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n 
f resumo das iHtençôes do Governo Regional 

r ^ ^ r dosuçores, esirai'diirdos diàlogos com 
0 Presideme Carlos César, em Quebéque. 

Tal como prometera 
no passado ano nos 
EUA, o Présidente da 
Regiao Autonoma 
dos Açores, Senhor 
Carlos Manuel 
Martins do Vale 
César, visitou 
Montreal -Gatineau, 
Laval e Ottawa-, onde 
participou nas Festas 
do Império da 
Trindade, da Missao 
de Nossa Senhora de 
Fatima de Laval, dos 
Mordomos Isabel e 
José Rego, com saida 
da casa dos mordo- 
mos e término na 
Igreja de Nossa 
Senhora de Fatima de 
Laval. 

^ Pagina 06 

orande 
SUC8SS0 
As crianças do PCCM 
cantaram os hinos de 
Portugal e do Canada 
na abertura da 
Carassauga’2002 
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24 HORAS FOR DIA NA SUA COMPANHIA 
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no jâ conhecido Earlscourt Park, na St. Clair e Caledonia, 

no fîm de semana comemorativo do DIA DO PAI, dias 15 e 16 de Junho 
CONVIDADO ESPECIAL, O POPULARISSIMO 

Também participam os artistas locals, 
Carlos Borges, Steve Medeiros, Décio 
Gonçalves, Sarali Pacheco e a vencedora 
do Festival da Cançâo 01^1^2001/02, Mikai 

Ainda a Banda Filhos da Mâe, o conjunto 
de müsica popular Searas de Portugal e os 
conjuntos musicals Português Suave e 
Sonhos de Portugal. 

Mikâ 

Folclore por intermédlo dos Ranchos Cantares e 
Ballhares de Sâo Miguel, Etnografico de 
Portugal, Associaçâo Migrante de Barcelos e os 

Aceite o desafio. Esteja com CIRV-fm, dias 15 e 16 de Junho, no Earlscourt Park, 

no SUMMERFEST'2002, comemorando, simultaneamente, o DIA DO PAI! 

[LLlULtLLal.mir^:; lÎ0.ï-UUill Pat:rocinio de: 

DOWNTOWN 

ktU&INNOSUPmiS» 
btlUding centre 

□owntown Lumber 
e Building Supplies co. 

UgW miaXD [PABA A (BDMSTJLBOLg&D 

176 Ossington Ave., Toronto. 
Tel: 416 534-3347 e 416- 532-2813 Fax: 416 532-6040 
www.downtownlumber.com 

s^tace. 

Duas lojas repletas de roupa de cam a, 
atoalhados e artigos para bébé. 

1S7S Sh. Clair Ave. West; 
4160 Steeles Ave. West 

âaifâ ma Qiom 

439-0000 

416-535-8000 

Tony 
Martins 
de Homelife 

Galleria - 

Oferece-lhe bom 

serviço, honestidade e 

efîciência na compra e 

venda da sua casa. 

David Costa 
& Associates 
Lawyers!Advogados 

1015 Bloor St, W.. Toronto Tel: 535-6329 

Uma fîrma de advogados prontos a 
defender os seus casos no Canada 

e em Portugal. 

e CENTRAL TICKET DEFENCE 

Defesa de todas as 
multas de conduçâo. 

A soluçâo dos seus problemas de 

trânsito e de assuntos familiares. 

861 College St., Toronto 

416-565-1SS1 

Onde pode comprar 
uvas ou mosto para 
fazer o seu vinlio e 
informar-se sobre o 
novo sistema 

“U-VIIM” 416-652-0416 

§ VISO Shipping Inc. 
Trata do envio de carga para 
Portugal continental e Ilhas 

416-533-S1S7 

Vtseu (g) Electric Inc. 
Especializados em artigos de 220 volts. 
416-631-3847 

896 College St., TORONTO 

S£aS€iM 

Labatt Brewers 
Fabricante da cerveja Carlsberg, 

a cerveja dos portugueses. 
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sem vért:ebras 

Modas sào modas e nâo hâ nada a fazer. 
Esta na moda rapar a cabeça e, os homens de 
todas as idades, condiçâo social e raça, "en- 
saboam e anavalham" as respectivas cabeças e 
por ai andam impavides e serenos, faça sol, 
vente, chuva ou neve. E, sem dùvida, a mais 
higiénica forma de andar corn a cabeça por ai, 
e, se calhar, até dâ oportunidade aos "carecas" 
de ter ideias... frescas! 
Curiosamente, tanto lhes dâ andar de fato e 
gravata, à desportista ou de roupa de gala, eles 
là vào corn a sua brilhante cabeça para onde 
bem lhes apetece ou para lugares de obrigaçâo. 
As mulheres, em muito mener quantidade, tam- 
bém jâ aparecem de cabeça rapada e, curiosa- 

mente, algumas surgem bem mais 
lindas do que quando usavam far- 
tas cabeleiras. 
Aqueles que, por desgraça ou des- 
tine, jâ andam parcialmente 
"carecas" hâ muito, aproveitaram 
a moda para andarem... na moda! 
Zâs, raparam o pouco que trazi- 
am à yolta das orelhas... 
Ficaram na moda e mais felizes 
pois, na sociedade de consume 
em que vivemos, passaram a estar 
em dia corn os acontecimentos, o 
que é muito conveniente, quer 
queiram, quer nâo queiram. 

Até é giro ver, num mesmo local, care- 
cas, cabeludos e aqueles que nâo vâo 
em modas. Todos "levantam cabelo" 
sem complexes e ao mesmo nivel. E, 
elas, nunca mais apanharam cabelos 
que provocam düvidas e ciumeiras... 
Tudo bem. 

Sô nâo consigo perceber porque razâo, 
numa onda de carecas, os verdadeiros 

carecas usam peruca (cabeleira 
postiça)? 

Boas férias de careca ao léu! 

JMC 

Tu CO Tu com os leitores 

Olà, olâ, gente de Portugall 

Pois é, a SEMANA DE PORTU- 
GAL'2002 jâ esta em andamento 
acelerado, agora é sô o amigo 
Leitor apanhar a "carruagem em 
andamento"... se por acaso ainda 
nâo esta a fazer a viagem. 
A festa é de todos nos. Nâo faite! 

Hoje, dia 30 de Maio, o Cônsul-Geral de Portugal, 
Dr. Joâo Perestrello, e a Aliança dos Clubes e 
Associaçôes do Ontârio, realizam a abertura oficial 
das comemoraçôes da SEMANA DE PORTUGAL, 
na Galeria Almada Negreiros, entre as 17h30 e as 

Municipal de Brampton, com a presença de vârios 
convidados oficiais do Canadâ e de Portugal. 
Apôs o içar da bandeira, haverâ um arraial, corn 
comes-e-bebes, e exibiçôes de folclore e um desfile 
de Marchas de Brampton. 
Informaçôes: 905 459-3628. 
Apela-se aos portugueses de Brampton e arredores 
para que estejam présentés nesta festa de home- 
nagem a Portugal e aos portugueses. 

Segunda-feira, dia 10 de Junho, DIA DE PORTU- 
GAL, DE CAMÔES E DAS COMUNIDADES 
PORTUGUESAS, o Cônsul-Geral de Portugal e a 
Senhora de Joâo Perestrello, oferecem uma re- 
cepçâo a vârios convidados, às 18h30, no Ontario 
Club, na baixa torontina, para encerramento das 
comemoraçôes. 

Nâo faite às comemoraçôes do Dia de Portugal, de 
Camôes e das Comunidades Portuguesas. Todos 
contamos corn todos. 
Amanhâ, sexta-féira, dia 7, corn inicio às 17h00, 
diga présente no SKYDOME, em Toronto, na 
"CIRV-fm Grande Noite Cultural Poftuguesa no 
SkyDome", uma feira ao ar livre feita para si e os 
seus amigos de outras etnias. Hinos e Bandeiras, 
Müsica e Folclore, petiscos à maneira, um jogo de 
baseball entre os BLUE JAYS e os Colorado 
Rockies, com intervençào do Présidente do 
Governo Regional dos Açores, Carlos César, a fazer 
o primeiro lançamento do jogo e, para fechar em 
beleza, a banda rock XUTOS & PONTAPÉS! 
Tudo isto por apenas $20. dôlares, corn $8. dôlares 
a reverter a favor de instituiçôes de bem fazer, se 
comprarem os bilhetes na ACAPO, na Nova Era ou 
nos clubes membres da Aliança. 
Info: 4I(i 536-5961. 

I9h30. 

Dia 7 de Junho, sexta-feira, pelas 
14h00, tem lugar no Consulado- 
Geral de Portugal em Toronto, 
uma Conferêneia de Imprensa, 
corn a presença de S. Excia. o 
Senhor Présidente do Governo 
Regional dos Açores, Carlos 
César. 

Também, em BRAMPTON, o 
DIA DE PORTUGAL vai ser 
comemorado corn pompa e cir- 
cunstâneia, numa iniciativa con- 
junta do "The Portuguese 
Heritage Committee" e o "The 
Portuguese Community Centre". 
Dia 9 de Junho, Domingo, pelas 
13h00, cerimônia do hastear da 
Bandeira de Portugal na Câmara 

^iMiM LLirMLligdl 
Sâbado, dia 8, incorpore-se na 
grande PARADA do DIA DE 
PORTUGAL, corn inicio às 
llhOO, na Dundas e Lansdowne. 
Pela tarde, às 14h00, assista ao 
"9o. Estival de Folclore-Raizes do 
nosso Povo", no Bellwoods Park. 
E continue por lâ divertir-se corn 
os artistas locais e o convidado 
Rui Veloso. Depois, "Jantar de 
Gala" no salâo da Local 183. 
Domingo, dia 9, prosseguimento 
e encerramento das festas no 
Bellwoods Park, com abertura às 
15h30. Discurso do Présidente 
do Governo Regional dos 
Açores, Carlos César, à 
Comunidade e folclore, cantigas 
e actuaçâo do convidado Carlos 
Alberto Moniz. 
Nâo faite. Vai agradecer este con- 
vite, acredite. 

JMC 
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restas do Espi'rito Santo na Igreja do S. Sebastiio 
Nos dias 24, 25 e 26 de Maio, rea- teve a anuência de milhares de pessoas. 
lizaram-se as festas do Divino do Na sexta-feira, centenas de fiéis rezaram 
Espirito Santo na Parôquia de Sâo o Terço e, no Sâbado, muitos mais par- 
Sebastiâo, em Toronto. ticiparam no jantar e na noite de dança. 
Esta festa que jâ se realiza hâ 20 anos. No Domingo, 1500 pessoas passaram 

PROCURA-SE; 
1.200 pessoas nue nueiram mudar a sua «ida 
Se trabalha e recebe salârio minimo, contacte 

/earnSave. Por cada $1 que economize, o Governo do 

Canada contribuirà corn $3 adicionais para o aju- 

dar a voltar à escola, a fiuier estàgios ou a iniciar a 

sua prôpria companhia (small business). 

Sé poderâo concorrer os residentes em Toronto e 

cujo salàrio minimo anual nâo ultrapasse os 

$21.463 por pessoa ou C40.390 por familia de qua- 

tre membres. 

Contacte a Hotline de learnSave para verificar se 

tem as habilitaçôes necessârias ou dirija-se pes- 

soalmente à prôxima sessâo de preenchimento de 

formularies. 

Contacte /earn$ave através do 416-780-0673 

ou de e-mail learnsaveinfo@fsatoronto.com 

Learn$ave trabalha em colaboraçào corn: 

EAMILY Sl.UVlClD ASSOClAnON riuuvii'Hjs 0rV..->0s 

c>i- TOKONTO 

^ËDÎ Royal Bank 

Junte-se a learn$ave para ter mais oportunidades! 

pela Igreja de Sào Sébastian. Assistiram 
à Missa que foi celebrada pelo Bishop 
Nicola DeAngelis, auxiliado pelos 
Reverendos Joâo M. Bertâo e Manuel 
Quintal. 
Depois, teve lugar o Cortejo das Cornas 
do Espirito Santo, cujo Mordomo era o 
Senhor Manuel do Carmo. 
Manuel do Carmos e os seus vogais, 
Alfredo Pereira, Gloria Pereira, Manuel 
Dias, Graça Peixoto, Lucilia Toste, José 
Fraga, Maria do Socorro Fraga, 
Guilherme Nunes, a secretâria Olivia do 
Carmo e o tesoureiro, Joâo Carlos 
Peixoto, conseguiram 800 Irmâos que 
contribuiram corn $55. dôlares cada um 
para ajuda do êxito das festas. A Vice- 
Presidente das festas. Maria Cecilia 
Dias, informou que consumiram 130 

Libras de carne, 350 pàes para a Sopa, 
800 Libras de carne para a Alcatra, 30 
galinhas e 80 pâes de leite. Cada Irmào 
recebeu uma peça de carne, 2 litros de 
vinho, um pào de âgna e um de leite, e 
um saboroso pâo de massa sovada. 
Para o serviço das Sopas do Espirito 
Santo, num salâo em que sô cabiam 400 
pessoas de cada vez, foi necessârio 
encher a sala por 3 vezes e piques... 
Sempre muita müsica a alegrar a festa e 
variedades corn cantores de cantigas 
tradicionais acompanhados a Acordeâo 
e Viola. 
De lamentar que num dia tâo bonito e 
festivo, sô comparecessem no Domingo, 
um repôrter de O Milénio e o camara- 
man César Pedro. 

Jülto Gouveia 

CONVITE -Antonio E Costa 
oxpôo na Galeria LA PAHETE 

Na sexta-feira, dia 31 de 
Maio, das 6:00— 9:00,1086 
Bathurst Street. 
Antonio E Costa é um pin- 
tor de renome internacional. 
Corn residência em Goa, 
Antonio tem obras na AGO, 
em galerias em França, 
Espanha e na India. Gpm 
uma versatilidade apfeeiâvel, 
0 pintor deslumbra-nos corn 
o seu uso da cor e materiais 
diversificados em collages 
deslumbrantes. 

(4181439-0000 
0 mkji da imdadei^ pizza 

que (oz cmm àgua ua hca! 
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SOTTO 
ONDE AS PESSOAS CONTAM MAIS 

Simplifique a sua vida Torne-se cliente do SottoBank 

Toronto 
1106DundasSt.W. 
Tel: 416 588 8597 

Toronto 
1502 Dupont St. 
Tei:416 533 7686 

Brampton 
135 MainSt.N. 
Tel: 905 457 9090 

Hamilton 
281 Barton St.E. 
Tel:905 521 5635 

Abra uma conta ainda hoje...e habilite-se a Q^nhar 

Um banco novo... uma conta nova... um carro novo. 
Obtenha mais informaçbes em qualquer agência do SottoBank 

Se jà é cliente do SottoBank, 
traga um amigo para abrir uma conta 

e ambos estarâo habilitados a ganhar. 

2002 Chrysler Sebrmg 
cortesia de Toronto Chrysler, 

O concessionârio no coraçào da comunidade 
’carro nào exatarrrente como na fotografia 
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UNIR E PARTIIHAR f resumo das intençôes do Governo Regional 
dos Açores, estrai'do dos dialogos com o Presidento Carlos César, em Quobéque. 
Tal como prometera no passado ano 
nos EUA, o Présidente da Regiao 
Autonoma dos Açores, Senhor Carlos 
Manuel Martins do Vale César, visi- 
tou Montreal -Gatineau, Laval e 
Ottawa-, onde participou nas Festas 
do Império da Trindade, da Missao 
de Nossa Senhora de Fatima de Laval, 
dos Mordomos Isabel e José Rego, 
com saida da casa dos mordomos e 
término na Igreja de Nossa Senhora 
de Fatima de Laval. No Cortejo, in- 
corporaram-se Carlos César e sua 
mulher, Dra. Luiza César, o 
Embaixador de Portugal, Dr. José 
Luiz Gomes, a Directora Regional 
das Comunidades, Dra. Alzira Silva, 

o Cônsul-Geral de Portugal, Dr. Nuno 
Bello, o Présidente da Comissâo 
Directiva da "1“. Festival de Cultura 
Açoriana", Eng. Antonio Fernando 
Azera da Silva, Reverendo Padre José 
Arruda, varias entidades oficiais 
canadianas, responsaveis das festas - 
Império e Festival de Cultura-, e uma 
pequena multidâo, num dia bem fes- 
tivo, quente e bonito, onde a harmo- 
nia e o prazer do convivio se conci- 
liaram para um dia insquecivel. 
Carlos César, depois da Missa, cele- 
brada pelo Reverendo Padre José 
Arruda, juntou-se aos milhares de 
présentes e visitou os Impérios em ex- 
posiçào no largo da Igreja onde tam- 

bém se encontrava um palco que 
serviu de apoio aos coiicertos das ban- 
das e arremataçôes. A iniciativa de er- 
guer os Impérios representativos de 
todas as ilhas e, ainda, da Ilha da 
Madeira e da cidade de Tomar -onde 
a tradiçào teve inicio-, foi de Leonildo 
Miranda em 1994, corn exposiçào a 
partir de 199.5. 
Num dos momentos em que conver- 
sâmes corn o Senhor Présidente 
Carlos César, confidenciou-nos re- 
sumidamente que, sua mulher, a Dra. 
Luiza César, é natural de Montreal, 
filha do primeiro Cônsul-Geral de 
Portugal, em Montreal, pelos anos 50. 
Depois, seguiu o pai mundo fora, par- 
ticularmente à Africa do Sul e, talvez 
pelo destine de ter nascido numa co- 
munidade onde viviam muitos açori- 
anos, passou pelos Açores onde "de- 
scobriu um marido que até nâo é mau 
de todo", concluiu a rir. 
Apôs o jantaf de encerramento do 
"1“. Festival de Cultura Açoriana", 
Château Royal, em Laval, Carlos 
César fez um brilhante discurso de 
improvise, agradecendo e salientando 
o esforço de todos e o desenvolvimento 
do Açores. Ainda antes do discurso^ 
disse-nos: -"...este envolvimento, é 
uma reconciliaçâo muito forte entre 
os açorianos de fora e os açorianos de 
dentro!". 

