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Quem acreditou no 
Boletim Meteorolôgico de 
Domingo passado, ficou 
em casa. Paciência. 
Perderam um grande dia 
no Paramount Canada's 
Wonderland onde, 
por breves segundos 
-segundo nos contaram-, 

apenas cairam uns pingui- 
tos de chuva que, a maior- 
ia das pessoas, 
nem deu por isso. 

Fotos cortesia de, Silva Photography 416-6564255 

:4 hom por dis na §m sompanhiâ. 
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sem vértebras 

deu "xutos e 
pant:apés" 
na mort;e! 

O conhecido guitarrista da banda 
Rock "Xutos e Pontapés", apôs 
uma noitada de farra com os seus 
companheiros de grupo 
(aniversârio do Kalu) -a seguir a 
um concerto nos Açores-, desatou 
a vomitar, coisa rara nele. Como 
nâo conseguia acalmar a situaçâo, 
foi ao Hospital. Ficou logo 
internado. Tinha rebentado uma 
variz no esôfago, perdido très litros 
de sangue e baixado para métade 
os glôbulos brancos. Nem tempo 
teve para o susto! Ficou em risco 

de vida sem dar por isso. Se tem 
entrado no hospital duas horas 
mais tarde, teria morrido, 
informou o médico de serviço. 
Na enfermaria onde esteve em 
convalescença, Zé Pedro ficou na 
companhia de "sete velhotes" corn 
cirroses e coisas do género. Um 
deles morreu. Quase sempre 
desmoralizados, Zé Pedro, 
homem da estrada e da farra, 
animava-os corn as suas teorias 
terra-a-terra, e como explicou, 
"ajudar aqueles velhotes teve um 
contribute psicolôgico importante 
na minha recuperaçâo". Aqui é 
que esta o ponto onde eu queria 
chegar. AJUDAR OS OUTROS... 
AJUDA-NOS! 
Zé^ Pedro, que esteve quase em 

coma alcoôlico e que ficou corn parte do figado 
destruido, nunca mais pode beber! 
E veio a pergunta sacramental nestes casos: 
-Que conselho dâs aos que bebem apôs esta ma 
experiência? 
-Cada um faz o que quer da sua vida! -Nâo 
hesitou em responder Zé Pedro.-Nâo vou agora 
pôr-me ai corn atitudes moralistas em relaçâo aos 
excesses nem dar conselhos aos müsicos mais 
novos sobre o que devem, ou nâo, fazer. As 
opçôes sâo de cada um. Tem de se ouvir o corpo 
e ter alguma cautela! 
E assim o Zé Pedro. Muitos anos de estrada, 
fazendo o que gosta e o que quer. Agora, mais os 
companheiros, volta à estrada, aos concertos,, à 
normalidade. 
Ficâmos contentes de saber que o Zé Pedro 

s soube dar "xutos e pontapés" na morte. 
Ajudar os outres, ajuda-nos imenso! 

JMC 

Tu c6 LA com os leitores 

Olà, gente amiga! 
Ufffff... o grande Portuguese Day, 
no Paramount Canada's 
Wonderland, jâ passou. Um grande 
esforço muito bem conpensado com 
a presença de tantos portugueses 
que, desde a primeira hora, nunca 
deixaram de comparecer e enaltecer 
o dia, no fundo, o seu proprio dia. 
"Obrigadjinho", como diria a 
Carmen Silva! Foi d'arrasar, mas jâ 
estamos prontos para o proximo! 

Vamos, agora, mudar as agulhas para o que vem 
por ai... 

O programa "Tae Kwon Do" da Casa do Alentejo, 
em Toronto, vai oferecer duas (2) BOLSAS DE 
ESTUDO no valor de mil (1.000) dôlares cada uma, 
para estudantes que enviem trabalhos versando o 
tema; "O ALENTEJO E O SEU PATRIMÔNIO 
HISTÔRICO, CULTURAL E TURISTICO". 
Os trabalhos deverâo ser enviados em lingua 
portuguesa, dactilografados em folhas formate A4, 
com um minime de 500 palavras. 
Os mesmos trabalhos deverâo ser entregues na 

Casa do Alentejo, em envelopes selados, até sexta- 
feira dia 12 de Outubro de-2001, endereçados: 
"Boisa de Estudo - Lurdes Marchâo". 
Os estudantes deverâo ser alunos da Universidade 
ou Institute (College), corn provas de que o sâo: 
Cartâo de Estudante ou Certificado de Matricula. 
Os estudantes terâo de ser obrigatoriamente 
portugueses ou descendentes de portugueses. 
Os vencedores participarâo na Semana Cultural 
Alentejana'2001 e terâo de 1er o texte que 
escreveram. 
Mais informaçôes: 416 537-7766. 

A organizaçâo Venus Creations, realiza dia 7 de 
Setembro de 2001, uma Conferêneia de Imprensa 
na Casa dos Açores, em Toronto, pelas 19h30, 
para apresentaçâo do trabalho discogrâfico "Amor 
de Artista'2001". 
Do trabalho, fazem parte os artistas Miguel, 
Luciana Machado, Gilberto Pancini, Nelson 
Câmara, Mikâ, Humberto Silva, Stephanie 
Campos, Rita de Melo, Nancy Costa, Misty, Mano 
Belmonte, Joia e Diana Campos. 
Informaçôes: 416 538-6788. 

As firmas United Gift Markting e The Epicure 
Linen Colletion, sob a gerêneia do conhecido 
comerciante e maestro da Banda de Santa 
Helena, José Manuel Resendes, mudou as suas 
instalaçôes para o 2359 Royal Windsor Drive, 
United #25 & 26, em Mississauga. 
Info: 905 822-7388, ou Fax: 905 822-9388. 

Como jâ divulgâmos vârias vezes, o "15o. CICLO 
DE CULTURA AÇORIANA" realiza-se de 17 a 

25 de Setembro, no Sport Club Lusitânia de 
Toronto. O segundo dia do ciclo serâ dedicado 
totalmente à cidade da Horta, a cidade Rainha 
do Mar. 
Para participar no dia dedicado à Ilha do Faial, 
desloca-se a Toronto o présidente da Câmara 
Municipal da Horta, Rui de Jesus Goulart, que se 
debruçarâ sobre vârios temas, entre eles, o Piano 
de Reconstruçâo, depois dos trâgicos 
acontecimentos ocorridos corn os sismos de 
1998. Para mais informaçôes: 905 279-8368. 

Realizou-se no Portuguese Community Centre of 
Brampton, uma reuniâo de trabalho entre 
responsâveis do clube e da Organizaçâo do Lar 
de Santa Isabel, para que num futuro prôximo os 
membros da 3a. Idade de Brampton possam, dois 
dias por semana, usufruir das instalaçôes do 
clube e da boa vontade de voluntaries para se 
juntarem e passarem horas mais agradâveis de 
convivio, nâo sô membros da 3a. idade como 
também déficientes fisicos. 
Uma ideia que deve ser realizada para bem de 
todos. Participaram no diâlogo Ivan Oliveira, Dr. 
Generaly, Mike, Valdemira, Ana, George e 
Cardona, Delfina e Manuel Alexandre, Lu 
Amaral, Carlo e Cony Viveiros, Fâtima Silveira, 
Aldina e Vicente Almeida, e José Correia. 
Info: 905 459-3628. 

Nâo esqueçam de inscrever os filhos nas escolas 
de português, ok? 

Até p'râ semana. 
JMC 
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CORVO, Açores: Autârquicas no Corvo, saida de Manuel Rita deixa tudo em aberto 

numa ilha onde cada voto conta. 

Matou genro a Uro 
por causa de garagem 
Um individuo de 72 anos matou o 
genro a tiro de caçadeira, na 
segunda-feira à noite, em 
Mogadouro de Baixo, Ansiâo, na 
sequência de um desentendimento 
sobre a posse de uma garagem, 
situada no rés-do-châo da casa da 
vitima. 
O falecido, José Carlos Mendes 
Sousa, de 39 anos, motorista, 
emigrante em França, estava de 
férias em Portugal e aproveitava o 
tempo para concluir uma moradia, 
situada junto à do agressor. Manuel 

Très freguesias do concelho de Viana 
do Castelo passam a partir de agora a 
dispor de mais e melhor âgua devido 
à inauguraçâo da primeira fase da 
obra de reforço do abastecimento ao 
Vale do Neiva. As freguesias 
beneficiadas sâo Castelo do Neiva, S. 
Româo do Neiva e Chafé, mas jâ na 
segunda quinzena de Setembro estarâ 
pronta a segunda fase, que abrange as 
freguesias de Darque, Mazarefes, Vila 
Pria e Vila Nova de Anha. A obra, 
que significou um investimento total 
de 370 mil contos (1,8 milhôes de 
euros), permite resolver os problemas 
destas freguesias que, sobretudo nos 
meses de Verâo, se debatiam corn 
acentuadas carências ao nivel do 
abastecimento de âgua. A vâlvula que 
deu inicio ao reforço foi aberta por 
Defensor Moura, présidente da 

Marques Mendes, viüvo. 
A casa, de primeiro andar, esta em 
construçâo num terreno que 
pertencerâ ao idoso, que terâ exigido 
ao genro o piso de baixo, 
correspondente à garagem. Um dos 
vizinhos, Fernando Carrasqueiro, 
contou que "a casa foi feita num 
terreno do idoso, corn o seu acordo, 
mas ele entendia que a parte de 
baixo era para si e nâo queria deixar 
o genro fazer a garagem". Por seu 
lado, ao genro nâo agradava a ideia 
de partilhar a casa que construira. 

Câmara Municipal de Viana do 
Castelo, e por Arnaldo Pêgo, 
présidente do Conselho de 
Administraçâo da Aguas do Minho e 
Lima, empresa gestora do Sistema 
Multimunicipal de Abastecimento de 
Âgua e Saneamento do Alto Minho. 
Segundo Arnaldo Pêgo, a obra 
inaugurada constitui o primeiro 
passo para a concretizaçào deste 
sistema, que significarâ um 
investimento global de 28 milhôes de 
contos (140 milhôes de euros) e 
deverâ estar concluido até 2005, apôs 
o que a âgua chegarâ a 95 por cento 
da populaçâo da regiâo e o 
saneamento a 90 por cento. O 
sistema - que réserva 20 milhôes de 
contos (100 milhôes de euros) para o 
abastecimento de âgua e oito milhôes 
de contos (40 milhôes de euros) para 

A questâo nâo é de agora e por 
diversas vezes motivou discussôes 
entre os dois homens, que nunca 
terâo chegado a acordo, afirmam os 
vizinhos. "Hâ muito ano que isto se 
passa", disse Manuel Martins, 
cunhado da vitima, explicando que 
"as rixas entre ambos eram sempre 
por causa da garagem". 

o saneamento - vai também 
contribuir para a despoluiçâo das 
bacias dos rios Minho e Lima, no 
cumprimento dos objectivos previstos 
no Piano Hidrolôgico Nacional. No 
que toca ao abastecimento de âgua, o 
sistema incluirâ sete captaçôes, seis 
estaçôes de tratamento de âgua, 250 
quilômetros de condutas, quatro 
estaçôes elevatôrias e 26 
reservatôrios, e quando estiver pronto 
terâ uma capacidade de 
abastecimento de 60 mil metros 
cübicos por dia. No âmbito do 
saneamento, o sistema integrarâ 17 
estaçôes de tratamento de âguas 
residuais, 207 quilômetros de 
condutas e 90 estaçôes elevatôrias, o 
que resultarâ num sistema corn 
capacidade para ‘sanear’ 55 mil 
metros cübicos por dia. 

Xanana é 
candidato 
em resposta 
aapelos 
Xanana Gusmâo admitiu que a sua 
candidatura à Presidência da 
Repùblica de Timor-Leste é o 
resultado de muitas opiniôes que lhe 
chegaram nesse sentido, incluindo do 
exterior do territôrio. 

Essas opiniôes acabaram por demover 
Xanana, que inicialmente nâo pensara 
candidatar-se ao cargo, alegando 
cansaço. Depois de sempre ter 
afirmado que gostaria de nâo ter 
cargos politicos num Timor 
finalmente independente, Xanana 
Gusmâo reconhece agora que a sua 
candidatura à Presidência da 
Repùblica é o resultado natural de 
argumentos apresentados nâo sô pelos 
partidos e pelo povo, mas também 
"pelas mesmas pessoas e pela mesma 
comunidade internacional que lhe 
recordou que nâo estâ sozinho no ■ 
mundo". Palavras proferidas em 
conversa corn um pequeno grupo de 
jornalistas, que recebeu na sua 
prôpria casa em Dili. O antigo lider 
da resistência timorense aos invasores 
indonésios considéra ser mais 
correcto que se fale em "argumentos", 
contrabalançados entre os dele e os 
dos outros, para justificar a mudança 
de ideias relativamente ao seu futuro 
politico. Por isso, évita que se fale em 
"pressées". A sua decisâo, como 
préféré dizer, "foi pessoal e livre". 
Xanana admite, no entanto, que os 
partidos foram pressionados pelo 
povo a apresentarem um candidato 
durante a campanha eleitoral. E 
propuseram-no porque, conforme jâ 
tinha explicado quando do anüncio 
da sua candidatura, "as pessoas estâo 
habituadas ao sistema eleitoral 
indonésio, onde é o parlamento que 
escolhe o présidente". Neste caso, o 
nome de Xanana apareceu 
"extemporaneamente", por ser 
incontestâvel. Sô depois é que os 
partidos falaram corn ele. O lider 
histôrico timorense referiu-se aos 
apelos que também vieram da 
comunidade internacional para que se 
candidatasse à Presidência. Nâo 
revelou a origem, mas deixou claro 
que lhe fizeram sentir a necessidade 
da sua participaçâo nesta fase dos 
acontecimentos. Foi uma conversa 
bastante agradâvel e amena corn o 
grupo de jornalistas, sem defesas para 
perguntas polémicas. 

VlflriR DO (flSTELO: 

Mais e melhor âgua a partir desta 
semana em très freguesias 
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Carlos Veloso 
agradece aos 
clientes e amiges 

Falta de gasolina e avarias 
parant 5 mil carres nas pentes 

O conhecido técnico de electrônica, 
Carlos Veloso, proprietârio da 
Advanced Electronics, vai encerrar o 
seu negôcio para, finalmente, 
descansar. E altura propicia para 
sossegar e gozar um pouco mais a 
vida, depois de tâo longa caminhada 
de trabalho. 
Nesta altura em que se aposenta, 
Carlos Veloso, nào pode deixar de 
agradecer penhorado toda a 
confiança e apoio dos muitos clientes 
e amigos qüe, através dos anos, 
procuraram os sens serviços e 
préstimos. 
As portas da sua oficina encerram-se 
mas, Carlos Veloso, ficarâ sempre ao 
dispôr, dentro das circunstâncias. 
A familia Veloso a todos agradece. 

Segundos depois, encontra a morte, 
embatido violentamente por um 
veiculo cujo motorista é apanhado 
desprevenido por uma situaçào 
totalmente imprevista, causada por 
alguém que deixou a gasolina chegar 
ao fim. Esta situaçào, naquele tabuleiro 
e na '25 de Abril', envolveu 929 carros 
no ano passado, ou seja uma média de 
2,5 carros por dia. A juntar às 4298 
avarias mecânicas, o total de incidentes 
chegou aos 5218. Esta realidade levou a 
Lusoponte, concessionâria daqueles 
atravessamentos rodoviârios, a 
desenvolver uma campanha de 
sensibilizaçào dos automobilistas, 
iniciada em 27 de Julho e que se 
estende pelo menos até final de 
Agosto, a quai alerta ainda para a 
elevada taxa média de avarias 
mecânicas nas duas pontes de Lisboa, 
da ordem dos 11,7 veiculos por dia, 
durante o ano passado. E que estes 
incidentes - além de fatais, em 
situaçôes extremas - sâo sempre 
responsâveis por elevados 
congestionamentos. Câlculos da 
Lusoponte apontam mesmo para que 
uma viatura bloqueada numa via corn 
trânsito em continuo provoque uma 
fila de seis quilômetros ao fim de 20 
minutos, o que é comprovâvel por 
quem circule à hora de ponta na Ponte 

25 de Abril. "Sabia que durante o ano 
2000, e apenas na Ponte Vasco da 
Gama, 632 condutores ficaram sem 
gasolina, mesmo corn uma area de 
serviço em cada sentido?", interroga 
um desdobrâvel que a Lusoponte esta 
a distribuir aos utentes, no âmbito da 
mencionada campanha, integrada 
num programa mais vasto de 
promoçâo da segurança rodoviâria que 
foi iniciado em 2000. Na Ponte Vasco 
da Gama, o nùmero de carros 
empanados por ficarem corn o 
depôsito vazio é mesmo muito mais 
elevado do que o total de acidentes 
ocorridos nesse atravessamento no 
mesmo periodo, 374. "Setenta por 
cento dos casos de falta de gasolina na 
'Vasco da Gama' verificam-se no 
sentido norte/sul; os postos de 
combustiveis do lado de Lisboa estâo 
normalmente cheios e os 
automobilistas acreditam que ainda dâ 
para chegar ao outro lado para 
abastecer e arriscam. Depois acabam 
parados em cima do tabuleiro", 
adverte Firmino de Sa, director de 
Operaçôes e Manutençâo da 
Lusoponte. 
Tendo em conta uma circulaçâo média 
diâria de 50.600 automôveis nos dois 
sentidos, os 632 episôdios anuais de 
falta de gasolina verificados nos 18 

quilômetros da Ponte Vasco Gama, 
acessos incluidos, correspondem a 33 
casos por cada milhào de veiculos que 
a utilizam. Na Ponte 25 de Abril aquele 
tipo de incidente é menos frequente, 
corn 297 situaçôes em 2000, 
équivalente a uma taxa quase sete 
vezes inferior, de cinco por cada 
milhào de viaturas, o que se 
compreende tendo em conta que este 
atravessamento, corn os acessos, tem 
apenas quatro quilômetros, onde 
circulam diariamente 152 mil veiculos. 

Konôm DoHtutg&d Wkduah 
Domingos Meat Packers Ltd. 

restas do 
Centro Cultural 
Portugues de 
Mississauga 

PRÛXIMA FESTA 

Dia 8 de Seiembro, 
Balle de abertura 
com o conjunto 
Português Suave. 

INFO: 905-275-6844 

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

Tel: [4161762-5503 OU 1-800-935-4441 
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"Sou um monstro. Mereço pena 
de morte", afirma Luis Guerreiro 
"Sou um monstro. Mereço pena de 
morte", publicou em manchete o 
diârio carioca "O Globo" sobre as 
declaraçôes do português Luis 
Guerreiro, réu confesso de ter 
planeado o roubo e assassinio de seis 
empresârios em Fortaleza. 

por Leonardo Sousa dos Santos. Em 
seguida. Antonio Correia Rodrigues 
levou uma paulada seguida de 
enforcamento. 
Joaquim Manuel Pestana da Costa 
foi o terceiro. Levou pauladas e um 
tiro de Raimundo Martins da Silva. 

Por ultimo. Manuel 
Joaquim Barros teria 
levado um tiro", afirma a 
reportagem. 

’Il^ O "Diârio do 
Nordeste", um dos maiores 
jornais de Fortaleza, 
dedicou a primeira pagina 
da ediçâo de segunda-feira 
ao crime, corn fotografia 
dos empresârios mortos e 
corn a manchete "Sou um 
monstro", frase dita por 
Luis Miguel Guerreiro. 

