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COMUNIDADE 
Quinta-feira, 21 junho, 2001 

O MILéNIO 

com vertebras 
Um dia depois... 
Um dia depois jâ fica muito distante. 
Um dia depois jâ aponta para o registo histôrico. 
Um dia depois Jâ estâ marcado no tempo, o que 
foi que se passou um dia antes. 
Quedamo-nos, um dia depois, a pensar nos 
vârios meses de trabalho a que nos dedicâmos, 
para dois dias apenas bastarem para os absorver. 
Mas é assim em tudo na vida. A preparaçâo e 
planeamento sâo essenciais para quem quer, de 
facto, registar algo inesquecivel nas pâginas da 
histôria da humanidade. 
Depois vem a sensaçâo nostâlgica na recordaçâo 
dos momentos que todos ajudâmos a criar, uns 
melhor conseguidos do que outros é certo, mas 
todos passados pelo mesmo processo de 
elaboraçâo, cujo fim é contribuir para a melhor 
Jornada, sempre que uma nova se nos apresenta 
pela frente. 
Por isso esta Jornada Jâ lâ vai e outras se 
aproximam. Ainda antes de a deixarmos 
descansar na recordaçâo, lhe deitamos mais uma 
vista de olhos no intento de fazermos um 
balanço e de, imparcialmente, Julgarmos o que 
foi ôptimo, o que foi bom, o que foi sofrivel e o 
que foi mau. Mas nem por sombras nos passa 
pela cabeça melhorar o que estâ mal sem 

aperfeiçoar o que estâ ôptimo. É que, para mim, 
nâo basta ser ôptimo e nâo se pode fechar os 
olhos ao mau. Obrigamo-nos pois a empurrar o 
mau para o degrau do sofrivel e obrigar o 
ôptimo a ocupar o degrau do excelente, o que é 
extremamente dificil, mas é claro, nâo é nem 
nunca serâ impossivel. 
Fechâmos entâo mais um ciclo corn a celebraçâo 
do 15“ aniversârio neste Summerfest. 
Celebrâmos esse aniversârio e o dia do pai corn 
cerca de 45.000 pessoas nos dois dias do passado 
fim de semana e notâmos que cada vez temos 

mais companhia dos Jovens o que nos deixa 
satisfeitos, pois todos nos comungamos na ideia 
de que os devemos incentivar quanto â 
preservaçâo da cultura dos sens pais e da lingua 
que falam 200 milhôes, uma das mais faladas em 
todo o mundo. 
A lingua portuguesa, ao contrârio de outras que 
a isso se prestam, é fundamentalmente directa. É 
uma ôptima lingua para falar verdade. Esta é 
uma das razôes pelas quais a devemos conservar. 

Domingos Melo 

i 

corn os leitores 

Falemos entâo, esta 
semana do seguinte: 

Jâ sabia que, na Zâmbia, o stock 
de oculôs especiais para se ver o 
eclipse do Sol quinta-feira 
começaram a esgotar-se e 
numerosas pessoas fîzeram fîlas 
para consegui-los nos poucos 
locais onde ainda estavam à 
yenda? 

"Queriamos comprar os ôculos à ültima da hora 
porque pensâvamos que ainda estavam no 
mercado. Mas grande parte dos estabelecimentos Jâ 
nâo têm ôculos especiais", declarou em Lusaca uma 
caçadora de ôculos. 
Alguns vendedores ambulantes, que dispôem ainda 
deste tipo de ôculos, aproveitam-se da falta e da 
procura para vendê-los por duas vezes mais do que 
o preço normal. 
A um dôlar o par de ôculos, o preço estâ fora do 
alcance da maioria dos zambianos que vive abaixo 
do nivel de pobreza. 

Um homem da Flôrida estâ a ser acusado de fraude 
federal, por supostamente ter montado um 
esquema onde alugava casas que nâo lhe 
pertenciam. 
O suspeito, Alphonse Jean Daniel, foi um dos nove 
envolvidos em vârios casos de corrupçâo no sul da 
Flôrida. 
Daniel aparentemente soube que très pessoas se 
mudaram das suas casas por nâo poderem pagar a 
hipoteca. Sem dizer nada aos donos das casas, 
entrou corn pedidos de falência pessoal em nome 
deles, impedindo, assim, os procedimentos legais 
de despejo. 
Daniel entâo alugou as très casas a inquilinos que 
nâo suspeitavam de nada, e ficou corn o dinheiro 
das rendas. 

Um virus présente nos nossos sistemas respiratôrio 
e gastrointestinal poderâ ajudar a combater o tipo 
mais comum de tumor cerebral (glioma), de acordo 
com um estudo desenvolvido por cientistas 
canadianos e publicado terça-feira no «Journal of 
the National Cancer Institute». Os resultados 
foram prometedores em tubo de ensaio e ratinhos. 
Estudos realizados pelos cientistas da Universidade 
de Calgary, no Canadâ, demonstraram que o 
reovirus tem potentes efeitos anti-cancerigenos 
sobre gliomas crescidos em cultura e gliomas 
humanos inoculados em ratinhos. 
O glioma maligno é um tipo de tumor muito 
agressivo e altamente resistente aos tratamentos 
actualmente disponiveis. A esperança de vida de 
um doente corn glioma é de cerca de um ano e sâo 
raros os pacientes que sobrevivem muito para além 
disso. 
O reovirus parece activar uma via metabôlica nas 
células afectadas que leva à sua destruiçâo e nâo 
afecta as células saudâveis. 
De acordo corn os autores do estudo, se se vier a 
demonstrar que o reovirus também nâo produz 
efeitos secundârios em primatas nâo humanos, serâ 
possivel avançar para ensaios clinicos em pacientes 
humanos. 

Fique-se corn estas e tenha um bom fim-de-semana. 

Domingos Melo 
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REDE DE TRAFICO DE GARROS DESMANTELADA NA MOITA 
Uma rede de furto e 
falsifîcaçâo de veiculos e 
documentos foi 
desmantelada durante a 
ultima semana na 
Margem Sul. 

A actuaçâo da Divisâo da PSP do 
Barreiro, através das Brigadas de 
Investigaçâo Criminal (BIC) da 
Moita, corn apoio das BIC do 
Montijo, permitiu a apreensâo de 15 
automôveis e um motociclo e a 
detençâo de très indivlduos, um 
deles proprietârio de uma empresa 
de aluguer de automôveis. Ao que 
parece, um dos detidos farâ mesmo 
parte de uma força policial, situaçâo 
que, no entanto, nâo foi possivel 

confirmar oficialmente. O trabalho 
de recolha de viaturas começou hâ 
cerca de uma semana, na sequência 
de investigaçôes policiais 
relacionadas corn uma viatura 
roubada que foi encontrada na zona 
da Moita. Ainda sem o saberem, os 
agentes estavam apenas no inicio de 
um trabalho de identificaçâo e 
recuperaçâo de automôveis que os 
conduziria a diverses pontos do 
distrito de Setübal, a Lisboa e a 
Albufeira, no Algarve. 
Ao mesmo tempo, as investigaçôes 
permitiram, em momentos 
separados da semana e sempre corn 
mandados emitidos pelo Tribunal, a 
detençâo, "mais ou menos pacifica", 
de très individuos corn idades entre 
os 20 e os 43 anos - encontrando-se 
jâ dois deles em prisâo preventiva. 
Um dos detidos era responsâvel por 

uma empresa de aluguer de 
automôveis na Margem Sul, 
desconhecendo-se a relaçâo da 
mesma corn o 'esquema' 
desmantelado pela PSP. Diante dos 
15 carros e da moto estacionados em 
frente às instalaçôes da PSP da 
Moita, um elemento das BIC 
explicou que os veiculos, depois de 
roubados, eram adulterados. 

"Mudavam as chapas de matricula e 
por vezes o nùmero do chassis, o 
que dificultava a detecçào", 
precisou, "uma vez que pouco se 
pode fazer quando os documentos 
coincidem corn as caracteristicas 
do carro". Nâo é por isso de 
espantar, por exemplo, que apenas 
duas matriculas servissem para 
quatro carros, de dois modelos 
distintos. E a situaçâo complica-se 
quando o mesmo veiculo apresenta 
componentes de très viaturas 
diferentes, levantando-se, neste 
caso, a suspeita de furto de peças. 
Sobre os furtos de carros e de 
documentos, contudo, a PSP 
préféré adiantar apenas que nâo 
existia um padrâo ünico, tendo 
sido detectadas oeorrêneias em 
pontos tâo distintos como Lisboa e 
Fâtima. 

USO DE DROGAS COMBATIDO SEM BUROCRACIA 
Os processos de contra-ordenaçâo 
para os consumidores de droga 
serâo o mais desburocratizados 
possivel, gaiantindo a rapidez de 
actuaçâo, afirmou no inicio da 
semana o secretârio de Estado da 
Presidência do Conselho de 
Ministros, Vitalino Canas, na 
sessâo de abertura do primeiro 
seminârio de formaçâo para os 
membros das Comissôes de 
Dissuasâo da Toxicodependência 
(CDT). 
Estas comissôes, de très membros 
cada uma, assumirâo a 
responsabilidade de decidir as 
sançôes a aplicar aos 
consumidores de droga, depois da 
entrada em vigor da nova lei que 
entra em vigor no prôximo dia 1 

de Julho e consagra a 
descriminalizaçâo do consumo, 
embora sem o despenalizar. 
As sançôes serâo analisadas caso a 

coTtn^ui^cO: 
APRESENTADAS 23 QUEIXAS 
CONTRA A POLiCIA 
A policîa sueca foi alvo 
de 23 queixas 
apresentadas na 
sequência dos violentos 
incidentes que 
marcaram a semana 
passada a cimeira 
europeia em 
Gotemburgo. 

"Brutalidade", "falhas no serviço" e 
"abuso de poder", foram os motivos 
relacionados corn essas queixas, 
tendo duas delas sido apresentadas 
por pessoas que afirmaram terem 
sido mordidas por um câo da 
policia durante os confrontos entre 
as forças de ordem e os 
manifestantes, enquanto uma outra 
queixa foi feita na sequência de 

"ameaças" proferidas por um 
agente. 
Foi igualmente apresentada uma 
queixa contra a ■ policia por 
"destruiçâo", outra por "furto", e 
uma pessoa acusou as autoridades 
de terem "maltratado" um câo. 
Très manifestantes, dois suecos e 
um alemâo, foram alvejados por um 
policia que se sentiu ameaçado 
durante os distùrbios posteriores a 
uma manifestaçâo pacifica na quai 
participaram mais de 1.400 pessoas. 
Um balanço policial divulgado 
segunda-feira indica que 86 pessoas 
foram admitidas nas urgêneias dos 
hospitals no final dos protestos, 
incluindo um agente corn um 
traumatismo craniano 
aparentemente sem gravidade. 
A policia, cujos métodos foram 
muito criticados, em particular no 
estrangeiro, efectuou dezenas de 
detençôes 

caso, sendo tido em consideraçâo, 
por exemplo, o facto de se tratar 
de consumidor ocasional ou 
toxicodependente (este ùltimo 
preferencialmente encaminhado 
para tratamento) ou o diferente 
tipo de substâneia consumida 
(heroina e cocaina penalizadas 
mais severamente do que haxixe 
ou medicamentos tranquili- 
zantes). 

Nesta primeira fase existirâ uma 
comissâo por cada um dos 
distritos do Continente. 
Na intervençâo efectuada, 
Vitalino Canas defendeu que a 
actuaçâo das CDT deverâ ser o 
mais desburocratizada e o mais 
célere possivel, permitindo que as 
eventuais sançôes sejam aplicadas 
temporalmente prôximo do acto 
de consumo. 

Este verâo 

procure todeis as 

ntobilias para o 

seu lar em: 

Quatidade 
Originalidade 

Bom gosto 
Bons preços 

VISITE Jâ A ARTNOVA FURNITURE PIUS 
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Novo livra no Comunidade Portuguosa 
" SENTIMENTOS ", do Amélia Olivoira Vaz 
Entrevista de Fernando André, Montreal 

Desde hà uns tempos 
para ca, a comunidade 
Portuguesa de Montreal 
tern sido prodiga em 
produçâo literària. A 
publicaçâo de livros 
transformou-se numa 
actividade quase 
permanente, corn 
destaque para a 
actividade poética. 

Hâ poucos dias, dia 9 de Junho, foi 
lançado o novo livre do professor e 
historiador Joaquim Eusébio 
"Falando Português em Montreal" 
sobre a histôria da Escola Santa Cruz 
e da Escola Secundaria Lusitana. 
Ainda os ôrgâos de informaçâo nào 
tiveram tempo para fazer a cobertura 
detalhada do acontecimento, que jâ ai 
esta à porta, o lançamento de um 
novo livre. 
Desta vez trata-se de mais uma obra 
de poesia, da autoria da conhecida 

colaboradora do semanârio Voz de 
Portugal e da Radio Centre-Ville, 
Dona Amélia Oliveira Vaz. 
E o seu primeiro trabalho. 
Corresponde igualmente à 
concretizaçâo de um sonho de longa 
data." SENTIMENTOS", tem a 
vantagem de ser um livre de poesia 
sem rendilhados demasiados, corn 
palavras simples mas fecundas, em 
que o conteüdo da mensagem prima 
sobre a forma e a métrica. A capa é 
singela mas bonita, corn um quadro 
que simboliza muito da mensagem do 
livre. 
Tal como b titulo indica, 
"SENTIMENTOS" é o espelho da 
aima, é o desabrochar de emoçôes, é a 
linguagem do interior. 
No dia 22 de Junho, na Casa dos 
Açores do Québeque, no decorrer de 
um jantar organizado por esta 
colectividade que cada vez dà mais 
provas do seu arreigo à cultura, a 
autora Dona Amélia Oliveira Vaz, 
vai-nos presentear corn uma obra de 
poesia, que além de ser acessivel, vai 
ser do agrado gérai. 
A curta entrevista que segue, tem por 
finalidade dar a conhecer algo mais 
sobre o seu percurso de vida, os seus 
sonhos, os seus pianos, enfim, uma 
janela aberta sobre a pessoa e a 

autora. 
Fernando André- Dona Amélia, 
conte-nos um pouco da sua vida, por 
onde passou, hâ quanto tempo esta no 
Canada. 
Amélia Vaz - Nasci em Lagos, 
Algarve, filha de gente simples e o 
meu pai era operârio. 
Em 1957 fui para os Açores como 
enfermeira. Trabalhei em S. Miguel e 
Santa-Maria no Dispensârio Materno- 
Infantil, corn mâes e bébés. 
F.A. -Como é que organizou a sua 
vida? 
A.V- Foi la que casei corn Joviano 
Vaz. Ele produzia emissôes de radio 
que eram difundidas na estaçâo 
"Asas do Atlântico", em Santa-Maria. 
Precisando la de uma voz feminina, 
prestei provas e foi assim que tive 
acesso à radio, participando em 
reportagens de ordem gérai. A 
primeira vez que fiz a descriçâo do Sr. 
Santo-Cristo, ainda me lembra como 
se fosse hoje.... 
A par da radio, continuava a 
trabalhar como enfermeira... 
F.A..- Como é que veio parar ao 
Canada? 
A.V- Em Outubro de 1964, foi là um 
agente da emigraçâo canadiana. Nos 
fomos entrevistados, e como jâ 
falâvamos francês, fomos^ 

Hemm VimwgM IVhhioh 
Domingos Meat Packers Ltd. 

restas do 
Centro Cultural 
Português do 
Mississauga 

PRÛXIMA TESTA 
Dia 23 de Junho 

BAILE DE 
S.JOÀO 
Conjunto: 

Santa Fé 

INFO: 905-275-6844 

O unico matadouro português 
de suinos no Canadal 
Uma filial de Horacio 
Domingos Wholesale. 

Tel: 14181762-5503 OU 1-800-935-4441 
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► imediatamente aceites... Viemos 
para o Canada em Outubro de 1965. 
Tentei trabalhar como enfermeira nos 
hospitals, mas nesse tempo era muito 
dificil. 
A partir de 1966, iniciâmos na radio 
uma curta emissâo semanal de 30 
minutos, na CFMB. Era a ünica 
estaçâo multi-étnica. Nesse tempo nâo 
existia a Radio Centre-Ville. O 
programa prosseguiu até 1968. Em 
paralelo tive alguns trabalhos 
esporâdicos e tirei um certificado em 
educaçào permanente na 
Universidade de Montreal. 
F.A. - Quando ressentiu o gosto pela 
poesia ? 

A.V.- Sempre gostei muito de poesia, 
desde muito nova.... Lia muito .... Sou 
uma autodidacta.... 
Foi nos Açores que comprei muitos 
livros de poesia... 
F.A. - Como é que nasceu a ideia de 
publicar um livro ? 
A.V. - Curiosamente, os primeiros 
poemas que escrevi eram escritos em 
francês, nos aniversàrios do nosso 
casamento. Depois tomei-lhe o gosto e 
comecei a escrever em portuguès. 

Flâ anos que esta poesia estava 
preparada... Eu jâ tinha o modelo hâ 
muito tempo... O Joviano insistia 
para que eu publicasse o livro. 
F.A..- Obteve alguns subsidios .... ? 
A.V.- Nunca pedi subsidios... Decidi 
avançar corn a publicaçâo, utilizando 
as minhas magras economias.... 
F.A..- Descreva o que sente pela 
publicaçâo do seu trabalho... 
A.V.- Eu nâo tinha muita confiança 
no valor do que escrevia, mas o 
Joviano insistia sempre.... Depois, 
como jâ ouvi vârios comentârios 
muito positivos, estou muito feliz.... 
F.A.- Fale-nos do lançamento... 
A.V.- Como jâ é muito tarde pois o 

verâo estâ ai, 
aproveitâmos a 
oportunidade da Casa do 
Açores ter organizado 
um jantar de Sâojoâo no 
dia 22 deste mês. Os 
responsâveis aceitaram 
que eu apresentasse p 
livro nesse dia. O jantar é 
da responsabilidade da 
Casa do Açores e nâo 
nossa... Tenho vârios 
amigos que irâo 
declamar alguns 
poemas.... 
F.A..- Tem pianos para o 
futuro ? 
A.V.- Quando este livro 
estava a ser preparado 
em computador, eu jâ 
tinha um segundo 
pronto, que gostaria de 
lançar no principio de 
Setembro. Serâ um livro 
mais elaborado e um 
pouco mais extenso.... 
F.A. Que mais gostaria 
de acrescentar ? 
A.V.- Gostaria de 
agradecer sobretudo à 
Casa dos Açores o ter-me 
dado esta oportunidade 

de lançar o meu livro, nas suas 
instalaçôes... 
Nâo avançaremos aqui hoje mais 
detalhes sobre o livro, pois queremos 
deixar a todos a oportunidade de 
estarem présentes no dia 22 no jantar 
de lançamento na Casa dos Açores do 
Quebeque, podendo entâo dar asas à 
merecida curiosidade. Desejamos 
que sejam muitos os présentes e desde 
jâ os parabéns e os votos de muito 
sucesso.... 