Disse, ao dirigir-se aos présentes na 
luxuosa sala do Château Royal; 

Sr. Présidente da Comissâo Directiva 
do Festival de Cultura Açoriana, Sr. 
Maire de Laval, minhas senhoras e 
meus senhores, estimadas amigas e 
amigos, co-cidadàos e açorianos: 

Quero em primeiro lugar agradecer a 
amabilidade e o significado do vosso 
convite para estar convosco no jantar 
de encerramento deste Festival de 
Cultura Açoriana. Desde logo, en- 
dereçar, em nome do governo, as min- 
has felicitaçôes a todos os que no 

HoitÂctet DénUft^oft Whhuah 
Domingos Meat Packers Ltd. 

Festas do 
^ Centro Cultural 

" Portuguesde 
Mississauga 

Dia 4 de Junho 

TORNEIO 
DE GOIF 

(Indian WeUs G.C.C.) 

INFO; 905-286-1311 

A partir de 1 de Junho de 2002, Horâcio Domingos 
Wholesale Meats Ltd., recede os sens clientes e 
amigos nas novas instalaçôes, situadas no 3249 

Lenworth Drive, Mississauga, Ont. L4X 2G6. 
Telef: 905 602-7746 e o Fax: 905 602-4547. 

(Entre a Dixie Road e a HWY #427, a norte da 
Dundas, perto da Wharton Way) 

f*A/»\ 

ii 
li 

Tel: 1416) 762-5503 OU 1-800-935-4441 i I 
i I % 
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► âmbito da Comissào Directiva e 
seus colaboradores, deram o contri- 
bute para que o Festival de Cultura 
Açoriana alcançasse o êxito, a visibili- 
dade e a notoriedade que alcançou. 
Na verdade, realizaçôes como esta 
prestigiam, fazem evidenciar e enfati- 
zar a presença da nossa comunidade 
de forma elevada. Os açorianos 
devem distinguir-se nos paises em que 
residem, nâo sô pela forma activa 
como participam civica, profissional e 
socialmente, mas também pela forma 
corajosa e apurada como evidenciam 
a sua identidade cultural, o apego às 
raizes e o fazem corn modernidade e 
corn sentido de açorianidade. O 
Festival de Cultura Açoriana, no for- 
mato que utilizou, evidencia em si- 
multâneo esse apego às nossas ori- 
gens e esse sentido de modernidade 
corn que vivemos as nossas tradiçôes 
e a nossa histôria. 
Este Festival, que julgo ter nascido 
corn base numa ideia dum primeiro 
encontro de Associaçôes Culturais 

dos Estados Unidos e do Canada que 
se realizou o ano passado na ilha do 
Faial, teve a concretizaçâo profeciente 
dos nossos amigos residentes nesta 
area do Canada e espero que venha a 
ter continuidade e que se constitua 
como um acontecimento anual de 
grande relevo de manifestaçào de aço- 
rianidade em todos os paises onde 
temos comunidades residentes. 
Agradeço por isso o vosso esforço e o 
vosso talento que revelaram na orga- 
nizaçâo deste Festival e da forma 
como o fizeram comunicar junto das 
autoridades locals, tornado visivel a 
existência da nossa comunidade e 
dizendo-lhe que é também ela um 
parceiro social que deve ser respeita- 
do na construçào da sociedade multi- 
cultural que é a sociedade canadiana. 
Aproveito também estas circunstân- 
cias para realçar o orgulho que hoje 
senti, quer aquando dos encontros 
que mantive corn o Sr. Présidente da 
Câmara de Montreal, quer corn o Sr. 
Présidente da Câmara de Laval, mas 

Norbertn Pumra 
Dâmaso, nvM'o r 

fundador da minda 
Filarmônica 

Portuguesa de 
Montreal, a casai 

Manuel Eliseu Cota 
e Victor Barreira, 

Mestre da Banda de 
N. Senhora dos 

Milles de 
Montreal 

Aspecto da mesa de honra no encerramento do 7' Festival de 

Cultura Açoriana no Château Royal, em Laval. 

SCARBOROUCH IEXUS TOYOTA 
Os preços mais acessiveis 

Juros a partir de 0,9% 
Facilidades de pagamento 

Veja porque razào a 
Scarborough Lexus 

Toyota é a #1 em vendas! 

Francisco Santos 
o português que 
lhe dâ um serviço 
personalizado 
e eficiente. 

Grande gama de carros 
usados corn garantia 

12000 Eglinton Ave. East Scarborough, Ont. MIL 2M7 

Tel.: 416 751-1530 • Cell.: 416 219-1721 
<^i.£XLJS ®TOYOTAi 

sobretudo também corn o Sr. Ministro 
da Imigraçào. Ficou-me mais uma 
vez dat a a ideia de que a comunidade 
portuguesa, em especial a comu- 
nidade açoriana, é apreciada e con- 
siderada. Nos hoje, nos Açores, atra- 
vessamos uma fase diferente do nosso 
desenvolvimento econômico e social. 
Passamos, de um ponto visto histôrico 
e muito rapidamente, de uma regiào 
de emigraçâo para uma regiào de imi- 
graçâo. Isso acarreta-nos também 
maiores responsabilidades no piano 
da nossa aeçào externa. Significa que 
o esforço que hoje temos que desen- 
volver para ajudar as nossas comu- 
nidades a pieservar a sua identidade 
cultural, para ajudar o nosso pais na 
sua missào da preservaçào da lingua 
portuguesa no mundo, sâo desafios 
cada vez maiores e mais importantes 
e de maior sentido estratégico para a 
portugalidade e para a açorianidade. 
Hoje, nos temos que ancorar, ali- 
cerçar este ideal de preservaçào da 
açorianidade no mundo em relaçôes 
que sejam mais perenes, que se fun- 
dem nas trocas econômicas, no inter- 
eâmbio cultural, nas vivências açori- 
anas que tèm sentido de futuro 
porque a grande muniçâo corn que 
prolongamos até hoje a açorianidade 
no mundo, foi exactamente corn a 
perda dos nossos recursos humanos e 
das pessoas que residiam nos Açores, 
que por razôes varias, entre as quais 
algumas insuficiências e faltas de 
oportunidades na nossa regiào, mar- 
charam e foram para outros lugares. 
Hoje, o grande desafio é, nâo existin- 
do esse prolongamento dos fluxos em- 
igratôrios, manter os fluxos de infor- 
maçào e de intercâmbio que façam 
manter esta ponte entre os açorianos 
que residem nos Açores e os açori- 
anos que residem noutros paises do 
mundo. Pela parte do governo da 

Regiào Autônoma dos Açores, dentro 
da limitaçào dos nossos recursos, 
procuramos corresponder a esse de- 
safio na compreensào da sua cres- 
cente complexidade em funçào do 
termo da emigraçâo. Se comparar- 
mos os recursos que mobilizamos 
para o apoio às nossas comunidades 
no exterior com os recursos de qual- 
quer Estado europeu, incluindo natu- 
ralmente o Estado português, somos a 
regiào que mobiliza maior percen- 
tagem dos seus recursos financeiros 
do seu orçamento para este designio e 
para este apoio que eu considero 
essencial para a projecçào dos Açores 
no mundo e para a unidade de todos 
os açorianos. 
Nào é uma ideia exclusiva do meu 
governo, mas tem acompanhando a 
histôria da autonomia recente dos 
Açores, de que nos nào temos uma 
ideia territorial dos Açores. Nos sen- 
timos os Açores nas nossas ilhas, da 
mesma maneira que sentimos os 
Açores no mundo onde quer que este- 
ja uma comunidade de açorianos. 
Por isso, temos esta grandeza modes- 
ta de pensar que estamos por toda a 
parte e que, nôs governo, nào gover- 
namos, nem representamos sô os aço- 
rianos que vivem nos Açores, mas 
temos também obrigaçôes para corn 
todos os açorianos que vivem em 
qualquer parte do mundo. 
Esta nova fase que vivemos nos 
Açores, porém, deve ser também, e 
esse sentimento de confiança e do 
orgulho é que vos quero transmitir, 
um motivo de jübilo para todos os 
açorianos porque hoje os Açores que 
temos sào profundamente diferentes 
daqueles Açores que motivaram flu- 
xos migratôrios ao longo do ùltimo 
século, e no caso particular do 
Canadà, ao longo do ùltimo meio 

lit CONTINUA NA PAGINA 24 
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CARASSAUGA’2002 urn grande sucesso 
Nào tivémos oportunidade de visitar 
todos os pavilhoes da CARAS- 
SAUGA'2002 mas, pelo que vimos no 
Pavilhao Português, no Centro 
Cultural Português de Mississauga, 
nâo temos dùvidas em afirmar que 
constituiu mais um sucesso. 
Desde o atrio à sala de festas, o 
CCPM estava bonito, bem ornamen- 
tado, pondo em destaque o tema do 
ano, o Vinho do Porto. 
E facil perceber porque razao, todos 
os anos, o Pavilhao Português recebe 
elogios e prémios. 
Na abertura, sexta-feira, 24 de Maio, 
o salâo encheu para felicidade de 

todos. Excelentes pratos regionais 
portugueses ao dispor, assim como 
bolos e vinhos. Exposiçôes de 
Artesanato e muita animaçâo. O 
müsico-intérprete Calvâo nào deixou 
de recordar as bêlas melodias do pas- 
sado -Ai, que saudades!- e, os Ranchos 
Folclôricos de Sào José de Oakville e 
do CCPM, evoluiram corn toda a 
beleza dos sens trajes e alegria da sua 
juventude e cbnfiança no futuro. 
Rebeca, Steve Medeiros e o Crupo de 
Müsica Régional do CCPM, deram à 
festa o ritmo que contagiou tudo e 
todos, portugueses e de outras etnias. 
Nos restantes dias, Sâbado e 

Mais de 10 anos no merca- 
do da t:elecomunicaçâa 

Apoiamos a Salvation Army com orgulho 

Oferecendo sempre o melhor para si! 

Começando coin 3^ para PortU93l9 
; qferecemos très plaiios 

Pordigirt fiiaiiii 
Rio a 

S.P011I0 Fram» Itàiia Espanha Aiotaanha 
Piano l* .15^ 

Piano P* .10' .15' 

Sem despesas mensais 
*„Com despesa mensal 

Escolha o piano que mais o ajuda a P0ÜPAR 
nas suas chamadas de longa distancia. 

Nâo hésité em contactar-nos, pois sé assim poderâ saber as grandes 
vantagens de que beneficiarâ 24 horas per dia, 7 dias da semana. 
HOrSfiOSl 2‘' a 6“ feira - 9am - 6pm • Sâbado e Domingo - lOam - 2pm 

Telefone ià: 1866-7274383 ou 965-619-2598 
FALAMOS PORTUGUÊS 

Domingo, houve um pouco de tudo. 
A müsica do Calvâo, demonstraçôes 
de Karate, variedades corn José Cil, 
Emily Melo, Isabel Sinde, Rebeca e, 
logicamente, os grupos folclôricos do 
PCCM, FC Porto de Toronto, Casa 
das Beiras, Arsenal do Minho, As 
Tricanas e Migrantes de Barcelos. E 

tanto mais... 
Parabéns, Luis Arruda e Cilberto 
Moniz, assim como para todos os 
companheiros dos Corpos Cerentes e 
Juventude do CCPM, tal como todos 
os voluntârios. Temos clube, temos 
gente! 

JMC 

A terceira idade do CCPM nào f 
comos sens trabalhos artesanais. 

Luis Arruda, Santa Bettencourt 
e Gilbert Monix, responsâveis e 
activas membros do CCPM e do 

paviihâo português- 
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fjwfrtw/jro 

( a Müs VCPM 
no qnionqm da 
Ro§sts/FPtv. 

I06ERS 

Rancho da casa em movimento. 

Vinho do Porto em 

destaque. 

IVtiîiti/U 

0 animador 

Galvào, müsico 

e interprète dos 

Açores. 

Grande campanha. 
INlao perça esta oferta especial e as nasses 
baixos preços para este fantâsticc saldo... 

lâo dà nada de entrada 
Hâo paga jures 

Nâo faz pagamentos 

DOQQ^QHB 9® Œas. 

w- 

iJuros de 1.9%, durante 
5 anos na maior parte 
dos modèles de 2002 

Cavalier 20014 portas, demonstraçao 

(venda a dinheiro) 

[ARHINÛ OÜSTOMEB TRUST & CORFIDENCl SWCC1945 
Web: www.westyorkchev.com • E-mail: service@westyorkchev.com 

.1 
EGLINTON 

ST. CLAIR Q 

1785 St. Clair Ave. W. (4i6i 656-1200 
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As opinioes expressas por Mateus Machado nao reflectem as opiniôes dojomal 0 Milénio. 

quL asctaoo au. • • 

A historia registou J\ JT%. J.C1. 

^ As mortes surpresas do 21 do Maio 
A intentona de golpe de 
Estado de 27 de Maio de 
1977 em Angola, quando 
um grupo encàbeçado por 
Nito Alves insurgiu-se con- 
tra a direcçâo de Agostinho 
Neto, no que resultou num 
banho de sangue de parte- 

a-parte e de cujas conse- 
quências o pais ainda sofre 
nos dias correntes, foram 
30 mil pessoas mortas e por 
esta razâo Africa e esta 
pagina em particular en- 
contram-se de luto, e é aqui 
revelado os nomes dos 
principals matadores deste 
holocausto. 

Vinte e cinco anos passados, a actual 
direcçâo do MPLA faz "mea culpa" e 
atribui os acontecimentos do 27 de 
Maio a uma "inadequada apreciaçào 
dos fenômenos politicos, econômi- 
cos e sociais da época". Acredita 
ainda o MPLA que "a reacçâo a esta 
acçào, levada a cargo pelas compe- 
tentes instituiçôes para restabele- 
cerem a ordem, comportou também 
exageros, determinados (...) por ex- 
cessos de zelo dos sens principals 
agentes". Os sobreviventes do 27 
Maio reunidos na Fundaçâo corn o 
mesmo nome sentiram-se defrauda- 
dos e irritados corn a declaraçâo do 
Bureau Politico do MPLA sobre 
esses excesses verificados quando da 
condenaçào dos alegados cabecilhas 
da intentona golpista. 
Os conhecidos fraccionistas ou nitis- 
tas preferem acreditar que se trata 
do primeiro passe para que o gover- 
no tenha a hombridade de explicar-se 
sobre o que se passou e o que foi de 

facto o 27 de Maio. O porquê de 
tamanha matança, pois esta esten- 
deu-se até Março de 1978, altura em 
que terâo sido mortes os ültimos 200 
homens. 
Silva Mateus, présidente da 
Fundaçâo 27 de Maio que prometera 
um discurso corn inümeras reve- 
laçôes, acabou envolvendo-se em 
respostas à declaraçâo do BP do 
MPLA recorrendo a histôria. 
Recordou entào que em 1992 o 
Partido Renovador Democrâtico 
(PRD) , do quai era membre, es- 
creveu ao Présidente da Repùblica, 
solicitando explicaçôes sobre o pa- 
radeiro de 30 mil pessoas presas em 
Maio de 1977. 
Na sua resposta o Présidente terâ 
dito que os principals mentores do 
golpe de estado, isto é apenas onze 
pessoas, teriam sido julgadas conde- 
nadas e fuziladas. 
" Aqui hâ uma mentira grosseira, 
porquanto nos nunca assistimos a 
nenhum julgamento. Nito Alves e Zé 
Van-Duném nâo foram julgados 
porque se assim fosse todos nos 
teriamos conhecimento e teriamos 
participado, como testemunhas de 
acusaçâo ou de defesa. Como men- 
tores o documente resposta cita ape- 
nas onze nomes; Nito Alves, Ze Van- 
Dunem, Bakalof, Siannouk, Sita 
Valles , Luis Kitumba, Pedro 
Fortunate, Mbala Neto, Minerva, 
Juca Valentim, a declaraçâo termina 
dizendo que os outres desaparece- 
ram das cadeias. 
Das trinta mil pessoas que nos ques- 
tionavamos sô onze foram suposta- 
mente julgados, condenados e fuzi- 
lados" afirmou. 
Hoje passados 25 anos os sobre- 
viventes do "Holocausto de 27 de 
Maio" pretendem enterrar os seus e 
fazer o tradicional ôbito, Jâ que na 
altura nâo era permitido a ninguém 
tal prâtica e caso o fizessem corriam 
o risco de cadeia e morte. 
Sem pretensâo de perseguiçâo, as- 
sassinate e outras prâticas, os mem- 
bres da Fundaçâo 27 de Maio nâo 
abdicam do pedido de desculpas 
pùblicas pelo MPLA e governo nem 
do levantamento de um monumento 
que simbolize o enterre de todos os 
mortes. 
A fundaçâo nâo se coibiu em citar 
alguns nomes de alegados assassines 
conhecidos e reconhecidos das mais 
de 30 mil vitimas nâo justificadas e 
que poderâo em sâ consciência fazer 
a sua mea culpa, pois caso contrârio 
a politica de reconciliaçâo nacional 