O jornal traz ainda na capa 
fotografias do mandante do crime e 
de policias em pleno trabalho de 
reconhecimento dos objetos pessoais 
dos empresârios mortos, que foram 
enterrados na cozinha da barraca de 
praia onde o crime foi cometido. 
De acordo corn a reportagem do 
jornal, Guerreiro confessou ter 
planeado corn um mes de 
antecedência a chacina dos seis 
empresârios portugueses. 
A policia prendeu sâbado mais dois 
suspeitos. O segurança Raimundo 
Martins da Silva, que estava no 
interior do Est^do (de Cearâ) e 
confessou ter enterrado as bagagens 
e os telemôveis das vitimas, segundo 
o jornal. 
O outro detido é Antonio Francisco 
da Costa, que teria recebido cerca de 
800 escudos para cavar um buraco 
no bar "Vela Latina", na Praia do 
Futuro, em Fortaleza, onde os corpos 
foram enterrados - descreve a 
reportkgem do diârio carioca. 
O artigo do jornal paulista "O Estado 
de Sâo Paulo" descreve como os seis 
empresârios portugueses foram 
assassinados. "O primeiro foi Vitor 
Manuel Martins, morto a pauladas 

Portugueses foram euterrados 
vives e morreram por asfixia 

Os seis empresârios portugueses 
assassinados em 12 de agosto, em 
Fortaleza, foram enterrados vivos, 
segundo laudo divulgado pelo 
médico-legista Francisco Simâo, 
diretor técnico-cientifico da 
Secretâria de Segurança Püblica do 
Estado do Cearâ. 

"Dois portugueses levaram tiros e os 
outros quatro foram espancados. 
Todos, porém, ainda estavam vivos 

quando foram empilhados e 
enterrados em uma mesma cova na 
cozinha da barraca", disse Simâo. 
Os empresârios permaneceram 
respirando por cerca de 2 a 5 
minutes e morreram por asfixia. 

Pai de luis Guerreiro pede 
“pena maxima”, esta revoitado 

o pai de Luis Miguel Melitâo 
Guerreiro disse à Agência Lusa que 
o filho merece a pena mâxima, ma« 
"nâo merece que a familia se 
desloque ao Brasil para o visitar". 
"Ele é meu filho, mas nâo merece 
que façamos um esforço para o 
visitar porque aquilo que ele fez, se 
nâo se faz a ninguém, muito menos 
se faz a pessoas que eram suas 
amigas", disse o pai de Luis Miguel. 
Afirmando que estâ "muito magoado 
e revoitado" corn o crime cometido 
pelo filho, Carlos Guerreiro pediu 
desculpas às familias enlutadas e 
assegurou que s6 quer pensar em 
continuar a ajudar os dois filhos que 
estâo corn ele em Portugal, bem 
como o neto de 7 anos. 
"Dentro de um ano ou mais logo 
verei o que sinto e o que penso sobre 
tudo isto, mas a frieza que ele 
demonstrou na televisâo deixou- me 
muito revoitado", disse. 

Advogado 
informado 
que Governo 
uai custear 
transladaçâo 
o governo português vai custear as 
despesas corn a transladaçâo para 
Portugal dos corpos dos seis 
empresârios portugueses 
assassinados em Fortaleza, no dia 12 
de Agosto. 
A informaçâo foi dada a Abel 
Fernandes, advogado représentante 
das familias das vitimas, que se 
encontra em Fortaleza. 
Segundo Abel Fernandes, a 
confirmaçào, depois de contactes 
corn diversas instituiçôes 
governamentais, foi feita 
directamente pelo Gabinete do 
Primeiro-Ministro, Antonio 
Guterres. 
Entretanto, a Policia Federal 
apresentou à Imprensa os 
documentes de identificaçâo, roupas 
e telemôveis dos seis empresârios 
portugueses, encontrados dentro de 
uma das malas que os assassines 
haviam também enterrado na Praia 
do Futuro, em Fortaleza. 

“Sâo capazes de me matar na cadeia” 
Luis Miguel Militâo Guerreiro jâ nâo 
mostra a mesma firmeza de quando 
planeou o rapto e assassinate dos seis 
empresârios portugueses, um deles a 
quem classifica como o seu "melhor 
amigo". E jâ vai dizendo ter medo de 
ser assassinado na cadeia. 
Entretanto prossegue o processo 
burocrâtico para trasladaçâo dos 
corpos para Portugal, dependente, no 
entante, dos reconhecimentos 
oficiais, o que significa que nâo hâ 
datas seguras - embora seja apontada 
a noite de quinta-feira. Preso na sede 
da Policia Federal do estado do 
Cearâ, na capital, Fortaleza, Luis 

Miguel estâ seguro, mas isso pode 
mudar quando for julgado e 
transferido para uma prisâo comum. 
Sabedor disse. Luis Miguel nâo 
esconde que tem medo de ser 
assassinado na prisâo, quer cumpra a 
pena no Brasil quer em Portugal. "Se 
for no Brasil, sâo capazes de me 
matar no sistema penitenciârio. Se for 
em Portugal, como mandei matar 
portugueses, matam-me da mesma 
maneifa. Deve ser igual, quer de um 
lado quer do outro", afirmou o 
assassine em declaraçôes aos 
jornalistas na cadeia. Por enquanto 
Luis Miguel, que nos ültimos dias se 

transformou numa celebridade 
internacional e suscitou o ôdio de 
milhares de pessoas pelo crime que 
comandou, estâ absolutamente 

seguro. A prôpria Policia Federal tem 
cuidado pela sua segurança e 
prestado até algumas gentilezas, 
como permitir que receba jornalistas 
e fale ao telefone. Mas, saindo dali e 
ingressando numa prisâo comum, a 
sua segurança pode realmente estar 
ameaçada. A forma como ocorreram 
as mortes dos seis empresârios 
revoltou toda a opiniâo püblica e 
transformou-o num criminoso 
famoso, o que nâo é nada bom para 
quem vai passar boa parte da vida no 
interior de uma penitenciâria, onde, 
pelo menos no Brasil, quem dita as 
regras sâo os prôprios presos. 
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Piloto 
evitou 

tragédia 
nos 

Açores 
Uma aterragem de emergência no 
aeroporto das Lajes, na ilha 
Terceira, Açores, de um Airbus 330 
da Air Transat, causou ferimentos 
ligeiros a nove dos 291 passageiros 
que se encontravam a bordo. 
O aparelho, que fazia uma ligaçâo 
entre Toronto (Canada) e Lisboa, 
foi obrigado à aterragem de 
emergência devido à perda de 
combustivel durante a viagem, 
tendo deflagrado um incêndio 
quando o aviâo tocou no solo, que 
foi logo debelado. 
Os passageiros, muitos dos quais 
émigrantes portugueses a residir 

no Canada, viveram momentos de 
pânico, ainda longe de terra, 
quando a tripulaçâo os avisou de 
problemas e aconselhou aos 
procedimentos de emergência - 
recolher a bagagem de mâo, 
descalçar os sapatos e vestir os 
coletes salva-vidas. 
A , aterragem forçada ocorreu 
depots de o comandante ter 
alertado, às 7 e 30, as autoridades 

FALTA DE COMBUSTIVEL 

CAUSOU ATERRAGEM DE 

EMERGÊNCIA NAS LAJES. 

AVIÀO PLANOU 18 

MINUTOS. HOUVE NOVE 

FERIDOS LIGEIROS 

de navegaçâo de que nâo tinha 
combustivel suficiente para chegar 
às Lajes. 
O comandante chegou a admitir a 
hipôtese de uma amaragem no 
Atlântico, caso nâo fosse possivel 
chegar a um aeroporto. O que 
acabou por nâo se concretizar, 
apesar de o sistema de emergência 
ter sido activado para essa 
possibilidade. 
O Airbus planou durante 18 
minutes antes de aterrar. Os pneus 
do aparelho ficaram destruidos 
corn a aterragem, tendo o Airbus 
ficado imobilizado na pista das 
Lajes, onde deixou um rasto de 
combustivel ao longo da pista, 
obrigando ao seu encerramento. 
"Sô a pericia do piloto canadiano 
numa manobra de alto risco evitou 
a tragédia", disse o comandante da 
Base Aérea das Lajes, Alfredo 
Cruz, aludindo ao incidente. 
Cinco dos passageiros foram 
transportados para o Hospital de 
Angra do Herolsmo devido a 
problemas de coluna vertebral, 
tendo os restantes sido assistidos 

por médicos militares no aeroporto 
das Lajes, onde funciona também 
uma base militar norte-americana. 
Corn o trem de aterragem 
danificado e os estragos verificados 
no asfalto da pista, o aeroporto teve 
de ser encerrado. 
As causas da perda de combustivel 
vâo ser investigadas por peritos do 
Instituto Nacional da Aeronâutica 
Civil (INAC). 
Um C-130 da Força Aérea 
Portuguesa levou de Ponta Delgada 
para as Lajes, o equipamento 
necessârio à reparaçâo do Airbus e 
foram mobilizados meios para a 
reparaçâo da pista do aeroporto. 
Quatro quintos do comprimento do 
trem de aterragem do aparelho 
ficaram também danificados em 
consequência da manobra forçada. 

Este verào 

procure todas as 

mobilias para o 
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Union leaders Olfer 
Praise for Crew ol 
Air Transat night 236 
Elected leaders at the Canadian 
Union of Public Employees (CUPE) 
offered praise for the flight crew on 
board Air Transat Flight 236, which 
made an emergency landing in the 
Azores early on August 24th. 
Flight attendants are professional 
safety workers, said Judy Darcy, 
CUPE's national president. It comes 
as no surprise to me that the cabin 
personnel on ■ board that flight 
handled the emergency landing and 
evacuation of passengers with 
expertise and courage. 
Charlie Ezerzer, president of the Air 
Transat component of CUPE, spoke 
with the eleven flight attendants not 
long after the emergency landing. 
The cabin personnel handled the 
situation exactly as they trained to 
do, said Ezerzer. They saw nearly 
300 passengers through the 
emergency landing procedure, 
including assisting them into life 
jackets and instructing them on how 
to brace for impact. As you can 

imagine, this was no small challenge 
given the level of fear among the 
passengers after engines began to 
fail. Ezerzer added that the entire 
crew has been overwhelmed by the 
support shown by the Portuguese 
community, both in Toronto and on 
Terceira, the island where the plane 
made its landing. 
Francois Bellemare, president of the 
Airline Division of CUPE, added 
his own praise for the crew 
members on the Air Transat flight. 
Once the plane landed, a full 
evacuation was ordered and the 
flight attendants evacuated all 
passengers in under two minutes, 
said Bellemare. This requires 
exceptional skill and calm on the 
part of crew members, and they 
clearly executed their 
responsibilities with a great deal of 
competence. The Airline Division of 
CUPE represents over 10, 000 flight 
attendants in Canada, including 
1,500 at Air Transat. 
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“Nâo sou um heroi” - disse Robert Fiché, 
piioto do voo 236 da Air Transat 
Nos ültimos dias a notîcia do airbus 
A330 que teve que aterrar de 
emergência na base das Lajes quando 
seguia para Lisboa, tem sido o centro 
das atençôes, sobretudo a causa que 
contribuiu para essa emergência. Nas 
Lajes estào as équipas de investigaçâo 
portuguesa e canadiana. No entanto, 
sera importante informât que o 
Airbus A330 é um dos aviôes mais 
modernos que voa actualmente. Sô 
que neste caso, nâo foi a tecnologia 
que salvou os 291 passageiros a bordo 
do voo 236 da Air Transat, mas a 

sagacidade dos piioto e co-piloto. O 
rigor das leis governamentais, dos 
testes aos aviôes e da manutençâo 
regular do aparelho tornam 
praticamente impossivel a ocorrência 
de falhas no? aviôes. Perante este 
cenârio, o que poderâ ter acontecido? 
- uma pergunta que desde o inicio tem 
vindo a preocupar os que estào 
directamente ligados à empresa. 
Algumas das possibilidades, segundo 
adiantou um jornalista do Toronto 
Star sâo; 
O aviâo saiu de Toronto sem 
coipbustivel suficiente para chegar a 
Lisboa. Os procedimentos de 
verificar, mais do que uma vez, a 
condiçâo do aviâo existem para 
detectar esses erros. Confusôes 
quanto ao aviâo que se inspeccionou, 
embora taras, podem surgir; os 
pilotos poderâo ter desperdiçado o 
combustivel durante o voo, o que nâo 
parece ser uma possibilidade muito 
valida, uma vez que os sistemas de 
combustivel dos aviôes modernos 
operam segundo o principio do “ligar 
e esquecer”. Este sistema é activado 
antes do aviâo iniciar a viagem e nâo 
nécessita de muita intervençào dos 
pilotos durante o voo; poderâ 
também argumentar-se que o aviâo 
tinha combustivel suficiente, mas um 
problema no sistema fez corn que os 
motores parassem. Talvez. Porém, 
cada tanque tem duas bombas para 
continuarem a puxar a gasolina, o 
que permitiria aos pilotos isolât o 
problema e continuât a voar corn um 
motor a trabalhar; o sistema de 
lançamento, designado para 
descarregar combustivel em caso de 

emergência, teve uma avaria e 
começou a lançar gasolina para fora. 
E uma grande possibilidade; poderâ 
também ter havido uma fenda no 
tanque de combustivel. O aviâo A330 
leva 139.090 litros de combustivel 
distribuidos em seis tanques. E dificil 
imaginar que uma fenda tenha sido 
responsâvel pela perda de 
combustivel de todo o sistema. 
Ana Rodrigues é hospedeira da Air 
Transat e esteve nos estùdios de Cirv 
Fm onde falou corn Valdemar 
Mejdoubi sobre o ocorrido, em 
representaçâo de Charlie Ezerzer. 
V.M. - Segundo o ponto de vista do 
sindicato que esta a représentât, fala- 
nos um pouco desta aterragem de 
emergência nos Açores do aviâo da 
Air Transat que se deslocava de 
Toronto para Lisboa. 
Ana Rodrigues - As informaçôes que 
nos sâo dadas sâo praticamente as 
mesmas das que estào a ser 
divulgadas nos meios de 
comunicaçâo social. Charlie Ezerzer, 
présidente do sindicado, pediu-me 
para que - como porta-voz - falasse 
especialmente para a comunidade 
portuguesa para agradecer todo o 
apoio que têm dado à tripulaçào, pois 
sem eles e sem a ajuda dos prôprios 
passageiros a bordo nâo teria sido 
possivel evacuar um aviâo daquele 
tamanho em 90 segundos. De todos 
os passageiros, apenas houve nove 
que ficaram ligeiramente feridos. 
Quanto à tripulaçào, havia quatro 
luso-descendentes a bordo e da parte 
deles, assim como das respectivas 
familias, o nosso sincero obrigado. 
V.M. - Como hospedeira de bordo, 
nâo foste escalada para esse voo, mas 
tinhas uma amiga que se encontrava 
entre esses quatro luso-descendentes 
que mencionaste. Jâ conseguiste 
contactâ-la? 
A.R. - Sim, jâ entre! em contacte corn 
ela varias vezes. Corn ela - e os 
restantes - esta tudo bem, apenas esta 
um pouco aborrecida corn o facto de 
ter ouvido alguns relatôrios negatives 
de certas pessoas para corn a 
tripulaçào, nomeadamente que 
tinham passade bastante tempo a 
gritar. Qualquer pessoa que tenha o 
minime de conhecimento da nossa 
profissào, sabe que temos que gritar 
para que as nossas ordens sejam 
escutadas, para manter a prôpria 
ordem e para fazer corn que todos 
consigam contrôlât o pânico. Calcule 
que os prôprios passageiros deviam 
de estar a gritar e dai que a tripulaçào 
tem que elevar ainda mais alto os seus 
gritos para que se façam ouvir. Numa 
situaçâo destas, por vezes somos um 
bocado fries, dizemos determinadas 
coisas que o passageiro talvez nâo 
queira ouvir, mas que sâo necessârias 
para manter a situaçâo sob contrôle. 
O que intéressa a bordo é a segurança 
de todos os passageiros. Tanto o 
piioto, Robert Fiché, como o co- 
piloto, Derick, fizeram um trabalho 

em conjunto magnifico, mas toda a 
tripulaçào merece os seus louvores 
que, alias, jâ foram dados por toda a 
comunidade pela eficâcia corn que 
todos trabalharam. Mais uma vez, da 
parte da Air Transat e do sindicato, 
os nossos agradecimentos e é um 
prazer trabalhar para eles. O nosso 
agradecimento especial vai também 
para os meios de comunicaçâo 
portugueses pelo excelente trabalho 
que têm desenvolvido. 
V.M. - Na tua opiniâo, o que poderâ 
acontecer à tripulaçào, uma vez que 
procederam corn muito heroismo, 
sobretudo o piioto e o co-piloto? 
A.R. - Eles foram sem dùvida herôis, 
mas hâ que lembrar que tudo isto faz 
parte do nosso trabalho. Nos estamos 
treinados para agir em qualquer 
situaçâo. Este acontecimento faz 
parte do dia-a-dia e é algo no quai 
talvez nâo queiramos pensar muito. 
Temos treinos intensos, todos os anos 
temos que ser requalificados pela Air 
Transat para continuarmos a viajar - 
hospedeiras e pilotos incluidos - por 
isso, faz parte da nossa rotina. 
Dias apôs esta entrevista corn Ana 

Rodrigues, o capitâo Robert Fiché fez 
a primeira aparência püblica em 
Montreal. Embora o tivessem 
recebido como herôi. Fiché adiantou 
log que apenas estava a fazer o seu 
trabalho. “Estar a 30.000 pés de 
altitude em cima do Atlântico e a 300 
milhas das ilhas dos Açores, durante 
a noite, sem os motores a trabalhar 
nâo é uma situaçâo muito agradâvel 
para um piioto.” - afirmou Fiché, 
adiantando; “Dai que nâo me 
considero um herôi; podia passar 
muito bem sem esta situaçâo”. 

Ana Fernandes/Valdemar Mejdoubi 

, ^ IGREJA CARISMA 
\ Reverendo 

Tony Silveira 

236 NAIRN AVENUE 
Junto à Rogers Rd entre a 
Dufferin St e a Caledonia St 
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IGREJA; 236 Nairn Ave. 

