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A Selecçào Nacional de futebol, que nos represen- 
tou no Mondial Coreia/Japâo'2002, para além do 
que se viu no jogo praticado, falhas e coisas boas, 
mais uma vez nos desiludiu no campo disciplinar. 
Jâ' que em França deram a imagem lamentàvel 
que deram (e foram castigados corn mâo dura por 
isso), nada justificava a "molhada costumeira" à 
volta do ârbitro da partida do jogo Portugal- 
Coreia, apôs a expulsâo correcta de Joào Pinto. 
Sera que atletas de alta competiçâo, corn experi- 
ência na alta roda do futebol mondial, nâo sabem 
que nada demove um ârbitro depois de apitar? 
Sera que o capitâo Fernando Couto desconhece 
que sô deve falar ao juiz de campo em posiçâo cor- 
recta, mâos atrâs das costas ou, pelo menos, bai- 
xadas junto ao corpo, de modo a que nâo dê ideia 
de agressividade? Que raio de atitude aquela de 
agarrar as faces do ârbitro, em fingido gesto de 
simpatia e compreensâo? Como era se o ârbitro 

também o expulssasse, dada a sua falta de verti- 
calidade? 
Porque serâ que sô os jogadores portugueses 
tomam tais atitudes na alta competiçâo? Perder é 
dificil mas é natural e aceitâvel. Agora, enxovalhar 
a camisola que envergam corn cenas de arrua- 
ceiros, isso nunca! E o "menino de ouro" ainda 
nâo aprendeu que os ârbitros em Portugal sâo 
uma coisa e, no estrangeiro, sâo outra bem dife- 
rente? Num mondial nâo conta "meninos boni- 
tos"... 
Como é que um atleta do gabarito de Joâo Pinto 
assume uma atitude daquelas num jogo de "vida 
ou de morte"? 
E corn atitudes destas, individuais e colectivas, 
que acabo por perceber as razôes de tantas mortes 
nas estradas portuguesas. 
A educaçâo civica é uma coisa muito bonita... 

JMC 

sem vertebras 

Tu CO Tu LO coin os leitores 

Olâ, olâ, gente fixe! 
Depois da maratona magnifica da Semana de 
Portugal, veio o fim-de-semana em que se comemo- 
rou o DIA DO PAI um pouco por todo o lado e, es- 
pecialmente, no Earlscourt Park onde CIRV-fm 
apresentou o seu jâ imprescendivel Summerfest. 
Um fim-de-semana em grande para somar ao ante- 
rior... 

Mas, claro, no Verâo tudo serve para um passeio, 
tudo tem ambierite para diversâo, tudo é mais 
propicio ao convivio e ao folguedo. Exemplo disso 
é o Ontârio Place, o "the One For Fun", e para 
todas as boisas, acrescentamos nos. Agradâvel, fâcil 
de visitar, muito para diversâo, desde o simples pas- 
seio à borda-lago e o cinema, dos comes-e-bebes aos 
espectâculos. Vâo até pela tardinha, vale a pena a 
passeata... 

Nos prôximos dias 22 e 23 de Junho, o F.C. do 
Porto de Toronto leva a efeito uma grande festa de 
Sâo Joâo e Aniversârio do clube. 
O arraial de Sâo Joâo realizar-se-â no parque de 
estacionamento da Symington e Dupont, onde estâ 
situada a sede "portista" e a Caldense. No Sâbado, 
actuarâo os Ranchos da Casa dos Poveiros, Os 
Amigos de Peniche, As Tricanas, Clube Português 
de Oakville e do F.C Porto de Toronto. No 
Domingo, corn inicio às 12h30, almoço comemora- 
tivo do aniversârio na sede-social. 
Info: 416 536-2921. 
Parabéns, portistas! 
No dia 7 de Julho, o F.C. do Porto de Toronto rea- 
liza o seu Torneio Anual de Pesca, às 08h00, em 
Port Maitland. Inscriçôes e informaçôes corn 
Fernando Maia, pelo numéro: 416 434-1035. 

Hoje, dia 20 de Junho, a Parôquia de Santa Maria 
dos Anjos célébra o 65o. Aniversârio da Dedicaçâo 
à sua Igreja. 
Celebraçâo da Eucaristia de Aççâo de Graças, às 
19h00, presidida pelo Bispo Nicola DeAngelis, 
Auxiliar de Toronto. 
Nos dias 29 e 30 de Junho, a Festa Paroquial, que 
culminarâ com uma Procissào no Domingo, às 
15h30. Sâbado e Domingo, arraial. 

Sexta-feira, dia 21, no Liberty Grand-CNE, pelas 
22h00, terâ lugar o tradicional SMIRNOFF EXPE- 
RIENCE Industry Award Winner, uma apresen- 
taçâo de modelos e roupas, seguindo-se müsica corn 
DJ para dançar. Antes da passagem de modelos dos 
12 finalistas ao Prémio Smirnoff, haverâ uma 
Conferência de Imprensa, entre as 21h00 e as 
22h00, corn Cocktails, onde os jornalistas poderào 
visionar os 12 modelos em compila. 
Info: 416 504-4405. 

Domingo, dia 23, a Associaçâo Cultural do Minho 
realiza o seu pic-nic anual no Ukranian Park, situa- 
do na Highway 7 com a 4th Line, a Oeste de 
Georgetown. 
Animaçâo a cargo de vârios ranchos folclôricos e 
cantadores ao desafio de Toronto e vindos dos 
EUA. Jogos tradicionais e alegria à minhota. Info: 
Paulo, 416 654-4442, ou Suzy: 416 261-1396. 

O Vasco da Gama F. C., de Hamilton, realiza o seu 
pic-nic no Serbian Trinity C. Center, no 2545 
Guyatt Road, Binbrook, Domingo, dia 23, corn 
abertura do parque às 08h00. 
Futebol, jogos para crianças, torneio de malhas, 
folclore corn o R.F. Vasco da Gama e sardinhas 
para todos. Entrada grâtis aos sôcios corn a quota 
em dia. Info: 905 527-5708. 

Vamos continuar a piquenicar... 
O Amor da Pâtria C. Centre faz o seu pic-nic no 

Domingo, dia 30, no Sherkston Shores, junto do 
Lake Erie. 
Actividades para todas as idades. O Amor da Pâtria 
tem carro para o transporte, caso nâo queira levar 
o seu proprio. 
Informaçôes e réservas: 416 656-9481 (Luis Calado), 
ou 532-2190 (Alda Azevedo), ou 535-2696. 

MONSENHOR BASTOS, entre nôs. 
Jâ se encontra em Toronto o estimado Monsenhor 
Bastos, fundador e responsâvel do Lar de Santa 
Maria de Peniche. 
Monsenhor Bastos vai, como habitualmente, par- 
ticipar no grandioso 27o. Pic-nic do Comité Prô-Lar 
de Santa Maria, este ano no Domingo, dia 30 de 
Junho, no Italian Gardens (Derry Rd. & Trafalgar), 
em Oakville. Sardinha grâtis para todos. 
Depois de visitar Montreal dia 4 de Julho, 
Monsenhor Bastos régressa a Toronto a 10 de 
Julho. Também estarâ em Toronto de 18 a 22 de 
Julho, para participar no "Encontro Mundial da 
Juventude" corn o Papajoào Paulo II. 
Para contactos corn Monsenhor Bastos, podem 
ligar pelo telefone de José e Amâlia Bastos: 416 536- 
2887. 
Bem vindo, Monsenhor Bastos. 

Gosta de emoôes fortes? 
Entâo nâo perça a "Molson Indy", de 5 a 7 de Julho, 
na Exhibition Place, em Toronto. Veja os melhores 
pilotos correndo corn as melhores marcas do 
grande circo da corrida automôvel. 

Pronto, ficaram sugestôes q.b. 
Agora escolha. Nâo esqueça que encontra nas pâgi- 
nas de O Milénio muitas mais sugestôes e oportu- 
nidades de diversâo. 
Corra, sempre, lado-a-lado connosco. 

JMC 
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Na rota das tradiçSes populates poituguesas 
As marchas populares 

O verâo em Portugal é prôdigo em 
Testas, romarias, arraiais e cele- 
braçôes. Em cada aldeia, lugar, 
freguesia ou cidade as gentes descem 
à rua para festejar ou adorar os san- 
tos da sua predilecçâo. 
A cidade de Lisboa nâo escapa a esta 
regra. Sendo até a ünica capital eu- 
ropeia que ainda encerra dentro dos 
seus muros aldeias tipicas corn uma 
vivência muito prôpria e caracteristi- 
ca. E mesmo se é uma cidade de 
grande dimensâo, os habitantes dos 
bairros populares mantêm a chama 
do que se apelida de bairrismo. E é, 
sobretudo, durante os festejos dos 
Santos Populares que essa chama 
mais se manifesta. As gentes dos 
bairros mais conhecidos como 
Alfama, Mouraria, Bairro Alto, 
Castelo, Madragoa, Bica, Alto de 
Pina e muitos outros, atingindo um 
total de 18, ensaiam durante meses a 
fio para desfilarem na Exibiçâo das 
Marchas Populares e tentarem ar- 
rebatar o troféu tâo apetecido. 
Neste ano de 2002, comemora-se o 
70“ aniversârio da primeira realiza- 
çâo do Concurso das Marchas 
Populares de Lisboa, em 1932. Como 
este concurso nâo se realizou conse- 
cutivamente, até hoje tiveram lugar 
somente 32 eventos. Se no inicio a res- 
ponsabilidade da organizaçâo cabia 
a dois jornais lisboetas, rapidamente 
a Câmara de Lisboa passou a substi- 
tui-los regulamentando também as 
formas do concurso e do desfile. 
O desfile deste ano, que durou horas 
a fio, fez-se na Avenida da Liberdade 
perante as autoridades autârquicas, 
numerosa assistência e corn trans- 
missào directa pela televisào. 
Alguns dos grupos recorreram a fi- 
guras conhecidas para serem 
madrinhas e padrinhos. A artista 
Maria Rueff, os cantores da velha 
guarda como Antonio Calvârio, 

e os casamentos de S. Antonio em Lisboa 

Artur Garcia e Maria Valejo, fadis- 
tas como Nuno da Câmara Pereira, 
apresentador de televisào Joâo 
Baiâo, etc. emprestaram a sua noto- 
riedade e popularidade para cativar 
os votos do jüri. 
A grande Marcha de Lisboa 2002, in- 
titulada Lisboa Donairosa, corn 
mùsica e letra de Eurico Augusto 
Cebolo, era obrigatoriamente inter- 
pretada por todos os grupos. 

E Lisboa donairosa 
Garrida, garbosa. 
Que vai a passar; 
Ai, ai, ai... 
Sempre jovem, divertida, 
Cenârios da vida 
Nos vem recordar; 
Ai, ai, ai... 

Leva telas corn gravuras 
De lindas pinturas, 
Brasôes do passado; 
Ai, ai, ai... 
Sâo reliquias memorâveis 
De feitos notâveis 
Dum nobre legado. 
E o refrâo... 

Lisboa... 
Nesta marcha tâo vistosa, 
Alegre, vaidosa 
E bem portuguesa; 
Lisboa... 
Altaneira, sorridente. 
Desfila, contente, 
Pôe fim â tristeza! 

Lisboa... 
Pelas ruas da cidade, 
Feliz de verdade. 
Corn aima entoa; 
Lisboa... 
E cançâo que nos conquista, 
Castiça, bairrista, 
E sempre Lisboa. 

Vejam todos como passa, 
Tâo cheia de graça 
E de tradiçâo; 
Ai, ai, ai... 
Ouçam-na cantar de novo, 
Em honra do povo 
Do seu coraçâo; 
Ai, ai, ai... 

Santo Antonio genuino. 
Corn seu Deus-Menino, 
Saiu do altar; 
Jubiloso, abençoa 
A sua Lisboa 
Amor secular. 

Refrao 

Azulejos de Lisboa 
Janelas da nossa histôria, 
Hinos que a cidade entoa 
Num sonho que sobrevoa 
As paisagens da memôria. 

Marvila, que é uma freguesia da zona 
oriental de Lisboa, desenvolveu-se a 
partir da realizaçâo da Expo 98. A 
Marcha de Marvila apresentou-se 
pela primeira vez ao Concurso das 
Marchas Populares em 1952 e, desde 
entâo, participou em todos os concur- 
sos. 
É a quinta vez que obtém o primeiro 
prémio. Ganhou o do ano passado e, 
de novo, o deste ano o que prova uma 
certa regularidade e qualidade. 