que o governo leva a cabo nâo serâ 
eficaz se nâo for abrangente e inclu- 
siva da quai se contam os nitistas. 
" Se o estado, o Mpla e o seu gover- 
no corajosamente deram esse passo 
pedimos para que dêem outres pas- 
ses, mais longes, nomeadamente a 
abertura do dossier 27 de Maio de 
modo a pôr fim ao mito que ainda 
hoje existe. 
Afinal o que aconteceu em 27 de 
Maio... eu tenho a minha versâo e 
cada um tem a sua versâo. 
Précisâmes aqui de criar esta comis- 
sâo para que se reponha a verdade , 
para que se saiba de facto o que é 
que aconteceu e porquê aconteceu. 
Hoje jâ é tempo e demos o pontapé 
de saida. 
Nos os nitistas no seio do Mpla, os 
fraccionistas escorraçados batidos, 
encarcerados e mortes abrimos aqui 
o dossier 27 de Maio denunciando 
alguns nomes dos nossos matadores, 
eles andam ali: Lücio Lara, Iko 
Carreira, Costa Andrade 
(Ndunduma), Henriques 
Santos(Onanbwe), Luis dos Passes 
da Silva Cardoso, Ludy 
Kissassunda, Luis Neto (Xietu), 
Manuel Pacavira, Beto Van-Dunem, 
Beto Caputo, todos esses sâo mata- 
dores e a lista continua, Carlos 
Jorge, Tito Peliganga, Eduardo 
Veloso da Unicargas, Tony Marta, 
Wadjimbi, Kama Keto, Cunha , 
Saturnine, Pitoco, Osvaldo Inâcio, 
capitâo Muatchianvua o Adeline de 
Almeida, Mainga, Tchizainga, 
Evadi, Loroy, José Maria, Carual, 
motorista de Iko Carreira, 
Kandanda oficial de campo de Iko 
Carreira, Domingos Cadete o 
Muxima, Joâo Job, Ngambâ, Bota 
de Zinco o célébré matador da CR 
do Sâo Paulo, Manino, Beirâo, 
Caspar, Viking, Diogenes , Jaime 
Feliz Bagorro, Armando Fundanga, 
Jacare da Disa, Manuel Berenguel 
da RNA, Domingas da familia 
Mingas, a primeira mulher da lista, 
Jitoeira, Carmelino da judiciâria, 
major Kanhangulo de Malanje e tan- 
tes outres de uma série da lista que 
iremos publicar" afirmou ainda 
Silva Mateus. 
Segundo Silva Mateus a sua 
Fundaçâo estava a espera de ouvir 
do MPLA a criaçâo da comissâo, a 
responsabilizaçâo do Estado e do 
prôprio MPLA pela matança verifi- 
cada e outras, porque de contrârio 
estas pessoas que foram citadas 
poderâo ser alvo de retaliaçâo. 

HBPPV 
iMoeUeifs 

Ao fim de 10 
anos, a Fernanda 
e a Cristina con- 

tinuam a servir os 
seus clientes corn 
o mesmo carinho 

como se fossem 
ainda os 

primeiros. 

Happy Travellers estâ a 
œmemorar 10 anos 

de bons serviços à 
Comimidade. 

Por isso, todos os clientes 
que usem os serviços de 

HïÇïpy Travellers em 2002 
habilitamrse a um sorteio de 

très (3) viagens a Portugal 

Visite-as na Galeria Shopping Centre, 
na Dufferin e Dupont em Toronto 

Ife. OQ ^ <71 

o □ 
<71 
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SIM ao ensino de Português integrado 
A Coligaçâo Luso-Canadiana para a 
melhoria do Ensino gostaria de divul- 
gar uma carta assinada pelo 
Présidente do Conselho Escolar das 
Escolas Catôlicas manifestando o seu 
total apoio à continuaçâo do ensino 
de Português integrado no horârio 
regular dos alunos. 
Alguns elementos dos Conselhos 
Escolares das escolas frequentadas 
maioritariamente por crianças de as- 
cendência portuguesa sâo contra o 
programa. Infelizmente a representa- 
tividade dos pais portugueses nos 
Conselhos Escolares é muito pobre 
ou mesmo nula. Sâo os pais dos 
alunos nâo-portugueses que decidem 

o futuro académico das nossas cri- 
anças? 
Esta a circular nas Escolas de St. 
Anthony e na Escola S. Sebastian um 
inquérito da maxima importância. A 
pergunta, feita em inglês - Are you in 
favour of the continuation of the 
Portuguese Language Program in 
your school? - os pais devem respon- 
der YES, se de facto querern que os 
seus filhos continuem a aprender a 
Lingua Portuguesa. 
Aprender linguas estrangeiras so traz 
vantagens aos nossos filhos. Nâo 
deixem que sejam os pais menos bem 
informados a prejudicar a educaçào 
dos seus filhos. 

Toronto 
Catholic 
District 
School Board 

Dear Ilda Januario: 

As a follow up to our last meeting of the Advisory Committee for the 
Portuguese Canadian Coalition for Better Education I want to affirm my 
support for the International Languages Programs in the Toronto Catholic 
District School Board (TCDSB). 

Portuguese is one of four languages that is integrated in the regu- 
lar school day. More than five thousand students from many etnocultural 
backgrounds are learning Portuguese in twelve Catholic schools. 

As you know, learning Portuguese has many advantages not only 
for students who come from Portugal and other Portuguese speaking coun- 
tries but also for the others. 
Educational research has shown that learning a third language facilitates 
the learning of English, it is recognized as a future employment asset, it 
reaffirms the value of home learning and provides cultural enrichment to 
the school, just to mention a few advantages. 

I strongly support the continuation of the integrated Portuguese 
language program at St. Anthony and St. Sebastian schools and urge all 
parents to do the same. 

It is important for parents to be involved in the education of their 
children. Parents on the Catholic School Advisory Council (CSAC) are 
elected to represent the parent community and I would like to urge you as 
parents in these communities to become actively involved in your local 
school CSAC. 

Please feel free to distribute this letter to the Portuguese community 

•loseph Camevale 
Chair of the Board 

3âo astza s Martial Arts 
1743 St. Clair Ave. 
576 R06isrs Rd. • Keell/Rogers 

Valter Silvestre, 
o Mestre de 
Artes Marciais 
da comunidade 
portuguesa 

Silvestre’s 
Martial Arts 

vai estar presente 
no Summerfest 2002 

da Cirv radio nos 
dias 15 e 16 de Junho. 

416>656*5554 
416>534*5497 

Sim-SESEGiig. 
EM IM niHi FISIM E HEmiL 

Comuniilaile 
I Comunicado 
j A Irmandade das Festas do Divino Espirito Santo de KitcheneeWaterloo informa 
I que sexta-feira, dia 7 de Junho, faz a apresentaçâo do gado com o Pézinho, seguin- 
I do-se cantigas ao desafio. Sabado, às lOhOO, bençâo do pâo e da carne, e bade. 
I Domingo, dia 9, às llhSO, Cortejo e depois Missa Campai e Coroaçâo. Às 13h30, 
I serao servidas a.s Sopas do Espirito Santo. Bade e arraial. Informaçôes no Clube s 
I Português de Kitchener. 

J Sexta-feira, 3i de Maio 
J Jantar da Academia do Bacalhau no Europa Catering, às 19h30. Actuaçâo de | 
I Steve Medeiros e miisica do Tropicalissimo. | 
I Info: 416 254-7Ü60, ou 239-5176, ou 286-4714, ou 260-8920. 'I 

I Sabado, dia i de «Junho | 
i Jantar do 39o. Aniversârio do Canadian Madeira Club-Madeira House C, Centre. | 
I Havera "Madeira de Honra" e Corte do Bolo comeinorativo. Bade e Folclore. | 
I Muitos parabéns! 416 533-2401. j 
I -Community Focus Fundraising Committee com o Block Festival Extravaganza no | 
|, St. Columba & All Hallows Anglican Church (St. Clair e O'Connor). Para as | 
I famdias. Info: 416 686-2120. | 
i -Bazar na Igreja de Cristo Rei, em Mississauga, das lOhOO às 16h30. Os lucros I 
I serao para os jovens da Pardquia. s 
i -Dia do talento Juvend na Casa do Alentejo. Info: 416 537-7766, 

I Oomingo, dia S 
I -20o. Aniversârio e BBQda Sociedade dos Déficientes, nas instalaçôes do Borges. | 
I Foods, em Mississauga. Info: 905 277-0677. I 

I Terça-feira, dia 4 I 
I Tbrneio de Golfe do PCCM, no Indian Wells. Info: 905 286-1311. 

I Quin1:a-feira, dia G I 
I -Inauguraçào da exposiçâo de pintura, na Galeria Corte-Real, do First Portuguese, I 
I pelas 18h00, dos artistas Mia Âzevedo, Isabel Pinto, Margaret Teixeira, Luis Palaio | 

e Gilberto Girio. I 
■ I 

Sabado, dia S | 
-Kizoraba com "ELA" no Lusitania de Toronto, às I8h00. Muamba e churrasco e | 
homenagem postuma a Virgilio Fernandes com a presença do irmao Orlando | 
Fernandes. Info: 416 732-2401. | 

ERVANARIA VITORIA inc. 
PRODUTOS NATURAIS Ë MEDICINA HOMEOPATICA 

Mtu'ifiic mua cntrcvista com o Natiirssta Honieoputa 
Aiitoiiio Meddn)>, jti coin wiiitos rfJio.s- de expcriêcia, 
que a podtrd iijudur im sohiçdo t/o.s §eus problcftms. 

Visite-nos no 920 Dundas Street West 
l elcfone: (416) 603-7978 
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CRONICA A DISTANCIA 

0 Estoiro e as Organizaçôes 
socialistas que pagamos 
O Governo da Repùblica enfrentou deter- 
minadamente o evitar que Portugal fosse 
penalizado pela Uniào Europeia, embora a 
Comissào Europeia ainda diga que o “aper- 
to” dévia ter sido maior, ao que o Executivo 
PSD-CDS fez bem. corn bom senso, em nào 
ir na conversa. 
A verdade dura e crua, é que Portugal tem 
de poupar 425 milhôes de contos até o final 
do ano, sob pena de multa e de corte nos 
Fundos Europeus. 
Mas se o IVA nào tivesse aumentado - e o 
IVA é um imposto socialmente justo, 
porque quem mais paga, é quem mais 
gasta, e quem mais gasta, é quem mais pode 
- se o rVA nào aumentasse, a outra soluçâo 
séria a de cortar nos investimentos, o que 
penalizaria os Trabalhadores, os salârios e 
as classes menos possidentes. Acresce que, 
reduzido o investimento, tal significava 
menos estruturas de desenvolvimento. E 
quando o Pais nào se desenvolve, quem nào 
atinge melhores niveis de vida, sào os que 
ainda nào lhes tiveram acesso. 
Num Portugal que neste momento nào tem 
competitividade, e a produtividade é baixis- 
sima, reduzir o défice nào é um objecto de 
mero exercicio de técnica orçamental, E a 
saida para o desenvolvimento que distriubi 
recursos coin justiça a quem os nào tem. 

E isto sô pode ser conseguido através da 
politica orçamental e da politica de rendi- 
mentos, visto que jà nào temos politica 
cambial e politica monetària proprias, 
agora da competéncia da Uniào Europeia, 
De qualquer maneira, conscguiu-se evitar o 
congelamento dos salârios. Por outro lado, 
o fim das bonificaçôes, que vai poupar 
cento e (rinta milhôes de contos aimais ao 
Estado, significa para os contratos para 
compta de habitaçào, num financiamento 
bancârio de quinze mil contos a vinte anos, 
um agravamento mensal de vinte e très 
contos e quinhentos em relaçào aos con- 
tratos anteriores. Isto num clima estâvel de 
taxas de juro baixas, dada a nossa perteuça 
à zona euro, e donde nào podemos por isto 
mesmo sair, e para tal é esta politica de 
emergência. 
Hâ dias, vi publicada a previsào de aumen- 
to de preços corn esta subida do IVA. Por 
exemplo, um par de sapatos de ,50 euros, 
passaria a custar ,50.85. Uma camisa de 30 
euros, passaria a 30.51. Um automôvel de 
21.000 euros, passaria a 21.359. Um deter- 
gente de louça de 2 euros, passaria a 2.03. 
Um aparelho de televisào de 250 euros, pas- 
saria a 254.27. Um perfume de 40 euros, 
passaria a 40.()8. 
Jà agora, fica aqui a indicaçào da razia que 

A.M.I P. M«(nber AD.P 

MiGUQRA HUOJINDICI D’ASCOLTO 

DOMENICO eOSENTÏNO, H i s 
SPECIAUSTAAPPAREGCHI AUDmVI 

OUVIR é uma prenda preciosa. Infelizmente, 
a poluiçâo sonora, algumas doenças e a passagem 

dos anos de vida, vâo destruindo o sistema auditivo. 

Nos tempos que correm podem surgir sérias consequências a quem 
nào OUVE bem: impossibilidade de ouvir tocar campainhas, per- 

turbar os outros por ter o volume do radio ou da televisào muito alto, e 
nào ouvir convenientemente as palavras que se lhe dirigem. 
Estes apenas alguns pequenos inconvenientes que, num futuro mais ou 
menos proximo, podem provocar desvantagens e isolamentos. 

H, TTT^T TT . I Façii uma consulta na UDI Hearing 
a 1,5 anos que UUI Hearing serve * 
corn sucesso aqueles que procuram 

os seus serviços. A companhia tem e.s- 
pecialistas que avalia corn exactidâo os 
problemas auditivos dos pacientes. 

livres de obrigaçôes, no: 

540 CoUege St. 
Suite #402 Toronto, Ont. 

BLOOR 
N 

SÔ tem que visitar UDI, para um simples e rapide 
teste para saber o que précisa e viver melhor. 

^rÂptûualta as ta cficttuni^ada. 
De Segunda a Sexta, das Warn às 5pm e, aos Sâbados, das Warn à Ipm. 

o Governo da Repiiblica vai 
fazer em Institutos Püblicos vin- 
dos do socialismo, e cuja inutili- 
dade fica assim coiniirovada. 
Sào extintos: 
• Iiistituto para a Inovaçào na 
Administraçào do Estado; 
• AdministraçàoGeral Tributària; 
• Secretaria Gérai do ex-Ministério do 
Planeamento; 
•Conselho Consultivo da Tecnologia da 
Defesa; 
• Comissào Consultiva da Condiçào 
Militai-; 
• Comissào Interministerial de Apoio ao 
Processo de Transiçào em Timor-Leste; 
• Delegaçôes regionais da Direcçào-Geral 
dos Assuntos Consulares e Comunidades 
Portuguesas; 
• Gabinete de Apoio, Estudos e 
Planeamento do Ministro-Adjunto; 
• Secretaria-Geral do ex-Ministério da 

Juventude e Desportos; 
• Gabinete do Serviço Civico dos 
Objectores de Consciência; 
• Comissào Nacioual para as comemo- 
raçôes dos Descobrimentos Portugaieses; 
•Organizaçào para a Emergência 
Energética; 
• Observatôrio do Comércio; 
• Conselho Nacioual da Qualidade; 
• Gabinete para a Pesquisa e Exploraçào de 
Petrôleo; 
• Inspecçào-Geral das Pescas; 
• Comissào Interprofissional da Regiào 
Demarcada do Doiiro; 
•Comissào Liquidatària da EPAC; 
• Comissào liquidatària do ex-Instituto 
Regulador e Organizador dos Mercados 
Agricolas; 
• Instftuto Histôrico da Educaçào; 
• Instituto da Inovaçào Educacional; 
• Instituto Nacioual de Acreditaçào da 
Formaçâo de Professores; 
• Instituto da Histôria da Ciência e da 
l'écnica; 
• Gabinete Coordenador de Politica 
Cientifica e Tecnolôg-ica; 
• Instituto de Cooperaçào Cientifica e 
Tecnolôgica Intcrnacional; 
• Observatôrio das Cièneias e das 
Tecnologias; 
•Auditoria juridica do Ministério da 
Ciência; 
• Departamento de Estatistica do Trabalho, 
Em[)iego e Formaçâo Profissional; 
• Departamento para os Assuntos do 
Fundo Social Europeu; 
• Instituto para o Desenvolvimento Social; 
• Comissariados Regionais da Luta contra 
a Pobreza; 
• Comissào de Gestào do Projecto 
Profissional; 
•Comissào Permanente para a .Segurança 
de Pessoas e Bens nas Obras e Exploraçào 
das l'ravessias do Tejo em Lisboa. 

Estào a ver no que o "despesismo’’ central- 
ista e socialista gastava o dinheiro?!... 
Algumas destas instituiçôes, a sua existên- 
cia, e até o respectiso nome, dào vontade de 
rir!... 