SENTIMENTOS 

riflLflSIR: 

POUCIAIIBERTA 
34 “ESCRAVAS SEXUAIS 
A policia da Malâsia anunciou ter 
libertado 34 mulheres tailandesas e 
indonésias que foram drogadas e 
forçadas a trabalhar como prostitutas 
num bordel. 
Azmi Hashim, superintendente da 
policia num dos subürbios da capital 
da Malâsia, Kuala Lumpur, explicou 
que, provavelmente, as mulheres 
foram levadas a acreditar que os seus 
carcereiros lhes arranjariam 
trabalho. 
Na mesma acçâo foram detidos seis 
homens e a policia estâ a investigar o 

caso. Um jornal local publicou 
fotografias de mulheres em filas, 
aparentemente sedadas, deitadas no 
châo de um compartimento sem 
janelas, tiradas depois de a policia ter 
cortado uma porta de metal que dava 
acesso ao local onde eram mantidas 
quando nâo estavam a trabalhar. 
A policia acredita que as mulheres, 
entre os 16 e os 25 anos de idade, 
nunca saiam do edificio, situado num 
novo conjunto de lojas e abrigando 
numerosas passagens sécrétas e 
portas dissimuladas. 

WWW 
- sites da semana - 

MÜSICA 
www.pflores.com 
Se gosta de müsica portuguesa, este é o site ideal para voce navegar. A Praça 
das Flores reüne diverses artistas nacionais. O portai pertence à editora 
discogrâfica corn o mesmo nome, e que foi fundada por grandes nomes da 
nossa müsica. Entre eles, Sérgio Godinho, Vitorino e Janita Salomé. É um 
portai de fâcil navegaçâo. Aqui os cibernautas podem consultar as biografias 
dos artistas, obras e ainda aceder a uma agenda de espectâculos bastante 
compléta. Saiba ainda quais os projectos para o futuro desta editora. 

MOTOS 
www.roadride.com 
Um site para aqueles que apreciam verdadeiramente o motociclismo e onde é 
possivel saber às ultimas desta modalidade. Um espaço para as noticias e as 
novidades dos modelos de duas rodas e um top corn "a melhor moto da 
semana". Ainda um link destinado aos anüncios gratuites e um outre para o 
calendârio das competiçôes e concentraçôes. Entrevistas, actividades e 
opiniôes de alguns motards podem também ser consultadas neste endereço 
electrônico. 

www.opostal.com 
Aqui fica um site onde poderâ encontrar algumas surpresas para agradar aos 
seus amigos e familiares, corn um simples e râpido "geste informâtico". 
Postais que pode enviar e receber através deste endereço electrônico. As 
sugestôes sâo as mais variadas e possiveis; postais amorosos, de Natal, de 
Carnaval, sobre arte, natureza, cinema, humor, flores, celebridades, corn 
müsica e sobre muitos outres temas, numa vasta galeria que deve explorar. 

IGREJACARISMAl 
Reverendo 

Tony Silveira 

236 NAIRN AVENUE 
Junto à Rogers Rd entre a 
Dufferin St e a Caledonia St 

HAMILTON 
Catedral Carisma 
280 Main Street East 
ESCRITÔRIOS (SEDE): 
16 West Ave S. 
Hamilton, Ontario, L8N 2S1 

EM PORTUGUES 
Domingo 11 ;(X) AM 
Terça e ,Sexta 7:30 PM 
IN ENGLISH - Sunday 9:30 

TORONTO 
IGREJA: 236 Nairn Ave. 

Domingo 3:00 PM 
Quurta e Sexta 7:30 PM  

CAMBRIDGE 
IGREJA: 96 Elgin Street South 

Domingo 6:30 PM- 
Terca e Quinta '7:30 PM 

IGREJA: 245 CLARKE RD 
Phone/Fax; (519) B5S-3028 
Pastor Joâo Batista D. da Silva 
Email: jbds@cari,smachurch.com 
Sâbado 6;(X) PM Quinta 7:30 PM 
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MARIA DE MEDEIROS 
DIREGTORA DO D. NURIA II 
A actriz e realizadora Maria de 
Medeiros aceitou o convite que Ihe foi 
dirigido pelo ministro da Cultura, 
José Sasportes, para dirigir o Teatro 
Nacional D. Maria II (TNDM), 

revelou a Agência Lusa. Ao tomar 
posse, a nova directora sucedera no 
cargo ao encenador Carlos Avillez, 
que terminou a sua missao na casa de 
Garrett em Outubro ultimo, depois 

da apresentaçâo da peça "A Real 
Caçada ao Sol", de Peter Shaffer. 
Desde entao o TNDM esta 
entregue a uma Comissâo de 
Gestâo nomeada pela tutela, 
encarregue de çonduzir a 
reestruturaçâo decretada por 
Sasportes, um processo que 
inclui, nomeadamente, 
negociaçôes com os seus 150 
trabalhadores visando a rescisao 
voluntaria de contratos. Nos 
ùltimos meses foram convidados 
para a direcçâo do TNDM o 
actor Luis Miguel Cintra e o 
antigo administrador do Centro 
Cultural de Belém, Miguel Lobo 
Antunes, tendo ambos recusado 
o lugar. Frequentemente alvo de 
polémica, a casa de Garrett tern 
atravessado varias crises ao longo 
da sua existência e hâ mais de um 
ano que nâo conhece uma 
actividade teatral regular. 

CADEIA PARA 
MUIHERES NO NORTE 
Dotar a regiao Norte da primeira 
cadeia central para mulheres, com 
capacidade para 368 reclusas, vai 
implicar um investimento superior a 
cinco milhogs de contos, dos quais 
mais de quatro milhôes sâo destinados 
à empreitada e fiscalizaçâo. Os 
numéros foram revelados pelo ministro 
da Justiça, Antonio Costa, e pelo 
director-geral dos Serviços Prisionais, 
Joâo Figueiredo, na assinatura do 
contrato de empreitada de construçào 
daquele estabelecimento prisional. A 
cerimônia, que incluiu ainda o 
Idnçamento de um concurso para 
parcerias pùblico-privadas na 
construçào de novas cadeias no 
Algarve e Coimbra, decorreu no novo 

estabelecimento prisional da 
Carregueira (Sintra), que a 5 de 
Novembro começa a receber os 
primeiros reclusos do sexo masculino. 
A primeira cadeia central feminina do 
Norte, que deverâ estar pronta em 
Maio de 2003, pretende dar resposta ao 
aumento da populaçâo prisional 
feminina que, segundo Joâo 
Figueiredo, se cifra actualmente em 
1 132 pessoas. O prazo de execuçâo da 
obra é de 21 meses e prevê-se que 
disponha ainda de serviços clinicos, 
creche (para os filhos das reclusas que 
tenham uma idade até très anos), 
ginâsio polivalente e sistema de 
segurança centralizada, corn video, 
Raios-X e detector de metais. 

roi no passado e 
é no présente 
a casa de mobilias e 
electrodomésticos 
que serve bem a 
nossa gente! 

l220DundasSt.W. 
em Toronto 

416-536-4311 

Deputados regionais dao razao 
aos autores de très petiçôes 
A Comissâo de Assuntos 
Parlamentares da Assembleia 
Legislativa Regional deu parecer 
favorâvel â petiçâo apresentada ao 
Parlamento por um grupo de utentes 
da Praia do Populo, em Ponta 
Delgada. 
O parecer dos parlamentares 
açorianos, aprovado por 
unanimidade, vai de encontre às 
pretensôes dos cidadâos, que se 
insurgiram contra a construçào de 
quase uma dezena de moradias 
particulares mesmo junto ao areal 
daquela zona balnear. 
Os utentes da Praia do Populo 
consideram que as casas que ali 

■estavam a ser construidas, apesar de 
serem legais, constituiam um 
atentado ambiental e paisagistico que 
dévia ser ultrapassado, por exemple. 

através de acordos e eventuais 
indemnizaçôes aos proprietaries. 
A petiçâo, que reuniu quase 450 
assinaturas, obteve assim um 
resultado favorâvel aos peticionârios, 
o mesmo acontecendo corn duas 
outras petiçôes recentemente 
analisadas pelas Comissôes de 
Politica Gérai e de Assuntos 
Parlamentares relativas à localizaçâo 
da estrada variante â cidade da Horta 
e ao aterro sanitârio das Flores. Para 
o présidente da Comissâo de 
Assuntos Parlamentares, Ambiente 
e Trabalho, que apreciou a petiçâo 
dos utentes da Praia do Populo, 
esta iniciativa dos açorianos révéla 
nâo apenas que confiam no 
trabalho dos deputados, como dâo 
valor ao ôrgâo mâximo da 
autonomia régional. 

Empresârios corn incentivos 
de Dite milhôes de contos 
Os empresârios açorianos vâo 
dispor de cerca de oito milhôes de 
contos (40 milhôes de euros) por 
ano até 2004, no âmbito dos 
programas de incentivos 
financeiros nacionais e regionais, 
anunciou o secretârio regional da 
Economia. Duarte Ponte falava 
num encontro corn empresârios de 
Ponta Delgada para apresentaçâo 
do Sistema de Incentivos para o 
Desenvolvimento Regional dos 
Açores (SIDER), que vigorarâ até 
2006, ano em que termina o III 
Quadro Comunitârio de Apoio. 
Segundo adiantou, a vérba prevista 
permite a duplicaçâo dos incentivos 
face aos atribuidos nos ùltimos 
quatro anos, uma vez que a regiâo, 
além das ajudas de base regional, 
vai dispor de 27 milhôes de contos 
(135 milhôes de euros) provenientes 
dos programas nacionais. 
Corn a abertura das candidaturas 
agendada para 15 de Julho, o 
SIDER coloca à disposiçâo dos 
empresârios das ilhas très 
subsistemas de incentivos dirigidos 

para o desenvolvimento local 
(SIDEL) e do turismo (SIDET) e 
atribuiçâo de prémios por 
investimentos realizados (SIDEP). 
O SIDET apresenta ainda a 
inovaçâo de enquadrar projectos de 
investimento nas areas da 
promoçâo e animaçâo turistica nos 
serviços do alojamento e 
restauraçâo, agências de viagens, 
actividades recreativas culturais e 
desportivas e termalismo, entre 
outras. 
Q^uanto ao SIDEP destina-se 
também a requalificaçâo de 
edificios de valor histôrico e 
cultural ou que façam parte de 
zonas de interesse turistico, assim 
como a projectos de deslocaçâo de 
unidades empresariais dos centros 
urbanos para areas de implantaçâo 
definidas. 
Para incrementar o desenvolvimento 
das diversas ilhas, o SIDEL prevê 
incentivos a investimentos 
vocacionados para a satisfaçâo do 
mercado local que promovam a 
fixaçâo das populaçôes. 

Carlos César anuncla reforço 
de apoios à habltaçâo nas ilhas 
o chefe do executivo açoriano, Carlos 
César, anunciou que vai propor ao 
parlamento regional um novo quadro 
legal de reforço dos apoios 
governamentais ao sector da habitaçâo. 
Intervindo em Ponta Delgada na sessâo 
de encerramento da apresentaçâo do 
estudo "Anâlise e Diagnôstico à 
Habitaçâo Apoiada na Regiâo 
Autônoma dos Açores (1976 - 1997)", 
Carlos César disse que a nova lei 
perspectiva "sanar limitaçôes e 
constrangimentos injustos da actual 
legislaçâo, aprovada em 1995". César 
afirmou que os novos apoios serâo 
"consentâneos" corn a estrutura 
fundiâria das ilhas e "mais ajustados ao 
nivel real de rendimentos" dos 

açorianos. Adiantou, por outro lado, 
que nos prôximos quatro anos, a regiâo 
vai investir directamente no sector cerca 
de 11 milhôes de contos (55 milhôes de 
euros), sem contar corn as verbas 
résultantes da cooperaçâo corn o 
Institute Nacional de Habitaçâo (INH). 
Na recuperaçâo dos estragos provocados 
pelo sismo de 1998, que afectou as ilhas 
do Faial, Pico e Sâo Jorge, disse que 
serâo investidos 25 milhôes de contos 
(125 milhôes de euros) naquele perlodo. 
O présidente do Governo Regional 
afirmou que de 1997 até à data a regiâo 
investiu directamente na habitaçâo 11 
milhôes de contos (55 milhôes de euros) 
e 11,7 milhôes (18,5 milhôes de euros) 
em acordos corn o INH. 
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(416) 
531-2401 

0 rei dos materias 
de construçâo civil 
festeja 27 anos de 
existência Domingo, 24 
de Junho de 2001 
e das 0 às 16 horas nâo 

pagarà taxas 
no one 
comprar, uma 
Gortesia de 
New 
Canadia 
lumber 

804 DUPONT ST. E SHAW ST. 
EM TORONTO 

Cirv Radio 
là estarà consigo. 

3 prémios surpresa a sortear no dia 24 de Junho per todos os compradores 
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Rancho da Praça - Rendilheiras Vila do Condo: 
segnnda digrossâo do êxito em Toronto 

Quern jâ nâo ouviu falar de Vila do 
Conde? Melhor, quern nâo conhece as 
famosas Rendas de Bilros? Vila do 
Conde, as suas tradiçôes, o seu 
artesanato - sobretudo as rendas - 
foram urn dos pontos altos do 
Summerfest 2001, representadas pelo 
rancho mais antigo de Portugal - 
Rancho da Praça - Rendilheiras de 
Vila do Conde. Para quern nâo sabe 
muito deste rancho, segundo se lê 
numa biografia do mesmo, é o rancho 
mais antigo de Portugal, cuja origem 
remonta a 1920. “As suas profundas 
raizes foram inspiradas em sagradas 
tradiçôes, cultos e costumes populares 
que os séculos fizeram dobrar em Vila 
do Conde, desde a milenaria 
evocaçâo festiva de Sao Joâo (...) as 
famosas Rendas de Bilros...” Desde 
hâ largas décadas que se deu a 
internacionalizaçâo deste rancho e, 
desde entao, conquistou varios 
prémios. Summerfest contou com a 
participaçâo deste rancho no passado 
fim de semana. Norberto Sousa falou 
com o présidente e ensaiador, Carlos 
Marcelino e Joào Pâscoa 
respectivamente. 
N.S. - Rancho Rendilheiras da Praça 
de Vila do Conde nâo é somente um 
rancho folclorico, ele é um marco 
histôrico da terra que représenta, 
assim como conta com um longo 

historial, sendo precisamente o 
rancho mais antigo de Portugal, nâo é 
assim? 
Carlos Marcelino - É verdade, 
efectivamente o Rancho da Praça é o 
mais antigo de Portugal, fundado em 
1920. Desde entâo para câ tem sido 
constante a sua divulgaçào quer no 
pais, quer no estrangeiro - a 
divulgaçào de Vila do Conde, do seu 
artesanato, dos sens usos e costumes 
e... enfim^ câ estamos novamente no 
Canada. 
N.S. - Joâo, hâ quantos anos é 
ensaiador deste rancho? 
Joâo Pâscoa - Desde 1990, portanto 
hâ quase onze anos, aliâs jâ tive a 
oportunidade de estar câ, em 1995, 
para participar corn o rancho na 
grande parada do 10 de Junho, Dia de 
Portugal, Camôes e das comunidades. 
N.S. - O Rancho da Praça tem feito 
inümeras digressôes, como jâ foi 
mencionado. Quando foi a vossa 
primeira internacionalizaçâo? 
Carlos Marcelino - A primeira 
internacionalizaçâo jâ se deu hâ 
algumas décadas, mais precisamente 
foi em 1932. Na altura, o Rancho da 
Praça é convidado para actuar na 
Galiza, nas cidade de Ponte Vedra e 
Santiago de Compostela. Hoje, tendo 
em conta todas as facilidades, quer a 
nivel de rodoviârio, quer a nivel de 

VW J ETTA 
2.0L, 5VEL., AR COND., ABS, 
VIDROS ELéCTRICOS, FECHO 
CENTRAL DE PORTAS, ESPELHOS 
ELéCTRICOS E AQUECIDOS, 
COLUNA DE DIRECÇÀO 

REGULâVEL EM ALTURA E 

PROFUNDIDADE, CRUISE 
CONTROL, RàDIO FM/AM 
CASSETE, ALARME, 4 AIR BACS, 

BANCOS AQUECIDOS, 2 ANOS DE 
MANUTENÇÀO E ASSISTÊNCIA 
NA ESTRADA. 

DE 2001 

Compra em lease 36 pagamenlos 20.()(X)Km por ano, taxas de transporte, preparaçâo. 
ar condicionado, gasolina e administraçào. sâo pagas no acto de entrega. 

PARA MAIS INFORMAÇÔES CONTACTE 

FILIPE GOMES Drivers wanted. 