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

CAMBRIDGE 
IGREJA: 96 Elgin Street South 

Domingo 6:30 PM- 

ÎGREJA: 245 CLARKE RD 
PhoneT^ax: (519) 858-3028 
Pastor Joào Batista D. da Silva 
Email; jbds(®carismachurehxom 
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280 Main Street East 
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Nem a ameaça de chuva fez cem que 
es portugueses deixassem de participer 

CONTINUAÇÀO DA 1“ PAGINA 

Acabou, até, por ser um dia radioso 
de Sol, particularmente, do meio da 
tarde até ao cair das primeiras 
sombras da noite. 
Logo pela manhâ, a romaria "verde e 
vermelha" avançou para o Paramount 
Canada's Wonderland. O pessoal das 
tendas de atendimento da CIRV e 
FPTV-SIC, nao pararam de informar 
e inscrever centenas de familias 
portuguesas que pretendem ter em 
sua casa a programaçâo FPTV-SIC, 
24 boras por dia, a partir de 7 de 
Setembro. Sô e apenas, a partir de 7 
de Setembro, podem adquirir o 
Terminal Digital da Rogers, para 
possuirem em casa a desejada 
programaçâo, por apenas $19.95 por 
mês (programa e Terminal Digital - 
caixinha- incluido). 
A festa começou cedo, corn a 
presença do Rancho Folclôrico 
Provincias e Ilhas de Portugal (de 
Hamilton) que, corn todo o seu 
colorido, alegria e bailados 
conhecidos, animaram as hostes até à 
hora H. Isto, sem contar, corn os 
muitos atractivos do prôprio recinto 

coreografia, respeito pela tradiçâo e 
pelo pùblico, e pelo aprumo de todos 
os componentes, desde os mais 
pequenos aos adultos. Foi um 
belissimo pontapé de saida para o 
Portuguese Day'2001. De parabéns os 
responsâveis dos Ranchos, 
particularmente, o seu ensaiador Joe 
Sa. 
Imediatamente a seguir, para pôr 
mais achas na fogueira, entraram os 
componentes do conjunto Starlight. 
Todo o mundo cantando e bailando 
corn eles. Um espectâculo, todos os 
présentés de pé, de mâos dadas, ao 
alto, cantando corn Tony Melo a 
"Cançâo da Familia". Ali se viu a 
grande familia portuguesa, a uma sô 
voz. 
Antes do intérprete seguinte, esteve 
numa saudaçâo à comunidade, o 
représentante da Labatt Brewing Co., 
Bob Raposo. 
Surgiu, logo a seguir, a jovem Nancy 
Costa, vencedora do Festival da 
Cançâo CIRV'2000, cheia de charme 
e beleza, entoando vârias cançôes em 
inglês e português, demonstrando 
capacidades para vencer na dificil 
carreira corn que sonha . 
Continuando a "aquecer" a festa, 
subiu ao palco o "vendaval da 
cançâo", a Nélia, desta feita corn a sua 
banda, enchendo o palco e a plateia 
de ritmo e sensualidade. Nélia, a 

menina bonita dos EUA, continua a 
sua caminhada de êxitos entre nôs. 
Veio o momenta dos convidados de 
Portugal e do Brasil. Abriu o trio de 
jovens, as Teenagers, très lindas 
moças portuguesas, 17, 18 e 19 anos, 
respectivamente, que deram ao 
Portuguese Day um ar de frescura- 
ritmada, onde dificilmente se 
conseguia desalinhar o triunvirato 
beleza, ritmo e vozes. Corn uma 
coreografia corporal natural -para 
além da estudada para os efeitos 
desejados-, as très jovens 
conquistaram aos poucos a plateia e, 
acabaram, em grande. Têm pernas -e 
que pernas!- para andar. 
Foi feita uma pausa ao espectâculo 
para, tal como fora prometido, 
realizar a extraeçâo de alguns 
prémios entre aqueles que se tinham 
inscrite, manifestando o interesse no 
programa FPTV-SIC. 
A pequena Melissa e, depois, as 
irmâes Suzana e Adélia Sousa, 
extrairam da "tômbola da sorte" os 
respectives premiados, todos 
présentes na altura da chamada. 
Os premiados, sâo; 
-Antonio Granjeia, de London, um 
râdio/CD para escutar as 24 horas em 
lingua portuguesa. 
-Maria Natâlia Freitas, de Toronto, 1 
ano grâtis de programaçâo FPTV-SIC 
e Terminal Digital. ^ 

de recreio. Particularmente, os mais 
jovens, deram vazâo ao seu habituai e 
natural irrequietismo, saltando de um 
divertimento para outre sem 
inibiçôes, sem medo do desconhecido 
e dos "passatempos" mais dificeis de 
suportar. Alguns dos divertimentos, 
sô de vê-los, assustam! 
Depois, jâ cansados de tanta andança, 
sentaram-se comodamente no 
Kinsgwood Theatre à espera dos 
acontecimentos... 
Mesmo que viesse a chover, ali nâo 
lhes causava transtorno pois, o 
enorme e embelezado teatro, é 
coberto. 
O primeiro sinal de diferença em 
relaçâo aos anos anteriores era dado 
pela gigantesca bandeira portuguesa 
ao fundo do palco, corn imagens 
sobrepostas da sigla CIRV-fm, por 
gentileza do amigo Manuel 
Alexandre, de Brampton. 
Logo a seguir às boas vindas dadas 
por Frank Alvarez, teve inicio o 
grande espectâculo, Jovens e adultos 
do Rancho do Clube Português de 
London - Os Tradicionais, entraram 
e, de imediato, conquistaram os 
présentes, corn as suas danças. 

no Portuguese Day 
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► -José Carregosa, de Mississauga, 
1 ano gratis de programaçâo 
FPTV-SIC e Terminal Digital. 
-Maria Lopes, de Oshawa, um 
radio digital para automôvel, nova 
dimensao DAB. 
-Maria Bizarria, de Mississauga, 
uma semana no Winterfest'2002, 
incluindo viagem. 
E, passou-se para a revoluçâo em 
pessoa, a "fofurinha", a muito 
querida Carmen Silva! 
Bom, chegou, fez a sua festa e, 
claro, todos queriam mais. Os anos 
nâo passam por ela. A comadre 

Carmen Silva, nâo tern rivais em 
simpatia e comunicaçào. Ela 
nasceu assim, nâo hâ nada a fazer. 
E é assim que gostamos delà, nâo 
é? 
Por falar em simpatia, entraram no 
palco a Cristina e a Fernanda 
Almeida, proprietârias da Happy 
Travellers, que deram a conhecer 
os dois possiveis lugares onde irâo 
realizar o Winterfest'2002, na 
habitual companhia de CIRV-fm. 
Na proxima ediçâo jâ saberemos 
exactamente o local. 

► Pagina 10 
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Carmen Silva e a sua gente. 

Nélia e a sua banda. 

JORIMAL ^ 

O MILENIO 
Cûfisi^ tüdas as samanasl 

ESPECIAL DE VERÂO 

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 BAGS, 
BANCOS AQUECIDOS, 2 ANOS DE 
MANUTENÇÀO E ASSISTÊNCIA 

NA ESTRADA. 

Compra em lea.se .36 pagamentos 20.00()Km por ano, taxas de transporte, preparaçâo, 
ar condieionado, gasolina e administraçâo, sâo pagas no acto de entrega. 

PARA MAIS INFORMAÇÔES CONTACTE 

FÏLIPE GOMES Drivers wanted 

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

01031 
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Nem a ameaça de chuva fez cem que 
es portugueses deixassem de participar 
no Portuguese Day 
Continuaçào da pagina 9 

Pelo que ouvimos, qualquer um dos 
locals mencionados... é ideal! Seja o 
que Deus quiser. 
Finalmente, jâ noite fora, entraram os 
d'Arrasar. E arrasaram. Um 
espectaculo maduro, cheio de força, 

onde as vozes se confundiam com o 
forte batimento da orquestraçâo e os 
gritos da juventude presente. Um final 
endiabrado. As jovens que 
aguentaram até ao ùltimo segundo, 
deliravam quando os jovens CC,Joca, 
Kapinha, Ricardo ou Jimmy... Ihes 

tocavam com a ponta dos dedos. Ai, 
elas cantavam mais alto! So visto. 
Sete boras de espectaculo sem 
paragem. E sem chuva. 
Para outra vez nao acreditem no 
Boletim Mentiro... lôgico! 
Este Portuguese Day'2001, teve o apoio 

amigo da Bairrada Churrasqueira, 
Advogado David Costa e Associados, 
Impact Eiquidation & Satellite 
Centres, Tony Martins da Homelife 
Galleria, Talho Garcia, Augusto Pires 
da CP Auto Collison e Labatt Brewers. 
Até p'rô ano. 

JMC 

l-foppy 
epaoûU&Ps 

Cristina e Fernanda tern para vos um 

serviço completo e série em tudo que diga 

respeito a serviços e viagens. 

O Verâo é connosco! 

Aproveitem os ESPECIAIS DE VERÂO 

para o Continente, Madeira e Açores. 

Lembrem-se que esgotam rapidamente! 

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

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: 

1416153441520 
CASAMENTOS, BAPTIZADOS 

OU OUTRAS PESTAS, 

CONTACTE O CHEFE MANUEL 

DE PAULOS - I41615344Î520 
EM TORONTO! 

CONTACTE MANUEL DE PAULOS 

Nâo uà, 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 

© 

0011 
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Comunidade 
Fim-de-semana de 30 de Agosto 
a 3 de Setembro 
-Festas de Nossa Senhora da Luz, na Igreja de Sâo Mateus. Triduo com 
Pregaçâo do Padre Octavio Cidadâo, de Ottawa. A Procissâo sera no 
Domingo, dia 2 de Setembro, às 14h30. Grande arraial, muita mùsica e 
variedades, todos os dias. 

Sexta-feira, 31 de Agosto 
-Jantar da Academia do Bacalhau de Toronto, na nova sede do First 
Portuguese. Variedades corn a intérprete Mikâ. 

Sâbado-Domingo, 
1 e S de Setembro 

-Festa dos Compadres, no Madeira Park, com muita müsica com os E^'s 
Nazaré Praia e Madeira, futebol, folclore e parodia. 

Sabado, B de Setembro 
-Baile de reabertura da época, no Portuguese Cultural Centre of Mississauga, 
com o conjunto Português Suave, no Burnhamthorpe Community Centre. 
Info: 905 286-1311. 
-5o. Torneio de Golfe do C. Madeira Club-MHCC, no Lyndhurst Park, ao 
lado do Madeira Park. Info: 416 977-7442. 
-Noite Africana na sede do First Portuguese, com a artista Rebeca Bagarrâo. 
Jantar pelas I9h30. Info: 4I6 53I-997I. 
-Baile de abertura da época no Sport Angrense de Toronto. 
-Baile de abertura do Sport Club Angrense, em Toronto, corn o EJ-Oasis 
Productions. 

Domingo, S de Setembro 
-Cruzeiro no Lago Ontario, no Northern Spirit, com saida do 207 Queen's 
Quay W., com almoço à brasileira, müsica ao vivo, grupos de dança do Brasil 
e Capoeira. Entre os prémios, uma viagem ao Brasil. 
Info: 416 538-6330. 

Poli'cia enconira corpo de 
criança levada pela piar 
O corpo da rapariga de I3 anos que 
desapareceu ao ser levada por uma 
onda, na quarta-feira da semana 
passada, na praia de Pedras do Corgo, 
em Lavra, Matosinhos, foi 
encontrado quarta-feira de manhâ ao 
largo da mesma praia, disse à Lusa 
fonte da Policia Maritima. Segundo 
informaçôes prestadas pela mesma 
fonte, o cadaver da menor foi 
encontrado cerca das lO horas, a duas 
centenas de metros da praia de 
Pedras do Corgo, quando uma équipa 
de elementos do Instituto de Socorros 
a Naufrages e da Policia Maritima 
prosseguiam as buscas no mar. 

O cadaver da criança foi 
transportado para o Instituto de 
Medicina Legal por elementos da 
corporaçâo de bombeiros de 
Matosinhos/Leça. 
A jovem vitimada, que residia no 
Freixieiro, Matosinhos, foi levada por 
uma onda cerca das 19 horas da 
ultima quarta-feira, quando passeava 
junto à âgua, na companhia do irmâo 
e de uma prima. Apesar das 
tentativas de, dois nadadores- 
salvadores, que logo apôs ter sido 
dado o alerta estiveram mais de uma 
hora no mar, nâo foi possivel resgatar 
a menina ainda corn vida. 

PflRRflnCOS: 

E a tradiçâo cumpriu-se 
corn a morte de dois touros 
A tradiçâo voltou a cumprir-se em 
Barrancos corn a morte de dois touros 
na arena improvisada no centre da vila, 
no âmbito das festas em honra de Nossa 
Senhora da Conceiçâo, que atraem 
anualmente centenas de visitantes. 
Apesar de proibidas em Portugal, as 
touradas de morte realizam-se todos os 
anos naquela vila alentejana do distrito 
de Beja, o que géra enorme polémica, 
corn os defensores dos direitos dos 
animais a reivindicar o respeito pela lei. 

O ministre da Administraçào Interna, 
Nuno Severiano Teixeira, remeteu-se ao 
silêncio sobre a morte dos touros em 
Barrancos, limitando-se fonte do seu 
gabinete a assegurar à Agência Lusa que 
nâo haverâ demissôes na GNR, apesar 
desta força policial nâo ter feito cumprir 
a lei. O ministre Severiano Teixeira 
havia ordenado ao governador civil de 
Beja e â GNR que a lei fosse cumprida 
em Barrancos, dentro de critérios de 
adequaçâo e proporcionalidade. 

LOCAL 183 
/JYiiuitfA u 'uh thr 
A. H 0/7.- CJ.O. 

à' ( '. !. C. 

Tony Diontsio 
Buvntss Man»g«r 

John Dias 
Secretary-Tteeaurer 

Roger J. Quinn 
President 

Tony Pinto 
Vice-President 

John Coiacxi 
Pecordirrg Secretary 

John Cordeiro 
Rocco Di Giovanni 

Executive Board Members 

Mark J. Lewis 
General Counsel 

Eastern Office: 
400 Hopkins Street 

Whitby, Ontario 
L1N2B9 

T elephone: 
(905) 668-5557 

Facsimile; 
(905) 668-5258 

Universal Workers Union 
Local 183 

LOCAL 183 
Atjilidii'fl U'ith tiif 
Â.H t>nCJ.O. 

' à C.I...C. 

UNIVERSAL WORKERS UNION 
LOCAL 183 

Deseja a todos um seguro e feliz 

"Dia do Trabalho" 

Todo o trabalhador durante esta celebraçâo do primeiro "Dia do Trabalho" do novo 
milénio, deve de parar e reflectir sobre o que o século passado nos trouxe. 

INFORMATION 

Social Servicss 
241-1183, Ext. 173/5 

Credit Union 
242- 6643 

Dental Clinic 
241-1190 

Prepaid L^al Plan 
243- 2088 

Recordemos todos aqueles que perderam as suas vidas no local de trabalho. 
Recordemos todos os entes queridos que perderam o pai, mâe, irmà, irmâo, filho ou 

filha. Recordemos todos aqueles que lutaram para melhorar a vida de todos os 
Canadianos. Recordemos todos os homens e mulheres da Local 183 que tem 

construido esta cidade e façam-na ser a cobiça do Canada. 
Acima de tudo, celebremos familias e amigos e a dignidade da vida. 

Treining Centre 
242-7551 

Bmefît Pl«n 
Générai; 240-7430 
Claims; 240-7487 

C«rfta$ Project 
Community Against 

Atcohol & Drugs 
748-9988 

Union Optical Centre 
247-9289 

Union Medical Pharmacy 
242-8822 

Antonio Dionisio 
Business Manager 
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müsica: foi uma das vozes principals 
dos Onda Choc - quem nao se 
lembra deste grupo de meninos que 
nos anos 80 foram a grande sensaçào 
para as crianças e adolescentes? - e 
sempre esteve envolvida na pratica de 
aerôbica. 
Em diâlogo para o jornal Milénio, as 
Teenagers afirmaram que “a 
digressâo ao Canadâ, embora fosse 
por poucos dias, teve um balanço 
muito positivo para a Sua carreira”. 
M - Embora tenham ficado um dia 
em Lisboa, devido aos problemas que 
surgiram corn a companhia aérea, 
valeu a pena esta oportunidade de 
poderem actuar para a comunidade 
portuguesa? 

neste 
levar 
para 

nossos 

tem ajudado imenso na 
divulgaçâo de tudo o que é 
português. É graças a voces 
que a nossa müsica fica 
conhecida nesta 
comunidade. 
M - Como conseguem 
conciliar o projecto 
Teenagers com a vossa vida 
pessoal: os estudos, a 
famiîia... o dia-a-dia? 
Teenagers - Tudoaê possivel: 
todas estudamos, todas 
estamos envolvidas 
projecto e tentamos 
tudo em Trente 
conquistarmos os 
sonhos. 
M - Como vêem o futuro da 
müsica em Portugal? 
Teenagers - É um bocado 
dificil e complicado, mas 
creio que poderâ continuar a 
ter sucesso. Embora o que 
vamos dizer seja uma 
opiniào pessoal, creio que 
reflecte a realidade da 
müsica em Portugal. Temos 
muita gente a cantar em Portugal, 
mas acho que temos que manter uma 
mente positiva. Quando uma pessoa 
se esforça e tenta ao mâximo chegar 
àquilo que se propos - alcançar o seu 
sonhb - deve ser o mais importante. 
Pensamos que se a pessoa se 
conseguir valorizar a ela mesnio em 
sentir que alcançou os seus objectivos, 
deve sentir-se realizada e é isso que 
estamos a tentar fazer. Como diz o 
provérbio, quem corre por gosto nâo 
cansa. Sentimo-nos muito felizes corn 
O que fazemos. Acima de tudo. 

mensagens. 
M - Como jovens e estudantes, 
certamente que têm noçào dos 
problemas que afectam a juventude 
actualmente. Quai é o que mais vos 
preocupa? 
Teenagers - A droga. Em Portugal, o 
problema dos toxicodependentes e da 
droga esta complicado. Embora haja 
muita informàçâo, cremos que o 
governo deve de insistir ainda mais a 
sensibilizar e a incutir nas pessoas o 
informar-se, o crer saber como 
acontece, o que se passa e o que vem 

Surgiram em Setembro de 2000. Sào 
dotadas de vozes magnificas, de um 
excelente visual e de bonitas 
coreografias. Elas sâo as Teenagers, o 
grupo que no passado fim de semana 
esteve no Wonderland e encantou o 
püblico presented sobretudô as 
teenagers de câ qüe se identificaram 
corn O que lhes era apres entado por 
estas Jovens. O tema de a;presentaçâo 
“Ser Teenager” começa com a 
seguinte mensagem “... quërer ter o 
mundo na mâo / alcançar, lutar por 
um lugar...” Este sonho que estas 
teenagers têm desde o dia em que se 
Juntaram para fundar o grupo, tem-se 
concretizado através do muito esforço 
e precisamente da “luta por um 

Teenagers 

lugar”. No entanto, para elas esta luta 
nâo é algo de novo: a Sara participou 
em vârios programas de TV, onde 
sempre se destacou pela sua voz e 
presença, praticou ginâstica ritmica 
de competiçâo durante nove anos e 
actualmente fréquenta a 
universidade; a Claudia formou em 
1992 a sua prôpria girls band “As 
Endiabradas do Rock” que se 
manteve em actividade durante seis 
anos e é apaixonada por politica e 
sobretudo pelos palcos; finalmente, a 
Rita desde cedo sentiu a atracçâo pela 

Teenagers - Sem düvida. Valeu a 
pena pelas pessoas, pelo sitio em si, 
pelo püblico e pela cultura. 
Adorâmos. 
M - Por aquilo que vos foi dado 
presenciar, quai é a observaçâo que 
fazem desta comunidade, sobretudo 
no que diz respeito à müsica 
portuguesa? 
Teenagers - Acho que existe um 
grande esforço para se manterem em 
contacte corn tudo o que é português. 
Penso que nesse aspecto a Cirv Fm 
tem uma potência muito grande e 

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

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

EXPERIENCIA E HONESTmADE AO VOSSO SERVIÇO 

Estimativas gratia 

Joe Manuel (416) 533-2439 
Raùl (416) 330-6295 
Pager: 372-2428 

940LansdowneAve., 
Building #24, Toronto, Ont. 

M6H4G9 

realizar um grande, grande sonho. 
M - No fundo, este pensamento 
positivo, essa luta por um ideal é 
também o fundamental da mensagem 
que deixam aos ' teenagers '... 
Teenagers - Sim. Principalmente, 
quando estamos em cima de um 
palco, tentamos transmitir mensagens 
que achamos muito importantes, tal 
como nâo deixar a escola, conseguir 
boas notas, preservar a natureza, 
dizer nâo às drogas... Dai que 
achamos qüe a müsica é um veiculo 
muito importante para enviar essas 

depois de se experimentar pela 
primeira vez a droga. Se as pessoas 
tivessem mais sensibilizadas e 
conhecessem mais de perto os 
pormenores da toxicodependência, as 
pessoas iriam ter muito mais cuidado. 
M - Felicidades, voltem sempre. 
Teenagers - Obrigada. Muitas 
felicidades para a Cirv, para todos os 
que aqui trabalham e para a 
comunidade em gérai. Obrigada pela 
simpatia. 

Ana Fernandes 
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MISCELâNIA 

CARMEN SUVA 
e a netinha Câtia 
A querida Carmen Silva esta vivendo 
um dos momentos mais belos da sua 
vida. A filha Karla, residente em Fall 
River- EUA, deu à luz uma bêla 
menina que, nesta altura, tem 4 meses 
de idade. Se os pais Karla e Pimentel, 
estâo "babadinhos", imaginem a 
vôvô... 
Claro, saiu de Toronto direitinha a 
Fall River, para ver a pequenita Câtia 
Pimentel, o seu "ai, Jesus"... 
Antes de sair de Toronto é ainda no 
palco do Kingswood Theatre, 
Carmen Silva pediu publicamente 
que puséssemos a fotografia da 

netinha no jornal O Milénio. Aqui 
vai, querida Carmen. 
Corn todo O gosto para que os 
inùmeros simpatizantes da Carmen 
Silva possam também conhecer o 
rebento. Mais uma "foforinha" para o 
roi da "foforinha", nâo é? 
Desejamos as maiores felicidades 
para a Câtia Pimentel, sens pais e, 
claro!, para a avozinha Carmen Silva. 
Beijinhos. 