Mas nào fica por aqui. 
Sào fundidos; 
• Centro de Estudos e 

Formaçâo Desportiva, Complexe de Apoio 
às Actividades Desportivas e Instituto 
Nacional do Desporto; 
•Comissào de Peritos para 
Acompanhamento do Piano Nacional con- 
tra a Violêneia Doméstica e Comissào para 
a Igualdade e os Direitos das Mulheres; 
• Instituto de Hidrâulica, Engenharia Rural 
e Ambiente coin a Direcçào-Geral do 
Desenvolvimento Rural, o Instituto 
Nacional de Investigaçâo Agrâria e o 
Instituto de Investigaçâo das Pescas e do 
Mar. 
• Instituto Portugaiês de Arqueologia e 
Instituto Português do Patrrmônio 
Aiquitectônico; 
• Instituto de Aite Contemporânea coin o 
Instituto Português das Artes do 
Esjiectàculo; 
• Instituto Português da Droga e da 
Toxicodependèneia coin o Serviço de 
Prevençào e Tratamento da 
Toxicodependèneia; 
• DirecçàoGeral de Emprego e Formaçâo 
Profissional coin Direcçào-Geral das 
Condiçôes de Trabalho; 
•Instituto Nacional de Habitaçào e 
Instituto de Gestào e Alienaçào do 
Patrimônio Habitacional do Estado; 
• Instituto das Estradas de Portugal e 
Instituto para a Conservaçào e Exploraçào 
da Rede Rodoviâria; 
• Instituto Maritimo-Portuârio corn 
Institutos Portuârios e Instituto de 
Navegabilidade do Douro; 
•Direcçôes Regionais do Ambiente e do 
Ordenamento do Territôrio e Comissôes de 
Coordenaçào Regional. 
Tudo isto servia paia os “boys” e “girls” do 
socialismo!... E preciso ter “lata”!... 
E vào ser drasticamente reestruturados, a 
Comissào Nacional da UNESCO, o 
Instituto Português de Juventude, a 
Secretaria-geral da Presidência do 
Conselho de Ministros, o Alto 
Comissariado pai a a Imigraçào e Minorias 
Etnicas, o Conselho Consultivo para os 
Assuntos de Emigraçào, a Comissào para a 
Igualdade e Contra a Discriminaçào 
Racial, a Comissào Interministerial paia a 
Coordenaçào, Acompanhamento e 
Avaliaçào da Politica de Imigraçào, o 
Secretariado entre Culturas, a Direcçào- 
Geral do Comércio e Concorrêneia, o 
Conselho da Concorrêneia, o ICEP, o lAP- 
MEI, o Instituto de Financiamento e Apoio 
ao Turismo, o INET, o INAC, o Instituto de 
Mercados de Obras Püblicas e Particulares 
e do Imobiliârio e o Instituto do Ambiente. 
Haja Deus!... 
O cpie esse “povo superior” - conforme a 
rua do surdo - que é a “classe politica” de 
Lisboa, em nome do socialismo arranjou!... 
E agora?... Tanto “tacho” socialista ao ar, 
para onde irào eles?... A Maçonaria e os em- 
presârios “cinzentos” desenrascarào... 
Ou vào pretender continuai- a dar “liçôes” à 
Madeira?... 
Haja Deus!... 
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Alunos de Português de Brampton 
em visita de estudo a Toronto 

Aturma de português da escola 
secundaria St. Augustine de 
Brampton deslocou-se esta se- 

mana a Toronto numa visita de estudo 
à comunidade. Acompanhados pela 
professora Aida Nunes, os 20 (de 25) 
alunos do 11° e do 13° anos de escolar- 
idade escolheram como um dos lu- 
gares de visita os efetüdios de Cirv Fm, 
FPtv e Jornal O Milénio para com- 
preenderem como funcionam o jorna- 
lismo e os meios de comunicaçâo social 
portugueses. Nos estüdios de Cirv Fm, 
dialogaram corn Maria Fernanda sobre 
O orgulho português que esta a surgir 

novamente nesta geraçâo de luso-de- 
scendentes. Segundo os mesmos 
alunos, esta visita teve como objectivo 
principal explorar um pouco da comu- 
nidade a que pertencem, embora nâo 
vivam em Toronto, ao mesmo tempo 
que se integram um pouco mais da re- 
alidade portuguesa no Canada. Para 
além da visita feita aos estüdios de 
Cirv, estes alunos também tiveram a 
oportunidade de visitar os bancos, 
livrarias, pastelarias e outros estabelec- 
imentos da comunidade. Parabéns e 
continuem a dar o exemplo de “por- 
tuguesismo” que hoje sentem. 

MOTA AMARAL, Présidente da 
Assembleia da Repûblica, 
feiicitou a iniciativa de se comemorar em Toronto o Dia dos Açores 
o Dr. Joâo Bosco Mota Amaral, Présidente da Assembleia da Repûblica, en- 
viou à Comissâo Organizadora do DIA DOS AÇORES em Toronto uma men- 
sagem, a quai por razôes técnicas somente chegou até nos corn algum atraso. 
Na sua mensagem, a segunda figura da hierarquia nacional, e o Açoriano corn 
a mais elevada posiçâo a nivel de Estado dos ültimos oitenta anos, afirma: 

Meus caros Amigos: 

Félicita vivamente todos os organizadores do importante evento, que teste- 
munha a vitalidade dos comunidades açoreanas do Canada e o seu carâc- 
ter indomâvel. 
A todos desejo, tardiamente embora, uma grande sucesso à meritôria ini- 
ciativa que muito prestigia a nossa Regiào e, no seu conjunto, Portugal. 
Corn os melhores cumprimentos, e um cordial abraço. 

o Présidente da Assembleia da Repûblica 

JOÀO BOSCO MOTA AMARAL 

Todos quantos estiveram ligados à organizaçâo do DIA DOS AÇOIEES em 
Toronto sentem-se profundamente gratos pelas palavras do Présidente da 
Assembleia da Repûblica, numa confirmaçâo da acçâo valida e positiva que o 
Comité Organizador efectivou. Sâo corn afirmaçôes como as do Dr. Mota Amaral 
que dào alento a cada vez mais se trabalhar em prol da nossa Comunidade, da 
nossa Regiào, e no seu todo por um Portugal engrandecido na Diaspora. 

Addison on Bay e Joe da Costa 
(derecem na compra 
de um carro novo ou usado 
preços sensacionais 
e finauciamento excelente 

xid C'JidA Tüô 
AEDrniCI.drilTÜS] 

Entre a compra 
e 0 pagamento, 

tempo para desfrutar 
0 seu carro 

Como sempre,José da Costa oferece-lhe juros e 
preços sem competiçâo no mercado em todos os 

produtos da GM. 
Nào pague juros durante 4 anos na maioria 
dos modelos novos e nào faça pagamentos até 
Setembro na compra de qualquer carro usado 

832 Bay Street, em Toronto 
(a norte da College St J 
Telefone: 416-964-3211 
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A Escola, o Sistema e os Nossos Anseios 

SERVIÇOS E PROGRAMAS DO 
AIDS COMMITTEE OF TORONTO 

399 Church St,, 4th floor 
TofCrtto, ON MSB 2J6 

Fernanda da SHva 

AlOS Commshoe of Torooro 

^ ’ Servlço de aconselhameoto gratuito para famtiias e indtviduos | 
^ infectados ou afectados pelo virus da AIDS/SIDA. | 

,, * Ajuda na procura de emprego e curriculum vitae (resume). | 
I I 

- Preenchrmento de Declaraçâo de Impostos 
I (Iti<x>me Tax return), | 
i i 
I - Aulas de eomputadores para pessoas HIV positivas. | 

I - Programas de educaçâo e prevençâo para jovens e aduAos, | 
I î 
I - Oportunktades de voluntariado e r«Kspectrvo tremo. j 

- Acompanhamento ao médico e ao hospital. | 

^ Assistência para profissiofiafe que trabalham na ârea de | 
HIV/AIDS (médkros, assistentes sociats, etc). | 

TEtî 4i6-340-S484, ext,29Ô (f^rnanda) ou ext, 242 (Rut) 

E-MAÏtî fdastiva#actoroiito.org ou rptres@aetoronto.org 

WEBSITÊî www.actoronto.org/portoguese/tndex.html 

uma maneira positiva para 
o desenvolvimento cultural 
da escola, para mencionar 
apenas algumas vantagens. 
Dou todo o meu apoio à 
continuidade do programa 
de português nas escolas de 

St. Anthony e de St. Sebastian e con- 
vido todos os pais a fazerem o 
mesmo. 
E importante que os pais se envolvam 
na educaçâo dos filhos. Os pais que 
fazem parte do Conselho de Pais da 
Escola Catôlica sâo eleitos para re- 
presentar a comunidade em que 
vivem e faço aqui o meu apelo para 
que todos os pais se interessem e en- 
volvam nas actividades da escola que 
os filhos frequentam.» 
Agradeço à Dr“ Manuela Marujo o 
ter-me enviado esta carta. Para a 
prôxima semana dar-vos-ei mais in- 
formaçôes sobre esta situaçâo. 

Professores universîtàrios 
na Galeria dos Pioneiros 
o Professor Dr. José Carlos 
Teixeira, da Universidade de 
Toronto, foi o cicerone ideal dos 24 
professores universitârios que visi- 
taram a Galeria dos Pioneiros 
Portugaieses, em Toronto. 
Este grupo de professores, faz 
parte dos 3.000 professores univer- 
sitârios -vindos de todas as partes 
do mundo- que se encontram no 
Canada, no "Congress of the Social 
Sciences and Humanities", que 
decorre de 25 dé Maio a 1 de 
Junho. 
Entre os professores, destacava-se o 
Professor Dr. Robert M. Bone, 
Ph.D., Professor Emeritus 
Gography, ex-Director do 

Departamento de Estudos Natives 
da Universidade de Saskatchewan. 
Foi deveras intéressante o interesse 
demonstrado por estes professores 
universitârios pela Galeria dos 
Pioneiros Portugueses, algo que 
nunca tinham visto no pais e con- 
sideraram importante divulgar e 
expandir por outras etnias. 

Rui Pires 

Primeiro foi o fenômeno «Nelly 
Furtado». Agora a selecçâo de 
Portugal no Mundial de Futebol 
voltou a despertar nos nossos alunos 
luso-descendentes o orgulho por 
Portugal. Nào hâ um ünico dia que 
nâo veja um aluno corn uma ban- 
deira de Portugal às costas, que nào 
seja “bombardeada” corn perguntas 
sobre a nossa selecçâo, que nâo me 
perguntem se estou disposta a ensi- 
nar-lhes português. E bonito ver que 
nâo é sô a Filipa, aluna de quem vos 
falei hâ duas semanas, que reconhece 
que o ser português é motivo de 
orgulho. No entanto, entristecem-me 
determinadas noticias que me 
chegam aos ouvidos. 

De algumas semanas a esta parte, 
temos ouvido falar do futuro do ensi- 
no do português nas escolas ele- 
mentares e secundârias de Toronto, 
mais propriamente do risco que esta 
disciplina corre de vir a ser cancelada 
da maioria das escolas onde estudam 
luso-descendentes. Esta semana, a 
Coligaçâo para o Ensino de 

Português recebeu uma carta em res- 
posta ao apelo feito à Direcçâo 
Escolar Catôlica, ao saberem que os 
conselhos escolares das escolas St. 
Anthony e St. Sebastian se tinham 
dirigido à Direcçâo Escolar a pedir 
uma sondagem nessas escolas. Se 
pelo menos 80% dos pais nào votar a 
favor da continuaçâo do programa de 
português nessas escolas, o programa 
integrado terminarâ jâ no proximo 
ano lectivo, corn inicio em Setembro. 
Se a sondagem nestas escolas nào for 
favorâvel à continuidade do ensino 
da lingua portuguesa, outras escolas 
se seguirâo. Existem neste momento, 
cerca de 5.000 crianças a beneficiar 
deste programa. O que muitos pais 
nâo sabem é que ainda hâ pouco 
tempo havia cerca de 9.000 crianças a 
beneficiar do mesmo. 
Na carta que esta semana for dirigida 
à Coligaçâo pelo Director J. 
Carnavale pode ler-se: 
«Gostaria de manifestar o meu apoio 
pelo Programa de Lingua 
Internacionais na Direcçâo Escolar 
Catôlica de Toronto. O Português é 

uma das quatro linguas 
que estâ integrada como 
disciplina no horârio nor- 
mal da escola. Mais de 
5.000 estudantes oriundos 
de vârios grupos etnocul- 
turais têm a oportunidade 
de aprender inglês, actualmente, em 
12 escolas catôlicas. 
Como é do vosso conhecimento, 
aprender português tem muitas van- 
tagens nâo sô para o estudante que 
veio de Portugal e de outros paises de 
lingua oficial portuguesa, como tam- 
bém para outros alunos que estejam 
interessados em estudâ-lo. A 
pesquisa no campo da educaçâo 
mostra que o aprender uma terceira 
lingua facilita a aprendizagem do in- 
glês, é reconhecido como um van- 
tagem para um dia se conseguir um 
emprego, reafirma o valor do ensino 
de casa, assim como contribui de 

Ensino de Português 
em perigo? 
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INTERNET/CIêNCIA 

NUNO GOMES 
http : / /wvTW. nunogomes. com 
Nuno Gomes, um dos pontas de lança da se- 
lecçâo portuguesa para o Mondial 2002, acaba de 
renovar a sua pâgima oficial na Internet. Uma 
ocasiào para conhecer mais do homem em quem 
estâo depositadas algumas das nossas esperan- 
ças. 

RUI COSTA 
http : / / www, ruicosta. corn 
Depois de uma época sem grande fortune no 
Milan, Rui Costa, o grande fantasista, é um dos 
homens-chave da selecçâo de Portugal no 
Mondial 2002. Por ele, pelo seu talento, passera 
boa parte das possibilidades de a équipa brilhar. 
Eis 0 seu site oficial. 

BETO 
http://www,beto22.corn 
Beto, o defesa que acaba de conseguir sagrar-se 
campeâo nacional e vencedor da Taça.de 
Portugal pelo Sporting, vai ser o numéro 22 dos 
Tugas, nome corn que foi baptizada a a selecçâo 
portuguesa no Mondial. "Um sonho", diz ele na 
sua pagina oficial na Internet. Cumpra-se o 
sonho. 

CURIOSIOAOE 
http://aniv.pt.vu 
No Jornal do Aniversério pode descobrir as princi- 
pals noticias que tiveram lugar no dia do seu 
nascimento. Coloque a sua data de aniversério e 
0 site apresenta-lhe todos os acontecimentos im- 
portantes desse dia. Encontre ainda o seu horos- 
cope. 

METEOROLOGIA 
www.climateprediction.corn 
Gostaria de saber como sera o clima daqui a 50 
anos? Pois bem, eis aqui um site que permite 
ficar a par da evoluçào da temperature nos prôxi- 
mos anos. Pode ainda fazer download da simu- 
laçâo climatérica no seu computador. 

TIMOR I 
www.democracynow.org 
Democracy Now é uma rede püblica de radio e 
televisâo. Foi lançada hé seis anos e o seu 
sucesso transformou-a num dos veiculos princi- 
pals para dar voz aos mais fracos. Sem cores 
politicas, nem partidos, a democracia é a palavra 
de ordem. 

TIMOR II 
http://www.etan.org 
A associaçào East Timor Action Network (ETAN) 
tem como objective principal, nos ültimos dez 
anos, nâo deixar passer em vào as atrocidades 
cometidas ao povo timorense. O apoio interna- 
cional desta entidade nào-governamental tem-se 
mostrado fundamental. 

MicrosofI inve$^e em jo^os "online” 
A Microsoft vai investir mais de mil mi- 
Ihôes de dôlares (cerca de 1087 milhôes 
de euros) num serviço de jogos "online", 
Xbox Live, que entrarâ em funciona- 
mento no Verâo. A empresa espera re- 
lançar desta forma as vendas da sua con- 
sola de jogos. 

Gi^anles Iravam ^uerra de preços 
A Microsoft, a Sony e a Nintendo 
travam uma verdadeira guerra de preços 
para conseguir colocar no mercado as 
consolas a um valor mais baixo. Agora 
foi a vez de a Microsoft baixar cem 
dôlares no preço da consola X-Box. 

Venda de equlpamenlos sem fio 
sobeem flécha 
Em apenas seis anos, as receitas da 
venda de equipamentos sem fios corn li- 
gaçào à Rede deverào subir de 3,1 mil 
milhôes de dôlares, em 2002, para 19,1 
mil milhôes de dôlares, segundo dados 
recolhidos pela consultora Pioneer 
Consulting. 

