanto Aslan Maskhadov diz que a derrota russa 

é uma questâo de "dois a très meses" 

CA PARA NOS... 
Por: Luis Fernandes 

O assunto volta à ribalta até 
porque esta a tornar-se de certa 
maneira desencorajador para 
quem tem propriedades e paga 
impostos em Portugal! 
O Senhor Primeiro Ministro de 

Gostanamos de 
acreditar que o Senhor 
Ministro da Repûblica 

Moscovo acusou o Présidente 
independentista da Chechénia 
Aslan Maskhadov e dois chefes 
de guerra chechenos de serem 
os responsâveis pelos 
atentados suicidas de domingo 
passado, que provocaram pelo 
menos 44 mortos e 120 feridos 
entre as tropas russas. Outras 
fontes prô-russas, no entanto, 
garantem que Maskhadov 
nada teve a ver corn o 
sucedido, enquanto o prôprio 
afirma que a derrota russa na 
repûblica é uma questâo de 
"dois a très meses", uma vez que "a 
tâctica da guerra de explosivos nâo dâ 
qualquer hipôtese aos russsos de 
controlarem a Chechénia". 
"Os lideres dos extremistas Khattab, 
Shamil Bassaev e Maskhadov estâo 
por trâs de uma série de actos 
terroristas cometidos por 
combatentes chechenos", afirmou o 
numéro dois do Estado-Maior russo, 
Valeri Manilov, numa entrevista à 
agência ITAR-TASS. 
Porém, o administrador prô-russo da 
Chechénia, o ex-mufti Akhmad 
Kadyrov, garantiu a uma radio de 
Moscovo que Maskhadov "nâo tem 
nada a ver corn isso" e que "sô os 
homens de Khattab é que poderiam 
organizar esse atentado. Os chefes 
dos grupos armados tentaram pôr em 
prâtica um - piano hâ muito 
preparado". 
De acordo corn a Imprensa russa, 
Kadyrov pretende avistar-se corn o 
Présidente Vladimir Putin para lhe 
apresentar um piano de paz. Mas, 
para os independentistas chechenos, 
Kadyrov é "o maior inimigo do povo 
checheno". Para alguns analistas, a 
sua nomeaçâo é mesmo a causa da 
actual vaga de atentados, uma vez 
que os independentistas "vêem nele 
uma séria ameaça". 
Segundo Moscovo, foram cinco os 
atentados cometidos na Chechénia 
no prazo de 24 horas. Um deles visou 
uma residência de policias russos em 
Argun, provocando pelo menos 31 
mortos, de acordo corn o balanço 
fornecido pela cadeia pùblica de 
televisào RTR. Outros atentados 
registaram-se em Goudermès, Urus- 
Martan e Novogrosnenski. Além 
disso, em Goudermès foi metralhada 
a propria residência do 
administrador da Chechénia, que no 
entanto nâo se encontrava em casa no 
momento. 
O porta-voz dos independentistas, 
Movladi Udugov, disse terem-se 

registado quatre atentados, corn um 
balanço de mais de 500 mortos e um 
milhar de feridos. "Trata-se de uma 
primeira fase de uma operaçâo de 
grande envergadura para a libertaçâo 
da Chechénia", explicou Udugov, 
acrescentando que "vârias centenas" 
de combatentes se ofereceram como 
voluntârios para ataques-suicidas. 
A tâctica dos ataques-suicidas foi 
utilizada pela primeira vez no 
passado dia 7 de Junho, por duas 
mulheres chechenas e um homem 
russo que se introduziram num 
camiâo carregado corn mais de cem 
toneladas de TNT na base militar 
russa de Alkhan-Iurt, provocando 27 
mortos entre os soldados russos, 
segundo os chechenos, ou dois 
mortos e cinco feridos, segundo 
Moscovo. Uma das mulheres era 
prima do chefe de guerra Arbi 
Baraiev, Khala Baraieva, de 22 anos, 
que quis sacrificar-se "em nome de 
Alâ e da liberdade do povo 
checheno". 
A 11 de Junho, verificou-se um 
segundo atentado suicida em Grozny, 
este perpetrado por um russo 
convertido ao islamismo. Na altura, 
Moscovo apenas reconheceu a morte 
de dois soldados. No dia seguinte, os 
independentistas reivindicaram a 
morte de mais seis russos 
desmentida por Moscovo - num outro 
atentado-suicida corn um carre 
repleto de explosivos contra um posto 
militar em Grozny. 
A agência de informaçôes militares 
AVN referiu entretanto que os 
militares russos têm falta de meios 
para manter uma divisâo de 
infantaria motorizada por um longo 
periodo na Chechénia. 
Os efectivos da 42.“ divisâo 
motorizada sâo de 15 mil homens, 
quando deveriam ser de 25 mil, 
devido à falta de meios financeiros, 
de acordo corn uma fonte do Estado- 
Maior das forças armadas. 

Portugal prometeu em 1998 em 
transmissâo televisiva da 
freguesia de Pedro Miguel na ilha 
do Faial, que os sinistrados da ilha 
nâo se afligissem, pois havia 
dinheiros da Uniâo Europeia para 
cobrir todas as despesas de 
reconstruçâo. Estas as palavras do 
chefe do executivo português que, 
na altura, foram transmitidas 
através de todo o Mundo. 
Hoje, passados dois anos, chego â 
triste conclusâo que o Senhor 
Primeiro Ministro, ou nâo foi bem 
informado sobre o montante 
dessas verbas, ou entâo tentou no 
momento >tapar o sol corn a 
peneira e alimentar a esperança 
de que havia na realidade verbas 
que infelizmente nâo chegariam 
para meia missa!?? 
Como drama de tudo isto, uma 
quantidade de pessoas ainda a 
viver em barracos que nâo têm o 
minimo de condiçôes de 
habitabilidade e que estâo de 
certa maneira a castrar a 
inteligência a muita gente que 
acreditava no sistema! 
Conhecemos o travesti que foi o 
vulcâo dos Capelinhos em 1957, 
embora o regime de entâo 
permitisse a alguns arranjistas se 
abotoarem corn valores que nâo 
lhes pertenciam! 
Temos uma ideia diferente de um 
Estado de Direito onde deveria 
prevalecer a transparência e a 
igualdade de tratamento que 

I Os ouvintes de London e cidades 
I limitrofes, incluindo Strathroy, jâ 
I podem escutar o Festival Português 
I 24 horas por dia, devido ao projecto 
I de dilataçâo do raio de cobertura 
I da frequência que serve o canal 2. 
I Para poder captar esta frequência 
I (SCMO), os ouvintes precisam de 
I adquirir um radio adaptado 
I especialmente para isso. Existem 

vârios modelos e vârios preços, 
sendo um desses modelos adaptado 
especialmente para o automôvel. 
Em London, os interessados podem 
deslocar-se a: 

 I.  

para a regiào Açores 
iria tomar conta do 

assunto mas, 
infelizmente, e até hoje, 

nâo poderemos 
materializar o facto! 

99 
infelizmente nâo se esta a pôr em 
prâtica!?? 
Temos em nosso poder uma carta 
endereçada pelo Senhor Primeiro 
Ministro a uma sinistrada da ilha 
do Faial. 
Gostariamos de acreditar que, o 
Senhor Ministro da Repûblica 
para a regiâo Açores iria tomar 
conta do assunto mas, 
infelizmente, e até hoje, nâo 
poderemos materializar o facto!!! 
Para quando uma reconstruçâo 
igual para todos os sinistrados do 
sismo de 98? 
E que, segundo conversa corn 
alguns deputados regionais que 
por câ passaram, o assunto 
deveria ter um tratamento mais 
râpido e igualitârio para que nâo 
continuemos a acreditar que 
vivemos num Mundo de mentira 
e ilusâo sem qualquer cabimento 
e que, nos obriga a repensar se 
compensarâ ter valores fora desta 
pâtria adoptiva chamada 
CANADA? 

Acadia Travel, 
366 Hamikioxi Rd. 
519-432-3797 

Imdemacioxial Gift SlïiO]p, 
461 Hamiltost Rd. 
416-675-6446 

Atlantic Sea Fislr Market, 
76@ Hamilton Rd. 
519-452-7511 

Ocean Food Center, 
773 Hamilton Rd. 
519-452-1226 
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O actor norte-americano Walter 
Matthau, 79 anos, morreu no passado 
dia 1 de Julho na clinica de St. John, 
em Santa Monica, California. Walter 
Matthau sucumbiu a um ataque 
cardiaco e foi dado como clinicamente 
morto as 04:42 h locais. 

Walter Matthau, 
de vilâo a comediante 

De vilâo a comediante, a carreira de 
meio século do actor norte-americano 
Walter Matthau, 79 anos, falecido de 
ataque cardiaco na California, 
perpassou o teatro, televisao e cinema. 
Nascido em Nova lorque a 01 de 
Outubro de 1920, no seio de uma 
familia pobre de emigrantes russos 
judeus, começou por ter uma série de 
empregos ocasionais, como vendedor 
de bebidas, instrutor de boxe para 
policias, ou treinador de basquetebol. 
Serviu o exército numa unidade de 
transmissôes durante a II Guerra 
Mundial e arrancou para a carreira 
artistica a partir dos anos 50, na 
Broadway e na televisao, conquistando 
a fama em 1955, com o filme "Will 
Success Spoil Rock Hunter?", 
reforçada com "The Odd Couple" 
(1968). Um Oscar da Academia de 
Artes e Ciências Cinematogrâficas de 
Hollywood fora-lhe atribuido em 1966 
pela comédia "The Fortune Cookie", 

dupla e, em 1995, submetido a uma 
intervençâo cirùrgica para remoçâo de 
um tumor no côlon, contraindo um 
edema em 1999. 

ano em que sofreu um gravissimo 
ataque cardiaco, acabando por receber 
um "bypass" em 1976. Depuis, 
alternou peliculas corn peças de teatro 
e, embora parecesse preferir a 
comédia, fez-se notar sobretudo nos 
policiais, como "Gangster Story". Nos 
anos 70 o seu prestigio era enorme, 
participando em obras emblemâticas 

Herbert Ross, e parcerias corn 
Michael Cane e Jane Fonda. A partir 
da década de 80 apareceu em 
"Hopscotch", de Ronald Neame, 
ombreando corn Glenda Jackson, 
"Buddy Buddy" (1981), de Billy Wilder, 
num trio com Jack Lemmon e Klaus 
Kinski, "I Ought To Be in Pictures" 
(1982), de Herbert Ross, "mano-a- 

MATTHAU 
JiUi. 

