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COMUNIDADE 
Quinta-feira 19 Julho, 2001 

O MILENIO 

sem vert;ebras 

Ninguém esta acima da Lei - regra de ouro de um 
Estado de Direito, de uma Democracia. 
Aqui, no Canada, mantém-se a regra. 
As instituiçôes continuam a demonstrar que a 
democracia nao é apenas uma visâo, é uma risonha 
realidade. Os responsaveis das instituiçôes continuam 
com "a mania" de fazer funcionar os mecanismos 
democraticos tal como foram estabelecidos. 
•A LEI é para cumprir! 
Ninguém estâ acima da LEI! 
Ainda nao hâ muito tempo, "caiu o Carmo e a 
Trindade" quando, confiadamente, escrevemos 
em O Milénio parte das regras que regem a 
CRTC, relacionadas com a proposta da RTPi 
com a intençâo de entrar oficialmente na rede 
de cabo digital do Canada, 24 boras por dia, 
sem o obrigatorio "Canadian Talent" e, ainda, 
entrando em conflito directo com instituiçôes 
canadianas jâ devidamente autorizadas. 
Sem surpresas para quern conhece as regras, a 
Comissâo (CRTC-Canadian Radio-television 
and Telecommunications Commission) nao 

aceitou a proposta da RTPi. 
Cumpriu-se a LEI pura e simplesmente. 
Ainda hoje nao compreendemos a campanha 
injuriosa feita contra nos, particularmente 
contra Frank Alvarez, apenas porque dissemos 
a VERDADEi? 
Foi atirada tanta poeira para o ar, tanta 
acusaçào sem fundamento, que nem vale a 
pena falar mais nisso. Séria "chover no 
molhado"... 
E, agora? 
Calma e honestamente, como sempre, vamos 
trabalhar de modo a cumprir a nossa missao de 
defender e promover a COMUNIDADE 

portuguesa e PORTUGAL, nos caminhos da 
LEI, nas regras democraticas, as regras que 
"nao sendo perfeitas"... sâo as melhores que 
conhecemos! 
OBRIGADO a todos os que, mesmo "debaixo 
de fogo cruzado e violento" nos apoiaram 
sempre, nao dando ouvidos a quern tanto nos 
tentou denegrir. Nao brinquemos com coisas 
sérias. 
Mais palavras para quel 
Ontem, hoje e, esperamos, amanhà, nada nem 
ninguém estarâ acima da Lei! 

JMC 

La OCT Jeitore: 

Old, ^enle fixe! 
O Verâo nào nos 
"apertou" muito nos 
ültimos dias devido as 
chuvas que cairam e ao 
abixamento natural da 
temperatura mas, 
acreditem, vêm ai 
muitos mais dias de 
queimar a pele... 
Aproveitem os 
piqueniques para gozar 
o Sol e, 
simultaneamente, as 
frescas sombras do 
arvoredo. 

Por falar em piqueniques, nao faltem 
ao piquenique anual da Casa do 
Alentejo, em Toronto, que terâ lugar 
no domingo, dia 29 de Julho, no 
Solvenian Hunters & Anglers Club, 

no R.R. #3, em Everett, Alliston. 
A animaçâo estarâ a cgrgo do Rancho 
Folclorico do Vasco da Gama de 
Hamilton, dos Ranchos Folcloricos 
da Casa do Alentejo, miisica para 
dançar com o conjunto Sequência e... 
jogos de futebol, torneio da Malha e 
jogos tradicionais. 
Havera sardinhas e pao de milho para 
todos! 
Nao percam a vivência saudâvel dos 
piqueniques portugueses, 
particularmente, os sempre alegres e 
culturais realizados pelos compadres 
alentejanos. Contactem a Maria 
Fidalgo, para informaçoes: 41f> 537- 
7766. 

O Grupo Folclorico da Casa do Povo 
de Rabo de Peixe (A Gaivota), de Sâo 
Miguel, Açores, vai "esvoaçar" entre 
nos, nos ültimos dias de Julho e 
primeiros dias de Agosto. 
A primeira actuaçào sera segunda- 
feira, dia 30 de Julho, na Câmara 
Municipal de Toronto. 
Terça-feira, dia 31, exibiçôes na Casa 
dos Açores de Toronto. 
Quarta-feira, dia 1 de Agosto, estarào 
em acçao no salào de festas da Igreja 
de Santa Inès, em Toronto. 

Se.xta-leira, dia’ 3, jantar e exibiçâo 
dos Gaivotas no salào da Igreja de 
Cristü Rei, em Mississauga. 
Sàbado, dia 4, participaçâo no 
Festival de Folclore nas festas do 
Scnhor da Pedra. 
No dia 5 de Agosto, domingo, 
acompanhamento e participaçâo na 
Procissào do Senhor da Pedra. 
Informaçoes: 416 603-2900. 
De 29 de Julho a 6 de Agosto, 
apreciem o folclore açoriano corn o 
Grupo de Folclore (A Gaivota), da 
Casa do Povo de Rabo de Peixe, Ilha 
de Sâo Miguel. 

No centro para a 3a. idade do FIRST 
PORTUGUESE, os mais idosos 
desfrutam de cuidados, carinho, e 
podem participar em muitas 
actividades intelectuais e fisicas. 
Contactem para mais informaçôes; 
416 531-9972. 
O First Portugues C.C.Centre vai 
realizar o seu anuàl cruzeiro no Lago 

. Ontario, no dia 5 de Agosto. 
Almoço e divertimentos. Nào percam 
este convivio salutar, passeando no 
Lago Ontario, relaxando e 
apreciando a beleza da cidade de 
Toronto e das pequenas ilhas 

fronteiriças. 
Informaçôes e réservas; 416 531-9971. 

Corn votos de um magnifico fim-de- 
semana para todos, espero que levem 
convosco O Milénio e façam dele o 
passatempo favorito nas horas de 
lazer (também serve para matar 
algum mosquito incômodo!). 
Obrigado. Até pr'â semana! 

JMC 
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CANADA 

A "oii'mpica" decisâo 
Por: Fernando Cruz Gomes 

Os Jogos Olimpicos de 2008 

vâo para... Pequim, na China. A 
decisâo foi conhecida na data 
prèviamente marcada. Toronto, no 

Canada, chorou. Como choraram 
outras gentes de outras cidades que 
estavam na corrida. 

Pequim foi escolhida por 
motivos politicos, no dizer da maior 
parte dos analistas que se 
debruçaram sobre a actividade 
frenética dos meses que antecederam 
O dia "D". Acredita-se que a realizaçâo 

dos Jogos Olimpicos, corn a multidâo 
de gentes e de ideais a registar na 

altura, em 2008, faça o Poder-Poder 
daquele grande Pais entrar num 
outro mundo mais de acordo corn a 

temâtica que preside à'esmagadora 
maioria das Naçôes. 

Acredita-se é força de 

expressâo, porque no fundo, bem no 
âmago dos que decidiram votando, 
sabe-se que voto é coisa que Pequim 

abomina, como abomina outras 
coisas que têm a ver corn os direitos 
humanos. 

Para Toronto ficou o colorido 
gérai de uma campanha que 
mobilizou tudo e todos, corn afinco e 

denodo, na procura da afirmaçâo da 
cidade como "centro do mundo". 
Mesmo jâ o sendo, corn a vivência (e 
convivência) de muitas e variadas 
gentes oriundas dos quatro cantos da 
Terra, Toronto nâo desdenharia 
provâ-lo uma vez mais. 

Nâo foi possivel. Paciência. Para 
outra vez sera. 

Ficamos agora todos a remoer as 
nossas raivinhas intestinas, atirando 
setas aqui e além. Ao "mayor" que 

sonhou o sonho de se ver em 

caldeirâo fervente corn muitos 

nativos do Quénia a dançarem à 
volta. Ao "Premier" que vai aumentar 
as taxas para colmatar o rio das 

despesas jâ feitas sem contrapartidas. 
Ao "Prime Minister" que saltou para a 

liça tarde demais. Como a culpa nâo 
quer morrer solteira, vamos todos 
arranjar-lhe namoro... 

Hào-de ver que até vamos 
bâter no Frank Alvarez e no Tony 
Dionisio. A esses que trabalharam na 

comissâo de campanha que haveria 

de trazer os Jogos, vamos nos 
verberar-lhe o nâo terem podido fazer 

mais. Como se das suas màos pudesse 
sair o "fumo branco" das Olimpiadas 
de 2008. 

Entende-se desde jâ que se hâ 
comunidade que perdeu corn a perda 
dos Jogos, a portuguesa é capaz de 

estar à cabeça. Sendo aquela que mais 
gente sua dâ para a construçâo nesta 
area de Toronto, era também aquela 

que mais proveito poderia tirar dos 
Jogos. Hâo-de ver que o actualmente 
prôspero sector da construçâo civil 

que se aprestava para o que viria a 
seguir, vai ser a que mais sofre. E 

como a comunidade portuguesa 
ainda nâo diversificou 
suficientemente as suas actividades 
no Canadâ... 

De qualquer modo, nos ùltimos 
tempos, Toronto perdeu os Olimpicos 
para Atlanta e a Expo 98 para Lisboa. 
Renasceu das cinzas como a Fénix e 

candidatou-se às Olimpiadas 2008, 
que perdeu também. Jâ estâ a pensar 
nos Jogos de 2012. 

Esta cidade - nova e mais nova 
parecendo - nâo pâra de sonhar! 

Do Tempo Que Passa 
Por; Maria Arlete Antunes 

Toronto, Cidade Menina acordou 
corn um sol radioso, quente, 

vibrante de luz resplandecente. 
Viveu, pelas primeiras horas da 
manhâ, momentos de alegria, de 

euforia esfusiante. 
Num sentimento de ansiedade, 
de palpitar constante à espera da 

noticia de que o seu "coraçâo" 
- as cidades também têm coraçâo?! - 
Receberia o sangue dos Olimpicos... 
O sangue de todas as Pâtrias que 
corre nas tuas veias... 
O sangue que escasseia na mente dos 

homens. 
E os conduz â cegueira em busca de 
novas ambiçôes. 
Ai Menina, Menina Cidade-Mâe 
foste novamente atraiçoada numa 

manhâ de sexta-feira, 13... 
Transformada em tristeza para 

quantos procuravam saciar a sede de 
te ver escolhida. 
E a tristeza invadiu os nossos 
coraçôes, em pranto, de braço dado 
com as nuvens de cinzento vestidas. 

Avolumavam-se uma a uma, 
espelhando-se por toda a parte em 
sinal de proteste. 

Mas a teus pés continuâmes nos 
firmes e fiéis a erguer-te a nossa 
Bandeira 
do respeito, 

da paz, 
da admiraçâo, 

do amor. 
Toronto, Menina Cidade 
We ail way s love You! 

I Assine O Milénio ou 
I adquira informaçôes 
* contactando: 

« « « « 

(416) 538-0084 
(416) 538-0940 
info@omilenio.coin 
1087 Dundas St. W. 
Suite #103 
Toronto, On, M6J 1W9 

Kg» A », ». « A. ^ .itp. flfl.'ft- -fr 

CEHY DA ROCHA RANGEL 

Este verào 
procure todas as 
mobflias para o 
seu lar em: 

^/Hanueû ^iùaa 

Ouaiidade 

OriginaHdade 

«Il ij'^"11 l'i J 

02/09/1940 - 09/07/2001 

Geraldo Mota Rangel, natural do Rio de Janeiro, filhas e netos, 
agradecem penhorados a todos quantos participaram no ùltimo 
adeus à mulher, màe e avô CENY DA ROCHA RANGEL, 
falecida em 09/07/2001, apôs doença grave e prolongada. 
Paz à sua aima! 

VISITE Jâ A ARTNOVA FURNITURE PLUS 

z)z)2 liJilLj' EL !jüyi3L yjjj ■J'iU'UJJilJ 
6-53S-1 1 33 

EU JJ 1JJ/91JIJLETJ JJU yjJJ illJilLJJ 
51 5-766-0444 
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Cruzeiro do "U Can 2 Canada ltd" 
O proprietario da Escola de 
Computadores para Principiantes de 
todas as Idades, o lusocanadiano 
Jacinto Simôes, realizou um 
simpatico cruzeiro no Lago Ontario 
com alunos e familiares, na sexta- 
feira, dia 20 de Julho. 
Uma noite que se iniciou com uma 
temperatura muito agradavel que se 
tornou menos confortavel, à medida 
que a noite avançava... 
Mas, o convivio, os 
comes-e-bebes e a müsica, 
fizeram esquecer o 
arrefecimento nocturno. 
O barco, o belissimo 
veleiro Impire Sandy, 
vogou suavemente pelas 
àguas do Lago Ontario, 
dando-nos uma visao da 
cidade de I'oronto, nas 
suas très vertentes: 
durante o dia, ao 
escurecer e de noite, com 
toda a sua luz e cor, de 
uma beleza 
deslumbrante. Ibronto é 
realmente uma cidade 
bonita, diferente, 
especialmente quando 
vista de uma veleiro 
"adormecido" sobre as 
leves ondas do Lago... 
Enquanto a noite 
avançava, Jacinto Simôes 
serviu de anfitriâo e de 
distribuidor de prendas. 

T-Shirts, livros e cursos gratis, de 
tudo se serviu para animar os 
"navegadores" seus alunos e 
convidados. Pela nossa parte, 
agradecemos os livros com que nos 
brindou, livros üteis para fazermos a 
iniciaçâo aos computadores. 
Uma noite bem passada, um convivio 
para repetir. 
Obrigado, Jacinto Simôes. 

Whehiak 
Domingos Meat Packers Ltd. 

Festas do 
Centro Cultural 
Portugues de 
Mississauga 

ii 
PRÛXIMA FESTA 

Cruzeiro no Lago 
Ontario, sexta-feira 
20 de Julho com 
saida as 20h00. 
Info.: 905 286-1311 

INFO: 905-275-6844 

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

II 
|i 

I y ' 

Ii 
I! 
II 

IP 
II I I 

Tel: [4161762-5503 OU 1-800-935-4441 
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Para tudo se acabar 
na 5a. feira... 

pretendiam almoçar, foram 
dramaticamente surpreendidos com 
a queda de um rochedo enorme. Foi 
um choque tremendo, um grande 
estrondo e uma poeirada infernal... 
Foi dificil controlar o carro a tempo 
de nada sofrerem... para além do 
grande susto! 
Quando tudo passou, jâ corn os 
coraçôes desacelerados, respiraram 
fundo e saiu a velha sentença: - 
Escapâmos por milagre! 
Um ano depois, jâ em 2001, também 
na quinta-feira, dias antes do inicio 
das Festas do Senhor Santo Cristo, o 
drama hateu à porta do Jack Rebelo. 
Sem mais nem porquê, uma 
trombose repentina, prostrou-o. 
Levado ao Hospital em estado 
critico, os médicos conseguiram 
reanimâ-lo e salvar-lhe a vida. -"Foi 
um milagre!", sentenciou de novo. 
O Jack Rebelo, ainda debilitado, 
quinta-feira ou nâo, procura andar 
de câ para là, de modo a poder 
saborear a vida o mais possivel. Vai 
em breve até New Bradford, às festas 
tradicionais naquele torrâo 
americano e, no proximo ano, se 
Deus quiser, hâ-de voltar ao Senhor 
Santo Cristo, em Ponta Delgada. 
Corn ou sem milagre, sào précisas 
muitas quintas-feiras na vida de um 
homem... 

St. Clair-Dufferin Medical Centre 
S045 □ufferin Street, a norte da Rogers Road 

Temos o prazer de anunciar que o Dr. Paul Hasson 
médico de famflia 

juntou-se aos seguintes médicos: Dr. W. E. McNeilly, Dr. A. M. 

Samji, Dr. N. Zeman, Dr. C. Paulaitis, Dr. K D. Rampersad e 

Falamos Português, Italiano, Espanhol e Inglês 

O horàrio cio Médical Coniio é o seguinie: Pâia ÇÛTiSUltaii 

Segunda a Sfxta-t'eira - H:d() am - H:30 pin COntHCtC 

Sàbados das H:30 am - 2;(H) pm Tel; (416) 651-1210 

Outros serviços disponiveis no St Clair-DufFerin Medical Centre l'isiotcraffia. riti asom. Radiogialias. 
h^sU;s ao stress, aos ossos, às alergia.s, à audiçào. hxamcs Pulmonares, l'XXt, Clinica de distuncôt's de sont», 

hannària. Dtmtista. Laboratôrio Medico, hCH(). Holit'i Monitor. Mainogralias, 

Eglinton 

St. Clair 

Parece a cantiga brasileira que evoca 
o Carnaval mas nâo é. 
Trata-se somente de acontecimentos 
naturals que, segundo a "vitima" Jack 
Rebelo, "até parece milagre! Sô por 
milagre escapamos!". 
Hâ dois anos, numa quinta-feira, Jack 
Rebelo -antigo proprietârio da 
Hardwick Hardware, lembram-se?- 
acompanhado de Maria Meiga 
Miranda, também de Toronto, e do 
amigo José Medeiros, da Candelaria, 
em passeio na estrada de Agua de 
Pau, jâ perto do restaurante onde 

No Hospital, Jack Rebelo rccebe a 
visita da irmâ Eduarda do Canto 
Rebelo Miguel. 

lANITA RESENDES 
vence e convence 
A jovem lusocanadiana, LANITA 
RESENDES, brilhante estudante 
de piano, conquistou uma 
Medalha de Ouro e uma Boisa de 
Estudos, no ultimo concurso em 
que participou, na Universidade de 
Ottawa, nos passados dias 23 e 24 
de Junho. 
O concurso foi para alunos dos 
graus 8, 9 e 10, corn diploma em 
piano, instrumentos de corda, voz 
e instrumentos de boca 
(Woodwinds). 
Depois do anüncio dos vencedores, 
teve lugar um concerto no Tabaret 
Hall, em Ottawa, onde repetiram 
um dos temas tocados na 
competiçâo. A jovem LANITA 
tocou Nocturne, Op. 9 #2, de 
Chopin e a peça executada na 
competiçâo, um minuet em Sol, 
Op. 14 #2, de Paderewski. 
Lanita Resendes, de 13 anos de 
idade, continua a surpreender pela 
sua facilidade em aprender e 
executar. Os especialistas na matéra 
auguram um future risonho para a 
jovem lusocanadiana, natural e 
residente em London, Ontârio. 

Felicitamos os pais de Lanita 
Resendes pelo apoio constante à 
filha. Para a Lanita Resendes o desejo 
de continuo crescimento artistico e 
que nunca lhe faite a força interior e 
a paixâo pela müsica que tanto gosta. 

I I igEyers» RdJ; 

Teigrimpùth Ave.;.J ; ;3i iS rf 
^ JÜiosmAveP; ;■§ g' 

^ _ r- ; 9®: 5- : O 
^Holland.. 

  ■C'^i'^Éàrîu 
' À: i Y i: . C- Befet ■ 

H.ope 

.Morrison Ave. 

12: ;i2 ip/tJSpect 

: AV«; 

§ Q !. .. 
5 Goodvvocü^^'^^rlavyn Avs. 

.S Cemeiéry 

IGREJA CARISMA 
Reverendo 

Tony Silveira 

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

IGREJA: 236 Nairn Ave. 

Domingo 3:00 PM 
Quai'ta e Sexia 7:30 PM  

CAMBRIDGE 
IGREJA: 96 Elgin Street South 

Domingo 6:30 PM- 
Tcrca e Quinta 7:30 PM 

L 0 .N I) 0 N 
IGREJA: 245 CLARKE RO 
PhtvneJEax: (5 (9> H5S-5028 
Pastor ioao Batista D, da Silva 
Enluit: ibdsf^carismachurch.coiïi 
Sâbado 6:00 PM Quinta 7:30 PM 

Catedral Carisma 
280 Mtiln Street East 
ESCRITÔRÏOS (SEDE): 
16 West Ave S. C 
Hamilton, Ontario. ESN 2Sl 

EM PORTLXÎUÊS 
Doming(> 11 :(X) AM 
Terça e^Sexta 7:30 PM s 
IN ENCiLLSH - Sunday 9:30 |M 
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Tv Digital : 0 que é e para que serue 
A televisào digital terrestre, garantem 
entu^iiastas, vai provocar a mais 
importante revoluçào no sector 
audiovisual desde a transiçâo do 
preto e branco para a TV a cores. 
Notam que vai permitir a 
multiplicaçâo do numéro de canais e 
um novo tipo de relaçâo corn o 
espectador, mas, principalmente, é 
um instrumente fundamental da 
sociedade da informaçào. 