SITES DA SEMANA 

Www.atamiri.cc 

Traduçôes em 65 idiomes na net 
Uma aplicaçâo para traduçâo au- 
tomâtica arquitectada na Bolivia 
poderâ facilitar a vida aos cibernautas 
que navegam na "Torre de Babel" em 
que se transformou a Internet, onde se 
encontram conteùdos em pelo menos 
6.5 idiomas. 
Para superar a confusâo idiomâtica 
que reina na rede, os cibernautas dis- 
pôem agora de mais uma ferramenta, 
o tradutor Atamiri (que significa "co- 
municador"), cujas potencialidades 
estâo a ser testadas num site de con- 
versaçâo electrônica local. 
O matemâtico boliviano Ivan 
Guzman de Rojas, 68 anos, é o autor 
do invento, uma aplicaçâo informâtica 
que permite dialogar na rede em por- 
tuguês, espanhol, francês, italiano, 
romeno e inglês, contendo ainda po- 
tencial para outros seis idiomas. 
A colocaçâo do programa na Web 
tornou possivel que o Atamiri, que uti- 
liza para as suas traduçôes multi- 
lingues uma matriz baseada numa 
representaçào formai do aymara (dia- 
lecto indigena falado no Peru e 
Bolivia), concebido hâ duas décadas 
mas corn sucessivos atrasos no seu de- 
senvolvimento, dê um salto e demons- 
tre os beneficios para os cibernautas, 
indicou o inventor. 
O programa pode ser descarregado 
gratuitamente a partir da Internet 
(www.atamiri.ee). 
O cientista boliviano preconiza ao 

Atamiri um grande futuro no merca- 
do global das traduçôes porque per- 
mite a interconexâo entre vârias lin- 
guas. 
Ào contrârio do tradutor Systran, uti- 
lizado na Europa, que trabalha corn 
16 idiomas e permite a traduçâo de idi- 
omas por pares, o invento bojiviano 
poderâ traduzir vârios idiomas de 
uma sô vez. 
As outras Imguas no quai Guzman 
estâ a trabalhar sâo o sueco, o 
holandês, o hùngaro. o alemào e o ay- 
mara, que deverâo entrar em fase de 
testes no site de chat dentro de dois 
meses. "Todos pensaram que o inglês 
se iria converter na linguagem univer- 
sal da Internet mas isso nâo aconteceu 
e, por exemple, o motor de busca 
Google tem um directôrio de 65 lin- 
guas, porque todos querem conservar 
a sua identidade", salientou. 
Guzman procura agora investidores 
interessados no projecto e que estejam 
dispostos a financiâ-lo corn dois mi- 
lhôes de euros de inicio e entre 4 a (i 
milhôes de euros numa fase posterior. 
O inventor considéra esse investimen- 
to pequeno para desenvolver um ade 
quado nivel lexicogrâfico, permitindo 
até 80 mil entradas por lingua. 
Os câlculos dos especialistas do sector 
indicam que o mercado das traduçôes 
através da Internet tem um potencial 
de aproximadamente 4 mil milhôes de 
euros anuais. 

Em qualquer época 

do ano procure 

todas as mobilias 

para o seu lar em: 
_/l{.anneù Az ^iùaa 

Olualidade 
Origiinalidade 

Bom gosto 
Bons preços 

VISITE JA A ARTNOUA FURNITURE PIUS 

416-53S-1133 
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CARNCIRO - 21/03 A 20/04 

A Lua em bom aspecto com Mai te incute confiança interior 
e sensibilidade na aproximaçào e na comunicaçào com os 

outros. Possui agora um elevado magnetismo pessoal. 

TOLRO - 21/04 A 20/05 

O ponto mais positivo, aquele a que deve dar maior atençâo 
neste momento, sera o seu bem-estar. fisico, a sua saride, a 
sua agilidade, para a acçào e para o trabalho. 

1 
GCMCOS - 21/05 A 20/06 il 

Y'?’ 

Uma relaçâo harmoniosa entre a Lua e Urano ira trazer-lhe 
boas ideias, uma energia fisica mais acentuada e uma boa 
capacidade de levar a cabo uma dada situaçâo. Poderâ ser, 
também, um encontre, uma noticia, um telefonema inespe- 
rados. 

CARANGLCJO - 21/00 A 21/07 

Aproveite esta altura para resolver um assunto que tern pen- 
dente com um amigo, jâ que a amizade ira ganhar nesta 
ocasiâo uma dimensâo muito especial. Evite, no entanto, ser 
demasiado possessive ou correrâ o risco de ser intrometido. 

L£Â0 - 22/07 A 22/08 

Nesta altura ira tirar maior partido da sua vida afectiva e orga- 
nizar melhor todos os aspectos praticos. Sera um tempo mel- 
hor para agir do que par a reflectir ou para se dedicar a ■visôes 

filosôficas da existência. 

ViROCM 23/08 A^2/0^ A'' 

A Lua a transitar pela Segunda Casa indica num momento 
em que terâ uma necessidade determinada de se sentir se- 
guro através de bens materiais. Neste momento, é possivel 
que se sinta bastante “em pânico” financeiro coin a sua situaçâo 
monetâria. 

BALANçA - 23/09 A 22/10 

Sera um bom momento par a se ocupar mais das suas necessi- 
dades imediatas, reorganizando a sua vida pessoal e cuidar do 
seu bem-estar fisico. Um bom regime alimentai; uma boa série de 
sessôes de ginâstica, iniciados nesta altura, darào resultados mais 
évidentes. 

ESCORPIÀO - 23/10 A 21/11 

A Lua em bom aspecto corn Plutào faz corn que as relaçôes coin 
aqueles a quem ama sejam inundadas por pequenas alteraçôes sub- 
tis. Pode bem ansiar por conhecer pessoas novas e "excitantes", cor- 
rendo, assim, o risco de prestar menos atençâo, ou até mesmo 
abandonar, todos aqueles que jâ conhece bem.  

SAGITARIO - 22/11 A 21/12 

Jupiter em conflito coin Lua concede-lhe a possibilidade de 
viver grandes e intensas einoçôes. Auxiliar os sens amigos 
a entrarem em contacto coin os sens mais intimos senti- 
mentos pode muito bem ser consegiiido sein que para isso 
tenha de efectuar um grande esforço. 

CAPRICÔRNIO -22/12 A 20/01 OS TT 
A Lua em bom aspecto coin Saturno faz coin que sinta um 

profundo sentido de responsabilidade e uma seriedade fora 
do habituai. Envolver-se em actividades sociais nâo é de todo 
a melhor ideia neste momento. Ao invés, para apoio emo- 
cional e libertaçâo recorra aos sens amigos e familiales. 

AQLJARIO - 21/01 A 19/02 

A Lua estâ a transitar pela sua Casa II (sector astrolôgico 

que bénéficia as relaçôes corn o piano material). Voce 
poderâ sentir uma maior dependéneia da segurança finan- 
ceira, ela pode tornar-se mais importante para si. 

Peixes -20/02^120/03 
T T7 

A tensâo entre a Lua e Jupiter inclina-o a dedicar-se a novos 
projectos ou a fazer o que se costuma chamar de investimen- 
tos “duvidosos”. Tenha cuidado quando empreender algo 
novo neste momento e aja de uma forma prâtica. 

Embora estas duos imagens pareçam idênticas, 
possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 
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^ Piano, Guiterra, Canüo e muito mais 
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Fotôgrafa processa 
Rod Stewart em meio milhâo 
de ddlares 
O cantor britânico Rod Stewart foi processado por uma 
fotôgrafa, Pat Morris-Evans, devido à utilizaçâo su- 
postamente indevida de varias fotografias. Em causa 
esta uma indemnizaçâo de .500 mil dôlares. 
A fotôgrafa denunciou o facto de Stewart ter usado 
varias fotografias suas em livros e t-shirts oficiais sem o 
seu prévio consentimento. 
A acçâo judicial pode demorar ainda algum tempo a 
ter um desfecho, uma vez que Stewart também iniciou 
um outro processo contra Morris-Evans, alegando que 
a fotôgrafa lhe exigiu um pagamento de meio milhâo 

de dôlares por apenas duas fotografias. 
O conflito entre as partes dura desde hâ dois anos, 
época em que o cantor contratou a empresa da fotô- 
grafa para a realizaçâo do teledisco de «I Can ' t Deny 
It». 
Na altura a fotôgrafa tirou varias fotografias a Rod 
Stewart, apesar de ter recebido indicaçôes para o nâo 
fazer. 
No final, Evans quase que «obrigou» o manager do 
cantor a comprar duas dessas fotos por mil dôlares, 
vindo mais tarde a exigir o pagamento de mais de 
meio milhâo de dôlares devido ao uso das fotos em di- 
versas campanhas de promoçâo e iniciativas - o ver- 
dadeiro centro da questâo. 

Ediçâo «corrigidaii do novo album dos Xutos 
a Pontapés sai a 24 do Malo 
Vai ser colocado no mercado nacional a versâo «cor- 
rigida» do mais recente album dos Xutos & Pontapés, 
«Sei Onde Tu Estas!», lançado a 7 de Maio. A nova 
ediçâo ocorre a 24 de Maio. 
O album ocupa o actual quinto posto da tabela na- 
cional de vendas, mas a primeira e limitada ediçâo 
tinha vârios erros ortogrâficos résultantes de um 
problema grâfico. 

legrveis para o segninte endereço: 

EMI - Valentim de Carvalho 
Ediùcio Lisboa, lote 2.11.Ü1.E -piso'2 
Parque das Naçôes 
1990 Lisboa 

Para quem fôr a Portugal e preferir dirigir-se às insta- 

A editora EMI VC disponibilizou-se entretanto para 
trocar os livretes do CD a quem comprou o album. 
Para tal, os interessados devem enviar por correio o 
livrete corn erro, acompanhado de nome e morada 

Delfina Alexandre 

to Restoration / Enlargement 
ily Collages on canvas 
^nalized Posters & Signs 
nting / Framing 

212 Vodden St. W. 
Brsmpton, ON 

L6X 2V3 

Tel: 905-459-3628 
www.finaimage.on.ca 

laçôes da EMI, deverâ fazê-lo entre as lOhOO e as 
12h30 e das 14h30 às 17h()() dos dias üteis. 
Além do livrete correcto, a estas pessoas sera também 
entregue um CD-single - fabricado exclusivamente 

A. Portela 
^ Construction 

Serviços em escavaçôes, garagens, 
reparaçôes e aumentos da sua casa, 

varandas e casas de banho 

Tel.: 416-535-7252 
. Cell: 416-822-0474 

para estes fâs - que inclui o tema «Circo de Feras», 
uma gravaçâo ao vivo deste clâssico dos Xutos. 
E nâo se esqueçam, no dia 7 de Junho, de ir assistir 
ao vivo o concerto dos Xutos e Pontapés no 
Skydome. 

SONA 
Distributors Inc. 

ISiNCC 
1978 

em 
Electrodoméstïcos 

de 220V/50HZ 
Panasonic, Sony, Aiwa, Whirlpool, Maytag, Magic 

Qief, Kelvinator, Moulinex Kitchen Aid, Hoover, Black 
& Decker, Skill, Pionner, Sharp, General Electric, JVC. 

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

Entrega gratis à companhia de envio 
ou à sua casa em Portugal. 

1520 Steeles Ave. W. at Dufferin St. 
Tel: (905) 669-3734 

TraojiLraiKii 0®Aira©5 
0097 
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Reabertura do SonoBank, da Symington 
Os utentes da sucursal do SottoBank da Symington, 
em Toronto, têm agora um local mais moderno e 
acessivel para os serviços que necessitarem do 
banco. 
Muito?responsâveis e funcionârios do SottoBank, 
clientes e colegas de outros bancos estiveram pré- 
sentes na reabertura da sucursal que, para melhora- 
mentos importantes, esteve em obras algum tempo. 
Agora, mais apto para cumprir a sua missào junto 
da comunidade, o SottoBank, sob a gerência da con- 
hecida Anabela Martins, oferece -através de concur- 
so- um automôvel e outros prémios a quem abrir 
nova conta. 
Nâo façam "de conta" e aproveitem a oportunidade... 

LUSOLOGIAS Perspectivas 

Carno p’ra canhâo 
A insôlita e repreensivel posiçâo do 
Estado português perante os seus ex- 
combatentes, é simplesmente ver- 
gonhosa e imoral e nâo reflecte a 
naçâo universalista, herdeira de feitos 
lendârios pelos quatro cantos do 
mundo, cantada por Pessoa. 
Até O prôprio Camôes sentiria asco 
pela forma hipôcrita de como os res- 
ponsâveis politicos de todas as forças 
partidârias deste Cu da Europa igno- 
ram o assunto, bem como a falta de 
CORAGEM numa decisâo de fazer 
valer os milhôes que todos nos lhes 
pagamos para se sentarem (e muitas 
vezes nem isso fazer) nas dignas 
cadeiras dAssembleia Nacional em 
Sâo Bento. 
O grande Rei D.Joâo II de Portugal, .o 
tal a quem Isabel de Castela chamava 

apaixonadamente de «O HOMEM», 
costumava dizer que «Hâ tempo de 
coruja... e tempo de falcâo». Ora como 
a vergonha é inimiga da coragem, o 
formigueiro politico nacional tem sido 
muito improdutivo no campo da 
Justiça que resta fazer a todos aqueles 
e aquelas que de uma forma ou de 
outra combateram nas Rentes do 
entâo orgulhosamente chamado 
«Portugal Ultramarino». Que se passa 
naquelas cabeças vazias? Nâo sabem 
que o tempo da coruja esta mais que 
ultrapassado neste campo? Sera que 
entre aquela ninhada de Sâo Bento 
nâo se encontra nem um pequeno fal- 
càozinho? 
Temos de aceitar a Histôria corn a cor- 
agem e verticalidade daquilo que sem- 
pre fomos: Um Povo civilizador, pelo 

“Why work 
for loss?” 

LOCAL UNION #30, ROOFER’S SECTION 

NEEDS EXPERIENCED 
INDUSTRIAL ROOFERS 

UNION WAGES 
FAMILY BENEFITS AND PENSION 

CALL: 416-299-7260 

menos na perspectiva oci- 
dental. Mesmo assumindo 
todos os erros dai prove- 
nientes! 
O 25 de Abril estara his- 
toricamente incompleto, 
enquanto durar este peso 
na consciência de todos e 
cada um de nos. Somos COLECTIVA- 
MENTE responsâveis e assumimos a 
Histôria tal e qual, porque todas essas 
etapas passadas serviram de degraus 
progressives, construtivos, ao melhora- 
mento de todos nos e, por consequência, 
da Naçâo e do mundo que hoje possui- 
mos. A nossa quota parte, por mais 
pequena, insignificante, infima que 
possa parecer, contribuiu certamente 
para estarmos aonde estâmes. Hoje 
dizemos ser «orgulhosamente eu- 
ropeus», tal como ontem diziamos ser 
«orgulhosamente sôs», em unissono 
com Salazar. E isto porque as coisas 
mudaram. «Mudam-se os tempos... 
mudam-se as vontades» jâ nos dizia 
Camoes. 
Nâo pretendo e até me abstenho ser pa- 
trioticamente piegas, mas tâo pouco 
aceito ser sardinha em mar de tubarôes. 
Acolhi a mudança e até me bati por ela. 
Nâo fui p’râ cama no 24 de Abril de 
1974 como fascista, acordando no dia 
seguinte como democrata. Mas posso 
afirmar que conheço muitos que o fizer- 
am...E no entanto, nunca os sentei no 
banco dos réus! 
Todos aprendemos e todos benefici- 
amos. Acabemos com esta vergonha 
prostituida, de fechar os olhos aos que so 
cometeram o pecado de servir de carne 
p’ra canhâo. 
Quase trinta anos sâo passados. Cerca 

de um milhâo de portugxieses 
combateram nas vârias Rentes 
da guerra colonial. Destes, a 
percentagem de açorianos foi 
proporcionalmente grande. No 
entanto, mesmo a nivel Açores, 
nâo vejo nem ouço nenhum fal- 
câo politico na Assembleia 

Regional protestar contra o marasmo de 
Lisboa, em defesa dos ex-combatentes 
insulares. Claro que é fâcil dizer que o as- 
sunto pertence ao governo central!... 
Mas... e os lobys? Nâo existem? 
Os nùmeros falam de 140 mil a nivel na- 
cional. Nos Açores, devem rondar os 15 
a 20 mil. Muitos continuam a sofrer do 
sindroma pôs-traumâtico de guerra. 
Destes, 15% corn perturbaçôes crônicas 
para o resto da vida. Nos ültimos vinte 
anos, todos os especialistas estào de acor- 
do de que o sofrimento emocional e 
psiquico é real nestes casos. Os factos, 
cientificamente provados em todo o 
mundo, nâo mentem. Sô os politicos por- 
tugueses viram as costas ao assunto. 
Tentam iguorar, corn flagrante receio 
das consequèncias econômicas que o 
assunto possa acarretar. Hâ dois anos 
apenas é que o Estado Português admi- 
tiu a existência da doença que muitos 
desses compatriotas nossos contralram 
na guerra. 
Apetece-me perguntar: Aonde estâ a 
instituiçâo militar portuguesa neste 
assunto? Evita-o, para poder adquirir 
novo material de guerra e assim ali- 
mentar o lugar de um excessivo 
numéro de générais e almirantes? Nâo 
se compadece corn aqueles que um dia 
foram a sua razâo de existir? 
Numa corja de corujas, nâo haverâ um 
sô Falcâo? 

lusologias@hotmail.coni 



Quinta-feira, 30 Maio, 2002  23 
SAüDE O MILéNIO 

SAUDE EM SUA CASA 
A FORÇA DO SANGUE E SDAS FRAQUEZAS 

A formaçâo de qualquer 
corpo começa sempre corn uma 
célula primordial que, ao multi- 
plicar-se e diferenciar-se, con- 
forme a informaçào armazenada 
nos cromossomas do nücleo 
celular; o côdigo genético, acaba 
por formar um corpo determina- 
do corn toda a sua complexidade 
e perfeiçâo. Essa sintese determi- 
nada pelas forças fantâsticas da 
Natureza, cuja origem o homem 
interpréta de formas diferentes 
conforme a sua religiâo, edu- 
caçâo, ou razào, esta hoje a ser 
analisada até às mais ele- 
mentares, e ao mesmo tempo 
poderosas particulas do côdigo 
genético. IJm dia, ao conhecer- 
mos esse côdigo, poderemos 
controlar o desenvolvimento das 
células estaminais derivadas 
dessa célula primordial, que têm 
o potencial para formarem a di- 
versidade das células maduras. 
Poderemos assim alcançar os 
meios para reparar as anomalias 
celulares das doenças degenerati- 
vas, muitas delas ainda ratais ou 
incurâveis, abrindo novos hori- 
zontes à medicina do futuro. 