CI«AYBU«OH 

como "Hello Dolly" (1969), uma 
realizaçào de Gene Kelly, ao lado de 
Barbara Streisand, "Cactus Flower", 
do mesmo ano, pelicula assinada por 
Gene Saks em que contracenou com 
Ingrid Bergman, "Earthquake" (1974), 

do director Mark Robson, 
junto a Charlton Heston, 
Ava Garner e Lome 
Greene, ou "California 
Suite" (1978), com o selo de 

mano" coin Ann-Margret, e "The 
Survivors" (1983), de Michael Richie, 
disputando a primazia com Robin 
Williams. Em 1985 e de novo com 
Herbert Ross voltou a trabalhar em 
"The Sunshine Boys", seguindo-se 
"Piratas" (1986), de Roman Polanski, e 
"Coach Trip" (1987), outra vez de 
Michael Ritchie. Ap6s a rodagem de 
"Grumpy Old Men" (1993), foi 
hospitalizado com uma pneumonia 

TRÂNSITO? NOTICIAS? TEMPO? DESPORTO? 
SINTONIZE 88.9-CIRV-FM. INFORMAÇÂO PERMANENTE. WWW.CIRVFM.COM 
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Vendido prédio mais 
estreito de Portugal 
Tem 160 centimetros de largura 

O prédio mais estreito de 
Portugal vai mudar de 
mâos. Manuel Serrâo, 
proprietàrio hâ vârios anos 

do n°16 da Rua Aquiles Monteverde, 
em Lisboa, vai vender o edificio 
desconhecendo quais as intençôes do 
future proprietàrio, que poderâo 
passar pela demoliçâo do imôvel. 
Corn um metro e sessenta de frente, o 
numéro 16 da Rua Aquiles 
Monteverde, na freguesia de Arroios, 
é o prédio mais estreito de Portugal e 
um sério candidate ao Guinness. 
Manuel Serrâo herdou o imôvel de 
seu padrinho. "Herdei-o hâ muitos 
anos", recordou, acrescentando que o 
imôvel, apesar de estreito, dispôe de 
um vaste terreno. "Sâo mais de 400 
metros quadrados", informou, 
lembrando que, em tempos, o terreno 
onde estào implantados os numéros 
16, 18 e 20 na Rua Aquiles 
Monteverde pertenceu a dois irmâos 
que, à falta de entendimento, o 
dividiram entre ambos. E, dividiram- 
no da forma mais estranha: 
"O terreno foi dividido 
diagonalmente, ou seja, apesar de o 
prédio ser muito estreito à frente, é 
mais largo nas traseiras", esclareceu o 
ainda proprietàrio. Corn quatro pisos, 
o edificio serve de residência a duas 
senhoras de idade. "Sô moro eu, no 
terceiro andar, e uma senhora mais 
velhinha no rés-do-châo. O primeiro e 
segundo andares estâo vazios", disse 
Maria Macedo, de 78 anos. Natural 
de Celorico de Basto, Maria Macedo 
mudou-se hâ 53 anos da Picheleira 
para aquele andar por este se situar 
prôximo do estabelecimento de seu 
marido, entretanto falecido. Para esta 
residente a sua casa é "um corredor 
comprido que vai alargando para 
trâs". 
E uma construçâo em forma de "V": a 
ârea mais larga, o quarto e cozinha, 
têm pouco mais de cinco metros de 
largo, contra os cerca de 160 
centimetros de largura da sala. 
Quando se mudou nâo reparou na 
estreiteza da casa: "Naquela altura 
nem sequer pensâvamos nisso. 
Queriamos era um buraco para a 

I I 

I i 

gente se meter", lembrou, referindo 
que ali educou dois filhos, um rapaz e 
uma rapariga, entretanto jâ casados e 
a residirem em suas éasas. 
Temendo o futuro. Maria Macedo 
desconhece quais as intençôes do 
senhorio. Sabe, no entanto, que o 
edificio nécessita de obras urgentes: 
"No quarto o tecto jâ caiu e vêem-se as 
telhas. Quando chove fica alagado. 
Também o tecto das escadas, ao pé da 
clarabôia, apodreceu e caiu". Apesar 
do estado degradado da casa, paga, 
mensalmente, quase cinco mil 
escudos de renda e nâo se quer 
mudar: 
"Jâ estou habituada e tenho uma 
linda vista da janela". Na Rua Aquiles 
Monteverde, o numéro 12, vendido, 
jâ foi demolido; o numéro 14 estâ 
entaipado, aguardando obras; e o 
nümero 18, Manuel Serrâo nâo sabe 
se jâ foi vendido. 
Em vias de se desfazer do nümero 16, 
este proprietàrio esclareceu que 
apesar de ser o edificio mais estreito, 
o imôvel "nâo estâ classificado e caso 
o futuro proprietàrio o queira deitar 
abaixo pode fazê-lo à vontade". 
Quanto às duas residentes, "terâ de 
ser o novo proprietàrio a entender-se 
corn elas", concluiu. 

JORN^L 

O MliENIO 
Todas as quinta-feiras, cada vez mais perto de si. 

It1(0 
What is the Future 

of Portuguese 
Canadian Culture. 

I am often concerned about the 
survival of Portuguese Canadian 
Culture. I see a world where we are 
all becoming one and we lose our 
uniqueness. Now many would ask is 
this bad? 
I would have to respond yes. I mean 
here is the argument. The spice of 
life is variety. It is an essential part 
of our society that we should never 
lose. The idea that we can just 
become one big melting pot culture 
is scary. 
I often see our one melting pot 
culture orchestrated by big 
business. Keeping our culture is an 
essential element in preserving the 
fabric of respect for diversity. If we 
all become one, we become 
stagnant. No one to challenge, no 
one to make us think. I find I am 
most pushed in my learning when I 
am challenged or present with 
something different or new. 
Therefore as Canadian I hope that 
we not only are tolerant of ethnic 
diversity but in fact encourage it. 
As a young man I know I don't have 
all the answers. I know I have 

learned so much in just the last 
year. Had you asked me five years 
ago, I would of said I am leading 
the life I want to live forever. But 
every year we grow if we are open to 
it. To grow is to learn new things 
and to think. The death of culture 
just makes us easier picking to big 
business and their mass marketing. 
The death of culture is to assist in 
the destruction of divergent 
thinking If we become intolerant 
we fail to grow. But yet, I am afraid 
I might be witnessing the subtle 
death of our own culture as the 
young adults often fail to take up 
the torch. So next time we have an 
opportunity to foster our culture I 
hope we take it because it is 
important. It is important that we 
learn and grow from there we can 
make our decisions independently 
and confidently. If we learned 
nothing else from our Portuguese 
Culture I hope we have learned that 
there is knowledge everywhere and 
like our own parents we need to 
seek out these challenges in order 
to grow and be happy. 

Valor da pesca cresce 
31 por copto nas llhas 

O valor do peixe capturado nos 
Açores, de Janeiro a Abril, cresceu 
cerca de 31 por cento em relaçâo a 
igual periodo de 1999, apesar da 
diminuiçâo de 22,9 por cento do 
pescado descarregado, anunciou 
fonte oficial. Segundo o Serviço 
Regional de Estatistica dos Açores 
(SREA), nos primeiros quatro meses 
deste ano o pescado rendeu 836 mil 
contos (4,1 milhôes de euros) a preços 
de lota, menos 197 mil (985 mil euros) 
do que em 1999. Em 1999 foram 

descarregados nos portos da Regiâo 
Autônoma 2.378 toneladas de peixe, 
baixando para 1.833 toneladas em 
2000. Sâo Miguel foi a ilha açoriana 
que, de Janeiro a Abril, tirou maiores 
dividendes das cerca de 1.112 
toneladas de pescado capturado, 780 
mil contos (3,9 milhôes de euros). À 
semelhança do que se passou no reste 
do arquipélago, o valor do peixe na 
Iota cresceu 26,3 por cento em Sâo 
Miguel, enquanto as capturas 
diminuiram 23,5 por cento. 

Pescadores podem exercer actividade 
até ao limite de 12 milhas 

Os profissionais da pesca local dos 
Açores podem, a partir de agora, 
exercer a sua actividade até um limite 
mâximo de doze milhas da costa, 
anunciou fonte do Governo Regional. 
O alargamento de seis para doze 
milhas, contemplado nas alteraçôes do 
decreto regulamentar 43/87, justifica- 
se corn a topografia dos fundos 
marinhos e corn as especificidades 
prôprias deste tipo de pesca no 
arquipélago. O diploma agora revisto 
classifica ainda como embarcaçôes de 

pesca local as que possuem convés 
aberto, entre nove e 14 metros de 
comprimento, que nâo respeitem as 
exigêneias estabelecidas por lei para a 
pesca costeira, relativamente a meios 
de salvaçâo e equipamentos de 
navegaçâo e râdio-comunicaçôes, disse 
a mesma fonte. Ao abrigo da revisâo 
do decreto regulamentar, os governos 
dos Açores e Madeira têm 
competêneia para a fixaçâo dos 
critérios e condiçôes relativas ao 
licenciamento da actividade. 
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Proposta de lei para protecçâo da 
àgua foi adiada 

O ministério do Ambiente 
do Ontario informou que a 
lei para a protecçâo da 
âgua potâvel da provincia 
sô sera divulgada dentro 
de duas semanas, nâo 
obstante o ministro 
provincial do ambiente, 
Dan Newman, ter 
prometido, hâ cinco 
semanas, aprovar uma lei 
que regulamentasse os 
cuidados a ter corn a âgua 
dentro de duas semanas. 
Um porta voz do 
ministério explicou que a 
demora se deve ao facto de 
todos os membros do 
parlamento estarem a 
estudar as clausulas da lei corn todo o cuidado 
para que nâo haja mais catâstrofes, como a de 
Walkerton provocada pela bactéria E-coli. Muitos 

Açores 

acreditam que a tragédia de Walkerton talvez 
pudesse ter sido evitada se as regras tivessem sido 
bem çompreendidas. Uma vez que esta lei tem 
como objectivo principal dar uma explicaçâo a 
Walkerton, o ministro, juntamente corn os 
adjuntos, estâ a demorar a aprovaçâo da proposta 
de lei para que nada faite ao cuidado e tratamento 
da âgua. 

Lares de Terceira Idade 
inspeccionados a rigor 

O governo provincial jâ estâ preparado para 
iniciar uma rigorosa inspecçâo às clinicas de 
repouso e aos lares de terceira idade. A ministra 
da saüde do Ontario, Elizabeth Witmer, anunciou 
um orçamento de novecentos mil dôlares 
destinado a inspecçôes anuais destas clinicas para 
a terceira idade existentes na provincia. A 
ministra pediu para que as cerca de 509 clinicas 
existentes no Ontario sejam inspeccionadas até ao 
dia 31 de Março de 2001 e apôs esta data serâo 
submetidas a idêntica inspecçâo todos os anos. 
No inicio deste ano, membros da oposiçâo 
criticaram o governo provincial pela maneira 

como supervisionava os 
lares de terceira idade ao 
que, na altura, a ministra 
respondeu que as 
inspecçôes eram feitas de 
maneira esporâdica. 
Entretanto, o governo 
tem ao dispor do püblico 
uma linha telefonica 
para ser utilizada pelas 
pessoas que têm queixas 
a fazer sobre os lares de 
terceira idade. 

Air Canada e 
Pilotos ainda 
sem acordo 

A companhia aérea. Air 
Canada, prosseguirâ a 
sua rotina habituai de 
voos durante o fim de 
semana, uma vez que 
prosseguem as 
conversaçôes entre a 

companhia e os dois mil e duzentos pilotos. A 
nova reuniâo entre a companhia e o sindicato sera 
em Montreal, sexta-feira, 7. Caso o sindicato e a 
companhia nâo cheguem a acordo e se décida 
entrar em greve, o sindicato terâ que avisar a 
companhia sobre a situaçâo corn setenta e duas 
horas de antecedência. No entanto, ambas as 
partes interessadas no caso têm esperança de 
virem a resolver o assunto, sem que seja 
necessârio recorrer à greve. 