PORTUCai: 

Escritura de casa 
demora 25 anas 
Carlos Ramos Rosa, carpinteiro, 
esperou quase 25 anos para poder 
chamar sua à habitaçâo onde 
mora, construi'da no âmbito do 
projecto SAAL de Monte Gordo, 
iniciado em 1976 e que sô agora 
esta a ser conclui'do. 

Na semana passada, apôs anos de 
incertezas e desilusôes, os primeiros 
proprietârios das 133 habitaçôes que 
integram o projecto fizeram as escrituras 
de compra do espaço, que deveria ser deles 
hâ mais de duas décadas. Em 1976 um 
grupo de pessoas formou a Associaçâo de 
Moradores Povo Unido, através da quai 
contrairam um empréstimo junto do ex- 
Fundo de Fomento da Habitaçâo (FFH) 
para a construçào de 133 habitaçôes, cujo 
orçamento ficou avaliado em cerca de 27 
mil contos. Acontece, que très anos mais 
tarde as obras pararam por falta de 
financiamento. "Nâo foi possivel continuar 
as obras, porque o FFH deixou de 
desbloquear mais verbas quando foram 
atingidos os 27 mil contos", explica Carlos 
Rosa. "Em 1982, alguns sôdos da 
associaçâo começaram a habitar as suas 
casas, mesmo sem portas nem janelas. As 
pessoas estavam revoltadas, porque 
haviam muitos turistas selvagens que 
ocupavam as casas durante as férias", conta 
Carlos Rosa, acrescentando que a partir 
dai todas as pessoas foram acabando as 
suas construçôes corn dinheiro dos seus 
bolsos. A associaçâo de moradores ainda 

pediu uma avaliaçào do orçamento, uma 
vez que os 27 mil contos mal chegaram 
para começar a construçào das casas. 
Contudo, nunca receberam qualquer 
resposta ou verbas do ex-FFH. Quatro 
anos mais tarde, em 1986, veio a ajuda da 
Câmara Municipal de Vila Real de Santo 
Antonio. '.Através do Fundo Social 
Europeu começâmos a dar acçôes de 
formaçâo aos moradores de Monte Gordo 
para que fossem formados canalizadores, 
pedreiros e outras profissôes ligadas à 
construçào civil", explica o présidente da 
autarquia. Antonio Murta, que desta 
forma deu mais um impulso para a 
conclusâo das obras aliado, à doaçâo de 
alguns materials de construçào. No 
entante), o FFH começou a reclamar o 
pagamento da divida de 27 mil contos 
contraidos pela associaçâo e começou a 
cobrar juros, que em 1997 ascèndiam a 
cerca de 9 mil contos. Mas diligências da 
autarquia junto da administraçào central 
conseguiram corn que fossem perdoados 
os juros, permitindo assim que se 
realizassem as escrituras de compra e 
venda entre a associaçâo e o dono de cada 
habitaçâo, logo que este pagasse a divida 
de cerca de 218 contos ao Instituto 
Nacional de Habitaçâo. "Pelo menos jâ 
estâ legalizada e jâ podemos dizer que é 
nossa uma casa que foi construida corn 
muito estbrço e dificuldades", confessou 
Ana Pâdua, de 31 anos que \du chegar ao 
fim um processo que demorou 25 anos a 
concluir. 

on Bay 

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. 0 Tabico, 

cliente de hâ muitos anos, recebe a 
chaoe da nova caninha “cozinhada” 

com Joe da Costa. Parabéns! 

832 Bay Street, em Toronto 
(a norte da College St J 
Telefone: 416-964-3211 
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em qualquer parte do mundo, TELefone por 
intermédio da RAPID TEL! 

PORTUGAl ,16‘ 
Canada e EUA .07i 2' 

S. Paulo e Rio de Janeiro .19c, Memanlia, França e ingiaterra .08c, itàiia .09c 

24 horas por dia, 7 dias por semana, 
sem pagamentos minimos mensais. 

Ligue jâ para: 
1 888-219-3528, ou 905 619-2598 

RapidTel tern central prdpria, razâo pela quai 
O liga ao mundo em apenas 15 minutos 

 2" a 6? feira - 9am - 6pm 
Sâbado e Domingo - lOam - 2pm 

800 $erviços ao seu dispôr, "Calling Cards'',^ 
Speed Internet" e linhas locals para négocies. 

Telefone ja: 1 888 - S19 - 3588 
FALAMOS PORTUGUÊS 

Amaratona de portugueses até ao 
Paramount Canada's 
Wonderland iniciou-se logo pela 

manhâ, jâ o dissemos. 
A tenda da FPTV-SIC esteve sempre 
rodeada de portugueses prontos para 
inscreverem o seu nome no cupâo 
inserido no semanârio O Milénio para, 
a partir de 7 de Setembro, usufruirem 
em sua casa do prazer de ter a FPTV- 
SIC, 24 horas por dia, nesta altura ainda 
e sô na rede digital de cabo da Rogers. 
Muitas perguntas, algumas dùvidas, 
imenscis inscriçôes... Mas, que seja ponto 
assente, nâo vale a pena ligar para a 
Rogers antes do dia 7 de Setembro! 
Entre os muitos amigos e apbiantes 
présentes, contâmos corn o Bob Raposo, 
O respresentante da Labatt Brewers, 
sempre ao nosso lado. 
Diz O velho ditado, "Quem nâo chora 
nâo marna". Foi o caso do amigo na 
fotografia que "pedinchou" corn tanto 
jeitinho uma T-Shirt que acabou por 
consegui-la, e vesti-la ali mesmo, na 
plateia, sob o aplauso e o riso do 
pùblico. 
Alegria e energia houve a rodos na 
plateia; as manas Sousa, nâo pararam 

um segundo do primeiro minuto ao 
ultimo. Cantaram, dançaram e 
colaboraram nos nossos sorteios. E 
sempre corn as bandeiras de Portugal... 
na dança! 
Prémios corn fartura. 
Nas fotos a entrega dos vârios prémios, 
distribuidos por Frank Alvarez, Alberto 
Elmir e a équipa da Happy Travellers- 
Cristina e Fernanda Almeida. Bons 
prémios, muita satisfaçâo nos felizardos 
vencedores de Toronto, Mississauga, 
London e Oshawa. Um pouco de todo o 
lado! 
Uma das caracteristicas da nossa gente, 
especialmente a mais jovem, é 
participar nas festas corn as bandeiras 
mais queridas, de Portugal, dos Açores, 
do Canadâ, da Madeira ou dos seus 
clubes de eleiçâo. Aqui, o exemplo 
perfeito: Portugal, Benfica e Açores. E as 
tais jovens bonitas e sorridentes. 
"Nâo hâ gente como a gente", canta corn 
toda a razâo, o Jorge Ferreira. E, "Que 
importa ser da Madeira, dos Açores ou 
Continente, o que importa é que 
sejamos boa gente!", reforçou a ideia, a 
rapaziada amiga dos Starlight. E o resto 
é conversa! ^ 
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COMUNIDADE 

infoimaçôes peios teiefones: 
416537-1088 e 4168724255 

CiRV-fm e Roy Thomson Hall orgulhosamente anrcsentam pela 
primeira vez no Canada e em concerto ùnico 

AflERCURY 
Este espectâculo ùnico de DANIELA MERCURY terâ lugar no 

MASSEY HALL, sàbado, dia 29 de Setembro, às 20h00. 

DANIELA MERCURY, a musa da Baia que jâ fez sucesso em toda a 
Europa, incluindo Portugal, estarà no Massey Hall corn toda a sua 

energia, swing e axél 

Nâo percam este concerto ùnico de DANIELA MERCURY e seus 
mùsicos privatives, sàbado, 29 de Setembro, às 20h00. 

Bilhetes à venda nas bUheteiras do Roy Thomson Hall, Massey Hall e 
em CIRV-fm, corn os segfuintes preços: 

$75.50, $65.50, $55.50, $45.50 e $35.50 dôlares. 
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L^L[aLL^ 
"10". Album" e "Amores Perdidos" 
O autor, compositor e intérprete, 

/ Marc Dennis, lançon recentemente 
o sen "lOo. Album" e "Amores 

^^^^^J*erdidos", duas gravaçôes com 8 
//;antigas em cada uma, todas da sua 

autoria, com excepçôes nas cançôes 
"Crying Over You", onde tern a 
parceria de S. Royal e na "Vivo 
Santa Clara", comY> apoio de 
Afonso Costa. 
Na cantiga, "Se fores ao bade", 
Marc Dennis conta também com a 
voz do colega e amigo. Jack 
Sebastiâo. 
Dois âlbuns repletos de mùsica 
romântica e, claro!, de muitas canti- 
gas populares, de raiz bem por- 
tuguesa, para animar as nossas tes- 
tas e as nossas gentes. 
Marc Dennis, um professor de 

Matemâtica que nâo consegue 
travar a sua paixào pela mùsica e 
pelas cantigas. Ainda bem, tudo 
somado, contas bem feitas, ficâmos 
todos a ganhar; os alunos que corn 
ele aprendem e, nos, que corn ele 
nos divertimos. 
Entre as cançôes "Eu Quero 
Dançar", "Se fores ao baile", ou 
"Baile dos preguiçosos", encon- 
tramos as cantigas "Coraçâo 
Chora", "Saudade de Você" e "A 
separaçâo", por exemple, que ofer- 
ece comparaçôes entre a festa tâo 
desejada e os contratempos da vida. 
Alegria, ritmo, romantisme e 
drama, tudo bem temperado pelo 
experiente autor, compositor e 
intérprete, Marc Dennis. 

espectacular baiana DANIELA 

MERCURY esta quase entre nos! 

Daniela Mercury, a convite da 

CIRV e da RTH, ira actuar no 

Massey Hall, em Toronto, no Sâbado, dia 29 de 

Setembro, corn inicio às 20h00. 

Daniela Mercury e a sua Banda, em concerto 

ünico, no Massey Hall. 

A esta baiana nâo precisam perguntar, 'o que é 

que a baiana tem", porque ela tem tudo: talento, 

voz, força e . 
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sensualidade. 

A partir 

daqui imag- 

inem todo o 

resto... 

Tudo 

começou nos Coros da 

Igreja da terra natal, 

entre o "sagrado" dos 

cântigos catôlicos e o 

"profano" dos bares, 

onde se iniciou aos 16 

anos. 

Embora DANIELA 

encha o palco corn a voz 

e a dança, começou por 

ter a paixào apenas pela 

dança. Mas a voz... con- 

quistou a bailarina. 

Sâbado, 29 de Setembro, 

nâo percam este ven- 

daval de som, cor e 

ritmo, que é Daniela 

Mercury. Marquem jâ os 

vossos lugares no Massey 

Hall. 

“Another 
Day Another 
Song 

mmo 
ANOTHER DAY ANOTHER SONG 

} .Got WS/S.îtOOGiiRtti/ 0 

tï.'MV wrîW HUMRt 
{.«ItTYW-r?!» hnpr.'stsTRfWM 

l” 

Os autores e compositores 
canadianos, James Collins, 
S. Rocchetti e D. Pickell, con- 
tinuam a sua saga -digna de reg- 
isto e apoiO" de eserever cantigas 
parajovens artistas do Canada, jovens que 
encQhtram muitas barreiras, por vezes, inultrapassaveis. 
Desta feita, o "feliz contemplado" é o jovem STEFANO que, com voz 
bonita, romantico, moderno, dâ vida à bêla cançâo escrita pelos 
autoresjâ mencionados e intitulada,"Another Day Another Song", 
uma cantiga que vai com certeza entrar nos coraçôes de muitas jovens 
e nâo sô. STEFANO, um jovem que chegou e, pelo que ouvimos, vai 
ficar e continuar. 
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MISCELâNIA 

ÿi.V' 

(a vida tient sôtnpre- 
dà para rir^ estar 
corn PPTV-SIC é 
indispettsàvel para 
manter o bom humor) 

A partir de 7 de Setembre de 2001, acbdiliühefPTV-SlG, 
24 boras per dia. Para mais detaibes iigue para GiRV-fm 

EM TERMOS DE PROGRAMAÇAO 

O TOP DOS TOPS ESTA NO FPTV-SIC 

A trip home now departing 
from your living room. 

Now, with Rogers Digital Cable, 
you can get the channels you want through 

the cable you already have. Featuring FPTV. 

Call us at 1-888-ROGERS1. 

Q ROGERS' 
Digital Cable 

unique multicultural programming 

Digital Cable 

■iW 
i' iT I iJÉWW'.'.. '.i V'. '■ 

.... 
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Uma bola gigante para Marte 
Cientistas parecem ter encontrado a soluçâo para prosseguir 
a exploraçâo do planeta. Urn meio mais leve, saltitante e eficaz Sao jâ varies os meios 

técnicos de exploraçâo do 
solo e subsolo de Marte. 
Mas, depois da 

complexidade dos meios jâ 
desenvolvidos, os cientistas viram- 
se agora para soluçôes bem mais 
simples e hâ muito descobertas, 
embora com funçôes bem 
diferentes. Investigadores do 
Laboratorio de Propulsâo da Jacto 
(JPL) decidiram que um maior e 
melhor conhecimento do planeta 
vermelho pode chegar à Terra 
através de... uma bola de futebol. 
Nem motores, nem foguetes 
propulsores, nem mécanismes 
complicados. A brisa suave, de 
Marte, que pode atingir os 70 
km/hora, empurraria este engenho 
explorador da mesma forma que 
uma brisa maritima empurra uma 
bola de praia. 
"Uma bola assim - com cerca de seis 
metros de diâmetro - sobe encostas, 
trepa a dunas de areia, saltita sobre 
as rochas. Nada a para", imagina 
Jack Jones, do JPL, que realizou 
ensaios com êxito no deserto de 
Mojave, na California. 
A grande vantagem de uma bola 
gigante para explorar a superficie 

de Marte é o seu pouco peso e as 
grandes distâneias que poderia 
percorrer sem obstâculos, 
impulsionada pelo vento sobre a 
superficie do planeta, onde poderia 
procurar âgua ou traçar mapas. 
A nave Viking, que pousou em 
Marte em 1977, pesava centenas de 
quilos, O mesmo problema que 
teve, 20 anos depois, em 1997, o 
Pathfinder. A bola teria a vantagem 
de nâo pesar mais de 40 quilos, 
incluindo um radar detector e 
todos os seus instrumentos. 
O peso é uma das questôes 
fundamentals da exploraçâo 
espacial, pois colocar em ôrbita um 
explorador corn centenas de quilos 
obriga a queimar milhôes de litros 
de combustivel no foguetâo que o 
transporta. 
A bola foi jâ baptizada de 
tumbleweed (erva rolante), em 
comparaçâo corn os arbustos que o 
vento faz correr em forma de bola 
nas terras desérticas dos EUA. 
Os desenhos realizados até agora 
incluem um corn a forma de uma 
bola de futebol, corn os pentâgonos 
desenhados, e outros ao estilo das 
bolas de praia, em cores vivas e 
materials ligeiros, mas resistentes. 

"É ainda um trabalho 
preliminar", referiu Jack 
Jones, que trabalha no 
projecto Inflatable Rover 
de desenvolvimento do 
explorador insuflâvel. 
A ideia de utilizar este 
sistema surgiu, como 
ocorre muitas vezes na ciência,. por 
casualidade. Jones, o engenheiro 
Sam Kim, o desenhador Jay Wu e o 
técnico Tim Connors 
experimentavam um engenho corn 
très rodas esféricas nas dunas de 
Dumont do deserto de Nojave e o 
aparelho parava em cada obstâculo 
ou inclinaçâo que encontrava. 
Marte estâ precisamente repleto de 
seixos, rochas, colinas escarpadas e 
acidentes de terreno. A dada 
altura, quando desmontaram o 
aparelho de très rodas circulares, 
uma delas começou a mover-se 
impelida pelo vento e obrigou toda 
a équipa a persegui-la durante 
quase meio quilômetro num 
terreno acidentado. "Aquilo voava", 
recorda Jones. A experiência serviu 
para "lançar a semente" do projecto 
que agora estâo desenvolver. 
Faltam ainda alguns anos para que 
O projecto esteja completamente 

afinado, mas os cientistas pensam 
que caminham na direcçâo certa. 
Um mecanismo permitirâ que a 
bola pare onde se desejar, bastando 
para tal esvaziar ligeiramerçte a 
câmara interior, adquirindo entâo 
uma ampla superficie plana que lhe 
darâ estabilidade. Este mecanismo 
permitiria que o dispositivo se 
detivesse num local concreto para 
efectuar exploraçôes mais précisas. 
Ô laboratôrio onde estâo a ser 
desenvolvidos este e outros 
engenhos, no JPL, em Pasadena, 
California, lembra lïiais um jardim 
infantil cheio de globos coloridos 
do que um local de 
experimentaçôes cientificas. 
Neste final de Agosto, estâ prevista 
a realizaçâo de novos ensaios no 
deserto, enquanto estâ a ser 
desenhado um radar que tenha 
capacidade de procurar âgua no 
subsolo. 

QUEREMOS EftZER O MESMO POR Si! 

Antes de renovar 
os SEGUROS da sua 
empresa, contacte 
O departamento 
comercial da 
REGIONAL 
INSURANCE, 
pelos telefones: 

416-531-4674 
em Toronto, e 

905-238-9676 
em Mississauga. 

Hâ mais de 30 anos 
que os especialistas 

da REGIONAL 
INSURANCE 

trabalham corn 
comerciantes, 

industriais e 
empreiteiros, para 

protéger os sens 
negocios, os sens 

empregados e os sens 
padrôes de vida! 

PfR 
LLB.O. 

-Pf Dr - r ’ fV * CHURRA8QUEIRA 
- GRILL HOUSE  RTPi 

Aqui ninguém 
paga 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 SU Toronto 
(College e DovercourO 

Réservas e encomendas para fora: 

Tel.: 416 537- 
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AOl lança 1700 trabalhadores 
IfO www, aol .corn 

A America Online (AOL) 
anunciou em comunicado 
tornado pùblico na semana 
passada que, no âmbito do piano 
de reestruturaçâo da empresa, ira 
despedir 1200 funcionârios - 
cerca de 7 por cento dos seus 
efectivos. A este numéro deverâo 
juntar-se ainda mais 500 postos 
de trabalho a serem suprimidos 
na Netscape, a empresa 
subsidiâria da AOL em parceria 

corn a Sun Microsystems. Corn 
este corte de pessoal, a AOL 
espera reduzir as suas despesas 
correntes em cerca de 100 a 125 
milhôes de dôlares, a serem 
inscrites jâ no exercicio fiscal do 
terceiro trimestre deste ano. 
O propôsito desta restruturaçâo, 
avança o comunicado, é o de 
"acelerar as sinergias entre a AOL 
e a Time Warner", que se 
fundiràm no inicio deste ano. 

integrando os serviços dos dois 
grupos nos dominios da Internet. 
A AOL ira agora criar duas novas 
entidades: a AOL Interactive 
Services, correspondente à 
prestadora de serviços que hoje 
conhecemos por AOL, e a AOL 
Web Properties Group, que 
agruparâ os restantes serviços 
online - Netscape, CompuServe, 
Moviefone, Mapquest ICQ^ e 
AOL Instant Messenger. 