Num Horizonte cada 
vez mais perto 
descontinuarâ o 
sistema analôgico, 
implicando novos 
parâmetros fisicos e 
aplicaçôes inovadoras 
para o utilizador e 
operadores de 
telex isâo e redes. 
Tecnicamente, a 
televisào digital por 
difusào hertziana 
terrestre distingue-se 
da actual televisào 
analôgica por assentar 
numa tecnologia que 
permite reduzir todo o tipo de 
informaçôes a um côdigo binârio. 
Esta alteraçâo tem importantes 
repercussôes, nomeadamente na 
qualidade de imagem e som da 
televisào digital, que melhoram 
consideravelmente. Desaparecem as 
perturbaçôes na imagem, os 
chamados "fantasmas", uma vez que 

num côdigo binârio nào existem 
variaçôes: ou existe imagem perfeita 
ou nào existe nada. 
Na televisào analôgica, uma 
frequência (canal) corresponde a um 
sô programa enquanto na televisào 
digital o numéro de programas por 
cada canal multiplica-se. 
Desta forma, a gestào do espectro 
radioeléctrico torna-se mais fâcil e 
permite libertar espaço para novos 

serviços televisivos (pay-TV, pay per 
view e televisào interactiva) e a 
possibilidade de introduzir outros 
serviços como a Internet, o que faria 
do televisor um portai de acesso ao 
universo digital, mais acessivel à 
generalidade dos cidadàos do que um 
computador. 
Além disse, a televisào digital 

Pf Rf - Pf R 
L.L.B.O. 

CHURRASQUEIRA 
GRILL HOUSE  RTPi 

Aqui ninguém 
paya impostos 
Agora, aos almoços, 

ninguém paga taxa de 
imposto na comida e bebida 

Grande garrafeira 
a bons preços 

e sem taxa de imposto 

Cozinha tradicional 
portuguesa corn 
dois cozinheiros 

vindos de Portugal 

928 College St, Toronto 
(College e Dovercourtl 

Besenias e encomendas nara fora: 

Tel.: 416 537-2098 

terrestre possibilita uma 
cobertura mais vasta do 
que o cabo ou o satélite, o 
que permitirâ oferecer 
uma gama mais alargada 
de programas e serviços a 
cidadàos que actualmente 
dispôem de uma reduzida 
oferta televisiva. 
A possibilidade de outros 
tipos de recepçào 
televisiva (portâtil e 
môvel). para além da 
tradicional recepçào fixa, 
constitui outra das 
vantagens da televisào digital. 
Uma vez que o formato digital 
permite a transmissào de dados. \oz e 
imagem no mesmo suporte, estâ-se 
perante uma verdadeira convergêneia 
multimedia. 
A flexibilidade constitui a palavra- 
chave para définir a televisào digital 
terrestre: oferece varias possibilidades 
em termos de recepçào, qualidade, 
numéro de programas ou robustez do 
sistema, permite adaptar-se, corn a 
maxima eficâcia, a cada aplicaçào. 
Para ter acesso à nova tecnologia, o 
espectador terâ de possuir um 
descodificador (vulgo Set Top Box), 
ou, no futuro, uma televisào digital, 
que actualmente constitui uma opçào 

muito dispendiosa, na ordem dos 
milhares de contos. 
A transiçâo para o digital vai ser, em 
ultima anâlise, inevitàvel, uma \ez 
que apôs um periodo de coexistência 
de ambos os sistemas (simulcast), o 
analôgico sera desligado (momentij 
do switch-off) e apenas o digital 
subsistirâ. 
As provisoes apontam para que o 
simulcast se mantenha por um 
periodo entre 10 a 1.5 anos. 
Em Portugal, o processo de transiçâo 
para o digital iniciou-se em 20()0, corn 
o lançamento do concurso pùblico 
para a exploraçào da plataforma 
digital terrestre, num investimento 
total em infra- estruturas da ordem 
dos 100 milhôes de contos. 

EEI : Astronautas realizam 
segundo passeio espacial 
corn êxito 
Os astronautas Michael Gernhardt 
e James Reilly’ realizaram hoje 
corn êxito o segundo "passeio" da 
sua missào, ligando tanques de 
oxigénio e nitrogénio à nova porta 
de entrada da Estaçào Espacial 
Internacional (EEI). 
O passeio espacial, que durou 6 
horas e 20 minutos, terminou as 
10H33 (em Lisboa), indicou o 
controlador da missào. 
Os astronautas contaram com 
ajuda do novo braço robotizado da 
EEI, o Canadarm2, de fabrico 
canadiano, e instalaram dois 
tanques de oxigénio e um de 
nitrogénio na nova porta (câmara de 
descompressào que permite entrar e 
sair na plataforma sem necessidade, 
como até aqui, de fazê-lo através de 
um vaivém acoplado à plataforma 
orbital). 
Os engenheiros de voo Susan Helms 
e Jim Voss, que residem hâ quatro 
meses na estaçào, manobraram o 
braço robotizado, enquanto a 
especialista de missào no Atlantis, 
Janet Kavandi, operou o braço do 
vaivém e o piloto Charles Hobaugh 
coordenou o passeio espacial. 
Os tanques, que têm um peso de 540 
quilogramas na Terra, sào 
necessârios para voltar a pressurizar 
a câmara apôs os passeios espaciais e 
para repor ar no resto do comple.xo. 
Outros dois tanques serào instalados 
durante um terceiro passeio 

agendado para sexta-feira, disseram 
fontes da NASA. 
O segundo passeio espacial teve 
inicio poucas horas depois da NASA 
ter decidido prolongar por um dia a 
missào do Atlantis na estaçào devido 
a problemas técnicos que alteraram o 
programa de trabalho dos 
astronautas. 
Depois de, na semana passada, ter 
sido detectada uma fuga na bateria 
de um dos fatos espaciais e de, no 
domingo, se ter registado problema 
idêntico num dos sistemas de 
refrigeraçâo da estaçào, uma terceira 
falha foi detectada nos sistemas de 
pressurizaçâo da plataforma orbital. 

Kyle Herring, porta-voz da 
NASA, disse que, por esse motivo, os 
astronautas foram obrigados a 
atrasar os seus trabalhos, o que ditou 
o prolongamento da missào até à 
prô.xima terça-feira. 
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Espaço : Conquista de Marte 
começou hà um quarto de 
séeulo 
O primeiro objecto construido pelo 
Homem chegou a Marte hâ 25 anos, 
uma data que a NASA vai assinalar 
corn simpôsios sobre o futuro da 
exploraçâo do planeta vermelho. 
A sonda Viking 1, construida pela 
Agência Espacial Norte- Americana, 
poisou na superficie de Marte a 20 de 
Julho de 1976, tornando-se a primeira 
missâo bem sucedida a descer no 
planeta. 
O projecto Viking (que teve 
continuaçâo corn um segundo 
dispositive) mudou a compreensâo do 
mundo marciano e as imagens que 
foram recolhidas por esta missâo 
continuam a ser um documente 
cientifico valioso para o estudo do 
planeta vermelho. 
O administrador da NASA, Daniel 
Goldin, proféré quinta-feira a 
conferêneia de abertura do simpôsio 
"Continuando a Conquista 
Celebrando Viking e Olhando para o 
Futuro da Exploraçâo de Marte", um 
evento que decorre no Auditôrio 
Grosvenor da Sociedade Nacional de 
Geografia, em Washington. 
Na sexta-feira, dia em que passam 
precisamente 25 anos sobre a descida 
da Viking em Marte, decorre no 
centro de conferêneias LangleyÈs 
Reid da NASA uma discussào 
subordinada ao tema "Viking: O 
Primeiro Encontre". 
A Viking 1 operou na Planicie de 
Chryse até Novembre de 1982. 
A sonda Viking 2 poisou na Planicie 
da Utopia a 03 de Setembro de 1976 e 
permaneceu operacional até Abril de 
1980. 
Os dois dispositivos recolheram mais 
de 4.500 imagens da superficie 
marciana e efectuaram mais de très 
milhôes de mediçôes relacionadas 
corn as condiçôes climâticas do 

planeta. 
O programa Viking ira ser lembrado 
sobretudo pela procura da vida em 
Marte. Cada sonda transportava 
varies instrumentes de biologia 
destinados a detectar sinais de vida 
no solo marciano. 
Foram as experiências realizadas 
nesta missâo que levaram os 
cientistas a concluir pela nâo 
existência de vida em Marte, pelo 
menos nos locals analisados, embora 
nâo excluam que esta possa ter 
existido no passade ou que possa 
ainda existir em outres locals 
inexplorados do planeta vermelho. 
O coordenador do projecto Viking, 
James Martin, sublinhou que, antes 
desta missâo. Marte era praticamente 
um, planeta desconhecido. 
"O planeta tinha sido observado 
apenas a partir do espaço e as 
imagens que tinhamos eram â escala 
de um campo de futebol", sublinhou 
Martin. 
Em Abril de 1978, o projecto Viking 
ficou entregue ao Jet Propulsion 
Laboratory (Pasadena) da NASA, que 
continua a coordenar o programa de 
exploraçâo de Marte, um esforço de 
mais de duas décadas nem sempre 
bem sucedido. 
Em 1992, a NASA lançou a Mars 
Observer, uma sonda enorme de très 
toneladas que deveria colocar-se em 
ôrbita do planeta vermelho. O voo 
decorreu normahnente, mas as 
comunicaçôes corn a nave foram 
subitamente interrompidas no 
momento em que se aproximou de 
Marte. 
Em 1997, a sonda Mars Pathfinder 
poisou corn sucesso na superficie de 
Marte, reacendendo o entusiasmo do 
mundo da Astronomia e do püblico, 
que acompanhou durante vârias 

semanas as 
evoluçôes em solo 
marciano do 
pequeno robô môvel 
Sojourner. 
Meses mais tarde 
chegou proximo do 
planeta vermelho a 
Mars Global 
Surveyor, que se 
colocou em ôrbita para cartografar o 
astro. 
Passados quatro anos, a sonda 
continua a transmitir fotografias e 
dados. 
No final de 1999, a NASA sofre dois 

rudes golpes: a perda das sondas 
Mars Climate Orbiter (MCO) e Mars 
Polar Lander (MPL). O relatôrio de 
uma comissâo de inquérito mostra 
que estes fracassos sâo imputâveis a 
falhas da Agência espacial norte- 
americana. 
Em Abril deste ano, a NASA retomou 
corn sucesso as missôes ao planeta 
vermelho, corn o lançamento da 
sonda Mars Odissey 2001. 
Em sete meses, o engenho de 758 
quilogramas farâ uma trajectôria de 
460 milhôes de quilômetros antes de 
chegar ao seu destino. 
A sonda integra um programa que 
compreende o lançamento de mais 20 
visando obier uma compreensâo total 
do planeta. 
Nos prôximos quatro anos, o 
orçamento anual destinado ao 
planeta sera de 400 milhôes de 
dôlares (88 milhôes de contos). 
A Mars Odissey devérâ fornecer 
informaçôes sobre a presença de âgua 
até um metro de profundidade, a 
composiçâo geolôgica do solo na 
superficie do planeta, bem como as 
radiaçôes que assolam Marte e que 
poderâo ser préjudiciais para futures 

exploradores humanos. 
Em 2003, uma nova etapa sera 
alcançada através de dois robôs 
môveis que serâo lançados no planeta 
para ai analisarem rochas. Os 
engenhos serâo capazes de percorrer 
uma centena de metros por dia. 
A partir de 2005, a Mars 
Reconnaissance deverâ permitir tirar 
fotografias de objectos corn 20 a 30 
centimetros, garantindo marcaçôes 
mais detalhadas para futuras missôes 
de aterragem. 
Depois, em 2007, um laboratôrio 
cientifico môvel sera instalado no 
planeta enquanto um balâo ou um 
aviâo poderâo cobrir longas 
distâneias para observar de perto 
vastas regiôes. 
Por ultimo, a NASA e a França 
projectam para 2014 ou 2016 a 
recolha de 200 a • 500 gramas de 
amostras de solo marciano, trazendo- 
as para Terra. 
Este projecto ambicioso permitirâ 
pela primeira vez examinar 
minuciosamente rochas marcianas 
"virgens", jâ que até agora os 
cientistas apenas dispunham de 
meteoritos que poderâo ter sido 
contaminados na altura da sua queda 
na Terra. 
Segundo Dariiel Goldin, até 2020 o 
Homem sera capaz de viajar até 
Marte, um novo marco na conquista 
do espaço. 

Minho Campus Party : 
Festival de Verâo pôe 
ievens a "dançar" ao 
som do teclado 

ligaçâo entre servidores). 
Representando 65 mil 

contos em cusios directos. 
uma 

Nem sô de müsica vivem os festivais 
de Verâo, por isso, entre 29 de Agosto 
e 2 de Setembro, no Parque de 
Exposiçôes do Minho, 500 jovens vâo 
reunir-se em torno da paixâo pelos 
computadores. 

O "Minho Campus Party", uma 
iniciativa inédita em Portugal 
apresentada em Lisboa, vai ser um 
encontre de cibernautas ligados entre 
si e ao mundo por uma rede 
informâtica de banda larga (os 
organizadores falam em 100 Megabits 
entre os computadores dos 
utilizadores e 1000 Megabits na 

o evento - e 
organizaçâo da Asso( i.içâo 
Industrial do .Minho 
(AIMiiilio), f conta coin o 
apoio do Ministério da 
Ciência e da Tecnologia 
(MCT) e do • Programa 
Operacional Norte. 

Munidos coin os seus 
prôprios terminais (é 

também necessâria uma plaça de rede 
corn ligitçüo RJ-45) , o& participantes 
vâo aceder a «ma infra-estrutura de 
banda lai'ga assegurada pelos 
parceiros tecnolôgicos, a Portugal 
Telecom, a Microsoft, a Compaq, a 
Cisco Systems e a Sun Microsystems. 

A inscriçâo (14.900 escudos) sô 
pode ser feita on line, através do site 
www. m i n h o-ca inpuseparty.org. 

Segundo Capa Pereira, da 
AIMinho, o objectives é evidenciar a 
dinâmica desta regiâo cm materia de 
tecnologias da informaçâo. 

"Qiieremos contribuir para a 
Sociedade da Informaçâo em Portugal 
e reafirmar a nossa regiâo como um 
nùcleo especial no desenvolvimento e 
dinamiiïaçao das novas tecnologias", 
afirmou. 

O ’*Minho Campus Party" stuâ 
feito à semelhança do Campus Party 
espanhol, que, corn cerca de 200() 
participantes, ê o maior encontro de 
utilizadores de computadores ligados 
em rede do mundo, 

A organizaçâo portuguesa vai, por 
Lsso, contar corn a ajuda da E3F, uma 
assôciaçâo sem fins lucrativos e 
responsâvel pela realizaçâo do evento 
em Espanha. 

Como expUcou o coordenador do 
projecto, Eduardo Beira, haverâ um 
parcjue de campismo corn tendas 
preparadas para acolher os 
participantes, apesar da filostifia do 
ieventoi estimular a conectividade 24 
sobre 24 horas. 

Na altura da inscriçâo, o 
cibernauta tem de escolher uma das 
quatro âreas disponiveis (jogos 

interactivos multi-utilizadores, Linux, 
imagem e desenho digitais e müsica), 
seguindo depois o programa 
estabelecido para essa ârea durante o 
evento, e que compreende 
competiçôes e actividades de 
formaçâo. 

Pedro Veiga, em representaçâo do 
MCT, esteve também présente na 
apresentaçâo. 

"Esta é uma oportunidade de 
potenciar o aprofundamento e 
divulgaçâo das tecnologias da 
Sociedade da Informaçâo", disse. 

Qiiestionados sobre o possivel 
futuro do evento, e as expectativas dos 
organizadores, Capa Pereira explicou 
que um dos objectives é transformar o 
Minho Campus Party num evento 
anual, passando a ser realizado em 
diferentes partes da regiâo do Minho. 

O evento vai servir igualmente 
para homenagear Altamiro Machado, 
professor na Éscola de Engenharia da 
Universidade do Minho, e um dos 
principals impulsionadores da ideia, 
que morreu em Março. 
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Dia do Amblente 
e 7°Summerfest 

(onumcPDO 
Mario Silva, vereador para a area municipal da 
Davenport, estâ a organizar o Dia do Ambiente 
a ter lugar no parque de estacionamento da 
Dufferin Mall, dia 22 de Julho, 2001 entre as 
lOhOO e as 14h00. 
Neste dia os moradores poderâo obter 
gratuitamente caixas azuis ou cinzentas para os 
produtos reciclaveis, contra a entrega de caixas 
danificadas ou provem em como mudaram de 
residência recentemente. Caixas adicionais 

estarào à venda por $5.00. 
Qualquer morador podera ainda deslocar-se a 
este local para deixar produtos tôxicos tais como 
baterias, oleo de motores,' medicamentos que 
tenham em casa ou ainda pneus (mâximo de 5 
por cada morada) ou filtros da âgua Brita. No 
caso de também, terem roupa, bicicletas, 
cadeiras de rodas, computadores, pequenos 
electrodomésticos que jâ deixaram de utilizar 
poderâo deixâ-los neste mesmo local a fim de 
serem novamente utilizados. 
Mario Silva que é igualmente o représentante do 
Canada no Conselho Internacional de 
Iniciativas Locals para o Ambiemte, salienta, « E 
fundamental instruir a populaçào sobre o que 
diâriamente podemos fazer em defesa do meio 
ambiente. Igualmente importante é 
cretificarmo-nos de que as entidades 
governamentais oferecem ao povo condiçôes 
necessârias para que estas medidas possam ser 
cumpridas. » 
No mesmo dia, 22 de Julho, e corn o objectivo de 
atrair um maior numéro de pessoas ao Dia do 
Ambiente, Mario Silva realizarâ também o seu 
jâ famoso 7° Summerfest. Esta confraternizaçâo 
“entre vizinhos”, como o Mario Silva gosta de 
lhe chamar, decorrerâ no Dufferin Grove Park, 
localizado em frente à Dufferin Mail, entre as 
lOhOO e as 16h00. 
Os moradores poderâo participar numa venda 
de objectos usados e assistir a uma peça de teatro 
interpretada pelo Clay and Paper Theatre. 
Haverâ varias actividades para as crianças, 
cachoros quentes e bebidas gratis. 

Comunidade 
Sexia-feira» dia 20 

-Cruzeiro do Centro Cultural PorLuguês de 
Mississauga, às 20h00. ïnfotituaçôes: 905 286-1311. 

Sébado,i dia 21 

-BBQ aimai da Sociedade de Déficientes 
Portngueaes, às 13h00, no High Park, area numéro 3, 
Info: 415.536-4679. 
-BBQ, de convivïo dt> Conselheîro Mério Silva, no 
parque automével da Caldeuse Bakery, na 

■ Symington e Dupont. 
-Testa Portuguesa do Emigrante, no Madeira Park, 
com bade, vanedades e petlscos. Info: 416 533-2401, 
ou 6.56-59J5iÔ. Presença da comitiva do S.C. Marillmo. 

. -Grande NOITE DO GHÎCHAERO na Casa dos 
' Açores, em Toronto. Fados e gnitarradas. info; 416 

Domingo, dia 22 

-Coiuinuatao e «-nciuramenio das feslas d(j 
Emigtante no Matleira Paik. 
-As ishOO. q jogo MAH.i riMO-SrPR.-\, ne» Lamport 
Sladitim. À noiu*, jantar-convivio na .sede do 
Canadian Madeira Club com a comitiva madeirense. 
Informacôe.s; 4H» ,5.53-2 UH. 

Sàbado, dia 28 

-Pesta do Ho. aniversaiio da At'C>-Angulan 
Ciunmunity of Ontario, no St. Vincent De Paul 
Parish, 2t»3 R(jn< esvalles/Westtninsler. Toi onto. Info; 
lit» 5()4'.589f» Parabéns, angolanos! 

VW JETTA GLS DE 2001 
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, RâDIO FM/AM 
CASSETE, ALARME, 4 AIR BACS, 

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

Compra em lease 36 pagamentos 20.000Km por ano, taxas de transporte, preparaçâo. 
ar condicionado, gasolina e administraçâo. sâo pagas no acto de entrega. 

PARA MAIS INFORMAÇÔES CONTACTE 

FILIPE GOMES Drivers wanted. 