York Volkswagen 
1950 Wilson Ave., Weston On. 416-741-7480 

fronteiras, vê-se que essa 
internacionalizaçâo nâo deve ter sido 
dificultosa. Eu lembro-me - se me 
permite - que em 1973, quando fui 
pela primeira vez a Espanha dançar, 
saimos de Vila de Conde para 
fazermos uma distâneia de 300 
quilômetros, às 6:00 horas e 
chegâmos ao Ferrai às 17:00. 
N.S. - Eu quase me arriscaria a dizer 
que essa viagem de Vila do Conde a 
Espanha em 1932, corresponderia 
hoje a uma viagem de Vila do Conde 
à Àustrâlia, tendo em consideraçào os 
meios de transporte que hoje 
possuimos... 
Carlos Marcelino - E bem provâvel. 
N.S. - Esta deslocaçào é, portanto, a 
segunda que o Rancho da Praça 
efectua a Toronto? 
Carlos Marcelino - Sim. 
Efectivamente estivemos câ em 1995. 
Desta vez, viemos corn uma semana 
de antecedência, ou seja, antes do 
espectâculo do Summerfest e logo 
fomos recebidos na Sede Social do 
F.C. Porto de Toronto. Uma vez que 
grande parte dos elementos que 
compôe a comitiva é a primeira vez 
que vem ao Canadâ, aproveitâmos o 
segundo dia para nos deslocarmos a 
diferentes pontos da cidade. Na 
quarta-feira, depois de uma viagem de 
visita a Niagara Falls, à noite tivemos 
um ponto alto desta digressào que foi 
uma geminaçào corn o rancho 
folclôrico do Clube Vasco da Gama 
de Hamilton. Foi qualquer coisa de 
fantâstico e o compromisso que ficou 
no ar, entretanto, é de que o Rancho 
da Praça fosse o anfitriào de alguns 
jovens luso-descendentes lâ em Vila 
do Conde e lhes mostrar depois um 
pouco de Guimaràes, de Viana do 
Castelo, de Braga, Fâtima, Lisboa, 
Porto... enfim, para lhes mostrar um 
pouco das raizes dos seus pais. Em 
reciprocidade, Hamilton e o Vasco da 
Gama fossem anfitriôes de alguns 
jovens vilacondenses para que 
também vissem, in loco, a maneira de 
viver dos nossos compatriotas, como 
estào integrados, o sentir e como 
preservam as tradiçôes portuguesas 
neste grande pais. Prosseguimos a 
nossa viagem na quinta-feira corn 

uma visita ao Canada s Wonderland, 
o que para alguns foi fenomenal e 
participâmes à noite num intime 
churrasco entre amigos e também o 
présidente desta râdio. Gostaria, no 
entante, de dizer, se me permite, que 
esta digressào s6 foi possivel porque 
fomos convidados pelo Frank Alvarez 
para participar no Summerfest. 
N.S. - Quando regressam a Portugal? 
Carlos Marcelino - Serâ jâ no 
domingo, logo apôs a nossa actuaçâo 
no Summerfest. 
N.S. - O Rancho da Praça sendo um 
simbolo, por assim se dizer, de Vila 
do Conde, dedica-se somente a 
representar esta terra ou fazem 
pesquisa sobre outras terras de 
Portugal, também corn o objectivo de 
as representar? 
Carlos Marcelino - Este rancho é 
essencialmente regionalista, mas é 
um rancho de cidade que nasceu do 
culto das festas sanjoaninas e também 
da preservaçâo e divulgaçào das 
rendas de bilros. Aliâs, como a 
prôpria denominaçâo indica, é um 
rancho de rendilheiras. Hoje, grande 
parte dos nossos componentes sâo 
estudantes ou trabalham em 
escritôrios e sâo muito poucas as 
rendilheiras. No entanto, quase todas 
elas sabem trabalhar as rendas de 
bilros, na medida que existe em Vila 
do Conde a escola de Rendas que faz 
parte do ensino oficial local, para que 
as miùdas aprendam a continuidade 
da preservaçâo deste artesanato que é 
o expoente mâximo de todo o nosso 
artesanato. Nos costumamos dizer 
que as nossas mulheres têm màos de 
fada, uma vez que conseguem fazer 
trabalhos tào lindissimos que olhar 
para as rendas é, sem düvida, olhar 
para uma obra de arte. As nossas 
danças sâo temas originals e 
genuinos, na medida que todas as 
letras foram compostas por poetas 
vilacondenses em que é uma 
constante a alusào à cidade, às 
tradiçôes, às rendilheiras, aos 
monumentos e a tudo que é de Vila 
do Conde. As müsicas também foram 
compostas pelos mestres 
vilacondenses. 
N.S. - Quanto à coreografia, creio^- 
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► que devemos falar corn o Joâo 
Pâscoa, uma vez que ele é o 
ensaiador do rancho. 
Joâo Pâscoa - Sim. Se bem que o 
meu trabalho, essencialmente, é 
fazer corn que se mantenha a traça 
original da coreografia, o que nem 
sempre é fâcil, na medida que o 
nosso grupo tem centenas de 
numéros que fazem parte do 
repertôrio e nâo é possivel 
conseguir que todos dancem esses 
trechos, uma vez que também de 
ano para ano, vamos actualizando o 
nosso repertôrio. Dentro do 
possivel, tenta-se de tempos a 
tempos ir apanhar um bocado do 
espôlio daquilo que esta guardado por 
forma que depois se venha a reavivar. 

Muitas das vezes temos o hâbito - 
alias jâ faz parte da tradiçâo dizer isto 
- de falar corn pessoas mais velhas 

REFUGIADOS AUMENTAM 
EM TOGO 0 MUNDO 
Celebrou-se na quarta-feira pela 
primeira vez o Dia Mundial dos 
Refugiados, numa altura em que o 
numéro de pessoas impedidas de 
viver nos seus paises continua a 
aumentar e o Ocidente endurece a 
sua politica de asilo. 
As estatisticas oficiais apontam 11,7 
milhôes de pessoas a quem foi 
atribuido o estatuto de refugiado, 
mas a realidade ultrapassa em 
muito este numéro, sobretudo se se 
tiverem em conta os requerentes de 
asilo e os deslocados, estes ültimos 
obrigados a fugir dentro do seu 
prôprio pais. 
Nas duas ultimas décadas, assistiu- 
se à estigmatizaçâo dos refugiados, 
que sâo cada vez mais encarados 

como pessoas que tentam contornar 
a lei, facto résultante também da 
dificuldade de os distinguir dos 
chamados "migrantes econômicos". 
A fuga à guerra, às perseguiçôes 
politicas, religiosas e étnicas, e das 
catâstrofes junta-se também a fuga 
pura e simples da miséria. 
Apesar de Africa ser o continente 
corn maior numéro de paises de 
origem dos refugiados, o maior 
grupo desta populaçâo é oriundo do 
Àfeganistâo, segundo os ültimos 
dados do Alto Comissariado das 
Naçôes Unidas para os Refugiados 
(ACNUR) referentes a i999. Hâ dois 
anos eram 2,5 milhôes, mas em 
1990 atingiram os 6,2 milhôes, em 
resultado dos conflitos no pais. 

Putin arrasa projecto de Bush 
Présidente russo diz que 
o sistema de defesa dos 
EUA nâo ameaça o seu 
pais, mas que 
desencadearâ corrida a 
armamentos 

Correspondente em Nova Torque 
Vladimir Putin esta confiante que 
"pelo menos nos prôximos 25 anos" o 
sistema de defesa antimisseis que o 
Présidente Bush quer desenvolver 
"nâo causarâ qualquer problema à 
segurança da Russia", mas diz que vai 
"reforçar as capacidades, montando 
ogivas mültiplas nos nossos missels", 
e isso "a um preço muito baixo", 
multiplicando "muitas vezes o 
arsenal" do seu pais. 
Contrariando a sua habituai réserva 
em dar entrevistas, o Présidente russo 
convocou na segunda-feira alguns 
correspondentes estrangeiros em 
Moscovo para uma conferência de 
imprensa na biblioteca do Kremlin - a 
primeira vez que, em um ano e meio 
no Poder, tomou esta iniciativa. 
Encontro que serviu para fazer um 
balanço e "pôr os pontos nos is" 
quanto ao encontro que teve corn 
Bush em Lubliana e à posiçâo russa 

quando temos um numéro 
recuperado para que a marcaçâo 
seja a mesma. Este ano, temos a 
oportunidade de trazer novamente 
a Toronto um nùmero que nos nâo 
dançamos exactamente desde a 
ültima vez que câ viemos. Hâ 
cinco anos dançamos a cançâo 
“Vila do Conde Formosa”. 
Durante o tempo de dança e de 
canto estâo algumas rendilheiras 
do rancho a trabalhar na renda. 
Também hâ cinco anos oferecemos 
as almofadas à Casa dos Poveiros 
de Toronto para que as 
rendilheiras que estâo câ 

radicadas pudessem continuar a 
trabalhar as rendas de bilros. 
Carlos Marcelino - Aliâs, se me 
permitem adicionar, hoje em dia 
as senhoras mais idosas que jâ nâo 
conseguem dobrar as pernas, 
sentam-se numa cadeira e 
colocam a almofada em cima de 
um cavalete para poderem 
trabalhar as rendas. No entanto, a 
origem de trabalhar estas rendas é 
de estar sentada no châo corn as 
pernas cruzadas e a almofada à 
frente em cima de um cesto, mais 
ou menos inclinada para poderem 
trabalhar bem. Hâ prendas tào 
complicadas que por vezes requerem 
cerca de duzentos a trezentos pares de 
bilros, o que deve ser uma perfeita 
confusâo. 
N.S. - Continuaçâo de muito sucesso 
para o futuro, obrigada por estarem 
connosco. 
Carlos Marcelino - Uma vez que 
viemos a Toronto numa segunda 

digressâo, gostaria de saudar toda a 
comunidade portuguesa, corn 
destaque particular para os 
vilacondenses por uma questâo de 
amizade. Nos temos sido contactados 
por tanta gente que passa por nos na 
rua e que se lembram do bonito 
cartaz que apresentâmos. Foi 
precisamente esse cartaz que fez o 
présidente desta râdio convidar-nos 
para este Summerfest. 
Joâo Pâscoa - Eu gostaria apenas de 
adicionar que tenho reparado que a 
vossa râdio e jornal têm muito 

trabalho em promover a nossa lingua. 
Eu jâ tive a oportunidade de passar o 
10 de Junho fora de Portugal vârias 
vezes, fico bastante admirado, por um 
lado, e satisfeito, por outro, por notar 
que os portugueses fora da nossa terra 
sâo mais unidos e sentem mais a 
nossa pâtria. 

N.S./Ana Fernandes 

CENSUS • RECENSEMENT 

DWTi 

relativamente à actual situaçâo 
mundial. Grandes excertos da 
entrevista foram publicados ontem 
pelo The New York Times, e pelo The 
Washington Post. 
A iniciativa de Bush, para Putin, 
représenta uma nova corrida aos 
armamentos. E desnecessâria: o 
Présidente russo é de opiniào que os 
paises que podem ser uma ameaça 
nuclear contra os Estados Unidos, 
como a Coreia do Norte, e que sâo a 
razâo da proposta de Bush, têm uma 
tecnologia ultrapassada e levarào 
muitas décadas a ser uma ameaça 
real para a América, se é que alguma 
vez efectivamente o serào. 
Putin também nâo acredita no 
sistema antimisseis: "E como acertar 
corn uma bala noutra bala. Serâ isso 
hoje em dia possivel? Os peritos da 
actualidade dizem que hoje é 
impossivel conseguir-se. E a 
experiência corn testes reais 
demonstrou que é impossivel". 
Enquanto George W. Bush considéra 
o tratado ABM de 1972 obsolete, 
Putin acha que é uma pedra 
fundamental da estabilidade 
internacional, e nâo deve ser 
revogado. O fim do tratado tornaria 
muito mais fâcil aos novos paises 
nucleares o desenvolvimcnto de 
armas atômicas. 

Se ainda nâo devolveu o formulârio 
do seu recenceamento, contacte o numéro 

1800591-2001 

Por lei, o governo requer que todas as pessoas preencham o 
formulârio do recenceamento. As informaçôes pessoais 
contidas neste formulârio sâo protegidas pela lei da 
confidencialidade. 

Telefone hoje mesmo e preencha o seu formulârio 
através do telefone: 1 800 591-2001 

www.statcan.ca 

Canada 



JO  
COMUNIDADE 

Quinta-feira, 21 Junho, 2001 
O MILéNIO 

Lil.LLUl5illU:Li 
Reune cerca de 45.000 

O fim-de-semana estava espectacular. 
Eu diria mais: o fim-de-semana estava 
perfeito. Que mais poderiamos ter 
querido senao as condiçôes 
atmosféricas com que a natureza nos 
presenteou no passado fim-de-semana 
para o Summerfest 2001 que 
conseguiu reunir à volta de 45.000 
pessoas? 

Tanto sâbado como domingo, as 
coisas proporcionaram-se sempre de 
modo semelhante. O programa 
decorreu bem, deslizando pelas boras 
sem qualquer dificuldade, o que em 
situaçôes desta natureza é pressâgio 
de que os problemas serâo muito 
dificeis de aparecer. Corn programas 
assim, que envolvem muita gente em 

palco e requerem muitas mudanças 
de cena e técnicas, é sempre natural 
que se reserve uma margem para 
situaçôes de emergência e de 
problemas que sempre se fazem sentir 
devido à complexidade de tal 
apresentaçâo. Faz-se sempre os 
possiveis para que eles nào aconteçam 
mas, infelizmente, escondem-se e, 

quando menos se espera ai se nos 
declaram, exigindo resposta imediata 
para a sua resoluçâo. Ora este ano os 
problemas e emergências nâo 
apareceram e podemos dizer, tal 
como no titulo deste artigo, que foi 
um Summerfest fantâstico. 

► Pagina 72 
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mundo, a qualquer altura. 
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cobradas as tarifas super baixas da YAK 
cada vez que utilizar os serviços da YAK! 
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de Silva’s 
Photography 
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ViSITE-NOS NO 969 DA COLLEGE ST. 

TELEFONE HOJE MESMO, FALE COM REBECCA E 

PERGUNTE-LHE COMO CONSEGUIR DINHEIRO EM 24 HORAS 
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E isto era évidente ao se observar o 
muito publico que encheu o 
Earlscourt Park em ambos os dias. 
Caras alegres e felizes, cheiro a 
sardinha assada pelo chefe Manuel de 
Paulos, de espevitar as papilas 
gustativas; bicas bem tiradas na 
Caldense; radios para ouvir o Canal 2 

do Festival Português; tendas varias 
com informaçôes sobre artigos que a 
quase todos interessam como as 
antenas parabolicas de Impact 
Liquidation; automoveis da West 
York, informaçôes no Viso Shipping 
sobre o envio de contentores para 
Portugal; pizzas que nâo serviram so 

para o concurso, da Pizza Nova; 
informaçôes legais com o advogado 
David Costa e Central Ticket 
Defence; uvas e muitas de Macedo 
Grapes; electrodomésticos Mayfag e 
os liquidos frescos da Labatt. Todos 
em exposiçâo no Summerfest 
comercial a oferecerem a sua 

capacidade de utilidade ao publico. 
No palco, como jâ deixei perceber e 
nâo é demais repetir, tudo corria 
perfeitamente. 
Deu para tudo... 
deu para folclore, cançôes, concursos, 

► Pdgina 14 

1 a i nQ 

Visite a Happy Travellers na 
Galeria Shopping Centre, na 
Dufferin e Dupont, em Toronto 

Cristina e Fernanda tern para vos um 
serviço completo e sério em tudo que diga 

respeito a serviços e viagens. 

O Verao é connosco! 

Aproveitem os ESPECIAIS DE VERÀO 

para o Continente, Madeira e Açores. 

Lembrera-se que esgotam rapidamente! 

0014 
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Addison on Bay e Joe da Costa 
oferecem na compra 
de uni carro novo ou usado 
[ireços sensacionais 
e financiamento excelente 

mm 
©A (£®W[IJKI[I©A©[C 

Visite Joe da Costa, 
représentante 
português da Addison 
on Bay, e saiba porque 
é que mais de 
7000 clientes 
preferem os 
seus serviços 

A alegria nos rostos de Joe da Costa e 
Antonio Tabico é notôria. 0 Tabico, 

cliente de hâ muitos anos, recebe a 
chave da nova carrinha “cozinhada” 

corn Joe da Costa. Parabéns! 

832 Bay Street, em Toronto 
(a norte da College St.) 
Telefone: 416-964-3211 
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anedotas e, este ano, até râbulas 
revisteiras. 
Se for a exigir destaques quanto ao 
que se passou no palco, tenho que 
dizer que todos os que por la 
passaram os merecem. Searas de 
Portugal de Toronto, Provincias e 
Ilhas de Portugal de Hamilton e 
Rendilheiras de Vila do Conde de 

Portugal, pintaram o Summerfest 
com as cores de Portugal. Um toque 
que é imprescindivel em todos os 
Summerfest da Cirv Radio, pelo que 
representam e pelo seu trabalho na 
preservaçâo dos usos e costumes 
portugueses, que retratam nas suas 
danças nos palcos deste mundo. 
E o que me dizem dos Milénio? Uma 

Ervanària Sâo Miguel 
1489 Dundas St. West em Toronto 

11 Naturalista 
Leonardo Pacheco 

Nâo perça a oportunidade de emagrecer 
saudavelmente. Aconselhe-se com Leonardo 
Pacheco sobre o produto que melhor o serve: 

ActiSlim. Dieta Limâo ou Diet Linha. 
Prepare-se para o Verâo com uma figura elegante! 

Problemas de saùde, familiares e espirituais 

10% desconto a todos os clientes 
e 15% aos reformados 

Marque a sua consultia 

416-588-9078 

estreia imponente com a participaçâo 
de todos sim, mas em particular da 
gente jovem que nâo se cansou de os 
apreciar e gritar de tal maneira que, 
as vezes, quase nâo se conseguia ouvir 
a mùsica, o que é um sintomâtico do 
êxito obtido por este agrupamento 
português. E um grupo enérgico com 
um espectâculo estudado e 

coreografia ao passo dos tempos que 
hipnotizam a jovem assistência e 
fazem deles um dos grupos mais 
procurados de Portugal. 
Mas vamos também e triais uma vez, 
escrever algumas linhas sobre o 
aspecto actual dos interprétés e 
grupos musicais que representam a 
nossa comunidade. ^ 
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► Ano apôs ano, assistimos a uma 
escalada na qualidade do seu trabalho. 
A banda os Filhos da Mae, criada à 
relativamente pouco tempo, 
surpreendem pela sua energia, nâo 
deixando de prestar atençâo aos temas 
portugueses e cantados em português, o 
que é agradâvel constatar. 
O agrupamento TABU, igual a si 
prôprio. Um grupo que, ao longo dos 
anos logrou conquistar um lugar que sô 
a si pertence. Lugar alias, conquistado 
por mérito prôprio. Este grupo continua 
a trabalhar submetendo-se ao projecto 
sôlido de trabalho que traçou. 
Starlight, fenômeno de popularidade da 
comunidade portuguesa do Canada que 
passa por outros parses, uma vez que as 
suas criaçôes musicais agradam sempre 
à maioria das pessoas. Quando os 

Starlight pisam os palcos, é certo e sabido 
que vamos ter uma boca de cena alegre, 
que nunca para no palco, antes sai dele e 
mistura-se corn a assistência para a 
electrizar e obrigà-la a mexer o pé. 
Quanto às nossas vozes femininas, esta 
esta comunidade cada vez mais bem 
servida. As provas deram-nas, mais uma 
vez, as vozes da Catarina Cardeal e da 
Nancy Costa. A Catarina, agora corn a 
sua banda Sensation, pula para o grande 
"show", sonho de muitos cantores, mas 
que nem todos conseguem. A Catarina, 
a continuar assim, como eu a vi neste 
Summerfest, tem grandes hipôteses de ir 
longe na sua carreira. 
A Nancy Costa esta corn um fabuloso 
visual e pulverizou a assistência corn 
cançôes bem escolhidas. Nota-se hoje, 
penso eu, um maior cuidado na escolha 

CONTACTE MANUEL DE PAULOS 

Nâo va, telefono: 416-534-5520 

do repertôrio principalmente das nossas 
cantoras o que é sinônimo de 
profissionalismo. A Nancy é disso prova. 
Bem, foi mais um Summerfest 
Fantâstico que todas as nossas équipas 
do grupo Cirv gostaram de fazer. Tenho 
a certeza de que você também adorou. 
A prôxima oportunidade de nos 
encontrarmos é agora no Paramount 
Canada's Wonderland, no Portuguese 
Day, com os D'Arrasar, Teenagers e 
Carmen Silva, no ùltimo domingo de 
Agosto, dia 26. 
Quanto a Summerfest, este jâ la vai. 
Por aqui, e agora, jâ se pensa no 
Summerfest 2002, mas por enquanto 
nâo Ihe vou dizer mais nada. 
Obrigado ao publico e até 2002. 