Jovem de 14 anos atropela 
mortalmente criança em London 

Um jovem de London atropelou mortalmente um 
rapaz de 10 anos que, na segunda-feira passada, 
passeava de bicicleta corn o irmào e um amigo, 
junto de Chippewas, perto de London. Daniel 
Fisher faleceu logo que chegou ao hospital das 
crianças de Western Ontario e o irmâo, 8 anos, 
estâ em estado critico apôs uma carrinha “pickup” 
ter embatido nas bicicletas pela parte de trâs. As 
autoridades informaram que o condutor era um 
jovem de 14 anos que seguia na carrinha 
acompanhado por dois passageiros adultos. No 
entanto, logo que aconteceu o acidente puseram-se 
em fuga para nâo assumirem responsabilidade no 
acidente. Apôs ter sido localizado, o jovem 
condutor enfrenta acusaçôes de negligência que 
causou morte e ferimentos e fuga de um acidente. 
Os dois passageiros poderâo também vir a ser 
julgados pelas suas acçôes. 

Policia de Toronto descobre 
laboratôrio de marijuana 

No passado sâbado, 1, a policia de Toronto, apôs 
ter recebido um telefonema anônimo, deslocou-se 
a um estabelecimento que estava a ser utilizado 
como laboratôrio para cultivar marijuana. O 
estabelecimento, onde se encontrava nas inùmeras 
plantas em vârias fases de crescimento, foi 
encerrado para investigaçâo policial. Uma enorme 
quantidade de Marijuana foi confiscada num total 
de 190 quilos, o que corresponde a 3,35 milhôes 
de dôlares. O material utilizado para cultivar a 
marijuana tem um valor aproximado de cem mil 
dôlares. A investigaçâo continua e a policia 
tenciona prender os suspeitos pela plantaçâo, uma 
vez concluida a investigaçâo. 

Politicos dos EUA reûnem-se 
com Governo Regional 

Cerca de 30 senadores estaduais e membros das Câmaras dos 
Représentantes de Massachusetts e Rhode Island, Estados Unidos, 
participam até domingo, em S.Miguel, num encontro de politicos naturais 
dos Açores e luso-descendentes. Fonte da presidência do Governo 
Regional anunciou que o encontro destina-se a responsâveis politicos 
descendentes de açorianos ou fortemente ligados às comunidades 
émigrantes residentes nos estados norte-americanos de Rhode Island e 
Massachusetts. A iniciativa pretende estreitar as relaçôes entre a regiâo e 
as autoridades locais dos paises de acolhimento da emigraçâo açoriana, na 
perspectiva da sua sensibilizaçâo para os problemas que atingem essas 
comunidades nos Estados Unidos, referiu. O programa do encontro 
incluiu uma sessâo de trabalho corn o présidente do Governo açoriano, 
Carlos César, no quai participam diverses secretârios regionais. 

Bombeiros de Ponta Delgada 
corn novo quartel em Agosto 

Os bombeiros voluntârios de Ponta Delgada vâo mudar de instalaçôes em 
Agosto, corn a conclusâo das obras do novo quartel, orçado em cerca de 
um milhâo de contos (cinco milhôes de euros), anunciou fonte 
governamental. A maior corporaçâo dos Açores passa a dispor de uma 
infra-estrutura constituida por très edificios base, destinados à sede da 
associaçâo, serviços de apoio e poUdesportivo. Corn dois pisos, o edificio 
sede dispôe de gabinetes médicos para observaçôes, cirurgia e fisioterapia, 
museu, salas da protecçâo civil e de reuniôes, camaratas, arquivo e serviços 
administratives. Nas instalaçôes destinadas aos serviços de apoio estâ 
incluido um refeitôrio, cozinha, lavandaria, arrumos da protecçâo civil e 
material de mergulho e oficinas, enquanto que o polidesportivo estâ 
equipado com sauna, balneârios, tanque de aprendizagem coberto e 
ginâsio. Como contrapartida pelo financiamento da obra, a associaçâo de 
bombeiros de Ponta Delgada cede ao Governo Regional as antigas 
instalaçôes. A corporaçâo, comandada por Afonso Moniz, possui um 
quadro active de 63 elementos, complementado por mais 43, que dispôem 
de um total de 21 yiaturas. 

Compare 
as nossas taxas de G.I.C. 

1- ano 
3- anos 
5- anos 

5.80% 
6.10% 
6.10% 

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

Telefone ou visite-nos hoje 
para mais informaçôes 

*Taxa de juro annual 
em efeito a partir de 
21/IS/2I0I 

• Vencimento mensal 
• Estate feature 

Edward Jones 
Ao Serviço de 

http'y/www.edwardjones.com Investidores Inviduais. Membro CBPF 

Paulo Rocha 
Investment Representative 
6S3 The Queensway, 
Tor., ON M8Y 1K 8 
Tel: (416) ZOl-8285 
Fax: (416) 201-8234 
Tel. gratis: 1-877-953-2444 
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Ausencia de dor no peito duplica as 
possibilldades de morrer de ataque cardîaco Um estudo com centenas de milhares 

de pessoas que sofreram ataques 
cardiacos revelou que cerca de um 
terço das vîtimas nunca sentiu 
nenhum tipo de dor no peito, o alerta 

vermelho que poderia levâ-las a pedir ajuda. Sem 
O alerta, as probabilidades de morrer acabam por 
duplicar. A descoberta da ausência do sintoma, 
publicada esta semana no jornal da Associaçâo de 
Medicina dos Estados Unidos, pode modificar a 
ideia de que a dor no peito é o alerta primordial 
para identificar ataques cardiacos. 
O resultado da pesquisa é "bastante 
surpreendente", comentou o director do estudo 
John Canto, da Universidade do Alabama, em 
Birmingham. Canto assinalou que se devem 
informar as pessoas comuns e médicos de que a 
dor no peito nào pode ser o definidor principal de 
um episôdio cardiaco. 
Médicos especialistas indicam que hâ outros 
sintomas como dor ou sensaçâo de desconforto nas 
costas, no maxilar, no pescoço, ombro, braço ou 

estômago, bem como respiraçâo ofegante, suor, 
irregularidade no ritmo cardiaco, desmaio, 
sensaçâo de debilidade e indigestâo. Os 
pesquisadores analisaram os casos de 434.877 
pacientes que sofreram infarto do miocârdio. Esse 

grupo demorou umas duas horas a mais para 
pedir ajuda ou procurar um hospital. A ausência 
de dor no peito reduz as possibilidades de que a 
sua condiçâo cardiaca seja diagnosticada ou 
receba os tratamentos indicados para os quadros. 
O estudo de Canto revelou que as pessoas que jâ 
sofreram um ataque cardiaco ou de apoplexia sâo 
menos propensas a sentir dor no peito antes de 
um segundo evento. Os pesquisadores 
acrescentaram que os pacientes corn idade 
avançada e as mulheres correm mais riscos de 
sofrer infartes sem a dor caracteristica. Numa 
entrevista. Canto assinalou que os diabéticos 
também correm este risco porque o diabetes 
diminui a percepçâo de dor, principalmente nas 
extremidades, e possivelmente no peito. Canto, no 
entanto, admitiu que ainda se desconhecem as 
explicaçôes para os casos em membros de outros 

grupos. Um ataque cardiaco ocorre quando o fluxo 
de sangue para o coraçào é interrompido, 
provocando a morte do tecido cardiaco. A dor séria 
a resposta dos nervos à falta de oxigénio. 

DesenvoMmento de owes humanos 
em rates pede ajudar pacientes cem cancre Alguns cientistas anunciaram, na 

semana passada, ter transplantado 
pela primeira vez tecido de ovârio 
humano no müsculo de um rato 
visando desenvolver ovos humanos 

numa técnica que poderâ um dia ser utilizada para 
manter a fertilidade de mulheres que necessitam 
ter o ovârio extraido. Apresentada numa 
conferência da Sociedade Europeia de Reproduçâo 
Humana e Embriologia, em Bolonha, Itâlia, a 
experiência, segundo os sens autores, é a primeira 
em que o tecido do cortex ovariano foi enxertado e 
produziu ovos. 
O cortex ovariano é a superficie que contém os 
foliculos que produzem ovos. Os pesquisadores 
usaram tecidos frescos e congelados e conseguiram 
desenvolver ovos humanos em ratos. O proximo 
passo sera verificar se os ovos tirados do müsculo 
amadurecem em laboratôrio e se sâo normals. Os 

ao utero. Os enxertos foram feitos nos mùsculos das 
costas de ratos que foram geneticamente 
modificados para nâo ter sistema imunolôgico de 
modo que os seus organismos nâo rejeitassem o 
tecido humano. 
Os ratos receberam uma injeçâo de drogas de 
fertilidade humana a fim de estimular o 
crescimento de foliculos ovarianos, os sacos que 
contêm ovos. 
Os foliculos, e os ovos dentro deles, estavam em 
vârios estâgios de desenvolvimento. Os ovos 
maiores morreram em consequência do choque do 
transplante, mas os menores puderam sobreviver e 
crescer. 
Os tecidos ficaram no rato por cerca de très meses 
até que os foliculos cresceram o bastante para 
responder a injeçôes de hormônio. 
O tecido foi, entâo, removido, os ovos extraidos e 
amadurecidos no laboratôrio. 

pesquisadores extrairam tecido de duas mulheres, 
na faixa etâria de 20-30 anos, que se submeteriam a 
cirurgia de endometriose, doença do pélvis ligada 

“Suficiente menos” para presidëncia portuguesa 
Associaçôes europeias fazem exame mui'to crrtîco 

A Agência Europeia do Ambiente (AEA), que 
congrega as associaçôes de defesa do ambiente dos 
Quinze, deu nota "suficiente menos" ao desempenho 
ambiental da presidëncia portuguesa, dirigindo as 
maiores criticas à nova directiva-quadro da âgua. A 
AEA defende que a nova norma comunitâria é uma 
"clara desilusâo", apelando mesmo ao Parlamento 
Europeu (PE) para que a rejeite. 
A "quase inexistência de mecanismos de controlo da 
aplicaçâo da directiva" e o facto de ela constituir um 
"retrocesso face à legislaçâo existente" sâo os 
argumentos da agência. 
Nota negativa foi dada também à rejeiçâo pela 
Conferência Intergovernamental da inclusâo no 
Tratado Europeu da prossecuçâo do direito de 
acesso dos cidadâos e organizaçôes nâo 

governamentais (ONG) à justiça europeia, em casos 
ambientais. 
Pela positiva a AEB realça a posiçào firme do 
Conselho Europeu sobre a directiva dos veiculos em 
fim de vida. 
"O resultado final é forte e terâ influência na 
reciclagem e reutilizaçâo dos materials na Europa", 
frisa. 
"Pouco ambiciosas", embora "globalmente 
positivas", foram consideradas as directivas relativas 
dos Tectos Nacionais de Emissôes e das Grandes 
Instalaçôes de Combustâo. 
Recordando os dez "testes verdes" lançados no inicio 
da presidëncia portuguesa, em Janeiro, o AEB 
considéra positiva a preparaçâo dos Quinze para a 
conferência das partes da Convençâo das Alteraçôes 