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

Catanho Fernandes 
em Terente 

O jornalista madeirense Catanho 
Fernandes, do Jornal de Noticias da 
Madeira, visitou Toronto, a convite 
da SATA Express, corn o apoio do 
Canadian Madeira Club-Madeira 
House Community Centre. 
Catanho Fernandes -acompanhdo dà 
sua simpâtica mulher, e do amigo 
comum, Vasco Rodrigues, Técnico 
de Turismo do ICEP-, visitou a 
redaeçâo de O Milénio e os estùdios 
da CIRV-fm. 
Catanho Fernandes aproveitou a 
estadia entre nos, para fazer um 

trabalho sobre a comunidade 
madeirense. 
Na nossa redaeçâo, Catanho 
Fernandes, teve a gentileza de 
colaborar connosco, pondo ao dispôr 
os seus conhecimentos sobre o Club 
Sport Maritimo, assim como 
fotografias do seu arquivo. 
Ao amigo e colega, Catanho 
Fernandes, agradecemos a visita e 
desejamos-lhe as maiores felicidades 
pessoais e profissionais. Esperamos 
vê-lo por câ mais vezes e por mais 
tempo. 
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Lingua Portuguesa corn "ponça 
visibilidade" no mundo 
A criaçâo de um 
programa de expansâo e 
projecçâo da Lingua 
Portuguesa no mundo foi 
O desafîo apresentado 
em Lisboa, para 
combater a "pouca 
visibilidade" e o "fraco 
reconhecimento que tem 
no estrangeiro". 

Apesar de ser falado por cerca de 120 
milhôes de pessoas em todo o mundo 
e de figurar entre as seis ou sete 
linguas corn maior numéro de 
falantes do planeta, os participantes 
da Conferência Parlamentar sobre a 
Lingua Portuguesa no Mundo, que 
teve inicio num hotel de Lisboa, 
reconheceram que o Português é 
considerado como uma "Lingua rara, 
de emigrante e mediocrizada". 
Corn o objectivo de estimular o 
debate sobre as importâncias da 
Lingua e conhecer os contributos que 
possam reforçar estratégias para 
manter a Lingua Portuguesa no 
estrangeiro, a Comissâo Parlamentar 
de Educaçâo, Ciência e Cultura 
promoveu este encontre, que encerra 
sexta- feira, reunindo politicos, 
professores, représentantes do 
Conselho das Comunidades e dos 
sindicatos da area do ensino. 
Almeida Santos, présidente da 
Assembleia da Repüblica, que 
presidiu aos "trabalhos, considerou 
que a "Lingua Portuguesa é um ponto 
de chegada, mas nâo de fixaçào", por 
isso deve ser reforçada e projectada 
no exterior. 
"Quando se banirem as fronteiras, 
quando tudo estiver globalizado, as 
pâtrias serâo as Linguas. Valorizemos 

a nossa", apelou Almeida Santos. 
Destacando a importância da 
divulgaçào e preservaçâo do 
Português no estrangeiro, aquele 
responsâvel apelou ao sector privado, 
via mecenato, para colaborar corn 
"um causa que é de todos nés. O 
Estado nâo pode fazer tudo". 
Para Antonio Braga, deputado 
socialista e présidente da Comissâo 
Parlamentar da Educaçâo, apesar do 
esforço do Estado português na 
manutençâo da Lingua no 
estrangeiro, admitiu a existência de 
obstâculos como, por exemplo, 
dificuldades no recrutamento de 
professores e falta de harmonizaçâo 
do ensino de Português nos vârios 
paises de acolhimento. 
Nesse sentido, apontou a necessidade 
de se reforçarem os mécanismes de 
protecçâo da Lingua, fazendo, para 
isso, um "esforço de sensibilizaçâo 
para reafirmâ-la no mundo". 
"Num mundo cada vez mais 
globalizado, Portugal sô se poderâ 
afirmar pela segurança que o pais der 
aos falantes da Lingua Portuguesa", 
defendeu por seu turno Rosado 
Fernandes, deputado do CDS/PP e 
membre daquela comissâo. 
Mas para isso, argumentou, torna-se 
necessârio fazer um levantamento e 
"saber quantos portugueses existem 
no mundo, onde vivem, o que fazem e 
O que querem". 
Luisa Mesquita, représentante do 
PCP na Comissâo de Educaçâo, 
considerou, durante a sua 
intervençâo, que a Lingua de 
Camées, de Saramago, de Mia Coûte 
e de "todos nos deve ser um veiculo de 
cooperaçâo, de entreajuda e de 
valorizaçào cultural". 
Para aquela responsâvel, a nova 
realidade exige novos programas de 
expansâo, manutençâo e reafirmaçâo 
da Lingua Portuguesa no mundo. 
O deputado social-democrata José 

Cesârio, também membre daquela 
Comissâo Parlamentar, considerou 
ser necessârio mudar de Uma forma 
"clara" a politica dirigida ao sector de 
ensino do Português no estrangeiro. 
Congratulando-se por ter sido o seu 
partido o mentor daquele encontre, 
José Cesârio aproveitou a sua 
intervençâo para justificar .a 
necessidade de "dar sinais" e tornar 
"mais visivel" os problemas que 
afectam a Lingua Portuguesa no 
mundo. 
Segundo Luis Fagundes, 
représentante do Partido Socialista na 
Comissâo de Educaçâo, a "Lingua 
portuguesa é uma questâo de Estado 
e sobretudo de bom sense. Sem a sua 
Lingua Portugal serâ um pais sem 
aima". 
Enaltecendo a realizaçâo do 
encontre, aquele deputado socialista 
classificou-o como uma "excelente 
oportunidade" para identificar 
problemas que "todos nos temos 
responsabilidades". 

O présidente do Conselho 
Permanente das Comunidades 
Portuguesas (CPCP), José Machado, 
afirmou nâo haver vontade politica 
para assegurar a manutençâo da 
Lingua Portuguesa no estrangeiro, a 
quai, no seu entender, atravessa "um 
verdadeiro descalabro". 
Apontou a insuficiência dos 
professores, a diminuiçào de cursos 
de Português e, entre outres, a falta e 
encerramento de escolas, 
acrescentando que o Governo tem 
responsabilidades nesta matéria. 
"Nâo se pode deixar a Lingua 
portuguesa a cargo dos émigrantes, 
mesmo que alguns lhes chamem os 
melhores embaixadores de Portugal. 
A Lingua Portuguesa é rara, 
considerada de emigrante e esta 
mediocrizada, o que nos provoca 
sentimento de inferioridade", frisou 

durante a sua intervençâo. 
A abertura de liceus no estrangeiro 
poderia ser, acrescentou, uma boa 
forma de dar prestigio e a visibilidade 
que a Lingua Portuguesa nécessita, 
adiantando que a contrataçâo de luso- 
descendentes para leccionar 
Português nos paises de acolhimento 
séria "um bom investimento e uma 
boa soluçâo". 
Perante o quadro negro apresentado 
por José Machado, residente em 
França, o conselheiro Pedro Faria, 
antigo présidente de uma escola 
portuguesa nos EUA, disse apenas 
nâo ter "um quadro nem negro, nem 
claro para mostrar porque nos' EUA 
nâo existem programas de ensino 
patrocinados pelo Estado português". 
"Existem sim grupos de pais, de 
associaçôes e carolices que insistem 
em manter viva a Lingua Portuguesa 
nos EUA. Nâo temos qualquer tipo de 
apoio", lamentou. 
Gloria Lopes, professora de 
Português nos EUA, lançou o apelo 
para que os portugueses residentes no 
continente americano nâo sejam 
"descriminados nem metidos num 
gueto". 
"Nos nâo temos lugar na Constituiçâo 
portuguesa que, segundo o artigo 
13/98, dâ o direito de acesso ao 
ensino de Português aos filhos dos 
émigrantes", lamentou. 

Manuela Martins, do Sindicato dos 
Professores no Estrangeiro, criticou a 
falta de politica para os docentes de 
Português no estrangeiro, atribuindo 
culpas ao Governo que "se demarca 
das suas responsabilidades". 
Defendeu a criaçâo de um quadro 
especifico de professores recrutados 
nos prôprios paises de acolhimento, 
recorrendo aos luso- descendentes 
formados e licenciados na area de 
ensino, pois assim "nâo se debaterâo 
corn problemas de integraçâo". 

SIDA: Nasceu a primeira criança 
através da "lavagem do esperma" 
de pal ipfectado 
A primeira criança filha de pai 
séropositive cujo esperma foi "lavado" 
corn vista à eliminaçào de uma 
possivel carga viral nasceu na semana 
passada e nâo apresenta qualquer 
sinal de infecçâo. 
A lécnica foi aplicada no centre de 
genética de Alberto Barres, também 
director do serviço e laboratdrio de 
genética médica tla Faculdadt di: 
Medicina do Poilu i- tjtie e {jiont:iro 
em Portugal de lécnitas como a 
crioconservaçâo (i ongelai l’i do 
esperma em a/nio liq<. .m. .) 
inseminaçào artificial com esp% ua 
de dador e a nticroinjecçâo 
intracitoplasprética (para os fac tores 
masculines de infertilidade). 
Em declaraçôes â Agência Lusa, 

Alberto Barres rejubilou-se por este 
nascimento e assegurou que a i lança 
- cujo sexo e local de n;iM imentu vc 
escusoLi a avançar "esta liern de' 
saüde", nâo apresi-ntando c}iialqut’r 
infecçâo por VII1. 
Como ('\j)licou esic pmles'.or 
catedraluo. a situaeâo de 
M-i.jpuMtividnde do pai da criança ha 
algun> anos cjue e^tava toni indices 
uhrapassados e ajneseiita\a, coin a 
mulhi’r. uma ("itahilidadc 
“ahsolulamentc m-c i-ssaria" para a 
intervençâo. Asseguradas as 
condiçôes do casai, os especialistas 
procedcrani â preparaçâo (lavagem) 
do esperma, corn a separaçâo dos 
espermatozôides coin maior 
capacidade de fecundaçâo. 

A "lavagem" consiste na separaçâo 
destes espermatozôides dos restantes, 
nomeadamente do liquide seminal 
onde poderâ estar o virus e que é 
rejeitado através de métodos de 
centrifugaçâo. 
Na la.se limil. at rt'stt'nuiu Alberto 
Banos, "t»s espermalozc'.ides migram 
para um zona Hmpa, de modu a ser 
whtida uma amostia final o mais 
limpa possicel". 
Esta amostra e depois dividida por 
varies lubes que irào ser congelade.s 
em aztjto liquide e a uma 
tempfiatuia de l9ô gratis negatives. 
Apevai de iodes ,is tubes i.-rem o 
mesmo coiUtiiulo, um deles ê 
separado e sujeito a anâlîsi's, corn 
vjsta a confîrmar a presença, ou nâo, 
do virus. Assegurada a ausência de 
VIH, as amostras congeladas sào 
utilizadas. 

No caso da criança agora nascida, foi 
utilizada a microinjecçâo 

intracitoplasmâtica, uma técnica de 
procriaçâo medicamente assistida 
que consiste na introduçâo de um 
ünico espermatozôide no ovôcito e 
cuja percentagem de sucesso ronda os 
30 por cento. No entanto, a gravidez 
foi conscgttidâ “à prïmeirn. tentativa", 
frisoa Alberto Barros, 
O especlaUsta acrescentou que» no 
entanto, c exîstîndo qaalidade 
espermâtica para tal» podem ser 
utilizadas outras técalcas, como a 
inseminaçào artificial ou a 
fertiiîzaçâo in. ■vitro, 
Ao longo da gravidez a mâe foi varias 
vezes snjeita a anâlises clinicas, de 
forma a assegurar a ausência de 
seropositividade, o que se veio a 
confirniar, inclusive na criança, o 
objectivo, afinal, desta técnica. 
Para Alberto Barros, a concretizaçâo 
deste nascimento é sinônimo de 
esperança, fundamentalmente para 
os casais que se cruzaram corn o VIH 
e cuja maior aspiraçâo é serein pais. 
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Jorge Coelho pede à 
oposiçâo que deixe o 

Governo trabalhar 
O coordenador da Comissào Permanente do PS, 
Jorge Coelho, pediu aos partidos da oposiçâo, que 
defendem eleiçôes antecipadas, que deixem o 
Governo concluir o mandato de quatro anos, 
considerando que o "pais précisa de estabilidade" 
para "continuar na senda do desenvolvimento". 

Jorge Coelho, que participou na apresentaçào dos 
candidatos autârquicos aos distritos de Vila Real e 
Coimbra, garantiu ainda que dentro do PS nâo hâ 
adversârios, mas apenas pessoas que estào a lutar 
para a vitôria sociahsta nas eleiçôes autârquicas. 

O antigo ministro de Antonio Guterres avisou que a 
manutençâo do executivo socialista é necessâria 

para que o pais "nâo volte aos tempos do passado, 
corn intranquilidade e mudanças de Governo". 
Jorge Coelho disse que o Governo tem estado, nas 
ultimas semanas, sob "uma carga de cavalaria", mas 
admitiu, referindo-se à participaçâo do PS nas 
prôximas eleiçôes autârquicas, que "os soldados de 
infantaria também ganham guerras". 

Instado a comentar declaraçôes proferidas pelo 
présidente da Câmara Municipal de Lisboa, Joâo 
Soares, quanto ao momento politico que o pais vive 
actualmente, o responsâvel socialista salientou que 
"dentro do PS nâo hâ adversârios, mas pessoas que 
estâo todas a combater" para que o partido consiga 
sair vitorioso das eleiçôes autârquicas de Dezembro. 

PRESIDENTE DO GOVERNO ENMTECE A ACÇÂO 
DOS ROMREIROS VOLUNTARIOS DOS AÇORES 

O Présidente do Governo Régional 
dos Açores, Carlos César, expressou 
ao principio da tarde de domingo, em 
Ponta delgada, o seu grande apreço 
pessoal e o reconhecimento 
institucional do Governo a que 
preside, pela actividade desenvolvida 
pelos "Soldados da Paz" em todas as 
ilhas da Regiâo Autônoma. 
O Présidente, que falava na sessâo 
solene comemorativa do Dia 
Régional do Bombeiro, que se 
realizou no auditôrio da Associaçâo 

Humanitâria dos Bombeiros 
Voluntârios de Ponta Delgada, 
relevou o facto de, numa altura em 
que, nas sociedades contemporâneas 
os problemas de segurança â escala 
global e à escala local, estâo na 
primeira linha de preocupaçôes das 
comunidades, os Bombeiros 
desempenharem funçôes essenciais 
para o reforço da segurança, para a 
prevençâo e para a tranquilidade das 
populaçôes. 
Para Carlos César a acçâo dos 

Bombeiros Voluntârios nos Açores é 
uma acçâo crescentemente valorizada 
e crescentemente indispensâvel, tudo 
isso associado ao dia a dia de todos os 
açorianos, sendo que a celebraçâo do 
Dia Regional do Bombeiro procura 
assim, relevar a indispensabilidade 
das suas funçôes. 

O Présidente do Governo Regional 
dos Açores aproveitou a ocasiâo para 
referir que sào ainda grandes os 
desafios que se tem pela frente para 

garantir que, em todos os concelhos e 
freguesias dos Açores, os Bombeiros 
possam desempenhar cada vez 
melhor os seus serviços e corn 
condiçôes cada vez mais melhoradas. 
Esses desafios vâo, na opiniâo de 
Carlos César, no sentido da formaçâo 
e da sensibilizaçào das populaçôes em 
matéria de prevençâo e de segurança, 
bem como, prosseguir o reforço da 
melhoria das infraestruturas que 
servem de base à acçâo dos "Soldados 
da Paz" e continuar o esforço de 
ajudar na dignificaçâo e protecçâo 
dos recursos humanos das 
Associaçôes de Bombeiros. 

O Présidente anunciou, a propôsito, 
que no ultimo Conselho do Governo, 
foi aprovado um diploma que reforça 
o apoio às Associaçôes Humanitârias 
dos Bombeiros Voluntârios no 
sentido de se aumentar o numéro de 
tripulantes de ambulância e de se 
promoverem melhores gratificaçôes 
pelo seu trabalho. 

No ultimo trimestre deste ano, 
continuou o Présidente, sera 
submetido à Assembleia Legislativa 
Régional um diploma relativo ao 
estatuto social do Bombeiro. 
Na sessâo solene comemorativa do 
Dia Régional do Bombeiro, o 
Présidente prestou pùblica 
homenagem, em nome do Governo, 
ao comandante Afonso Moniz, que 
terminou as suas funçôes, 
testemunhando as suas grandes 
qualidades pessoais e de comando. 

Na pessoa do Comandante Afonso 
Moniz, o Présidente do Governo 
homenageou assim todos os 
Bombeiros dos Açores, num dia que 
se destina, justamente, a valorizar 
aqueles que, pelo seu trabalho do dia 
a dia, homenagem, afinal, todos os 
açorianos, em todas as ilhas. 
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flPBlCR DO SUL 

Padre Gabriel 
pede demissâo de 
Embaixador e Cônsul 
O padre Carlos Gabriel, da 
comunidade portuguesa em 
Joanesburgo, pediu a substituiçâo do 
Embaixador e doCônsul-Geral de 
Portugal, pessoas que considerou 
terem pouco interesse pelo principal 
problema dos portugueses na Africa 
do Sul, a criminalidade. 
Contactado pela Agência Lusa, o 
Ministério dos Negôcios 
Estrangeiros, através do Gabinete do 
Secretârio de Estado das 
Comunidades Portuguesas, reagiu 
afirmando nào ter o "menor 
comentârio a fazer a essas 
afirmaçôes". 
Em declaraçôes divulgadas no 
Pûblico, o padre Carlos Gabriel 
afirma que tanto o Embaixador, 
Manuel Fernandes Pereira, como o 
Cônsul-Geral, Joâo Laranjeiro de 
Abreu, "estâo comprometidos corn as 
autoridades sul-africanas". 
"O Embaixador (...), porque tem 
receio, e o Cônsul-Geral (...) porque 
tem a ideia de que a culpa da situaçâo 
é dos portugueses que morrem, e nào 
de quem os ataca", sublinha. 
Contestando esta interpretaçào, 
afirma que os assaltos ocorrem tanto 
em bairros brancos como em bairros 
negros e que todos se sentem 
inseguros, referindo que o prôprio 
Cônsul tem seis guarda-costas. 
Reagindo a estas declaraçôes, o 
Cônsul-Geral disse à RDP 
internacionah que "todas as pessoas 
têm direito à liberdade de expressâo". 
"O sr. padre Gabriel conheço-o mal. 

Tenho tido contactos assiduos corn 
membros da I^reja, nomeadamente 
padres portugueses mas, o sr. padre 
Carlos Gabriel nâo esta dentro do 
numéro dos colegas portugueses que 
estâo aqui na Africa do Sul que 
considero corn mais peso. Portanto, 
fa^ esses comentârios, tem todo o 
direito a fazê-los mas eu nào digo 
mais nada", afirmou Laranjeiro de 
Abreu. 

O padre Gabriel, que se encontra em 
Portugal para participar no encontro 
dos Secretariados Catôlicos das 
Migraçôes e no primeiro Forum dos 
Cristâos sobre a Imigraçâo, acusa 
também o governo de Lisboa de 
passividade e de tratar o assunto 
"corn paninhos quentes". 
Defende um fundo de apoio às 
vitimas da violência na Africa do Sul, 
mas a ser gerido pela Igreja e nào 
pelos consulados. 
Se o fundo for gerido pelas entidades 
consulares gastar-se-â mais dinheiro 
corn a burocracia do que corn o apoio, 
afirmou, referindo que a "Igreja 
conhece melhor a situaçâo das 
pessoas". 
Em entrevista à RDPinternacional, 
no fim de semana. afirmara que nào 
estava s6 nesta cruzada, pois tinha 
recebido apoios do bispo de 
Joanesburgo, do director da Obra 
Catôlica das Migraçôes, padre Rui 
Pedro, do présidente da Comissâo 
Episcopal das Migraçôes, D. Januârio 
Torgal Ferreira, e do bispo do 
Funchal, D. Teodoro Faria. 
"De forma nenhuma na Igreja estou 
isolado. Porque isto nào é um 
movimento politico, é um movimento 
humanitàrio", acrescenlou. 
O Forum criado pelo movimento que 
organizou a marcha contra o crime 
viii agora fazer uma base de dados 
para potenciar a força da comunidade 
portuguesa, referiu, acrescentando; 
"A força da comunidade na Africa do 
Sul é monumental, os portugueses 
podiam parar a Africa do Sul". 
No entanto, acrescentou, mesmo que 
a base de dados venha a confirmai' o 
peso econômico da comunidade "o 
governo de Pretoria nunca vai mudar 
a atitude em relaçào à comunidade 
portuguesa". 

Isto porque, explica, "o ANC nào 
précisa dos brancos para ganhar 
nenhuma eleiçào". 