A letra é bonita e a mùsica é 
prôpria das marchas popu- 
lares mas, convenhamos que, 
ao ouvi-la dezoito vezes de 
seguida, as pessoas présentes 
começam a impacientar-se e 
atingem uma espécie de satu- 

■raçâo... 
Cada grupo participante 
tinha, como é ôbvio, uma in- 
dumentâria e um tema prôprio. 
Marvila conseguiu o pleno. A indu- 
mentâria era bem apropriada ao cariz 
de uma Testa popular, simples e 
sôbria. A coreografia bem desenhada 
e o tema da cançâo era bem lisboeta e 
português: Azulejos de Lisboa... 
Nâo admira, pois que tenha sido o 
grande vencedor da noite. 
Corn letra e mùsica de José Vala 
Roberto, Azulejos de Lisboa reza 
assim... 

Acordo à beira do Tejo 
Beijo a manhâ de Lisboa 
Respiro em cada azulejo, 
O tempo que voa 

Azulejos sâo viagens 
A luz do sol, à luz da lua, 
Sâo as mais vivas imagens 
De arte na rua 

Casamentos de Santo Antonio 
Uma das outras grandes tradiçôes lis- 
boetas da época dos Santos 
Populares, é o da cerimônia conheci- 
da pelo casamento do Santo Antonio. 
Como este santo é conhecido por ser 
muito casamenteiro, hâ casais que es- 
colhem este periodo para darem o nô. 

Esta escolha também nâo é por acaso. 
E que os noivos seleccionados para 
fazerem parte do grupo recebem 
muitas prendas, passeiam em carros 
antigos descapotâveis e têm a honra 
de transmissâo televisiva para todo o 
pais! 

Este ano, foram 16 os casais felizardos As fotografias bem o provam. 
que disseram sim numa cerimônia Felicidades para os noivos. 
que teve lugar na Igreja de Santo 
Antônio, numa bêla tarde de verâo. Amadeu Moura em Lisboa 

Esta reportagem teve o patrocinio da;  

a Companhia certa para quem sabe o que quer VêSTXSOL 
TOfJttS 
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Osler fish Warehouse 
uma nova peixaria ao 
dispor da comunidade 

ERVANÂRIA VnORIA inc. 
PRODÜTOS NATURAIS E MEbICINA HOMEOPATICA 

Partido de Jacques Chirac 
ebteve maieria abseluta na 
Neva Assembleia Nacienal 

Bush fera ordenado à CIA 
para derrubar Saddam 
"per todos os meios" 

O conhecido comerciante Tony 
Bêlas, inaugurou na passada quarta- 
feira, na esquina da Osler e Dupont 
(a seguir à sede do Sporting C. P. de 
Toronto), uma enorme e bem situada 
peixaria, a Osler Fish Warehouse, ao 
dispor da comunidade portuguesa e, 
naturalmente, ao serviço de todos os 
que queiram peixe fresco ou congela- 
do, tal como outros artigos ligados a 
este tipo de negôcio. 
Instalaçôes prâticas e parque au- 
tomôvel sâo outras das facilidades 
que lhes oferece a Osler Fish 
Warehouse. Houve müsica e 
sardinhada para todos. 
Os nossos parabéns e o desejo de 
sucesso. 

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

A Uniào para a Maioria 
Presidencial (UMP), o novo 
partido do présidente 
Jacques Chirac, obteve a 
maioria absoluta na 
Assembleia Nacional france- 
sa, segundo os resultados ofi- 
ciais divulgados ao inicio da 
semana. 
A UMP, criada antes das 
eleiçôes legislativas para re- 
unir as diversas tendências 
da direita e assegurar a 
vitôria, obteve 355 lugares 
num total de 399 eleitos pela direita. 
A esquerda, que deteve até ontem a 
maioria absoluta corn 319 deputados, 
nâo ultrapassou os 178 lugares (147 
do partido socialista, 21 do comu- 
nista e très dos Verdes). 

FOTO MEHDIFEDOUACH/EPA/LUSA 

A Assembleia Nacional tem 577 de- 
putados, numéro que corresponde às 
circunscriçôes nas quais foram eleitos, 
normalmente por cinco anos. Cada cir- 
cunscriçâo corresponde a um territôrio 
corn cerca de 100.000 habitantes. 

A Casa Branca deu ordens à CIA 
para que utilizasse todos os meios e 
ferramentas necessârias para capturar 
o chefe de Estado’ iraquiano, Saddam 
Hussein, incluindo o uso da força, 
noticia o "The Washigton Post", citan- 
do fontes "bem informadas". 
O diârio indica que as ferramentas 
passam pela disponibilizaçâo de 
maior ajuda econômica, militar e tec- 
nolôgica à oposiçâo iraquiana, uma 
nova recolha de informaçôes sobre o 
exército e o governo iraquianos e o re- 
curso a forças especiais. 
O jornal norte-americano acrescenta 
que Bush jâ destinou "dezenas de mi- 
Ihôes" de dôlares para a operaçâo e 
que o director da CIA terâ advertido 
que a operaçâo necessitava de um es- 

FOTO TIM SLOAN/TS/EPA/LUSA 

forço diplomâtico, militar e econômi- 
co para resultar. 

Mim]it€ mmi eiitrcviata corn o Xatiiristfi Hofiictiputn 
Afitü/ii'o Mfiieiro.% /d coin inn/tos ûIIOS de experiêda, 
ifue o poderd afiidar mf i,ofnçdo dos sens problef/uis. 

Ministre israelita denuncia 
que palestinianos preparam 
atentados 
o ministre israelita da 
Defesa, Benjamin Ben 
Eliezer, advertiu a populaçâo 
do seu pais que cinco suicidas 
palestinianos estâo prontos a 
cometer atentados suicidas 
em Israel. 
O ministre afirmou à radio 
püblica que o governo israeli- 
ta sabe que os preparatives 
para os ataques estâo avança- 
dos e que esses atentados 
podem ocorrer a qualquer momento. pedindo-os de agir nos territories 
Recordou que cinco outros suicidas palestinianos ocupados durante oper- 
foram detidos na semana passada im- açôes do exército 
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Abra uma conta ainda hoje...e habilite-se a 93Hhar 

Toronto 
1106Dundas St.W. 
Tei:416 568 8597 

Toronto 
1502 Dupont St. 
Tel: 416 533 7686 

Brampton 
135 Main St. N. 
Tel: 905 457 9090 

Hamilton 
281 Barton St.E 
Tel: 905 521 5635 

Simplifique a sua vida Torne-se cliente do SottoBank 

2002 Chrysler Sebring* 
cortGsia de Toronto Chrysler, 

O concessionàno no coraçâo da comunidade 
*carro nào exatamente como na fotografia 

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

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

e ambos estarâo habilitados a ganhar. 
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LOUTiÉ: O par Russo, Marat Gimaev e Alina BassyuK, revalidaram em 
Loulé, o titulo de campeôes mundiais de danças de salâo. Um campeonato 
do mundo de danças de salào que reuniu 60 représentantes de 30 paises. 

FOTO LUIS FORRA/ LUSA 

Governo e Governo Regional falham no 
apoio às Comnnidades Madeirenses 
Declaraçôes de boas intençôes nâo re- 
solvem os muitos problemas com que 
estâo confrontadas as comunidades 
madeirenses, problemas esses que se 
arrastam sem que o Governo e o 
Governo Regional da Madeira dêem 
passos sérios para a sua resoluçâo. 
Muito dos problemas estâo depen- 
dentes da administraçâo central e do 
Governo, mas o Governo Regional nâo 
se pode esquivar âs suas responsabili- 
dades e peca por nâo dar o acornpa- 
nhamento devido â problemâtica das 
comunidades madeirenses. 
Esta sera sem düvida a primeira con- 
clusâo a tirar da jornada promovida 
pela CDU - Madeira, realizada no dia 
12 de Junho, na quai participou Joâo 
Armando membro do Comité Central 
e da Direcçâo da Organizaçâo na 
Emigraçâo do PCR Um Jornada para 
melhor conhecer os problemas corn 
que estâo confrontadas as comu- 

nidades madeirenses. 
Joâo Armando e Edgar Silva respon- 
sâvel do PCP - Madeira, encon- 
traram-se corn a Consul da 
Venezuela no Funchal e corn repré- 
sentantes do Centro Social das 
Comunidades Madeirenses. No final 
do dia realizou-se na sede do PCP 
uma reuniâo corn émigrantes e ex- 
emigrantes que transmitiram as ex- 
periências vividas. 
As questôes ligadas corn a falta de 
apoio ao ensino do português na 
Venezuela, a ausência de medidas 
que facilitem a integraçâo dos que re- 
gressam â sua regiâo, questôes li- 
gadas corn a obtençâo da nacionali- 
dade portuguesa, a discrepância de 
preços praticados pela TAP nos voos 
de e para Caracas. Foram alguns dos 
temas mais abordados e sentidos. 

DOE do PCP 

GNR e PSP reforçam vigilância nas praias durante o Verâo 
As operaçôes de vigilância das 
zonas costeiras e matas de todo o 
pais vâo envolver centenas de efec- 
tivos da GNR entre 28 de Junho e 
15 de Setembro, anunciou esta se- 
mana o comando-geral da corporaçâo. 
Uma primeira fase começou no 
litoral algarvio e costa vicentina. 

que vai ter um reforço de 330 mi- 
litares, incluindo um pelotâo em bi- 
cicleta. 
Na segunda fase, as operaçôes serâo 
reforçadas corn elementos de outras 
unidades, algumas corn sede em 
Lisboa, e que envolvem équipas corn 
câes e bicicletas, além do normal pa- 

trulhamento a pé e de carro, afir- 
mou o capitâo Belo, do comando- 
geral da GNR. 
Algumas centenas de homens e mu- 
Iheres da GNR vâo ser distribuidos 
por todo o territôrio nacional em 
varias datas, no âmbito das campa- 
nhas "Verâo Seguro 2002" e "Chama 

2002". 

A PSP também vai iniciar em Julho 
o patrulhamento em bicicleta das 
praias da Costa da Caparica e do 
centro histôrico e zonas ribeirinhas 
de Setùbal e Barreiro, disse o co- 
mandante distrital da PSP de 
Setùbal, Machado da Silva. 

Domingos Meat Packers Ltd 
restas do 
Centro Cultural 
Português de 
Mississauga 

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) 

com o conjunto 
Jovem Império 

'omin^üs 

INFO: 905-286-1311 

Tel: 1416) 762-5503 OU 1-800-935-4441 
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Jovens de london risitaram a Galeria dos Pioneiros 
22 alunos da Escola Comunitâria de 
Português de London, Ontario, acompan- 
hados da Directora, Ana Paula Tavares, e da 
professora Maria Celeste, visitaram a 
Galeria dos Pioneiros Portugueses em 
Toronto. Esta visita vem na sequência do 
"lOo. Encontro dos Professores de 
Português dos EUA e Canada", que teve 
lugar em London, onde parte destes alunos 
deu uma preciosa ajuda. O tema do 
Encontro baseava-se na Histôria de 
Portugal, dai a ideia da Coordenadora do 
Ensino no Canada, Dra. Graça Assis 
Pacheco, de incluir a Galeria dos Pioneiros 
Portugueses na rota dos jovens estudantes. 
Era bom que os alunos de todas as Escolas 

de Português fizessem uma visita à Galeria. 
O pioneiro Antonio Sousa e a co-fundadora 
da Galeria dos Pioneiros, Bernardete 
Gouveia, foram os anfitriôes dos estudantes 
portugueses de London que se confessaram 
impressionados corn o que viram. 

Na mesmo dia, o Ministre da Cidadania e 
da Terceira Idade do Ontario, Dr. Carlos de 
Faria, assim como o casai Palaio, Isabel 
Pinto e Marina Candeias, estiveram pré- 
sentes. O Dr. Carlos de Faria prometeu en- 
viar uma carta de felicitaçôes para a Galeria 
dos Pioneiros Portugueses e uma foto da 
tomada de posse como Ministro do 
Governo do Ontario. 

f estas do Espirito Santo da 
Casa dos Açores 

De^ 23 a 30 de Junho, a Casa dos 
Açores, em Toronto, realiza a sua 
tradicional festa em Honra do Divino 
Espirito Santo. 
Domingo, dia 23, abertura pelas 
14h00, corn reza do Terço ao Divino 
Espirito santo e recepçâo a todos os 
présentés. 
De segunda a quinta-feira, pelas 
19h00, sera rezado o Terço em louvor 
do Padroeiro da Casa dos Açores. 
Sexta-feira, dia 28, a partir das 17h00, 
Bençâo das Pensôes e distribuiçâo das 
mesmas. Abertura do bazar e dispen- 
sa. Caçoula para os présentes e mùsi- 
ca para dançar. 
Sâbado, dia 29, a partir das 08h00, en- 
trega de Pensôes ao domicilio. As 
19h00, sera servido um jantar de 
carne guizada. Actuaçôes do Rancho 
Folclôrico Cantares e Bailares de S. 
Miguel e de vârios artistas locais. 
Bazar, arremataçôes e baile corn Os 

Vadios. 
Domingo, dia 30, pelas 13h00, cele- 
braçâo da Santa Missa, seguindo-se a 
Coroaçâo. Pelas 17h00, serâo servidas 
as Sopas do Espirito Santo, inter- 
vençâo dos foliôes do sr. Antonio 
Cordeiro, seguindo-se o sorteio de 4 
prémios e arremataçôes. Eleiçâo de 
novos Mordomos e encerramento. 
Informaçôes detalhadas: 
416 603-2900, ou 562-2911. 