Climâticas, que decorrerâ em Novembro, em Haia. 
Nesta matéria, mereceram elogios as posiçôes face 
aos sistemas de cumprimento e exclusào dos 
projectos florestais e energia nuclear, no âmbito dos 
mecanismos de desenvolvimento limpo do 
Protocolo de Quioto (que autoriza a emissâo de 
créditos de reduçâo por projectos nos paises em 
desenvolvimento). 
A Quercus, a Liga para a Protecçâo da Natureza 
(LPN), o Grupo de Estudos do Ordenamento do 
Territôrio e Ambiente (GEOTA), o Fundo para a 
Protecçâo dos Animais Selvagens (PAPAS), a 
Confederaçâo Portuguesa das Associaçôes de Defesa 
do Ambiente e o Nûcleo Português de Estudo e 
Protecçâo da Vida Selvagem sâo as associaçôes 
portuguesas que fazem parte da AEA. 
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Micro-robots submarînos 
Investigadores suecos da Universidade de Linkopings desenvolveram 
os primeiros robôs miniatura capazes de se deslocarem dentro de um 

liquide. As aplicaçôes vâo da medicina à biotecnologia Submarinos robot, do tamanho 
de um ponto final, capazes de 
viajar através das veias 
humanas à procura de células 

malcomportadas para as desfazer? 
Sim, é possivel, diz um grupo de 
investigadores suecos da 
Universidade de Linkopings, que 
desenvolveu micro-robôts justamente 
a pensar nessa micromedicina que, 
daqui a alguns anos, vai começar a 
dar que falar. 
A mâquina, no essencial, esta 
pensada e construida e as 
possibilidades sâo muitas, garantem 
os cientistas suecos, que publicam os 
resultados do seu trabalho na ultima 
ediçâo da revista Science. 
De acordo corn os sens inventores, 
estes submarinos miniaturais podem 
navegar em diferentes tipos de 
liquido, como o sangue, a urina ou até 
O liquido utilizado para manter 
células em cultura, o que faz deles um 
potencial instrumente de trabalho 
para a biotecnologia, num future 
proximo. Rastreio de células 
alteradas, produçâo de linhas 
celulares, microcirürgias, as 
possibilidades sâo imensas. 
"Poder manipular muitas células ao 

mesmo tempo é cada vez mais 
importante em diferentes areas 
cientificas", explica Edwin Jager, da 
universidade sueca de Linkopings, 
que é também o investigador 
coordenador da équipa, sublinhando 
que "estes micro-robôts podem ser 
muito ùteis em pesquisas de carâcter 
fundamental, mas também poderâo 
ser utilizados como operârios 
especializados, sobretudo se 
pudermos ligâ-los entre si para os pôr 
a trabalhar juntamente como um sô". 
Uma das hipôteses no futuro é que 
estas miniaturas robotizadas possam 
isolar e retirar uma célula ou mais do 
que uma, bactérias ou organismos 
multicelulares e transferi-los para 
uma "estaçâo" de anâlise. 
Colocado na extremidade de cateter, 
o micro-robôt poderâ ainda aumentar 
de forma extraordinâria o raio de 
aeçâo dos médicos em cirürgias 
complexas, permitindo chegar onde 
parece impossivel. 
Mas como funcionam afinal estas 
mini-mâquinas inteligentes, que mal 
se vêem mas que sâo capazes de 
prodigios de filme ? 
Os micro-robôts têm um 
“passepartout” de silicone que 

sustenta vârios 
filamentos poliméricos. 
Imagine-se agora uma 
mâo humana que abre e 
fecha. 
À semelhança do que 
acontece corn este 
movimento tâo simples, 
os polimeros condutores, 
em forma de fio, podem 
ser induzidos a encolher 
e a aumentar quando sujeitos a 
correntes de “iôes” positives e 
negatives. Isto faz corn que os 
segmentes do robôt se curvem ou 
entortem. 
Controlando este processo corn o 
mâximo cuidado, os investigadores 
conseguem simular no pequeno 
aparelho movimentos que se 
assemelham aos de um ombro, 
cotovelo, pulso ou, até, dos dedos, 
como numa mâo ou num braço 
humanos. 
Micro-robôts anteriormente desen- 
volvidos por outras équipas 
dispunham de pequenos dispositivos 
electrônicos auxiliares para execuçâo 
de tarefas microscôpicas, ou de rodas 
para se deslocarem e até de pequenas 
pernas. Mas este é o primeiro "que 

pode delocar-se dentro de àgua ou 
qualquer outre liquido", defende 
Jager. 
Submerses numa soluçào 
electrolitica, vârios destes robôts 
foram ligados a uma fonte de corrente 
eléctrica e a sua performance foi 
gravada em video, quandô lhes foi 
dada ordem para que agarrassem 
uma finissima lâmina de vidro. 
Como pequenissimos bonecos 
articulados manipulados por fios 
invisiveis, os robôts encolheram e 
esticaram "braços" e "dedos", quando 
os investigadores lhes aplicaram as 
estimulaçôes eléctricas nas 
respectivas "articulaçôes". Para fechar 
e abrir as "mâos", por exemple, a 
équipa aplicou sucessivos potenciais 
positives e negatives. 

'CHB'BOID 

ÜLüSMOBIU 

C HEV-OLD s 

Contacte 
Victor Maciel 

ou 
Marcos Vinicius, 

os seus 
représentantes 

portugueses em 
West York 

Chev-Olds. 

Hâ muito que West York Chev-Olds serve os 
portugueses com uma grande selecçâo de 
automôveîs, 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, Tel: (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, 6Julho, 2000 

O MILÉNIO 

SAGITÀRIO Procure enfatizar a originalidade. 
A fase lunar coloca em destaque 
relaçôes pùblicas, assuntos juridicos, 
reputaçào, parceria e casamento. 

CAPRICÔRNIO ® momento favorece esforços 
22/12 a 20/1 cooperados, abertura de caminhos por 

meio da diplomacia em vez do uso de 
métodos arbitrârios. Disponibilidade 

^ ^ ^ para se dar a uma nova oportunidade 
^ no amor. 

Graças à sua versatilidade e o seu bom 
humor, as pessoas buscam a sua 
companhia. Nào importa o que diga, 
muitos podem até discordar, mas vào 
dar-lhe o direito de se manifestar. 

AQUARIO 
21/1 a 19/2 

PEIXES Logo estarâ acostumado a um papel 
diferente. Esteja atento aos detalhes, 
aprenda o bâsico de um idioma 

■ \ -mJ 5 estrangeiro. Conseguirâ resolver um 
I 1"^ Ê problema matemâtico e o seu mérito 

serà reconhecido. 

CARNEIRO Você conseguiu conquistar uma vitôria ■ 
rio meio familiar - agora retire-se e 1 
goze da fama e da fortuna. Destaque 1 

V para iniciativas, originalidade e 1 
generosidade para corn os entes ■ 
queridos. ■ 

LEÀO 
22/7 a 22/8 

Você serà bem recebido pela familia e ■ 
alguns vào perguntar-lhe; 1 
"Onde esteve?" Isso é indicio da ■ 
restauraçào da harmonia doméstica. 1 
A sorte e a oportunidade estào do 1 
seu lado. 1 

XOURO A sua carga sera aliviada, a sua ■ 
popularidade vai às alturas, a situaçào 1 

C financeira melhora muito. O seu ciclo 1 
ijjf ^ i continua em alla e encontrar-se-â no 1 

lugar certo, no momento exacto e 1 

JÊÊÊÊk quase sem esforço. 1 

VIRGEM 
23/8 a 22/9 

Defina os termos, démarqué as 
fronteiras, ignore os pianos 
mirabolantes que prometem algo em 
troca de nada. Procure enxergar as 
pessoas sob uma luz mais realista; 
ao ouvir as histôrias, seja mais ceptico. 

GÉMEOS A Lua no seu signo favorece expressào 
de sensualidade e de sex-appeal. 
Cuidado para nào sair por ai partindo 

AI coraçôes. No cenârio, figuram nativos 
: . i de Touro e Escorpiâo. 

;l él 1 

BALANÇA Produçâo, promoçào e estabelecimento 
22A0 de prioridades estào na ordem do dia. 

As pessoas vào ficar surpresas corn a 
sua habilidade para administrar 

CUffaUfl responsabilidades. Nativo de Carangue- 

l|||aB jo tem papel fundamental no seu dia. 

1 ( \k\NGLEJ0 G seu caminlio e desobsli uido. uma || 
1 1*Mim plateia de amigos espera pela sua 1 
I apariçào e pelas suas palavras. Ficarâ 1 
1 surpreendido corn a entusiasmante 1 
1 jjit ^ recepçâo. Registre os seus sonhos por 1 

I ^^!^ÊÊÊÊÊÊÊÊ^ escrito, interprète simbolos. 1 

ESCORPIÂO 
23/10 a 21/11 

1 

Nào revele o seu melhor, pelo menos Ksi 
por enquanto. Nào conte tudo, nada de Bd 
confessar, confidenciar. Você vai ter 
certeza de que o seu amoré 
correspondido. 

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

œ. SSS.LJRT A 

THOUSAIWP OOl.t.A»S MI1-I.K 

SC^OiOW^tt90tiJtf 

pM THOUSAKip > OOL.LARS • Mite 

Palavras Cnizadas 
HORIZONTAIS; 1-Cunho; 
crias fama a.2~DeS!nontara; 
além.3-Jogo de cartas;ter- 
ra arroceada.4-Abanar;ra- 
moso.5-Nome de mulher;bi- 
caram.ô-Retnunerar;noine de 
homem.7-Est4s;rocei,8-Reu- 
niram;admirador de artis- 
ta(pl.).9-Provocar;refe- 
rente a pSo.10-Variedade 
de porco no Brasil;provo- 
cara.11-Fruto da aveleira; 
anficeatros; 12-Nivelara; 
guarnecera de asas. 

VERTICAIS: 1-Clava;libertar. 2-Destroe ;esmurrava. 3-Em- 
briaguez(prov.);incroduzes.4-Raqa;diminutivo de râ.5- 

Cantiga;em directjSo a; brisa.6-Concr.da prep. EM com o 
art.def.fem.A(inv.);comera.7-PrincIpio; adver.de lugar. 

8- Nota musical; fruto do açaizeiro; fruto da pereira. 
9- Dispor em camadas; murches.10-Habitar; fruto da ba- 
naneira.11—Adreas; curar. 12—Nome de rei Biblico; rasoi- 

ra. 

’BaBSB5aaesB^-3][ •seuaaeî ex^^V-T T ’eaeuaDB 

tnaex-OT ’aeuediaeuaDV-ô ’ oJq! xadeaîs^-^ - js 
; aeâad î B i Q-g •meaeopd i euv-ç ' opeuiea i t?a p3v-^ ' leae î oufssEQ-f 

•pXo^eÎBaeadv-z-SBœBjBieoaBw-X :qviN0ZlH0H VN OybmOS 

1 2 1 A 5 6 ? 8 9 10 n 12 
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100% JOVEM 21 

M 

CNTRCVISTA8 

N0VIDÂDE8 

TOPS 

AGENDA 

BIOQRAEIAS 

9 

Agora as 6“*feiras o ritmo é » DANCE 

POP 
ROCK 

r.r4\T| H\\ \ tA MOO0»»»* > \ TECNO 

i LOUCURA TOTAL 

dos 21.00 QS 24îQ0 HOPQS. ^ ' V ^ - *• ** ^ Com apresentaçao de Jamle Irla 

Tudo 0 que seja 100% Jovem Pesquisar Q 

cpftkii @® 
5ao dois ou très cosos, explico Miguel Angelo, 
quando se fola dos crîticas pouco bcnevolentes 

00 ultimo disco dos Delfins. "Hd uns tempos, 

quando Nuno ôolopim ossinou a sua ficha 

pessoal no ON, onde era mencionado ddio de 

estimaçao, ele escreveu Delfins. Esta tudo 
dito." O cantor acrescenta que a posiçao "nâo 

é novidade" e consegue encontrar-lhe 

incongruguências. "O nosso melhor disco é • 
sempre o anterior. Na altura do Saber a Mar, 
O ôalopim arrasou o disco e agora diz que tem 

grandes cançoes". 
Nega que desta vez as apreciaçôes sejam mais 

agressivas. Considèra-as, sim infundadas, "se 

calhar", especula, "por nâo pertencermos ao 

lobby do Nuno Oalopim". Reconhece, no 

entanto, haver “uma relaçâo dos Delfins corn a 

imprensa, que vem do tempo em que nos 

chamavam os Betinhos de Cascais, que nâo 
consigo explicar. Sei que essa fricçâo sd se 

passa em Lisboa, quer tenhamos vendido mais 

ou menos discos". 