Contactar: 
Tel: (416] 604-1140 OU (4161 604-7000 

restas d 
SENHOR 
Na Igreja de Santa Inès e no 
parque Bellwoods, vâo 
decorrer as grandiosas e 
tfadicionais festas do Senhor 
da Pedra, nos dias 3, 4, .5 e () de 
Agosto. 
Na sexta-feira, pelas 18h3ü, 
actuaçôes das Bandas Lira de 
Nossa Senhora de Fâtima e do 
Rosârio da Lagoa. 
No sâbado, às 17h()(), no 
Bellwoods Park, exibiçôes de 
Folclore corn Ranchos de 
Toronto, Sào Miguel e Seixal, e 
participaçào de artistas locals, 
tal como do Marc Dennis, 
vindo dos Estados Unidos. 
Domingo, dia ,5, terâ lugar a 
grandiosa Procissào do Senhor 
da Pedra, às l,5h30, seguida de 
arraial no Bellwoods Park. 
Som e luz a cargo de TNT. 
Na segunda-feira, dia h, 
encerramento dos festejos, 
pelas 17h()(), ao lado da Igreja 
de Santa Inès, actuaçôes de 
artistas locals e sorteio de um 
automôvel e de outros vàrios e 
valiosos prémios. 
Nào faltem nas festas do 
SENHOR DA PEDRA, dias 3, 
4, .5 e () de Agosto. na Igreja de 
Santa Inès, em Toronto. 

Urina corn frequência? 

Sahaia.siw 

Tt 
Sabalasan 

Sofre de: 
Sentir uma necessidade 

urgente em urinar? 

Sofrer de dificuldades para 

urinar? 

Urinar coin frequência? 

Sofrer de problemas da 

prostata? 

|alve/. seja surpresa para si. poréni um em 
jada dois homens nos 50 anos sofre dos 
sintomas causados pelo aumento benigno 
da prostata. Aos 80 anos, cerca de 809( têm 

problemas relacionados corn a prostata. No entanto. 
existem boas noticias: na fase inicial do aumento da 
prostata, os remédios à base de ervas ajudam a 
abrandar os sintomas, para além de se ingerirem sem 
grande diticuldade. A planta mais conhecida no 
tratamento das doenças da prostata é a Saw Palmetto 
(Sabal SeiTulata/Serenoa repens). A Saw Palmetto é 
a incomparàvel lider entre os tratamentos herbàrios 

para a prostata, segundo os resultados dos testes de 
laboratôrio têitos para a sua etkàcia. 

Sabalasan. um composto de grâos orgânicos de Saw 
Palmetto, abranda os sintomas da prostata de uma 
maneira natural, sem intlueneiiu' o circulo regulador de 
hormonas. Para além deste efeito, este remédio 
também actua contra as alteraçôes intlamatôrias da 
prostata e da uretra. Assim sendo, hà uma reduçào no 
aumento e na iiritaçào, assim como outros problemas. 
O homeopàta sufço. Dr. Alfred Vogel, descobriu os 
efeitos benétlcos de Saw Palmetto hà vàrios anos e. 
desde entào. tem feito vàrias experiências - todas corn 
resultados positivos - coin esta planta. 

A sua disposiçào em: 

ERVANARIA VICTORIA 
920 Dundas St. 
(416) 603-7978 

ERVANARIA NOVO 
1053 Bloor Stw. 
(416)534-8012 

ERVANARIA LAGOA AZUL 
1227 Dundas St, 
(416) 533-8907 

ERVANARIA ANGRA 
1225 ShawSt. 

(416) 653-0112 
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Cronica à Distancia 

CONUNIDADES NADEIRENSES 
E PARTICIPACÂ0 O 

NA VIDA PÉBLICA 

Por: 
Alberto 
Joào 
Jardim 

Ao longo de todos os anos que levo à 
frente do Governo Regional da 
Madeira, as pessoas lembram-se que 
nas periôdicas visitas que fiz as 
Comunidades Madeirenses em todos 
os paises onde as temos, insisti 
sempre substancialmente num ponto. 
A participaçâo na vida politica do 
Pais de acolhimento. 
Tinha a noçâo de que a maior parte 
da nossa gente saira de Portugal com 
aquele "slogan" da ditadura. o "nâo te 
metas em politica". 
Apercebera-me de que as principais 
preocupaçôes das nossas 
Comunidades, legitimissimamente, 
apontavam para o sucesso econômico 
e social. O que poderia se traduzir, de 
uma forma perigosa, para uma certa 
maneira de subserviência aos poderes 
politicos em cada lugar estabelecidos, 
mesmo quando pouco 
recomendâveis. 
Por outro lado, o incontestâvel 
sucesso das nossas Comunidades, 

incluso até pequenos empresàrios ou 
dos Trabalhadores mais qualificados, 
revelavam um importante contributo 
para o desenvolvimento desses Paises 
que os acolhiam. Pelo que nâo se 
justificavam "situaçôes de favor", jâ 
que as Comunidades Madeirenses 
haviam sido recebidas, mas, em 
contrapartida, podem dizer, de 
cabeça bem erguida, que também é 
graças a elas que tais Paises se 
desenvolveram. Desenvolvimento que 
foi e é da responsabilidade dos 
respectivos poderes pùblicos, fazer 
recair sobre toda a populaçâo 
indistintamente. 
Igualmente se verifica que as novas 
geraçôes, descendentes das 
Comunidades Madeirenses, 
estudaram, casaram-se, 
institucionalizaram a sua vida 
definitivamente em tais Paises de 
acolhimento e, o mais importante, 
como Cidadâos destes e de pleno 
Direito. 

Para jâ nâo falar dos que, 
originariamente, tendo partido da 
Madeira, também nas novas Pâtrias 
obtiveram a Cidadania, logo tendo 
Direito, ai, ao seu exercicio pleno. 
Foi toda esta contataçâo pragmâtica 
que, desde logo e desde sempre, e ao 
contrario de outros politicos de 
Lisboa, me levou a nâo assumir 
discursos saudosistas, utôpicos, de 
promessas falsas ainda que 
agradâveis ao ouvido, e preferir 
colocar as pessoas ante as realidades 
insofismâveis. 
Uma coisa é manter laços culturais, 
sociais e econômicos, outra coisa é 
delirar no campo da fantasia, ao som 
de uns fadunchos e bailinhos. 
Nem sempre todas as pessoas 
gostaram das minhas posiçôes de 
realismo politico. 
Mas O tempo deu-me razâo. 
Porque, de facto e agora, nos mais 
diferentes Paises onde temos 
Comunidades Madeirenses, mais do 

que nunca se sente a necessidade da 
nossa intervençâo na vida politica, 
como Cidadâos de pleno Direito que 

ai somos, orgulhosos do que 
ajudâmos a construir. 
Se hâ pessoas que nâo têm qualquer 
razâo para complexos, dado o nosso 
trabalho, sào as Comunidades 
Madeirenses. 
Até porque, graças a Deus, jâ temos 
Quadros, e dos bons, para darmos 
corn competência o nosso contributo 
à vida püblica. 

O caminho é para a frente e temos de 
afirmar os nossos Direitos, defender o 
que é legitimamente nosso, e as 
nossas Liberdades e Garantias. 
Sempre num quadro de solidariedade 
para corn todos os restantes cidadâos 
e de defesa das Instituiçôes 
democrâticas, as ùnicas que 
conduzem à Paz e ao 
Desenvolvimento Intégral. 

Caio Rgque reaflnna pedido da damissâo de Eiahaiiiador Castro Brandie 
O deputado socialista Caio Roque 
reafirmou que o embaixador de 
Portugal na Venezuela deve ser 
demitido por nâo reunir as condiçôes 
necessârias para ocupar o lugar. 
Em comunicado distribuido, Caio 
Roque, deputado eleito pelo circulo 
de Fora da Europa, sublinha que o 
Embaixador Castro Brandâo "sabe 
bem queml’oi que deu instruçôes ao 
Banco Venezuelano" para que nâo 
fossem prestadas informaçôes à 
imprensa sobre a linha de crédito aos 
portugueses vitimas das cheias de 
Dezembro de 1999. 
"Se houve precipitaçâo ou mal 
entendidos que o assuma corn a 
humildade que lhe é dévida. 
Reconhecer o erro é uma 
demonstraçâo disso mesmo. Aliâs, 

sabe-se que existem provas da asneira 
feita. 
Portanto, é necessâria mais 
humildade e nâo arrogância", afirma 
o deputado. 
Caio Roque refere-se ao desmentido 
do Embaixador de Portugal a uma 
noticia da Lusa, em que se referia que 
O Banco Venezuelano de Crédito se 
tinha recusado a prestar informaçôes 
sobre a linha de crédito, por 
instruçôes da Embaixada de 
Portugal. 
Mais tarde, o Banco afirmou ter 
havido um mal entendido e que nâo 
houve instruçôes da Embaixada. 
O deputado socialista acentua haver 
provas de que houve tal indicaçâo por 
parte da Embaixada e que Castro 
Brandâo "sabe bem quem foi que deu 

instruçôes ao Banco Venezuelano e 
nâo O deveria ter feito, sô para criar 
embaraços ao Governo de Portugal". 
Caio Roque recorda a actuaçâo do 
Embaixador desde as enxurradas de 
Dezembro de 1999, acusando Castro 
Brandâo de ter abandonado o pais, 
mesmo sabendo o que se estava a 
passar, e que sô regressou à Venezuela 
por pressâo do entâo secretârio de 
Estado das Comunidades, José Lello. 
O deputado, que à altura era assessor 
de José Lello, acrescenta que Castro 
Brandâo "nâo se cansa de repetir que 
+é embaixador de Portugal e nâo dos 
emigrantes+", pelo que "nâo sendo o 
Embaixador dos Portugueses, 
também nâo faz sentido continuar a 
sê-lo de Portugal". 
Criticou também o apoio que 

Manuela Aguiar, igualmente 
deputada pelo circulo de Fora da 
Europa, deu ao Embaixador, 
afirmando que lhe "fica bem" 
defender os amigos, "sô que nâo deve 
esquecer-se daqueles que sofrem no 
local corn as atoardas e, acima de 
tudo, a irresponsabilidade" de Castro 
Brandâo. 
Defendendo que o Ministério dos 
Négocies Estrangeiros deve définir de 
uma vez por todas o que sào postos de 
comunidade, Caio Roque sublinha 
que para eles devem ser designados 
"cidadâos afâveis, sensiveis, educados, 
competentes e que tenham corn e 
para as comunidades a 
disponibilidade para os tratar como 
seres humanos. 

HDPPV 
tmOéU&ŸS 

Cristina e Fernanda têm para vos um 

serviço completo e sério em tudo que diga 

respeito a serviços e viagens. 

O Verào é connosco! 

Aproveitem os ESPECIAIS DE VERÀO 
para o Continente, Madeira e Açores. 

Lembrem-se que esgotam rapidamente! 

ft 
a aa OQ 

Visite a Happy Travellers na 
Galeria Shopping Centre, na 

Dufferin e Dupont, em Toronto 

EXPO 2000 
A garagem que lhe oferece 
um serviço completo ao seu automôvel 

Trabalho garantido em todas as reparaçôes 
mecânicas e bate-chapas. 

Confie em EXPO SOOO 
EXPERIÊNCIA E HONESTIDADE AO VOSSO SERVIÇO 

Estimativas gratis 

Joe Manuel (4161533-2439 940 Lansdowne Ave., 

Raül (416) 339-6295 Building #24, Toronto, Ont. 

Pagen 372-2428 
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MISCELâNIA 

CONVERGENCIA 
DOS AÇORES 
COM O TODO 
NAOIONAL 

O Présidente do Governo Regional 
dos Açores, Carlos César, confirmou, 
à sua chegada a Ponta Delgada que, 
em termos da evoluçâo das matérias 
que estâo em discussâo no grupo de 
trabalho de elaboraçâo lei de finanças 
regionais, esta politicamente 
adquirido, o esforço de solidariedade 

Na reuniào de trabalho corn o 
Primeiro Ministro, o Présidente 

do Governo analisou, ainda as 
consequências do orçamento 
rectificativo na Regiào Autônoma dos 
Açores, tendo recebido a garantia de 
que o programa de reduçào da 
despesa pùblica nào ira afectar os 
Açores. 

e de discriminaçâo positiva dos 
Açores, nos prôximos anos, 
justificado em funçâo do 
objectivo de coesâo econômica e 
social e de convergência dos 
Açores corn o todo nacional. 

Para Carlos César, que reuniu 
em Lisboa com o Primeiro 
Ministro, reconfirmado que esta 
aquele objectivo politico, ele 
sera traduzido quer no texto 
revisto da lei de finanças das 
Regiôes Autônomas quer no 
proximo Orçamento do Estado. 

Inspecçâo Gérai 
de Finanças investiga 
irregularidades na DGCI 
A inspecçâo gérai de Finanças vai 
investigar "eventuais irregularidades 
no âmbito dos processos de execuçào 
fiscal" da direcçâo gérai de 
Contribuiçôes e Impostos (DGCI), 
a pedido do ministro das Finanças. 

Segundo um comunicado do 

EU E O 
o tempo passou por mim 
E eu por ele passe! 
Jâ vou avistâtido o fim 
Mais cedo do qtie pense! 

Quando em eriança brincava 
Na rua ou uuaia travessa 
Eu nunca imagînava 
Chegar a veîho depressa 

Via o fto no horizonte 
Em Criancinha scm pejo 
Hoje vejo*o defronte 
Do espelho em que me vejo 

O jiielhof por mim passou 
Eu pelo melhor passai 
Hoje sô sei o que sou 
Desconheço o que serai 

ministério das Finanças, as 

investigaçôes devem apurar a 

gravidade das situaçôes, para que, se 

for o caso, haja assunçào de 

responsabilidades por parte dos 

dirigenfes e funcionârios da DGCI. 

TEMPO 
Neste viver Inseguro 
Sînto-me atordoado 
Sem descortinar o futuro 
E ree.ordando o passado 

Nùo tem os rasgos d'outrora 
A minha aima demente 
Pertil a minha aurora 
Camînho para o poente 

É prova disso o meu rosto 
Que à le! da vida obedece 
Breve seret sol posto 
Que nunca mais aparece 

José Eliso Monis!^ 
Hull “ Quebec 

on Boy 

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

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

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

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

corn Joe da Costa. Parabéns! 

832 Bay Street, em Toronto 
(a norte da College St J 
Telefone: 416-964-3211 
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PORTUGAL 

Comissâo Europeia val 
levaniar embargo à carne 
portuguesa aide Agosto 

Govemo 
quer diàlogo 
corn oposiçâi 
para viablliza 
proximo OE 
Antonio José Seguro leforçou a 
estratégia do PS em dialogar corn a 
oposiçâo para viabilizar o Orçamento 
de Estado de 2002, uma estratégia jâ 
alinhavada na Comissâo Politica rosa. 
Em declaraçoes à Lusa, o ministro 
adjunto do primeiro- ministro insistiu 
que o PS quer negociar a viabilizaçào 
da proposta de Orçamento corn todas 
as bancadas parlamentares, mas 
iambém avisou que as forças da 
oposiçâo "terâo de ser confrontadas 
corn as suas responsabilidades" em 

termos de governabilidade do pais. 
Seguro disse que se os partidos da 
oposiçâo voltarem a ter atitudes 
irresponsâveis e a proposta de 
Orçamento de Estado de 2002 for 
rejeitada, os portugueses terâo de lhes 
pedir explicaçôes. 

Em caso de rejeiçâo do Orçamento de 
Estado de 2002, Antonio José Seguro 
adiantou que o PS assumirâ as suas 
responsabilidades politicas perante o 
pais. 

PSD volta a exigir auditoria 
indépendante às contas pûblicas 

A Comissâo Europeia vai levantar o 
embargo à carne bovina portuguesa 
no dia 1 de Agosto, anunciaram 
fontes comunitârias. 
Esta decisâo da Comissâo Europeia 
esta inscrita num documento que esta 
a circular nos serviços comunitârios e 
deverâ ser levado para a aprovaçâo no 
dia 25 de Julho durante a reuniâo do 
Colégio de Comissârios. 
Fontes diplomâticas revelaram que 
alguns Estados-membros estâo a 

questionar Bruxelas sobre assuntos 
técnicos, nomeadamente a data a 
partir da quai Portugal generalizou os 
testes à BSE. 
No entanto, as mesmas fontes 
asseguraram que nâo estâo a ser 
levantadas réservas â data proposta 
pela Comissâo Europeia. 
O embargo â carne bovina 
portuguesa foi imposto em Novembro 
de 1998. devido â elevada incidència 
de BSE. 

O PSD voltou a exigir a realizaçâo 
urgente de uma auditoria "compléta e 
independente" às contas do Estado, 
mas o PS rejeitou a iniciativa, 
alegando que desprestigiaria o 
Tribunal de Contas. 
A exigência foi feita pelo deputado 

social-democrata Fernando Seara, 
no inkio de uma sessâo plenâria 
extraordinâria da Assembleia da 
Repüblica, numa intervençào em 
que dirigiu duras criticas ao 
Governo "do faz de conta" e ao 
primeiro-ministro. 

lb.., ^ ÎVÂJ VAW '..iJ tci," iyyji J \ 

HT    
Ifeii Ervanària Sâo Miguel 

1489 Dundas St. West, em Toronto 

Nâo sofra 
mais dos rins. 

Se tem pedra 
nos rins use o 

produto 
natural 

diariamente: 

KURAPEDRA 

A cura 
que você 
procura 

Naturalista 
Leonardo Pacheco 

Problemas de 
saüde, 

familiares e 
espirituais 

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

Marque a sua consultia 

416-588-9078 

lp.'.î 

pi 
Ifelj 

II! 
li 

CONTACTE MANUEL DE PAULOS 

Nâo va, telefone: 416-534-5520 

APROVEITE AS VANTAGENS DOS PREÇOS ESPECIAIS DO 

CHEFE MANUEL DE PAULOS, NO SEU ALINDADO E ESPAÇOSO 

EUROPA CONVENTION CENTRE EM MISSISSAUGA 

ALÉM DOS PREÇOS EXCEPCIONAIS, 

MANUEL DE PAULOS OFERECE-LHE 

TODA A SUA EXPERIÊNCIA, UM 

SERVIÇO CUIDADOSO E A EXPOSIÇÂO 

DO BANQUETE COM UM TOQUE 

MUITO PRÔPRIO. 

RESERVE AGORA 

E POUPE: 

1416)534^520 
CASAMENTOS, BAPTIZADOS 

OU OUTRAS FESTAS, 

CONTACTE O CHEFE MANUEL 

DE PAULOS - I416)5344i520 
EM TORONTO! 

31 [DGfâLDSlffSICP 
CD CB81S8iaTl©ÛûQ© 

0011 
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COMUNIDADE 

RTP internacional 
releltada pela 
CRTC 
A RTP inlcTniuional foi n-jHiada 
pela jifir.» u (r.msmissâo 
diî;iutl dj sua pKv^iamatâtt via cabn. 
no Canada. 
Depois de aiialisar atentadamente 
todtis os ponujs m*sta inaiôria, a 
tdVrC: Canadian Radin and 
’l'elfvisifjn C'f)nmiission, dccidiu 
rejeltar os requêrimentos de vârias 
empresas por estas concorrerem 
diivilanii-nir nu em parte toni uma 
tni mais einpresas c.anadianas 
espt-c ializadas ou de pay/tv. 
A lisla das rmpresas rejt‘iiad;i.s «’ a 
Séguirtte: 
■ Canadian IVsti\ al 
- National Iranian TolevEsion 
- Noqi-in * 

- Ovation - l’he Arts Netwruk * 
' R'I P inu'inacional * 
- Spû (■ l^laiinum 
- Spict: Platinum 2 
- Spice Platinum Lise 

Simditno,' Chaniu-1 * 
Estes requerimentos foram 
rcjeitaclos ]}or maioria de votos. 
r.is aÿora as emprcMts t’suanjjfiras, 
as quai.s foram concedidas liteiUra, 
peb CRTC, para a transmissâoi 
digital via cabo: 

- BVK-rV 
- Diseovery Wings 
’ Eternal World Television Network 
- EuroNews 
- Euro.spOrtnews 
«KTO 
- Muslim Television Ahmadiyya 
- Muzzik 
- NVtwo.k TEN (Australia) 
■ {)x\gen Network 
- Paris-Premiere 
- fdanete 
- RTV Palma 
- 'J he S< andinavian Channel 
- Tropic 
* TV Land 
' TV3 Republic of Ireland 
- 'I’VM I'elevisioii Network (\i;w 
Zeland) 
“ TV I Television Network (New 
Zeland) 

A (lecisât) agora tomada pela t:R TC, 
atenta para o ' -sublinhado da 
concorrêtuia (.om as enipresa.s 
canadianas, (jue nao esta prevista 
pela lei ciue lege as toinuni<:u.f>es 
nesie pais, t'omo alias foi laigamenlt: 
noticiado pelaCirv Radio ejomal O 
Milénio. 