Reportagem 
fotografica 
de Silva’s Photography 

APROVEITE AS VANTAGENS DOS PREÇOS ESPECIAIS DO 

CHEFE MANUEL DE PAULOS, NO SEU ALINDADO E ESPAÇOSO 

EUROPA CONVENTION CENTRE EM MISSISSAUGA 

Domingos Melo 

RESERVE AGORA 

E POUPE: 

I416)5344i520 
CASAMENTOS, BAPTIZADOS 

OU OUTRAS PESTAS, 

CONTACTE O CHEFE MANUEL 

DE PAULOS - t416)5344i520 
EM TORONTO! 

ALÉM DOS PREÇOS EXCEPCIONAIS, 

MANUEL DE PAULOS OFERECE^LHE 

TODA A SUA EXPERIÊNCIA UM 

SERVIÇO CUIDADOSO E A EXPOSIÇÀO 

DO BANQUETE COM UM TOQUE 

MUITO PRÔPRIO. 

[ISQi3CÛ a CDïCBLDaffSIff 

CD CBasaüŒKBQQÜ© 
\Dsmi 
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ARTES E ARTISTAS 

DEPOSITO DE 
ENTRADA 

liULU 

LANÇAMENTO DE NOVOS BAJRROS NOVOS MODELOS 

tSTA OFERTA ESPECML INCLUI: 
Garagem para um ou dois carros Conjunto de electrodomésticos 

canadaBrick SoalHos 601 madeîra na sala de estar/sala de jantar 
"The Real MCCM" ' * 

Ô PÜbjECTO IMOBILIÂRIO MAIS jBEM SUCEDIDO DE TORONTO 
FINANCIAMENTO PREFERENCIAL A 1% ABAIXO DA TAXA DE JUROS PÜBLICADA PELOS BANCOS. 

TURNBERRV 
^ GREEN ^ 

$24 O ^^0 
fde 4ÊKÊÊf-' 0JLê, 

Horârio de Expediente: 
Segunda a Quinta - dos I4h00 às 21h00 

Sexta-feira - sô por marcaçâo 

Sdbado, Domingo e Feriados - das 1 IhOO às 18h00 

Ifisite-nos ainda hoje! 

<B ack Creek Dr 

Eglinton — 

Rogers Rd 

— Turnberry— o 
Ave. y? 

St. Clair Ave. 

Keele Davenport 

Subway 
Bloor St 
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PORTO EDITORA 
cresce na Internet 

A Webboom.pt, livraria virtual do 
grupo Porto Editora, inaugurou uma 
area dedicada aos livros estrangeiros. 
A inovaçâo consiste no facto de 
contar com um stock prôprio, fruto 
das parcerias estabelecidas com cerca 
de 30 editoras internacionais. Deste 
modo, os cibernautas terâo 
disponiveis, de forma rapida e 
barata, aproximadamente sete mil 
titulos que até agora so podiarn 
adquirir em lojas virtuais 
estrangeiras. 
Tal como as outras secçôes da 
Webboom.pt - Livros, Multimédia e 
Jogos - também a "Livros 
Estrangeiros" cobre diversas areas de 
interesse: biografias, dicionârios, 
ficçâo cientifica, guias e roteiros (da 
Dorling Kindersley), livros infantis, 
ficçâo, mùsica, poesia, policial, 
romance, teatro e técnicos (ciência, 
economia, histôria). Obras de autores 
como Virginia Woolf, Nabokov, 
Orwell, Anas Nin, Steinbeck, Joyce, 
K. Mansfield, Henry James, Conrad, 
Paul Auster, Martin Amis, Yeats, 
Whitman, Pound, Elliot, Sylvia Plath, 
Seamus Heaney, Shakespeare, 
Tenessee, Becket, Pinter e Brian Friel 
estao acessiveis graças as parcerias 
com editoras como a Penguin Books, 
Random House, Bloomsbury, Faber 

& Faber, Sanctuary Publishing e 
Westzone Publishing. Para além da 
manutençâo de cerca de mil 
exemplares em stock, basicamente 
das obras que maior procura deverâo 
suscitar, a parceria permitiu, ainda, a 
ligaçâo directa desta livraria virtual 
aos armazéns centrais das diferentes 
editoras. Deste modo, as encomendas 
sao automaticamente processadas e 
despachadas no prôprio dia. Com 
quase dois anos de existência, a 
Webboom.pt assume-se como a 
principal livraria virtual portuguesa, 
com mais de 50 mil produtos 
catalogados em mais de 150 temas e 
subtemas. 
No certame Multimédia XXI foi 
distinguida com o prémio de "Melhor 
Site de Comércio Electrônico 
Português". 
Com mais de 150 mil visitantes por 
mês, ultrapassou, em 2000, os 1,5 
milhôes de visitas que se traduzem 
em mais de 25 milhôes de hits em 
todo o site. 
O ano passado foram expedidas 
encomendas para 33 paises, o que 
totalizou 35 por cento do total das 
vendas, corn especial destaque para 
os paises de lingua portuguesa e para 
as comunidades de portugueses no 
estrangeiro. 

Hâ mais de 30 anos 
que os especialistas 

da REGIONAL 
INSURANCE 

trabalham corn 
comerciantes, 

industriais e 
empreiteiros, para 

protéger os seus 
negôcios, os seus 

empregados e os seus 
padrôes de vida! 

OUEREMOS EflZER O MESMO POR Si! 
Antes de renovar 
os SEGUROS da sua 
empresa, contacte 
o departamento 
comercial da 
REGIONAL 
INSURANCE, 
pelos telefones: 

416-531-4674 
em Toronto, e 

905-238-9676 
em Mississauga. 

Govemo francês tenta 
combater ciberatrasa 
O Governo francês aprovou na 
quarta-feira um projecto de lei sobre 
a sociedade de informaçâo, que visa 
combater o que é considerado um 
atraso da França sobre alguns dos 
seus parceiros europeus em matéria 
de utilizaçâo da Internet. O projecto 
era jâ aguardado hâ muito tempo e 
visa, em particular, transpor para o 
direito interno francês uma directiva 
da UE sobre comércio electrônico, 
de Junho do ano passado. 
O texto desenvolve-se ao longo de 
cinco grandes objectives: facilitar o 
acesso à Net, garantir a liberdade de 
comunicaçâo através da Web, 
desenvolver as redes digitais e 
reforçar os meios de combate ao 
cibercrime. O Executive francês, em 
matéria de contrôle dos conteùdos 
na Net, optou por uma via 

intermédia entre os que defendem 
uma regulamentaçâo muito restrita 
da matéria e os que defendem uma 
liberdade absoluta. Mas nem os 
fornecedores de acessos à Rede nem 
os operadores de telecomunicaçôes 
poderâo ser responsabilizados pelos 
conteùdos online. Jâ o mesmo nâo 
sucede corn os proprietârios dos 
sites. Depois da recente polémica 
que envolveu os conteùdos de 
natureza nazi no site do Yahoo!, o 
projecto de lei reforça os poderes 
dos tribunais para proibir a difusâo 
de certos conteùdos. 
O projecto, que deverâ ser votado no 
primeiro trimestre de 2002, 
aumenta ainda de 3 para 5 anos a 
pena para crimes informâticos, 
incluindo a difusâo de virus pela 
Rede. 

0 explosivo mistério do Sol 
Cientistas esperam, 

com um novo satélite, 

compreender a causa 

das erupçôes solares e 

até prever a sua 

ocorrência 

Os astronautas gostam das saidas 
para o espaço e da sensaçâo de 
flutuarem sem peso acima da 
superficie da Terra, mas bastam 
duas palavras de aviso - "erupçâo 
solar" - para que regressem 
imediatamente à nave que os levou 
ou â estaçâo espacial. 
Corn efeito, um astronauta 
surpreendido durante o seu 
passeio espacial por uma dessas 
erupçôes pode absorver radiaçâo 
équivalente a cem radiografias ao 
tôrax, motivo mais que suficiente 

para procurar abrigo rapidamente. 
E um novo satélite poderâ vir a 
dar-lhe esse alerta atempadamente. 
"As erupçôes solares sâo as 
maiores explosôes no sistema 
solar. Produzem-se junto a 
manchas solares corn a potência de 
cem milhôes de bombas de 
hidrogénio", disse Robert Lin, do 
Laboratôrio de Ciências Espaciais 
da Universidade da California, em 
Berkeley. No entanto, sabe-se 
ainda relativamente pouco sobre 
este fenômeno, pelo que a NASA 
deverâ lançar, esta semana, um 
novo satélite, o HESSI, para 
estudar a radiaçâo emitida pelas 
erupçôes. 
Estas manifestaçôes de actividade 
solar nâo colocam em grande risco 
os habitantes da Terra, porque a 
atmosfera do planeta os protege 
dessa mortal radiaçâo, mas podem 
danificar satélites e perturbar 
comunicaçôes de râdio de alta 
frequência. 

Mais um ciberdissidente chines 
acaba condenado à prisâo 
Um cibernauta chinés foi condenado 
a très anos de prisâo por ter escrito 
algumas noticias e artigos hostis ao 
Partido Comunista em sites na 
Internet, segundo anunciou um 
jornal oficial em Pequim. 
Liu Weifang engrossa, assim, a lista 
dos chamados ciberdissidentes e foi 
condenado recentemente por 
"subversâo" por um tribunal da 
regiâo autônoma de Xingjiang, no 
noroeste da China. Liu é um 
pequeno comerciante e escreveu 
vârios artigos e participou em foruns 
de discussâo ao longo dos ùltimos 
dois anos, criticando alguns 
dirigentes Chineses e "difamando" a 
politica de reformas econômicas 
seguidas pelo Coverno de Pequim. 
Artigos que causaram "danos à 

segurança nacional", segundo o 
jornal chinés. 
Liu Weifang utilizou nas suas 
intervençôes na Internet a identidade 
"Lgwf", mas a policia chinesa 
conseguiu apanhar-lhe o rastro e 
chegar a ele, como tem acontecido 
corn muitos dos ciberdissidentes ao 
longo dos ùltimos meses. 
Recentemente, Cuo Qinghai, um 
empregado bancârio, foi condenado 
a quatro anos de prisâo por 
acusaçôes semelhantes às que 
levaram agora Liu Weifang à prisâo. 
Confrontadas corn uma explosâo da 
Net, as autoridades chinesas 
impuseram um restrito controlo aos 
conteùdos da Rede, sobretudo aos de 
natureza politica, potencialmente 
"hôstis". 
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26” Pic-nic 
Prô lar de Santa Maria 
Monsenhor Bastos encontra-se 
novamente em Toronto para participar 
no 26" pic-nic organizado pelo comité de 
Toronto Prô Lar de Santa Maria de 
Peniche. Como jâ vem sendo tradiçâo, 
este pic-nic realizar-se-â no Italian 
Gardens, no proximo domingo, 24. 
Monsenhor Bastos visitou os estildios de 
Cirv-fm onde dialogou com Luis 
Fernandes. 
L.F. - Mais uma vez temos o prazer de 
dialogar com Monsenhor Bastos, 
novamente em Toronto para participar 
no pic-nic pro lar de Santa Maria de 
Peniche. Benvindo e parabéns por mais 
um evento destes. 
Monsenhor Bastos - Agradeço imenso à 
estaçâo ter-me proporcionado este 
contacta com a comunidade portuguesa 
de Toronto, a quern saüdo e com quern 
gosto de contactar. Sucede, porém, que 
esta vez traz um foco social e pastoral 
muito particular - alias jâ o faço hâ cerca 
de 35 anos -, uma vez que vamos ter mais 
uma vez e promovido pelo comité de 

nossa volta, nas obras culturais e sociais, 
uma actividade bastante ilustre numa 
terra de dois mil e quinhentos jovens. 
Juntamente com as corporaçôes de 
serviços às pessoas que nos tem vindo a 
acompanhar, temos vindo a desenvolver 
um enorme trabalho. 
L.F. - Monsenhor, continua a ser 
necessârio, deste lado do Atlântico, o 
apoio e o calor humano que tem vindo a 
receber para o seu projecto? 
Monsenhor Bastos - Sim, sem dùvida. 
Mesmo este estilo social e pastoral que 
acabou por se criar e que tem vindo a ter 
ultimamente o apoio da igreja universal, 
sobretudo depois de ter celebrado o Ano 
Jubilar 2000, muitos aspectos novos dos 
contactos foram estudados, as' igrejas 
jubilares da diocese de Lisboa fizeram 
muitas experiéncias e estâ-se a fazer um 
estudo sobre tudo isso. Sobretudo, é 
preciso estar corn mais atençâo ao 
homem de hoje que tem uma mensagem 
consigo, mesmo quando nos parece que é 
negativa, nâo hâ ser humano nenhum 

Santa Maria, o pic-nic no parque dos 
italianos, no prôximo domingo e 
gostariamos muito de encontrar todos os 
portugueses. Faço votas de muito bem 
estar e que esta comunidade continue a 
crescer em todos os sentidos. 
L.F. - Monsenhor Bastos, resumidamente 
fale-nos do projecto Prô-Lar de Santa 
Maria em Portugal. 
Monsenhor Bastos - O Prô Lar Santa 
Maria é um projecto cujo nome, dito 
desta maneira nâo é brangente, pois que 
é uma obra social e cultural que tem 
muitos aspectos - mesmo aqueles que vào 
surgindo ano apôs ano. Posso, por 
exemple, frizar o problema da droga que 
existe agora em Portugal e talvez corn um 
foco muito especial na minha 
comunidade de Peniche. Estamos 
voltados para esta solicitaçâo, como 
estâvamos a 53 anos quando comecei a 
trabalhar ali, para dar abrigo às pessoas 
idosas. Continuâmes essa obra que tem 
vindo a crescer e tem-se vindo a adaptar a 
novas circunstâneias. Estamos a fazer um 
esforço muito grande para tornar uma 
parte do lar acessivel ao cuidado pelos 
dependentes - como agora se chama - e 
tudo isto exige-nos uma atençâo maior. 
Mas aquilo que hoje mais nos mobiliza a 
nossa atençâo e dedicaçào é o problema 
da droga. Nôs julgamos que a primeira 
atitude a ser tomada é uma de prevençâo, 
mais do que hospitais para tratar. 
Estamos a trabalhar nessa ârea e temos à 

que nâo tenha algo de bom e algo de man. 
Isto, precisamente, leva-nos a tornar 
centralizador todo este aspecto pastoral. 
Eu pense que deve dobrar-se de esforços 
no sentido de ter a ârea migratôria numa 
situaçâo, num estilo e numa aderêneia 
muito superior à que tem tido todas as 
esferas que dizem respeito a esta obra, 
quer do estado, quer da igreja, quer dos 
particulares... Eu penso que a imigraçâo 
ainda estâ à espera de uma atençâo que 
serâ aquela à que no future nâo se pode 
resistir, pois que a imigraçâo é de direito 
natural. Nôs estamos hoje no Ocidente 
da Europa, a ter que receber os migrantes 
vindos do leste - e quando se diz que 
estamos corn menos boa vontade, logo se 
nos àponta que quando fomos para a 
França a salto, nâo refilâmes porque 
fomos sempre muito bem acolhidos -, 
que estamos nôs a fazer agora? 
L.F. - Mais uma vez vamos agradecer a 
sua visita a Cirv Radio e aproveitar para 
desejar ao Lar de Santa Maria, assim 
como ao respective comité em Toronto, 
votas de muito sucesso, sobretudo na 
realizaçâo de mais um pic-nic. 
Monsenhor Bastos - Muitissimo 
obrigado pela atençâo desta estaçâo, faço 
votas para que nos encontremos e vamos 
fazer um esforço para tornar ütil sobre 
todos os aspectos este nosso encontro 
festivo e social. 

L.F./ Ana Fernandes 

ITlRMTURi: &■ APPLMNCES 

Sony e Sega aliam-se 
na Internet 

Os dois gigantes da 
Indùstria de jogos de 
video, Sega e Sony, 

fabricantes das consolas 
Dreamcast e PlayStation 
2, assinaram um acordo 
que permitirâ aos seus 

utilizadores jogarem uns 
corn os outros na 

Internet. 

Trata-se do primeiro acordo do 
género num mercado que, até hoje, 
era marcado por uma acérrima 
concorrêneia, que aprofundava ainda 
mais as incompatibilidades entre os 
aparelhos de ambas as marcas. Por 
enquanto, apenas os Jogadores 
asiâticos poderâo usufruit 
imediatamente do acordo, uma vez 
que as consolas Playstation 2, da 
Sony, distribuidas na Europa e nos 
Estados Unidos ainda nâo têm 
ligaçâo à Internet. Claro que os 
objectivos da Sega e da Sony nâo sâo 
apenas melhorar as condiçôes e 
oportunidades de entretenimento dos 
utilizadores. 
Comercialmente, o acordo revelar-se- 
â extremamente rentâvel, jâ que 
alargarâ bastante o mercado de venda 

dos jogos de video. O cruzamento de 
plataformas tecnolôgicas para jogos 
online é entendido, pelo menos 
segundo um comunicado da Sega, 
como um mar aberto de 
oportunidades. Para a Sony, o acordo 
permitirâ ainda alargar o numéro de 
potenciais clientes dos seus 
conteùdos online, como o cinema ou 
a mùsica. Por enquanto, o mercado 
bolsista reagiu corn apreensâo ao 
anüncio do acordo. É que, de um 
momento para o outro, caem por 
terra todos os impetos de 
agressividade comercial entre duas 
empresas que sempre se 
consideraram arqui-rivais. 

roHcoRrt Â^IOI 
2001 G 

tecBHiioiii 

A organizaçào Venus Creations ira lançar o traballto discogràfico do 
“Amor de Artista” no dia 16 de Setembro de 2001, 

pelas 13hora$ (Ipm), no Antbience Banquet Hall, no 501 Alliance Ave, 
Toronto, Para informaçôes 416-538-6788. 
Apoio das iojas da CONCORD de Toronto 

1551 Eglinton Ave Tel: 416-789-1493 
920 Bloor St W. Tel: 416-538 6788 
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CARNCIRO - ai/03 A 20/04 

A Lua a transitar pela Segunda Casa indica num 
momento em que terâ uma necessidade determinada de 
se sentir seguro através de bens materials on sentimentos 
que possua. 