Empresas americanas refarçam 
apasta na publicidade “nnline" 
www.emarketer.corn 
As receitas em publicidade 
online nos Estados Unidos da 
América subiram sete por cento 
em relaçâo ao ano passado (de 
7100 milhôes de dôlares para 
7600), um aumento de 500 
milhôes de dôlares 
(aproximadamente cento e dez 
milhôes de contos). Segundo 
um estudo elaborado pela 
eMarketer, empresa especialista 
em anâlise de merçados, esta 

subida continuarâ nos 
prôximos anos, até em ritmo 
superior ao que se tem 
registado este ano. 
Jonathan Jackson, um analista 
da eMarketer, afirmou que 
nada garante que esta explosâo 
se mantenha, "mas . as boas 
notlcias sâo que as empresas 
estâo receptivas às novas 
técnicas e estratégias da 
publicidade online." 

Outro estudo realizado pela 
mesma empresa, paralelamente 
ao anterior, avaliou os gastos na 
publicidade na Rede, estudo 
que sustenta a tese do 
crescimento do valor deste 
mercado da publicidade online. 
Segundo os responsâveis pela 
eMarketer estas previsôes 
reflectem fielmente todos os 
dados disponiveis, incluindo a 
realidade econômica actual. 

ONU demarca-se de "site" contra a tome 
www.thehungersite.com 
A pagina do thehungersite.com, 
um dos mais populares sites de 
campanhas contra a fome no 
mundo, esta encerrada hâ alguns 
meses, depois de a ONU - e o seu 
World Food Programme (WFP) - 
se ter demarcado do projecto, 
alegando dûvidas sobre o 
destino de todo o dinheiro 
arrecadado através daquele 
meio. 
Até Novembre do ano passado, o 
WFP - que coordena as maiores 
operaçôes de emergências 

alimentares, tentando fazer 
chegar aviôes corn comida às 
zonas mais afectadas pela fome - 
apoiava formalmente o 
thehungersite.com, uma pagina 
que procurava junto de alguns 
anunciantes um donativo por 
cada clique que os utilizadores 
da Net fizessem naquele site. 
Segundo um porta-voz daquele 
programa das Naçôes Unidas, a 
questâo é que a empresa 
proprietâria do 
thehungersite.com nâo entregou 

todo o dinheiro que arrecadou 
ao longo do ano passado. Dos 
mais de 75 mil contos que terâo 
arrecadado entre Julho e 
Setembro de 2000, apenas foram 
entregues ao WFP pouco mais 
de 40 mil. Apesar de agradecer 
os donativos, o WFP acabou por 
se demarcar. 
Entretanto, o site, corn nova 
gestâo, anuncia o reinicio das 
suas actividades para breve. 
"Para ajudar a lutar contra a 
fome no mundo", garante. 

Cientistas ideniificam gene 
centum entre es centenaries 
Investigadores norte-americanos 
identificaram um gene ou grupo 
de genes comum a um grande 
numéro de centenârios, o que 
levanta a possibilidade desse 
traço genético ter influência na 
sua invulgar longevidade. 
Os investigadores analisaram a 
composiçâo do genoma de 308 
pessoas corn mais de 90 anos 
pertencentes a 137 famüias onde, 
pelo menos, um membro tinha 
uma idade superior a 98 anos, 
estabelecendo semelhanças 
relativamente a uma secçâo do 

cromossoma 4 présente nessas 
pessoas. 
"Os resultados indicam a 
probabilidade de existir um gene 
ou genes que exercem uma 
influência substancial na 
capacidade de chegar a uma certa 
idade", escrevem os autores do 
estudo dirigido pelo perito em 
genética Louis Kunkel e o 
gerontôlogo Thomas Péris, da 
Harvard Medical School de 
Boston (Massachusetts). 
"A identificaçâo destes genes no 
homem, que perrhitem a certos 

individuos chegar a uma idade 
avançada, deverâ dar indicaçôes 
sobre os processos celulares que 
sâo déterminantes no 
envelhecimento", de acordo corn 
o estudo. 
Um dos objectivos desta 
investigaçâo é compreender 
melhor o funcionamento deste 
gene, de forma a fabricar 
moléculas de sintese corn efeitos 
idênticos, que poderâo ser 
utilizadas na reduçâo dos riscos 
de doença e no aumento da 
esperança de vida. 

WWW. 
SITES 

MUSICA BRASILEIRA 
www.uol.com.br/cliguemusic 

O maior e mais completo portai dedicado à 
müsica e aos mûsicos do Brasil. Para além 
de uma actualizaçâo permanente de 
noti'cias, cn'ticas musicais e entrevistas às 
mais proéminentes figuras da müsica 
brasileira, o Cliquemusic tem ainda para 
oferecer uma notâvel base de dados 
contendo biografias e discografias de uma 
larga maioria dos mùsicos brasileiros - tanto 
dos que chegam até nés como dos outros 
imensos por descobrir. 

MUSEU 
www. moma. org 

A pagina do MOMA (Museum Of Modem Art) 
de Nova lorque oferece à navegaçâo dos 
cibernautas um mundo à dimensâo do 
museu em si. Para além da visualizaçâo das 
colecçôes patentes no museu americano, é 
oferecida ainda a possiblidade de consulta 
dos recursos bibliograficos do MOMA, ligado\ 
ao seu departamento de recursoà 
educacionais, ou de se ligar à loja online que 
disponibiliza um catâlogo de objectes 
assinados por novas revelaçôes. 

MUSEU II 
www.nga.gov 

Aqui nâo sô é possivel conhecer em 
profundidade os catâlogos, colecçôes e 
exibiçôes patentes no museu como somos 
também convidados a uma visita guiada 
online, corn guiôes disponiveis em varias 
linguas, ou mesmo a planear uma 
verdadeira visita ao museu de Washington. 
O site oferece ainda a possibilidade de 
pesquisar as galerias do National Art 
Museum em busca de um determinado autor 
ou obra e aceder a estudos temâticos 
aprofundados sobre os mesmos. 

FOLCLORE 
folclore-online.corn 

Um portai inteiramente dedicado aos 
ranchos folclôricos portugueses e à sua 
müsica. Uma agenda de inciativas, uma 
outra de contactes, destaques e noti'cias, 
links para paginas relacionadas corn o 
folclore e corn a müsica popular e toda uma 
panôpiia de informaçôes sobre testas e 
remarias, museus etnogréficos, cancioneiros 
populares, artesanato e outros. 

SEO coupon 
wHh bookmgs over $50&: 
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CARNCIRO - 21/03 A 20/04 

Marte em bom aspecto com Urano indica normalmente 
um momento em que o sübito crescimento pessoal pode 
conduzir a mudanças na sua vida amorosa. 
Procure novas experiências. 

TOURO - 21/04 A 20/05 

Neste momento, as maiores satisfaçôes poderâo vir, 
sobretudo, daqueles de quern gosta. E altura de esperar que 
os seus amigos Ihe possam retribuir o apoio que sempre Ihes 
tern dado. Se eles nâo entenderem, peça abertamentè a sua 
atençâo. 

GfcMCOS - 21/05 A 20/06 jcL. 
Verifique se os seus objectivos de vida correspondem 
verdadeiramente aos seus desejos ou se sao apenas o reflexo 
das emoçôes do momento. 
É até natural que, através deles, possa obter beneficios 
materials. 

CARANOLCJO - 21/06 A 21/07 

Tente exteriorizar as suas mudanças pessoais. 
A Lua esta a transitar pela V Casa Astrologica que 
corresponde ao seu ego. E um belo momento para mostrar 
uma nova faceta de si, que os outros nâo estào habituados a 
conhecer. 

LEÂO - 22/07 A 22/08 

Terâ ideias oportunas, sujeitas no entanto a oposiçào. A sua 
argumentaçào, porém, sera vigorosa e apaixonada, pelo que 
sera responsavel por certas decisoes que, quando for 
verificado terem sido correctas, Ihe merecerao o respeito dos 
que haviam sido discordantes. 

r^2/0^ ^ VIROEM - 23/0» A22/0I 
-JT 

Esta atravessando uma fase mais lücida, propicia portanto para 
melhor coordenar as suas ideias e avaliar dos seus sentimentos. 
Dai advira um maior discernimento e aceitara com filosofia 
situaçôes mais delicadas. 

BALANçA - 23/09 A 22/10 

Dado que a Lua ira percorrer a Casa Astrologica relativa aos 
bens terrenos, sera um optimo momento para se concentrar 
numa compra, numa venda, numa transacçâo. Neste 
momento podera identificar-se mais com aquilo que possiii 
ou valoriza. 

ESCORPIÀO - 23/10 A 21/11 

E uma boa altura para iniciar um projecto. Faça o que fizer, 
aplicara nisso muita energia e confiança; serà um bom 
momento para apostas ou especulaçâo, para romances e 
actividades socials. O seu impulso sexual podera ser mais 
notbrio. 

SAQITARIO - 22/11 A 21/12 

A boa relaçâo da Lua com Jupiter ira incrementar todas as 
relaçôes com a casa e a familia 
Ira sentir melhor o que pode dar e o que pode receber dos outros. 
Sera, também, mais fâcü pedir. 
As trocas emocionais estarao mais faceis, mais espontâneas. 

7 A CAPRICORNIO - 22/12 A 20/01 Jy/ 

Apesar de sentir uma inclinaçâo para a independénda, 
procure, sobretudo, nâo estar so Neste momento. Podera 
sentir uma certa inquietaçâo, a sua sensibilidade mais 
marcada. Prepare-se para algumas coincidências, noticias 
inesperadas e ainda algumas distracçôes. 

MARINO'S LAKESHORE AUTOMALL 

www.marinosautogroup.conn 

(S}Ht02UrX>A. 

Lakeshore Land Rover 
Honda Metro West 

Marino's 
Fine Cars 

Westend 
Hyundai 

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

3526 lakeshore Bivd.West 
Etobicoke, ON M8W 1N6 

(Between Browns Line & Kipling) 

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

Fax; {416)251-5906 
e-mail; subafu.sajes#marinosautogroup.com 

Visite os nossos Dealer e 
pergunte pelo Pedro De Oliveira 

que îerà o prazer em servi-lo na sua lingua. 
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Sugestoes, Comentdrios, Pedidos Musicais... 
E-mail: musicajovem@yahoo.com 

MCJSICA ( CINEMA . ( Jooos ) ( ENTREVISTAS NOTiCIAS 

EMOÇÂO NO 
A CASA DOS Foi um belo dia e uma 

bêla moite aquela em 
que os U2 decidiram 
regressor a casa para 

tocar 0 ultimo concerto de 
agenda da parte europeia de 
"Elevation Tour 2001", 
sdbado à noite, em Slane 
Castle, a Norte de Dublin. 
Dizemos ultimo concerto de 
agenda porque, entretanto, a 
banda marcou mais um 
espectdculo extra para o 
proximo dia 1, no mesmo local. E para provar a 
devoçao de que o grupo gaza na sua terra natal, 
basta dizer que os 80 mil bilhetes postos à venda a 
9 de Julho esgotaram em apenas 94 minutos. 
Perante a maior assistência de sempre na Irlanda 
(80 mil pessoas) os U2 transcenderam-se no seu 
primeiro concerto realizado apos o funeral do pai 
de Bono, falecido no passado dia 21. Escreve o 
jornalista da agenda Reuters, que o publico terd 
assistido a um dos mais emocionantes e dramdticos 
concertos de sempre de uma das maiores bandas 
rock do AAundo. O momento mais "arrepiante" da 
noite terd acontecido quando Bono cantou "Kite", 
que voltou a dedicar ao pai. "Quero agradecer a 
Deus ter levado o meu pai para longe da sua doença 

REÔRESSO 

Cantora Aaliyag morre em acidente de aviaçao 

A cantora e actriz, norte-americana Aaliyah 
morreu, juntamente corn mais sete pessoas, 
num acidente de aviaçao ocorrido sdbado, nas 
Bahamas. De acordo corn a agência Reuters, o 
Cessna 402 em que o grupo 
seguia, despenhou-se apos 
deslocar do aeroporto de Marsh 
Harbour, capital de ilha de 
Abaco. Aaliyah Haughton, de 22 
anos, iniciava o voo de régressa 
a Miami, nos Estados Unidos, 
completada que estava a 
gravaçSo do seu novo video em 
Abaco, cerca de 270 
quildmetros a Sul da Florida. 
Segundo o superintendente Basil 
Rahming, o pequeno aviao terd, 
aparentemente, tido uma falha 
nos motores durante a 
descolagem as 18h50 locais, 
despenhando-se a cerca de 60 
metros do final da pista, numa 

zona arborizada, irrompendo em chamas. 
Apenas uma pessoa sobreviveu ao acidente; 
trata-se de um homem que se encontrava em 
estado grave e que terd sido transferido 

para Miami num aviao hospital. O 
superintendente acrescentou que 
seis pessoas tiveram morte 
imediata devido ao impacte, um 
morreu na clinica em Marsh 
Harbour e outro num hospital de 
Nassau, capital da Bahamas. 
Sensaçao do rhythm'n'blues, 
Aaliyah vendeu um milhdo de 
copias do seu album de estreia 
"Age Ain't Nothing But a 
Number", em 1994, e mais 
recentemente "Try Again" valeu- 
Ihe uma nomeaçao para o Grammy 
de interpretaçao feminina de 
R(S(B. Um dos seus projectos mais 
recentes era participar na 
sequela de "Matrix". 

e do seu cansaço e de lhe ter dado uma casa nova", 
disse 0 vocalista antes de interpreter a balada. 
Debaixo de um céu limpo e estrelado, Bono 
agradeceu a presença dos fas que, durante todo o 
espectdculo, jamais se cansaram de cantar consigo 
todos os temas, verso a verso, palavra a palavra. 
Entre os notdveis que nao quiseram falhar o 
concerto do grupo, contaram-se a modelo Naomi 
Campbell (ex-namorada do baixista da banda, 
Adam Clayton), o automobiliste Eddie Irvine e o 
cantor Robbie Williams, sendo que a noite 
pertenceu, no entanto, à juventude, conforme 
reportaram muitos dos jornalistas présentes no 
local. Bono desceu mesmo para junto dos fas para 
lhes apertar a mao e agradecer o reconhecimento 
e a dedicaçao prestada em 25 anos de carreira. 
Numa noite em que a segurança apertou, as 

' autoridades fizeram 43 detençoes por posse de 
droga e confiscaram mais de 100 bilhetes falsos, 
algo que nao é de estranhar sobretudo se 
atendermos ao facto da lotaçao ter esgotado em 
apenas 45 minutos. Os U2, que começaram a sua 
digressao em Março passado, em Mimai, e que 
estSo prestes a terminer a sua campanha 
europeia, vao regressar ainda aos Estados Unidos 
para mais 25 datas. Segundo publicaçoes da 
industrie da especialidade, a "Elevation Tour 
2001" jd rendeu cerca de 31 milhoes de contos. 

Music Si Video 

Queres o melhor da 
müsica moderna 
portuguesa neste 
lado do Atlantico, em 
CD ou K7? (te-ssü-osi 
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School is just 
around the corner... 

Governo reforça 
limites na pesca 

In less then a week students across 
the country will be returning to their 
normal routines. Both excitement 
and dread is in the air. 
The value of school goes far beyond 
preparing yourself to get a job. 
School is community. What I liked 
most about going to school was the 
community aspect. Let me be very 
clear, I only gained this 
enlightenment 
after I graduated. It is a very unique 
experience to share a room with 30 
people, day in and day out. You are 
community. 
As a teacher, I stress community and 
the responsibilities of community 
continuously. We are a family and we 
need to look out for each other and 
help each other especially during our 
struggles. Students can achieve 
academic success but it is very 
important to remember that things 
which 
can't easily be measured are probably 
as important if not more. No matter 
what you decide to do in life, it is 
important that you are happy. 
School can really help you to learn 
that. It is very important to be open 
to the lessons, not just the ones we 
will be tested on. 
I sometimes think behaviour is 
treated as a side aspect, only an issue 
when it disrupts instructions. You see 
it can't be quantified ,and/or 
sold. Therefore it can be seen as 
unimportant. Your character which is 
demonstrated in your behaviour is 
probably your greatest asset. It is a 

O casai Céu e Augusto Pires, 
proprietârio de C.P. Autobody e 
Rent-Me-Drive, reuniu a familia e 
amigos para um jantar de despedida 
aos amigos vindos de Lisboa, Maria 
Madalena (Nini), seu filho Ricardo 
Rosa (Catatau) e sua mulher Paula 
Alexandre e, ainda, Maria de 
Lurdes Dias. Foi uma 

quality that will endear you to friends 
and family and which will most 
likely make the biggest difference in 
your life. Your attitude is a big 
part of life. 
So as you start school this September 
and set your academic goals, try not 
to forget goals regarding your 
attitude, such as how am I going to 
treat 
people and the environment. Try to 
intentionally improve your behaviour, 
as you do your academic work. Both 
are extremely important. 

Thank You, 
Steve De Quintal 

If you should have any questions, 
comments or concerns please feel free 
to share them with me at 416-530- 
9967 or by emailing me at 
sdequintal@oise.utoronto.ca. Special 
Note: When you complete a school 
assignment that you are particularly 
proud of, you can send it to me so 
that it may be shared with others in 
our community. 

Sincere Invitations are extended to 
the following events: 
Wed. Sept. 5 - Street Patrol 
Fri. Sept. 7 - St. Anthony Food Bank 
Sun. Sept. 9 - Our Lady of Miracles 
Feast 

One Last Thing to Think About: 
You were born for greatness. Don't 
forget that! 

confraternizaçâo muito intéressante 
onde foram recordadas velhas 
peripécias e contadas pequenas 
historias do dia a dia. Uma 
jantarada em beleza. 
Agora, resta aos de câ, ir até Lisboa 
e repetir a façanha... 
Vontade nao falta. Haja saüde para 
todos. 

do pohfo e 
A diminuiçâo das capturas de 
pescado no primeiro semestre deste 
ano, uma tendência que nâo é nova 
em Portugal, poderâ levar o Governo 
a introduzir novas medidas de 
protecçâo dos recursos pesqueiros 
ainda em 2001 ou no inicio de 2002. 

O secretârio de Estado das Pescas 
afirmou que "os dados indiciam que 
sâo necessârias mais medidas de 
gestâo dos recursos", nomeadamente 
na sardinha, nos crustâceos e no 
polvo. Segundo os dados da 
Secretaria de Estado das Pescas, nos 
primeiros seis meses de 2001, foram 
descarregadas nas lotas do 
Continente cerca de 50 mil toneladas 
de pescado, menos seis por cento do 
que a quantidade capturada no ano 
passado. Ainda que o decréscimo das 
capturas nos primeiros seis meses 
deste ano tenha sido provocado, em 
parte, "pelo mau tempo que se 
ver.ificou no primeiro trimeiro 
trimestre deste ano", na anâlise de 
José Apolinârio, verifica-se uma 
notôria diminuiçâo dos stocks de 
pescado de espécies como o polvo e a 
gamba branca. 
De acordo corn os dados esta semana 
divulgados pelo Instituto Nacional de 
Estatistica (INE), entre Abril e Junho 
deste ano, foram capturadas 38 111 
toneladas de pescado, o que 
correspondeu a uma receita de 13 620 
milhôes de escudos. Face a igual 
periodo de 2000, registou-se um 
aumento de 6,7 e 10,4 por cento na 
quantidade e valor do peixe 
descarregado nas lotas. Na sardinha e 
na pescada verificou-se um aumento 
de 36,8 e 2,5 por cento nas 
quantidades pescadas, atingindo as 
16.969 toneladas e as 944 toneladas. 