FADO no Harbourfront 

Mais uma vez, o Harbourfront Centre consagrados fadistas FÂTIMA 
realiza uma noite portuguesa, uma FERREIRA e ARMANDO JORGE, 
noite dedicada ao FADO, intitulada que serâo acompanhados 
"FADO À BEIRA-LAGO". musicalmente por Tony Melo (viola), 
O FADO vai ser cantado pelos Louis Simâo (contraljaixo), sob a 

CYNTHIA 
précisa la tiPasi 

É uma criança apenas. 5 anitos inocentes, uma 
ternurinha que o destino marcou. Cynthia, foi 
diagnoticada com o T cel lymphona, segundo a 

carta enviada pelo Dr. R. Grant/ Division of 
Hematology-Oncology do The Hospital For Sick 

Children, cm Toronto. Uma pena! 
Seus pais, com très crianças, de 6 
meses, ,5 anos (a Cynthia) e 12 anos, 
respectivamente, estao em desespero. 
Ja nao conseguem suportar a dor e as 
despesas. O casai, natural de Sâo 
Miguel, Açores, précisa de ajuda para 
continuar a pagar a despesa mensal 
dos medicamentos para a pequenita 
Cynthia. Sua màe, para se dedicar 
totalmente aos filhos, eni especial à 
Cynthia, nào pode trabalhar e 
angariar fundos para o apoio familiar. 
Sô o pai, Valter Medeiros, se mantém 
entre o trabalho e o lar. A pequena 
Cynthia, em parte alheia ao drama 

familiar, terâ de fazer a terapia 
habituai para os casos de cancro, 
durante os prôximos très anos. 
A familia Medeiros précisa ajuda. 
Se lhe for possivel, apoie. 
Contacte o pai da Cynthia, o Valter 
Medeiros, pelo telefone: 416- 887-4792 
e 416 6.54-7233, ou o amigo 
voluntârio, José Gohçalves: 416 471- 
4989. 

A familia Medeiros agradece 
antecipadamente a vossa 
generosidade e apoio. 
Em nome da Cynthia, OBRIGADO! 

direcçâo musical de Nuno Cristo 
(guitana portuguesa). 
Ainda a participaçâo especial de 
Helen de Sousa (voz), Helder Oliveira 
(viola) e David Gouveia (percussâo). 
Esta noite "FADO À BEIRA-LAGO", 
terà lugar sâbado, dia 21 de Julho, às 
23h0(), no Brigantine Room. 
A entrada é gratis. 

O Harbourfront Centre esta situado 
no 410 Queen's Quay West, em 
Toronto. 
Para informaçôes: 416 973-3000. 
Sâbado, dia 21, nào faltem no 
Harbourfront Centre, à noite do fado, 
à noite portuguesa! 
Uma festa de Verâo portuguesa, 
realizaçâo do Harbourfront Centre. 
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ARTES E ARTISTAS 

KRIDAS 
aposta 
|As KRIDAS sâo mesmo 
'queridinhast 
Surgem no mercado com 
a album "...Sô se for con- 
tigo", numa ediçâo 
Espacial, corn produçâo 
e arranjos de ■ Antonio 
Perrâo, gravado no 
Estüdip Duplisom. 
Estas noyas KRIDAS, 
düas esculturais jovens 
portuguesas, para além da cançâo que 
dâ tjtuîb ao album, interpretam ainda 
"Üm beîjinho p'ra câ", "Qriero muito 
mais de ti", "És tu de corpo e aima", 
"Toma lâ, toma là (um abraço)" e 
"Nao. te metas comigo", cantigas corn 

de por ritmo, alegna e capazes 
"malta" de cabeça-à-roda.,. 
As KIUDAS ai estâo. O reste é con- 
vosco. Para Gomeço, elas cantam "... 
Sô se for cdntigo!". Portanto, nào 
fujam, candidatem-se! 

A dupla BRUNA & LILIANA 
voltou aos estüdios Aiksom e, 
corn produçâo e arranjos de 
Ricardo Landum, gravaram um 
novo trabalho, com o titulo 
"Para além de ti". 
A maioria dos temas sào da 
autoria de Ricardo, tendo também 
parceria em algumas cantigas corn 
Cristina Landum e Tô Carvalho. 
"Para além de ti", "Ninguém me 
amou assim", ^'Nada mais importa", 
"Nào posso estar longe de ti", "Tào 
perdida", "Nada melhor que um 

beijo" e "Pronta para tudo", estâo 
feitas à medida de Bruna & Liliana e 
dos fâs desta dupla feminina. 
E mais um lançamento da Espacial, 
mais um êxito de Bruna & Liliana. 
Um trabalho à venda no mercado 
português. 

NIKITA surge ao grande pùblico 
numa ediçâo da Espacial, corn apoio 
da Junta de Freguesia de Torgueda e 
administrada pela Àgata Produçôes 
Ltd., num album intitulado "Sô 
Deus", também titulo da cançâo que 
ocupa a primeira faixa do CD, da 
autoria de Ricardo. 
NIKITA, jovem, com um rosto 
extremamente expressivo, canta ape- 
nas temas de Ricardo e Toy e, ainda. 

duas da sua prôpria autoria: "No 
fundo do meu ser (tenho alguém)" e " 
Que me importa". 
NIKITA tem neste seu trabalho o 
apoio coral de Claudia, Ana, Toy e do 
Coro Vox Laci Infantil de Sâo 
Domingos de Rana. 
Um bom trabalho desta jovem voz 
portuguesa que "Sô Deus" saberâ até 
onde vai chegar. Deus e os seus admi- 
radores, naturalmente. 

O tâo conhecido e admirado 
GILLIARD, hâ algum tempo afasta- 
do da ribalta artistica, voltou aos estü- 
dios e brindou os seus muitos admi- 
radores corn um album intitulado 
"Como Eu Gosto" e, acrescentamos, 
como nôs gostamos. Sào 14 cantigas, 
corn assinaturas de Roberto Carlos, 
Kiss/Tivas, Rossini Pinto, Michael 
Sullivan/Paulo Massadas, Leonardo, 
Martinha e César Augusto, Benito de 
Jesus/J. Morais e do prôprio Gilliard. 
Pelos nomes mencionados, imagina- 

se de imediato o teor das cançôes, o 
sabor a paixâo, o romantismo... 
"Tenho um amor melhor que o seu", 
"Voeê nâo sabe o que é paixâo", "Me 
dê motivos", "Pouco a pouco", "Amor 
sem medida", entre outras, sâo canti- 
gas de agrado certo. Gilliard, chega 
até nôs, por intermédio da Editora 
Vidisco, numa produçâo de Santiago 
Ferraz. 

Bern vindo, Gilliard! Jâ era tempo... 

Graciano Saga, uma voz consagrada no circuito da imigraçào, voltou a brindar 
os seus admiradores corn nova gravaçào, sob o titulo "Distante a Sonhar", 
voltando ao tema da partida, da saudade e do regresso desejado. 
"Adeus a tudo", "Emigrante Infeliz", "Abandonado", "Desesperado por Ti", 
"Diz-me se a vistes", "Criança de Ninguém", entre outras, vâo satisfazer quem 
gosta de o ouvir. 
E uma ediçâo da Espacial, gravado nos estüdios Aikson, corn produçâo de 
Pâquito e Elton. 



^ DOMINGO, 26 DE AGOSTO DE 2001 
I, PARAMOUNT CANADA’S WONDEBIAND @ KINGSWOOD MUSIC THEATBE 

CiRV 
ft . P I 5 

CIRV-fm, Toronto’s Multicultural Super Mix, 
APRESENTA 

@ a SUS [DgjQlligi 
de 8âo Paulo, 

Brasil 
DC LisBOfl. PORTUGAL 

NÉLI 
eseu 
grupo 
musical 

Dos E.U.A. 

GRUPO FOLCLORICO 

"05 TRAOICIONAIS" 

GRUPO FOLCLORICO 

"05 IM0V05 TRAOICIOIMAI5" 

BILHKTES À VENDA EM 

Portuguese Book Store. Portugal MIX. 
Artnova Furniture Pius em Toronto e Guelph. 

Papeiaria Portugal. Concord Furniture em 
Brampton. Caldense Bakery em Oakviiie. 
Nova Pastery e Bakery em Mississauga e 
Acadia Travei e Ocean Foods em london. 

Bilhetes à porta: Adultos - *48.™ 

NANCY 
COSTA 

Vencedora 
do restival 
da Cançâo 
CIRV2000 
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PIANO OFICIAl DE 
CONTABIIIDADE DAS 
AUTARQUIAS lOCAIS 

Oficial de Conta- 
bilidade das Autar- 
quias Locals 
(FOCAL). 

Ô protocole assinado, 
estabelece, entre 
outros aspectos, o 
apoio à aquisiçào de 
um programa informâ- 
tico de contabilidade. 

O Secretario Regional Adjunto da 
Presidência, Francisco Coelho, 
presidiu, na Vila da Lagoa, à 
cerimônia de assinatura de um 
protocolo de cooperaçào com a 
Camara Municipal de Lagoa e as 
Juntas de Freguesia daquele 
concelho, no ambito do processo de 
apoio à implementaçâo do Plano 

Com este apoio 
governamental, que 
abrangerâ, no seu 
objectivo principal, 
todas as freguesias da 
Regiao Autonoma dos 
Açores, pretende-se 
garantir que o novo 
sistema contabilistico 

das Autarquias, que entra em vigor a 
partir de 01 de Janeiro de 2002, seja 
adequadamente aplicado e, 
simultaneamente, suprir as 
dificuldades financeiras, técnicas e 
humanas que as freguesias enfrentam 
neste processo de modificaçâo do seu 
sistema de contabilidade. 

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. 

RÊM05 PaZtR O MESMO POR 5l! 

Hâ mais de 30 anos 
que os especialistas 

da REGIONAL 
INSURANCE 

trabalham corn 
comerciantes, 

industriais e 
empreiteiros, para 

protéger os seus 
negocios, os seus 

empregados e os seus 
padrôes de vida! 

PRESIDENTE DD 
GDVERND NA RIBEIRA 
QÜENTE 

O Présidente do Governo Regional 
dos Açores, Carlos César, participou 
na freguesia da Ribeira Quente, na 
ilha de S.Miguel, na cerimônia da 
bençào da embarcaçâo "Garajau" , 
destinada a actividades nâuticas e de 
animaçâo turistica. 

Apôs a cerimônia, o Présidente e os 
restantes convidados, entre o quais se 
encontrava, lambém, o Secretario 
Regional da Economia, Duarte 
Ponte, embarcaram no "Garajau" 
para um passeio maritimo, junto à 

costa entre a Ribeira Quente e a Vila 
da Povoaçâo. 

Para Carlos César, é fundamental, 
criar a jusante do investimento que 
esta a ser feito no dominio da 
expansâo da actividade turistica e do 
aumento da capacidade hoteleira, 
formas especificas de animaçâo, no 
que se enquadra perfeitamente, a 
iniciativa de disponibilizar aquela 
embarcaçâo, que vai diversificar a 
oferta aos turistas na ocupaçâo dos 
seus tempos livres. 
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PORTUGAL 

0INVESTIMENTO NAS CRUNQAS É 
PRIORIflÜtIO PARA 0 eOWERNO 
O Présidente do Governo Regional 
dos Açores, Carlos César, considerou, 
em Ponta Delgada, que o 
investimento nas crianças, sobretudo 
naquelas que correm riscos, e na 
ambiencia familiar onde elas 
convivem, é um investimento 
prioritârio para a politica social do 
seu Coverno. 

O Présidente, que falava na 
cerimônia do lançamento da 
primeira pedra da Creche e Centro 
de Actividades de Tempos Livres do 
Patronato de S.Miguel, relevava, 
assim, a importância do 
acompanhamento da infância e a 
prestaçào de assistência e formaçâo. 
Para Carlos César, e apesar de os 
Açores serem a Regiâo do Pais corn a 
maior taxa de cobertura da rede pré- 
escolar, nào hâ düvida de que a 
educaçâo para a cidadania, a 
educaçâo para a formaçâo e a 
habitaçào continuam a constituir 
prioridades para a acçâo governativa. 
O Patronato de S.Miguel, cujos 
serviços à comunidade, foram 
salientados pelo Présidente do 
Coverno Regional, é uma instituiçâo 

centenâria que tem vocacionado a sua 
acçâo comunitâria junto de crianças e 
jovens carenciados, afirmando-se por 
isso, um parceiro credivel na 
prestaçào de serviços sociais 
relevantes. 

A creche cuja construçâo agora se 
iniciou, em terrenos cedidos ao 
Patronato de Sâo Miguel pela 
Direcçâo Regional da Habitaçào, vai 
ter uma capacidade para acolher 35 
crianças, e disporâ de equipamentos e 
estruturas adequadas ao 
desenvolvimento de actividades de 
ocupaçâo de tempos livres para 
jovens. 

Naquela cerimônia, usou da palavra, 
também, o Director Regional da 
Solidariedade e Segurança Social, 
Nélio Lourenço, que confirmou a 
disponibilidade financeira do 
Coverno Regional, em meio milhâo 
de contos, na présente legislatura, 
para apoiar a construçâo de creches e 
jardins de infância que considerou 
serem uma necessidade na Regiâo e, 
especialmente, no Concelho de Ponta 
Delgada. 

ST4 CfilSÇOgD ÂMOI 
2001 

nmVITURE & APPU.INCILS 

VLMlscRUîIÛtô 

A organizaçào Venus Creations ira lançar o traliatho discografice do 
“Amor de Artista” no dta 16 de Setetnbro de 2001, 

pelas 13horas <1pm), no Ambience Banquet Hall, no 501 Alliance Ave. 
Toronto. Para I nformaçôes 416»S36-6788. 
Apoio das iojas da CONCORD de Toronto 

1SS1 EgiEnton Ave Tet: 416-789-1493 
  ^ Bioor St W. Tel: 416-538 6788 



20  
PASSATEMPOS 

Quinta-Feira, 19 Julho, 2001 
O MILENIO 

CARNCIRO - 21/03 A 20/04 

Desenvolva as relaçôes com os outros, com os amigos, 
aproveite este momento inspirado e imaginativo para 
escrever, falar e comunicar. Tern irmaos? Contacte-os. Ao 
menos pelo telefone. Avance para a tal conversa on 
aborde aquele assunto que ainda esta por resolver. 

SAGITÂRIO - 22/11 A 21/12 

O fim de uma fase de uma certa rotina, que é alterada por 
imposiçào de certos factores, provoca sempre uma transformaçâo, 
embora so actuando a nivel psicolbgico. Serào mudanças de 
acçào, na sua essénda, mas (jue nào colidem coin a sua estrutma 
ou segruairça. 

CAPRICORNIO - 22/12 A 20/01 

Mercürio a transitai-.pela Sétima Casa, alimenta a sua 
tendência para participai- eni sociedades de traballio e 
actividades do seu grupo, O estimulo mental dos outros é 
extremamente importante para si neste momento e é boin 
que concentre todos os esforços para coopérai'. 

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

MARINO'S LAKESHORE AUTOMALL 

www.marinosautogroup.com 

(Q}xioxiarx>Jk 

Lakeshore 
Honda 

SUBARU. 

Land Rover Marino's Westend 
Metro West Fine Cars Hyundai 

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

3526 Lakeshore BIvd.West 
aobkoke,ON M8W1N6 

(Between Browns Une & Kipling) 

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

Fax: Ml6) 251-5906 
e-mail; subaru.saies^marinosautogroup.com 

Visite os nossos Dealer e 
pergunte peh Pedro De Oliveira 

que fera o prazerem servi-lo na sua lingua. 
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Benfica: 
Problemas iuridicos 
ilïficnitam rescisâo 
de Argel corn Palmeiras 

Barry Town 
é 0 adversârio do 
FC Porto na sogunda 
pré-eliminatôria 
Os galeses do Barry Town serâo os 
adversârios do FC Porto na segunda 
pré-eliminatôria da Liga dos 
Campeôes europeus de futebol, 
depois de terem eliminado na 
primeira ronda o FC Shamkir, do 
Azerbeijâo. 
O Barry Town, que hâ uma semana jâ 
vencera em "casa", na primeira 
"mâo", por 2-0, voltou a ganhar, agora 
em Bakou, por 1-0, um golo da 
autoria de Philips, aos 56 minutos. 
FC Porto e Barry Town começam a 

disputar o acesso à terceira pré- 
eliminatôria jâ na prôxima semana, 
corn o encontro da primeira "mâo" 
agendado para as Antas para 25 de 
Julho. A segunda partida realiza-se 
no Pais de Gales a ()1 de Agosto. 

O sorteio da terceira e ùltima pré- 
eliminatôria de acesso à Liga dos 
Campeôes - onde o Boavista tem 
presença assegurada como 
campeàonacional - realiza-se sexta- 
feira na Suiça. 

O futebolista brasileiro Argel, do 
Benfica, estâ a deparar-se no Brasil 
com "problemas de ordem juridica" 
para rescindir o contrato que o liga ao 
Palmeiras, anunciou o director de 
comunicaçâo do clube "encarnado". 
"Argel ainda nào chegou. Existem 
problemas corn a rescisâo do 
contrato, provenientes da cessaçâo do 
acordo entre o Palmeiras e a 
Parmalat, o que levantou problemas 
de ordem juridica", explicou Joào 
Malheiro. 
Na base, da discôrdia entre o clube 
brasileiro e a multinacional italiana 
estarâo, alegadamente, divergências 
na repartiçâo da verba résultante da 
transferência do jogador para o 
Benfica. 
O director de comunicaçâo dos 
"encarnados" garantiu que este tipo 

A selecçâo portuguesa de futebol de 
praia venceu a sua congénère do 
México por 3-1, em jogo da 2“ 
jornada do Grupo A, disputado na 
Figueira da Foz, garantindo a 
passagem às meias- finals do VI 
Mundialito de Futebol de Praia. 

Depois de um primeiro tempo sem 
golos, Portugal inaugurou o 
marcador logo a abrir o segundo 
tempo, através de Hernâni, num 
livre directo superiormente 
marcado, sem hipôteses para 
Chavez. 

de percalços nào afecta a validade do 
acordo rubricado corn Argel. 
Malheiro informou ainda que 
Mantorras foi dispensado pela 
federaçâo angolana para o encontro 
corn o Togo (da zona africana de 
qualificaçào para o MundialÈ2002), 
pelo que poderâ prosseguir o estâgio 
que o Benfica estâ a realizar na Suiça. 
O clube da Luz rumou em direcçâo<a 
Yverdon, onde jogou contra o Bastia, 
e venceu por 1 - 0, corn golo de 
Mantorras. 

O director de comunicaçâo descartou 
a possibilidade de o Benfica jogar 
corn o campeào espanhol Real 
Madrid, que também estagiarâ 
naSuiça, apontando os turcos do 
Galatasaray como provâvel 
adversârio. 

O México reduziu volvido um minuto 
na marcaçâo de uma grande 
penalidade, por alegada falta de Nunes 
sobre Pulga. A meio do segundo 
periodo. Alan, na transformaçâo de um 
livre directo, voltou a desfazer a 
igualdade. 
Aos nove minutos Madjer estabeleceu o 
resultado final, depois de uma 
precipitaçào do guarda-redes mexicano, 
a bola sobrou para o jogador português 
que enviou a bola para o fundo das 
redes. 
O 3“ periodo voltou a decorrer sem 
golos. 