TOLIRO - 21/04 A 20/05 

A Lua a transitar pela Primeira Casa assinala em momento 
em que a sua personalidade e estilo de vida serâo 
inconstantes. Possuirâ boa vontade para corn os outros 
nesta altura, embora deva ter cuidado para nâo “se curvar 
demasiado” s6 para ajudar ou agradar a alguém. i 

OCMEOS - 21/05 A 20/06 

Nesta altura, estarâ mais favorecida a sua capacidade 
intelectual do que a sua capacidade de seduçâo aîectiva. 
Porém, qualquer que seja a forma, voce nunca passarâ 
despercebido. 

CARANGLICJO - 21/06 A 21/07 

Urano, em tensâo corn a Lua, poderâ trazer os problemas 
emocionais do lar para o local de trabalho. E importante 
que contrôle ps sens sentimentos. Nào deixe que eles o 
distraiam e desviem do trabalho que tem para fazer! 

BALANçA - 23/09 A 22/10 

Este dia poderâ ser marcado por experiências emocionais 
mais intensas do que o habituai, reflectindo-se nas pessoas e 
nas situaçôes à sua volta. Poderào surgir algnns conflitos 
relacionados corn o seu sentimento de posse. 

CSCORPIÀO - 23/10 A 21/11 

Lua a transitar pela Sétima Casa, ajuda a criar um ambiente 
agradâvel no lar, e no local de trabalho. As actividades 
comunais que se reaJizam nesta altura decorrerâo bem e terào 
muito sucesso. A necessidade de segurança emocional esta 
acentuada neste momento. 

SAGITÂRIO - 22/11 A 21/12 

Merciuio em bom aspecto coin Jupiter traz novo vigor ao seu 
processo mental, fazendo corn que seja capaz de expressar de 
forma clara e lùcida os seus desejos e afectos para corn amigos e 
famihares. Se for honesto para corn os outros poderâ sempre 
esperar o mesmo tratamento da parte deles. 

CAPRICÔRNIO -22/12 A 20/01 ^ ^ J^ 

Bom momento para cuidar de si. 
Dê maior atençâo ao seu aspecto exterior, ao seu corpo, ao 
seu rosto, pois, obterâ resultados mais évidentes e um 
acréscimo de vitalidade e prazer. 

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

MARINO'S LAKESHORE AUTOMALL 

www.marinosautogroup.conn 

Lakeshore Land Rover Marino's Westend 
Honda Metro West Fine Cars Hyundai 

Também uma Grande Variedade de Carras Usados de Todas as Marcas. 

3526 Lakeshore Bivd.West 
Etobicoke, ON M8W 1N6 

(Between Browns Une & Kipling) 

Phone: (416) 252-5055 
Cell: (416) 816-5417 

Fax: (416)251-5906 
e-mail; 5ubaru.sales@marinosautogroup.com 

Visite 0$ nossos Dealer e 
perguntepelo Pedro De Oliveira 

que terà o prazer em servi-lo na sua lingua. 
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AS FURNAS DE SETE-RIOS 
Na prôxima semana, estarei nos 
Açores a frequentar uma acçâo de 
reciclagem destinada aos 
participantes das Ediçôes I, II, III e 
IV do Curso “Açores: à Descoberta 
das Raizes”. Na qualidade de 
frequentadora da quarta ediçâo, sô o 
ano passado tive o grato privilégio de 
descobrir o encanto das paisagens e 
das gentes dos Açores. Na verdade, as 
gentes conhecia-as jâ por força destas 
minhas andanças por terras onde os 
açorianos cansados das exiguas 
estradas das ilhas, decidiram ir 
procurar outros portos de abrigo 
onde arrumar o corpo fustigado pelo 
vento da salmoura. A terra, essa, foi 
uma verdadeira revelaçâo - amor à 
primeira vista. Nâo uma daquelas 
paixôes avassaladoras de verâo que se 
esgota quando as primeiras ârvores 
do Outono se despem para receber o 
frio amante do Inverno. Foi um 
daqueles amores deslumbrados, mas 
calmos, que de vez em quando acorda 
mesmo se adormecido algum tempo. 
E sô depots desta relaçâo, 
abertamente assumida, se 
compreende que cada açoriano, por 
mais longe que esteja do tosco berço 
onde nasceu, carregue sempre no 
peito a ilha da sua certidâo de 
nascimento; no olhar, o azul do mar; 
nos cabelos, resplendores tecidos de 
brumas; no ouvido, o marulhar do 
büzio, mesmo que disperse por 
oceanos de terras sem areais nem 
praias. 

Desta vez, a organizaçâo 
honrou-me corn um convite para 
participar num painel subordinado 
ao tema “Lingua e Cultura - Factor 
de Uniâo”. Quem navega por estas 
âguas de ter que apresentar 
comunicaçôes, sabe bem que as 
mesmas obedecem a um determinado 
rigor cientifico - fruto de leituras de 
especialistas na matéria - recurso a 
citaçôes das fontes ( para provar que 
se leram as obras), e respectivas 
referências bibliogrâficas. 

Mas determinados tipos de 
saberes, nem sempre precisam de ter 
como bengala livres elaborados em 

aturados anos de investigaçâo. 
Pequenas experiências do quotidiano 
constituem, muitas vezes, o melhor 
mote para fundamentarmos uma 
qualquer asserçâo. E a propôsito, 
gostaria de vos contar um episôdio, 
de certo modo trâgico-cômico, que 
ilustra bem o que acabo de afirmar. 

Hâ um ano, estava eu a tratar 
do meu pai, depots da doença que o 
atingiu, e a que me referi numa 
crônica anterior. Apesar da total 
ausência do mundo em que vivia, 
num dos rares mementos de lucidez 
que teve, ele, que sempre foi um 
catôlico praticante e militante, pediu- 
-me que lhe chamasse um padre 
porque se queria confessar. Na sua 
desistência de viver, como que 
cansado dos pesados fardes do 
tempo, desejava preparar-se para 
aquilo que pensava ser a sua ultima 
jornada. Jâ nestas paginas confessei 
que, apesar de toda a formaçào 
religiosa que tive, ultimamente a 
minha vida espiritual passa mais por 
mementos intimes de recolhimento e 
reflexâo, do que por todos os rituais 
que anos a fio pratiquei na infância e 
na adolescência. Assim, para mim, a 
Igreja de S. Dorhingos de Benfica a 
que pertenço, por força de uma 
organizaçâo toponimica urbanistica, 
tem sido nâo propriamente um 
espaço de culte, mas um lugar a que 
me desloco por imposi'çâo de certas 
prâticas sociais que, infelizmente, nos 
ültimos tempos, se circunscrevem a 
funerals de familiares e amigos. 

Fui entào à lista telefonica à 
procura do numéro de telefone da 
igreja e... nada. Telefonei à minha 
irmà, mais familiarizada corn estes 
trâmites, que me sugeriu que 
procurasse em “Igreja das Fumas”, 
por assim ser conhecida, por se situar 
na rua corn o mesmo nome. Nâo sei 
se estâo a ver a zona; ali em Sete-Rios, 
mesmo junto ao Jardim Zoolôgico. 
Nova tentativa e... nada. Liguei para 
as informaçôes que prontamente me 
deram o numéro. Telefonei e, de 
imediato, me respondeu uma voz 
feminina, a empregada do Senhor 

Prior. Expliquei-lhe a situaçâo e a 
senhora desfez-se em mil desculpas 
que o senhor padre estava muito 
doente, que tinha sido operado, que 
ainda estava em periodo de 
convalescença. Para mim, era dificil 
imaginar uma parôquia de ovelhas 
sem pastor. As missas ainda podem 
ser canceladas. Os baptizados e 
casamentos, adiados. Mas, quando se 
trata de alguém que supôe chegada a 
hora de se soltar da vida para trilhar 
os caminhos da eternidade, é sempre 
uma urgência que nâo escolhe data 
no calendârio do destino. Perguntei, 
entào, se nâo havia um outro padre a 
substitui-lo. Que sim, que havia e ia 
chamâ-lo. Falei corn ele, explique! de 
novo a situaçâo, dei-lhe a minha 
morada, pedi-lhe encarecidamente 
que se deslocasse a minha casa e até 
me dispus a pagar o taxi, na 
eventualidade de ele nâo ter carro. 
Perguntou-me novamente a morada. 
Repeti tim-tim por tim-tim os 
pormenores: é aqui mesmo na rua do 
Hospital da Cruz Vermelha, uma rua 
de sentido ùnico, tem de dar a volta 
por cima ... Sinto que jâ nâo me dâ 
muita atençào e responde: “O minha 
senhora, mas isso nâo pertence à 
minha parôquia!”. Como é que nâo 
pertence? - respondo eu e invoco os 
casos de familiares e amigos da 
mesma zona que jâ tinham usufruido 
dos serviços da sua parôquia. Eu a 
teimar, ele a teimar e, no meio desta 
conversa de surdos, apresento-lhe o 
ùnico argumento que, em minha 
opiniào, o poderia convencer: “O 
Senhor Padre, da sua igreja aqui, sào 
sô duas paragens de autocarro!” 
Imaginem a incredulidade do padre 
perante tào estùpida argoimentaçâo, se 
pensarmos nas duas realidades 
geogrâficas em causa, 
subitamente, dei-me conta 
daquele cerrado sotaque 
que cada freguesia 
empresta aos seus 
naturals e, sô entào, me 
apercebi de que estava a 
falar para as Fumas, nos 
Açores! Desfeito o 

que. 

engano, coube-me a vez de me 
desfazer em desculpas. 

Perguntar-me-ào: “entào, pelos 
indicativos, nâo viu logo que nâo se 
tratava de um numéro do Continente? 
E acham que em momentos de 
apuros, como este, alguém repara nos 
indicativos? Aquilo que, mais tarde, 
mereceu reflexâo da minha parte foi a 
questào dos sotaques. E que hâ très 
anos, séria impossivel isto ter 
acontecido. Logo à primeira frase da 
empregada, eu teria, de imediato, 
detectado que estava a falar corn uma 
açoriana. Agora, mergulhada que 
estou numa nova realidade de 
coabitaçâo permanente corn ilhéus 
açorianos, toda aquela musicalidade 
da lingua faz parte do meu universo 
actual. E naquele momenta, por me 
ser tâo familiar, eu nâo senti a 
diferença, senti-me um deles. 
Depots deste episôdio, conclui que 
nâo é necessârio invocar linguistas e 
investigadores de alto gabarito, para 
provar que a lingua é e serâ sempre 
um factor de uniâo para todos quantos 
transportaram na aima uma mào 
cheia de lava das ilhas corn a 
esperança de erguerem montanhas de 
sonho. E esta uniâo serâ tanto mais 
forte, quanto maiores forem as 
vivências afectivamente partilhadas 
mesmo pelos que, nâo sendo ilhéus, a 
eles se sentem ligados por elos de 
afinidades e cumplicidades, que 
constituem a cadeia deste viver 
comum. 

flCOPES: 

Avisos do tribunal a Carlos César 
O Governo Regional dos Açores, lideradb pelo 
socialista Carlos César, volta a ser reincidente na 
mâ atribuiçâo de subsidios, "cujo enquadramento 
legal é, por vezes, vago ou pouco claro", através de 
portarias e despachos avulsos. A constataçào vem 
mais uma vez no parecer do Tribunal de Contas 
(TC) sobre a conta da regiào referente a 99 e, se 
düvidas houvesse na leitura fica o engano magistral 
do juiz conselheiro da secçâo regional, que, na 
apresentaçâo do relatôrio, chegou a dizer que 
"quando se chama subsidio a transferência indicia- 
se uma promiscuidade", para logo de seguida dar o 
dito por nâo dito, afirmando que nâo "queria dizer 
promiscuidade mas sim confusào na terminologia". 
Aprovado ontem, em Ponta Delgada, o parecer do 
TC aponta ainda falhas na gestâo do subsistema de 
incentives regionais cujo contrôle e processo de 
decisào é "inadequado, insuficiente e pouco 
rigoroso", recomendando-se cautela na atribuiçâo 

de subsidios em nome de "um relacionamento mais 
transparente" entre a administraçâo e a 
generalidade dos agentes econômicos, "potenciando 
uma melhor aplicaçâo dos dinheiros pùblicos". De 
referir que, nas contas do TC, foram atribuidos, em 
99, 14,9 milhôes de contes de subsidios na regiâo. 
Outra matéria que mereceu reparos do TC foi a 
saüde, onde também o Governo Regional 
acompanha a derrapagem nacional. Feitas as 
contas, os encargos assumidos e nâo pages pelas 
unidades de saüde totalizam os 10,9 milhôes de 
contas, dos quais 7,2 sào imputâveis aos hospitals 
regionais. O TC conclui, assim, que o sistema de 
pagamentos a fornecedores "carece de clarificaçâo 
no que diz respeito ao titular da divida - se é a regiào 
ou os prôprios organismes autônomos". 
O Executive de César também nâo esteve bem em 
algumas empreitadas de obras püblicas, pondo em 
causa "a prôpria gestâo dos dinheiros pùblicos". 

SOflît Dt... 
D Problemas da pele 
n Eczema 

Sistema genito-urinârio 
reprodutivo 

a Impotência 
n Infertilidade 
n Bronquite 
n Gripe 
13 Asma 
n Colite 
13 Obstipaçâo 
13 Diabetes 

Cl Tensâo alta 
13 Indigestào 
13 Depressào 
n Artrite   
13 Dores de cabeça e 

enxaquecas 
n Lumbago 
13 Ciâtica 
13 Entorses 
13 Pescoço tenso 
n Tendinite 
13 Neuralgia Trigeminal 

Consulte o Dr. Cristôvâo Branco 
Ph.D,M.Sc,C.D,Ac. 
CLÎNICA DE ACUPUNTURA 
E MEDICINA OCIDENTAL 
A sabedoria da 
medicina chinesa nas màos 
de um médico português. 

1199 DUNDAS ST.,W., 

Dr^ Cttstévû9 Bt^nco SUITE itA EM TORONTO 

Seg. - Sex. 
09h. s 17h. 

Para um CONSULTA GRATIS contacte: 
416-562-6109 - 905-709 
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coNQuisTou TORONTO 
Fotos cortesia de: Silva's Photography. Tel: 416-656-4255 Toronto testemunhou o 

sucesso que a banda 
Milénio tevc em mais 
uma ediçao de 
Summerfest, realizado 

no passado fim de semana, no 
Earlscourt Park. Alias, desde que 
a banda surgiu, hd très anos, 

tema, surgiu o segundo CD 
"Tatuagens", para mais uma vez 
conquistar grande parte da 
comunidade, sobretudo a camada 
mais jovem. "Sdzinho Sou..." e 
"Mundo Escuro" de repente 
tornaram-se nos temas mais 
solicitados e o CD num dos mais 

concertos ao vivo, seguidos por 
uma sessao de autdgrafos. 
Actualmente a trabalharem na 
re-ediçao de "Tatuagens", ao 
mesmo tempo que se preparam 
para uma serie de espectdculos 
este verao, Milénio acaba de 
provar que é definitivamente 

com 0 trabalho de lançamento 
"Milénio", nunca mais cessamos 
de escutar temqs tais como 
"Meu Universo Es Tu", "Ninguém 
Esta Imune..." e, sobretudo, "Tu 
Fazes Parte de Mim". Quando 
ainda se saboreava este ultimo 

vendidos. 
No passado fim de semana, foi a 
vez de os cinco jovens da banda 
- Tiago, Ruca, Diogo, Sato e 
Ricky - proporcionarem as suas 
fas de Toronto um momento ja 
hd muito esperado - dois 

Music Si Video 

Queres o melhor da müsica 
moderna portuguesa neste lado do 
Atlantic, em CD ov K7?4)|j.|j39^)535 

uma boys band do século XXI, ou 
seja, do novo Milénio. Cirv-fm e 
iornal o Milénio entrevistou a 
oanda, antes do espectdculo de 
domingo. 
A.F. - Milénio pela primeira vez 
em Toronto. O que représenta 
para vos esta digressao a tcrros 
norte-americanas? 
Milénio •* Sentimo-nos muito 
bem. Sem düvida que o norte 
América fazia parte dos nossos 
projectos, oüds como todas os 
comunidades portuguesas 
espalhados peio mundo. Visitor 
Toronto - o maior comunidade do 
mundo, por assim se dizer - jd 
estava nos nossos pianos hd 
muito tempo e, felizmente, agora 
surgiu esta oportunîdade. 