O sangue começa corn 
uma célula estaminal que se dife- 
renciou das primeiras células do 
embriào, para continuar a linha 
de multiplicaçâo e diferenciaçâo 
capaz de^originar todas as outras 
células maduras que circulam na 
corrente sanguinea. 

As células do sangue 
formam-se na medula ôssea: o tu- 
tano no interior dos ossos, princi- 
palmente nos ossos achatados das 
costelas, esterno e bacia. Quando 
a medula ôssea esta afectada por 
doença, células do sangue podem 
formar-se no figado, baço, ou nos 
rins. O rim também fabrica uma 
hormona: a eritropoitina, que 
serve para estimular, quando 
necessârio, a produçào de glôbu-, 
los vermelhos. 

Em circunstâncias normals, 
o que acontece quase sempre, o 
ADN do côdigo genético, pré- 
sente nos cromossomas das célu- 
las estaminais, funciona perfeita- 
mente, acabando estas células por 
produzir quantidades especificas, 
tanto em quantidade como em 
qualidade, de células maduras e 
plaquetas sanguineas. 

Os glôbulos brancos sào 
células de defesa contra os invasores 
que podem penetrar no corpo, 
como as proteinas estranhas cau- 
sadoras de alergias, ou os mi- 
crôbios virulentos causadores de 
infecçôes. Os glôbulos brancos 
envolvem e tentam digerir os 
invasores; ao morrerem, nessa 
luta pela integridade do corpo, 
formam o pus: as células mortas 
nos destroços da batalha. As pla- 
quetas, embora sejam apenas frag- 

mentos celulares, sào essenciais 
para evitar heiuorragias. Quando 
existe uma zona de fraqueza num 
vaso sanguineo, ou acontece um 
acidente corn derrame de sangue, 
as minüsculas plaquetas juntam- 
-se e, ao agregarem-se, formam 
uma barreira, tàl como um re- 
mendo, para estacionar a hemor- 
ragia. 

As doenças das células do 
sangue tem origem na sua fonte: a 
medula ôssea, e sào causadas por 
erros na informaçào do ADN nos 
cromossomas das células estami- 
nais geradoras das células do 
sangue. Esses erros sào raros, mas 
podem originar excesso do 
numéro de células, crescimento 
incontrolâvel, deficiência de for- 
maçào, ou um bloqueio completo 
na formaçâo de células san- 
guineas maduras. A anemia por 
falta de ferro é o problema mais 
frequente nas doenças do sangue; 
felizmente, pois as outras doenças 
sào muito mais dificeis de tratar. 

As doenças mieloprolifera- 
tivas sào caracterizadas por 
excesso de produçào de células do 
sangue. Na poliemia vera acontece 
uma formaçâo exagerada de 
glôbulos vermelhos. A cor da 
pele, sobretudo o rosto, torna-se 
rubicundo, e o exame do sangue 
mostra uma quantidade exagerada 
de glôbulos vermelhos. E uma 
doença que se trata corn sangrias 
mas, passados vârios anos, as 
células brancas podem também 
proliferar aparecendo leucemia. 
Na maioria das vezes o excesso de 
glôbulos vermelhos nào é uma 
doença primâria do sangue, mas é 
secundârio a doenças respi- 
ratôrias ou residência em altas 
altitudes. A carência de oxigénio 
causada pela obstruçào à entrada 
de ar, ou pela diminuiçào da 
pressào atmosférica, é compensado 
pelo o fabrico exagerado de célu- 
las vermelhas e hemoglobina, o 
veiculo do seu transporte. 

Na anemia aplâstica existe 
uma supressào profunda da for- 
maçào de glôbulos vermelhos. Na 
neutropenia hâ uma diminuiçào 
acentuada de neutrôfilos, a 
variedade de glôbulos brancos 
responsâvel pelo combate à in- 
fecçào. Estas doenças podem ser 
causadas por efeitos tôxicos de 
alguns quimicos e medicamentos 
na medula ôssea, que sào, na 
maioria dos casos, condiçôes tem- 
porârias secundârias ao tratamento 
de cancro corn quimioterapia. 

As leucemias podem ser 
crônicas, ou agudas. As 
primeiras atacam insidiosa- 
mente mas, passado algum 
tempo, nào se distinguem das 
agudas e, como elas, podem dar 
sintomas de anemia, fraqueza e, 
algumas vezes, febre, derrames de 

sangue, ou infecçôes se- 
cundârias. Os glôbulos 
brancos, de um determi- 
nado tipo, podem apare- 
cer no sangue em 
grandes quantidades. As 
leucemias, doenças in- 
frequentes, mas que nào sào 
raras, podem atacar crianças, 
jovens, adultos na meia idade, ou 
pessoas idosas. Mas, sejam elas 
agudas ou crônicas, ou qualquer 
que seja o tipo de glôbulo branco 
afectado, sào sempre doenças 
sérias e potencialmente fatais. Hâ 
cinquenta anos a morte pela 
leucemia era inevitâvel, mas hoje 
o aparecimento da doença jâ nào 
é uma sentença de morte. O 
grande desenvolvimento das ciên- 
cias médicas e farmacolôgicas 
permite uma remissào temporâria 
da doença em sessenta a oitenta 
por cento dos casos, e a aplicaçào 
de técnicas modernas, como os 
transplantes de medula ôssea, 
permitem uma cura em pelo 
menos cinquenta por cento de 
todas as leucemias. 

A medicina moderna ba- 
seia-se na ciência em constante 
progresse mas, se nào se esquecer 
da solidariedade e compaixào, é 
uma arte ao serviço do homem 

onde nào hâ necessidade 
para alternativas. Como 
em qualquer progresse, 
seja ele politico, social, 
tecnolôgico, ou cientifico, 
existe sempre uma 
reacçào a tentar trava-lo. 

A procura da cüra fora das ciên- 
cias médicas pode nào ser uma 
reacçào ao progresse da medicina, 
mas é, certamente, uma reacçào 
que ignora o estado avançado da 
arte médica; nào como ele estâ, 
mas como é percebido pela popu- 
laçào. As chamadas medicinas e 
terapêuticas alternativas, hojfe 
tào frequentemente e banal- 
mente apregoadas, sào alimen- 
tadas pela reacçào da mente às 
forças adversas da natureza em 
que o homem, fraco e doente, 
muitas vezes a lutar corn frustraçào 
e desespero, procura qualquer 
meio para resistir. O grande 
problema é que esses -meios nào 
sào todos iguais: alguns apoiando-se 
nos pilares da ignorância, outres 
tende como objective a explo- 
raçào da doença. A maior fraqueza 
do homem é o desconhecimento, 
ou a descrença, de que em 
matéria de saüde nào existe 
alternativa ao progresse da ciên- 
cia. 

PHOTOCOPIER & 
PRINTER SALE 

CONTACT SARAH® 
BETA OFFICE AUTOMATION LTD. 

416-248-4248 
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"UNIR E PARTILHAR f resumo das intençôes do Governo Regional 
dos Açores, estraido dos dialogos com o Présidente Carlos César, em Quebéque. 

CONTINUAÇÀO DA PAGINA 07 

século. Vivemos hoje uma situaçào 
diferente. Os Açores hoje crescem, in- 
clusivé a contra-circulo do que se 
passa no prôprio pais, em alguns es- 
paços econômicos como o americano 
ou até o europeu; somos a regiâo da 
Uniâo Europeia corn a taxa mais 
baixa de desemprego; a que tem tido 
os maiores crescimentos acumulados 
de fluxos turisticos; estamos hoje en- 
volvidos numa batalha importante de 
modernizaçâo da nossa agricultura e 
de adequaçào do sistema produtivo às 
obrigaçôes que decorrem da politica 
agricola comum no âmbito europeu; 
somos uma regiâo que privilégia e en- 
tende de importância e estratégica a 
qualificaçâo dos seus recursos hu- 
manos, todos os problemas que en- 
volvem a escolaridade e a qualificaçâo 
para os desafios de desenvolvimento 
que temos â nossa frente; estamos a 
recuperar o tempo perdido. 
Confiamos profundamente no futuro 
dos Açores. Temos a consciência que 
estamos a seguir um caminho seguro. 
Estamos a fazer crescer economica- 
mente os Açores à margem de crises 
de finanças püblicas e na minimizaçâo 
de velhos e persistentes problemas so- 
cials que ao longo de décadas e de 
séculos se têm arrastado sem soluçâo. 
Hoje, os Açores ainda têm problemas 
na ârea da qualificaçâo dos recursos, 
na ârea da empregabilidade, na ârea 
da habitaçâo e em mùltiplos aspectos. 
Mas temos consciência que estamos a 
fazer um percurso positive de que es- 
tamos a melhorar, de que temos hoje a 
confiança dos açorianos nesse proces- 
so, que hoje as forças econômicas e 
empresariais estâo mobilizadas para 
estes objectives de crescimento 
econômico e de partilha de riqueza 
por todas as ilhas e por todos os açori- 
anos. Sentîmes, por isso, que hoje 
qualquer açoriano tem razôes para se 
sentir orgulhoso das suas origens para 
se sentir bem ao voltar ou ao visitar a 
sua terra. Por isso, o testemunho que 
hoje vos deixo é que tenham confiança 
nos Açores, na nossa capacidade de 
iniciativa e de rejuvenescimento e. 

como alguém me dizia hâ dias, o 
Canada jâ nâo é sô no Canadâ. O 
Canadâ também é nos Açores. Vamos 
aos pouces, fazendo boisas de progres- 
se na nossa regiâo, incutindo a espe- 
rança, a confiança, transmitindo 
novos horizontes a novas geraçôes que 
vâo crescendo corn os Açores novos 
que estamos a construir. Os Açores 
sâo, por isso, uma terra corn futuro, 
profundamente diferente daquela que 
era hâ muitos anos atrâs, antes de ter- 
mes alcançado a nossa autonomia 
politico-administrativa e de pudermos 
tomar corn as nossas prôprias mâos a 
conduçâo dos nossos prôprios desti- 
nes, mas também nestes ültimos anos 
uma terra que tem diversificado a sua 
economia, que se tem lançado num 
processo de progresse cuja visibili- 
dade hoje é notôria por todas as nos- 
sas ilhas. E este o sentimento que vos 
quero deixar - um sentimento de con- 
fiança, de profunda esperança no fu- 
turo dos Açores. O mesmo sentimen- 
to corn que partiram milhares e mil- 
hares de açorianos das nossas ilhas 
quando a confiança e a esperança nâo 
residiam nas nossas ilhas. Hoje, sentî- 
mes que estamos a pagar uma divida 
a geraçôes de açorianos, mas que nâo 
tivemos tempo no passade por força 
das circunstândas de a pagar de modo 
a que muitas geraçôes de açorianos 
nâo tivessem que pagar essa factura 
fora dos Açores. Deixo-vos esta men- 
sagem. Quero que tenham no gover- 
no da vossa Regiâo uma entidade so- 
bretudo amiga. O Governo dos 
Açores é o maior amigo de todos os 
açorianos. Deseja sê-lo sempre até ao 
limite dos seus recursos e das suas pos- 
sibilidades. Sô nâo podem contar 
connosco quando nâo tivermos quais- 
quer oportunidades de vos apoiar. 
Mas mesmo assim, terâo sempre, nes- 
sas circunstândas, a nossa soli- 
dariedade, a nossa palavra amiga, o 
nosso pensamento em comum. 
Quando saio dos Açores e estou con- 
vosco, é como se nâo saisse dos 
Açores, mas corn uma vantagem: 
como ainda nâo foi possivel no nosso 
pais aprovar o voto dos nossos emi- 

EXPO 2000 
A garagem que Ihe oferece um serviço compléta ao sou automovel 
Traballio garantido em todas as reparaçôes mecânicas e bate-chapas. 

Confie em EXPO SOOO 
EXPERIÊNCIA E HONESTIDADE AO VOSSO SERVIÇO 

Estimativas gratis 

TelVFait 416-533-2439 

2612 St. Clair Ave. W 
(esquinacomaJaneStJ 

Toronto, Ont. M6H4G9 

Casai Rego 
e Tespectivas 
familias. 

grantes, estou aqui convosco apenas 
corn uma motivaçâo: a de estar corn os 
açorianos, corn pessoas que sentem a 
açorianidade e tem a mesma aima que 
eu. Isso é suficiente para motivar um 
politico, um responsâvel civico, para 
ser solidârio e fraterno até ao limite 
das suas forças. A todos desejo muitas 
felicidades. Agradeço penhorada- 
mente o vosso convite e estarei sempre 
convosco, mesmo quando nâo estiver 
aqui. 

O Présidente da Comissâo Directiva 
do I Festival de Cultura Açoriana, 
Eng. Antônio Fernando Azera da 
Silva, ofereceu em nome de todos, um 
valioso livro sobre o Canadâ e uma 

magnifica peça do artesanato nativo. 
Por sua vez, Carlos César brindou o 
Eng. Antônio Azera da Silva corn uma 
prenda do Governo Regional, tendo o 
mesmo gesto corn o Reverendo Padre 
José Arruda, da Ig^eja de Nossa 
Senhora de Fâtima de Laval. 
Foi uma jornada maravilhosa. 
Reconciliaçâo de irmâos que, no 
fundo, nunca estiveram desavindos. 
Quanto à organizaçâo, "passando uma 
esponja" pelas ingenuidades de quem 
nâo estâ habituado a organizaçôes 
desta envergadura, e na espectativa 
que façam uma auto-contriçâo aos 
pecadilhos, tudo bem. O ôptimo é in- 
imigo do bom. 

JMC/Ana Fernades 

SEM S AUD AIDE 
Educaçâo, Arte e Cultura entre 
es jevens luse-Canadîanos 
Decorreu na Biblioteca/Galeria de 
Arte de Cambridge, na tarde do 
passado domingo, uma mesa re- 
donda onde se debateram questôes 
de Educaçâo, Arte e Cultura entre 
os jovens Luso-Canadianos. 
Especialmente programada a pen- 
sar nos jovens, a sessâo teve como 
moderadora a escritora Anna 
Camara. Tinha sido pedido à 
mesa, constituida por académicos 
e artistas, que apresentasse as suas 
histôrias pessoais enquadrando-as 
na temâtica. Os présentes tiveram 
ocasiâo de fazer comentârios e 
colocar questôes. 
Infelizmente, como é cos- 
tume neste tipo de sessâo, 
a falta de participaçâo 

, dos jovens na audiência 
foi bastante notada. A 
Festa do Espirito Santo a 
ter lugar na mesma bêla 
tarde de domingo era um 
convite tentador para 
convivio ao ar livre, corn 
“sopas”, massa sovada e 
muita müsica. 
Os trabalhos dos artistas 
Teresa Ascensâo, Marie 
de Sousa, Joe Lima e 

Miguel Rocha, estarâo patentes ao 
pûblico até dia 29 déjunho. Talvez 
os professores e os alunos das esco- 
las de Cambridge queiram apoiar 
esta iniciativa da 
Biblioteca/Galeria de Arte local 
visitando a exposiçâo. A criàtivi- 
dade e a beleza das obras expostas 
révéla um promissor futuro para os 
artistas de ascendência portuguesa 
a quem foi dada esta oportunidade 
de apresentar os seus trabalho 
nessa simpâtica cidadezinha do su- 
doeste do Ontario. 
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CLASSIFICADOS 

CZûassi(fiicadûS 

Instaladores de cerâmica c/ experiência. 
Contactar Paulo Tel: 416-725-6199 

Pedreiros para companhia de construçào. 
Tel: 416-826-5703. 

Carpinteiros de armârios e acabamentos 
para casas novas. Tel: 416-730-9327. 

Operador de mâquina escavadora para 
companhia de escavaçâo. 
Tel: 905-738-6655 

Instalador de produtos de aluminio 
c/ experiência. Contactar Dinis Correia. 
Tel: 416-651-1432 

Electricistas e aprendizes. 
Contactar John Nunes. 
Tel: 416-896-2090. 

Recepcionista fluente em português e in- 
glês para companhia de construçào civil 
em Mississauga. 
Tel: 905-670-1976. 

Pessoa para ajudar na cozinha e limpeza 
de restaurante. Contactar Philip. 
Tel: 416-977-1287. 

Senhora para tomar conta de casai idoso, 
incluindo algumas tardas domésticas. 
Tel: 905-823-6170. 