Portugal nas meias-finais 
do Mundialito 
depois de 
vencer a 
enuipa do 
Mexico por 
3-1 
Andebol: liga CamiieSes 
(fem.) - Madeira SAD discute 
apuramente corn aiemâs 
A formaçâo sénior feminina do Madeira SAD vai 

enfrentar a équipa do fmetzellinden, campeâ 
alemà, na pré- eliminatôria de acesso à Liga dos 
Campeôes de andebol, ditou o sorteio realizado 
em Viena. 
A équipa portuguesa disputa o encontro da 
primeira "mâo" no Funchal, a 08 ou 09 de 
Setembro, deslocando-se à Alemanha na semana 
seguinte (15 ou 16). 
Programa da pré-eliminatôria da Liga dos 

Campeôes femininos: 
Besançon (Fra) - Verona (Ita) 
Split (Cro) - Arta (Gre) 
Eskisehir (Tur) - Piran (Slo) 
Spono Nottwil (Sui) - Skopje (Mac) 
Vilnius (Lit) - Sala (Svq) 
Zalau (Rom) - Vastgoed (Hol) 
MADEIRA SAD (POR) - Luetzellinden (Ale) 
Volgogrado (Rus) - Minsk (Bie) 
Primeira "mâo" a 08/09 Setembro; segunda a 15/16. 

gastou 1:07.27 boras para cumprir a 
"crono-escalada", em que a meta coincidia 

O ciclista norte-americano Lance Armstrong corn contagem de montanha de categoria 
venceu a lia etapa da Volta a França, um contra- especial. O alemâojan Ullrich (Telekom), segundo 
relôgio individual de 32 quilômetros, entre classificado, precisou de mais um minuto. 
Grenoble e Chamrousse, enquanto o francês François Simon nào foi além do 46o tempo, a mais 
François Simon (Bonjour) manteve a liderança. minutos de Armstrong, mas este registo 
Armstrong, que na véspera venceu no Alpe d’Huez, permitiu-lhe segurar a camisola amarela. 

D Problemas da pele 
n Eczema 
n Sistema genito-urinârio 

reprodutivo 
n Impotência 
n Infertilidade 
a Bronquite 
n Gripe 
^ Asma 
a Colite 
D Obstipaçâo 
n Diabetes 

° Tensâo alla 
° Indigestào 
n Depressào 
CI Artrite   
n Dores de cabeça e 

enxaquecas 
Cl Lumbago 
n Ciâtica 
o Entorses 
D Pescoço tenso 
Cl Tendinite 
Cl Neuralgia Trigeminal 

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

>1199 DUNDAS ST.,W., 

SUITE #4 EM TORONTO 

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

Para um CONSULTA fiRÂTIS contacte: 

416-534-0937 
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"Anedotas de louras” 
em anûncio da TV 
perturbam ramenas 
O Conselho Regulador do 
Audiovisual da Roménia condenou 
uma campanha publicitâria televisiva 
que utiliza "anedotas de louras" e 
pediu às cadeias que sô transmitissem 
os anùncios fora do "horârio nobre", 
disse hoje um responsâvel. 
Num anüncio de uma companhia de 
telefones môveis, uma loura telefona 
para as informaçôes dos horârios dos 
comboios e pede quanto tempo levarâ 
a viagem de Bucareste a Constanta, a 
cerca de 2,50 quilômetros. A 
telefonista responde "é sô um 
segundo", e a loura diz "obrigado" e 
desliga. 

"O conteùdo destas anedotas, 
inspiradas no humor urbano, pode 
atingir a dignidade deste grupo de 
pessoas, sugerindo que os seus 
membros sâo menos inteligentes", 
afirma hoje a comissâo, num 
comunicado citado pelo diârio 
Evenimentul Zilei. 
Adrian Bota, porta-voz do Conselho 
do Audiovisual, afirmou que muitos 
telespectadores se sentiram ofendidos 
pelo anüncio. 
"Emitimos uma recomendaçâo 
pedindo às emissoras de TV que 
emitam esses anùncios apenas em 
horas de menor audiência", adiantou. 

Morreu Beate Uhse, a 
alemâ que transformou 
0 sexo num négocié 
de milhôes 
Beate Uhse, a lendâria pioneira do 
negôcio do sexo, que montou um 
v^erdadeiro império do erotismo na 
Alemanha, faleceu na segunda-feira 
passada, numa clinica da Suiça, corn 
81 anos, na sequência de uma 
pneumonia, comunicou a 
administraçâo do seu consôrcio. 
O funeral realizou-se, em Flensburgo, 
a sua terra natal, junto à costa alemâ 
do mar do Norte, apenas corn a 
presença de familiares e amigos 
intimes. 
Beate Uhse travou durante muitos 
anos uma luta corn a justiça por causa 
da venda de livres e filmes 
pornogrâficos, artigos sexuais e 
outres produtos mais ou menos 
intimes. 
Sô nos anos cinquenta e sessenta, teve 
de responder em mais de dois mil 
processes em tribunals alemâes, e de 
enfrentar a ira de promotores 
püblicos que defendiam a ordem e os 
bons costumes. 
Uma das contra-fés que recebeu 
instava-a a comparecer na policia 
para se justificar pela publicaçâo de 
©brochuras de conteüdo sujo", nos 
tempos em que o material 

pornogrâfico que vendia era 
considerado instigaçào à 
pornografia', sobretudo se caisse nas 
mâos de homens ou mulheres 
solteiros. 
Beate L^hse venceu a batalha, e 
tornou a venda de produtos sexuais 
na Alemanha quase uma banalidade. 
O que mais me alegra é ter 
conseguido, nos ültimos 50 anos, uma 
grande aceitaçâo nâo apenas juridica, 
mas também social", disse hà pouco 
tempo numa entrevista a um jornal 
alemâo. 
Começou a sua carreira de 
empresâria do sexo nos anos 
cinquenta, numa Alemanha ainda 
devastada pelas sequelas da II Guerra 
Mundial e quase sem tempo para o 
prazer, corn a venda ambulante de 
uma brochura sobre métodos 
contraceptivos, e acabou directora de 
um consôrcio, corn um volume de 
vendas anual de 300 milhôes de 
marcos (mais de 30 milhôes de 
contos). 
Segundo um levantamento da sua 
prôpria firma, a Beate Uhse AG, 98 
por cento dos alemâes sabiam quem 
ela era, o que nâo sucede corn muita 

IHli UNI Music Sk Video 

Queres o melhor da müsica 
moderna portuguesa neste lado do 
AtISntico, em CB oe <7?fl(j.539.|)53(j 

de vida! 
o famoso Ed Mirvish -Mr. Honest 
Ed's, comemora domingo, dia 22, 
87 anos de \ ida, entre as 11 hOO e as 
19h30, na Markham Street, na 
Mirvish Village, ao lado do famoso 
estabelecimento comercial "Honest 
Ed's". Todo o dia haverâ müsica, 
danças, cantigas e prendas, assim 
como réfrigérantes e petiscos. 
Tudo absolutamente gratis! Todos 
bem vindos! 
Mel Eastman irâ declarar o "ED 
MIRVISH DAY", e o Ministre de 
Cidadania, Cam Jackson, irâ oferecer 
uma prenda surpresa ao famoso e 
admirado aniversariante. 
Passera domingo, dia 22, um dia 
divertido com o "Rei das Pestas", tal 
como os muitos e famosos artistas e 

convidados que vâo dar os "parabéns 
a voeê", ao comerciante, empresârio e 
amigo das artes, Mr. Ed Mirvish. 
Vâo até là e saboreiem um pedaço do 
gigantesco bolo de aniversârio de Ed 
Mirvish. 87 anos de trabalho, 
sacrificios e bem fazer. 
Parabéns, senhor Ed Mirvish! 

Ed Mirvish 
comemora 87 anos 

gente que se julga famosa. 
Ainda hâ pouco tempo esta 
empresâria determinada esteve 
sentada à sua secretâria em 
Flensburgo, embora ultimamente 
passasse quase todo o tempo na sua 
casa de férias na Florida, onde 
gostava muito de se refugiar, 
sobretudo c[uando fazia anos, para 
nâo ter de receber as homenagens dos 
seus muitos amigos e admiradores. 
Beate Rotermund-LTse era aquilo a 
que se costuma chamar uma mulher 
de armas, e a histôria da sua \ ida é a 
hislôria da Alemanha na segunda 
metade do Século XX, dos horrores 
da guerra ao chamado Milagre 
Econômico. 
Nascida em 1919, era filha de uma 
médica e de um fazendeiro prussiano. 
Aos 17 anos jâ tinha o brev'et para 
pilotar aviôes e aos 2-f era tenente da 
Luftwaffe (Força Aérea Alemâ), na 
frente de batalha da II Guerra 
Mundial. 
Em Abril de 1945, pouco antes de o 
Exército Y’ermelho da URSS se 
apoderar totalmente de Berlim, fugiu 
com o marido, Hans Juergen ETs, aos 
comandos de um bimotor, de Berlim 
para Schleswig-Holstein, no norte da 
Alemanha, levando consigo o filho 
Klaus, que viria a morrer aos 41 anos, 
vitima de cancro. 
Detida por algum tempo pelo exército 
britânico, que tinha derrotado 
também as tropas de Hitler, logo que 
saiu da prisào, ainda em 1945 
começou a dar aulas de Inglês, a 

vender brinquedos artesanais e a dar 
consultas sobre contraceptivos a 
jovens camponesas da regiâo. 
Foi esse o tema da sua primeira 
brochura sexual, que custava dois 
Reichsmark e vendeu 32 mil 
exemplares, uma sensaçâo para a 
época. 
Seguiu-se um TCatâlogo de Higiene 
Conjugal", jâ em 1949, um ano 
depois de casar com o empresârio 
alemâo Ernst- 
Walter Rotermund, de quem se 
divorciou em 1972. 
Jâ com idade avançada, e apesar de 
uma operaçào para retirar um cancro 
no estômago, nos anos oitenta, Beate 
Uhse continuava a ter um dinamismo 
invulgar. Aos 73 anos ainda guiava o 
seu carro, e durante muitos anos foi 
uma entusiâstica jogadora de ténis. 
Em I960, a firma de Beate Uhse jâ 
tinha mais de um milhào de clientes, 
todos por catâlogo, e dois anos depois 
abria a primeira loja de artigos 
sexuais existente em todo o mundo, 
em Flensburgo. 
Em 1982, fundou uma sociedade 
anônima com um dos seus filhos, 
Ulrich Rotermund, que em Maio de 
1999 se tornou a primeira firma do 
género cotada na Boisa de Valores. 
No entanto, hâ muito tempo que os 
accionistas maioritârios da Beate 
Uhse Ag nâo sâo da famüia de Beate 
Rotermunde, e é pouco provâvel que 
a sede da empresa continue a ser em 
Flensburgo, apôs a morte da 
fundadora. 

Jomal 
O 

Milénio 
0 seu 

semanârio 
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Médio Oriente; palestinianos enterrant 
martes, Israel ameaça corn eperaçâe 
Os palestinianos enterraram, em 
Belém, por entre gritos de vingança, 
quatro dos sens, mortos terça-feira 
num ataque aéreo israelita na 
Cisjordânia, onde paira a ameaça de 
uma operaçâo de Israel, que ali 

reforçou o dispositivo militar. 

Uma multidâo de quase 20.000 
pessoas participou nos funerais 
dos quatro palestinianos enquanto a 
cidade de Belém, isolada do mundo 
devido ao bloqueio israelita, 
observava um dia de grève gérai em 

sinal de luto. 

Jâ ao fim do dia, o colonato judeu de 
Gilo, no sul de Jerusalém oriental e 
proximo da cidade palestiniana 
autônoma de Belém foi alvo de 

disparos provenientes da localidade 
palestiniana de Beit Jala. 

Os disparos nâo fizeram vitimas nem 
prejuizos materiais, precisou um 
porta-voz do exército israelita. 

Desde o inicio da Intifada, a 28 de 
Setembro, Gilo tem sido 
frequentemente alvo de disparos 
provenientes da localidade 
palestiniana vizinha de Beit Jala. 
No Cairo, o présidente egipcio Hosni 
Mubarak afirmou nâo ser possivel 
encarar "qualquer soluçâo" para o 

conflito israelo-palestiniano corn o 
primeiro-ministro Ariel Sharon. 
"Corn Sharon nâo hâ soluçâo, é um 
homem que s6 conhece os assassinios, 
os ataques e a guerra", declarou. 
Jâ para o présidente russo Vladimir 
Putin nada é mais importante" que 
parar a violência no Médio Oriente. 

Putin defendeu que é preciso 
respeitar os interesses de todos os 
Estados da regiâo, durante uma 
conferência de imprensa no Kremlin. 
"Nada é mais importante que parar 
corn a violência dos dois lados", 

declarou Putin, considerando "muito 
lamentâvel que os esforços de paz 
tenham sido reduzidos ao nada". 

Esta dramâtica degradaçâo da 
situaçâo dominou aliâs os encontros 

dos ministros dos Negôcios 
Estrangeiros do G8 reunidos em 
Roma para preparar a cimeira de 
Génova (de sexta a domingo). 
Em Londres, onde chegou para uma 
visita de dois dias à Grâ-Bretanha, o 

chefe da diplomacia israelita. Shimon 
Peres, tentou dissipar os temores de 
uma ofensiva israelita iminente. 
"Nâo acredito, creio que é tudo fruto 
da imâginaçâo", declarou Peres. 
Os palestinianos denunciaram como 
"escalada perigosa" os reforços de 
blindados e de infantaria enviados 

por Israel para a Cisjordânia depois 
de os disparos de morteiros 
palestinianos no colonato judeu de 
Gilo, no sul dejerusalém. 
"Trata-se de uma escalada militar 
perigosa que visa destruir os esforços 
jâ feitos pelos palestinianos para 
restaurar a calma, no quadro do seu 

envolvimento no piano Tenet", 
declarou o secretârio do governo 
palestiniano, Ahmad Abdelrahmane. 
Aludia ao cessar-fogo israelo- 
palestiniano oficialmente em vigor 
desde 13 de Junho, depois de uma 
mediaçâo do director da CIA, 
George Tenet. 

Os disparos de morteiro contra o 
colonato judeu de Gilo, os primeiros 

do género desde o inicio da Intifada, 
no final de Setembro, sâo uma 
resposta ao ataque aéreo israelita a 

Belém no quai morreram quatro 
palestinianos, dois deles activistas do 
Hamas. 

Este ataque ocorreu em represâlia a 
um atentado suicida de Binyamina, 

segunda-feira, no norte de Israel, 
durante o quai morreram dois 
militares, além do kamikaze 

palestiniano. 

Em Jerusalém, o gabinete de 

segurança israelita reunido sob a 
presença do primeiro-ministro Ariel 
Sharon confirmou a luz verde dada 
anteriormente â politica de 
"intercepçâo de terroristas". 
Esta politica traduziu-se no assassinio 
desde Novembre de quatro dezenas 
de activistas palestinianos acusados 
de "actividades terroristas". 
O ataque a Belém contra activistas do 
Hamas acusados de terem planeado 
um "atentado de envergadura" 
inscreve-se nesta politica. ^ 

Os chefes da diplomacia italiana 
Renato Ruggiero e norte-americano 

Colin Powell sublinharam em Roma 
"a urgência de relançar o processo de 
paz na base do piano (da comissâo 

internacional)Mitchell". 
Este piano visa levar israelitas e 
palestinianos â mesa das negociaçôes, 

mas até aqui tem sido letïa morta. 

O comité ministerial da Liga Arabe 
corn a missâo de acompanhar 
a causa palestiniana apelou ao G8 (o 
grupo dos oito paises mais 
industrializados) para enviar 
observadores para os territories 
palestinianos. 

Durante a manhâ, Powell considerou 

"premature" o envio de observadores 
internacionais. 

Mémo Oriente: 
Arafat apela para 
realizaçâo de uma 
cimeira arabe 
ordinària 

O présidente palestiniano, Yasser 
Arafat, apeloü para a realizaçâo de 
uma cimeira arabe extraordinâria 

consagrada à "escalada israelita 
contra os palestinianos". 
"Vou examinar a questâo em detalhe 
corn o rei Abdallah II da Jordânia na 
sua qualidade de présidente em 
exercicio da cimeira ârabe", declarou 
Arafat à imprensa no seu regresso a 
Gaza proveniente do Cairo, onde 

f participou numa reuniâo do Comité 

de acompanhamento da Liga Ârabe 
encarregado do apoio aos 
palestinianos. 
O présidente palestiniano precisou 
ter levantado a questâo de uma 

cimeira ârabe extraordinâria na 
reuniâo do Cairo, justificando a 
urgência de uma tal cimeira corn a 
necessidade de "fazer face â escalada 
militar israelita contra os 

palestinianos". 
Segundo Arafat, a escalada israelita 
traduz-se em "crimes das hordas de 

colonos, em assassinios de 
palestinianos, em destruiçôes de 
casas, no bloqueio israelita aos 
territôrios autônomos...". 
O lider palestiniano congratulou-se 
corn os resultados da reuniâo do 
Cairo, onde recebeu o apoio 
financeiro e politico da Liga Arabe â 
causa palestiniana, assim como o 
apoio ao seu apelo para o envio de 
observadores internacionais para os 
territôrios palestinianos. 
O comité de acompanhamento - 
formado pelos chefes da diplomacia 

do Egipto, Libano, Siria, Tunisia, 
Marrocos, Jordânia, lémen, Arabia 
Saudita, Bahrein, pelo secretârio- 

geral da Liga Ârabe e por um 
représentante palestiniano - adoptou 

uma proposta saudita para concéder 
uma ajuda mensal de 45 milhôes de 

dôlares (10,4 milhôes de contos) até 
ao final do ano â Autoridade 
Nacional Palestiniana (ANP), 

depauperada por 10 meses de conflito 
corn Israel. 
Decidiu ainda pedir ao grupo dos sete 

paises mais industrializados do 
mundo e â Rüssia (G8), que se 
reünem em Génova entre sexta-feira e 

domingo, o envio de observadores 
internacionais para os territôrios 
autônomos. 

O ministro da Cooperaçâo 
Internacional palestiniano indicou 
que os chefes da diplomacia que 

integram o comité de 
acompanhamento acordaram pedir 

ao G8 "uma posiçâo firme corn o 
objective de garantir o fim da ameaça 
israelita" contra a ANP, numa 

referência às informaçôes veiculadas 
pela imprensa e que indicam que o 
governo israelita tem um piano para 

invadir as zonas autônomas 
palestinianas e capturar a direcçâo 
palestiniana. 

Afirmando que "a resistência â 
ocupaçâo (israelita) é um direito 
legitimo", o comité vai apelar ainda 
ao G8 para "adoptar uma posiçâo 
firme no que respeita âs prâticas 

israelitas contra o povo palestiniano e 
assegurar uma vigilância, por forma a 
garantir a aplicaçâo dos acordos 

(israelo-palestinianos jâ concluidos) e 
as resoluçôes internacionais". 

Angola: 
Missâo de 
verificaçâo das 
sançôes contra a 
UNITA chegou a 
Luanda 
Uma missâo do Mécanisme de 

Verificaçâo da Aplicaçâo das Sançôes 
da ONU contra a UNITA, chefiada 

pelo embaixador chileno Juan 
Larrain, chegou a Luanda para uma 
visita de trabalho de très dias a 

Angola. 
Larrain, que nâo fez declaraçôes à 
chegada, foi recebido pelo 

représentante especial do secretârio 
gérai das Naçôes Unidas em Angola, 
o moçambicano Mussagy Jeichande. 

O Mécanisme de Verificaçâo de 
Aplicaçâo das Sançôes do Conselho 
de Segurança da ONU foi criado em 

Abril de 2000. 
O objective desta missâo é a recolha 
de informaçôes e investigaçâo de 
alegaçôes de violaçôes das sançôes 
contra a UNITA, no que respeita ao 
fornecimento de armas e de outre 

material bélico, de combustiveis, 
trâfico de diamantes, questôes 
financeiras, de financiamento, 

viagens e representaçôes no 
estrangeiro. 
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Festival Português - Canal 2 

I ’^Plus GST & PST I 
Informaçôes pelo tel: (416) 537-1088 ! 

Estes radios estâo à venda nos seguintes locals; 
^ m 

> EM TORONTO: Vlseu 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 MISSISSAUGAl 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 LONDOKl 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 ^ 

Consigo 24 floras por dia 
Sanyo DC-C10 

lii, 00* 
Panasonic RX>D13 

S|||W* 

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

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

Sanyo MCD-Z190 

^lil 

General Electric 
SCR 00 
iJ iJ * 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

Panasonic RX-FS430 
Stereo Radio/(Cassette Recorder 

*125 

Citizen ITR1819 
Portable Radio AM/FM ^ W |j ^ 
Cassette/Recorder Player 

11^ 

CD Portable, Digital 
Radio AM/FM, 

Cassette Recorder 
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SAüDE 

SAÜDE CM SUA CASA 

A DOENÇA QUE EM SILÊNCIO 
APROXIMA A MORTE 

Por: 
Dr. César 
Nunes 
Cordeiro, 
médico 

O homem nem sempre tem 
a noçâo das prioridades! Uns 
passam a vida a pensar nas 
oportunidades econômicas; outros a 
trabalhar e a poupar, mas muitas 
vezes esquecem-se que o esforço 
pelos meios de sobrevivência 
também é para terem saüde 
prolongada; distraidos, vào 
passando os anos sem reparar no 
maior desperdicio que hâ na vida: 
ter a tensâo alta e nào a tratar. 