A Casa dos Açores em Toronto, tal 
como nos anos anteriors, realiza uma 
excursâo a Fall River por ocasiâo das 
grandes Testas do Divino Espirito 
Santo da Nova Inglaterra. Saida de 
Toronto no dia 22 de Agosto e regres- 
so no dia 26. Para marcaçôes, pas- 
sagens e hotel, liguem os numéros: 
416 603-2900, ou 562-2911. 
Os interessados devem inscrever-se o 
mais rapidamente possivel. 

iŸa0e.Ue.Ÿs 

Hs^îpy Travellers estâ a 
œmemorar 10 anos 

de bons serviços à 
Comunidade. 

Por issO) todos os dientes 
que usem os serviços de 

Happy Travellers etn 2002 
habilitam-se a um sorteio de 

très (3) viagens a Portugal 

Ao fim de 10 
anos, a Fernanda 

e a Cristina 
continuam a 

servir os seus 
clientes corn o 

mesmo càrinho 
como se fossem 

aindaos 
primeiros. 

Visite-as na Galeria Shopping Centre, 
na Dufferin e Dupont em Toronto 
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Quim Barreiros 
"Depois da Uma"... a qualquer hora! 

Ai esta ele de novo, com a sua habitual graça e 
malandrice. 
Quim Barreiros, com o seu velho bigodaço e 
chapéu preto, mantém o seu apego à müsica bre- 
jeira portuguesa, para alegria dos seus imimeros 
admiradores e das festas populares portuguesas. 
Quim Barreiros nao tern emenda, nem aqueles 
que gostam das suas cantigas, cheias de ma- 
treirices e insinuaçôes. 
O mùsico Jorge do Carmo foi o produtor e res- 
ponsavel pelos arranjos e execuçôes de guitarra. 
Deram o seu contributo, os musicos Todor 

Tchobanov, Sertorio e To Andrade. 
Os coros para este trabalho de Quim Barreiros 
estiveram a cargo de Jose Valadas, To Andrade, 
Rui Vale, Daniel Papança, Ricardo Faustino e 
Antonio Diogo. 
Divirtam-se com o Quim Barreiros e os temas 
"Depois da Uma", "Meias de Renda", "Aeroporto 
do Mosquito", "O de bêbado nâo tern dono", 
"Toda a gente jâ sabia", "Chifre inflamado", 
entre outras, que têm os ingredientes necessârios 
para vos alegrar e fazer esquecer as contas para 
pagar. 

A veterana e romântica ÂGATA gravou novo 
trabalho. 
As cançôes sâo quase todas do seu composi- 
tor/autor predilecto Ricardo, com "intromis- 
sôes" de Toy, Nikita e Leonor Ferrâo. 
Para além da maioria das composiçôes, 
Ricardo Landum assina a produçâo e os ar- 
ranjos. 
Os elementos que executaram os trechos sào: 
Ricardo Landum (guitarras), J. Silva (per- 
cussôes), José Martins (saxofone), José 
Manuel Raminhos (trompeté) e Jorge Simôes 
(trombone). O som e misturas estiveram a 

cargo de José Félix e Tô Carvalho. 
Os coros, corn Ricardo, Cristine e Nikita, 
com exepçâo das cantigas "Amar nâo é erra- 
do", "Es o mesmo" e "Deixa-me viver a 
minha vida", que têm produçâo e arranjos 
de Toy, no estûdio Duplisom, 
ÂGATA, surge-nos neste album igual a si 
prôpria, embora, mais comedida e segura 
que ultimamente. "Viver a Dois (nunca 
soubeste)", é um tema à boa maneira da 
dupla Ricardo/Agata, corn agrado certo. 
Para os fâs de Âgata, uma boa prenda de 
Verâo. 

Tenha um Verâo ritmado corn "Swing Brasil" 
É isso. Swing BrasU" esta no bom ca- 
mirihoi. Quente, feliz, cheio de boa 
vontade e talentos vârios... 
A banda Swing Brasil tem a .magia e o 
ritmo dos nossos irmâos brasileiros, 
inimitâveis. Na müsica e na bola, sâo 
mesmo bons! 
Bonitas, jovens , irreverentes, a malta 
da banda diverte-se... diyertindo os 
outros. 
Este trabalho da Editera Espacial, é 
uma semente verdejante plantada "à 
beira mar". Qbrigado Portugal, escreve 

o responsâvel da banda, grato pela 
oportunidade que receberam dos por- 
tugueses. 
Nos tarabém dizémos OBRIGADO a 
uns e a outros. E bom podermos escu- 
tar e dar ao pé ao som dos Swing 
Brasil. 
Escutem "Mayonesa", "Suavemente", 
"Na manteiga", "Apaixonada", "Dong 
Dong", "Coraçâo dgano", "Quem de 
nôs dois" e "Banho de chuveiro", que 
vos vai agradar e entusiasmar. Os 
Swing Brasil vieram para ficar! 

Parabéns 
as companhias e 
novos membros 
Oupont; Roofing Ltctn 

Crawfoi'd Roofing Utd. 
Roof Vac Ino, 

V.O.N. Roofing l»td. 
Cr*aft: Sheet; IVIet;al S Roofing Lt:d. 

Thittmph Roofing and Sheet Metal Inc, 

Procura trabalho? 
Contacte j à: 

Local 30 - Tel: 416-299-7260 

g 
SCARBOROUGH LEXUS TOYOTA 

Os preços mais acessiveis 
Juros a partir de 0,9% 

Facilidades de pagamento 
Veja porque razâo 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 

I Tel.: 416 751-1530 • Cell: 416 219-1721 
1-^—1 (Z:>|-E>0LIS ®TOYOTA| 
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Esirangeiros levam os 
“nossos” Dinossauros 
Galopim de |ir/i 
Carvalho foi ao 1: ^ i |P L 
Laboratôrio de 
Histôria Natural da 
Batalha observar os 
resultados das Ipa 
escavaçôes 

A falta de sensibilidade e apoio das 
entidades oficiais para o 
patrimônio paleontolôgico na- 
cional deixa o caminho aberto a in- 
vestigadores estrangeiros, que 
fazem escavaçôes em Portugal e 
levam os achados para os seus pai- 
ses, sem dar conhecimento à co- 
munidade cientifica portuguesa, 
disse ao Correio da Manhà o di- 
rector do Museu Nacional de 
Histôria Nacional (MNHN), 
Galopim de Carvalho. 
Segundo o responsâvel, que falava 
na Batalha, as recentes descober- 
tas de fôsseis e pegadas de dinos- 
sauros em territôrio nacional têm 
dado visibilidade internacional ao 
Pais, enquanto local rico no 
dominio da paleontologia, mas a 
falta de apoio do poder central 

para a preservaçâo deste 
patrimônio acaba por ser 
aproveitada pelos estrangeiros. 
"Àinda continuamos a ser sur- 
preendidos por grupos de investi- 
gadores estrangeiros que vêm fazer 
escavaçôes, descobrem coisas e 
nâo dizem nada a ninguém", afir- 
ma Galopim de Carvalho, lamen- 
tando apenas saber destes traba- 
Ihos através de artigos publicados 
em revistas cientificas. 
Para exemplificar estas afir- 
maçôes, o paleontôlogo référé o 
caso das minas de carvâo da 
Guimarota, em Leiria, onde um 
grupo de alemâes encontrou "ossos 
de mamiferos primitivos", que levou 
para a Universidade de Berlim. 
Apesar das varias tentativas para re- 
cuperar os achados e transformar o 
espaço em museu, a falta de apoios in- 
stitucionais fez "morrer" o projecto. 

Hissas perdem 500 
mil fiéis 
As missas de domingo sâo partici- 
padas por 1,4 milhôes de pessoas. A 
Igreja Catôlica portuguesa perdeu 
mais de meio milhâo de catôlicos 
praticantes nos ùltimos 25 anos e hoje 
as missas de domingo sâo frequen- 
tadas por 1,4 milhôes de pessoas, re- 
velam os resultados provisôrios do re- 
censeamento da prâtica dominical di- 
vulgados, em Fâtima, nas jornadas 
pastorals do episcopado. 
Segundo D. Antonio Marcelino, vice- 
presidente da Conferência Episcopal 
Portuguesa e organizador das jor- 
nadas, os dados agora revelados "têm 
de ser cruzados com as conclusôes da 
sondagem dos comportamentos reli- 
giosos" realizada em Maio, pela 
Universidade Catôlica, a 3.448 pes- 
soas. 
No intervalo de 14 anos, entre 1991 e 
1977, registou-se uma diminuiçâo de 
197 mil praticantes (menos oito por 
cento), enquanto no periodo entre 
2001 e 1991 houve uma diminuiçâo 
de 310 mil praticantes (menos 14 por 
cento). Assim, entre 2001 e 1997 o- 
bservou-se uma quebra de 507 mil 
praticantes dominicais, o que corres- 
ponde a menos 21 por cento. 
A quebra é "mais pronunciada" nos 
individuos do sexo masculino, verifi- 
cando-se que os catôlicos praticantes 
sâo "maioritariamente do sexo femi- 

nino", ou seja, 64 por cento. 
Outra conclusâo que se pode retirar 
do ultimo recenseamento da prâtica 
dominical, realizado em Março do 
ano passado nas igrejas, aponta para 
uma "alteraçâo significativa" na com- 
posiçâo etâria dos praticantes, no sen- 
tido de um "nitido envelhecimento". 
Verifica-se um "decréscimo acentua- 
do" de praticantes entre os 7 e os 24 
anos e um "forte crescimento" de pes- 
soas corn mais de 54 anos, enquanto 
as classes etârias intermédias estâo 
em "decréscimo moderado". 
Em 2001, a classe etâria corn menor 
numéro de praticantes é a dos 15 aos 
24 anos, enquanto nos recenseamen- 
tos anteriores tinha sido a dos 25-39 
anos. 
Quando se analisam os resultados res- 
peitantes aos jovens corn idades entre 
os 15 e os 24 anos, verifica-se uma 
quebra "maior nas raparigas do que 
nos rapazes". 

Grande campaniia. 
IMao perça ea'ta oferta especial e os nossos 

CflVSliBr 20014 portas, demonstraçâo 

(venda a dinheiro) 

ÊÂBNING CUSTOMER TRUSTA OONPIRENCE SINGE 1945 
Web: www.westyorkchev.com • E-mail: service@westyorkchev.com 

3^ o| 

EGLINTON 

ST. CLAIR 

1705 St. Clair Ave. W. i4i6i 650-1200 
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Portugal e o pais da UE 
mais prejudicado com o 
alargamento ao leste 
Portugal é dos 15 paises da Uniao 
Europeia (UE) aquele que terâ um 
saldo custos/beneficios mais negativo 
com o alargamento da UE a paises da 
Europa Central e de Leste, segundo 
intervençôes do seminârio de abertu- 
ra da Semana do Leste Europeu. 
Vitor Martins, antigo secretario de 
Estado dos Assuntos Europeus e con- 
suitor sénior da Schroder Smith 
Barney, destacou que, sendo os riscos 
do alargamento "relativamente cer- 
tos", o que resta a Portugal é centrar- 
se nas oportunidades. 
O antigo governante salientou que 
muitos dos paises candidatos têm um 
perfil economico muito coincidente 
com o português e as mesmas vanta- 

gens comparativas, concorrendo tam- 
bém com Portugal na atracçào de in- 
vestimento estrangeiro e na captaçâo 
de fundos comunitârios. 
Acrescentou que Portugal é mais pe- 
riférico em relaçâo aos paises mais 
desenvolvidos da UE do que o centro 
e Leste europeu. 