Seneralizando, Miguel Angelo especifica 
existir sempre uma reacçâo negativa “contra 

um grupo que faz müsica pop, mainstream. 

despretensiosa, corn cançoes cantadas em 
português". Acrescenta ainda: 

"Em Portugal, o meio pop continua 
excessivamente intelectualizado, ou pior, 

intelectualdide". 

Mas 0 cantor garante que o grupo nâo se deixa 
abalar por "paradoxos". Sâo muitos anos de 

carreira, corn a experiência a garantir 
imunidade a reacçoes exteriores. "Agora dd 

vontade de rir", diz. "Nâo concebo este 
provincianismo de ridicularizar-se projectos 

portugueses, principalmente os que têm 
sucesso junto do publico". 

Quanto ao novo disco, Miguel Angelo 
considera-o a parte mais visivel "de um 

processo de regeneraçâo do grupo", o que 

explica o facto de "ser um bocadinho 
diferente". Entra, depois, em especificaçoes; 

"Tem grandes cançoes à Delfins, mas noutras 
aponta outros caminhos; caminhos de quem 

esteve très anos e meio parado que acolheu 
duas pessoas que jd tinham passado pelo 

grupo, 0 Jorge Quadros e a Nicole, e 

integrou outra, o Castora. Hd aqui uma 
mistura de inf luèncias bastante bem 

exploradas." 
Admite haver no registo "uma abertura para 

uma linguagem mais pop", e que isso "irrita os 
criticos", por a considerarem "pouco séria". 

Argumenta tratar-se de letras corn "um 
humor refinado, que estamos a tentar 

explorer", e estabelece comparaçoes: "o 
ultimo disco do Back estd cheios dessas 

referèncias pop, pidstica e de nonsense, e ele 
foi bem aceite pela nossa comunidade musical 

intelectual." 
A regeneraçâo de que fala passa, também, 

pela mudança do nome do grupo. "o nome é 

tâo conhecido que podemos fazer este tipo de 
brincadeiras", justif ica Miguel Ângelo. A 

associaçâo do numéro 7 corn os gatos 
simboliza, no seu entender, "a resistència do 
grupo contra os tipos que escrevem essas 

coisas, contra a comodidade que o sucesso 

traz e por isso é que hd o risco de fazer um 

disco quase de uma banda nova chamada 
Delfins corn 7". 

tégàa da autom de J«nte li'ia 
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SAÜDE EM SUA CASA 

SAÙDE NO CICLO DA VIDA EM FAMÉJA AO contrario do ciclo da vida, 
que é uniforme, o ciclo da 
vida em familia é variâvel 
dependendo dos padrôes de 

comportamento e diferenças culturais. 
Tipicamente existera cinco fases no 
ciclo da vida em familia: o começo da 
familia; a criaçâo dos filhos até à idade 
escolar; a criaçào dos filhos em idade 
escolar; os filhos jâ criados; e 
finalmente, a separaçào e ausência dos 
filhos. Com o crescente aumento do 
numéro de divôrcios, que em algumas 
sociedades ultrapassa os 50%, essas 
fases tornam-se mais complexas, com 
problemas acrescentados como, entre 
outros, a custôdia dos filhos e a 
criaçào de filhos de sô um membro do 
casai. As mâes solteiras, muitas vezes 
bastante jovens, continuam a ser 
numerosas. Outra variaçâo da familia 
tradicional, que pela sua existência 
nâo pode ser ignorada, é a 
constituiçâo da familia por pessoas do 
mesmo sexo. 
A vida em familia tem a sua dinâmica 
propria. Pode ter situaçôes de alegria, 
prazer, esperanças, desapontamentos, 
frustraçôes, aversôes, rejeiçôes, 
separaçôes, e depressôes. A luta pelos 
filhos pode subverter o carâcter. 
Estudos mostram que, apesar das 
dificuldades originadas pelo viver em 
familia, os individuos que vivem 
sozinhos sâo, em gérai, muito mais 
infelizes. O numéro de depressôes e 
suicidios diminui substancialmente 
quando um homem, divorciado, ou 
uma mulher, voltam a casar. 
A prevençâo de gravidez é 
extremamente importante sobretudo 
quando a mulher é jovem. O 
casamento de pais jovens, por causa 
duma gravidez, geralmente acaba em 
divôrcio. A màe sô, solteira ou 
divorciada, a criar uma criança, ira 
por em perigo o seu futuro e 
felicidade. 
Com a uniâo familiar surgem as 
grandes esperanças. As vezes surgem 
as grandes decepçôes. O modo como 

os membros do casai foram criados, e 
o seu ajustarriento emocional na 
infância e juventude, vâo-se reflectir 
no comportamento. A capacidade de 
darem ou aceitarem afecto, construida 
em crianças pela convivência com os 
pais e amigos, juntamente com a 
compatibilidade de temperamentos e 
adaptaçào social, vâo fortalecer a 
qualidade do casamento. Essas 
qualidades, associadas ao optimismo e 
ao prazer, sâo a melhor garantia. O 
pior é a insatisfaçâo e a rejeiçào. A 
harmonia do casai pode ser posta em 
risco por acontecimentos inesperados 
tais como a perça de um membro da 
familia; o aparecimento de um defeito 
ou estigma num dos membros; o 
aparecimento de membros em excesso 
das possibilidades econômicas do 
casai; dificuldades nas relaçôes e 
comunicaçâo; ou nas crises que, 
embora normais, ultrapassem a 
capacidade de adaptaçào. 
Com a criaçâo dos filhos antes da 
idade escolar surge ao casai a primeira 
opçâo que, na grande maioria de 
casamentos, devido a pressôes 
econômicas, deixa de ser opçâo para 
se tornar uma necessidade. Irào os 
dois membros do casai trabalhar ou 
poderâ a mâe ficar em casa a tomar 
conta dos filhos? A sociedade, na sua 
organizaçâo politica, pode ter um 
papel importante na ajuda à familia e 
ao desenvolvimento dos futuros 
membros da sociedade pela criaçâo 
adequada e condigna de creches. 
Quando ambos os membros do casai 
trabalham, o stress na uniâo familiar 
pode aumentar se nâo houver 
comparticipaçào na ajuda dos 
trabalhos de casa e no cuidar dos 
filhos por um dos membros, ou se 
existirem conflitos nos horârio de 
trabalho. 
Com o crescimento do primeiro filho, 
o papel dos pais vai-se modificar. Na 
fase de bébé é sobretudo a protecçào 
de um ser dependente e indefeso. 
Quando a criança entra na idade pré- 

escolar é o apoio no desenvolvimento 
da autonomia da criança. Nesta fase, a 
responsabilidade do médico na 
prevençâo de doenças infecciosas, 
com o programa de vacinas, esta 
dependente da informaçào dada aos 
pais da criança acerca da sua 
necessidade e das datas apropriadas 
para a sua administraçào. A prevençâo 
de acidentes, a maior causa de morte 
ou deficiências nestas idades, tem uma 
importância fundamental 
A idade escolar implica deixar a 
criança, ou crianças, nâo sô à 
influência dos pais, mas também à 
influência dos professores, instrutores, 
e dos companheiros de escola, isto é, à 
influência doutros valores. Na familia 
imigrante, em que esses valores sâo 
geralmente muito diferentes, isso pode 
causar stress, tanto nos pais como na 
crianças, o que pode originar 
conflitos, perturbaçôes na harmonia 
familiar, e conséquente alienaçâo 
juvenil com resultados trâgicos na 
personalidade e comportamento 
futuros. Os jovens, na sua necessidade 
normal de adquirir autonomia e sair 
da dependência exclusiva dos pais, 
ligam-se aos outros jovens e muitas 
vezes desobedecem. Quando os pais 
desconhecem esta necessidade, estào 
muito mais sujeitos a nâo a admitir ou 
tolerar. Em vez de, usando firmeza, 
apoiarem e guiarem os filhos a atingir 
uma maturidade sadia, entram em 
conflito com eles, acabando por 
prejudicar a qualidade dos ciclos de 
vida de familias futuras. Os acidentes, 
tanto fisicos como emocionais, 
continuam a ser o maior problema de 
saüde dos jovens. 
Quando os filhos se casam e separam, 
nâo acaba o stress da vida em familia. 
Ela esta agora mais constrita e 
dispersa. Embora todos os membros 
sejam adultos e muitos problemas 
tenham passado, a observaçào e nâo 
aprovaçào de comportamentos, 
marcados por diferenças de idades e 
geraçào, podem, mesmo à distância. 

Por: 
Dr. César 
Nunes 
Cordeiro, 
médico 

causar stress e perturbaçôes na saüde. 
Nâo sô os problemas emocionais 
podem-se reflectir em sintomas fisicos, 
mas também algumas doenças até 
entào silenciosas, como a tensâo 3,lta, 
diabetes, reumatismos, ou 
enfraquecimentos sexuais e cerebrais, 
podem-se começar a manifestar, 
algumas vezes com doenças do 
coraçào e rins. Também é nesta fase 
em que os efeitos de abusos como o 
alcool e o tabaco se podem manifestar 
em doenças do figado ou dos pulmôes. 
Os exames médicos para prevençâo de 
doenças, incluindo algumas cancros, 
nâo deve ser descurado. 
Na fase final do ciclo a casa fica vazia. 
É um tempo dificil para o homem e a 
mulher encontrarem interesses 
comuns. Os divôrcios e separaçôes sâo 
frequentes. Nos casais imigrantes, 
onde a grande esperança era voltar ao 
torrâo natal, as ambiguidades, ou 
diferenças no querer, podem gerar 
conflito, desespero, separaçào, solidâo 
e depressào. Para alguns, pode mesmo 
apressar a morte. 
A doença e morte, sâo as sombras da 
fase final do ciclo da familia. A morte 
de um esposo, deixa o outro sozinho, 
muitas vezes doente e em solidâo. Os 
filhos, muitas vezes longe, nâo lhe 
podem valer. E o preço que se paga 
pelo avanço da técnica e dos 
transportes que, ao facilitarem a 
separaçào e dispersâo, também 
contribuiram para facilitar as 
comunicaçôes. O grande infortùnio é 
que, apesar da facilidade informâtica 
de comunicar, a ternura, o abraço, o 
sentir encostado o coraçào a bâter, ou 
a proximidade do calor humano, sâo 
coisas tào simples, mas tào necessârias 
e essenciais, que nenhum génio do 
homem poderâ inventar, ou a técnica 
avançada jamais fabricar. 

ra LlMa Ir alli: ÜllLl!^' ifeiia!: 
Durâo Barroso manifestou-se 
indignado por considerar que o 
PSD foi ofendido por o primeiro- 
ministro o ter considerado um 
satélite politico do PP e chegou a 
ameaçar (aos gritos) o 
relacionamento entre os dois 
maiores partidos. O lider social- 
democrata, numa curta intervençâo, 
demonstrou inequivoca irritaçâo 
por o primeiro-ministro ter 

classificado o PSD como um partido 
“satélite”, “paralisado” e “rendido” 
ao CDS-PP. O présidente do PSD 
considerou “baixissimo” o discurso 
inicial de Antonio Guterres e 
lançou-lhe um repto: “Ou retira o 
que disse - e dou-lhe essa 
oportunidade - ou tenho que lhe 
dizer que as suas declaraçôes terào 
profundas consequências nas 
relaçôes entre os dois partidos”. 

afirmou. A resposta de Antonio 
Guterres foi dada em tom calmo. 
“Nâo irei responder no mesmo 
tom”, avisou, antes de dizer que era 
afinal ele prôprio que tinha “razôes 
para se sentir ofendido” com as 
palavras de Durâo Barroso. 
“Limitei-me a fazer uma anâlise 
politica da situaçâo incômoda em 
que se encontra o seu partido - e que 
é partilhada por muitos analistas do 

pais”, justificou. Depois, o primeiro- 
ministro repetiu que o PSD “esta 
numa total dependência em relaçào 
ao CDS-PP”. Minutes depois desta 
azeda troca de palavras, Durâo 
Barroso recusou-se a interpelar de 
novo o primeiro-ministro, 
argumentando que este nâo lhe 
apresentou qualquer pedido de 
desculpas pelas palavras que dirigiu 
ao PSD no inicio do debate. 
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COMUNIDADE 23 

Empregos 
Companhia em Brampton précisa de pessoal de 
escritôrio corn conhecimentos de contabilidade. 
Enviar o resume pelo fax (905)457-5131 ou 
Tel: (416) 329-5302. 