Toronto é uma cidade lindissima 
e sinceramente todos nos nos 
sentimos como se nao tivessemos 
deixado Portugal. 
A.F. - Hd très anos que surgiram 
como grupo Milénio. Como se 
juntaram e como conseguiram 
conciliar este projecto? 
Milénio - Nos eramos uma banda 
de garagem, mais por 
brincadeira. Um aia, o Sonçalo e 
0 Paulo Fernandes - sdcios da 
Expresso Prqduçdes, a nossa 
produtora - entraram em 
contacto connosco, deram-nos 
uma proposta, mostraram-nos 
uma ideia do projecto, assim 
como 0 que deveria ser f eito. 
Depois entrdmos em 
conversaçoes com a produtora, 
eles viram como era o nosso 
trabalho e nds pudemos analisar 
0 deles; eles aaoraram o nosso 
[trabalho], nds por sua vez 
adordmos o deles e tudo 
come^ou a partir dai, hd cerca 
de très anos, como menciondste. 
A.F. - Como banda de garagem, 
jd eram os Milénio? 
Milénio - Nao, nao tinhamos 
nome. 
A.F. - Uma vez estabelecidos os 
contactos, surgiu o primeiro 
trabalho, também com o nome 
"Milénio". Subitomente, 
tornaram-se num dos melhores 
grupos de musica dance, o dIbum 
Milénio foi em pouco tempo 
dIbum platina. Recentemente, 
surgiu o seoundo trabalho 
"Tatuagens* também prestes a 
atingir platina. Perante um 
cenario destes, que outros 
pianos tèm para um breve 
future? 
Milénio - Acobdmos de gravar 
dois temas novos, um dos guais 
prepardmos para o espectaculo 
de domingo oqui em Toronto. 
Estes temas vao fazer parte da 
re-ediçao do dIbum "Tatuagens". 
A primeira ediçao saiu com um 
dupio CD, portanto um dos CDs 
era interactivo, que estd 
praticamente esgotado. Esta 
nova ediçao, nao vai ter um CD 
interactivo porgue houve muita 
gente que nos abordou a dizer 
que 0 CD estava um pouco caro. 
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Uma vez que vamos fazer a re- 
ed içao, aproveitdmos para graver 
dois novos temas aue estarao 
inseridos no trabalho. Neste 
momento, o nosso objective é 
trabalhar na nossa digressao do 
verSo - felizmente temos uma 
agenda muito preenchida. Por 
isso, temos que nos conserver e 
guardar um pouco de energia 
para estes concertos. Depois do 
verao, estâmes jd a penser 
graver o terceiro dlbum. 
A.F. - Para além da musica, 
dedicam-se a mais algum 
projecto? 
Milenio - Nao. Dedicamo-nos 
duzentos por cento ao Milénio. 
Quando nao hd musica, 
dedicamo-nos ao descanso, à 
praia... enfim! 
A.F. - No momento em que em 
Portugal estao a surgir tentas 

a nossa produçao de trabalho 
também - tanto a produtora 
como a Vidisco trabalham muito 
bem. Por tudo isto, temos 
aguentado o projecto hd très 
anos. Existe a ideia que uma 
boys band é uma banda que 
surge e geralmente no période 
de um a dois anos desaparece- 
como foi 0 caso dos Sétimo Céu, 
os Excesso... Connosco 0 
projecto jd dura hd très anos, 
felizmente. O segredo, aue 
acaba por nao ser segreao 
nenhum, é que todos nos damos 
muito bem. Somos cinco pessoas 
completamente diferentes, mas 
que se complementam urnes ds 
outras e temos uma paixao muito 

ronde por aquilo que fazemos. 
stamos convictos que esta é a 

causa principal, ou o segredo se 
assim quiserem, pelo nosso 

bandas e tantos trabalhos do 
género do vosso, quai é a maior 
dificuldade que enfrentam, 
principalmente quando sao um 
dos melhores, senao os melhores 
actualmente? 
Milénio - Talvez a parte mais 
dificil a ultrapassar, no nosso 
caso, jd foi passade, ou seja, os 
primeiros seis meses a um ano 
de existèneia. Felizmente, os 
nossos alicerces sao muito bons. 

sucesso e pela nossa existèneia 
jd ao longo de très anos. 
A.F. - Quais sao as vossas 
influèneias musicais? 
Milénio - Os estilos musicais 
nesta banda sao variados. Um 
gosta de Blues, outro de Rock, 
outro jd vai mais para o Hip Hop, 
enfim é muito variado. No 
entanto, hd bandas des quais 
todos gostamos em comum. Isto 
nao quer dizer que o que 

cantamos Seja necessariamente 
0 nos ouvimos. 
A.r.~ Apôs este f im de semana 
de espectdculos para a 
comunidade portuguesa, se vos 
surgisse em breve um novo 
convite para cd voltar, aceitd-lo- 
iam"? 
Milénio - Sem duyîda que 
gostavamos de cd voltar e acho 
que nao vamos penser muito para 
aceitar uma nova proposta. 
A.F. - Obrigada por este espaço 
que concederam a Cirv-fm, assim 
como ao jornal que por acaso 

também se chama Milénio e até 
uma prdxima oportunidade. 
Milénio - Um enorme obrigado 
por todo 0 carinho que nos 
deram nestes dois espectdculos, 
à organizaçao pelo convite e à 
comunidade portuguesa em gérai, 
so bretudo por nos tratarem 
como se estivessemos em 
Portugal. Penso que ainda nao 
sentimos diferença, nao 
sentimos ainda a distancia de 
Portugal. 

'  Afia Fernandes 
Jamie Iria 
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Consigo 24 Horas por dia 
Sanvo DC-G10 00* 

Audio System, Digital Tunning 3-GD Changer, 
AM/FM/SMO, Double Cassette, Remote Control 

Panasonic RX-D13 

AM/FM/SMO, CD-Cassette Player 
corn Remote Control 

Panasonic RX-FS430 
Stereo Radio/Cassette Recorder 

12i. 

CD Portable, Digital 
Radio AM/FM, 

Cassette Recorder 

Sanvo iC0>!l90 

Citizen JTR1819 
Portable Radio AM/FM ^ Q H 
Cassette/Recorder Player 

Générai Electric 
$CK il' 
ij 1# ^ 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

’^Plus GST&PST 

Informaçôes pelo tel: (416) 537-1088 
Estes radios estâo à venda nos sequirrbes locals; 
EM TORONTO: Viseu Electric - 896 College St. Tel: 531-2847 * Manata - 846 Dundas St. West Tel: 603-9572 * Artnova Furniture 

Plus - 992 Bloor St. west Tel: 532-1133 * Advanced Electronics - 1332 Dundas St. W. Tel: 537-7606 EM MISSISSAUGA: Nova Pastry & 

Bakery - 3635 Cawthra Rd. Tel: (905) 279-3206 * Elifaz Bakery 607 LakeshoreRd. E. 905-278-2392 EM BRAMPTON; Concord 

Furniture - 280 Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 EM HAMILTON: - Alves Meats -157 Macnab St. N. Tel: (905) 528-0165 

EM LONDON: Acadia Travel 366 Hamilton Rd. 519-432-3797 * Internacional Gift Shop, 416 Hamilton Rd. 519-675-0446 * Atlantic 

Sea Fish Market, 708 Hamilton Rd. 519-452-7511 * Ocean Food Center, 778 Hamilton Rd. 519-452-1220 EM CAMBRIDGE: Beiros 

Supermarket 50 Ainslie St. S. 519-621-6950 
0003 |: 
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SAüDE 

8ALPE EM 8LA CASA  
O AR GlUE RESPIRAMOS 
A pureza do ar é fundamental para a 
saüde e bem estar. Este prindpio, tâo 
bâsico e primordial, é esquecido 
constantemente pelos poderosos da 
Terra, muitas vezes mais sensiveis aos 
lucros de capitais, ao poder, ou 
euforias do momento, do que à 
responsabilidade de manter saudâvel, 
limpo, e vivo, o nosso planeta. Muitos 
industriais, apoiados tantas vezes em 
leis e em governos, infestam a 
atmosfera corn fumos de todas as 
espécies, contribuindo para as chuvas 
âcidas, mortes de espécies, tosses 
crônicas, falta de ar, ou ataques do 
coraçâo, a contribuirem para a morte 
prematura de outros . homens; 
ignoram ou desprezam o facto de que 
O que dignifica o mundo; a 
responsabilidade social, é uma força 
muito mais importante para o 
progresso da humanidade do que o 
poder, ou a acçâo das ideologias 
politicas organizadas; pois estas 
acabam, mais cedo ou mais tarde, por 
perder a força, vitimas de arrivismos 
pessoais e contradiçôes. 
Mas se aos poderosos falta muitas 
vezes a responsabilidade social, a 
responsabilidade de manter uma boa 
pureza do ar que respiramos começa 
sempre pelo individuo. Embora em 
muitos locais a qualidade do ar possa 
ser precâria, sobretudo em condiçôes 
atmosféricas de grande calor e 
humidade, quando a poluiçâo se 
torna muito mais perigosa, muitos 
individuos introduzem nos sens 
prôprios pulmôes, muitos gases 
tôxicos. Sâo esses individuos que, 
pelas suas prôprias mâos, e pelas suas 
prôprias bocas, vâo causar estragos 
irreparâveis aos seus canais 
respiratôrios e pulmôes. Corn o 
tempo, os poluidores de si prôprios 
ficarâo mais sensiveis à poluiçâo 
atmosférica, e serâo os primeiros a 
sofrer as suas consequências nefastas, 
tanto na quantidade, como na 
qualidade de vida, arruinada pelo 
fumo. 
A nivel mundial, o nümero de mortes 
anuais, atribuidas ao fumo do tabaco, 
esta na ordem dos milhôes. Esse fumo 
esta a causar, no homem, um 

aumento em doenças de cerca de 
setenta por cento, e na mulher, um 
aumento de cerca de trinta por cento. 
As doenças associadas ao fumo do 
tabaco incluem: a angina de peito, 
ataques de coraçâo, doenças crônicas 
dos pulmôes, tuberculose, 
ostéoporose, ülceras do estômago e 
duodeno, tromboses cerebrals, faltas 
de circulaçâo de sângue, gangrenas, e 
muitos cancros. A maior causa de 
morte em homens corn mais de 
quarenta e cinco anos, e mulheres 
corn mais de cinquenta e cinco, é o 
enfarte do miocârdio, conhecido 
vulgarmente por ataque do coraçâo; 
trinta por cento destas mortes têm 
origem no tabaco. O mesmo fumo é 
também a maior causa de cancro de 
que temos conhecimento; uma das 
süas poucas causas que podem ser 
eliminadas, contribuindo para uma 
diminuiçâo substancial desse flagelo. 
Os tumores malignos mais frequentes 
em fumadores sâo o cancro do 
pulmâo, laringe, boca e lingua, colo 
uterino, pâncreas, esôfago e bexiga. 
O tabaco é uma droga; e como em 
qualquer droga, os mais vulnerâveis 
vâo ser as suas maiores vitimas. As 
crianças, ou os jovens que começaram 
a fumar antes dos dezoito anos, vâo 
ser os fumadores corn maior 
dificuldade em deixar de fumar; sâo 
geralmente eles que, anos mais tarde, 
em risco de repetiçâo dum ataque de 
coraçâo ou trombose, ou corn a 
ameaça de perderem uma, ou as duas 
pernas, por gangrena, preferem uma 
maior probabilidade de morte, 
paralisia, ou amputaçâo, a deixarem 
de fumar. O fumador, mesmo a saber 
que esta a afectar a sua saüde e a por 
em risco a vida, fica muitas vezes 
impotente para acabar o hâbito; 
quando chega a este ponto, o 
problema jâ nâo é a falta de 
conhecimento, ou mera 
irresponsabilidade, mas sim uma 
doença: a dependência fisica e 
psiquica à a nicotina no fumo do 
tabaco. E triste, mas na minha vida 
profissional tenho visto muitas 
mortes e incapacidades de pessoas 
que, apesar de todos os esforços e 

0 GOVERNO ESTA A OFERECER ANUALMENTE 
ATÉ $400 PARA 0 SEÜ FUNDO DE ECONOMIAS 
PARA A EDUCApAO DOS SERS FIIHOS E NETOS 

o programa chama-se Canadian Education Savings Grant e o governo 
federal contribui anualmente 20% das suas economias (mâximo de $400 
anuais) para a educaçâo das suas crianças pelo regime RESP. 
Como as economias pelo regime RESP crescem livres de impostos, 
quanto mais cedo começar a economizar para educaçâo das crianças, 
melhor. Preve-se que daqui a 18 anos, uma educaçâo universitâria 

poderâ custar para cima de $100,000. 
Telefone-me jâ, ou terâ de os pagar mais tarde. 

Richard Bruton, Financial Consultant 
Tel. C41B3 5S4-7SS4 

FALAMOS PORTUGUES wood Cundy 

CIBC Wood Gundy is a division of CIBC World Markets Inc. Member CIPF. 

conselhos, submeteram ao vicio o seu 
prôprio destino. 
Ao mesmo tempo, nesta sociedade de 
consumo, onde até a saüde se 
consome, e onde o dinheiro compra 
quase tudo, incluindo algumas vezes 
politicos e politicas, assistiu-se ao 
desenrolar duma tragédia, em que, a 
promoçâo dum produto poluidor do 
ar de muitos milhôes de pessoas, e 
causador da morte e deficiências de 
alguns outros milhôes, foi dirigida aos 
mais vulnerâveis da sociedade, 
especialmente aos Jovens e crianças, 
intencionalmente, para provocar mais 
tarde a sua dependência à nicotina; 
tudo isso em nome duma economia, 
que dâ menos valor à pureza do ar e à 
saüde humana do que â força e lucro 
do dinheiro. As forças do mercado 
nâo devem, nem lhes pode ser 
permitido, ultrapassar a 
responsabilidade social, para que haja 
decência, dignidade, e saüde, câ na 
Terra! 
O homem tem em si uma grande 
responsabilidade. Foi-lhe legado um 
planeta maravilhoso onde ele se pôde 
desenvolver até ao ponto de adquirir 
poderes para preservar, ou destruir o 
ambiente que lhe possibilitou a 
existência. Essa responsabilidade tem 
de ser para consign prôprio, como 
individuo, pois a sua saüde e bem 
estar dépende da saüde e bem estar 

Por: 
Dr. César 
Nunes 
Cordeiro, 
médico 

do ambiente em que esta inserido, 
mas tem de ser também para a 
Humanidade como um todo; a 
responsabilidade social, sem a quai o 
homem, no seu egoismo, acabarâ um 
dia por ser uma vitima de si prôprio. 
Ao observar a poluiçâo do ar e da 
atmosfera, recordo o que ouvi dizer a 
um cosmonauta, que teve o privilégio 
de observar a Terra à distância na sua 
inteira dimensâo. Ao olhar aquele 
globo azulado, onde os nossos 
coraçôes invisiveis estavam a pulsâr, 
observou quâo fina e frâgil, mas ao 
mesmo tempo essencial, era a nossa 
atmosfera, e comparou-a corn uma 
casca de cebola. Viu assim, numa 
outra perspectiva, toda a nossa 
fragilidade. 
Todo nôs devemos ver também, em 
perspectiva, a nossa prôpria 
fragilidade integrada no jambiente em 
que estamos inseridos. Todos nôs, 
incluindo os poluidores de si 
prôprios, ou da atmosfera, devemo- 
nos lembrar que a vida do corpo é 
muito frâgil, assim como é frâgil a 
atmosfera que, vista de longe, até faz 
lembrar a casca fina e sensivel da 
cebola. 

ERVANÂRIA VITORIA inc. 
PRODUTOS NATURAIS E ME'DICINA HOMEOPATICA 

uwü cntrevistii coin o Nüturistïi Homcoptitu 
Aiitânio Mcdeiws, jd coin iiiiiitos anos de cxpcricdn, 
ijiu' t) podcrd ajudar na soinçào dos sens prohlenias. 

Visite-nos no 920 Dundas Street West 
Telefone: (416) 603-7978 
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Pessoas para: caixa registadora, vendas e 
ajudante geral para companhia de produtos 

alimentares por grosso, Finch e Weston. 
Tel: 416-818-6943 

Mecânico diesel com experiência. 
Tel: 416-531-2401. 

Ajudante de pasteleiro. 
Tel: 416-531-2888. 

Pessoal para renovaçôes com experiência em 
drywall. Contactar Joâo. 
Tel: 416-991-3933. 

Cabeleireira ou assistente com experiência. 
Tel: 416-538-2364. 

Carpinteiro com experiência. 
Contactar Henrique Andrade. 
Tel: 416-242-7000. 

West York Chev-Olds 
précisa de vendedor. 

Posiçào com beneficios, 
comissao alta mais salario. 
Contacte Phill lannarella. 

Tel.: 416-656-1200 

Pessoal para limpeza. Tel: 416-593-4383. 

Pessoal para jardinagem com experiência e 
carta de conduçào. Tel: 905-271-9025 

Pedreiros. Tel: 416-876-7978. 

Pessoal para jardinagem com experiência. Tel: 

416-994-3309. 

Pessoal para limpeza na area de Georgetown e 
Br2unpton. 
Tel: 905-820-8827 

SONA 
Distributors Inc. 
Especialista em 

Electrodomesticos 
de 220tf/50Hz 

Panasonic, Sony, Aiwa, Whirlpool, Maytag, 

Magic Chef, Kelvinator, Moulinex Kitchen 

Aid, Hoover, Black & Decker, Skill, Pionner, 

Sharp, Greneral Electric, JVC. 

1580 St:eeles Ave. W. 
at: Oufferin St. 

Tel: C505] 66S-3734 

UlI[UI[P®W[E (D®AirQ©3 

Empregados /as para escritôrio com 
experiência em contabilidade. 
Tel: 416-243-2666 

Pessoa para caixa registadora para armazém 
na area da Finch & Weston Rd.. Tel: 416-818- 
6943 

Carpinteiros de acabamentos. 

Contactar José. Tel: 416-569-4217 

Operadoras de maquina de costura na area da 

Queensway & Kipling 
Tel: 416-236-3114, ou 905-625-5596 

Carpinteiros de casas com experiência 
contactar Ccirlos. Tel: 416-536-7472 

Pessoal para companhia de cogumelos, com 

varias posiçôes de trabalho em aberto. 
Tel.: 905-878-9375. 

Pessoal para limpeza para a area de 
Mississauga, contactar Joâo ou Maria. 
Tel.: 416-537-2463. 

Pessoal para jardinagem e construçâo, em 
Hamilton. Contactar Joâo Constância. 
Tel: 905-318-4464 

® « 
* Para nos enviar a sua assinatura, * 

* oportunidade de emprego ou qualquer » 
I outra informaçâo: I 

* (416) 538-0084 ® 
I 1T[l[Lg (416) 538-0940 • 
* l^imsiSDs info@omiienio.com ® 
* (g®!T[r@a®B 1087 Dundas St. W. ® 
* Suite #103 » 
» Toronto, On, M6J 1W9 
« * 

Assine e divulgue 

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

para os EUA $75 e Europa $130. 

rrango corn Âmêyoas 
CREDIEMTES: 

7 Frango; 1 dlAzeite; 2 dentes de aUio 
7 cebola; 7 folha de louro 
7 colher de chà bem cheia de farinha de trigo 
1 tomate maduro (ou 2 colheres de polpa) 
1,5 dl de vinho branco; 2 dl de natas 
600 gr. de amêijoas (ou conquiUias) 
7 ramo de salsa 
8 fatias de pào de forma cortadas em triângulo e 
ôleo para as fritar 

(OriEECÇflO: 
Lave bem as amêijoas e meta-as em âgua e sal (para 
perderem a areia). 
Corte O frango aos pedacinhos, tirando os ossos 
maiores, e tempere corn sal, pimenta e uma pitada 
de colorau. Em seguida pique os alhos e corte a 
cebola em rodelas. Refogue a cebola e o alho em 
azeite, corn o Ipuro e nm raminho de salsa. 
Logo que comece a alourar deite o frango, espalhe 
por cima a farinha, mexa tudo e deixe refogar, sem 
liquido 1 a 2 minutos, mexendo de vez em quando 
para nâo pegar. Junte depois o vinho branco, a 
polpa de tomate e cerca de 1 a 2 dl de âgua para 
cozer corn o minimo de liquido (durante 25 
minutos), va mexendo uma vez por outra, e se 
necessârio acrescente um pouco mais âgua. Depois 
de cozido, junte-lhe as natas e as amêijoas lavadas, 
tape e deixe ferver lentamente durante 2 a 3 
minutos. 
Entretanto frite em ôleo quente o pâo e escorra-o. 
Pique também um pouco de salsa. Rectifique os 
temperos e polvilhe corn salsa. 