Vitor Martins afirmou que, como 
Portugal se atrasou, so esta em 
condiçôes de tirar partido de oportu- 
nidades de segunda geraçâo, mas que 
"sâo ainda oportunidades intéres- 
santes", recordando que vâo ser os 
paises do alargamento que crescerào 
mais rapidamente e atrairâo mais in- 
vestimento estrangeiro. 

1” teletranspone de lui 
Uma experiência de teletransporte de 
luz - transmissâo à distância e instan- 
tânea de informaçôes e de particulas - 
foi pela primeira vez realizada corn 
sucesso por uma équipa de cientistas 
australianos. 
O anüncio foi feito na segunda-feira 
pelo ministro da Ciência australiano, 
Peter McGauran. 
Para esta experiência, a équipa da 
Universidade Nacional Australiana 
(ANU), em Camberra, que inclui tam- 
bém cientistas europeus, fez o "scan- 

ning" de um raio laser no quai tinha 
previamente introduzido um elemen- 
to de informaçâo, um sinal radio. 
Em seguida, os cientistas destruiram 
este raio laser, deixando apenas o 
sinal radio, que foi depois enviado 
para uma estaçâo de recepçào situada 
a um metro de distância. 
Nove nanosegundos (nove milésimos 
de milionésimos de segundo) mais 
tarde, explicou o responsâvel da 
équipa, o fisico australiano de origem 
chinesa Ping Koy Lam. 

AlOS Comminess of Toronto 

SEKVIÇOS e PROORAWIAS DO 
AIDS OOMMITTÊg OFTORONTO 

3S0 Chtarch m„ 4ib floor 
Tofo«tô, ON MSB 2J6 

Fernanda da Silva 

Ruî Pires 

Serviço de aconselhamento uratuito para famtlîas e indhriduos 
infectados ou afectados pcio virus da AIDS/SÎDA. 

Ajada «a procura de emprego e curriculum vîtae {résumé). 

Preenchimento de Deciara^o de Impostos 
(Income Tax return). 

Aulas de computadores para pessoas HIV positivas. 

.Programas de educaçâo e prevençio para jovens e adutt:os. 

Oportunidades de votuntariado e respectivo treino. 

Acompanhamento ao média» e ao hospital. 

Assistênela para profissionais que trabatham na ârea de 
HIV/AIDS (médicosr assistentes sociais, etc). 

TCt; 416-340-8484, ext.290 (f^manda) ou ext. 242 (RuI) 

e-MAItî fdasifva#actoronto.org ou rptres#actoronto.org 

WEBSITEï www.actoiojito.org/poftuguese/index.litml 

PJ desmantela banda violenta 
A Policia Judiciâria (PJ) deteve 
nove elementos de uma organi- 
zaçâo criminosa e violenta que 
praticava assaltos à mào arma- 
da a viaturas de topo de gama 
e que tinham como destino 
final um pais africano, infor- 
mou a instituiçào num comu- 
nicado divulgado na quarta- 
feira. 
A PJ afirma que foram 
roubadas dezenas de viaturas e * 
que o grupo actuava principal- 
mente na zona da grande 
Lisboa. O alvo preferencial eram 
jipes e carrinhas todo-o-terreno. As 
acçôes eram «preparadas ao por- 
menor» e muitas vezes corn violên- 
cia, chegando mesmo a acontecer o 
sequestro das vitimas. 
As viatura roubadas eram conduzi- 
das para portos do norte da Europa, 
sendo depois embarcadas corn desti- 

no a Africa para satisfazer encomen- 
das pessoais. 
O grupo começava por referenciar 
previamente quer a viatura a roubar 
quer o respectivo proprietârio alvo. 
Seguidamente, corn recurso a armas 
de fogo, obrigava as vitimas a entre- 
garem-lhe as chaves e os documentos 
das viaturas e mesmo outros objectos 
pessoais, como ouro e telemôveis. 

Assassines de porteiro 
punidos corn pana niaxinia 
Os dois individuos que se sentaram 
no banco dos réus do Tribunal da 
Boa Hora, em Lisboa, acusados do 
homicidio de um porteiro da dis- 
coteca Kremlin, foram na terça-feira 
condenados à pena maxima de 25 
anos e ao pagamento de elevadas in- 
demnizaçôes aos familiares das viti- ; 
mas. 
Ficou provado no acôrdâo lido pelo 
colectivo de juizes presidido por ^ 
Abilio Ramalho, que os arguidos 
Bruno Araüjo, de 24 anos, corn a al- 
cunha de 'Popeye', e Joâo Vaz, de 26 
anos, conhecido como o 'Vassouras', 
faziam parte do grupo que, cerca das 
08h00 de 17 de Março de 2001, se 
deslocou de carro à discoteca 
Kremlin, localizada na zona da 
Avenida 24 de Julho, em Lisboa. 
Os cinco individuos, membros deste 
grupo, sairam do Renault Clio 
Williams em que seguiam corn a in- 
tençâo de entrar nas instalaçôes da 
discoteca. No entanto, a proximidade 
da hora de encerramento da discoteca 
levou o porteiro de serviço a barrar- 

Ihes a entrada. 
Insatisfeitos corn a récusa, os sujeitos 
voltaram ao automôvel, tendo quatro 
deles regressado armados de pistolas 
e revôlveres, de calibre de guerra, 
fazendo uso das mesmas para dis- 
parar indiscriminadamente contra as 
pessoas que se encontravam à porta 
da discoteca. 
Os mais de 20 projécteis disparados 
atingiram mortalmente o porteiro 
Sérgio Reis, de 26 anos, e feriram out- 
ros très seguranças (um dos quais 
irmâo da vitima), e um cliente. A 
porta encontravam-se ainda mais qua- 
tro clientes, que nâo foram atingidos. 

Mais de 200 sindicallstas 
assassinados ou 
desaparecidos em 2001 
A repressâo anti-sindical esta aumen- 
tar em todo o mundo. Sô em 2001 
foram assassinados ou desapareceram 
223 sindicalistas, mais 14 do que no 
ano anterior, segundo dados da 
Confederaçâo Internacional de 
Sindicatos Livres (CISL), informou a 
UGT em comunicado esta quarta- 
feira. 
Na lista apurada pela CISL, que rep- 
résenta 157 milhôes de trabalhadores 
filiados em 225 organizaçôes do 
mundo inteiro, a Colombia apresen- 
ta-se como o pais mais violento, corn 

201 assassinios ou desaparecimentos, 
quatro mil prisôes, mil feridos e 10 
mil despedimentos. 
De acordo corn a confederaçâo inter- 
nacional, as violaçôes dos direitos 
sindicais registaram-se em 132 paises 
e territories, o que demonstra «uma 
politica anti-democrâtica em certes 
Estados, e uma competiçâo sem es- 
crüpulos no piano econômico». 
«É neste contexte que a UGT consi- 
déra a solidariedade sindical interna- 
cional déterminante», manifestou a 
organizaçào. 
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A Escola, O Sistema e os Nossos Anseios 
O programa de inglês: 
as exigências curriculares 
Quando analisamos o curriculo do 
Ontario sobre a disciplina de 
Inglês, temos que tomar em 
atençâo as diferentes categorias em 
que esta se divide: jâ falâmos do 
ESL (Inglês como Segunda 
Lingua) e a semana passada abor- 
dâmos O lugar que o inglês desem- 
penha na vida escolar do aluno, se- 
gundo o documento curricular. A 
terceira categoria, de igual im- 
portância, inclui a descriçâo deta- 
Ihada de cada nivel e cada ano de 
escolaridade do inglês. 
Embora pareça muito simples, 
nem todos os pais têm conheci- 
mento de como funciona o sistema 
de créditos em inglês. Num dos 
primeiros artigos, mencionâmos 
que o aluno nécessita de 4 créditos 
obrigatôrios de inglês, mais um, 
também obrigatôrio, sobre um as- 
pecto da lingua inglesa: jornalis- 
mo, poesia... No entanto, este ùlti- 
mo crédite sô se pode completar 
uma vez que se frequente o 11° ou 
12° ano. Este artigo, porém, ainda 
esta relacionado corn os graus 9 e 
10. 

Logo na primeira pagina deste do- 
cumento, pode ler-se que o 
Programa de Inglês inclui cursos 
obrigatôrios para o diploma se- 
cundârio e cursos de opçâo, co- 
nhecidos em inglês como “elective 
credits” que permitem ao aluno ex- 
plorar os seus interesses pessoais e 

aprofundar o conhecimento 
adquirido nos cursos obrigatôrios. 
Os cursos obrigatôrios colocam ên- 
fase na leitura, na escrita, na uti- 
lizaçâo da lingua como meio de co- 
municaçâo e de expressâo, assim 
como no conhecimento da lin- 
guagem jornalistica. Como parte 
dos cursos obrigatôrios, os alunos 
necessitam completar um crédite a 
inglês no grau 9 e outre no grau 
10. No entanto, o aluno tem a 
oportunidade de optar pelo nivel 
“applied” ou “academie”. (O si- 
gnificado de cada um destes ter- 
mes jâ foi publicado em artigos an- 
teriores). Veja a tabela seguinte 

para verificar a distribuiçâo dos 
cursos de inglês por ano escolar (9° 

ou 10°) e por nivel (aca- 
demie ou applied). 
Uma das inovaçôes deste 
curriculo prende-se corn 
a descriçâo da tarefa do 
professor quanto ao ensi- 
no de cada disciplina. 
No caso do inglês, o documento 
salienta que a aprendizagem de 
uma lingua dâ-se através de varias 
actividades que apresentem ideias, 
assuntos e temas significatives 
para o aluno. Uma vez que nâo exis- 
te um ûnico método que possa cor- 
responder a todas as dificuldades 
de cada aluno, o professor tem que 
ter o cuidado de preparar diversas 

actividades que possam correspon- 
der às exigências curriculares, ao 

mesmo tempo que desen- 
volvem o conhecimento do 
aluno. A capacidade de 
poder trabalhar em grupo 
ou individualmente é 
parte intégrante da disci- 
plina para que o aluno 

consiga, eventualmente, ter sucesso 
em estudos pôs-secundârios e no 
mundo do trabalho. Por sua vez, o 
aluno tem que demonstrar, através 
do trabalho, que adquiriu o conheci- 
mento necessârio para prosseguir 
na prôxima fase. 
Que exigências sâo colocadas ao 
aluno neste novo curriculo? O 
aluno tem a oportunidade de 
demonstrar o que aprende no tra- 
balho que faz em casa, na aula, nos 
testes e nas diversas actividades 
dadas pelo professor. Estas exigên- 
cias subdividem-se em dois grupos: 
expectativas gérais e especificas. 
As primeiras descrevem, tal como o 
nome indica, o conhecimento gérai 
adquirido pelo aluno ao longo do 
ano. No segundo caso, o conheci- 
mento é analisado corn mais por- 
menor e detalhe. 
Finalmente, o ensino de inglês en- 
globa o estudo de literatura, a escri- 
ta, a leitura, o jornalismo e o 
conhecimento linguistico. Este ulti- 
mo aspecto, engloba uma anâlise 
detalhada, a quai apresentaremos 
na prôxima semana. 

Courses in English, Grades 9 and 10 

Grade 

Course 

Name 
Course 
Type 

Course 

Code 

Credit 

Value Prerequisite* 

English Academie ENG1D 1 

English Applied ENG1P 

10 English Academie ENG2D Grade 9 English, Academie or Applied 

10 English Applied ENG2P Grade 9 English, Academie or Applied 

Prerequisites apply only to Grade 10,11, and 12 courses. 

WWW. 
SITES DA SEMANA 

CINEMA 
www.papasites.com/clnema 
Saiba tudo sobre as ultimas novidades no mundo 
do cinema. Todos os meses sâo eleitos os mel- 
hores filmes e terâ acesso a toda a informaçâo 
sobre eles. Conheça as estrelas, o top filmes, as 
biografias, as estreias e muito mais. 

FOTOBRAFIA 
WWW.fotopt.net 
Esta pagina é dedicada à divuîgaçâo de trabalhos 
de fotôgrafos amadores e profissionais de ex- 
pressào portuguesa. Rodera voeê mesmo enviar 
fotografias da sua autoria e vê-las aqui publicadas. 
Tem ainda uma secçâo onde pode encontrar con- 
ceitos bâsicos de fotografia explicados corn exem- 
ples. 