Padaria portuguesa em Mississauga précisa de 
empregada de balcâo. 
Tel: (905) 278-2392. 

Precisa-se de cabeleireira 
Tel: 603-B700. 

Precisa-se de senhora para tomar conta de 2 
crianças. 
Tel: 8364104. 

Companhia de iardinagem précisa de pessoal. 
Tel: 603-1995. 

Loja de electrodomésticos na area da Dufferin e 
Eglinton précisa de empregado. 
Tel: 787-2990. 

Talho précisa de cortadores e de ajudantes. Bom 
salârio e bénéficies. 
Tel: 745-7000. 

Precisa-se de pessoal para retelhar telhados corn 5 
anos de experiência. E necessârio ter ferramenta e 
transporte prôprio. 
Tel: 784-0415 e fale corn Jeff. 

Precisa-se de Condutor corn carta AZ. 
Tel: 315-8435. 

Fâbrica metalurgica précisa de serralheiros corn 
experiência e de aprendizes. Entrada imediata. 
Bom salârio. 
Tel. 604-8711 e fale corn Mario ou Rui. 

Companhia de limpeza précisa de pessoal em 
regime de part-time e full-time e de um 
superintendente corn experiência. Area de 
Mississauga, Toronto e Scarborough. 
Tel: 745-9250 extensào 230. 

Fâbrica de processamento de carnes em 
Mississauga précisa de condutores, operârios e 
desossadores. Oferece-se bom salârio. 
Tel: (905) 671-3104 e fale corn Manuel. 

Companhia de limpeza précisa de pessoal para a 
ârea de Brampton e Georgetown. 
Tel: (905) 820-8827. 

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

Lavandaria em Brampton précisa de senhora para 
limpeza. 
Tel: 255-5901. 

Companhia de limpeza précisa de casai em 
regime de Part-time. Area da Kipling e Lakeshore. 
Tel: (905) 568-3838. 

Restaurante a abrir brevemente précisa de 
empregados de maes, ajudantes de cozinha e de 
bartender. 
Tel: 219-3854 e fale corn Prazeres. 

ALUGA-SE 
lytississauga/Square One 

Apartamento no 3° andar c/1,200 
perlieito para, uma familia. Todos os 

serviços e electrodomésticos incluidos. 
Cozinhagrande, 2 quartos grandes, 2 casas 

de banïio, lareira. 
Estadonamento e quintal. $1,250 por mês. 

Livre a partir do dia 1 de Agmito. 
Tel: (416) 6$3-2683 

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) 534-6175 

PRECISA 
oBate-chapas com ferramenta propria e 

mmimo de 2 anos de experiência. 
aPreparador com experiência. 

Fale com Armando ou Franco 
  

r — — — — — — — — ^ 
I Assine e divulgue 

; 0 MILÉNIO 
I Assinatura anual no Canada, 
I por apenas $48, GST incluido, 
I para os EUA $75 e Europa $130. 

I Nome:  

Morada: 

Codigo Postal: 

Tel: ( )   
Envie a sua inscriçâo através do 

FAX: (416) 538-0084 
ou para 

1087 Dundas St. W., Suite #103 
Toronto, Ontario M6J IW9 

Açorda à Algarvia 
Ingredientes: 
150 g de miolo de amêijoa 
150 g de miolo de berbigào 
150 g de miolo de camarâo 
Uma cebola média 
0,5 dl de azeite 
Très dentes de alho 
Um raminho de coentros 
Quatro ovos 
300g de pào duro caseiro 
Sal 

Confecçâo : 
Cozem-se os miolos de berbigào, de amêijoa e o 
miolo de camarâo, reservando a âgua de cozedura 
dos mesmos. Pica-se finalmente a cebola e os 
dentes de alho e deitam-se num recipiente corn 
azeite ao lume, deixando refugar um pouco.Assim 
que começar a alourar refresca-se aos poucos corn 
o caldo da cozedura dos miolos e deixa-se 
levantar fervura. 
Junta-se o pào cortado aos bocados e mexe-se até 
obter uma papa homôgenea. Adicionam-se os 
miolos, os coentros picados, e rectificam-se os 
temperos. 
Por fim, partem-se os ovos para cima da açorda e 
deixam-se cozer. Antes de servir pode polvilhar 
corn mais um pouco de coentros picados. 

Sobremesa 

Àzevias 
Ingredientes: 
1000 grs de farinha s/fermento 
300 grs de banha 
500 grs de âgua 
10 grs de sal 
Aguardente q.b. 
1 gema de ovo 

Amassar a banha corn a farinha até estarem bem 
misturadas, junte a âgua aos poucos e os restantes 
ingredientes até obter uma massa homogenea. 
Tempo de amassadura 45 minutos. 

Recheio: 
1000 grs de grâo cozido 
1000 grs de açûcar 
1 pau de canela 
1 casca de limào 
4 gemas -t-/- 
200 grs de amendoa moida (opcional) 

Confecçâo: 
Retire a casca ao grâo o mais que puder, juntar 
corn o açûcar pau de canela e casca de limâo, 
levar ao lume e ferver +- 1 hora mexendo sempre 
para nào pegar. Retire do lume e junte as gemas e 
amendoa e leve novamente ao lume para cozer as 
gemas. Deixar arrefecer. Estique a massa coloque 
uma porçâo de recheio separadas (tipo rissol) e 
corn carretilha corte tipo almofada. Fritar em oleo 
bem quente, passar por açûcar e canela. 
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José Roquette confirma “afastamento irreversivel” 
O présidente do Sporting, 
José Roquette, confirmou 
O seu "afastamento 
irreversivel" do cargo, 
confessando-se "chocado, 
amargurado e sem 
motivaçâo para 
continuar”, numa 
comunicaçâo, sem direito 
a perguntas, aos 
jornalistas. 

Um dia depois de Luis Duque ter 
comunicado a sua demissâo da 
presidência da SAD do Sporting para 
O futebol, foi a vez de José Roquette 
oficializar o seu abandono da 
presidência do clube, uma decisâo 
tomada durante a madrugada numa 
reuniâo do Conselho Leonino. 
"Nestes cinco anos corri riscos 
pessoais énormes e estou chocado e 
amargurado corn tudo o que se 
passou recentemente, depois de tudo 
o que dei ao clube. Nâo tenho 
motivaçâo para continuar e o 
Sporting précisa de um présidente 
motivado", lamentou José Roquette, 
garantindo, porém, empenhar-se "de 
forma clara" na sua sucessâo. 
Confessando-se incapaz de "defender 
estratégias na base do insulto", José 
Roquette revelou também nâo ter 
feitio "de lutas pelo poder e por todo 

o conteùdo demagôgico que trazem". 
"Ninguém é insubstituivel, incluindo 
o présidente. Nâo posso continuar a 
assumir a responsabilidade de tudo. 
Por isso, optei pela alternativa 
possivel, que é sair da presidência do 
Sporting", frisou o lider "leonino", 
aguardando agora pela Assembleia 
Gérai eleitoral que escolherâ um novo 
présidente, a quai deve realizar-se 
dentro de dois meses. José Roquette 
sublinhou que deixa o Sporting numa 
situaçâo "muito apètecivel" e apelou 
aos sôcios "que utilizem 
exaustivamente os avançados 

estatutos do clube para evitar o 
retorno âs circunstâncias do passado". 
O mesmo responsâvel reconhece que 
esta situaçâo, que se tornou visivel 
corn o anùncio das demissôes de 
Manolo Vidal e José Manuel Torcato, 
membros do departamento de 
futebol, nâo dériva de "um facto 
isolado, mas sim de uma sucessâo de 
crises ocorridas nos ültimos tempos". 
"Evitou-se qualquer tipo de 
turbulência, pois estava em causa a 
conquista do titulo nacional de 
futebol. Pretendeu-se obviamente 
salvaguardar o sucesso desportivo do 

Sporting", revelou José Roquette, o 
quai nâo tem dùvidas de que 
demitiria Luis Duque caso fosse 
funcionârio de uma das suas 
empresas. José Roquette considéra 
que optou sempre por um discurso 
"contido e de rigor", enquanto Luis 
Duque "optou por uma série de 
ataques e insultos pessoais 
inaceitâveis". "Luis Duque foi 
escolhido por mim para a presidência 
da SAD. Séria obviamente demitido 
se pertencesse a uma das minhas 
empresas. Mas eu nâo sou dono do 
Sporting", frisou. Para tentar resolver 
o diferendo entre as duas partes, José 
Roquette lembrou que "foram 
tentadas saidas, que poderiam até 
implicar alguns compromissos, mas 
teriam também de salvaguardar uma 
retractaçâo pùblica dos ataques e 
insultos proferidos". "Luis Duque nâo 
entendeu fazer qualquer caminho 
nesse sentido, por isso sô tinha uma 
decisâo a tomar: convocar eleiçôes na 
SAD (corn a Assembleia Gérai a ter 
de ser marcada corn 30 dias de 
antecedência)", concluiu. Até à 
eleiçâo de um novo elenco directivo, 
que deverâ ser conhecido dentro de 
dois meses, José Roquette garantiu 
nunca mais se pronunciar sobre o 
assunto, deixando uma mensagem de 
"profundo agradecimento" a todos os 
que o acompanharam "nestes ültimos 
cinco anos". 

Noite das Carai'bas, no Varsitv Stadium 
o domingo, os Lynx 

1^^ I defrontam os Boston 
:| I Bulldogs, depois de, 
I I na sua visita a 
I Burnaby, B.C., no 

mÊ»m m passado sâbado, 
terem perdido corn os Vancouver 
86ers por 2-î, jâ no prolongamento do 
encontro, realizado no estâdio 
Swangard. 
Para os Lynx marcou Juan Arango e 

para os Vancouver 86ers, Steve Mac 
Donald e Dave Morris. 
No domingo, os Lynx continuam a 
sua luta pelo primeiro lugar na 
divisâo A, Nordeste, contra a dificil 
équipa dos Boston Bulldogs, 
celebrando-se também a Noite das 
Caraibas, uma altura para reconhecer 
o povo daquela regiâo, que aqui vive e 
o seu amor pelo futebol. 
Os sons da sua mùsica caracteristica 

começarâo a ser ouvidos pelas 19 
horas. Os Toronto Lynx saûdam 
assim a comunidade das Caraibas da 
Grande Toronto, corn a noite das 
Caraibas, cujo inicio serâ feito por 
Hugh Grant, présidente de Black 
Business Professional Association. O 
espectâculo estarâ a cargo de The 
Drum Theatre. 
Alinham neste encontro o 
internacional da Jamaica Lloyd 

Barker e Lyndon Hooper, 66 vezes 
seleccionado pelo Canadâ e nascido 
na Guiana, além de outros craques 
das Caraibas. Recorde-se que Hooper 
fazia parte da selecçâo canadiana 
quando, em 1986, esta se qualificou 
para a fase final do mundial que se 
realizou no México. 