SoBRrnrsfl: 

Doce de Maçâ corn Natas 
InCREDIEflTES: - 

7 lata de leite condensado; 

a mesma medida da lata com leite comum; 
4 ovos; 
1 pacote de natas; 
8 bolachas Maria; 
8 maçâs; 

COflEECÇflO: 

Cozem-se as maçâs, deixe arrefecer. Num recipiente 
de ir ao lume, ponha o leite condensado, as 4 gemas, 
misture bem, depois junte a lata corn leite comum, 
quando ficar um creme grosso, tire do lume e deixe 
arrefecer. 
Bata as claras em castelo, à parte bata as natas, e 
envolva corn as claras, meta no frigorifico para se 
firmarem um pouco. 
Desfaça as bolachas maria e reserve. 

Nome: 

Morada: 

C. Postal: 

Tel: ( \ 
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Comunidade 
Sabado, S3 

Noite de Sâo Joào na Casa Cultural 
de Vila do Conde, 1110 Dundas St., 
pelas 19h30. Sardinhas e bifanas 
gratis. 

Aniversârio do Grupo Folclôrico do 
F. C. do Porto. Jantar pelas 19h00 
seguindo-se baile. Informaçôes pelo 
telefone 416 536-2921 

,Fim da Metro International 
Caravan na Casa do Alentejo corn 
os ranchos da casa e cantares do 
Alentejo pelo grupo Os 
Alentejanos, vindo de Portugal. 

Arraial de Sâo Joào na Associaçào 
Democrâtica corn petiscos tipicos, 
jogos tradicionais e marchas 
populares. 

Arraial dos Santos populares no 
Madeira Park, auto-estrada 48, 3 
milhas a norte da Ravinshoe Road, 

sâbado e domingo. Troféu 
autonomia em futebol, folclore, 
baile corn Joe & Duarte e DJ-Men de 
Montreal e ainda o DJ Madeira. 

□omingo, S4 

A Associaçào Cultural do Minho 
inaugura o Camôes Park com o seu 
habituai piquenique de verào. 
De Portugal vem o Trio Minho e o 
Padre Porfirio Silva Correia, do 
Pico de Regalados, Vila Verde, que 
celebrarâ a missa deste dia às llhOO 
da manhà. Jogos e concursos e 
sardinhas e pào de milho grâtis para 
as primeiras 1.000 pessoas. 
O Camôes Park situa-se na Country 
Road 17, ao norte da estrada 89 e 
junto à auto-estrada 10. 

26° Piquenique do Comité de 
Toronto para o Lar de Santa Maria 
no Italian Gardens, Derry Road e 
Trafalgar Road, com Rui Marx, 
Mario Marinho, Conjunto Pai 

The Importance 
and Ualne of Family 

This past weekend, I was 
very fortunate to enjoy 
my family in a way that 
may not be unique to the 
Portuguese Culture but 
certainly has its own 
special flavour. I was 
fortunate enough to 
attend a picnic with over 
one hundred friends and 
family during which we 
played soccer, football, 
baseball and volleyball. 
We played other games as well and 
most importantly we just enjoyed 
each others’ company. 
It was nice to talk and reflect with 
people who have the same lived 
experiences as you. No two people 
are ever exactly the same but when 
you share a way of being raised you 
can definitely relate to each other 
and probably even see the world in 
similar ways. I count my blessings 
that I am so fortunate to have such 
special people in my life. 
I was able to talk to people about 
how the best gift you can give to a 
child is discipline, and how sports 
isn't just about winning but having 
fun. 
Beyond that people let you into their 
lives and there is more that was 
discussed that day than can or ever 
should be put down on paper. We all 
have to make time for those kinds of 
conversations. These are the things 
that allow us to grow. 
I love these people. They are the 
ones who love me. This is something 
that we are so fortunate to have. 

Cherish the people that 
come into your lives, they 
are all gifts. You've heard 
the stories and you've seen 
the pain of families and 
friends, who for a variety 
of reasons can't have the 
warm feelings that you 
share with your loved 
ones. Therefore love the 
ones that are in your life 
and don't give up on ones 
who may seem distant. 

Remember love conquers all and it is 
all good. What do you think, do 
things work out for the best? Maybe 
we just have to make the best out of 
what we have. 

Sincerely, 

Steve De Quintal 

Invitations: 
Wednesday June 27 - 8pm - Meeting 
of Young Portuguese Leaders 
Thursday June 28 - 5:15pm - Feed 
The Homeless 
Friday June 29 - 3pm - Charity Car 
Wash 
Sat. June 30 - 8:30am - Dr. Simone's 
Canadian Food For Children 
Sun. July 1 - 11am - Feed The 
Homeless 
Mon. July 2 - 8:30am - Canada's 
Wonderland 

If you should have any questions or 
comments about any of the above, 
please don't hesitate to contact me at 
416-530-9967 or via email at 
sdequintal@oise.utoronto.ca 

Filhas, Suzanne Silva, Jessica 
Amaro e Sarah Ferreira. Presenças 
especias do Padre Rui Pedro, 
Secretârio Nacional das Migraçôes, 
filho de Peniche, e a habitual 
presença de Mon'senhor Bastos que 
procederâ à celebraçào eucaristica 
pelas llhOO da manhà. Sardinhas 
grâtis para todos. 

Inicio das Festas do Divino Espirito 
Santo da Casa dos Açores que se 
prolongarào até ao dia 1 de Julho. 
Neste dia, as festas começam pelas 
14h00 corn o Terço ao Divino 
Espirito Santo e uma recepçào aos 
présentes. 
Da Assembleia-Geral da Casa dos 
Açores, que decorreu 
recentemente, saiu a nova 

composiçào dos corpos gerentes, 
sendo Présidente da Assembleia- 
Geral Luis Carlos Moniz, 
Présidente da direcçâo Fernando 
Faria, e Présidente do Conselho 
Fiscal Rui Ferreira. 

Piquenique anual do Vasco da 
Gama F. C., no Serbian Trinity 
Community Center, 2545 Guyatt 
Road, Binbrook. Desporto, folclore, 
baile e sardinhas para todos. 

Gluint;a-feira, SB 

Assemblei-Geral do Portuguese 
Interagency Network, pelas 18h00 
no Wallace Emerson Community 
Centre, Dufferin e Dupont. 

Virus "Simpsons" 
ataca Macintosh 
ALERTA. Episôdios inéditos dos 
"Simpsons" podem ser a perdiçào dos 
utilizadores de Mac. O virus esta em 
expansào 
A aura de invulnerabilidade dos 
computadores pessoais Macintosh no 
que se référé a virus informâticos 
pode estar ameaçada. Por enquanto, 
nâo hâ razào para alarme, dado nâo 
se conhecerem casos de destruiçâo de 
sistemas ou paralisaçâo compléta de 
cai.xas e servidores de correio, mas a 
verdade é que foi identificado um 
virus de e-mail para Mac, que jâ se 
manifestou em iMacs e Powerbooks 
de todo o mundo. 
Embora se contem pelos dedos de 
uma mâo, este tipo de virus capazes 
de atacar um Macintosh costumam 
ser tâo malévolos como os que se 
fazem chegar às caixas de correio 
Outlook, do Office da Microsoft. 
Agora, surge o Mac/Simpsons@mm, 
um daqueles emissores de e-mails em 
massa. 
O virus chega ao utilizador corn uma 
mensagem aliciante, que convida o 
receptor a ver centenas de episôdios 
inéditos dos Simpsons, a série 

animada de Bart, Hommer e familia. 
Os cibernautas sâo convidados a 
aceder a um site onde supostamente 
estâo os episôdios, mas para isso têm 
que clicar num attachment 
executàvel, ou seja, clicar no prôprio 
virus. A semelhança do I Love You 
ou do Melissa, o Mac/Simpsons 
espalha-se imediatamente pelo 
computador e auto-envia-se para 
todos os endereços que constarem 
naquela caixa de correio. 
O attachment esta em formate Apple 
Script, desenvolvido pela Apple e que 
sô corre em Macs. No entanto, o 
virus sô se propaga se os utilizadores 
tiverem os sistemas operatives 
MacOS 9.0 ou superior, e também o 
Outlook Express 5.02 ou superior. 
A consequêneia imediata é a 
remoçâo de todas as mensagens e 
attachments gravadas na pasta 
"enviadas". No entanto, estas nâo sâo 
eliminadas, mas transferidas para a 
pasta "apagadas". A Symantec, 
empresa de produçâo de software de 
segurança, jâ fez saber que as 
mensagens podem ser recuperadas 
sem qualquer risco adicional. 
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PORTUGAl 
VENDAS / ARRENDAMENTOS 

Linha de Cascais/Sintra e outras zonas. 
Moradias; Apartamentos; Condominios; Palàcios; 

Hotels; Terrenes; Lojas, etc. 
Serviço personalizado e eficiente. 

Tratamos de toda a documentaçâo. 
FERNANDA TEIXEIRA Real Estate Ltd., Lie. Ami 1052. 

a ùnica empresa premiada Internaclonalmente. 
Rua Joaqulm Ereira, 1399-392, Cascals, Portugal. 

Telf: (351) 21-4846709 Cell: (351) 917521595 
www.fernanda_realestate.com 

E-malls: f. realestate @ netcabo.pt 
Em Toronto, telf: 905-827-0209 Cell: 416-725-4543 
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ESIOVENO DEVE VIR PARA A lUZ 
Benfica acerta corn Valêncla traça de Marchena par Zahavic 
Zahovic pode ser o oitavo. O médio 
esloveno que jâ jogou no V. 
Guimarâes e no FC Porto e pelo quai, 
hâ uma época, o Valência pagou cerca 
de oito milhôes de dôlares (1,7 
milhôes de contos), deverâ ser o oitavo 
jogador a ser apresentado pelo 
Benfica neste defeso. 
As negociaçôes ficaram praticamente 
concluidas terça-feira, corn a 
deslocaçâo a Lisboa de Javier 
Subirais, director técnico do clube 
levantino, e Manolo Llorente, o vice- 
presidente responsâvel pela ârea 
financeira. Falta acertar os contratos 
dos dois jogadores com os seus novos 
clubes. 
Os dois responsâveis do Valência 

chegaram a Lisboa logo pela manhà, 
tendo-se reunido corn Manuel 
Vilarinho (regressado apôs umas 
curtas férias). Luis Filipe Vieira e José 
Veiga, de forma a acertar o négocie 

entre os dois clubes. As negociaçôes 
nào foram demoradas, até porque jâ 
vinham sendo conduzidas hâ 15 dias, 
e ficaram concluidas a tempo de os 
dois espanhôis voltarem a casa ao fim 
da tarde. 
Zahovic, de férias na Eslovénia, terâ 
ainda de vir a Portugal discutir os 
pormenores do contrato (que em 
principio serâ de quatre épocas) corn o 
Benfica. 
Resolve-se desta forma um problema 
para os dois clubes: se o Benfica nào 
contava corn Marchena e esperava 
servir-se dele para se reforçar no 
mercado espanhol, Zahovic também 
nào foi muito utilizado no Valência 
esta época. A diferença de idades 

entre os dois Jogadores (Marchena 
tem 21 anos, Zahovic jâ fez 30) foi 
usada pelo Benfica para conseguir 
trocar um jogador pelo quai pagou 1,2 
milhôes de contos por outre por quem 
o Valência deu mais 500 mil contos. 
Corn Zahovic, o Benfica chega aos 
oito reforços. Antes jâ tinham chegado 
à Luz, Mantorras, Cabrai, Argel, 
Quim Berto, Drulovic, Andersson e 
Sokota. Mas o Benfica nâo vai ficar 
por aqui, pois insistiu corn 
Claudiomiro, ainda nâo desistiu de 
Bjorklund (e pode até ir buscar outre 
defesa-central, além do sueco), 
nécessita de um defesa-esquerdo e de 
um extremo-direito. Os prôximps dias 
trarâo mais novidades. 

Boloni toma o puiso ao futebol leonino 
Laszlo Bôlôni teve terça-feira o seu 
primeiro dia de trabalho em 
Alvalade. Antes das reuniôes que se 
sucederam nas instalaçôes do clube, o 
treinador aproveitou para visitar o 
Estâdio Universitârio, jâ que é ali que 
a équipa do Sporting vai treinar 
depois do estâgio de pré-temporada e 
antes do centre de formaçào e estâgio 
de Alcochete estar pronto. Um dia em 
cheio. Quarta-feira, o antigo 
seleccionador da Roménia teve pouco 
tempo para continuar a tomar 
conhecimento corn a realidade 
leonina, jâ que à tarde despediu-se de 
Lisboa, com um “até jâ”, 
aproveitando os prôximos dias para 
gozar um curto période de férias. 
Em plena fase de planeamento da 
prôxima temporada, mas também de 
como vai funcionar o clube e toda a 
estrutura que envolve a équipa de 
futebol, Bôlôni pouco tem a adiantar. 
Afinal, as primeiras horas serviram 
essencialmente para o treinador 
conhecer o Sporting e as pessoas corn 
quem vai trabalhar. 
“Estâmes ainda numa fase de 
discussâo das directivas. Por isso, hoje 
[terça-feira] nào vos posso dar grandes 
detalhes”, começou por referir, 
minutes antes de sair de Alvalade, 

para se encontrar, ao almoço, corn o 
advogado. 
A verdade é que Laszlo Bôlôni ainda 
tem pouces dados para fazer uma 
anâlise detalhada àquilo que o 
Sporting se propôe. Numa fase em 
que “o trabalho é muito”, o treinador 

leonino mostra alguma apreensâo em 
falar do future, apesar de se mostrar 
algo optimista: “O nosso projecto é 
claro e bastante simples. Agora, 
temos de ver se o podemos, ou nào, 
concretizar.” 

PRAIA DE MIRA 
Bakery Si Sports Bar 

1346 St. Clair Ave. W. 
TORONTO 

oAberto a partir das 5:30 am 
para o pequeno almoço 

oPastelaria 

) 

aPâo fresco (Português e Italiano) 

Tel.: 416-651-5348 

Sandes de carnes trias 
Bifanas e Pregos 
Jogos de Futebol 

via Satélite 

O romeno teve também oportunidade 
de ter os primeiros contactes corn 
Rolâo Preto, que serâ o seu adjunto. 
Confrontado corn os restantes nomes 
dos elementos que integram a équipa 
técnica (Fidalgo Antunes, Carlos 
Bruno e Silvano De Lucia), Bôlôni 
pediu tempo, sobretudo para poder 
conhecer as pessoas. “Calmamente 
vamo-nos conhecendo e falando. 
Tenho sido informado pelas pessoas 
do Sporting e até por voeês, mas 
ainda é dificil para mim falar de 
algumas coisas”, explicou. 
Depois das férias que vai ter, Bôlôni 
régressa a Portugal para começar a 
“série” a trabalhar junto da équipa 
verde e branca, numa altura em que o 
seu conhecimento do clube terâ 
tendência para aumentar 
substancialmente. 

Boloni qualificado 
de traidor 

o présidente da Federaçào Romena de 
Futebol (FRF) qualificou o novo 
treinador do Sporting, Ladislau Boloni, 
de traidor e fugitive, exigindo do ex- 
seleccionador romeno uma 
indemnizaçâô de 15().00() dôlares. 
Mircea Sandu considéra ter a FRF o 
direito a ser indemnizada pelos danos 
provocados pela rescisào, unilateral de 
um contrato que fmdava em Julho do 
ano 2002. 
O dirigente federative romeno, acusa 
ainda o novo técnico "leonino" de lhe ter 
ocultado as negociaçôes corn o Sporting, 
e que apenas apresentou a sua 
demissâo quando jâ se havia 
comprometido corn o clube lisboeta. 

Mundial sub-20 (Gr. B) - 
Alemanha goleia Ganadà 

Canadà, □ ■ Alemanha, 4 

Jogo da segunda jornada do grupo B do Mundial de sub-20, a decorrer na 
Argentina, disputado ontem em Côrdoba. 

Ao intervalo: 0-1. 
Marcadores: 

0-1, Benjamin Auer, 17 minutes. 
0-2, Benjamin Auer, 66. 
0-3, Benjamin Auer, 71. 

0-4, Christoph Preuss, 84. 

I 1386 Wilson Ave, perto da Jane | 

Senhora Eva 
A mâe de todas as Videntes. 

: Lê a palma da mào e cartas. 
I Ajuda garantida no amor, casamento, 

separaçôes, saüde e doenças. 

Cura através de oraçôes. E uma verdadeira Vidente, 
onde outras falharam. RESULTADOS RâPIDOS. 

416-6U 416-614-9923 

Jornal 
O 

Milénio 
0 seu 

semanârio 
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FC Porto 0 Marftimo conhecem adversàrios 
fUT^BOL D£ PRAIA: 

Club Portugal 
a camiuho de itàiia 
O Club Portugal, recém formada 
équipa de futebol de praia composta 
exclusivamente por antigos 
internacionais, partiu esta terça-feira 
rumo a Itâlia para participar no 
torneio da Golden League (EGL), 
concurrente da Beach Soccer World 
Wide (BSWW), na quai Portugal 
sagrou-se recentemente campeâo do 
Mundo. 
A comitiva portuguesa é composta 
por Fernando Gomes, Jaime 
Magalhâes, Laureta, Pedro Xavier, 
Miranda, Pedro Barny, Sérgio e as mais 
recentes aquisiçôes Rui Aguas e 
Tavares. No entanto, segundo um 
comunicado difundido pelos 
organizadores, a escolha de jogadores 
sera alargada no futuro a todos os ex- 
internacionais associados ao Club 
Portugal, e o ûnico critério de escolha 
sera a disponibilidade dos mesmos. 
No mesmo comunicado, os 
organziadores evitam entrar em 
polémicas, defendendo que o Club de 
Portugal vai participar numa 
competiçâo de carâcter privado, «onde 
o mais importante é a 
confraternizaçâo», mas nâo deixam de, 
indirectamente, criticar a «selecçâo 
nacional» que é a actual campeâ do 
mundo. «Em Portugal, nâo poderia 
baver melhor representaçào do que o 

Club de Portugal, nâo uma selecçâo 
nacional, pois esse termo sô pode 
(deve) ser usado pelas Federaçôes, mas 
sim um grupo de futebolistas que 
vestiram as camisolas das Selecçôes 
dos seus paises», lê-se no referido 
comunicado. 
O torneio, que começa na quarta-feira e 
termina no domingo corn a final, terâ 
lugar na praia de Poetto, em Cagliari, 
ma ilha mediterrânea da Sardenha. No 
torneio participam seis équipas 
divididas por dois grupos. Portugal 
integra o Grupo A corn a anfitriâ Itâlia 
e a Alemanha. O Grupo B é constituido 
pela Grécia, Espanha e Austria. 