O Governo Regional dos Açores 
criou a réserva florestal de recreio da 
Prainha, corn uma area aproximada 
de 11,97 hectares, no concelho de Sâo 
Roque na ilha do Pico. 
Recorde-se que o Parque Florestal de 
Recreio da Prainha, cuja construçâo 
foi iniciada em 1998, envolve uma 
extensâo de cerca de 2068 metros de 
caminhos corn bermas ajardinadas 
por vârios espécies ornamentais, 
nomeadamente, hibiscos, azaleas, 
escalônias e hortênsias. 
A flora deste parque é essencialmente 
composta por pinheiro-bravo, faia-da- 
terra e incenso, existindo ainda uma 
ârea especifica corn cerca de 452 
metros quadrados, na quai se 
encontram expostos diversos 
exemplares de vegetaçâo endémica 

da gamba 

mas nos crustâceos e no polvo 
registou-se uma diminuiçâo das 
capturas. A quantidade de crustâceos 
descarregados em Iota, entre Abril e 
Junho, registou um decréscimo de 9,5 
por cento face a igual periodo do ano 
passado. Para esta diminuiçâo, 
contribuiram essencialmente a 
quebra nas capturas de gamba 
branca, que tem sido alvo de "uma 
grande sobrexploraçâo", nas palavras 
do secretârio de Estado das Pescas. 
Apesar desta quebra das capturas, os 
armadores dos 34 barcos licenciados 
nâo registaram prejuizos, uma vez 
que O preço médio atingiu os 
1.800$00 O quilo na Iota de Vila Real 
de Santo Antonio, onde os crustâceos 
sâo todos vendidos. As capturas de 
moluscos decresceram, por seu lado, 
no mesmo periodo, 19,8 por cento, 
devido ao menor desembarque de 
polvos. O que implicou um aumento 
de 25 por cento no preço médio, 
atingindo os 634 $00 por quilo. 
Perante a reduçâo das capturas de 
pescado, o secretârio de Estado das 
Pescas admite, desde jâ, a hipôtese de 
"adoptar mais medidas de protecçâo 
dos recursos em 2001 ou no inicio de 
2002". 

dos Açores. 
Neste parque estâo implantados dois 
imôveis de grande valor histôrico e 
patrimonial, designadamente a casa e 
a adega, tipicas da ilha do Pico, 
construidas na sua totalidade em 
pedra basâltica, constituindo, assim, 
autênticas reproduçôes do casario 
mais genuino e tipico das primeiras 
habitaçôes da ilha. 
O seu enquadramento paisagistico 
permite ainda ao visitante nâo sô 
usufruir de uma excelente 
panorâmica sobre a Ponta do 
Mistério da Prainha, mas também 
apreciar, em dias de fraca 
neblusidade e como pano de fundo, 
uma das vistas panorâmicas mais 
espectaculares sobre a ilha de Sâo 
Jorge. 

Reunlâo familiar e de amizade 
(IÇOPtS: 

Gouerno cria réserva florestal 
de recreio da Prainha no Pico 
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Amenas para telemôveis "saturam” paisagem 
Mais de 14 mil antenas serâo 
colocadas em todo o pais 
para os telemôveis de terceira 
geraçâo, o que esté a motivar 
receios e cn'ticas por parte dos 
ambientalistas. 

Com efeito alegam que a ausência de 
regras para colocaçâo de torres de antenas 
de telemôveis dégrada a paisagem 
portuguesa e "perturba o seu equilibrio". 
Segundo as contas da Quercus, que se baseou 
nas licenças emitidas para os operadores da 
terceira geraçâo de telemôveis, as antenas a instalar 
ultrapassam as 14 mil. Em declaraçôes à agência 
Lusa, o dirigente da associaçâo ambientalista 

Francisco Ferreira lembrou que "as torres das 
antenas de telemôveis podem ser disfarçadas", 
deixando assim de ser "um elemento 

perturbador da paisagem". "Hâ sitios 
em que as antenas sâo disfarçadas 

corn a colocaçâo de ârvores 
artificials", afirmou. Além 
disso, os ambientalistas 

alertam para a 
possibilidade de uma sô 

torre conseguir sustentar 
antenas para mais do que 
um operador, o que 
raramente é feito em 
Portugal. O proprietârio 

de uma empresa 
portuguesa que procédé â 

instalaçâo de torres para antenas 

de telemôveis explicou à Fusa que a partilha de 
uma torre por vârios operadores "nâo tem custos 
acrescidos, antes pelo contrârio". No entanto, 
Saraiva Fernandes, proprietârio da referida firma, 
diz que é complicado utilizar sempre este sistema 
porque cada operador de telecomunicaçôes tem o 
seu prôprio modo de cobertura. Em relaçâo ao 
disfarce das torres mediante a construçâo de uma 
ârvore artificial, o empresârio révéla que pode 
custar o dobro do que uma antena nâo camufïada. 
A Quercus exige a criaçâo de um côdigo de 
conduta ambiental e de saùde para que o critério 
de instalaçâo de novas antenas seja mais 
transparente. Para isso, os ambientalistas 
recomendam a constituiçâo "urgente" de um grupo 
de trabalho que intégré représentantes dos 
ministérios da Saùde, Ambiente, Economia e 
Ciência e Tecnologia. 

CRÔniCfl DE (OIMDRfl dûfwetsandû com... 
Jljtcinha *^eïzcizii. 

Rezar Cura - Parte III 
ti.xrassistentc 

conoi^a^a 

ùetzos' li.nwezsi^ii^c 

C^oùnhzit 

□üvidas... 

Tinha eu jâ escrito dois artigos corn este titulo, 
quando alguém leu o primeiro artigo e fez estes 
comentârios, corn ironia e... maldade: “Podias 
fundar uma seita, fazer conferências, um livro... 
Conheço uma pessoa que reza tanto e estâ sempre 
doente”. 
Foi bom ouvir isto, pois certamente poderâ surgir 
também nos vossos espiritos, estas e outras dùvidas 
e apenas se me escreverem, podemos trocar 
impressôes. 
Entâo é assim... 
F muito dificil âs pessoas mexerem corn os seus 
pedestals. Estatutos sociais. Suas convicçôes de 
grandes sabedores, quando afinal as coisas sâo de 
uma simplicidade extrema. Por vezes até, 
acessiveis aos mais simples desde que sinceros. 
Recordam os pescadores escolhidos por Cristo? 
Nâo pretendo catequisar ninguém, nem ganhar 
adeptos. Escrevo o que me vai na aima, â medida 
que busco mais e mais para o meu ser àvido de 
infinite! Depois partilho isso mesmo. Muita gente 
aflita, me telefona. Escreve. Vem a minha casa. 
Nâo chamo ninguém. Partilho corn alegria e 
simplicidade as minhas descobertas. Fico aberta ao 
diâlogo. Existe! . 

Sobre a pessoa que rezava tanto e estava tâo 
doente, pois podem baver outras razôes que nos 
transcendam e desconheçamos. 

No entanto, também se sabe, que a ignorancia 
é uma coisa terrivel. 
A criança até aprender que o lume queima pode 
experimentar mexer no lume e... até queimar-se. 
Fia nâo conhecia o efeito de mexer no lume. 
Muitas pessoas julgam que por fidelidade ao 
passade, âs tradiçôes, nâo têm que buscar Deus no 
interior do seu coraçâo. 
Fimitam-se a cumprir regras. Imitar gestes. Rites. 
Tudo coisas exteriores, mas... mudar por dentro, ter 
outras atitudes de busca, de coerência isso nâo 
ousam fazer. Comodismo ou a tal fidelidade a 
modèles tristes do passade? Talvez. 
Vejo pessoas esfolarem-se de rastos, cumprindo 
promessas em Fâtima. Mas pequenos gestes de 
amor no dia a dia, crescimento continue na busca 
de perfeiçâo sera que acompanham estas 
manifestaçôes espectaculares? 

Se cumprir tal promessa reforça a fé cada um é que 
sabe. Na afliçâo, a razâo pelo quai terâo recorrido 
a esta “troca”, cada um é que sabe. 
Pode este sacrificio ser o reconhecimento (e 
momento de reflexâo) para correcçâo de atitudes 
que nunca mais se repetirâo. Cada um é que sabe. 
Mas nâo transcender o sacrificio de Jesus Cristo e 
ignorar a ressurreiçâo que venceu a morte, nâo serâ 
um estâdio infantil da fé? 
Uma pedagogia coerente do amor dira; “ama e faz 
tudo o que quiseres”. Entâo? Serâ que Deus nos faz 
para a Alegria, a Paz, o Amor? Certamente, senâo 
que Deus séria? 
Otto Von Bismark - primeiro chanceler do império 
alemâo, 181,5-1898 - dizia: “Ah se as pessoas 
soubessem como sâo feitas as leis e as salsichas!” E 
que existem leis humanas que podem ser 
elaboradas como as salsichas. Mas... as leis 
universais, procedentes do Infinito, sâo sempre 
justas. Correctas. Indispensâveis. Cumprem-se 
por si mesmas. Sem apelo! 
Podem-se contornar as leis dos governos, mas as 
leis universais, NUNCA! 
Cada um de nôs, colhe sempre os efeitos dos 
prôprios actos. 
A tal pessoa pode rezar muito corn os lâbios. Ir a 
muitas missas. Procissôes. Fazer muitas novenas 
por si prôpria e pelos outros, como é? 
A Eei do Retorno é outra espada apontada sobre as 
nossas cabeças: todo o bem que se pensa fala, 
deseja ou faz a alguém, acontece, antes de tudo, em 
cada um de nôs e retorna multiplicado”. 
Conheço gente muito praticante que por piedade, 
passa tempos e tempos a dissecar a sua prôpria 
doença e a do seu interlocutor, como um desafio a 
desfiar misérias sem fim. 
E reza muito, mas o que pode esperar esta criatura? 
Outros até pensam que têm que se conformar corn 
a doença que Deus lhes enviou. Mas serâ que um 
Pai Amoroso manda doenças? Matar crianças? 
Fazer guerras sangrentas e cruéis? Nunca! 
Somente Ele fez-nos livres! 

E cada um de nôs e a humanidade em gérai, colhe 
o que semeia. Mas que posso eu mudar na 
humanidade? - dirâo. Tudo! 
Cada gesto de bondade, simpatia, amor, que 
pratico, tem uma repercussâo infinita. 

Nâo diz o poeta “que colher uma flor faz 
estremecer uma estrela!” 
Este TODO de que fazemos parte faz a maravilha 
e a responsabilidade de todos e cada um de nôs, 
meus Amigos. 
Se alguém duvida do que afirmo, pratique. Busqué. 
Expérimenté. 
Mas... presunçâo, orgulho e pretensâo de 
racionalizar tudo, é capaz de nâo ser o caminho 
certo. Mais curto... para viver a dimensâo do 
espirito e ser feliz. 
Entâo, circularmente voltemos ao pricipio: Rezar 
Cura! Mas rezar é falar corn Deus, mesmo em 
silêneio. Olharmos para Ele. Ele olha para nôs... e 
depois escutemo-Lo! As respostas chegarâo... 

n Problemas da pele 
H Eczema 
n Sistema genito-urinârio 

reprodutivo 
n Impotência 
n Infertilidade 
n Bronquite 
n Gripe 
° Asma 
0 Colite 
n Obstipaçâo 
n Diabetes 

« 
n Tensào alta 
n Indigestâo 
n Depressâo 

n Artrite 
n Dores de cabeça e 

enxaquecas 
CI Lumbago 
U Ciâtica 
n Entorses 
t! Pescoço tenso 

Tendinite 
n Neuralgia Trigeminal 

Crùtôvâo Branco 

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

1199 DUNDAS ST.,W., 

SUITE #4 EM TORONTO 

15 

Para um CONSULTA GRATIS contacte: 

416-534-0937 
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Festival Português - Canal 2 

Consigo 24 floras por dia 
Sanyo DC-C10 Panasonic RK-D13 

“160,"* 

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

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

mus GST & PST 

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

* Artnova Furniture Plus - 992 Bloor St. west Tel: 532-1133 * Advanced Electronics -1332 Dundas St. W. Tel: 537-7606 

EM MISSISSAÜGA: Nova Pastry & Bakery - 3635 Cawthra Rd. Tel: (905) 279-3206 * Impact Liquidation -187 Lakeshore Rd. E. 

EM BRAMPTON: Concord Furniture - 280 Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 

EM HAMILTON: - Alves Meats -157 Macnab St. N. Tel: (905) 528-0165 

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

* Atlantic Sea Fish Market, 708 Hamilton Rd. 519-452-7511 * Ocean Food Center, 778 Hamilton Rd. 519-452-1220 

EM CAMRRIDGE:.Beiros Supermarket 50 Ainslie St. S. 519-621-6950 

Sanyo MCD-I190 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

Panasonic RX-FS430 
Stereo Radio/Cassette Recorder 

“125. 00* 

Citizen ITR1819 
Portable Radio AM/FM 
Cassette/Recorder Player 

00 
General Electric 

CD Portable, Digital 
Radio AM/FM, 

Cassette Recorder 
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CLASSIFICADOS 

CZâa^sijficcadûS 
Pessoal para companhia de alarmes com ou sem 
experiência, contactar George Tel.:905-502-8288. 

Cabeleireira corn experiência. 
Contactar José Manuel. Tel.: 416-538-2364 

Empregada corn experiência para agência de 
viagens, enviar résumé â atençâo de Mauricio. 
Fax 416-654-9605. 

Carpinteiros de acabamentos corn experiência. 
Tel.: 416-315-3522. 

Cabeleireira. Contactar José Carvalho. 
Tel.: 416-532-1373. 

Carpinteiros para casas novas. Tel.: 416-567-6842. 

Electricistas corn experiência em controis de 
motores e aprendizes.Tel.: 416-534-7933. 

Senhoras para companhia de limpeza. 
Contactar Susan. 
Tel.:416-587-0918. 

SONA 
Distributors Inc. 

ISINCC 

1978 

Especialïsta em 
Electrodomésticos 

de 220V/50H1 
Panasonic, Sony, Aiwa, Whirlpool, Maytag, 

Magic Chef, KeKdnator, Moulinex Kitchen 

Aid, Hoover, Black & Decker, Skill, Honner, 

Sharp, General Electric, JVC. 

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

15SO Sl:eeles Ave. W. 
at: Dufferin St:. 

Tel: CSOS3 66S-3734 

Portuguese/English 
Concord area, INSIDE SALES for friendly, 

modem, international company. 
Upfront base salary, plus bonus. 

Fax resume to Bonny 

4^6-405-030^ 
G & H Staffing Services Inc. 

Ajudantes para companhia de construçâo. 
Tel.: 416-538-4595. 

Instalador e pintor corn experiência para armârios 
de cozinha. Tel.: 416-763-7177. 

Pessoal para companhia de cogumelos, corn varias 
posiçôes de trabalho em aberto. 
Contactar via Fax 905-878-7897. 

Briclayers, contactar Ana da Silva. 
Tel.: 416-762-5947. 

Carpinteiros de acabamentos corn experiência 
para a area de Brampton. 
Tel.: 905-459-5103. 

Senhoras para limpeza para a area Mississauga. 
Tel: 416-534-8526. 

Sub-contractores e pessoal para limpeza. 
Tel: 416-652-6379. 

Senhora para limpeza de casas a Norte de 
Toronto, corn viatura prôpria. 
Tel: 905-303-0076. 

Churrasqueira Portuguesa précisa de cozinheira 
corn experiência. 
Bom salârio e bom horârio. 
Tel: 416-538-3363 

Vendedores/as de automôveis 

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

Deve ter: Experiência no ramo 
automôvel 
Relaçôes püblicas 
Capacidade de trabalho em 
équipa 

Se esta interessado contacte: 

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

Email: okhan@dfcauto.com 

Assine e divulgue Nome: 

O MILÉNIO   
Morada: 

Assinatura anual no Canadâ, 
por apenas $48, GST induido, 

para os EUA $75 e Europa $130. 
C. Postal: 

Tel: ( ) 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Açorda de Marisco 
lnCR£[)l£f1T£$: 

(Para 3 pessoas) 

H carcaças 
*5 dentes de alho 
‘^1/2 châvena de pequeno almoço de azeite 
"^5 dedos de altura de âgua 
’^mistura de marisco q.b. 
‘^coentro q.b. 
’^sal q.b 

COn»CÇttO: 
Levar o azeite ao lume, os alhos e âgua, de 
preferência da cozedura de algum marisco. ^ 
Temperar de sal. Deixar ferver. 
Apagar o lume e deitar o pâo partido aos 
pedaços pequenos. 
Deixar beberar durante 5 minutos. 
Levar esta mistura novamente ao lume por uns 
25 minutos, mexendo sempre muito bem para 
desfazer o pâo e para nâo pegar. 
Nos ültimos 10 minutos deitar os mariscos e 
um pouco de coentros. 
Passar a açorda para um recipienteMe barro. 
Na altura de ir à mesa deitar 2 ovos inteiros e 
desfazer logo antes de cozerem. 
Migar um pouco de salsa e servir. 

Semlfrïo de Morangos 
InCREDltriTES PARA A MASSA: 

’^ZOOgrs. de manteiga 

“^1 pacote de bolacha maria 

InCREDIEnTt PARA O RECAEIO: 
“^5 dl de natas 

‘^3 coUieres de sopa de mel 
*200 grs. de requeijào 

*300 grs. de morangos 
*1 calice de vinho do Porto 
* 5 foUias de gelatina 

*compota de morango q.b. 

(OnEECÇAO: 
Derreta a manteiga sem ferver. 
Raie as bolachas, misture a bolacha ralada corn a 
manteiga 
Foire o fundo corn esta massa uma forma de fundo 
amovivel e leve ao frigorifico cerca de 30 minutos. 
Depois dos morangos arranjados e lavados piseos 
corn um garfo ou triture-os. 
Corte as folhas de gelatina ao meio e ponha a 
demolhar em âgua fria cerca de 5 minutos. 
Desfaça muito bem o requeijào corn o mel 
Misture os morangos ao requeijào, envolva 
Aqueça o vinho do Porto, escorra a gelatina e junte 
ao vinho mexa até estarem desfeitas. 
Deixe arrefecer um pouco. 
Bata as natas em chantilly. 
Junte o vinho do Porto à mistura dos morangos e 
envolva bem as natas batidas. 
Retire a forma do frigorifico e ponha o prepcu-ado, 
alise. Leve novamente ao frigorifico cerca de 3 horas. 
Antes de servir desenforme e, barre a 
parte de cima corn compota de 
morango. 

TSoni 
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O interesse pelo aspecto das 
pernas e forma das veias 
superficiais é conhecido 

desde a antiguidade como nos 
demonstram algumas ilustraçôes 
deixadas pelos egipcios hâ cerca de 
1500 anos antes de Cristo. Segundo 
reza a Histôria, foi Hipocrates: o 
célébré médico grego, nascido no ano 
460 antes da nossa era, quem 
primeiro tratou varizes corn injecçôes 
nas veias. 
As veias foram uma das primeiras 
estruturas anatômicas a receberem a 
atençâo de médicos e anatomistas, 
pois, pela sua visibilidade superficial, 
e a vulnerabilidade às sangrias de 
lutas e desastres, permitiram algum 
conhecimento da circulaçâo do 
sangue, no tempo em que s6 aos 
poderosos era permitida a violaçâo 
de vidas e de corpos. Os primeiros 
estudiosos da anatomia humana 
tiveram de aventurar-se pelas trevas 
da noite, a irem até aos cemitérios 
para adquirirem cadâveres, 
sujeitando-se a serem acusados de 

profanadores de corpos, quando 
apenas queriam estudar a anatomia 
mais profunda e contribuir para o 
progresso da ciência. Estes dilemas 
éticos ainda hoje existem, mas jâ nâo 
sào os corpos mortos. Hoje sâo partes 
de corpos, por vezes tào pequenas 
como as moléculas dos genes, ou as 
células estaminais microscôpicas corn 
o potencial de formar e regenerar 
tecidos destruidos por doenças. 
Dilemas que podem ser a legalidade 
de se utilizarem embriôes; ou o sim 
ou nâo para se poderem salvar vidas. 
As veias foram, ao longo dos séculos, 
os ünicos vasos sanguineos 
conhecidos, e, na linguagem popular, 
ainda se chama muitas vezes veias 
quando sâo artérias. Enquanto as 
artérias: os vasos sanguineos que 
levam o sangue do coraçâo ao corpo, 
têm uma parede muscular capaz de 
se contrair e transmitir o pulso 
originado no bâter do coraçâo, as 
veias têm uma parede elâstica mais 
fina, que nâo puisa, mas se enche, 
para trazer de volta o sangue ao 

Trânsito? Noticias? — 
— Tempo? Desporto? 

lNroRM4Ç40 PERMANENTE! 