Enquanto houver vida, uma 
pequena area no centro do coraçào 
esta permanentemente a gerar 
impulsos eléctricos ritmados que 
vào produzir contracçôes do 
musculo cardiaco; quando a parede 
muscular do ventriculo esquerdo se 
contrai, o sangue contido nesta 
cavidade é injectado na artéria 
principal da grande circulaçâo: a 
artéria aorta, e vai, através da 
ârvore arterial, abastecer de 
oxigénio e nutrientes todo o corpo. 
A pressào exercida pelo sangue na 
parede das artérias tem o seu valor 
mâximo na sistole, que é o 
momento da contracçâo do 
ventriculo, e por isso é chamada 
tensâo mâxima ou tensâo sistôlica. 
Quando o coraçào repousa, entre 
duas sistoles, diz-se que estâ em 
diâstole; neste momento a pressào 
tem o seu valor minimo, e é 
chamada tensâo minima, ou 
diastôlica. A pressào nas artérias 
oscila entre um valor mâximo e um 
valor minimo, medidos em 
milimetros de mercürio. Os 
portugueses muitas vezes exprimem 
essa pressào em centimetros. 

A hipertensào arterial é 
uma doença comum que ataca 25% 
de todos os homens e 18% de todas 
as mulheres; é caracterizada por 
excesso persistente da pressào nas 
artérias. Factores genéticos 
determinam a produçào excessiva 
de determinadas substâncias 
reguladoras da pressào que vào 
contribuir para o aparecimento da 
doença e, por isso, é mais frequente 
em algumas familias. 

A tensâo aumenta corn a 
idade, causada pela perça da 
elasticidade das artérias, 

mas o estrago que ela pode causar às 
artérias e à circulaçâo dépende do 
seu valor, independentemente da 
idade. Sô na ültima década se 
começou a compreender que os 
efeitos nocivos da hipertensào sào 
causados principalmente pela 
pressào sistôlica. Até ai, a doença 
era atribuida à pressào diastôlica 

elevada e o diagnôstico sô era 
considerado quando essa pressào 
era superior a lOÜ milimetros de 
mercürio. A jiressào sistôlica 
superior a 160 mm, em pessoas corn 
mais de sessenta anos, era 
considerada prôpria da idade e 
muitas vezes ignorada; hoje 
sabemos que essas tensôes mâximas 
elevadas, mesmo que a tensâo 
minima esteja normal ou baixa, 
estào associadas a um grande 
aumento de hemorragias cerebrals, 
tromboses e ataques de coraçào. O 
seu tratamento apropriado reduz a 
mortalidade por doença 
cardiovascular em 25% e os 
acidentes vasculares cerebrals, 
tromboses e hemorragias em 39%.; o 
mesmo tratamento reduz a morte 
causada por todas as doenças em 
20%. 

No hipertensivo: a pessoa 
que sofre de hipertensào, a presença 
concomitante de diabetes aumenta 
sobremaneira os efeitos nocivos da 
doença. Enquanto uma pessoa nào 
diabética, para manter uma boa 
saüde, nào deve ter a tensâo 
mâxima a mais de 140 milimetros 
de mercürio, e a tensâo minima a 
mais de 90 milimetros, o diabético 
corre perigo se a mâxima e a 
minima estiverem a mais de 130 e 
80; se os rins estiverem afectados, e 
a urina mostrar a presença de 
albumina, esses valores devem ser 
inferiores a 125 e 75 para evitarem 
agravamento da doença vascular. 
Uma tensâo persistentemente acima 
desses valores vai, corn o passar dos 
anos, causar estragos no interior das 
artérias e arteriolas de ôrgàos vitais, 
como o coraçào, o cérebro, e os rins, 
acabando por os afectar. 

O coraçào é o ôrgào mais 
frequentemente afectado pelo 
excesso de pressào arterial. Como 
existe maior resistência nas artérias, 
causada pelo excesso de pressào, o 
coraçào tem de fazer mais força 
para levar o sangue a todas as partes 
do corpo, e, corn o tempo, a sua 
massa muscular, para compensar 
esse aumento de força, vai 
aumentando de volume até chegar a 
um ponto em que jâ nào consegue 
compensar, surgindo a insuficiência 
cardiaca. Para além do 
enfraquecimento do coraçào, a 
hipertensào é também a causa mais 
frequente de tromboses e 
hemorragias cerebrals, ou dos rins 
perderem a capacidade de 
funcionar, o que équivale a dizer 
que é a maior contribuinte para 
uma morte prematura. Todas as 
partes do corpo podem ser 

afectadas pelo excesso de pressào 
nos vasos sanguineos que as 
alimentam e, sem controlo e 
tratamento da tensâo, o resultado 
pode ser a cegueira, a surdez; a 
amputaçào, a impotência, ou a 
demência. A morte é sempre o 
ponto final desse sofrimento. 

Nào hâ nada mais errado, e 
perigoso, do que supor que a tensâo 
estâ boa quando nos sentimos bem, 
ou pensar que ela sô estâ alta 
quando nos sentimos mal. Ao 
contrario do que muitos pensam, 
dores de cabeça, ou tonturas, nào 
estào, na maioria das vezes, 
relacionadas corn excesso da 
pressào arterial. A hipertensào 
começa sempre, e mantem-se 
muitos anos, em silêncio, sem fazer 
doer ou causar outros sintomas, o 
que leva o hipertensivo a nào 
procurar médico, ou a nào tomar 
medicamentos para a controlar; ao 
sentir-se bem, acredita que nào estâ 
doente, muitas vezes até ao 
momento de sofrer as 
consequências, que podem ser 

paralisantes ou mortals. Teria sido 
muito melhor se a tensâo alta 
causasse dor a obrigar ao 
tratamento! Muitas vezes sô quando 
o cérebro, os rins, ou o coraçào 
ficam doentes, é que a pessoa sente 
que errou, mas a saüde jâ estâ 
irreversivelmente arruinada. A 
grande tragédia é que essa perça 
enorme podia ter sido evitada, pois, 
na actualidade, nào existe caso 
algum em que a doença nào pudesse 
ter sido controlada corn dieta, ou 
corn medicamentos. 

Se a hipertensào nào for 
controlada, de forma adequada e 
permanente, o resto da vida do 
hipertensivo poderâ ser miserâvel, e 
encurtada irremediavelmente. E 
por isso que a hipertensào tem a 
alcunha, entre os expertos em 
saüde, de “assassina silenciosa”, 
porque estraga a qualidade de vida 
e a saüde, acabando por matar sem 
alarmes e alardes. Quando aparece 
a dor, o cansaço, ou a paralisia a 
complicarem a doença: - é sempre 
muito tarde!. 

ERVAN/ÎRIA VrrÔRIA inc. 
PRODUTOS NATURAÎS E MÉDICINA HQMËOPATIEA 

Visite-nos no 920 DiindàS Street West 
Teîefone: (416) 603-7978 

Marque uma entrevisîa coin o Natiirista Homeopata 
Antonio Medeiros, jd coin uiiiitoa anoa de cxperiêcia, 
que o poderd aïndar im soinçdo doÿ sens pmblciiias. 
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Pessoa para balcâo de peixaria na area de 

Mississauga, contactar Tony. 

Tel.: 905-270-3198. 
InCREDItniES: 

Pedreiros para assentar tijolo., 

Tel.; 416-762-5947. 

Asssistente de Working Women, com diploma 

de ensino superior. Eenve curriculo pelo 

Fax; 416-532-1065. 

Cabeleireira ou assistente. 

Tel.; 416-538-2364. 

Pessoa para Companhia de Seg^ros, que fale 

Portug^ês e Inglês. 

Envie curriculo para Diane Oliveira, 

Fax: 905-890-0094. 

Pessoal para construçâo na area de Toronto e 

Hamilton, contactar Carlos Rodrigues. 

Tel.; 905-274-4370. 

Cortadores de carne com experiência e 

pessoal para a secçâo de charcutaria 

Tel.; 416-588-4775. 

Pessoal corn experiência para colocar 

cerâmica, màrmore e granito. 

Tel.; 416-604-3054. 

Padeiro corn experiência, contactar Manuel 

depois das 15h30. 

Tel.; 416-537-9243. 

Carpinteiros de acabamento corn experiência 

e cozinheira corn experiência para 

churrasqueira, contactar Carlos Nunes 

Tel.: 416-531-6912. 

Pessoal para companhia de cogumelos, enviar 

curriculo: 

Fax: 905-878-7897 

Vendedor para loja de variedades e présentes 

na Dufferin e Dupont. Part-time ou full-time. 

Tel.; 416 532-4438 

Distributors Inc. 
Especialista em 

Electrodoméstïcos 
de 220V/50HZ 

Panasonic, Sony, Aiwa, Whirlpool, Maytag, 

Magic Chef, Kelvinator, Moulinex Kitchen 

Aid, Hoover, Black & Decker, Skill, Ronner, 

Sharp, Cjeneral Electric, JVC. 

Todos os nossos electrodoméstïcos 
de 220v/50hz têm Garantias Internacionais 

15SO Steeles Ave. W. 
at □ufferin 5t. 

Tel: C5053 665-3734 

mELETDWŒ (DSAiraSiâ 

Pessoa corn experiência em renovaçôes de 

escolas e escritôrios, contactar Joâo. 

Tel.: 416-991-3933. 

Pessoa para Churrasqueira que fale Portugfuês 

e Inglês, contactar Antonio Pereira. 

Tel.:905-457-5592. 

Book Keeper Wanted 
Flexible Hours 

Must Know )H ss stem 
( )wn transporiaiion 

.Speak KiiglKh 
Fax: 416 .l.lH OObl 

h-mail |martiji'.:» cirvfm.com 

Vendedores/as 

Oferece-se: Boas comissôes 
Produto de alta qualidade 
Carro da companhia 
Beneficios e treino 

Deve ter: Experiência no ramo 
automovel 
Relaçôes pùblicas 
Capacidade de trabalho em 
equipa 

Se esta interessado contacte: 

Omar Khan 
Tel.: (416) 489-1018 
Fax (416) 489-9372 

Email: okhan@dfcauto.com 

I Assine e divulgue 

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

para os EUA $75 e Europa $130. 

Nome: 

Morada: 

C. Postal: 

Tel: ( )   

1 posta de bacalhau por pessoa (demolhado) 
1 pacote de natas 
2 a3 batatas por pessoa 
4 cebolas 
4 colheres de sopa de azeite 
+ 4 colheres de sopa de azeite 
sal q.b. 
pimenta q.b. 
1 pitada de noz-moscada 
3 gemas de ovos 

ComCÇÙO: 
Coza o bacalhau juntamente com as batatas. 
Passe as batatas pelo o passe-vite e misture os 
alhos picadinhos e 4 colheres de sopa de 
azeite. 
Ligue bem e ponha este puré no fundo de 
um pirex untado com um pouco de azeite. 
Faça em lascas o bacalhau. 
Leve a refogar as cebolas cortadas em meias 
luas firias em 4 colheres de sopa de azeite, 
deixando alourar um pouco. 
Junte o bacalhau lascado e a salsa picada, 
misture bem e, ponha por cima do puré. 
Bata as natas com as 3 gemas de ovos. 
Tempere com sal, pimenta e noz-moscada. 
Deite por cima do bacalhau. 
Leve ao forno muito quente cerca de 20 
minutes. 
Sirva acompanhado com uma salada verde 

50BR£n£Sfl: 

Copo Tropical 
InCREDItriTES: 

4 bolas de gelado de baunilha 
polpa de manga q.b. 
pedaços de manga para decorar 
chantilly q.b. (fac.) 

(OllfECÇflO: 

No fundo de um cojx) long-drink coloque as bolas de 
gelado. 
Complete com a polpa de manga. 
Decore com pedacinlios de manga. 
Se gostar enfeite com chantilly 
Sirva com uma palhinha 

Bom a petite! 
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MARfTIMO joga 
domïngo em Toronto 
A comitiva do Club Sport Maritimo, 
O ùnico clube da Regiâo Autônoma 
da Madeira que actualmente milita 
na la. Liga do futebol português, em 
estâgio de pré-época no Ontario, joga 
domingo, dia 22, no Lamport 
Stadium, contra o Toronto Supra, um 
jogo de preparaçâo para a dificil 
época que se avizinha. 
A caravana maritimista, liderada pelo 
présidente Carlos Pereira e pelo 
director do departamento de futebol, 
Jacinto Vasconcelos, chegou hoje a 
Toronto, quinta-feira, dia 19, tendo 
seguido de imediato para o Centro de 
Estàgio, adjacente ao Hotel 
Nottawasaga Inn (Alliston), onde 
ficam alojados. 
A jogadores do Mantimo, antes do 
jogo de domingo, l'azem alguns 
treinos especilicos e de conjunto. No 
sâbado, dia 21, a comitiva visita o 
Madeira Park, pelas 17h()(), onde 
conviverà coin a comunidade 
madeirense na sua tradicional "Pesta 
do Emigrante" e... "atacarâ" uma 
espetada à maneira e ao ar livre! 
No Domingo, depois do jogo corn o 
Supra, terâ de novo um encontre corn 
madeirenses e amigos na sede-social 
do Canadian Madeira Club-Madeira 
House Community Centre, onde o 
jantar sera servido pelas 2()hü0. 
Réservas e informaçôes pelos 
telefones: 416 704-2612, ou .533-2401. 
A comitiva maritimista, para além 
dos responsâveis jâ mencionados, é 
constituida ainda pelo assessor do 
departamento de futebol Geraldo 
Pereira, pelo médico Dr. Angelo 
Vieira, o treinador Eduardo Vingada 
e o ireinador adjunto Joâo Carvalho, 
preparador fisico David Gomes, pelo 

treinador de guarda-redes José 
Fernandes, o massagista Arnaldo 
Freitas e o roupeiro Joâo Silva, e os 
jogadores: Nelson Vasco, Albertino 
Alves, Paulo Silva, Jorge Soares, 
Fàbio Mereles, Zeca, Dinda, Bruno 
Fernandes, Ilian Iliev, Gaücho, 
Eusébio Sousa, Luis Andrade, Quim, 
Briguel, Kennedy^ Adelino Lopes, 
Gilmar Del Pozzo, Van Der Gaag, 
Alan Silva, Javier Musa, Heber Diaz, 
Joel Santos, Richardson Santos e 
Bruno Freitas. 
Depois do jogo coin o Supra, 
domingo, dia 22, às KihOO, no 
Lamport Stadium, o Club Sport 
Maritimo defronta uma selecçâo da 
CPSL, às 19hl5, no Estâdio Cove 
Road, em London, no dia 25, quarta- 
feira. 
Sexta-feira, dia 27, faz mais um jogo 
de preparaçâo coin a selecçâo 
lusocanadiana TSA, às IShOO, em 
principio no Brockton Stadium, na 
Dufferin Mail. 
Dia 27, a comitiva desportiva do 
Maritimo,. desloca-se para os EUA 
onde, dia 28, participa num jantar de 
confraternizaçâo corn a comunidade 
madeirense de New Bedford e, dia 28, 
o Maritimo defronta uma selecçâo de 
Caboverdianos, no Estâdio Foxboro, 
arredores de Boston. 
A estreia do Maritimo, na la. Liga 
portuguesa, serâ dia 12 de Agosto, 
frente ao Vitoria de Setübal, no 
Funchal. 
As nossas boas vindas à comitiva 
desportiva do Club Sport Maritimo. 
Desejamos ao Maritimo um bom... 
pontapé de saida! 

JMC 

Mantorras dà 
Vitoria ao Benfica 
sobro 0 Bastia om 
jogo particuiar 
Um golo madrugador do jovem 
avançado angolano Pedro Mantorras, 
logo aos cinco minutos, assegurou 
ao Benfica uma vitôria feliz sobre os 
franceses do Bastia, em 
jogo particular disputado em 
Yverdon (Suiça). 
Apenas um dia depois do esmagador 
triunfo por 13-0 sobre a fraca 
formaçâo suiça do Gland, formada 
por jogadores amadores, o Benfica 

teve um teste bem mais exigente 
frente a uma équipa do escalâo 
principal gaulés. 
Depois de uma entrada em grande, 6 
Benfica foi perdendo 
progressivamente o ritmo e sô as boas 
exibiçôes dos guarda-redes Enke 
(primeira parte) e Moreira (segundo 
tempo) seguraram o "magro" 
triunfo dos "encarnados", que 
prosseguem o seu estâgio da Suiça. 

Torneio de GOIF 
do Centre ABRIGO 

Decorreu com grande sucesso o Torneio de 
Golf2001, do Centro ABRIGO, que teve lugar no 
acolhedor Lionhead Golf & Country Club, corn a 

presença de 175 praticantes. 

É Verào, época ideal para a prâtica de 
desportos ao ar livre, particularmente 
o Golf, o desporto da moda. 
Para além do Torneio de Golf, houve 

também o Jantar de Angariaçào de 
Fundos do Centro ABRIGO, coin o 
objectivo de ajudar os émigrantes de 

lingua portuguesa em situaçào dificil. 
Os responsâveis do Centro ABRIGO 
tinham como meta atingir os 20 mil 
dôlares mas, dada a generosidade da 

comunidade 
portuguesa 
Informaçâo, Serviços, 
Comércio e Indüstria-, 
foi conseguida a bonita 
soma de $33.()00. 
dôlares! 
Quando a causa é justa 
aparecem as boas 
vontades! 
Durante o jantar, 
decorreram dois 
leilôes, um aberto e um 
outro silencioso e, 
ainda, o sorteio de 
uma viagem a 
Portugal. 
Tudo decorreu num 
clima de simpatia e de 
muito entusiasmo. 
Agora, o Centro 
ABRIGO dispôe de 

mais possibilidades de apoio aos 
portugueses mais carenciados. 
A todos muito OBRIGADO! 

0 GOUERNO ESTA A OFERECER ANUALMENTE 
ATÉ $400 PARA 0 SEU FUNDO DE ECONOMIAS 
PARA A EDUCApÂO DOS SEUS FUHOS 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 educaçào das suas crianças pelo regime RESP. 
Como as economias pelo regime RESP crescem livres de impostos, 
quanto mais cedo começar a economizar para educaçào das crianças, 
melhor. Preve-se que daqui a 18 anos, uma educaçào universitària 

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

Richard Bruton, Financial Consultant 
Tel. C4nei 594-7SS4 

FALAMOS PORTUGUES Wood Gundy 

CIBC Wood Gundy is a division of CIBC World Markets Inc. VIeinber CIPF. 
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Jogos Olimpicos - 

O favoritismo dado desde o inicio a 
Pequim, confirmou-se. O Comité 
Olimpico Internacional (COI) deu à 
capital chinesa, ao segundo 
escrutinio, os Jogos Olimpicos'2008, 
deixando na segunda posiçâo 
Toronto (22 votos), depois Paris (18 
votos) e Istambul (9 votos). O sonho 
de Toronto acolher os Jogos 
Olimpicos ficou adiado para 2012. 
Paciência! 
Quer através dos meses de 
apresentaçâo de programas, quer no 
fatidico dia 13 de Julho, em Moscovo, 
a apresentaçâo do programa da 
cidade de Toronto foi a melhor. Sô 
"acidentes de percurso" ditaram a 
escolha de Pequim. Devemos ter 
orgulho nos responsâveis do TO 
BID'2008 pois, sem evasivas, fizeram 
tudo O que estava ao seu alcance, 
bateram-se pelas capacidades 
humana e tecnolôgica da cosmopolita 
capital do Ontario e souberam reagir 
positivamente à "inglôria" segunda 
posiçâo conquistada... que sabe a 
muito pouco! 
Vitôria politica de Pequim? 
E uma ideia generalizada, nâo sô pelo 

que se lê na imprensa internacional, 
como também pelas missivas que nos 
enviaram individualidades luso- 
canadianas. Tony Dionisio, Business 
Manager da Local 183-UWU e 
Membro da Comissào para os Jogos 
Olimpicos, menciona" ..." Nâo hâ 
dùvidas que John Bitove Jr. e todo o 
pessoal da Proposta Olimpica de 
Toronto fizeram um trabalho 
absolutamente notâvel. Toronto tinha 
a propsta mais compléta e mais 
notâvel do ponto de vista técnico, mas 
a politica internacional nâo esteve ao 
nosso lado". Dionisio também teve 
palavras de louvor para o Primeiro 
Ministre Chrétien, para o Premier do 
Ontario, Mike Harris, e para o 
Présidente da Câmara de Toronto, 
Mel Lastman. "Todos fizeram um 
trabalho extraordinârio", referiu 
Tony Dionisio. "O PM teve a coragem 
de falar sobre o problemas dos 
direitos humanos; o Premier Harris 
esteve em todo o lado, garantindo a 
todos o apoio do seu governo; e sem o 
Présidente Lastman, nunca nada 
disto tinha sequer chegado a 
acontecer". 