Cozinheira para churrasqueira. 
Tel: 416-537-2098. 

Operador de empilhador c/ experiência 
para companhia de construçào. 
Tel: 416-235-2873 ou 416-990-2563 

Ajudante de cozinheira. Telefonar depois 
do meio dia: 905-270-5060 

Garagem portuguesa précisa 
preparadores para a secçâo de pintura. 

Bom ordenado. Contactem jæ 

416 604-7000 
Aluga-se também terreno protegido, 

na Caledonia e Castlefîeld, para 
grandes arrumaçôes de materials e 

màquinas. 

Precisa-se de mecânico que saiba 
trabalhar com motores pequenos, 

experiência em soldar e 
manutençâo de màquinas e 

ferramentas. 
Bom salàrio e beneficios. 

Contactem Viana Roofing: 
416-763-2664, ou enviem resumo 

técnico pelo Fax: 416 763-5195. 

Vende-se bom negôcio de pâo 

Distribuiçâo de pâo, em Toronto, 

fornecido pela Nova Era. 

300 clientes. 

Telefones: 647-885-9448 
ou 416 535-5255. 

Empregada de mesa para restaurante. 
Contactar Tony. 
Tel: 416-657-1181 

Vende-se 
VW Jetta 98, Stnd., Diesel, A/C, sunroof, 
cert. & teste de emissào incluido, 32,000 
Kms. Preço negociâvel. 
Paie c/Joe 416-880-2240. 

Ria-se agora... 
amanhâ pode ser tarde!^^ 
3 Pescadores, quai deles o mais 
mentiroso. 
Diz O primeiro; 
- Là na minha terra, hà là um rio, 
corn tanto peixe, tanto peixe que 
basta meter o anzol sem isco, sem 
isco , que vem logo 30 ou 40 peixes 
agarrados aquilo. 
- Possas, ena pah. - comentam os 
outros. 
Dizosegundo: 
- E là na minha terra, hà là um rio, 
corn tanto peixe, mas tanto, que 
basta meter a linha, sem anzol, que 
vem logo 100 peixes agarrados. 100 
ou 200. 
- Porra pà, chiça - comentam os 
outros. 
De seguida diz o terceiro que era 
alentejano: 
- Cumpadres, là na minha terra, hà 
là um rio, o Guadiana, conhecem? 
Aquilo là tem tanta péxe, que pra 
meter a linha é preciso desviar o 
péxe! 

rrancesinha e Nolho 
In CREDIElITtS: para 4 a 5pessoas 

I Embalagetti de creme de marisco 
II Âgua 
0,51 de vinho maduro tinto 
1 Cerveja prêta 
1 Garrafa média de polpa de tomate 
1 Caldo de came 
20cm de linguiça fresca 
2 cravinhos 
4 Malaguetas de piripiri cortadas ao meio 
1 Coûter de chà de mostarda 
1/2 câlice de vinho do porto 
Louro 
Sal q.b. 

COhEECÇflO DO MOUlO: 
Diluir o cremc de marisco corn um pouco da âgua. 
Colocar Uxlos os ingredientes numa panela de forma a que 
depuis di' tudo inluxluzido nào liquid muito cheia. 
Corn uma colher de pau dissolva bc;m t<xlos os ingredientes. 
I.eve ao lume e mexer alé começar a ferver. ' 
l’onha em lume muilo brando e deixe cozinhar o 
molho cerca de duas, n'tirando de por vezes a espuma que .se 
Ibrma por cima (' mexendo. 
No final se predsar de engrossar dissolva um pouco de 
maizena e junte ao molho lora do lume de forma a que se 
dissolva bem no molho, lève ao lume mais cinco minutos a 
lerv(>r e esta pronto. 

Francesinha, modo de contruin 
t'atia de pâo de forma, galantine picante ou fiambre, salsicha 
fresca aberta (ocupa metade do pâo), linguiça fresca aberta 
((Kupa a outra metade), carne assada, fatia de pào de forma e 
queijo a cobrir tudo. 

(OflEECÇaO: 
Numa grill de fazer tostas coloque um tabuleiro do tamanho 
da plaça inferior (para nào queimar o pào) e em cima a 
primeira fase de construçào, pâo de lt)rma, galantine, salsicha, 
linguiça. Coloque um pouco de manteiga e grelhe as carnes 
(a meio de gn'lhar ponha uma colher de chà de molho de 
franc('sinha). 
l'indc^esta operaçào, construa o resto da francesinha, tire do 
tabuleiro e leve ao grelhador s6 para tostar e prensar um 
pouco. Cokxjue o queijo e leve ao forno a gratinar. 

Sobremesa: 

Bolo rormiga 
InCREDItriTES: 

8 ovos 
2 châvenas de açûcar 

^ 2 châvenas de farinha 
* 7 chàvena de ôleo 

1 pacote de natas 
150 g de chocolate granulado 
200 g de coco ralado 
1 colher de sobremesa de fermenta em pô 

(OnEECÇflO: 
liatem-se as gemas corn os ovos, até obter um creme 
esbranquiçado, junta-se o ôleo, as natas e o coco. 
Batem-se as claras em castelo. 
Junta-se a farinha e por fim envolve-se as claras em 
castelo juntamente corn o chocolate granulado. 
Leve a cozer em forma untada corn manteiga e 
polvilhada corn farinha em forno médio durante 40 a 
.K) minutos. A— 

TSont 
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A Luso-Can Tuna “obrigou”o 
Comendador Graciano Valente a 

cantar e desafiou ajûventude estudantil 
a format uma tuna em Montreal. 

TRAVEL SERVICES INC. 

421 College Street 
Toronto, Ontario 
M5T ITl 
Tel.: 416-603-0842 
Fax: 416-603-1560 
Toll-Free: 1-888-2326-326 
www.ecoacor.com 
e-mail: sales@ecoacor.com 

CARGA GERAI PARA 

TORO 0 PORTUGAL 
RECEBENDOATIIDEJUNHO 

ECO AÇOR VUGENS 
■ EXCURSAO AO SAKTO GRISTO E FAnnu 
- VIAGERS PARA PORTUGAI 

- OUTROS DESTIHOS 

ESPECIAI DA SEMANA 
-CUBA 

Tudo incluido desde $585“ + Tax 
So aviao *270.“-H Tax 

Omario Kogistraiion luimhtM () I2297()1 

Escola Portugues do Atlântico 
30 anos da Ensino 

professores da Escola e Associaçâo 
de Pais, tal como o fez a Amorim 
Moura. 
Curioso o desafio deixado aos jovens 
de Montreal pela Ana Bailâo, a 
porta-voz da Luso-Can Tuna: Somos 
a ünica Tuna lusa na América do 
Norte e, julgamos, na diaspora. For 
isso desafio os jovens estudantes de 
Montreal a criarem uma Tuna para 
podermos fazer \im intercâmbio 
entre cidades quanto ao "Festival 
Internacional de Tunas" que todos os 
anos realizamos em Toronto. Valeu? 
Pelo aplauso recebido, deduzimos 
que o desafio vai ter resposta ade- 
quada. Quantos Valentes terâ 
Montreal? 
Gostamos das actuaçôes do grupo 
Mexicano, dos Ranchos "Campinos 
do Ribatejo", da "nossa" Luso-Can 
Tuna e do à-vontade dos Jovens 
alunos da Escola Português do 
Atlântico. Nào vimos a actuaçâo da 
Sarah Pacheco mas, nâo precisamos 
vê-la nem ouvi-la, para escrever que 
foi um sucesso. 
Agradecemos ao Comendador 
Graciano Valente o gentil convite 
que nos enviou e por nos fazer porta- 
dores de um abraço ao Comendador 
Frank Alvarez, que nâo pôde deslo- 
car-se, embora o desejasse. 
As nossas felicitaçôes pela obra e 
pelo aniversario da Escola Português 
do Atlântico, extensivas ao BCP, 
pelo patrocinio nunca negado. Que 
bom séria que outras instituiçôes 
apoiassem as escolas de lingua por- 
tuguesa. Onde estâo os Valentes? 

JMC 

O Comendador Graciano Valente 
tem motivos para orgulhar-se da sua 
obra iniciada em 1972: a Escola 
Português do Atlântico, em 
Montreal, uma escola que sempre 
teve o apoio do Banco Português do 
Atlântico, hoje BCP-Banco 
Comercial Português. 
Graciano Valente proporcionou aos 
sens convidados e amigos uma bêla 
festa no Centro Helénico de 
Montreal. Uma festa em que salien- 
tou o apoio que sempre recebeu dos 

pais e professores, amigos e colegas, 
tal como de instituiçôes oficiais. 
O serviço do almoço decorreu va- 
garoso devido aos mùltiplos aconte- 
cimentos durante a tarde de con- 
vivio. No palco, corn apresentaçâo 
feliz de Rosa Velosa e Luis Tavares 
Bello, desfilaram vârios artistas e 
personalidades. Na pista do salào, 
dançaram e encantaram grupos de 
folclore e, no campo educativo, os 
alunos da escola apresentaram um 
simpâtico trabalho, intitulado "Os 

Descobrimentos", que prendeu a as- 
sistência pela pela intençâo e im- 
portância. 
Entre os vârios convidados, desta- 
cavam-se Vasco Marques, Director 
Adjunto e da Direcçào Comercial de 
Emigraçâo do BCP, Laurentino 
Esteves, Deputado do PSD pelo 
Circulo Fora da Europâ, o 
Embaixador de Portugal, Dr. José 
Luiz Gomes, Cônsul-Geral de 
Portugal, Dr. Nuno Bello, Dr. Carlos 
Gomes da Silva, Conselheiro da 
Embaixada de Portugal e elementos 
ligados à escola e à Associaçâo de 
Pais. 
O Comendador Graciano Valente e 
sua mulher Maria Graciosa desdo- 
braram-se em muitas acçôes de sim- 
patia, de modo a que tudo decorresse 
como planearam. E, enquanto estive- 
mos présentes, tudo aconteceu corn 
serenidade e em ambiente de harmo- 
nia e festa. 
O Deputado Laurentino Esteves, de- 
pois de enaltecer o serviço prestado 
pela Escola Português do Atlântico, 
nos ùltimos 30 anos, ofereceu uma 
Plaça e Diploma da Assembleia da 
Repùblica Portuguesa ao 
Comendador Graciano Valente. 
O Director do BCP, Vasco Marques, 
foi por duas vezes ao palco, para re- 
ceber Diplomas de Mérito, o 
primeiro das màos do Comendador 
Graciano Valente e, o segundo, do 
Embaixador José Luiz Gomes. 
A cerimônia da entrega de Diplomas 
e Plaças de Agradecimento 
prosseguiram, corn Graciano Valente 
a fazer as entregas dos mesmos aos 

0 Deputado Laurentino Esteves 
no momento em que estregdva ü 
plaça da Assembleia da 
Repùblica a Graciano Valente. 

% ̂  A. Ponela 
‘Wi Consiniciion 

Serviços em escavaçôes, garagens, reparaçôes e aumen- 
tos da sua casa, varandas e casas de banho 

Mais de 15 anos de experiência 
Antonio Portela oferece-lhe absolutamente gratis o 
“Permit” para a construçào da sua nova garagem 

Tel.: 416-535-7252 Cell: 416-822-0474 



TORONTO BLUE JAYS BASEBALL CLUB 

0 TORONTO BLUE JAYS E A A.C.A.P.O.(ALIANCA DOS 
CLUBES E ASSOCIACÔES PORTUGUESAS DO ONTARIO) 

TÉM 0 ORGULHO DE APRESENTAR 

NOITE 
PORTUGUESA 

A.C.A.P.O. 

SEXTA-FEIRA, 7 DE JUNHO AS 19.05 NORAS 
Hâ festa antes do jogo, com Entretenimento Portugues 
Gomida Portuguesa e um Patio com Geiveja. 
(As 17-3‘^ horas, no exterior das Entradas 5^6) 

Oferta especial de bilhetes de $24» cnsto de $20 

O Dr.Carlos César, Présidente do Governo Regional dos 
Açores, vai efectuar o primeiro lançamento simbolico do jogo 

De o seu apoio! Vista as cores do seu pais... e traga uma 
Bandeira de Portugal! 

• Concerto aj^os o jogo de Basebol, pelos 

"Xutos e Pontapes” 

• Entretenimento Portugaies... ao vivo! 

PARA COMPRA DE BILHETES. CONTACTE A A.C.A.P.O. 

416 536 5961 

A PRIMEIRA SERIE 
DE SEMPRE! 

id 
PARA MAIS INF0RMAÇ0ES, VISITE 

ingays.com 

Frigorfficos potiateis, Mœhilas e malas de tamanhos anormais, nào sào permllas no estâdio 

Billietes também disponiveis nos seguintes locals: 
BLUE JAYS BOX OFFICE BLUE lAYS BULLPEN BLUE JAYS BULLPEN 

at SkyDome Gate 9 at SkyDorne Gate 2 at Commerce Court 
Mon-Fri 8am-8pm Mon-Sun 10am-5ptr, Mon-Fri 8a[P.-5pm 

Sat & Sun lOam-bpm 
Or these Rogers Video Communication Centre Locations (Monday-Saturday 10am-8pm): 

Official Daily Newspaper 

2490 Gerraid St. East, 
Scarborough 

416 699 1465 
333 Bloot St. East, 

Toronto 
416 935 8Û80 

1965-1971 YongeSt., 
Unit A, Toronto 
4 16 544 1429 

120 Front St. East, 
Toronto 

416 955 9555 

3015 Winston Chuichili Blvd., 
Mississauga 

905 569 9353 
660 Eglinton Ave. East, 

Unit 104, Foroiito 
416 486 801 1 

131 Kennedy Rd, North, 
Brampton 

905 457 2764 
3050 Garden St., 

Whitby 
905 665 4632. 

O ROGERS' 



28  
DESPORTO 

Quinta-feira, 30 Maio, 2002 
O MILéNIO 

DESPORTO « DESPORTO « DESPORTO • DESPORTO • DESPORTO • DESPORTO • DESPORTO • DESPORTO • DESPORTO 

LISBOA: A russa Natàlia 
Nazarova célébra a vitôria da sua 
équipa na eliminatôria dos 4 x 
400 metros da Taça dos Clubes 
Campeôes Europeus de 
Atletismo., disputada no Estâdio 
Uni versitârio. 

FOTO ANDRÉ KOSTERS/LUSA 

13.000 
ciclistas 
corn 
coraçâo 
Domingo, dia 2 de JunKo, 
cerca de 13.000 ciclistas vâo 
correr para a “Heart and 
Stroke Foundation”, no 
“Becel Ride for Heart” pelo 
15” ano consecutivo. 
Ciclistas e patinadores con- 
centrar-se^âo na CNE pelas 
7:45 horas da manha poden 
do os corredores partir para 
dois percursos: 25 ou 50 
km, que se estendem pela 
Gardiner e Don Valley 
Parkway. 
Os patinadores poderâo es- 
colher entre 3 percursos: 2,5 
km, 10 km ou 20 km. 
A “Becel Ride for Heart” é 
a organizaçâo que mais din- 
heiro consegue para aquela 
organizaçâo. 

O Sporting Clube Português de Toronto realizou no 
fim de semana passado uma festa corn vista a apre- 
sentar as duas novas équipas juvenis de futebol. 
Apôs um saboroso jantar, onde nâo faltou o gelado 
“verde”, como simbolo da Casa que représenta, 
prosseguiu-se à apresentaçâo das équipas cujos ele- 
mentos foram presenteados corn sacos desportivos 
do Sporting oferecidos por um sôcio e grande amigo 
da casa, Augusto Pires. A primeira équipa a ser 
apresentada foi a de elementos de 11 anos e com- 
posta por: André, Carlos, Alex, Christopher, Jason, 
Brian Philip, Mathew Onilla, Stefan, David, Danny, 
Charles, Ray e Sean. O treinador desta équipa é o 
Armindo da Cruz. A segunda équipa, cujos sacos 
também foram oferecidos por Augusto Pires, é cons- 
tituida por rapazes de 12 anos. Sào eles: Camilo, 
Joe, Brian, Daniel Filipe, Kyle, Miguel, Ricardo, 
Daniel, Patrick, Marco e o Paulo. O treinador é o 
Mario Dias. Présente esteve também o director des- 
portivo do Sporting, José Araüjo. 
O présidente do Sporting Antonio Oliveira dirigiu- 
se aos présentes para agradecer a todos os pais 
que apostaram nesta iniciativa de ser formar 
duas novas équipas de futebol, uma vez que o 
futebol é uma parte importante do desenvolvi- 
mento fisico da criança e dos desportos que 
manterâ estes jovens ligados a Portugal e para 
agradecer a Augusto Pires todo o apoio que 
tem dado ao Sporting a nivel de patrodnios. 
Antonio Oliveira mencionou, de igual modo, 

que na prôxima passagem de ano haverâ o sorteio 
de um automôvel - Dodge Neon 2002 -, com pa- 
trocinio de Augusto Pires. Os bilhetes das rifas jâ se 
encontram à venda e os interessados poderâo entrar 
em contacto corn o Sporting. 
A noite terminou corn chave de ouro. Steve 
Medeiros foi o convidado principal que, como sem- 
pre, encantou os présentes nâo sô corn os temas que 
interpretou do seu trabalho “Porque te amo”, mas 
também corn a maravilhosa “actuaçào à Elvis 
Presley”, como ele tâo bem consegue interpretar. 
Parabéns Steve pelo talento e parabéns Sporting por 
mais esta iniciativa. 