R N A T I 0 N 

TOROHTO'S KULTIC 
horas diàrias de radio 
ao serviço da cultura 
portuguesa 

TORONTO 

Todos os 

domingos da.s 

8:00 às 9:00 
da manhâ 

no 

Agora em todo o mundo 
através da internet: 

www.cirvfm.com 

diWifhn... a estaçâo 2a ^ituZoU! 

FESriWll PORTVeitS 
■ion E fEiEiisii 

Tel: (416) 537-1088 FaX: (416) 537-2463 

coraçâo. 
A rede venosa superficial, por baixo 
da pele, tem uma grande variaçâo 
individual, e comunica corn a rede 
profunda, por baixo da camada 
muscular. As veias superficiais, 
sobretudo as das pernas onde a 
resistência â subida do sangue em 
direcçâo ao coraçâo é mais 
acentuada, podem formar varizes: as 
veias dilatadas e tortuosas onde o 
sangue fica estagnado ou se move 
lentamente. A hereditariedade tem 
um papel prépondérante no 
aparecimento de varizes, fazendo 
corn que 80% das pessoas corn esta 
doença descendam de pais ou avôs 
corn o mesmo problema. O aumento 
de peso, ou a compressâo de partes 
do corpo sobre as veias, vâo 
contribuir para a formaçâo de 
varizes; por isso, na mulher, as 
varizes aparecem muitas vezes 
durante a gravidez. As hemorrôides 
sâo varizes nas veias em redor do 
ânus que, na mulher, também 
aparecem muitas vezes durante 
gravidezes; ao inflamarem sâo 
desconfortâveis e podem causar 
dores intensas. 
A acçâo dos müsculos das pernas e a 
actividàde da circulaçâo arterial 
ajudam a eficiência das veias 
superficiais a mobilizarem o sangue 
até às veias mais profundas e dai até 
ao coraçâo. Caminhar é o melhor 
exercicio para prévenir o 
aparecimento, ou diminuir as 
complicaçôes das varizes, porque 
desenvolve os müsculos e melhora a 
circulaçâo. As viagens prolongadas, 
ou os trabalhos na posiçào sentada e 
de pé, assim como alguns desportos 
incluindo o voleibol, o ténis, ou o 
levantamento de pesos e altérés, 
podem piorar os sintomas de 
hemorrôides e varizes. 
A doença das veias pode ser ligeira, 
apenas corn pequenas veias salientes; 
uma doença moderada corn varizes 
dilatadas causando desconforto; ou 
uma doença severa corn eczema, 
escurecimento de pele, inchaço, ou 
ulceraçôes, causadas pela estagnaçào 
do sangue. Nos graus ligeiros da 
doença o tratamento deve ser corn 
exercicios e meias elâsticas; nos graus 
moderados. as injecçôes nas veias 
que, se administradas corn boa 
técnica, podem transformar veias 
feias em cicatrizes invisiveis. O 
tratamento cirürgico, pela remoçào 
das veias superficiais, sô se deve fazer 
nos graus mais avançados da doença. 
.A operaçâo pode originar 
complicaçôes perigosas, ou, muito 

raramente, uma embolia pulmonar 
que pode ser fatal. 
A doença mais perigosa das veias é 
a formaçâo de coâgulos no seu 
interior Esses trombos, ao 
desprenderem-se da parede das 
veias, entram na circulaçâo e, 
depois de passarem pelo coraçâo, 
vâo alojar-se e obstruir as artérias 
mais pequenas dos pulmôesr e 
causar morte do tecido pulmonar 
corn perça da funçâo respiratôria. A 
morte por asfixia, acontece muitas 
vezes nesta doença perigosissima: a 
embolia pulmonar. Para diminuir 
a alta mortalidade da doença o 
diagnôstico e tratamento imediato 
corn medicamentos para diminuir a 
coagulaçâo do ' sangue é 
fundamental. As tromboses nas 
veias superficiais, ou a sua 
inflamaçâo: a flebite superficial, 
geralmente sâo pouco perigosas, 
pois nâo aumentam o risco de 
embolia pulmonar. 
As pessoas que jâ tiveram trombose 
das veias profundas das pernas, ou 
aquelas corn tendência para flebites, 
beneficiam do uso de meias 
elâsticas, sobretudo em viagens 
prolongadas em automôveis e 
aviôes, nâo sô para evitar sintomas 
mas também complicaçôes. As 
dores, inchaços, e o perigo de 
trombose, sâo mais frequentes nas 
situaçôes onde hâ estagnaçào de 
sangue, devido à posiçâo baixa e 
falta de movimento das pernas. As 
tromboses venosas sâo mais 
frequentes em pessoas imobilizadas 
e acamadas, sobretudo depois de 
partos e operaçôes. Nessas 
situaçôes, os exercicios de 
mobilizaçào dos pés e pernas 
podem salvar vidas. 
Poucas coisas hâ, que enaltecem 
mais a beleza feminina, do que a 
pele macia na forma harmoniosa e 
ausência de varizes numas pernas. 
Talvez por isso, o aparecimento de 
veias visiveis na mulher, pode ser 
fonte de desgosto e tristeza, e ela 
procurar, nâo sô tratar varizes, mas 
também acabar corn as veias 
inofensivas e pequenas. Hoje, a arte 
e ciência da saüde esta, cada vez 
mais, a aproximar-se, ou mesmo 
sobrepor-se, à arte e à técnica da 
beleza. Os dermatologistas, 
cirurgiôes plâsticos, e 
flebologistas*, estào a ser, cada vez 
mais, especialistas de cosmética; e 
as clinicas de varizes: “institutes de 
beleza”. 

* Especialista de veias. 
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MISCELâNIA 

ACONTECIMENTOS 
IMPORTANTES 
Mother Daughter Walk for 
Heart Gk Stroke 
Domingo, dia 23 de-Setembro, realiza-se por todo o Canada, o 7o. passeio 
anual das mulheres e suas familias, a favor da pesquisa de doenças 
eardiovasculares, o jâ tradicional "Cheerios Mother Daugher Walk for Heart 
&Stroke'2001". 
Este "Mather Daughter Walk" é uma organizaçâo da Heart and Stroke 
Foundation. A caminhada em Toronto vai ser liderada pela conhecida estrela 
da TV, Dini Petty. Sai do Ontario Place, às lOhOO, com 4 ou 8 kilômetros de 
andamento, à escolha dos caminhantes. Mais informaçôes; 416 467-9954. 

Raising Sexually Healthy 
Children with Disabilities in 
the Portuguese Community. 
O Centro de Saùde Comunitârio da cidade de Toronto, "The Anne Johnston 
Health Station", vai realizar duas sessoes de esclarecimento com pais 
portugueses cujos filhos seiam déficientes. Estas sessôes terâo lugar em 20 e 
27 de Outubro. 
Para além dos esclarecimentos possiveis, serâo entregues livros -corn 
conselhos prâticos-, em lingua portuguesa. 
Esta iniciativa é o resultado de conversaçôes entre a City of Toronto-Public 
Health, Society of Portuguese Disabled, Parkdale Community Health Centre 
e PIN. 
Para mais informaçôes, contactem Lucy Costa-Nyman, pelo telefone: 
416 486-8666, ou pelo Fax: 416 486-8660. 

WORLD of MUSIC TORONTO 
World of Music Toronto, tern um curso de müsica tradicional portuguesa na 
Universidade de Toronto, ministrado por Nuno Cristo. 
O curso terâ inicio a 29 de Setembro e as aulas decorrerao aos Sabados, das 
12h00 às 14h00, durante 10 semanas, na Hart House (7 Hart House Circle, U 
of T Campus). 
A propina do curso é de $150. dôlares ($75. para estudantes da U of T), 
pagâveis no primeiro dia de aulas à ordem de World of Music Toronto. Entre 
os vârios instrumentos tradicionais, em foco estarâo: Cavaquinho, Violào, 
Viola Braguesa, Reco-Reco, Bombo, Adufe, Flauta e o Violino. 
Mais informaçôes, por intermédio de Nuno Cristo: 416 530-4699, ou E-mail: 
nuno.cristo@excite.com 
A "World of Music Toronto", é uma organizaçâo sem fins lucrativos que se 
dedica a promover o intercâmbio cultural através da müsica. Informaçôes 
sobre outros cursos: 416 536-5439. 

Contactar: 
Tel: 14161 604-1140 OU [4161 604-7000 

JORNAL ^ 

O MILENIO . 
Cûnsi0û ùy?as as samanas! 

FIRST PORTUGUESE C.C.C., 
45 anos de vida 
A Comissâo Organizadora 
do "45o. Aniversârio" do 
First Portuguese Canadian 
Cultural Centre e a Direcçâo 
do clube promovem uma 
Conferência de Imprensa, 
dia 5 de Setembro, pelas 

19h30, no salâo de festas 
situado no 982 Bloor Street, 
West, em Toronto. 
Nesta Conferência de 
Imprensa serâo dadas todas 
as informaçôes referentes à 
efeméride e aos festejos. 

PttlICW: 
Ministro do Ambiente critica opositoros 
au atorro sanitàrio do Oeste 
o ministro do Ambiente, José 
Socrates, defendeu a construçâo do 
contestado aterro sanitàrio do Oeste 
criticando os seus opositores por 
abdicarem "do interesse de 360 mil 
pessoas (dos 14 concelhos envolvidos) 
a favor de interesses particulares". O 
ministro, que explicou a politica do 
Governo para a resoluçâo dos 
problemas de abastecimento de âgua, 
tratamento de âguas residuais e 
recolha e tratamento dos residuos 
sôlidos urbanos, disse que a estratégia 
se baseia no planeamento a nivel 
regional e nâo local. Neste sentido, 
frisou José Socrates, "imaginem se 
fossemos construir 14 pequenos 
aterros se jâ temos problemas que 
chegue corn um... e imaginem quanto 

se ia gastar em investimento conf 14 
aterros e nos custos de exploraçâo 
comparados corn um ùnico aterro". 
Para gerir o sistema de recolha e 
tratamento de residuos sôlidos das 14 
autarquias foi criada a Resioeste 
(composta pelas Câmaras Municipals 
e pela Empresa Gérai de Fomento), 
responsâvel pela construçâo do aterro 
cuja inauguraçào esta prevista para a 
segunda quinzena de Setembro e pela 
selagem das nove lixeiras da regiâo. A 
localizaçâo da infra-estrutura tem sido 
contestada sobretudo pela populaçâo 
do Vilar, a mais prôxima do aterro, e 
que alega que o local escolhido é de 
grande importância em termos de 
réserva de âgua, temendo por isso que 
se verifiquem infiltraçôes. 

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

ERVANÂRIA VITORIA inc. 
PRODUTOS NATURAIS £ MeOlCINA HOMËOPATICA 

Aîti/Y/Mt’ cntrevistci anii o Maticrista Homeoputn 
Antchiio Medeiros, jd coin nniitos anos de expericcin, 
ijue 0 podcrd ajitdar lia sohiçiio dos sens problemas. 
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Joâo Tomâs 
apresentado 
coma reforço do 
Bétis de Sevilha 
O avançado internacional português Joâo Tomâs, 
proveniente do Benfica, foi apresentado como 
futebolista do Bétis de Sevilha, tendo assinado um 
contrato de cinco anos corn mais um de opçào 
corn O clube da primeira divisào espanhola. Joâo 
Tomâs, 26 anos, custou ao Bétis 700 milhôes de 
pesetas (cerca de 840.000 contos) e o valor da 
clâusula de rescisâo foi fixado em 10.000 milhôes 
de pesetas (cerca de 12 milhôes de contos). Joâo 
Tomâs considerou a ida para Sevilha "um passo 
muito importante" na sua carreira desportiva, 
uma vez que estava "num grande clube, como 
também é o Bétis". O contrato de Joâo Tomâs, 
vâlido por cinco épocas, poderâ ser prorrogado 
por mais um ano caso o avançado marque 25 
golos na ultima das cinco temporadas. 
Joâo Tomâs junta-se ao compatriota José Calado, 
que esta pré- época também deixou o Benfica para 
rumar ao Bétis, recém-promovido à primeira 
divisâo espanhola. 

SUBP: (IBCUITO HUHDIBL 

Português José 
Grogêrio 
lirllliou em 
Ribeira d'Ilbas 
A terceira jornada da prova do Circuito Mundial 
de Surf que decorre em Ribeira d 'Ilhas, Ericeira, 
teve em destaque o local José Gregôrio, ao 
totalizar 22.23 pontos e ter conseguido a melhor 
onda do dia, corn a média de 8.83. Também Justin 
Mujica, um venezuelano que hâ jâ dois anos 
participa em provas corn as cores nacionais, 
começou bem a sua jornada, ao passar em 
segundo para a terceira fase. Foi nesta que acabou 
por ser eliminado. Pela negativa, o destaque foi a 
prestaçâo do americano Ben Bourgeois, surfista 
do WCT Top 44 do Mundo que acabou eliminado 
por ter cometido interferência sobre o brasileiro 
Bernardo Pigmeu, o que por regra condiciona a 
sua pontuaçâo às duas melhores ondas. Devido a 
nâo estarem reunidas as condiçôes ideais de 
visibilidade para os jùris, a prova terminou e foi 
decidido retomar o "heat" 11 da terceira fase mais 
tarde. Esta decisâo agradou aos surfistas 
présentes, que aproveitaram a oportunidade para 
entrar de novo na âgua e surfar, agora sem a 
pressâo das regras e pontuaçôes. A movimentaçâo 
foi jâ mais intensa. 

TeÊeiudimt 
$249 
$499 

Direct TV desde 

Dish Network desde 
Ajuda nas reclamaçôes ao seguro, reparaçôt's 

nos receptores, & instalaçào. 
Programaçào tie cartôes e repaiaçôes nos 

cartôes de Dish Network 

Telefbne 1905 633-6873 
Ervfrcgas em -tocio o Canada 

2100 Lakeshore Rd. - Burlington, ON - L7R 1E3 

flUTOMOBILISMO: 

Rali de Portugal pode ser 
exclufdo do Mundial de 2002 
O Rali de Portugal pode 
ser exclufdo do 
calendârio do Mundial a 
partir de 2002, depois de 
a Supercomissâo de 
Rails da Federaçâo 
Internacional do 
Automôvel (FIA) ter dado 
parecer negativo, admitiu 
o director da prova, 
Antonio Mocho. 

Em declaraçôes à Agência Lusa, 
Antonio Mocho, que ainda nâo 
recebeu qualquer notificaçâo 
oficial da FIA, considerou que o 
futuro da prova estâ "seriamente 
ameaçado", avançando corn 
"razôes politicas" para justificar 
o afastamento do Rali de 
Portugal do Campeonato do 
Mundo. Este sentimento é 
reforçado pela decisâo da 
Supercomissâo de Ralis, que 
apenas pode emitir pareceres 

sem assumir qualquer carâcter 
decisôrio, de votar 
favoravelmente, na mesma 
reuniâo, a integraçâo do Rali da 
Alemanha no campeonato do 
Mundo de 2002. Antonio Mocho 
desloca-se segunda-feira a Paris 
para se reunir corn a Comissâo 
de Ralis da Federaçâo 
Internacional, onde vai rebater o 
relatôrio do observador da FIA, 
que apontava graves lacunas em 
matéria de segurança na ediçâo 
de 2001, a razâo apontada pela 
Supercomissâo para excluir o 
rali nacional. 
Mocho recordou ainda as 
discrepâncias entre os relatôrios 
do observador - muito critico no 
que respeita à segurança da 
prova - e do delegado de 
segurança da FIA, onde nâo se 
verificam objecçôes naquele 
capitule. De acordo corn as 
indicaçôes que lhe foram 
fornecidas, o parecer negativo foi 
emitido corn base em votos de 
dois construtores e dois 

organizadores. 
A eventual saida do Rali de 
Portugal do campeonato do 
Mundo de 2002, onde estâ pré- 
colocado e corn data marcada de 
03 a 05 de Abril, sera decidida 
na reuniâo do Conselho 
Mundial, marcada para 12 de 
Outubro, na quai sera 
apresentado o calendârio 
definitive para 2002. 
Nessa cimeira serâ analisado o 
parecer da Supercomissâo, assim 
como as recomendaçôes Ja 
Comissâo de Ralis, que Antonio 
Mocho espera convencer da 
validade dos sens argumentes no 
encontre de segunda-feira, 
motivando a existência de 
posiçôes contraditôrios. A 
Supercomissâo, que integra no 
seu seio représentantes dos 
construtores, organizadores e 
membres da Comissâo de Ralis, 
é um ôrgâo recente da FIA, 
tendo sido criada este ano e 
reunido pela primeira vez no 
mês dejunho. 

Portugal convidado para inaugurar 
Estâdio Chonju na Corela do Sul 
A selecçâo portuguesa foi 
convidada para defrontar a 
congénère da Coreia no Sul na 
inauguraçâo do Estâdio Chonju, 
que serâ um dos palcos da fase 
final do Mundial-2002. "É um 
convite prestigiante para 
Portugal, mas, neste momento, 
estâmes a pensar na qualificaçâo 
para a fase final. Temos très jogos 
pela frente, que têm de significar 
nove pontos. Depois, corn calma 
e tranquilidade, vamos decidir". 

afirmou o présidente da 
Federaçâo Portuguesa de 
Futebol, Cilberto Madail, â 
agência Fusa. Se a federaçâo 
aceitar o convite, o encontre terâ 
lugar a 8 de Novembre, mas, 
para jâ, estâ "dependente da 
qualificaçâo directa para o 
Mundial" e de "outras condiçôes 
que estâo a ser negociadas", 
conforme salientou Madail. No 
caso de ficar no segundo lugar do 
grupo dois de apuramento e nâo 

conseguir o apuramento directe, 
a Selecçâo nâo poderâ ir à Coreia 
do Sul, uma vez que o "play-off 
decisive serâ jogado em 
Novembre. Além de Portugal, 
que poderâ inaugurar um fecinto 
corn capacidade para 42.477 
espectadores, também as 
selecçôes de Alemanha, Nigéria e 
Estados Unidos foram 
convidadas para defrontar a 
Coreia do Sul na inauguraçâo de 
outres quatre estâdios. 

Fernando Conte espera por decisâo 
A Comissâo de Apelo da 
federaçâo italiana (FICC) deverâ 
analisar até ao final desta semana 
os recursos apresentados pelo 
português Fernando Coûte, da 
Fazio, bem como pelos restantes 
jogadores castigados no âmbito 
do caso nandrolona, esperando- 
se que as respectivas sançôes 

sejam reduzidas, o que permitiria 
a utilizaçâo do defesa jâ no fim- 
de-semana. A Comissâo 
Disciplinar decidiu castigar o 
internacional holandês Edgar 
Davids, da Juventus, corn cinco 
meses de suspensâo, além de 
uma multa de 100 milhôes de 
liras (cerca de dez mil contos). No 

entante, o clube "bianconero" 
espera que o caso do holandês - 
convocado por Van Gaal para o 
jogo de sâbado frente à Irlanda - 
seja analisado jâ na Comissâo de 
Apelo. Caso se confirme o 
castigo, Davids regressarâ aos 
relvados no dia 21 de Outubro, 
frente ao Bolonha. 

Anuncie na jornal 
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1785 St. Clair Àve., West, Toronto 

Grandes 
SALDOS de Verâo 

em West York Chev-Olds 
CHEV-OLDS 

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

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

Grande liquidaçâo dos modêlos de 
2001 para dar lugar aos novos 
veiculos. 

Marcus 
Vinicius CHEVROLE 

Victor Macieli 

Serviço de assistência técnica e 
reparaçôes em todas as marcas Victor Maciel com joào Pavào, felix 

vencedor do automôvel sorteado pela 

West York nas Pestas do Senhor da Pedra. 
Cont:act;e: 

Victipr Maciel, Marcua Vinicius 
e Herlander Cunha em 

WEST YORK Chev-Olds, 
17S5 St. Clair Ave., West. 