Uma noite de festa desportiva, no 
domingo, no Varsity Stadium. 

uni f 
ZONANORTE ZONASUL 

6* jornada * 
Bragança - Paredes, 0-3 

Classificaç&o 

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

P 
12 
6 
0 

5* jornada 
Eâtima - Casa Pia, 0-2 
Micaelease-Sdxal, 1-3 

ClasstficAÇâo: 

1. Seixal 
2. Casa jPia 
3. Fâtima 
4. Micaelense 

J 
6 
i 
6 
6 

D 
16 
ib 
Sï 
3 

A final, a disputât entre o Paredes e o Setxai, disputa-se a 9 de Julho. 
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Roquene e Duque apreseniaram Paulo Bento o Dimas 
A apresentaçâo de Paulo Bento juntou à mesa José Roquette e Luis Duque, apesar das divergências 

insanàveis que resultaram na demissâo de ambos 
Sem esconder divergências directivas, 
a Sporting SAD apresentou, ao fim da 
tarde de segunda-feira, o futebolista 
internacional português Paulo Bento, 
que assinou por très épocas pelo 
Sporting, e que, naquela cerimônia, 
"simbolizou" todas as outras 
contrataçôes da équipa de futebol para 
a época 2000/2001. 
"A preparaçâo da nova temporada do 
Sporting é suficientemente importante 
para estarmos aqui. E isso dénota 
também que, apesar de tudo, o 
Sporting é um clube diferente. 
Provavelmente, noutras 
circunstâncias, nâo estariamos aqui, 
corn toda a certeza", disse José 
Roquette, présidente demissionârio do 
Sporting, numa conferência de 
imprensa em que tinha como parceiro 

de mesa Luis Duque, lider da SAD, 
também ele auto-afastado do cargo. 
Referia-se o responsâvel do clube à 
divergência corn aquele seu parceiro 
de poder, de tal forma insanàveis que 
resultaram na demissâo de ambos. 
Ainda assim, segundo José Roquette, a 
preparaçâo da prôxima época e 
apresentaçâo dos reforços terâ sido 
motivo suficiente para esta apariçâo 
pûblica conjunta. 
O responsâvel mâximo pelo clube de 
Alvalade foi mesmo o primeiro a 
tomar a palavra e, numa "curta 
intervençâo", como fez questâo de 
previamente anunciar, referiu o 
objectivo da politica de contrataçôes - 
"apresentar uma équipa corn grande 
capacidade competitiva" -, cabendo-lhe 
oficializar a aquisiçào de Paulo Bento, 

Golo de luis Fige 
e Portugal no top 

O assistente esloveno Igor Sramka, que alertou o ârbitro para a mâo de 
Abel Xavier, também foi refeiido nos momentos especiais da competiçâo 

Luis Figo apontou o mais belo golo jogada. 
do campeonato, naquele que foi 
considerado o melhor jogo da 
competiçâo, o PortugaJ-Inglaterra, 
disputado em Eindhoven, na estreia 
da selecçâo das quinas em terras 
holandesas. 
Além do tento do português, eleito 
por unanimidade, houve uma 
mençâo também para o terceiro 
golo ("dourado") da França, que lhe 
deu o titulo europeu, apontado por 
David Trezeguet na final corn a 
Itâlia. 
Ainda sobre golos, destaque para a 
grande penalidade marcada pelo 
italiano Francesco Totti, apôs 120 
minutos de jogo corn a Holanda, e 
que ditou o afastamento da selecçâo 
"laranja". Apesar da évidente 
fadiga, o avançado do Roma teve a 
lucidez suficiente para enganar o 
guarda-redes Van Der Sar e apontar 
um golo de belo efeito, ao jeito do 
checoslovaco Anton Panenka. 
Quanto às defesas, o destaque 
pertence ao italiano Francesco 
Toldo, verdadeiro herôi no 
encontre corn a Holanda, e para o 
francês Fabien Barthez, que no 
derradeiro minuto do tempo 
regulamentar frente a Portugal, nas 
meias-finais, defendeu in extremis 
um cabeceamento de Abel Xavier. 
O melhor gesto técnico coube ao 
médio francês Zidane, nos quartos- 
de-final corn a Espanha. Um 
perfeito controlo da bola, depois as 
fintas e très espanhôis fora da 

O fair play deve ser parte intégrante 
de um jogo de futebol, pelo que o 
holandês Kluivert foi lembrado, 
depois de revelar que nâo era o 
autor do terceiro golo marcado à 
Jugoslavia. O tento foi inicialmente 
atribuido ao avançado do 
Barcelona, que posteriormente 
desfez o equivoco, explicando que a 
bola tinha sido desviada pelo 
jugoslavo Dejan Govedarica. 
Curiosamente, o "troféu" para o 
ârbitro foi concedido ao assistente 
eslovaco Igor Sramka, responsâvel 
pela grande penalidade apontada 
contra Portugal no prolongamento 
do jogo corn a França, por mâo de 
Abel Xavier. A grande penalidade 
foi convertida por Zidane e os 
portugueses foram afastados da 
competiçâo. 

o ünico "reforço" présente, mas em 
representaçâo de todos os novos 
jogadores do Sporting ausentes 
naquela cerimônia: Joâo Pinto (por 
quatro épocas), Dimas (por duas 
épocas), e os britânicos Alan Mahon, 
Jovan Kirovski e Phil Babb. 
A Luis Duque deixou, entâo, o papel 
de divulgar o curriculo dos très 
futebolistas britânicos e anunciar os 
que abandonam Alvalade; De 
Franceschi, Robaina, Marcos, Fumo, 
Viveros e Duscher, cujas negociaçôes 
decorrem entre o Sporting e o 
Corunha. Mas a lista de saidas e 
entradas de jogadores em Alvalade 
pode nâo ficar por aqui. Luis Duque 
admite o "apetite forte de clubes 

europeus pela contrataçâo de Vidigal, 
nomeadamente depois do 
desempenho do jogador no 
Campeonato da Europa". Disse, ainda, 
aguardar uma posiçâo do Barcelona, 
relativamente à possibilidade de 
cedência ao Sporting, a titulo de 
empréstimo, do médio Simâo Sabrosa. 
Além destes casos, o lider da SAD 
sportinguista admite contratar mais 
um outro jogador. 
Apesar do "divôrcio" assumido entre 
estes dirigentes corn demissâo adiada, 
fruto de acordo entre ambos a vigorar 
até novo acto eleitoral - Luis Duque fez 
questâo de elogiar a participaçâo de 
José Roquette no processo de 
contrataçôes: 
"Quero começar por agradecer ao 
senhor présidente o facto de se ter 
predisposto a acompanhar-nos neste 
anüncio, sentindo assim, mais uma 
vez, o apoio e as condiçôes que cria 
para que a época se possa desenrolar, 
apontando para o sucesso do clube, 
continuando a correr para o titulo 
nacional e uma presença de prestigio 
na Liga dos Campeôes. Aliâs, jâ as 
contrataçôes de Dezembro foram 
feitas corn o apoio e o empenhamento 
do senhor présidente." 

ÿ Propriedade e direçâo de lun ex-agente. 
John Zadkovich; 

$ Mais de vinte e quatro anos de experiência em tribunal; 

$ Fluente em português; 
t Preços acessiveis; 

$ Advogado disponivel para defesa criminal; 

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

3045 Southereek Road, Unit 3 
Mississauga, On 
L4X 2X6 (Auto-estrada 427 e Dundas) 
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Campeonato do Mundo de Artes Marciais 
2 alunos do mestre Valter Silvestre na finals 
Nos passades dias 21 e 25 de Junho, a 
escola de Artes Marciais Silvestre’s 
Martial Arts ltd., enviou très dos seus 
alunos ao maior campeonato do 
mundo de artes marciais em Las 
Vegas, USA. 
A participaçâo da escola Silvestre 
neste campeonato do mundo saldou- 
se por um êxito total e foi a ünica 
escola a representar o Canada neste 
campeonato que durou 5 dias. 
Corn cerca de 100 atletas por 
categoria, que sâo divididas pela 
altura e peso dos lutadores, o 
campeonato decorreu positivamente 
e corn todo o desportivismo, apenas 
dele fazendo parte algumas regras de 

combate diferentçs, o que nâo 
estâvamos à espera. Quanto aos 
resultados, a escola Silvestre 
conseguiu 2 finalistas que assim 
adquiriram pontos para o ranking 
internacional que irâo defender para 
o ano. 
Nubbia Quesada combateu na 
categoria de iniciados (1.70 m) e 
Michael Roberts na categoria de 
semi-avançados (70 kg ), conseguindo 
brilhantemente classificarem-se como 
finalistas neste campeonato mundial, 
o que lhes valeu a acumulaçào de 
pontos para o ranking internacional. 
Os dois alunos, acompanhados do 
mestre, cinturâo negro em artes 

marciais, Valter Silvestre, 
tiveram ainda a 
oportunidade de privar 
corn estrelas de cinema e 
grandes nomes das artes 
marciais, como o Mestre 
de Bruce Lee, Grapling 
Sensei Gene LeBell, que 
jâ contracenou corn 
Sivester Sttalone e entrou 
em Robotcop 2, entre 
outros. Esteve também 
présente Bob Wall, o que 
combateu corn Bruce Lee 
no filme “Enter the 
Dragon”. 

Devido à participaçâo 
positiva, a organizaçâo do 
campeonato convidou a 
escola a fazer o 
encerramento dos 
mundiais de 2001, tendo 
tido em conta o facto do 
Mestre Valter Silvestre ter 
sido 3 vezes campeào 
mundial (Alemanha, 
Madrid e Portugal). 
Brevemente, Silvestre’s 
Martial Arts ira 
apresentar-se na RTP 
internacional, no 
programa Praça da 
Alegria. 

; VaUer Silvestre, Gene LeBell, Micfuul Roberts e Nubbia Quesada, 

Nubbia Quesada, Valter 
Silvestre e Michael Roberts 
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Uma explosâo de entusiasmo aconteceu no estàdio José de Alvalade, 

quando fînalmente foi confîrmado o ftitebolistajoâo Pinto como o 

mais recente reforço do Sporting, clube com o quai o ex-benfîquista 

assinou por quatro épocas. As ultimas boras ainda mostravam um 

destino incerto para o jogador português - que terâ sofrido uma ültima 

tentativa também do FC Porto em garantir o seu concurso -, mas as 

dûvidas fîcaram desfeitas, corn Joâo Pinto em Alvalade. 