Donovan Bailey présidente do 
comité “Celebrate Canada” 
o campeào olimpico de velocidade 
Donovan Bailey foi nomeado prési- 
dente do comité “Celebrate 
Canada” da provincia do Ontario 
para 2002. 
Donovam substitui no lugar o anti- 
go Premier do Ontario David 

Peterson. 
Donovan Bailey représenta o mel- 
hor que o Canada tem e é o exemp- 
le dum individuo que, nâo tendo 
nascido neste pais, conseguiu 
honrâ-lo através dos sens feitos 
como atleta. 
Bailey tem representado o Canada 
em numerosos acontecimentos 
desportivos internacionais e con- 
tribui corn muito do seu tempo 
para ajudar organizaçôes de cari- 
dade. 
Este ano, as celebraçôes do 50" 
aniversârio deste pais, que ocorrem 
em todo o Canada, terâo lugar entre 
21 dejunho e 1 dejulho, começando 
corn o dia do aborigène e culminan- 
do com o dia do Canadâ, 1 dejulho. 

Sporting de 
Toronto 
apresentou duas 
novas équipas de 
futebol juvenil 
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Exclusivo dos 
jogos do Mondial 
rondo mais 20 
mil assinantos à 
Sport TV 
O canal codificado de 
desporto Sport TV 
prépara a cobertura do 
Mundial de Futebol corn 
mais de 405 mil assi- 
nantes, 20 mil dos quais 
"conquistados" no ùltimo 
mês depois de ter 
adquirido os direitos exclusivos da prova. 
Desde 22 de Abril, dia em que se ficou a saber que a 
Sport TV é a ünica estaçào portuguesa que vai transmi- 
tir integralmente o campeonato do mundo, o numéro de 
assinantes cresceu "quase très vezes mais do que é nor- 
mal", disse à Agência Lusa umia fonte do canal. 
Até Abril, o canal de desporto tinha "cerca de 38.5 mil 
assinantes", chegando agora aos 40,5 mil. 
Em Junho, a grelha de programas da estaçâo sera quase 
integralmente dedicada ao futebol, corn a transmissào di- 
recta dos 64 jogos da competiçào. 
Devido à diferença horâria entre Portugal, o Japào e a 
Coreia, que faz com as transmissôes directas ocorram à 
hora em que muita gente esta a trabalhar, os jogos serào 
repetidos nesse mesmo dia a partir do final da tarde. 

Nanadora Ana Grilo bate novo 
recorde em 800 metros livres 

O britânico Glep 
Richards desliza na 
pista apos perder o con- 
trolo da sua moto e é 
tocado na cabeça pelo 
seu compatriota Steve 
Hislop na primeira de 
duas corridas do 
Campeonato do Mundo 
de Superbikes, disputa- 
do em Silverstone. 

FOTO GERRY 

PENNY/EPA/LUSA 

Ana Paula Grilo voltou a bâter um recorde eu- 
ropeu de nataçào, ao vencer os 800 metros 
livres dos Campeonatos Nacionais de Masters 
do Inatel, em 9.23,38 minutos, no ùltimo dia da 
competiçào em Lisboa. 
A nadadora da Uniâo Desportiva A-dos- 
Loucos, de Alhandra, realizou o tempo de 
9.23,38 minutos, um tempo bastante abaixo do 

anterior que se cifrava em 9.37,42 minutos. 
Ana Paula Grilo tornou-se assim, a primeira 
portuguesa a alcançar um recorde europeu de 
Nataçào, ao vencer os 400 metros livres dos na- 
cionais de Masters do Inatel, na abertura da 
competiçào, ao fazer 4.27,23 minutos, melho- 
rando de forma clara o anterior recorde eu- 
ropeu - 4.33,5. 

Lance Armstrong vence Grande Prémio Midi-Libre 
o ciclista norte-americano Lance Armstrong 
sagrou-se na segunda-feira vencedor da ediçào 
de 2002 do Grande Prémio Midi-Libre, prova 
francesa que o português José Azevedo termi- 
nou no terceiro lugar. 
Armstrong foi quarto na quinta e ultima etapa 
deste Midi-Libre, 172 quilômetros entre 

Anduze e L’Espérou, corn mais 27 segundos do 
que o primeiro, o francés Laurent Paumier, que 
fez o tempo de 4:37.14 boras. 
José Azevedo, ao serviço da équipa espanhola 
ONCE, foi nono nesta derradeira brada, mas 
coin o mesmo tempo de Armstrong, o que lhe 
permitiu subir um lugar na classificaçâo gérai. 

FESTZVAL 

Panasonic RX-D13 
*160.'"'* 

AM/FM/SMO, CD-Cassette Player 

corn Remote Control 

PORTUGUêS CANAL 
Sii-MOBAS POR DIA 

General Electric 
Panasonic RX-FS430 
stereo Radio/Cassette Recorder 

*55.“'' 
*125. 00* 

Citizen JTR1822K 
Portable Ratlio AM/FM 
Cassette/Recorder Player 

Sylvania 
Portable Radio / 

CassetteAM/FM /SCMO 

*60.""* 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

I iNfOnMAÇOES: 

416.537.1088 

Est;es radios est;â 
mus GST & PST 

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 
MISSISSAUGA: Nova Pastry & Bakery - 3635 

Cawthra Rd. Tel: (905) 279-3206 * Impact 

Liquidation - 187 Lakeshore Rd. E. 
BRAMPTON: Concord Furniture - 280 
Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 
HAMILTON: - Alves Meats - 157 Macnab St. N. 
Tel: (905) .528-0165 
LONDON: Acadia Travel 366 Hamilton Rd. 

519-432-3797 * Internacional Gift Shop, 416 
Hamilton Rd. 519-67,5-0446 * Atlantic Sea Fish 

Market, 708 Hamilton Rd. 
519-452-7511 * Ocean Food Center, 778 
Hamilton Rd. 519-452-1220 CAMBRIDGE: 
Beiros Supermarket 50 Ainslie St. S. 519-621-69,50 
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MACAU, CHINA: 
Milhares de pessoas estiveram no Estàdio de Macau para 
presenciarem o jogo de futebol entre Portugal e a China, 
de preparaçâo para o Mundial da Coreia/Japâo. Resultado 
final: Portugal 2 China 0 

FOTO MANUEL DE ALMEIDA/LUSA 

UEFA entrou pela primeira 
vez no Estàdio Alvalade XXI 

Técnico da selecçâo dos 
EUA amove surpresas na 
primeira ronda do mundial 
Bruce Arena, o director técnico da se- 
lecçâo dos Estados Unidos, que vai de- 
frontar Portugal no dia 05 dejunho, no 
campeonato do mundo de futebol, 
prognosticou esta semana que "bavera 
surpresas na primeira ronda do 
Mundial". 
"Toda a gente fala da França e da 
Argentina, mas hoje em dia hâ muitas 
équipas competitivas. Creio que bavera 
surpresas na primeira ronda. Ninguém 
pode entrar no relvado pensando que a 
sua experiência sô por si Ibe darâ a 
vitôria", afirmou Arena. 

Em conferência de imprensa num 
botel de Seul, onde esta alojada a 
équipa norte-americana, o técnico 
manifestou-se "optimista" quanto às 
possibilidades da sua selecçâo, que estâ 
integrada no Grupo D, juntamente 
corn Portugal, Coreia do Sul e Polonia. 
Sobre o encontre do 05 de Junbo corn 
os "Tugas", Arena afirmou estar an- 
sioso para que cbegue esse dia. "Os 
Estados Unidos esperam bâ muito o 
momenta de estreia no Mundial da 
Coreia e Japâo e estou optimista", 
disse. 

Defesa Phil Babb 
sai do Sporting para os 
ingleses do Snndorland 

A UEFA entrou esta semana pela 
primeira vez, apôs uma série de an- 
teriores visitas, na estrutura do fu- 
ture estàdio do Sporting, Alvalade 
XXI, e as impressôes deixadas foram 
muito positivas. 
A satisfaçâo foi expressa por Ernie 
Walker, présidente da Comissâo de 
Estâdios da UEFA e membre da or- 
ganizaçâo do Euro'2004, a cumprir 
mais uma das "visitas de inspecçâo" 
a Portugal, pais organizador do 
proximo Europeu. 

Perante a estrutura oval completa- 
mente delineada, os vârios niveis de 
bancadas alicerçados e toda a estru- 
tura que identifica um estàdio de 
futebol muito definida, Ernie Walker 
mostrou a sua satisfaçâo e ideia de 
que tudo estarâ pronto a tempo. 
"Falta um ano, mas parece que o es- 
tâdio estarâ pronto nos prazos", disse 
ainda o responsâvel, que teve a opor- 
tunidade de discutir também corn o 
Benfica e o Sporting os prazos e fi- 
nanciamentos dos projectos. 

Veteranos de Anlou 
em Bimeirim 
Na festa comemorativa do "30o. 
Aniversârio da Escola Português do 
Atlântico", de Montreal, estivémos 
lia mesma mesa em que se encontra- 
va Fernando Rodrigues, do BCP, 
que acompanhou a Portugal a 
équipa de Veteranos de Laval, o que 
aconteceu pela segunda vez consecu- 
tiva. 
"Os Veteranos de Anjou", represen- 
taram o Canada na XI Torneio 
Internacional de Veteranos no 

Santeirim'2002", participando na 
"Taça Dinosauros", conseguindo a 
7a. posiçâo entre 12 équipas. 
Fernando Rodrigues salientou o ex- 
celente convivio proporcionado 
pelas gentes de Almeirim 
(Santarém), a impecâvel organizaçâo 
e a deliciosa gastronomia. 
Um Maio florido para todos. 
Hâ entre todos uma grande ânsia 
em voltar, o melbor elogio que 
podem fazer a Santarém e sua gente. 

O defesa internacional irlandês Pbil Babb, 
que alinhou no Sporting nas ùltimas duas 
épocas, assinou na terça-feira um contrato 
de très anos corn o Sunderland, informou o 
clube da Primeira Liga inglesa de futebol. 
O antigo jogador do Coventry e do 
Liverpool, entre outros, nâo renovou o con- 
trato corn o clube português, de forma a re- 
gressar a Inglaterra. 
Babb, de 31 anos, que defendeu as cores da 
Repùblica da Irlanda em 34 jogos, esteve 
duas temporadas no Sporting, tendo con- 
tribuido para a conquista da "dobradinha" 
Campeonato-Taça da época agora finda. 

[ Sporting de Braga chegou a acordo 
corn 0 lateral Nelson, do FC Porto 

I o Sporting de Braga cbegou a acor- Nesta altura pode-se dizer que estâ 
f do corn o lateral djreito Nelson, do tudo resolvido e que o acordo é 
I FC Porto, para o seu ingresso no bom para ambas as partes". 
I plantel da équipa minhota, es- O responsâvel do Sporting de 
I perando agora que o jogador se Braga afirma aguardar apenas uma 
I desvincule do clube das Antas. palavra final do FC Porto. "Como é 
I Segundo Luis Macbado, admi- nosso bâbito, estamos à espera que 
I nistrador da SAD dp Braga, a ele se desvincule do clube corn o 
I transferência do ainda "dragâo" quai ainda tem contrato. E continu-» 
I esta praticamente concluida: "Jâ araos a aguardar que o FC Porto 
I cbegâmos acordo corn o Nelson, nos diga alguma coisa", afirmou. 

GP do Monaco: 

Coulthard e Mclaren conquistam 
primeiros triunfos do ano 
David Coulthard e a McLaren con- 
quistaram na terça-feira os 
primeiros triunfos desta tempora- 
da, dominando categoricamente o 
Grande Prémio do Monaco, séti- 
ma prova do Mundial, realizado 
no circuito citadino de Monte 

Carlo. Os irmâos Schumacher ocu- 
param os restantes lugares do 
pôdio, pertencendo ao actual 
campeâo do mundo a segunda 
posiçâo. 
Uma largada muito râpida do pilo- 
to escocês, que ocupava a segunda 

posiçâo na grelha, colocando-o na 
frente ainda antes da primeira 
curva, nunca mais a deixando até 
final, deu também à McLaren 
Mercedes o primeiro êxito de 
2002, depois de um começo de 
época apagado. 
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e peça a 
Caixa Digital) 

Mande activa^ 
j 0 novo Canal £ 
Festival Pertuguës 

TV-SIC. 

1-888-764-3771 

O ROGERS 
Digital Cable 

Acompanhe 

FPTV-SIC, 

124 horas par dia. 

Éara mais detalhes 
lippe para CIRV-fpi: 

416-537-1088 OU 

1-888-764-3771 

Veja a série 
"JORNALISTAS" 

uma grande Itistéria em cada historia. 
WKM 

BPfRITO DA LËI" 
uma nava série na FPtu-SiC, 
à quarta-feira, peias I7ii00. 
A historia de duas jovens advogadas 
em defesa da Lei que representam. 

Atençao, 
Ciutes,Associaçëese 

Paréquias; 
Entrem em contacto corn a FPtv, 
onde podem promover todos os 

dias as vossas actividades. 

Enviem as informaçôes via 

Fæt 416 537-0144 

informaçâo detalhada da programaçâo diâria, consulte o seu 
Guide. CAo seu dispôr no Terminal Digital - use o comando] 
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Srlsbett Proud Sponsor of International Soccer 
Patrocinador Orgulhoso do Futebol Internacional 
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Para todos os sens eventos ou ocasiôes espe- 

cias, contacte Bob Raposo para o ajudar a 

tratar de tudo o que précisa 

(416) 248-0751 A cerveja da comunidade 
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Contra-anàlise de Kenedy pesitiva 
O resultado da contra- 
anàlise à urina de 
Kenedy, recolhida no 
dia 14 deste mês, confîr- 
mou a presença de 
fiirosemida, um diuréti- 
co que faz parte da lista 
de substâncias 
proibidas. 

O veredicto nâo é ainda oficial, mas o 
advogado do Maritimo confirma a 

positividade do controlo a Kenedy, 
que levou o futebolista a ser excluido 
da selecçâo nacional. 
"Parece que se confirma o resultado 
da contra-anàlise", explicou Afonso 
Velosa. 
O advogado do Maritimo, porém, 
acusa o laboratôrio que fez as anâlises 
de ter seguido "procedimentos menos 
correctos". "Um deles trata-se de a 
primeira anâlise ter ficado concluida 
no dia 22 de Maio e de o resultado ter 
sido comunicado à federaçâo a 21. 
Por outro lado, a anâlise foi feita 
através de um procedimento cientifico 
que apenas foi aprovado a 25 de 

Maio". 
Contactado pelo PUBLI- 
CO, Manuel Brito, prési- 
dente do Instituto 
Nacional do Desporto, 
disse desconhecer o resul- 
tado da contra-anâJise e 
apenas confirmou que o 
processo de Kenedy "foi enviado à 
federaçâo no dia 21", acrescentando 
que os représentantes do jogador 
podem apresentar as queixas que 
quiserem. 
Àfonso Velosa, por outro lado, recu- 
sou-se a comentar a noticia do jornal 
"O Jogo", que dâ conta de um contro- 

lo "anti-doping" nâo ne- 
gativo a Kenedy, realiza- 
do a 18 de Fevereiro, 
apôs o jogo entre o 
Maritimo e a Uniâo de 
Leiria, da I Liga por- 
tuguesa. 
A contra-anàlise deste se- 

gundo caso Kenedy, segundo o diârio 
desportivo, esta marcada para o dia 4 
de Junho. A confirmar-se a positivi- 
dade desta segunda anâlise, também 
envolvendo o diurético furosemida, o 
jogador português enfrenta uma sus- 
pensâo que pode ir dos dois aos qua- 
tro anos. 

YOUR DOWNTOWN MINIVAN STORE YOUR DOWNTOWN MINIVAN STORE ® YOUR DOWl DOWNTOWN MINIVAN STORE S? YOUR DOWNTOWN MINIVAN STORE 

HRYSLER DODGE JEEP 
«JOSé CARLOS COELHO-VENDEDOR PORTUGUêS 

^Excepto: Viper, Prowler, Ram’s Town + 
Country, Jeep Liberty, Sebring Convertible 

lease price Is plus down payment, freight, 1”, sec, adm, pde & all applicable 

taxes. Cash selling price Is plus freight, adm, pde a all applicable taxes. 
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FINANCING 
on selected 

2002 models 

GRANDE ESPECIAl 
Caravan, FT Cruiser, Dakota, 
Durango, TJ> Gr. Cherokee, 

Neon, Sebring Sedans, 
Intrepid, Concord, 300 M 

Também fantéstico saldo 
nos carros usados 

2002 GRAHD CHEROKEE 
LTD 4X4 

4.7 1, v8, auto, AC, leather, power sunroof, 
AM/FM/CD with 10 disk changer, chrome 
wheels, trailer tow, p/w, p/1, p/m, cruise, tilt 

Limited time only 

19S9 Audi ft4-2.81 
Low Km, every option 
possible. 

A MUST SEE 

nemo 2002 a grMin cruiser Colectors 

only 750 made in Canada 
Inca Gold in colour, only 
2.000 Km, fully loaded 
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