Bakery SL Sportis Bar 

1346 St. Clair Ave. W. 
TORONTO 

) 
cipâo fresco {Português e ttaliano) 

Tel: 416-651-5348 

Sandes de carnes frias 
Bifanas e Pregos 
Jogos de Futebol 

via Satélite 

um sonho adiado 
Quem nâo correspondeu às 
espectativas foi o Membro do Comité 
Olimpico Internacional, Dick Pound. 
Como canadiano, Dionisio sentiu que 
aquele deveria ter apoiado 
abertamente a Proposta de Toronto 
para os Jogos Olimpicos, e que, no 
minimo, deveria ter evitado 
comentârios préjudiciais. 
Se a intcnçâo era conquistar a 
presidência do COI -acrescentamos 
nos-, nâo foi feliz. O lugar foi ocupado 
pelo cirurgiâo belga, Jacques Rogge, 
que ira prosseguir a era de 
Samaranch (21 anos no COI! Dai, 
talvez, tanta corrupçâo...). Irâ Jacques 
Rogge mudar alguma coisa ou apenas 
dar seguimento (agora, porl2 anos no 
mâximo!) ao movimento conservador 
de Samaranch? 
Ainda, segundo Dionisio, o 
importante, agora, é que Toronto nâo 
perça a atençâo â Zona Ribeirinha. 
"O desenvolvimento da Zona 
Ribeirinha é extremamente 
importante para o crescimento de 
Toronto como cidade e como destino 
para os turistas e empresas 
internacionais. Devemos manter o 
nosso foco no nosso objectivo final e 
voltar a preparar uma proposta para 
os Jogos. O ünico perdedor é aquele 
que désisté. Toronto nâo é desistente". 
Por sua vez. o Conselheiro Mario 
Silva, escreveu: 
"Razôes politicas e o interesse 
comercial de grandes multinacionais 
jogaram a favor de Pequim. Toronto 
tinha uma excelente candidatura corn 
uma componente fortemente técnica, 
assente num conceito de compacte 
desportivo que iria ser localizado na 
frente aquâtica de Toronto. Para além 

disto, a candidatura de Toronto era 
orientada para atletas, o que é 
importante. Quero deixar uma 
palavra de apreço a todos os que 
trabalharam para o sucesso desta 
candidatura, em particular Tony 
Dioniso e Frank Alvarez, duas 
pessoas da nossa comunidade que 
participaram neste projecto. Penso 
que deveriamos, certamente, começar 
a preparar a candidatura para os JO 
de 2012. Temos um extraordinârio 
projecto ao quai deveriamos dar 
continuidade. Àlém de tudo a cidade 
mais multicultural do mundo merece 
organizar os Jogos Olimpicos!". 
Mârio Silva, deseja, por fim, que esta 
oportunidade sirva para a integfaçâo 
da China no mundo. 
Por sua vez, Frank Alvarez, disse aos 
micofones da CIRV-fm, que "foi uma 
felicidade participar no Comité de 
candidatura da cidade de Toronto, 
liderado por Crombie e Bitove, e 
tantos outros elementos de 
reconhecida capacidade e boa 
vontade, que deseja sinceramente que 
tudo prossiga de modo a que o 
esforço nâo seja em vâo e que 2012 
seja o ano da cidade de Toronto, a 
nossa cidade. 
O projecto da Zona Ribeirinha vai ter 
continuidade e sera uma risonha 
realidade num futuro breve... O 
programa apresentado pelo Comité 
vai manter-se de pé e, naturalmente, 
adaptado e melhorado para o futuro, 
para a candidatura aos JO'2012. E um 
programa de atletas para atletas!". 
A decepçâo natural no momento da 
escolha da cidade de Pequim, 
transformou-se de imediato em 
trampolim para 2012, corn mais 
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Santa Clara recebe 
500 mil contas 
do govorno roglonal 
O Santa Clara vai receber do 
Governo açoriano 500 mil contos 
(2,5 milhôes de euros), verba 
atribuida no âmbito da promoçâo e 
divulgaçào do arquipélago no 
exterior, anunciou fonte do 
Executivo. 
Segundo o Governo Régional, o 
montante, respeitante à 
participaçâo do clube de Ponta 

Delgada na I Liga do futebol 
portuguès, à quai régressa, obriga à 
inscriçào da palavra Açores nos 
equipamentos dos atletas, assim 
como à realizaçào de actividades 
promocionais das ilhas. 
O apoio sera formalizado através de 
um contrato coin a secretaria 
regional da Economia, entidade 
responsâvel pela pasta do Turismo, 

adiantou a mesma fonte. 
Pelas mesmas razôes, o 
Executivo regional vai atribuir 
65 mil contos (325 mil euros) ao 
Sport Clube Eusitânia, que vai 
participai' na I Liga de 
basquetebol, e 40 mil (200 mil 
euros) ao Sporting Clube da 
Horta, que integra a Elite de 
Andebol. 

Paulino Pavâo 
Prcs. do l>anu Clara 

Toronto lYNX 1 HERSHEY Wildcats 0 
Desta vez... foi de vez. 
Os homens do LYNX conseguiram 
uma suada e merecida vitôria sobre 
o lidere da Northern Conference da 
A-League, o Hershey Wildcats, por 
1-0. 

Um golo precioso do ponta-de-lança 
Juan Arango, logo nos minutos 
iniciais do jogo, o que deu uma 
certa tranquilidade aos torontinos, 
dada a fraca prestaçâo que têm tido 
esta época. 
Toda a équipa jogou bem mas é de 

destacar o jovem Darryl Gomez, 
que se estreou recentemente no 
Lynx, senhor de uma capacidade 
técnica digna de registo, aliada a 
uma forte presença fisica e engodo 
pela baliza. Gomez, natural de 
Toronto, andou "aprendendo" pelas 
équipas das escolas onde estudou e, 
agora, mais maduro, em grande na 
équipa do LYNX. Um jogador coin 
futuro. 
Destacaram-se também no LYNX, 
o capitâo Marco Reda, Robie 

Aristodeme e Gregory Messam. 
Nos Wildcats, que nâo 
demontraram no Varsity Stadium 
as razôes pela quai seguiam à frente 
da classificaçào, destaque para o 
guarda-redes John Busch, Chris 
Marinos e o brasileiro Zé Roberto. 
No proximo sâbado, dia 21, pelas 
lyhOO, o Toronto LYNX recebe o 
Long Hiland Rough Riders, numa 
noite em que sera celebrada a 
cultura hispânica. Va até la e 
divirta-se... 

1785 St. Clair Ave., West, Toronto m 
Grandes 

SALDOS de Verào 
em West York Chev-Olds 

C HEV-OLDS 

Aproveite as vantagens da campanha GM e faça um 
excelente negôcio ao comprar o carro, pick-up ou 

camiào que procura, corn financiamento desde 0.9% 
e a GM paga a primeira prestaçâo até $500.00 

Grande liquidaçào dos modèles de 
2001 para dar lugar aos novos 
veiculos. 

Serviço de assistência técnica e 
reparaçôes em todas as marcas Vinicius 

Contactée: 
Victor Maciel, Marcos Vinicius 

e Herlander Cunha em 
WEST YORK Chev-Olds, 

'l 785 St. Clair Ave.. West. 
Web: www.westyorkchev.com 
E-mail: service@west;yorkchev.com 
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Humbeno Fernandes num 
pente alte da sua carreira 

Trabalhar no Maritimo 
era um dos objectiuos 

A propôsito - e para começo de conversa nào esta 
mal... -, sera que Humberto aposta, em termos 
futuros, continuar nesta area especifica ou 
enveredar pela carreira de treinador, entendida 
esta num sentido mais lato? A resposta: «Neste 
momento, esta é uma area de que gosto e na quai 
me sinto bem, embora sempre que seja possivel ter 
outros conhecimentos, nas diferentes areas, vou 
tentar adquiri-los. Tenho o Curso de Treinador de 
III Nlvel e, se puder fazer outro tipo de formaçâo, 
sô me ajudarâ de uma forma gérai e, também, nesta 
area especifica. Mas, neste momento, o objectivo é 
manter-me nesta area especifica de treino de 
guarda-redes, que eu sempre fiz e gosto». 
O facto de ter sido guarda-redes ajuda, como 

Humberto Fernandes, como se sabe, é o novo 
treinador dos guarda-redes da équipa principal do 
Maritimo. Um elemento "nado e criado" nos 
"verde-rubros", onde fez toda a sua formaçâo, 
voltando, posteriormente, como técnico. Primeiro, 
exercendo as funçôes de coordenador do futebol 
jovem, depois acumulando corn as de técnico de 

reconhece o prôprio Humberto Fernandes, 
conquanto acrescente outro pormenor; «E lôgico 
que tendo a formaçâo académica mais a formaçâo 
do treino ajuda, e de que maneira, na actividade de 
treinador». 
Para todos os efeitos, a chegada de Humberto 
Fernandes â équipa técnica principal dos 
maritimistas pode ser entendida como o topo de 
uma carreira. O prôprio treinador realça que tem 
feito a sua vida desportiva «de alguns 
investimentos, traçando alguns objectivos» e nâo 
esconde que «a ascensào à équipa "A" inclui-se num 
desses objectivos que advém de outro que era 
trabalhar no Maritimo. Corn a criaçâo da équipa 
"B" foi possivel enveredar por uma ârea especifica e 
esta ascensào também é o corolârio de um certo 
investimento feito por mim, mas queria agradecer, 
igualmente, quer ao présidente Carlos Pereira quer 
ao professor Nelo Vingada, esta oportunidade de 
trabalhar na I Liga». 
Humberto Fernandes sucede a Ewerton e Samir 
Shaker nesta vertente do treino e reconhece ser 
natural ter "bebido" algo destes dois elementos 
para moldar o seu perfil de técnico. 
«E natural que a nossa experiência vâ sendo feita 
um pouco de tudo o que estâ â nossa volta, do 
trabalho que outros vâo e.xecutando e daquilo que 
eu defendo», nota, realçando, igualmente, «que a 
formaçâo académica em Educaçâo Fisica é 
fundamental para que aquilo que é dado aos 
guarda-redes nâo se résuma às questôes de 

guarda-redes da équipa "B", passando, esta 
temporada, para a formaçâo principal, ao lado de 
Nelo Vingada, Arnaldo Carvalho e David Gomes. 
Ao fim e ao cabo, o ponto mais alto da carreira do 
jovem técnico? «Partindo do pressuposto de que se 
trata de uma determinada ârea especifica, é», 
concede. 

principios ou tâcticas». Neste âmbito, Humberto 
destaca como fundamental a questâo fisica no 
trabalho dos guarda-redes, «pois eles, nesta etapa, 
dificilmente evoluem tecnicamente». «O que 
acontece é que corn o trabalho fisico aperfeiçoam o 
que jâ sabem, nâo descurando, contudo, a questâo 
tâctica que também é fundamental no futebol, 
dado que jogar corn os pés é cada vez mais 
requerido», acentua o técnico. f 
Sobre esta pouco mais de uma semana de trabalho, 
Humberto mostra-se satisfeito corn o produzido. 
«Penso que os guarda-redes - Gilmar, Nélson e 
-Bruno - estâo contentes corn aquilo que estâ a ser 
feito, embora se mostrem cansados, pois as 
exigências colocadas sâo mais de carâcter fisico. 
Mas o modo como encaram o trabalho facilmente 
superam essé aspecto e estarâo aptos a competir 
nas melhores condiçôes», comenta. 

Quanto à nova profissâo de "treinador de guarda- 
redes", Humberto acredita que... "veio para ficar": 
«E natural que, cada vez mais, se trabalhe nos 
postos especificos e, neste caso dos guarda-redes, é 
fundamental estar em constante trabalho, pois, 
num treino normal, por vezes passam grande 
tempo sem actividade. Assim, torna-se 
fundamental alguém colocâ-los, sempre, em 
actividade e os ajude a manter determinados 
niveis». 

Duarte Azevedo/Diârio de Noticias da Madeira 

FC Porto - Parodos fora 
da 2“ pré-olimînatoria 
da liga dos Campoôos 
o médio paraguaio Carlos 
Paredes, do FC Porto, vitima de 
uma entorse no tornozelo direito, 
deverâ ficar fora da segunda pré- 
eliminatôria da Liga dos 
Campeôes de futebol, corn os 
galeses do Barry Town. 
A chegada da équipa portista a 
Portugal, depois do estâgio de 
duas semanas em Clairefontaine 

(França), o médico dos "dragôes", 
José Carlos Esteves, confirmou 
que a lesâo contraida por Paredes 
no . "part>eular" de Terça-feira 
corn os franceses do Auxerre 
(vitôria por 1-0) "é de média 
gravidade". 
Como a lista de inscrites para 
esta segunda pré-eliminatôria 
tem de ser entregue na UEFA até 

sexta-feira, é 
muito provâvel 
que Paredes 
nâo figure 
entre os eleitos 
do treinador 
O c t â V i o 
Machado, 
abrindo uma 
vaga para outro 
jogador nâo 
comunitârio. 
O encontre da 
primeira "mâo" 
estâ agendado 
para a prôxima 

quarta-feira, no Estâdio das 
Antas, corn o segundo jogo a ser 
disputado a 01 de Agosto, no Pais 
de Gales. 
Para a terceira e ultima 
eliminatôria de acesso â Liga dos 
Campeôes, o PC Porto, caso 
supere a formaçâo galesa, poderâ 
fazer algumas rectificaçôes na 
lista de jogadores, o mesmo 
sucedendo se garantir a presença 
na primeira fase da prova. 

Quanto ao guarda-redes Vitor 
Baia, que voltou a sentir 
problemas no joelho direito, o 
médico do FC Porto afastou, 
para jà, o cenârio de nova 
intervençào cirürgica, embora 
aguarde ainda por uma nova 
avaliaçâo do problema para um 
diagnôstico mais precise. 
"Nunca ninguém falou em 
operaçâo, pois trata-se apenas de 
uma entorse no joelho direito", 
frisou José Carlos Esteves 

Sporting bate 
Standard e 
continna s6 
corn vitérias 
na pré-época 
O Sporting continua cem por cento vitorioso 
na preparaçâo para a época 2001/2002 de 
futebol, tendo hoje vencido o Standard de 
Liège por 3-1, em jogo realizado na Bélgica. 

O romeno Niculae foi a figura do encontro ao 
marcar dois golos. 
O avançado abriu o activo aos 09 minutos corn 
um colocado remate de cabeça, tendo fechado 
a contagem aos 73 correspondendo-também 
de cabeça a um cruzamento perfeito de 
Ricardo Quaresma. 

O Standard ainda empatou (1-1) aos 21 
minutos por intermédio de Dragutinivic, mas 
André Cruz recolocou os "leôes" em vantagem 
cinco minutos mais tarde. 
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Jogos Olimpicos - um sonho adiado 
Continuaf ào dapdgina 28 

entusiasmo e confiança. 
Assim, Toronto nâo fugirâ ao seu 

destino de cidade anfitriâ e amiga, 
ontem, hoje e, muito em especial, em 
2012! 

Também vivemos os momentos 
emocionais da escolha ollmpica, em 
Moscovo, na Zona Ribeirinha de 
Toronto. Foram momentos de 

espectativa, emoçào e, depois, de 

firme certeza na vontade dos 
torontinos em trazer para a sua 
cidade os Jogos Olimpicos de Verâo. 
Entre lâgrimas de decepçâo, 
movimentos de protesto e resignaçào, 

as vozes fizeram-se ouvir, cantando o 

hino do pais e louvores a quem tanto 
trabalhou em prol da candidatura da 
cidade. Temos gente! 

JMC 

O espaço CNE voltou a estremecer 
corn os bolides da Molson Indy'2001. 

Espaço que também foi positivamente 
"assaltado" pelos inümeros fâs das 
corridas de automôveis, nesta 
cosmopolita cidade de Toronto. 
Um fim-de-semana em grande, de Sol, 
cor, gente feliz, e toda a emoçâo que 

as altas velocidades -em paralelo corn 
O barulho ensurdecedor dos motores- 
provocam nas pessoas. 
So estivemos présentes no ultimo dia 
das prpvas, o dia de maior 
espectativa, e onde se esperava uma 
vitôria de um dos valiosos pilotos do 
Brasil. Era consolador para nos que o 
vencedor falasse a lingua de Camôes. 
Assim nào sucedeu. Michaell 

Andretti, que nâo "andava" nas 
provisoes mais optimistas, acabou por 
conquistar o primeiro lugar no pôdio, 

para felicidade dos sens admiradores. 
Arriscou tudo, tudo ganhou! 
O prôprio Michael Andretti 

mencionou no final da corrida, a 
infelicidade dos brasileiros Gil de 
Ferran e Hélio Castro Neves, assim 

como de Kenny Brack. 
Depois de Michael Andretti, 
classificou-se o canadiano Alex 
Tagliani. Na terceira posiçâo, o 
Adrian Fernandez. 

Os outros pilotos canadianos, Paul 

Tracy e Patrick Carpentier, 
classificaram-se em 6o. e 21o., 
respectivamente. 

No CNE Molson Indy'2001, 
disputaram-se as provas Barber 
Dodge Pro Series, Cascar, Toyota 
Atlantic e Molson Indy. 
Por paises, a Molson Indy, em 
Toronto, foi ganha 10 vezes pelos 
EUA, e uma vez pelo Canada, Brasil, 
Escôcia, Inglaterra e Itâlia. 
Este ano foi batido o recorde absoluto 
de assistentes à Molson Indy: sexta- 
feira, 43.816; sâbado, ,51.,579 e, 
domingo, 73.628, um total de 169.203 
espectadores. E obra! 
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SF30I=ITII\IC3 - F=C PORTO 
pana o pontapé de saida 
Em Santa Maria da Feira teve 
lugar O sorteio da "I Liga de 
Futebol", pondo frente-a-frente o 
SPORTING e o FC PORTO logo 
na.la.Jornada. O FC PORTO tem 
uin começo "atribulado" visto que, 
para além da Liga dos Campeôes, 
depois de Alvalade recebe o 
campeâo BOAVISTA e, na 3a. 
Jornada, vai até ao Funchal... 
Explosive, sem düvida! O BENFI- 
CA tem um inicio mais "macio", 
corn uma visita ao VARZIM, 
recebedo de seguida o 
SALGUEIROS e, logo depois, de 
novo na Luz, o VITÔRIA de 
SETÛBAL. ,Sô à ,5a. Jornada o 
BENFICA se encontra corn um 
dos grande, o FC PORTO. 
O novel campeâo, o BOAVISTA, 
começa por receber o BEIRA 
MAR, vai depois as Antas e, na 3a. 
Jornada, recebe o BELENENSES. 
O SPORTING, depois do FC 
PORTO, vai ao Restelo defrontar 
o BELENENSES e recebe o 
ALVERCA à 3a. Jornada. Sô na 
1,5a. Jornada teremos os rivais lis- 
boetas, BENFICA-SPORTING. 

Ainda nào passamos dos jogos do 
compra-vende-empresta e jâ 
temos as habituais e acaloradas 
discussôes de "quem vai ser 
campeâo", corn o desabrochar de 
mil sonhos, o que para uns serâo 
doces realidades e para outres 
sombrias tristezas. A bola é 
redonda,' magana, gozona, sur- 
preendente, etc, etc... 
Por isso ninguém lhe loge, é uma 
atraeçâo... fatal! 
Vejamos a composiçâo da la. 
Jornada, para dia 12 de Agosto; 

-Varzim - Benfica 
-Maritimo - V. Setübal 
-Boavista - Beira Mar 
-Sporting - FC Porto 
-P. Ferreira - Belenenses 
-Sp. Braga - U. Leiria 
-V. Guimaràes - Cil Vicente 
e, Salgueiros - Farense. 

Nada mati para começar. Coin o 
avançai' da LIGA tudo sera bein 
pior! 
Ai que saudades eu jâ tinha de 
ver a bolinha a rolar... 

^ Il I 

Para todos os seus eventos ou ocasides espe- 

cias, contacte Bob Raposo para o ajudar a 

tratar de tudo o que précisa 

(416)248-0751 

lue 
A cerveiü do comunidüde 
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