Programa dos jogos: 

Quinta-feira, 21 de Junho 
Grécia-Austria, 11.30 
Portugal-Alemanha, 12.30 
Sexta-feira, 22 de Junho 
Austria-Espanha, 11.30 
Itâlia-Alemanha, 12.30 
Sâbado, 23 de Junho 
Meia-final: Vencedor do Grupo B-2° 
do Grupo A, 11.30 
Meia-final: Vencedor do Grupo A-2” 
do Grupo B, 12.30 
Domingo, 24 de Jimho 
3“ e 4” lugar, 11.30 
Final, 12.30 

FC Porto e Maritimo, as duas équipas 
portuguesas obrigadas a passar pelas pré- 
eliminatôrias de acesso às competiçôes 
europeias de futebol, conhecem sexta- 
feira os seus adversaries, no sorteio da 
UEFA que se realiza em Genebra. 
O FC Porto, e à semelhança da ultima 
época, terâ de passar pela fase preliminar 
de acesso à Liga dos Campeôes, mas 
agora corn um grau de maior 
dificuldadC; jâ que os "dragôes" estào 
colocados na segunda pré-eliminatôria, 
tendo pois de ultrapassar duas rondas. 
O segundo lugar no campeonato desta 
temporada, e ao contrario do que 
sucedeu no ultimo ano, nâo colocou os 
portistas - devido à queda de Portugal no 
"ranking" da UEFA - na ultima pré- 
eliminatôria, mas sim na penültima. 
O FC Porto ira assim jâ a sorteio para 
uma pré-eliminatôria agendada para 25 
de Julho e 01 de Agosto, e na quai poderâ 
vir a ter como adversârio uma équipa 
vinda da primeira ronda preliminar ou 
mesmo um parceiro da segunda, mas que 
nào seja cabeça-de-série. 
E isto porque os "azuis e brancos" sào 
uma das équipas pré- designadas neste 
lote e como tal corn estatuto especial 
para evitarem os mais fortes da segunda 
pré-eliminatôria, équipas como 
Galatasaray, Steaua Bucareste ou ainda 
os "conhecidos" belgas do Anderlecht. 
Os campeôes belgas, sujeitos mesmo 
assim às rondas de qualificaçào, nâo 
trazem boas lembranças ao FC Porto, e 
isto depois de terem eliminado a équipa 

portista na ultima temporada, mas ai 
na ultima pré-eliminatôria de acesso, 
vencendo por 1-0 em Bruxelas e 
empatando a zero nas Antas. 
Desta feita FC Porto e Anderlecht têm 
estatuto igual, de cabeças dé série, e 
nào podem assim encontrar-se para jâ, 
o que nâo significa que nào venham a 
reencontrar-se na terceira pré- 
eliminatôria, caso a atinjam. 
Quem tem garantido o lugar na Liga 
dos Campeôes é o Boavista, um lugar a 
que os "axadrezados", campeôes 
portugueses, chegaram corn a "ajuda" 
preciosa do Bayern Munique, cuja 
vitôria na Liga dos Campeôes, frente 
aos espanhôis do Valencia, abriu o 16° 
e ultimo lugar de acesso à équipa de 
Jaime Pacheco. 
No sorteio de sexta-feira, que se realiza 
em Genebra, serào também conhecidos 
os jogos da pré-eliminatôria (e ünica) 
de qualificaçào para a Taça UEFA (00 
de Agosto e 23 de Agosto) e onde o 
Maritimo, finalista da Taça de 
Portugal, é a ünica équipa portuguesa. 
O Sporting, terceiro do campeonato, 
tem lugar garantido - uma vez que a 
équipa madeirense se qualificou na 
condiçào de finalista dérrotado da 
Taça -, mas o Maritimo ainda tem que 
discutir o acesso, embora goze da 
teôrica vantagem de ser cabeça de 
série, evitando équipas como AEK 
Atenas, de Fernando Santos, CSKA 
Kiev, Olympiakos ou Brugges, entre 
outras. 

1785 8t. Clair Ave., West, Toronto m 
Nâo percam os SALDOS DE PRIMAVERA 

em West York Chev-Olds, corn condiçôes especiais 

de financiamento e grandes descontos. 
CHEV-OLDS 

Extraordinâria selecçâo de carrinhas de carga e passageiros, 

Pick-up's e camiôes prontas para entrega. 

Vârios "Blazer" e "4 x 4's" novos de 2000 a preços reduzidos 

Web: www.^ 
E-mail: serv 
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EST/iDIO DE AVEIRO V. SETOBAI RECRUTA 
“ARRANCA ” NO TERRENO HUGO E EVANORO 
O Campeonato da Europa de Futebol 
de 2004 "sera um projecto realizado 
corn rigor e em tempo ütil, ao 
contrario do que os advogados e 
profetas do Diabo instigam na 
opiniâo püblica", afirmou, José Lello, 
ministro dajuventude e Desporto, no 
arranque das obras de terraplenagem 
do Estâdio Municipal de Aveiro, que 
terâ capacidade para 30 mil pessoas. 
O governante afirmou que quem 
qualificou projectos, como o do 
estâdio de Aveiro, como sendo de 
"alto risco" para a realizaçâo do Euro 
2004, "é porque nâo os conhece", 
sublinhando que tais afirmaçôes 
"correm o risco de especular em torno 
de um projecto que tem tudo para ser 
um êxito". Esta foi, de resto, uma 
opiniâo partilhada pelo présidente da 
autarquia aveirense, que reiterou que 
"Aveiro vai cumprir 
escrupulosamente os prazos, e a bola 
começou hoje a rolar dentro do 
relvado". Apesar do torn irônico, as 
obras de devastaçâo, orçadas em 
cerca de 80 mil contos, estando 
previsto o começo da construçâo do 
estâdio ainda durante o Verâo, e 

O Ministério da Educaçâo enviou 
para todas as direcçôes regionais um 
despacho a "relembrar a 
obrigatoriedade" de fixaçâo de 
balizas ao solo em espaços escolares e 
medidas alternativas para a remoçâo 
destes equipamentos. 

A directora-geral da Administraçào 
Educativa, Joana Orvalho, revelou 
que as normas do Ministério da 
Educaçâo, remetidas para as 
direcçôes regionais e autarquias, "hâ 
jâ alguns anos que explicitam a 
obrigatoriedade de fixar as balizas ao 
solo". Porém, em funçâo dos très 
acidentes que se verificaram em 

conta corn um investimento de 8,6 
milhôes de contos. 
Quanto ao financiamento para a 
modernizaçào global das estruturas 
desportivas para a realizaçâo deste 
evento europeu, o ministro do 
Desporto afiançou que "nâo hâ nem 
haverâ derrapagens", porque o que 
estâ em causa é "o conceito de 
empenhamento do Governo, através 
dos seus fundos pùblicos, na 
concretizaçâo de todos os projectos". 
A ideia é permitir que o futebol, a 
partir de 2004, seja diferente: "nâo 
seja um circo romano, mas um 
espaço de convivio", concluiu José 
Lello. 

apenas um mês, corn a morte de duas 
crianças e ferimentos graves em 
outra, o Ministério decidiu emitir 
nova recomendaçâo e divulgar 
procedimentos alternativos. "O 
problema começou agora a tornar-se 
grave porque os pavilhôes 
normalmente sâo polidesportivos e, 
em alguns casos, nâo têm sido 
seguidas as normas do Ministério da 
Educaçâo", acrescentou. Um dos 
problemas que se coloca na fixaçâo de 
balizas ao solo é porque muitas vezes 
os espaços utilizados para a prâtica de 
Andebol e Futebol de Cinco sâo 
aproveitados para a realizaçâo de 
outras actividades. Joana Orvalho 
afirmou que nenhum dos acidentes 
ocorreu em espaços escolares, 
referindo que o Ministério da 
Educaçâo decidiu reforçar a 
informaçâo sobre segurança e 
divulgar alternativas que permitem 
fixar as balizas ao solo durante os 
jogos, mas corn a possibilidade de 
serem removidas para a realizaçâo de 
outras actividades. 

Os futebolistas brasileiros Hugo, 
defesa central e ex-jogador do Mixto, 
do estado de Cuiabâ, e Evandro, 
ponta-de-lança do Malutron, Paranâ, 
assinaram na terça-feira contratos por 
duas épocas corn o Vitôria de Setübal. 
Os dois jogadores estiveram durante 
a manhâ de terça-feira no estâdio do 
Bonfim, efectuaram testes médicos e 

Os futebolistas alemâes reagiram 
efusivamente contra a sugestào das 
autoridades municipais de Verder 
Bremen para que seja proibido aos 
jogadores cuspir e assoar-se para a 
relva durante as partidas de futebol, 
por forma a nâo influenciar 
negativamente o comportamento das 
crianças. 
"Nâo podemos andar corn lenços no 
relvado, nunca vou desistir de cuspir 
e os outros também nâo", disse o 
meio-campista do Kaislerslautern 
Mario Basler. A sugestào da 
moratoria ao cuspe no relvado partiu 
de Willi Lemke, antigo futebolista do 
Werder Bremen e actual ministro do 
Desporto no Governo local. "Isto é 
um desporto de contacte. Nâo é um 
café da manhâ para senhoras", 
respondeu Basler, alegando falar por 
uma maioria dos futebolistas 
alemâes. 
Volker Roth, présidente da associaçâo 
alemâ dos ârbitros de futebol. 

O internacional português Rui 
Costa, da Fiorentina, é o principal 
objective da Lâzio, clube disposto a 
oferecer pelo "passe" do futebolista 
90.000 milhôes de liras (10,1 milhôes 
de contos/50,3 milhôes de euros), 
informou esta semana a imprensa 
italiana. 
Segundo vârias fontes, a Lâzio 
contactou a Fiorentina tende em 
vista a contrataçâo de Rui Costa, 

assinaram contrato corn o clube 
sadino. 
Hugo e Evandro regressaram quarta- 
feira ao Brasil e deverâo voltar ao 
Bonfim no proximo dia 30 de Junho 
para integrar o plantel escolhido por 
Jorge Jesus para a época 2001/2002, 
que assinala o regresso do Vitôria de 
Setübal à I Liga. 

comentou que a prâtica de cuspir 
para o relvado é "nojenta" e 
argumentou que os ârbitros correm 
mais do que alguns jogadores e nâo o 
fazem. "Ninguém me diga que 
(cuspir) é clinicamente necessârio. É 
apenas uma questâo de educaçâo", 
disse Roth. Quanto à hipôtese de os 
ârbitros sancionarem os jogadores 
que cuspam, Roth foi peremptôrio na 
récusa: "Nâo, obrigado. Depois a TV 
vai mostrar quando isso aconteceu 
nas nossas costas e tentar provar que 
falhâmos", disse o dirigente da 
arbitragem alemâ. 
A Associaçâo de Futebol Alemâ 
(DFB, segundo o nome em alemâo), 
admitiu ter recebido queixas de fâs a 
respeito de os jogadores cuspirem 
para o châo, mas relacionou-as corn o 
aumento e melhoramento da 
cobertura televisiva dos jogos e 
garantiu que nem a associaçâo nem a 
FIFA, irâo solicitar a imposiçâo de 
contrôles ao cuspe. 

mas de momento o clube de 
Florença nâo estâ disposto a 
transferir o médio português, a 
menos que o clube romano ofereça, 
além da quantia monetâria, alguns 
jogadores. Tudo aponta para que a 
Lâzio possa incluir na operaçào, o 
guarda- redes Luca Marchegiani e o 
avançado Simone Inzaghi, jogadores 
do agrado do treinador Roberto 
Mancini. 

BALIZAS FIXAS AD CHAR 

MINISTRO RLEMAO QUER 
PROIRIR 0 CUSPO NA RELVA 

LAZIU INTERESSADA 
EM RUICUSTA 

S50 coupon 
Vwith dooklftgié'tSf|çl|00:; 

Nuno Santos: uProfissional e professorn 
“FICO corn muita pena por Peter 
Schmeichel abandonar porque se 
trata de excelente pessoa e ôptimo 
profissional, além de ser um professor 
de grande qualidade, tendo 
desempenhado papel fundamental na 
conquista do titulo pelo Sporting. Pela 
minha parte, confesso que aprendi 
imenso nos contactos corn ele. Penso 
que todos os jovens que desejam ser 
guarda-redes de qualidade devem 
seguir as suas pisadas.” 
O comentârio é de Nuno Santos, 

guardiào leonino que esta época 
deixa Alvalade por empréstimo. 
Analisando o confronto entre Nélson 
e Tiago pela titularidade, Nuno 
Santos manifesta opiniâo curiosa. 
“Vai ser luta muito renhida. Sempre 
que jogou, o Nélson teve ôptimo 
comportamento, mas gosto do Tiago 
e, sem menosprezo para alguém, 
considero que nasçeu para ser guarda- 
redes, enquanto o Nélson e eu 
precisamos trabalhar para fazer algo 
mais.” 
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Pinto da Costa desmente 
contrataçâo de Jardel 
O présidente do FC Porto, Pinto da Costa, 
desmentiu a contrataçâo do avançado brasileiro 
Mario Jardel à formaçâo turca do Galatasaray, 
adiantando que o clube de Istambul tentou, isso 
sim, contratar o médio Cândido Costa. 
"Nâo é verdade que o Jardel tenha contrato corn o 
Porto ou que seja sequer pretendido. O nosso 
plantel esta fechado e estamos muito satisfeitos 
com ele", disse Pinto da Costa em Leiria, onde 
participou numa reuniâo do "G-18". 
O présidente portista negou ter recebido uma 
proposta de troca de Chainho, Nélson e Aleinitchev 
por Jardel: "E muita “fruta” por um jqgador sô. 
Nâo recebi nenhuma proposta dessas. È verdade 
que ontem (terça-feira) estive corn um représentante 
do Galatasaray que queria negociar um jogador 
que o FC Porto considerou inegociâvel: Cândido 
Costa". 
O lider portista desmente assim um negôcio que é 
dado como consumado na Turquia e pelo prôprio 
site oficial do Galatasaray, que fala de um acordo 
que envolveria o pagamento de seis milhôes de 
dôlares (cerca de 1,4 milhôes de contos) e ainda a 
cedência definitiva dos très jogadores 
mencionados. 
A sustentar o facto, a noticia, intitulada "Jardel no 
Porto outra vez", dâ conta de uma clausula no 
contrato de Mario Jardel que estipula o direito de 
preferência do FC Porto caso o brasileiro regresse 
ao campeonato português. 

Seguro quanto à consumaçâo do negôcio, o site da 
formaçâo turca diz mesmo que o futebolista 
poderia aparecer nas Antas para formalizar o 
acordo... algo bastante improvâvel, até porque 
Jardel esta no Brasil ao serviço da selecçâo 
"canarinha". 
O interesse efectivo do FC Porto no atleta poderâ 
ser explicado pelo facto de o empresârio sul- 
americano Juan Figer ter estado dois dias no Porto 
onde se reuniu corn a SAD portista, num encontro 
em que também terâ participado Mehmet Cansun, 
vice- présidente do Galatasaray, cujo propôsito, de 
acordo corn Pinto da Costa, séria entâo levar 
Cândido Costa. 
A Agência Lusa tentou confirmar junto do 
Galatasaray a alegada transferência de Mario 
Jardel para o FC Porto, mas o ùnico elemento do 
clube autorizado a dar informaçôes, o responsâvel 
pela imprensa, Turgai Vardar, estâ férias e "é 
insubstituivel nas suas funçôes". 
Em Leiria, Pinto da Costa esclareceu ainda o que 
defesa Mario Silva, contratado ao Nantes em 
antecipaçâo ao Benfica, "nâo vai para o Porto 
ganhar o dobro". 
"Ouvi o sr. Joâo Malheiro, porta-voz da direcçâo do 
Benfica, dizer isso, mas nâo é verdade. A verdade é 
que para o Porto foi ganhar muito mais do que iria 
ganhar para o Benfica porque no Porto nâo 
funcionam “off-shores”. Tudo o que é pago aos 
jogadores do FC Porto é pago pelo FC Porto e fica 

registado na sua contabilidade. Nâo precisamos de 
fiscalizaçôes atrâs de “off-shores", acusou. 
Pinto da Costa revelou ainda que Mario Silva 
custou ao FC Porto um milhâo e 400 mil dôlares, 
"sem ser necessârio recorrer a garantias bancârias, 
ao contrario do que o Nantes pedia a outros 
clubes". "A nôs disseram-nos que nâo era preciso", 
apontou. 
O responsâvel do FC Porto negou ainda que o seu 
clube esteja interessado no médio esloveno 
Zahovic, do Valência, cujo ingresso no Benfica 
parece estar por horas. "Quem conhecer o nosso 
plantel sabe que jâ nâo temos mais vagas para 
jogadores extra-comunitârios", disse. 

mroMùwis D£ALtxk.m 

Lisboa 

Em média, os nossos clientes estâo a caminho dos seus destinos 
em 15 minutes, dentro da viatura que solicitaram. 

Contacto: Happy Travellers (Galleria Mall) 
1245 Dupont St, Toronto Ont. 
Tel: 416-531-5000 
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Selecçâo lusa garante presença na final do Mônaco 
Portngal vence segunda etapa da liga Enropeia 
A selecçâo portuguesa derrotou a Itâlia por 6-3 em 
partida da terceira e ultima jornada da segunda 
etapa da Liga Europeia (Grupo B) e ficou em 
primeiro lugar na prova. Madjer, corn très golos, foi 
O marcador de serviço. A Alemanha ficou em ter- 
ceiro lugar e a Irlanda em quarto. 
Além de melhor marcador Madjer foi considerado 
O melhor Jogador do torneio 

/\ ŒfveiQ QQ comunidode 

Orgulhoso de ser 
Português. 

\A V ^ \ ^ T5anhe um quadro da colecçâo 
^ miniatura da STANIEY CUP, de valor 

superior a $1,500 dôlares. 
Envie o recibo de compra de cerveja 
corn O seu nome, morada e telefone na 
parte de tràs, até dia 4 de Julho para: 

Bob Raposo 
Também pode entregar o recibo Stanley Cup fcontest 

peSSOalmente na Local 183 Labatt Brewers 
50 Resources Rd. 

Etobicoke, On 
Sorteio a 9 de Julho M9P3V7 

Para todos os seus eventos ou ocasiôes espe- 

cias, contacte Bob Raposo para o ajudar a 

tratar de tudo o que précisa 

(416)248-0751 
*TM/MC Labatt Brewing Co. 