VIAJAR HACKER VIRUS 
www.rotasdovento.pt 
Saiba como pode percorrer as regiôes mais fan- 
tâsticas do planeta. Descubra paisagens naturais 
e conheça outres povos. Estas expediçôes 
começam onde acaba a estrada. Junte-se a um 
grupo e percorra a pé caminhos do desconheci- 
do. Aventure-se. 

www.neworder.box.sk 
Se entrer no site New Order, rapidamente se 
aperceberâ de que esté em territôrio hacker, 
referindo-se aos entusiastas dos computadores 
que se divertem a explorer redes e sistemas Infor- 
maticos sem autorizaçào, de forma a descobrtr ' 
novas formas de ultrapassar os sistemas de segu- 
rança. 

www.peseguro.pt 
Neste site da Panda Software, poderâ obter infor- 
maçôes sobre todos os virus e como combatê- 
los. Se programar a detecçâo de virus, essa op- 
eraçâo é actualizada diariamente. Em caso de 
dûvida pode entrer em contacte directe corn uma 
operadora. 

FERNANDO D. COSTA, 
Barrister, Solicitor, Notary 

A EXPERIÊNCIA AO SERVIÇO DA COMUNIDADE 

1463 Dundas St. W. 
(east of Duffeiin St.) 

Toronto, ON M6J 1Y7 

416-534-6357 

VL» 
-Wi Construction 

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

varandas e casas de banho 

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

JORNAL 

0 MILENIO 
NEWSPAPER 

0 seu semanârio 
no Ontario 

4*1 G-538-0940 • infa@omilenio.com 



12 
MISCELâNIA 

Quinta-feira^ 20 junho, 2002 
O MILéNIO 

\ 

CRONICA A DISTANCIA 

Todos Somos Combatentes 
(discurso profeiido em Lisboa, a 10 de Junho, como orador da cerimônia 
de homenagem aos Combatentes) 
Célébrâmes todos os Combatentes 
que fizeram Portugal. Esta Naçâo 
hâ oito séculos e meio soberana, e 
corn as mais diversas formas de or- 
ganizaçâo do Estado ao longo dos 
tempos. 
Celebrar os Combatentes é honrar a 
Pâtria. E exigir ao Estado que, em 
cada tempo histôrico, assuma a es- 
trutura politico-administrativa 
adequada, para que a Naçâo nâo se 
limite a viver apenas das recor- 
daçôes dos Valores incontestâveis 
que sâo seu Patrimônio e Memôria. 
Exigir que o présente e o future 
sejam o desenvolvimento frutuoso 
para todos e cada uni dos 
Portugueses, daquilo que de positive 
a Naçâo se orgulha de ter construido 
ao longo destes séculos. 
E que sô foi possivel construir, 
porque Portugal se fez muito corn o 
sangue e o sacrificio dos seus 
Combatentes, ao lado do papel deci- 
sive e fundador da Igreja e das 
Universidades. 
Forças Armadas, Igreja e 
Universidades sâo as Instituiçôes da 
Naçâo que ergueram esta Pâtria. E 
mal vai o Estado quando as substitut 
por organizaçôes corporativas que 
apenas se limitam aos interesses 

econômicos imediatos dos respec- 
tives associados, ou a afirmaçôes an- 
tidemocrâticas, pretensiosas, ilegiti- 
mas e sem a perspectiva do Bern 
Comum, sem a visâo do que é 
Portugal em necessâria construçâo 
permanente sem o Horizonte do que 
é a sobrevivência activa e proficua 
da identidade nacional que nos faz. 
O Estado é tâo-sô a organizaçâo da 
Naçâo. Tende a Naçâo portuguesa 
como seu Valor primeiro, a dig- 
nidade da Pessoa Humana, os 
Combatentes que honramos, ao 
longo da Histôria e agora, deram e 
dâo o melhor de si prôprios por 
todos e cada um dos Portugueses, e 
nâo para sustentar privilégies corpo- 
ratives, mediocratizados na limi- 
taçâo da vertigem egoista e mo- 
netâria ou social. 
As Forças Armadas, aos 
Combatentes, devem os 
Portugueses, nos tempos actuals, 
também possuir o caminho aberto 
para um regime politico democrâti- 
co, civilizado, mobilizador de todos 
nas suas légitimas diferenças, para a 
participaçâo nacional em vista do fu- 
ture ao nosso alcance. 
Assim, a maneira activa e persis- 
tente de correspondermos a todos os 

A.H.I.P. Member A.D.P 

MIGUORA I TUOl INDICI D’ASCOLTO 

DOMENICO COSENTINO, H i s 
SPeCIAUSTAAPPARECCHl AUDITIVI 

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

dos anos de vida, vâo destruindo o sistema auditive. 

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

turbar os outres por ter o volume do radio ou da televisâo muito alto, e 
nâo ouvir convenientemente as palavras que se lhe dirigera. 
Estes apenas alguns pequenos inconvenientes que, num future mais ou 
menos proximo, podem provocar desvantagens e isolamentos. 

Hâ 15 anos que UDI Hearing serve 
com sucesso aqueles que procuram 

os seus serviços. A companhia tem es- 
pecialistas que avalia com exactidâo os 
problemas auditives dos pacientes. 

Faça uma consulta na UDI Hearing 
livres de obrigaçôes, no: 

540 College St 
Suite #402 Toronto, Ont 

BLOOR 
N 

COLLEGE 

S6 tem que visitar UDI, para um simples e rapide 
teste para saber o que précisa e viver melhor. 

esta o^ïotümiiaia. 
De Segunda a Sexta, das lOam às 5pm e, aos Sàbados, das Warn à Ipm. 

sacrificios de séculos 
dos nossos 
Combatentes, é conti- 
nuar a combater civica- 
mente. 
Felizmente que, hoje, as 
circunstâneias pâtrias nâo obrigam 
ao sacrificio de sangue, e até sâo 
vârias as missôes de paz a que os 
nossos Combatentes sâo honrosa- 
mente solicitados pela comunidade 
Internacional. 
Mas hâ que continuar a combater 
por Portugal, nâo depositando as de- 
cisôes, em exclusive, nas vanguardas 
politicas e corporativas. 
Combater por todas as boas causas 
pâtrias, cada um no seu quotidiano. 
Intervir é combater. O exercicio da 
cidadania, é ser Combatente. 
Os que aqui celebramos, deixam-nos 
exemple herôico que é obrigaçâo 
para nos todos, Portugueses. 
Honrar e celebrar os Combatentes, é 
continuâ-Los no future português, 
Direito que Eles têm de no-lo exigir, 
por tudo o que deram a esta Naçâo. 
E sendo o Estado a mera organiza- 
çâo, em cada época, da Naçâo que 
somos, Naçâo assente no primado 
da Pessoa Humana, tudo aquilo que 
se revele injustiça, desvio corporati- 
ve ou ameaça totalitâria, tem de ser 
firme e permanentemente combati- 
do por cada um de nos. 
Nâo pode receber sequer indiferença 
por parte das très Instituiçôes que 
sâo os pilares da Naçâo desde 1143. 
O Estado, em si, nâo é um dogma. 
Os Direitos, Liberdades e Garantias 
que consubstanciam um regime 
democrâtico, obrigam a que, em 
cada tempo histôrico, os sistemas 
politicos sejam os adequados ao in- 
teresse nacional. A Naçâo, Valor e 
realidade fundamental que é, nâo se 
subordina ao Estado como nos sis- 
temas totalitârios. Mas é o Estado 
que tem de se subordinar à sobera- 
nia nacional, pelo que nâo se pode 
consentir artificios do positivismo 
constitucional ou legal, que im- 
peçam à Naçâo soberana encontrar 
plenamente os caminhos 
necessârios. 
Aliâs, foi sempre este o legado dos 
nossos Combaténtes. Pelo que é de- 
sonesto e deturpador da Histôria, 
pretender identificar os Seus sacrifi- 
cios, com qualquer dos tipos de 
regime politico ao longo dos séculos. 
Os Combanetes lutaram sempre por 
causas de Portugal. E quando as 
classes politicas dirigentes passavam 
a se revelar incapazes nas definiçôes 
e sustentaçâo das causas nacionais, 
foram sempre os Combatentes que 
substituiram essas nomenclaturas 
politicas, interpretando assim, e 
bem, a vontade dos Portugueses. 
As Forças Armadas Portuguesas, 
como Instituiçâo no seu todo, 
nunca, ao contrârio de alguns outros 
estratos profissionais, nunca assumi- 

ram posicionamento corpo- 
rative. Nâo beneficiaram 
economicamente, o que até 
estâ bem à vista. 
Sacrificaram-se voluntaria- 
mente pelo Bern Comum na- 

cional, mesmo que deixando aos 
outros, as prebendas materials dos 
situacionismos politicos. 
Dia de Portugal, Dia do Epico que 
celebrou, como ninguém, a nossa 
ousadia de estar no mundo, que é 
um hûmus cultural do nosso Ser. E 
Dia da nossa Diâspora. Dai que 10 
de Junho seja a data certa para home- 
nagear os Combatentes, os melhores 
de entre nos todos, Portugueses, que 
tudo deram e nada nos exigiram, a 
nâo ser a continuidade digna e pro- 
gressiva de Portugal. 
Pelos Portugueses que jâ morreram, 
pelas geraçôes actuals e futuras, a 
Naçâo tem de se mobilizar para ga- 
nhar os novos tempos de um mundo 
em mudanças permanentes, cada 
vez mais râpidas. 
Honre-se o passado, do quai nâo 
temos de nos envergonhar minima- 
mente, antes sâo outros povos que 
nos devem estar gratos. 
E honre-se o passado, assumindo 
firmemente o présente e sabendo 
conquistar o futuro, porque estâ ao 
nosso alcance. 
A sinistrose, a apatia e o pessimisme 
sâo os inimigos a vencer. E porque 
somos um Povo inteligente e culto, 
séria ridicule continuarmos enfeu- 
dados ao pensamento e modas 
doutrinas estrangeiras, geralmente 
desmotivadoras e inadequadas, as 
quais, devidamente estudadas, 
obrigam-nos depois a racionalizar 
consolidadamente um Pensamento 
português genuine. 
Sendo a criatividade uma força do 
Ser português, hâ que rejeitar tudo 
o que sejam opçôes estruturalistas 
para manter o que jâ estâ, e arro- 
jadamente assumir caminhos desen- 
volvimentistas. Nâo sâo as doutrinas 
velhas nos vârios quadrantes politi- 
cos e econômicos, que ainda nos 
servem. A dicotomia moderna e em 
liberdade, é entre estruturalismo e 
desenvolvimento. 
Os nossos Combatentes, ao longo de 
oito séculos e 'meio, fizeram esta 
Naçâo, porque tinham o arrojo do 
sonho feito desenvolvimento. Por 
tal sofreram e morreram. 
Ao olharmos para o Portugal de 
hoje, sejam quais as dificuldades e 
os problemas, temos de estar convic- 
tos sobre o nosso futuro, sobre a 
nossa capacidade para fazê-lo. E as- 
sumir esta convieçâo todos os dias. 
Este o compromisso, ao respeitosa- 
mente apresentarmos armas aos que 
lutaram pela Pâtria que somos. 
E porque, para nos, Portugueses, ao 
compromisso segue-se a aeçâo, 
Sentinela às Armas! 
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Convi'vio dos 
“Amigos da Bretanha” 
A Comissâo "Amigos da 
Bretanha" realiza no dia 1 de 
Setembro de 2002, uma 
grande festa comemorativa, 
no adro da Igreja de Sâo José, 
em Oakville. 
Segundo a Comissâo, compos- 
ta por Edmundo Pimente! e 
Olavo Xavier, jâ tem a confir- 
maçâo da vinda dos EUA de 
Catarina Avelar, Antonio 
Carlos, Emiliana Diogo, 
Helena Farias e José Manuel 
Farias. 
Do Canada, jâ confirmaram a 
sua participaçâo, Jordalina 
Benfeito (Montreal) e 
Francisco Vultâo. 
A Comissâo fez um convite a Jorge 
Ferreira mas ainda nào obtiveram res- 
posta. 
Edmundo Pimentel e Olavo Xavier 
pedem aos artistas oriundos da 

Bretanha que entrem em contacte de 
modo a que possam inclui-los no pro- 
grama. Edmundo Pimentel; 
905 791-1876, ou 416 738-1625. 
Olavo Xavier: 
416 534-0273, ou 647-273-7798. 