Web: www.westyorkchev.com 
E-mail: service@west;yorkchev.cam 
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(ZAassi(^icaçâû 
Equipas 

IBENRCA 
2 GIL VICENTE 
3FCPOBTO 
4ALVERCA 
fGVIMARAES 
6 BOAVISTA 
TUiEINU 
8 BRAGA 
GBEiRA-MAR 
10P.FERREIRA 
IIMARiTillIO 
12BELENENSES 
13FAREHSE 
14SETUBAL 
15 SPORTING 
16 SANTA CLARA 
17VARZIM 
18SALGUEIR0S 

I V E 0 M S P 

3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 

3 0 

Resultados 
(3^ jornada) 

Snorting-Alverca 0-1 
Benfica - VitOria Setûbal, 3-2 
Santa Clara - Cil Vicente. 0-0 

Varzini-Beira-Mar.1-1 
Pages Ferreira - U. leiria, 1-2 
Snorting Braga - Farense, 4-0 

Boavista - Beienenseà 2-0 
Maritimo-FC Porto. 1-3 

Salgueiros - V. Guimarâea 1-3 

1 
1 
0 
0 
0 
0 
2 

0 
0 
1 
0 
1 

7 
4 
7 
2 
4 

4 
1 
3 
0 

1 6 
0 4 

1 1 
1 1 

0 
0 
0 
0 
0 

1 0 
0 2 
0 2 

0 

1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
0 
1 

5 
3 
4 
4 
4 
2 
5 
1 
2 
3 

7 
7 
6 
6 
6 
6 
S 
4 

W' 
3 

6 3 
5 3 

2 
4 
4 

3 1 

5 
6 
4 
2 
5 
7 

3 
3 
3 
2 
2 
0 

PORTUCUCSa Dt fUTE50L 
PROfISSIOnflL 

E 

(4“jornada) 
VitOria Setûtial - Salgueiros 

Beira-Mar-Benlica 
FC Porto-Varzim 

Beienenses-Maritimo 
Ahierca-Boavista 

Uniâo leiria-Snorting 
Oil Vicente - Paços Ferreira 

Farense - Santa Clara 
Vitârla Guimarâes - Snorting Braga 

3 goliiîs 
FARY Paye (Beira-Mar) 

Pedro MANTORRAS (Beniîca) 

LEONARDO Ribeiro (Paços de Ferreira) 

HUGO HENRIQUE (Setûbal) 

Vanderlei da Silva "DERLEI" (Uniâo Leiria) 

Marcos Nangi "MARCÂO" (Beienenses) 

Joâo Fernandes "NECA" (Beienenses) 

Zlatko ZAHOVIC (Benfica) 

Carlos Ventura "DUDA" (Boavista) 

Elisérgio da Süva "SERGINHO" (Boavista) 

Eric Gomes "GAÜCHO" (Maritimo) 

José Santos "GUGA" (Guimarâes) 

Celso Neves "CAJU" (Alverca) 

Cristian ZARATE (Alverca) 

FERNANDO MEIRA (Benfica) 
Tomo SOKOTA (Benfica) 

Armando Teixeira "PETIT" (Boavista) 

Elpidio SILVA (Boavista) 

José BARROSO (Braga) 

O MILENIO 

PORTUCUÊSfl DE fUTEBOL 
PROEISSIOnflL 

dâassLfïicaçâc l^^suàtados 
Equipas 

INACiONAl 3 9 
2CAMP0MAI0REN 3 9 
3ACA0EMICA 3 7 
4AVES 3 6 
5P9RTJM9NENSE 3 5 
6LEÇA 3 5 
7CIAVES 3 4 
8 ESTJIMADORA 2 4 

3 4 
10 NAVAL 2 3 
11UN1A0LANIAS 3 2 
12MAIA 3 2 
13M0REIRENSE 2 1 
14PENAFIEL 3 1 
I5RI0AVE 3 1 
160VARENSE 3 1 
17MAR/FEL 8 0 
18 OLIVEIRENSE 3 0 

Acadëmica - Olhieirense. 2-1 
Besn. Chaves - Camnomaior. 1-2 

Mereirense-Penaliel.1-1 
Nacienal-Ovarense.4-0 

Besn. Aves - Portimonense. 1-2 
Snorting Esninho - Maia 3-1 

Uniâo lamas-leça. 1-1' 
Estrela Amadora - Bio Ave. 1-0 
Marco/Felgueiras - Naval (ai 

fDzàxima ^<yzna()a 

Naval 1° Mais - Estrela Amadora 
Penaliel - Marco/Felgueiras ta! 

Ovarense-Moreirense 
Oliveirense-Nacional 

Portimonense - Académies 
Camnomaiorense - Besn. Aves 

Maia - Besnortivo Chaves 
leça-Snorting Esninho 

Bio Ave-Uniâo lamas 
* - Adiados até decisào final do processo 

disciplinât instaurado ao Marco. 

Jardel recebldo cm 
delirio no aeroporto de 
Lisboa e em Ahialade 

Selecçâo prépara 
eacoptros epi 
Andorra e Chipre 
A selecçâo portuguesa realizou na tarde 
de terça-feira a primeira sessâo de 
preparaçâo corn vista os embates frente 
a Andorra e Chipre, de qualificaçâo para 
O Campeonato do Mundo 2002, a 
realizar no Japâo e na Coreia do Sul. 
Depois da concentraçâo numa unidade 
hoteleira no Jamor, de manhâ, os 
jogadores lusos realizaram um treino de 
descompressâo no Estâdio Nacional, 
que contou corn a presença de todos os 
seleccionados, à excepçâo do lesionado 
Rui Costa. 
A parte treinaram os portistas Jorge 
Costa, Jorge Andrade e Capucho, que 
na vésperajogaram pelo FC Porto frente 
ao Maritimo, realizando apenas alguns 
exercicios corn bola e corrida. Num 
treino ligeiro, o seleccionador nacional. 
Antonio Oliveira, deu especial atençâo à 
circulaçâo de bola e à finalizaçâo, até 
porque, nos encontros frente a Andorra 
e a Chipre, além da vitôria, intéressa 
marcar muitos golos. A avaliar pelo 
treino, Nuno Gomes e Pauleta parecem 
estar corn pontaria afinada, o mesmo 
acontecendo corn Sérgio Conceiçâo. Os 
dois avançados lutam por um lugar no 
"onze" luso e querem mostrar serviço, 
numa altura em que a estratégia a 

adoptar nos prôximos dois encontros 
ainda nâo esta defmida. O substitute de 
Rui Costa esta por encontrar - Joâo Pinto 
pode ser opçâo - e Jogar corn dois 
"trincos" ou dois pontas-de-lança é outra 
das questôes a avaliar pelo seleccionador 
português. A titulo de curiosidade, de 
referir que Figo deve igualar Fernando 
Couto no numéro de presenças na 
selecçâo portuguesa, na medida em que 
o jogador dg Real Madrid tem, neste 
momento, 75 internacionalizaçôes, 
enquanto Couto tem 77. Assim, se Figo 
Jogar frente a Andorra e a Chipre, como 
se prevê, serâ, a par do defesa da Lâzio, 
o jogador corn mais internacionalizaçôes 
pela selecçâo nacional. 

O avançado internacional brasileiro 
Mario Jardel, novo reforço da 
équipa de futebol do Sporting, foi 
recebido em delirio por centenas de 
adeptos "leoninos" no Aeroporto de 
Lisboa e no Estâdio de Alvalade. 
O antigo goleador do FC Porto, que 
na ùltima época representou os 
turcos do Galatasaray, chegou a 
Lisboa cerca das 18:15 de quarta- 
feira, duas horas depois do 
inicialmente previsto, alegadamente 
por nâo ter conseguido lugar num 
voo entre Madrid e a capital 
portuguesa. 
Jardel dernorou depois cerca de 
meia-hora para abandonar o 
aeroporto da Portela, onde era 
esperado por um "mar" de eufôricos 
adeptos do Sporting e um 
"batalhâo" de jornalistas, seguindo 
de imediato para o Estâdio de 
Alvalade, onde chegou às 18:50. 
A transferêneia do ponta-de-lança, 
que compléta 28 anos em 18 de 
Setembro. foi acertada terça-feira, 
em Istambul, entre responsâveis dos 
dois clubes e o empresârio José 
Veiga, e estâ pendente de 
pormenores, como o resultado dos 
exames médicos e a anuência dos 

très jogadores a ceder pelo Sporting: 
o belga Mbo Mpenza, o croata 
Robert Spehar e o checo Pavel 
Horvath. Se tudo correr bem, Mario 
Jardel assinarâ corn o Sporting um 
contrato vâlido por très épocas, corn 
opçâo por mais uma, devendo o 
clube lisboeta pagar cerca de cinco 
milhôes de dôlares (1,1 milhôes de 
contos) ao Galatasaray, segundo 
tem sido noticiado. 
Jardel, nascido a 18 de Setembro de 
1973, em Fortaleza (Brasil), ganhou 
notariedade ao serviço do FC 
Porto, que representou durante 
quatro épocas (1996/97 a 
1999/2000), marcando 130 golos em 
125 jogos e sendo sempre o melhor 
marcador do campeonato 
português (30, 26, 36 e 38 golos em 
cada uma das épocas). Apôs ter sido 
très vezes campeâo de Portugal pelo 
FC Porto, Jardel ganhou a 
Supertaça Europeia ao serviço do 
Galatasaray, mas o seu palmarès 
inclui ainda très titulos de campeâo 
do Rio de Janeiro, um de campeâo 
gaücho um na Taça dos 
Libertadores da América e um 
Mundial de Sub-20, em 1993 na 
Austrâlia. 
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Estados Unidos vencem GP Mundial 
feminino 
A selecçâo dos Estados Unidos 
sagrou-se vencedora do Grande 
Prémio Mundial de Voleibol 
Feminino, que teve lugar em Macau, 
ao bâter a China por 3-1. 
Numa final de torneio bastante 
disputada, que demorou 01:39 
boras, a selecçâo norte-americana 

impôs-se à selecçâo chinesa, a jogar 
em casa, pelos parciais de 26-28, 25- 
20, 25-21 e 25-11 e arrecadou um 
prémio de 150.000 dôlares. 
O terceiro lugar no GPMVF foi para 
a Russia, que venceu Cuba, a 
anterior detentora do titulo, por 3-0 
num jogo disputado também este 
passado domingo. 
Sâbado tinham jâ ficado apurados 
os ültimos quatro lugares, corn o 
Brasil em 5°, seguido pelo Japâo, 
Coreia do Sul e Alemanha. 
A fase final da 8* ediçâo do Grande 
Prémio Mundial de Voleibol 

Feminino (GPMVF) culminou uma 
competiçâo que teve inicio em 03 de 
Agosto e foi disputada em fases 
preliminares num circuito asiâtico. 
Todas as oito équipas participantes 
no torneio receberam prémios em 
dinheiro, cujo total atingiu 440.000 
dôlares. Prémios individuais para a 
"melhor rematadora", "melhor 
bloqueadora", "melhor exécutante 
de serviços", "melhor libera", 
"jogadora mais popular" e "jogadora 
mais valiosa" foram também 
atribuidos, num valor total de 
45.000 dôlares. 

Volta ao pais em dois cavalos 
A organizaçâo do "Raide Portugal 
Autêntico" deu a conhecer, em 
conferência de Imprensa realizada no 
Auditôrio Beatriz Costa, em Mafra, 
os pormenores de uma iniciativa 
pioneira em Portugal. De acordo corn 
um dos seus responsâveis, Novo de 
Matos, cirurgiâo do Hospital de S. 
José e grande entusiasta dos valores 
do Pais profundo, "trata-se de uma 
verdadeira volta a Portugal em 
Citroën 2 CV, corn uma duraçâo de 
11 dias e uma extensâo de 3.500 km, 
grande parte por estradas 
secundârias ou todo-o-terreno, o que 
permitirâ aos participantes, na sua 
maioria estrangeiros, conhecer o que 

provavelmente 99 por cento dos 
portugueses nâo conhecem: o nosso 
Pais visto pela grande angular dos 
seus lugares mais recônditos e 

pitorescos." Para Novo de Matos, "o 
importante é que os 50 inscritos 
oriundos de paises tâo distantes 
como a Siria e a Suécia, bem como os 
provenientes da Escôcia, França, 
Bélgica e Suiça, entre outros, possam 
conhecer Portugal desfrutando dos 
percursos mais intéressantes do 
ponto de vista paisagistico, humano e 
cultural, para além da pitada 
indispensâvel do risco-aventura." 
Para tanto, foram contactadas 
Câmaras Municipals, Regiôes de 
Turismo, eventuais patrocinadores, 
etc..., destacando as entidades 
pùblicas e privadas que "abraçaram a 
ideia. 

Figo e 0 idolo confesso de Maradona ((Junior» 
o filho ilegitimo do antigo 
jogador argentino jâ se 
apresentou ao serviço da 
selecçâo italiana sub-17 e 
esta a merecer todas as 
atençôes do Mundo do 
futebol, que anseia por um 
novo "El Pibe" 

Maradona "Junior" tem apenas 14 
anos - esta à beira dos 15 -, mas jâ 
congrega todas as atençôes. E nâo 
é apenas por ser o filho ilegitimo 

de Diego Armando Maradona. É 
que o "Jünior" também é jogador 
e, no sâbado, mereceu a 
convocatôria para a selecçâo 
italiana de sub-17, na quai jâ se 
integrou. 
Mas curioso foi quando deu a 
conhecer quem eram os seus 
idolos no futebol. E se todos 
esperavam que falasse no pai, da 
sua boca saiu um outro nome, o do 
português Luis Figo: "Figo é o meu 
idolo. 
O seu futebol deixa-me 
completamente louco". Uma 
confissâo que também deixa 

entender que nunca viu o 
Maradona pai jogar. Seja como 
for, é compreensivel a sua 
preferêneia. Mas o jovem nâo se 
fica por aqui. Del Piero e, 
sobretudo, Rivaldo, também sâo 
os seus modelos. Sobre o primeiro, 
diz: "Também gosto de Del Piero, 
que é, aliâs, o melhor jogador 
italiano e nâo apenas dentro do 
campo", mas, acrescenta: "Aquele 
corn quem mais me identifico é 
Rivaldo. E um criador, mas 
também um trabalhador". 
Opiniôes provenientes de, quem 
sabe?, um novo "El Pibe." 

CSPAtlUB: 

Jogador do 
Getafe foi 
mono por 
um policia 
Sebastian Gonzalez, o jovem jogador 
do Getafe que foi assassinado no 
passado domingo, foi morto por um 
policia que se encontrava fora de 
serviço, anunciaram fontes policiais. 
O defesa de 25 anos faleceu depois 
de atingido por vârios tiros 
disparados a curta distâneia na 
madrugada de domingo em 
circuntâneias ainda pouco 
esclarecidas. A policia anunciou 
apenas que o principal suspeito, qué 
se encontra detido, é um policia de 
Madrid que, na altura do incidente, 
encontrava-se fora de serviço. 
«A pessoa que disparou foi um 
policia de Madrid que se encontrava 
de férias. Pouco depois do incidente, 
o policia entregou-se 
voluntariamente e encontra-se 
detido», adiantaram fontes policiais. 

"Dragôes” batem 
pé a campeSes 
europeus em 
andebol 
A segunda jornada do Torneio 
Internacional de S. Mateus-Instituto 
Piaget, em andebol, trouxe o 
primeiro empâte (30-30) da 
competiçâo verificado entre o 
Portland San Antônio e o FC Porto. 

Na segunda partida o Sporting 
venceu o Madeira SAD por 27-25. 
O confronta entre o campeâo 
espanhol (e europeu) e os 'dragôes' 
foi uma excelente partida de 
andebol corn uma anormal 
qualidade técnica em relaçâo ao 
periodo da época em que estamos. 
Principalmente na primeira parte os 
dois conjuntos proporcionaram um 
conjunto de acçôes técnicas corn 
elevada eficâcia ofensiva. 

J>rnal 
® Milénio 

i o seu semanàrio 
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Com a passagem dos nossos rep- 
résentantes na pré- elimi- 
natôria da Liga dos Campeôes 

e na Taça UEFA, FC do Porto e 
Marîtimo, respectivamente, o futebol 
português deu um "arzinho da sua 
graça" de modo a subir um pouco no 
"ranking" mundial. 
Esperemos qua a Selecçào Nacional 
de futebol cumpra também a sua obri- 
gaçâo. 
Na "I LIGA", a subida de qualidade é 
também notôria. O equilibrio entre 
grandes, médios e pequenos, é cada 
vez maior. 
A ultima jornada, a 3“, deu-nos um 
pouco do novo panorama futebolistico 
nacional. Na Luz, os setubalenenses 
fizeram a "tarde negra" ao Benfica, 

maiM 
omgiês 

embora nada a opôr à justeza do resul- 
tado favorâvel aos "encarnados" e aos 
3 golos do jovem Mantorras. Assim, o 
Benfica subiu ao lo. lugar da la. Liga, 
lugar hâ muito sonhado mas... dificil 
de manter! 
Em Alvalade, as coisas estâo ensom- 
bradas pois, o Sporting nâo conseguiu 
levar de vencida a jovem e aguerrida 
équipa do Alverca. Os ribatejanos, nas 
calmas, conquistaram très pontos ao 
Sporting, feito que ninguém estava à 
espera, corn excepçào dos prôprios 
alverquenses. Jâ no passado ano o 
Alverca "riu-se" dos grandes... 
O Boavista, esqueceu o desaire das 
Antas, frente ao Belenenses. Os 
"axadrezados" venceram natural- 
mente, por 2-0. 

O Santa Clara e,o Gil Vicente, 
nas verdes terras de Sâo 
Miguel, empataram a zero. 
Assim, o Gil Vicente mantém- 
se no primeiro lugar, na com- 
panhia do Benfica, ambos corn 
7 pontos cada. 
A Uniào de Leiria foi a Paços 
de Ferreira buscar très pontos, 
surpreendendo os nortenhos, 
por 2-1. 
Varzim e Beira Mar dividiram 
os pontos, num jogo que ter- 
minou corn um golo para cada 
lado. O Sp. Braga, desta vez. 

I* 

Si* 

quis mostrar aos seus apoiantes que 
tem équipa para "o que der e vier", 
cilindrou o Farense, por 4-0. 
Ainda a norte, Salgueiros e 
Guimarâes encontraram-se. Os 
"rivaizinhos" da zona ofereceram um 
jogo emocionante, renhido, corn van- 
tagem para os vimaranenses, por 3-1. 
No Funchal, os "europeus" Maritimo 
e FC do Porto, dirimiram armas, corn 
a feiçâo do jogo a correr favoravel- 
mente aos portistas que, logo nos 
primeiros 5 minutos e, em dois minu- 
tos, fizeram dois golos. Depois veio o 
equilibrio e um golo para cada lado. 
No final, 3-1, para o FC Porto. Mais 
vitôrias dos forasteiros do que dos 
anfitriôes. 
A tal subida média do futebol por- 

tugués em marcha. 
E pronto. Vamos à 4a. jornada 
(9 de Setembro): 
-V. Setübal - Salgueiros 
-Beira Mar - Benfica 
-FC Porto - Varzim 
-Belenenses - Maritimo 
-Alverca - Boavista 
-U. Leiria - Sporting 
-Gil Vicente - P. Ferreira 
-Farense - Santa Clara 
-Guimarâes - Sp. Braga - 
Mais uma jornada bem dura para 
todos, corn excepçào do jogo das 
Antas, onde o favorito se chama FC 
Porto. 

JMC 

Pom todos 05 seus eventos ou ocasiôes espe 

das, contacte Bob Raposo para o ajudar a 

tratar de tudo o que précisa 
Blue 

h cerveiû da comunidade (416)248-0751 
TM/MC Labatt Brewing Co 

Orgulhoso de ser 
Português. 

Apresentamos o Bob Raposo. 
0 Bob trabalha e diverte-se na 

comunidade Portuguesa. 