Desde logo desfizeram-se alguns equîvocos 
naqueles que pensavam que a contrataçâo do 
jogador - durante muito tempo "mal-amado" no 
Sporting e por antigas razôes - pudesse dividir os 
sôcios sportinguistas. Corn a chegada de Joâo 
Pinto, acompanhado pelos empresârios José Veiga, 
Baidek e Jorge Gomes e pela sua mulher, surgiram 
as primeiras manifestaçôes de alegria, corn o 
jogador a ser aplaudido e a receber um cachecol, 
simbolo do clube. Depuis, foram mais de très horas 
de conversaçôes, sem que Luis Duque desse a cara, 
até que, enfim, Joâo Pinto chegou à sala de 
imprensa de Alvalade, acompanhado pelo técnico 
Augusto Inâcio e pelo assessor Carlos Freitas, para 
anunciar que jogarâ pelos "leôes". Muito 
ovacionado e aplaudido pelos muitos adeptos que 
enchiam a sala de imprensa, numa recepçâo de 
claro apoio e corn incentives como "Joâo, isto é um 
clube série", "Es nosso finalmente" ou "bem-vindo 
Joâo". Para trâs ficaram alguns anos de "amarga" 
impressâo do jogador, que um dia chegou a assinar 
pelo clube de Alvalade - no defeso quente de 92/93, 
em que Paulo Sousa e Pacheco rescindiram pelo 
Benfica -, mas acabou por ficar na Luz. Uma 
situaçâo que, entâo, fez de Joâo Pinto um jogador 
muito "mal-visto" em Alvalade, sentimento esse que 
cresceria ainda mais quando no final dessa época 
praticamente deu o titulo ao Benfica, ao fazer uma 
exibiçâo de luxo frente ao Sporting, quando os 
"encarnados" venceram em Alavalade por 6-3. 
Pormenores que podiam dividir os adeptos corn 
esta contrataçâo, mas, e pelo que foi dado ver, 
parece que assim nâo serâ. Joâo Pinto foi 
confirmado por quatro épocas em Alvalade e 
justificou ter sido esta a melhor opçâo. O jogador 
disse ter tido a preocupaçâo de nâo querer dividir 

ninguém e por ter verificado que isso nâo ia 
acontecer optou também pelo Sporting, 
revelando que se sentia feliz por isso e pela 
recepçâo que acabou por ter. Em relaçâo às 
propostas - que reconheceu ter tido, mas sem 
mencionar clubes -, Joâo Pinto disse ter tido 
bastante tempo para pensar, mas que foi 
sempre o Sporting, através de Luis Duque, que 
mais o sensibilizou. "O Sporting sempre se 
manifestou de forma muito correcta. A forma como 
Luis Duque conduziu todo este processo deixou-me 
sensibilizado, e numa altura dificil da minha 
car reira", referiu ainda o avançado, prometendo 
continuar em grande piano e ajudar o Sporting a 
renovar o titulo. O antigo capitâo do Benfica, algo 
inibido, quis também dizer que espera "ao longo 
destes quatro anos agradecer dentro de campo" o 
apoio que lhe foi dado pelo clube "verde e branco" 
e pediu para que os sôcios nâo ponham em dûvida 
que pretende fazer tudo pelo Sporting. "Espero que 
fiquem satisfeitos corn o meu trabalho no Sporting. 
Eu vim para aqui corn uma grande honra e 
satisfaçâo e nâo quero dividir ninguém. Sou mais 
um jogador que quer ajudar o clube", sublinhou. 
Joâo Pinto considerou ainda ter muita honra e 
orgulho daquilo que jâ fez e nâo estar arrependido 
da forma como trabalhou nos clubes em que 
passou, fazendo, de certa forma, uma alusâo 
indirecta ao tempo que passou no Benfica, onde foi 
considerado um grande simbolo até ser 
inesperadamente colocado na lista de dispensas do 
alemâo Jupp Heynckes. Uma "porta aberta" para a 
"corrida" de vârios clubes ao jogador, e onde o 
Sporting acabou por ganhar, corn o técnico 
Augusto Inâcio a assumir hoje que Joâo Pinto foi 
também uma vontade sua e que fez força para ter o 

jogador. "Foi uma grande força que fiz, depuis da 
saida do Joâo Pinto do seu anterior clube. Pela sua 
qualidade técnica e humana foi uma grande' 
contrataçâo, e espero que ao longo do tempo lhe 
dêem apoio e carinho", disse Inâcio. Corn o estado 
demissionârio de José Roquette, présidente do 
clube, e Luis Duque, présidente da SAD, Inâcio 
deixou claro que tem mais um ano de contrato corn 
o Sporting, que pretende cumprir, e se possivel 
ainda continuar. Finalmente, o novo "leâo" Joâo 
Pinto e Inâcio ainda comentaram os castigos 
aplicados pela UEFA a Abel Xavier (nove meses), 
Nuno Gomes (oito meses) e Paulo Bento (seis 
meses), esperando que os jogadores venham a ter o 
apoio dos seus clubes. Caricata ficou a situaçâo de 
Paulo Bento, quando corre a "ideia" de que este serâ 
jogador do Sporting e que levou Joâo Pinto a sorrir, 
dizendo nâo saber de nada, enquanto Augusto 
Inâcio disse que parece que as pessoas ainda nâo 
sabem como funciona o clube. "O Joâo Pinto estâ 
aqui porque assinou pelo Sporting, a grande 
contrataçâo até ao momento chama-se Joâo Vieira 
Pinto. Nâo sei o que se passa a nivel de 
contrataçôes. A administraçâo da SAD vai 
anunciar a tempo certo", disse Inâcio, querendo 
mostrar que Paulo Bento nâo é jogador do 
Sporting, porque senâo jâ teria sido apresentado. 

Joâo Pinto, do "mal-omado" 
a novo "horôi" do Alvalade 

Rui Costa prolongou contrato corn a Fiorentina 
o médio português Rui Costa prolongou o 
contrato que o ligava à Fiorentina, desfazendo 
todos os rumores que apontavam para a sua saida 
do clube italiano. O jogador "viola" irâ, deste 
modo, ficar em Florença até 2004, anunciou o site 
italiano "calciomercato". O atleta luso manifestou- 
se muito satisfeito corn esta renovaçâo: "Estou 
muito contente por ficar em Florença. Nâo era 
uma questào de dinheiro. Apenas necessitava de 
clarificar alguns pontos". Apesar da excelente 
campanha de Rui Costa no Euro' 2000, nenhum 
outro clube europeu conseguiu 'roubar' o jogador 
à 'Fiore', nomeadamente os vizinhos Inter, AC 
Milâo e Parma. O meio-campista luso nâo vai ter, 
contudo, perto de si o argentine Gabriel Batistuta 
(que agora vai jogar na AS Roma), desfazendo-se 

assim uma das mais temiveis duplas da Série A 
italiana. No mesmo dia em que o numéro 10 da 
selecçâo nacional renovou pela Fiorentina, foi 
também nomeado pelo Comité Técnico de 
Estudos da Uniâo Europeia de Futebol para o 
grupo dos 22 melhores do Euro' 2000, juntamente 
corn mais cinco jogadores, aumentando para très 
os représentantes das cores poriuguesas: Totti, 
Paolo Maldini e Albertini (Itâlia), Lilliam Thuram 
(França) e Savo Milosevic Qugoslâvia). 
Confirmados nos 22 melhores do Euro jâ estavam 
os seguintes 16 jogadores; Barthez e Toldo 
(guarda-redes); Blanc, Frank de Boer, Canavarro, 
Desailly, Maldini e Nesta (defesas); Davids, Figo, 
Guardiola, Patrick Vieira e Zidane (médios); 
Henry, Kluivert, Nuno Gomes e Raül (avançados). 
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Os jogadores da selecçâo portuguesa 
de futebol que desembarcaram no 
aeroporto de Lisboa foram recebidos 
como herôis por milhares de pessoas, 
um dia depois da derrota corn a 
França (2-1) nas meias-finais do 
Campeonato da Europa. Cerca de 
2.000 pessoas, que aguardaram 
durante boras pela chegada da 
équipa, manifestaram o 
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começaram a sair e 
provocaram uma enorme 
onda de euforia, 
enquanto eram 
"engolidos" por câmaras, 
microfones e gravadores. 
"Apenas sinto uma 
alegria rnuito grande. E 
bonito. E um grande 
espectâculo. A selecçâo é 
isto. E uma referência". 

Abel Xavier: o desgosto de causar a derrota da turma das quinas 

corn que a selecçâo foi acolhida 
também mereceu o apreço de Nuno 
Gomes, melhor marcador da équipa 
nacional no Euro2000, corn quatro 
golos: "Faz-nos sentir melhor, apesar 
de todo o desapontamento que 
tivemos por termos sido eliminados 
daquela maneira". "Acho que isto é 
um justo reconhecimento do povo 
português e eu sô quero agradecer. 
Fico contente e orgulhoso por ser 
português", disse Nuno Gomes, 
acrescentando que, do ponto de vista 
pessoal, "as coisas correram bem", 
embora pudessem ter sido melhores 
"se a équipa tivesse chegado â final". 
Emocionado corn o acolhimento, Rui 
Costa declarou: "Sô tenho pena de 

nâo ter aqui a Taça". 
O médio da Fiorentina 
considerou ainda que 
"nada falhou" na 
campanha da selecçâo 
durante o periodo em 
que esteve na Bélgica e 
na Holanda. Présentes 
na recepçâo estiveram 
o ministre da 
Administraçâo 
Interna, corn o 
pelouro do Desporto, 
Fernando Gomes, o 
secretârio de Estado 
do Desporto, Vasco 
Lynce, o ministre do 
Ambiente, José 

Socrates, e a présidente da Câmara 
Municipal de Cascais, Edite Estrela. 
"Nâo creio que tenham sido os 
pesadissimos “lobbies” a sustentar a 
eliminaçâo de Portugal. Portugal 
tinha uma équipa para poder chegar 
à final. Houve um juizo feito por um 
juiz de linha, que em condiçôes 
normals podia nâo ter sido 
assinalado. Hoje, todos sabemos isso. 
Aconteceu, mas é o futebol", disse 
Fernando Gomes. 

afirmou o seleccionador Humberto 
Coelho, perante a calorosa recepçâo e 
enquanto as pessoas entoavam o seu 
nome, depois de na véspera ter 
anunciado que abandonava a selecçâo 
nacional no final de Julho. Os 
jogadores da selecçâo continuam a 
nâo aceitar a decisâo da équipa de 
arbitragem chefiada pelo austriaco 
Günter Benko, ao assinalar a grande 
penalidade por mâo de Abel Xavier, 
como mostrou Paulo Bento. "Nâo nos 
deixaram fazer mais e foi pena, 
porque penso que fizemos algo 
importante para o futebol português e 
podiamos ter feito algo mais para 
dedicar a toda esta gente que estâ 
aqui e a todos os portugueses em 

gérai", disse o médio. Os adeptos 
também nâo perdoam a decisâo do 
juiz e, por entre bandeiras e cachecôis 
de Portugal, misturados corn outros 
adereços de Benfica, FC Porto e 
Sporting que conviviam 
pacificamente, podiam 1er- se em 
cartazes frases como "UEFA é uma 
merda" e "UEFA é uma Mafia", 
enquanto os herôis eram brindados 
corn o slogan "Campeôes da 
Dignidade". O ambiente carinhoso 

reconhecimento pela prestaçâo 
da selecçâo no Euro2000, em 
que caiu a très minutes do fim 
do prolongamento da partida corn os 
franceses, vergada por um "penalti" 
muito contestado. "Campeôes, 
campeôes, campeôes", gritaram em 
unissono os milhares de adeptos 
présentes na aérogare, a partir do 
momento em que surgiu Costinha, o 

primeiro jogador a 
abandonar a zona de 
recolha de bagagens. Sem 
presença dos jogadores 
da zona do Porto, que 
seguiram viagem para a 
"Invicta", os restantes 
elementos também 