I Comunidade 
I Camunicado 

O First Portuguese G.G. Gentre^ fundado em 23 de Setembro de 1959, tem aulas i de ingles às Terças e às Quintas, da 18h00 às 19h30, corn professera corn exper- | 
iência em Portugal e Canada. I 
înscrevam-se; 416 531-1647, ou 5319971/72, i 

Cauinça-feira, dia 80 
I -Celebraçâo dos 65 anos da Parôquia de Santa Maria dos Anjos. | 
I Infbrmaçôes; 416 532-4779. 
I -Lançamneto do livre "Educaçâo para mudança. Recriando a escola para adoles- 
I centes", na Portuguese Book Store, às IBhOO. 
I 
$ i: 

j Sexi:a-feipa, dia 81 
j -"Multicultural Day at the Royal Bank", no 315 Front Street W., em Toronto. | 
I Infbrmaçôes com Victor Matos: 416 3485513. | 

I Sabado, dia 88 
I -Bade de Sâo Joâo, no Arsenal do Minho de Toronto, com sardinhada e caldo | 
I verde, e muita mUsica. | 
I -Bade de Sâo Joâo no PCCM, com o conjunto Jovem Império. | 
I -Festa de Sâo Joâo no Portuguese Community Centre de Brampton, folclore, mar- j 
I chas populares, petiscos e bade. Info: 905 840-6561. I 
I -Noite de Sâo Joâo no Lusitania de Toronto, com sardinhas assadas, pâo de milho I 
I e bade com o conj. Pai e Filhas. 
I -Festas de S. Joâo e de Santo Antonio no Madeira Park. Petiscos à madeirense | 
I Sâbado e Domingo. 416 533-2401. | 
I -Sâo Joâo da Casa Cultural de Vila do Conde, com sardinhada e bifanas e muita | 
I animaçâo. | 
Ï A.ngariaçâo de fundos para o Sick Chddrens Hospital em Bento’s Goodyear. I 
I -Arraial de Sâo Joâo no FC. Porto de Toronto. 

I Domingo, dia 83 
I -Grande Piquenique do Vasco da Gama EC. de Hamilton, no Serbian Trinity 
I Community Center (Guyatt e Binbrook). Abertura às 08h00. | 
I Folclore, futebol, jogos, bade e sardinhas para todos. | 
I Info; 905 5275708. Î 
I -Festas de Sâo Joâo e Santo Antonio no Madeira Park. | 
I -Pic-nic anual do Peniche C.C. of Toronto no Polish Army Veterans Park, na I 
I Rutherford Rd. e HWY 27. Muita animaçâo, jogos e amizade. 416 536-7063. | 
I -Almoço de aniversârio do Rancho EC. Porto de Toronto. | 

I , I 
I Sabado e Domingo, 89 e 30 | 
I -Celebraçâo do Dia da Madeira e Dia do Canadâ, assim como as festas de Sâo | 
I Pedro, no Madreira Park. Urn grande fim-de-semana ao ar livre no Madeira Park. | 
I Info: 416 533-2401. | 

Addison on Bay e Joe da Costa 
oferecem na compra 
de um carro novo on usado 
preços sensacionais 
e financiamento excelente 

m (£QK1A EKBS 
A(E®KIT[CCEaW[EKraiDS3 

Entre a compra 
a 0 pagamento, 

tempo para desfrptar 
0 sep carro 

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

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

832 Bay Street em Toropto 
(a porte da College St J 
Telefone: 416-964-3211 
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& BUILDING SUPPLIES 

804 DUPONT ST. E SHAW ST. 

NEW CAHABmm LyUlEi 

416-53^-240^ 

O rei dos materias de 
construçâo civil festeja 
28 anos de existência 

Domingo, 23 de Junho de 2002 
e das 9 às 16 horas nâo pagarà 

taxas no que comprar. 

Prémio surpresa a soitear no dia 23 de Junho por todos os compradores. 

New Canadians lumber • 804 Dupent St. • 416-531-2401 

m
f/
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Nem a chuva euitou um... mar de gente! 
O fim-de-semana comemorativo do 
DIA DO PAI e do SUMMERFEST 
da CIRV-fm apresentou-se cinzento, 
fresco e chuvoso. 
Todos tememos o pior. Mas, os fiéis 
de Jorge Ferreira e os habituais com- 
panheiros de CIRV, FPtv e O 
Milénio, nâo viraram a cara à iniciati- 
va e, com guarda-chuva, plâsticos e ar- 
tigos vârios contra o mau tempo, 
encheram o recinto do Earlscourt 
Park, divertiram-se e disseram -e de 
que maneira!- que podemos contar 
sempre corn eles. OBRIGADO! 

Assim dâ gosto arriscar, assim vale a 
pena trabalhar, assim vamos conti- 
nuar a apostar em vos! 
Como disse e muito bem, o Ministro 
Cari de Faria; "Isto é que é um 
recorde. Corn bom tempo nâo é novi- 
dade isto estar cheioi". Tem toda a 
razâo. Nos embandeiramos em arco 
quando as nossas festas estâo api- 
nhadas de gente, gente folgazâ, feliz, a 
saborear o bom tempo e os nossos 
artistas. E que dizer dessa mesma 
gente que nâo dâ o flanco quando o 
tempo se apresenta tâo feio como o ul- 

timo fim-de-semana? 
Temos que nos regozijar por contar 
corn semelhante povo que, em todas 
as circuntâncias, esta connosco. A me- 
teorologia faz parte do espectâculo, 
portante, aceita-se pura e simples- 
mente o que vier à rede. O importante 
é nâo faltar, o que conta é a festa, 
como muito bem definiram os ingle- 
ses; The show must go on! 
No Sâbado, o dia "mais negro" do fim- 
de-semana, acturam sem vacilaçôes, o 
conjunto musical "Português Suave" 
(Bradford), a banda rock "Os Filhos da 

Mâe" (Toronto), os intérpretes Décio 
Gonçalves, Steve Medeiros e Mikâ, o 
grupo de mùsica popular "Searas de 
Portugal", e os Ranchos Folclôricos 
Cantares e Bailares de Sâo Miguel, 
Associaçâo Migrante de Barcelos e 
Etnogrâfico de Portugal. E, para encer- 
ramento, o Jorge Ferreira e sua banda. 
Um Jorge Ferreira, sempre popular, ale- 
gre e cada vez mais capaz de agarrar o 
seu pùblico e levâ-lo até onde quer, faça 
chuva, vente ou sol. Especialmente, se 
o tempo faz caretas... 

^ Pagina 16 

FAMILY REALTY 

INBEPENDENT MEMIEB-IRBKEB 

   SALE REPRESENTATIVE 

DIRECT 

416-73B-635S 
PAGER 

416-713-4767 
www.ediecarvalho.com 

Casa na St Clair e CaledoniEU 
$13,500 dôlares de entrada. 
Lote de 21x100, separtido dos 2 lados, 
em tijolo, corn garagem, 3 quartos 
cama, 2 cozinhas, 2 casas de banho, 
cave acabada corn sala, quarto de 
dormir e casa de banho. 
Soalho de madeira, muito limpa e 
pronta a habitar. Potendal para 
rendimento. TELEFONE jAi 
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Nem a chuva evitou 
Conlinuaçâo da pagina 15 

No Domingo, um dia chuvoso mas 
mais luminoso e com boas abertas, 
deu-nos a possibilidade de criar um 
ambiente mais propicio à festa pois, 
com chuva no principio da tarde e 

uma ou outra ameaça pela tarde fora e 
nada mais, o caudal de gente aumen- 
tou aos poucos até encher por com- 
plète O parque. 
Desfilaram no palco, o conjunto musi- 
cal "Sonhos de Portugal" (Cambridge), 

um... mar de gente! 
a banda "Os Filhos da Mae" (rebatiza- 
dos de "Filhos do Pai", por um dia, em 
homenagem ao Dia do Pai), os 
Ranchos Folclôricos Centro Cultural 
Português de Mississauga, Associaçào 
Migrante de Barcelos e Casa dos 

Poveiros, estes ûltimos tiveram a grata 
surpresa de serem apresentados pelo 
seu habituai dirigente e actual 
Deputado do PSD, pelo Circule Fora 
da Europa, Laurentino Esteves. 

^ Pâgina 18 
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CIRV 

JOSé CARLOS COELHO-VENDEDOR PORTUQUêS 

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

lease price is plus down payment, frelgbt T, sec, adm, pde & all applicable 

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

1030 King». West Of Balinrst 
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YOUR DOWmWWN MINIVAN STORE 6 YOUR DOWNTOWN MINIVAN STORE O TOUR DO 

FINANCING 
on selected 

2002 models 

GRANDE ESPECm I 2002 GiULND CHERUKEi 
Caravan, PT Cruiser, Dakota, 

Durango, 1J, Gr. Cherokee, 

Neon, Sebring Sedans, 

Intrepid, Concord, 300 M 

Também fantâstico saldo 
nos carros usados 

1999 Audi A4-2.81 
Low Km, every option 
possible. 

A MUST SEE 

Demo 2002 Bream cruiser Colector's 
ei Item 

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

Stoelaltftitiiraek 

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 oniy 

LTD 4X4 

DE 
ANÇA 

.LL COM ESTE 
AHriMCIO! 

STORE 
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Nem a chuva evitou urn... mar de gente! 
Continuaçâo da pagina 17 

Os "Searas de Portugal" voltaram a 
exibir-se, assim como os intérpretes, 
Steve Medeiros e suas bailarinas, 
Sarah Pacheco, Mika e Carlos Borges, 
este acompanhado por Nelson 
Câmara, que com ele forma o duo 
SomLuso. E, com toda a naturalidade 
e sem chuva, chegamos à ponta final 
com o Jorge Ferreira e sua banda, 
sempre em grande e melhor que 
nunca. Foram milhares de vozes a fa- 
zerem coro com o Jorge Ferreira, em 
harmonia perfeita, que deu ao ambi- 
ente um ar especial e de grande in- 
timidade. 
Nâo vamos aqui tecer elogios aos nos- 
sos artistas locals convidados -todos 
com lugar conquistado por mérito 
prôprio-, pois séria deselegante da 
nossa parte fazê-lo. Todos eles, sem 
excepçôes, cumpriram a missào, 
dando luz aos dias de pouco brilho 

corn que o S. Pedro nos brindou. Corn 
gente desta, hâ sempre festa! 
O recinto do Summerfest'2002, nâo 
tinha como atracçôes apenas a müsica 
e as cantigas. A sua volta, bem posi- 
cionados, uma série de quiosques de 
informaçôes e vendas, tais como 
Grace Textiles, Portugal Mix, Pizza 
Nova, DAB Digital Radio, Plaza 
Pontiac Buick, ABO Rogers AT&T, 
Silvestre's Martial Arts, Tony Martins 
de Homelife, Viso Shipping/Viseu 
Electric, Worldvision e Rogers Cable. 
Um agradecimento a CP Auto Body e 
Drive-Me-A-Car de Augusto Pires, 
Central Ticket Defence, Macedo 
Grapes e David Costa & Associados. 
Ainda, nos comes-e-bebes, a Labatt 
Brewers e Europa Catering. Houve, 
como sempre acontece nas nossas fes- 
tas, ofertas varias, concursos e 
sorteios. Nos concursos dos Pastéis de 
Nata, Pizza Nova e do Papel 

Higiénico, houve momentos hilari- 
antes e prémios intéressantes. Mas, 
em relaçâo a prémios, destaque para 

os sorteios de DAB-Digital Audio 
Broadcasting, Rogers Cable/FPtv, 
Viso Shipping e Viseu Electric, Labatt 
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Breweris, Plaza Pontiac Buick e ABO 
Rogers AT&T, que deram muitas e 
valiosas prendas. 
No palco da CIRV, para além dos 
artistas, passaram também vârias in- 
dividualidades que nâo quiseram 
deixar de dar "aquele abraço" a 
Frank Alvarez e sens colaboradores. 
O Conselheiro Municipal Mario 
Silva, os sindicalistas Tony do Vale e 
Augusto Rocha, o MP Tony Yanno, o 
présidente da ACAPO Joe 
Eustâquio, o Deputado Laurentino 
Esteves -que ofereceu uma Medalha 
da Assembleia da Repùblica a Frank 
Alvarez, enviada pelo présidente da 
mesma, Dr. Mota Amaral-, e tam- 
bém o Ministro da Cidadania corn 
responsabilidade na Terceira Idade 
do Governo do Ontario, Dr. Carlos 
de Faria, a quem Frank Alvarez en- 

tregou uma T-Shirt da CIRV-fm para 
a sua jâ extensa colecçâo. 
Nos estüdios, no exterior e no palco, 
a équipa de CIRV-fm, Manuel 
Conçalves, Maria Fernanda, Denise 
Cuimarâes, Arminda Cordeiro, Ana 
Fernandes, Ali, Domingos Melo, 
Felicidade Macedo, John Martins, 
Bon Falcon, Bill Farsales, Meggie 
Medeiros, Amélia Silva, Luis Esgaio, 
TC Productions, Pro-Tech Sound 
System, Jorge Costa, Alberto Elmir e 
Dolores e Frank Alvarez, deram o 
melhor de si prôprios para que a 
festa nâo arrefecesse, nâo se afastasse 
do habituai entusiasmo, mesmo corn 
as perspectivas de chuva e trovoada. 
O Senhor Sâo Pedro acabou por se 
render à evidência. 
Nos também. 

JMC 

FESTIVAL 

Panasonic RX-D13 

*160.""* 

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

PoRTUGUÊs CANA 
NSIGO S4 HORAS POR OIA 

Panasonic RX-rs430 
Stereo Radio/Cassette Re<x»rder 

Générai Eiectric 

*125. 
Portable Radio . 

AM/FM /SCMO 

416.537.1088 
*Plus 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 Cift Shop, 416 
Hamilton Rd. 519-675-0446 * Atlantic Sea Fish 
Market, 708 Hamilton Rd. 
519-452-7511 * Ocean Food Center, 778 
Hamilton Rd. 519-452-1220 CAMBRIDGE: 
Beiros Supermarket 50 Ainslie St. S. 519-621-6950 
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CARNCIRO - 21/03 A 20/04 

A Lua em bom aspecto corn Marte faz com que se sinta 
capaz de tomar todas as decisôes e de fazer todas as escolhas. 
Se se encontrar a meio de um projecto, poderâ sentir-se 
muito beneficiado - em particular se recorrer ao auxilio dos 
seus amigos ou associados. 

TOLIRO -21/04 A 20/05 

Nesta ocasiâo, corn a passagem da Lua pela sua Casa V 
(Casa Astrolôgica dos Amores), o seu lado apaixonado, 
romântico e idealista estarâ acentuado. Claro que nâo é o 
melhor momento para passar despercebido. Tudo o que 
exija energia, força, paixào, deve merecer a sua atençào. 

OCMCOS - 21/05 A 20/06 
F" 

Enquanto a Lua esta a passar pela Casa Astrolôgica das 
emoçôes, a chamada Casa IV, poderâ sentir alguma melan- 
colia no que toca ao seu mundo afectivo. No entanto, os as- 
suntos do trabalho serâo favorecidos. A cabeça esta a fun- 
cionar melhor que o coraçâo. Contacte Virgens e Touros. 

CARANGLCJO - 21/06 A 21/07 

A Lua e Plutào, em relaçâo desarmônica entre si, poderâo 
transmitir-lhe uma pequena ansiedade, uma certa instabili- 
dade interior a nivel das ideias ou das emoçôes. 

LcÂo 

I ^ 

22/07 A 22/08 

H H. 
'V' 

Serâ indicado que conclua, corn urgência, trabalhos que se 
vêm arrastando, e que defina de vez situaçôes pendentes. E 
que vai entrar num novo ciclo, que lhe exigirâ uma maior 
disponibilidade. 

BALANçA - 23/09 A 22/10 

Um bom aspecto da Lua corn Marte ira trazer-Uie maior segu- 
rança interior, maior força fisica, maior harmonia tanto inte- 
rior como no seu mundo familiar e doméstico. Aproveite esta 
situaçào favorâvel e ponha em prâtica um tal piano que esteve 
a amadurecer nos ültimos tempos. 

VIROCM - 23/08 A^2/Ofl 

A sua sensibüidade estarâ acentuada mas mais voltada para den- 
tro. Embora corn resultados menos ôbvios na sua relaçâo afecti- 
va, pode mesmo assim, vir a ser um bom momento neste campo, 
pois irâ fîcar mais permeâvel aos estados de espirito, às solici- 
taçôes süenciosas dos outros.  

CSCORPIÀO - 23/10 A 21/11 

Nesta altura verâ intensificarem-se todas as suas experiências emo- 
cionais, influenciando pessoas e situaçôes à sua volta. Inquietaçào, 
insatisfaçâo, ansiedade, poderâo aparecer subitamente. 

SAOITÂRIO - 22/11 A 21/12 

Um bom aspecto da Lua corn Jupiter irâ beneficiar o 
ambiente doméstico, proporcionar uma boa conversa ou 
resolver finalmente qualquer situaçào. 

CAPRICÔRNIO - 22/12 A 20/01 

A ârea menos criativa nesta altura poderâ ser o mundo 
doméstico e da familia, onde reinarâ nma atmosfera mais 
densa ou um certo desencanto. 

AQLÂRIO - 21/01 A19/02 

Nesta altura, corn o trânsito da Lua pela Casa VIII, voce 
poderâ viver uma certa insatisfaçâo, uma sensaçâo de que 
lhe falta qualquer coisa. 

PCiXCS - 20/02 X20/03 ri 
Estando mais vocacionado, neste momento, para novos inves- 
timentos, e portante para o desenvolvimento da sua activi- 
dade, serâ ütil procurar alguns conseUios e onentaçâo junto 
de nativos de Leâo ou de Sagitârio. 

123456789 10 I Horizontal: 
1 - Pedido feito por um 
pais em relaçâo a uma pes- 
soa que cometeu um crime 2 
num outro pais. 
2 - Troca de tiros. 
3 - Ilegais. 
4 - Grande massa; era con- 4 
fusa; a favor. 

^ 5 - Praia do Norte; igual- 
mente. 
6 - Pâo-doce; tia confusa. 
7 - Laço apertado (inv.); 
cheiros. 
8 - Quase gema; costume. 
9 - Feixe (inv.); que tem 
utilidade. 
10 - Cavema; observa. 

Vertical: 
1 - A ORIGEM DAS PALAVRAS. 2 - INSTRUMENTO MUSICAL. 3 - QUASE TRÈS; SOM 

(INV.). 4 - NOME; CAMiNHAR. 5 - QUASE GAITA (INV.); SABUJO. 6-PEJECTOS. 

7 - ROMANOS; CLARIDADE DA LUA (INV.). 8 - CAPAZ. 9 - MOR CONFUSO; SIC 

(ANAGR.). 10 - PETISCO DO CàO; FILEIRA. 

As soluçôes da ediçâo anterior: 
horizontals 
1-alimentar 2- teia; norte 3- ri; ra 4- italianos 5- botique 6- emul; rad 7- tal; 
earn; di 8- ovion; ara 9- sie; terror 10- armadilha 

verticals: 
1- atributos 2- leito; avia 3- ii; atelier 4- ma; lim 5- niquenta 6- nn; aula; ed 
7- tome; ri 8- arao; arl 9- rt; adroh 10- eu; adiara 



O MILéNIO 
Quinta-feira, 20 Junho, 2002 

 Il 
MISCELâNIA 

C MLISICA ): ( CINEMA } Jooos } ( ENTREVISTAS ) | NOTîCIAS 

Elvis is alive! 
Elvis Presley lidera tabela 
de singles inglesa 
«A Little Less Conversation» chegou 
esta semana ao primeiro lugar da 
tabela de singles inglesa. Vinte e 
cinco anos depois da sua morte, 
Elvis Presley conseguiu conquistar a 
primeira posiçâo desta tabela com 
uma müsica semi-esquecida recupe- 
rada por um anüncio televisivo. 
A conquista desta primeira posiçâo 
marca a historia de Elvis Presley, 
dando-lhe o 18“ mimero um da sua 
carreira, avançando um lugar acima 

dos Beatles. Presley e os Beatles es- 
tavam empatados em termos de 
primeiras posiçôes hâ 17 anos. 
Esta cançâo jâ havia sido recuperada 
para a banda sonora de «Océan s 
Elevan», mas foi corn o anüncio da 
Nike, que reùne alguns dos me- 
Ihores jogadores de futebol da actu- 
alidade, incluindo o português 
Figo, que «A Little Less 
Conversatio», numa remistura do 
DJ Junkie XL, chegou ao topo da 

tabela. 
No segundo lugar da tabela de sin- 
gles inglesa esta Kylie Minogue, corn 
«Love At First Sight» e «Get Over 
You»/«Move This Mountain», de 

Sophie Ellis Bextor esta na terceira 
posiçâo. 
A tabela de âlbuns é liderada pelo 
mais recente âlbum de Eminem, 
«The Eminem Show». 

O ex-Beatle Paul McCartney 
celebrou o seu 60“ aniversârio. 
As comemoraçôes ocorreram 
longe do grande püblico, en- 
quanto Sir McCartney e a mul- 
her Heather Mills, que casaram 
na passada semana, gozam a lua- 
de-mel nas ilhas Seychelles. 
Passados 32 anos da separaçâo 
dos Beatles, Paul McCartney 
continua empenhado em dedicar- 
se à müsica. 
Aos 60 anos, Paul McCartney 
considera-se como um «rock ' n ' 
roller», nunca imaginando que a 
sua fama se prolongasse por 40 
anos. Apôs a separaçâo dos 
Beatles, McCartney sentiu que 
tinha perdido o melhor emprego 
do mundo e que tinha ficado de 
lado. Mas, hoje, continua a ser 
um dos mais importantes marcos 
do mundo da müsica e, recupera- 
do da morte da sua primeira mu- 

Iher Linda McCartney, vi- 
tima de cancro, o ex-Beatle 
regressou à vida a dois e 
lançou-se em novos projec- 
tos. 
Recentemente, Paul 
McCartney lançou alguns 
livros de poesia e inau- 
gurou a sua primeira ex- 
posiçâo, sem nunca 
desviar a atençâo da müsi- 
ca. Aos 60 começou uma 
nova etapa da sua vida e 
nâo vê qualquer razâo para 
ficar parado. Na agenda 
tem marcada uma di- 
gressâo norte-americana de 27 
concertos. Foi um activo angari- 
ador de fündos para as vitimas 
dos familiares da tragédia do 11 
de Setembro e ainda teve tempo 
para compor cançôes para filmes, 
caso de «Vanilla Sky», que lhe 
valeu uma nomeaçâo para o 

Oscar de Melhor Cançâo. 
Sempre que sente vontade de se 
retirar, McCartney acaba sempre 
por recuperar as forças e atacar 
de novo, pois acredita que ainda 
pode dar muitos contributes ao 
mundo da müsica corn as suas 
composiçôes. 

Paul McCartney 
celebrou 60 ano 

Vestido de Madonna vendido em leilâo 
o vestido que a cantora norte- 
americana Madonna utilizou du- 
rante a digressâo «Blond 
Ambition World Tour» de 1990, 
foi vendido no domingo por 
17.085 dôlares (18 mil euros) no 
leilâo que encerrou a quinta 
ediçào da «Feria del Disco de 
Coleccionista de Reus», em 
Espanha. O vestido, conhecido 
como «Cyd Charisse», foi criado 
pelo estilista Jean Paul Gaultier. 
Ainda durante o evento, também 

foi vendido, por 968 dôlares 
(1020 euros), o disco de platina 
que Michael Jackson recebeu 
por «Thriller», assim como o 
disco de platina atribuida a John 
Lennon por «Imagine», que ren- 
deu 1538 dôlares (1620 euros). 
Segundo fontes da organizaçâo, 
mais de 10 mil pessoas visitaram 
no domingo a quinta ediçâo do 
certame, que contou corn uma 
notâvel presença de expositores 
de todo o mundo. 

Estudiode 
gravaçôesdos 
uzdemoiido 

Os XJ2 nâo conseguiram impedir a de- 
moliçâo do estùdio onde têm gravado os 
seus âlbuns, desde 1994, incluindo o multi- 
galardoado «Ail That You Can ' t Leave 
Behind». Mais de oito mil fâs tentaram aju- 
dar a banda de Bono Vox, assînando uma 
petiçâo online, em www.saveu2studio.com, 
mas a intençâo nâo travou a decisâo da de- 
moliçâo. 
O estüdio, situado na doca Hanover em 
Dublin, tem um grande signifîcado para os 
elementos da banda,, chegando mesmo a 
ser coraparado ao Cavern Club, onde os 
Beatles passaram os primeiros dias da sua 
existência. Os U2 consideram que este estù- 
dio faz parte da herança musical da cidade 
da Irlanda. 
Segundo as autoridades portuârias, o estù- 
dio terâ de ser demolido por forma a facili- 
tar o acesso püblico à doca nas futuras al- 
teraçôes que o porto de Dublin vai sofrer. 



22  

COMUNIDADE 
Quinta-feira, 20 Junho^ 2002 

O MILéNIO 

Très pontes 
em destaque 
O alegre SUMMERFEST'2002 da 
CIRV-fm, em fim-de-semana triste e 
chuvoso, teve muitos pontos altos mas 
com destaque para très deles. No 
primeiro caso, a presença do 
Deputado Laurentino Esteves que en- 
tregou a Frank Alvarez uma medalha 
comemorativa da Assembleia da 
Repüblica, enviada pelo Présidente 
da AR, Dr. Joao Bosco Mota Amaral. 
O Dr. Mota Amaral, um politico que 
bem conhece a comunidade por- 
tuguesa do Canada e que, em breve, 
nos vai visitar oficialmente. 
Depois, a entrega de um lembrança a 
Jorge Ferreira por, mais uma vez, 
estar entre nos e abrilhantar de 
maneira categorica o 
Summerfest'2002. Na plaça de 
agradecimento, estâ inscrite: 
JORGE FERREIRA meu amigo 
Tens a "Chave da Cidade" 
Por querermos estar contigo 
Vem sempre matar a saudade! 
Jorge Ferreira, emocionado, nâo se 
coibiu em afirmar que de todas as 
prendas de agradecimento que guar- 

da com orgulho, as mais bonitas sao 
todas as que Frank Alvarez Ihe entre- 
gou através dos anos. Sinceridade que 
se agradece. 
Por fim. O' Bolo de Aniversârio, 
comemorativo dos 16 anos de 
serviços de CIRV-fm aos portugueses 
do Ontario. 
O bolo, foi cortado por Jorge Ferreira, 
bem acompanhado pelo gigantesco 
Coral do povo que enchia o 
Earlscourt Park. 
Um "parabéns a você" ünico, daqueles 
que sabe bem ouvir. 
Claro, as fatias do bolo, nem corn a 
melhor das boas vontades, chegaria 
para tanta gente. Assim, ficaram para 
os que corn tanto empenho colabo- 
raram nos bastidores. 
Embora o POVO fosse quem mais 
merecesse, dividir uma dùzia de 
padacinhos de bolo por milhares de 
pessoas séria... missào impossivel! E, 
guardado estâ o bocado... para quem 
o apanhar! 
Um OBRIGADO para todos! 

JMC 

9-0000 

O lMihm du mdudma, 
que iaz cmc&i àguu nu 

I o José Luis Silva, 
I proprietério de Silva 
I Photography, é o “fbtôgrafb 
i oficial” das féstas da CIKV- 
I fm, FPtv e O Milénio. 
I Desta vez foi o amador da 
I casa que o apanhou em fla- 
I grante, de màquina em 
I punho, para registar a re- 
I portagem do 
I Summerfest’2002 que, 
I mesmo corn chuva, nâo 
I desanimou ninguém, muito 
I menos o Zé Luis. 
I Corn tanta chuva, nem se 
I deu pela “âgua” que o Luis 
I costuma meter... 
I 

I 

I 

j 

A. Poneia 
Construction 

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 construçâo da sua nova g£u*agem 

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



Quinta-feira, 20 junho, 2002  23 
SAüDE O MILéNIO 

SAÜDE EM SUA CASA 

0 CICIO DA ovuuçîio 
Na vida, excepto a pro- 

gressào inalterâvel da idade, nada é 
rectilineo! A dinâmica de todos os 
fenômenos é feita em ciclos, desde o 
ciclo da âgua e do carbono no ambi- 
ente e corpo, até ao ciclo das gera- 
çôes que se esvanecem no decorrer 
dos tempos. Até mesmo a dinâmica 
dos fenômenos econômicos e sociais 
que condicionam a condiçâo Hu- 
mana sâo de natureza ciclica, onde 
forças unidas, ou de sentidos con- 
trârios, determinam o seu progresso, 
retrocesso, e grandeza. Neste Mundo 
de Ciclos, a grande superioridade do 
ser humano é a capacidade de poder 
interferir, e por vezes modificar, os 
ciclos que lhe condicionam a vida, 
dentro de si prôprios, na sociedade, 
ou na natureza. 

O ciclo necessârio à propa- 
gaçào da espécie, pertencente exclu- 
sivamente à mulher, é o ciclo mens- 
trual motivado pela periocidade do 
ritmo mental e hormonal causador 
de ovulaçôes. E um ciclo mensal que 
dura geralmente très a cinco dias, 
mas algumas vezes pode durar 
menos, mais, ou ser irregular. 

A menstruaçào começa 
quase sempre entre os nove e os 
catorze anos, embora excepcional- 
mente, numa condiçâo denominada 
puberdade précoce, possa começar 
muito mais cedo; outras vezes, na pu- 
berdade tardia, pode começar mais 
tarde. Na Europa e América do 
Norte, nos ültimos cento e cinquenta 
anos, tem-se verificado que a menar- 
ca: a data da primeira menstruaçào, 
esta a principiar cada vez mais cedo, 
numa média de um a très meses por 
ano. Isto significa que a mulher de 
hoje é sexualmente muito mais pre- 
matura do que hâ um século. A causa 
desta precocidade sexual nâo é con- 
hecida, embora haja diversas hipôte- 
ses para a tentar explicar. E de 
salientar que a origem da produçâo 
hormonal que faz ovular, e os esti- 
mulos que fazem copular, estâo no 
cérebro: Um ôrgâo ainda cheio de 
mistérios! 

Quando uma menina nasce, 
os sens ovârios jâ contèm milhares 
de células semente, ' divididas em 
metade, isto é, corn as quarenta e seis 
metades dos cromossomas da célula 
Humana. Estas células contèm 
metade do material genético que 
poderâ, depuis da puberdade e se 
houver fecundaçâo, juntar-se à outra 
metade do material genético do 
homem para formar um novo ser. A 
grande maioria destas células se- 
mente acabam por morrer ficando 
apenas umas poucas centenas em 
ambos os ovârios. Uma vez por mès, 
forma-se num dos ovârios uma espé- 
cie de bolha: o foliculo, no interior 
do quai se desenvolve a célula se- 
mente para formar um ôvulo. No dia 
da ovulaçâo o foliculo rompe-se e o 
ôvulo maduro separa-se do ovârio 
para entrar numa das trompas. Se 
nesse dia houver relaçôes sexuais, o 

ôvulo pode ser fecundado por um es- 
permatozôide indo-se agarrar à 
parede do utero para receber dele a 
nutriçâo necessâria. ao desenvolvi- 
mento dum embriâo que se vai trans- 
formar, progressivamente, num feto 
e bébé. Se nâo houver relaçôes, ou se 
existirem precauçôes para nâo en- 
gravidar, o que acontece na grande 
maioria das ovulaçôes, o ôvulo nâo é 
fecundado acabando por desapare- 
cer; mas no foliculo donde saiu o 
ôvulo forma-se uma estrutura celu- 
lar; o corpo amarelo, que dura ape- 
nas duas semanas e produz a hor- 
mona progesterona; corn o desa- 
parecimento do corpo amarelo a con- 
centraçâo de progesterona no sangue 
diminui acentuadamente no décimo 
quarto dia fazendo corn que os teci- 
dos do revestimento da cavidade ute- 
rina se separem, por descamaçâo, 
saindo pela vagina misturados corn 
sangue. E como se o utero, prepara- 
do para a criaçâo dum novo ser, 
chorasse “lâgrimas de sangue” na 
sua frustaçâo de o nâo ter. 

A ovulaçâo acontece cerca de 
duas semana depuis da menstruaçào 
e duas semanas antes da menstru- 
açâo seguinte, ou seja mais ou menos 
ao meio do intervalo entre duas mens- 
truaçôes. E este o tempo em que a 
mulher esta sujeita a engravidar, o 
que sô pode acontecer em um ou 
dois dias, durante as quatro semanas 
do ciclo menstrual. 

Depuis da primeira menstru- 
açâo o ovârio geralmente permanece 
sem ovular por cerca de um ano, 
originando uma falta total de fluxo 
menstrual: a amenorreia, ou de ir- 
regularidades menstruais que podem 
continuar por vârios anos. Quando 
nâo hâ ovulaçâo, o ütero pode san- 
grar quando diminui no sangue a 
quantidade de hormonas femininas; 
neste caso o periodo menstrual 
torna-se bastante irregular, aparecen- 
do algumas vezes em menos de très 
semanas; outras vezes fica sem apare- 
cer muitas semanas ou meses. A falta 
de menstruaçào depuis do primeiro 
periodo menstrual, ou depuis de al- 
guns periodos irregulares, nâo deve 
ser motivo para preocupaçâo pois é o 
que acontece geralmente em meni- 
nas adolescentes saudâveis no 
primeiro ano depuis da menarca; se 
acontecer nos très primeiros anos é 
provavelmente uma condiçâo nor- 
mal e, neste caso, a investigaçâo da 
causa dépende das circunstâncias. Se 
a amenorreia apareceu apôs très 
anos de menstruaçôes certas e regu- 
lares é sempre necessârio investigar a 
causa dessa falha menstrual. Uma 
causa frequente é a gravidez, mas 
outras causas sâo possiveis, entre elas 
os quistos mùltiplos dos ovârios, al- 
gumas doenças hormonais, ou 
doenças cerebrals que muitas vezes 
sâo inofensivos distürbios fun- 
cionais, mas que raramente podem 
ser tumores. 

Conhecer o dia da ovulaçâo 

pode ser de grande utili- 
dade para a prevençâo de 
gravidez, ou para determi- 
nar se um problema de in- 
fertilidade, ou dificuldade 
em engravidar, é causado 
por falha de ovulaçâo. Um dos méto- 
dos mais baratos para determinar a 
existéncia, ou a data da ovulaçâo, é o 
de medir a temperatura do corpo 
tirada na boca, ou no recto, por um 
termômetro especial feito para medir 
pequenas diferenças de temperatura. 
Na altura da ovulaçâo hâ um pe- 
queno aumento da temperatura do 
corpo e, se for feito um grâfico da 
temperatura diâria, tirada sempre 
pelo mesmo método e à mesma hora, 
ele irâ mostrar, no dia da ovulaçâo, 
uma subida repentina que acontece 
no meio do ciclo menstrual. E nesse 
dia que a mulher tem mais probabi- 
lidade de poder conceber devendo 
tomar acçôes opostas, de actividade 
ou de abstençâo sexual, consoante 
deseja conceber, ou quer evitar en- 
gravidar. A anâlise à urina para de- 
terminar o dia da ovulaçâo é um 
método mais preciso, mas é mais dis- 
pendioso. O método anticoncep- 
cional de evitar relaçôes sexuais ao 
meio do periodo, pelo tempo da ovu- 
laçâo, obriga a grande disciplina e 

pode falhar; nâo é aceitâvel 
para a mulher que nécessi- 
ta de uma grande margem 
de segurança. E dificil en- 
gravidar das relaçôes sexu- 
ais antes do nono e depois 

do vigésimo dia do ciclo menstrual, 
mas às vezes pode haver excepçôes à 
regra no funcionamento do ovârio, 
corn irregularidade no tempo da ovu- 
laçâo. 

A funçào reprodutiva da c 
mulher é uma funçâo de extremos 
onde o nada ou o exagero sâo a regra 
e a moderaçâo a excepçâo. As 
reacçôes emocionais à incapacidade 
de engravidar, ou às gravidezes inde- 
sejâveis, podem ser graves e causar 
ansiedade e depressâo, mas, por 
outro lado, nâo existe maior alegria 
do que a da mulher estéril, desejosa 
de ter filhos, ao sentir que èstâ gravi- 
da. Sâo emoçôes interisas e opostas 
que podem ir do prazer sublime à 
frustaçâo inquiétante! 

A vida Humana, toda ela 
feita de ciclos, começa sempre pela 
gestaçâo dum ôvulo do ciclo da ovu- 
laçâo, que vai interromper o ciclo 
menstrual causado pelo circulo 
neuro-hormonal, e que vai iniciar, ou 
repetir, se Deus quiser, o ciclo repro- 
dutivo da mulher. 

PHOTOCOPIER & 
PRINTER SALE 

CONTACT SARAH® 
BETA OFFICE AUTOMATION LTD. 

416-248-4248 
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Nâo Ha Dinheiro Para a Educaçâo, diz a Ministra 
A Ministra das Finanças, Janet Ecker, 
até recentemente Ministra da 
Educaçâo, anunciou na segunda, 17 de 
Junho, que iria disponibilizar $400 
Milhôes de dôlares no novo orçamento 
para o sector da educaçâo. Estes $400 
milhôes nâo sâo "dinheiro novo" mas, 
sim, dinheiro que jâ lâ estava, uma pe- 
quena percentagem dos $2 bilhôes 
préviamente retirados deste sector 

elo actual governo desta provincia. 
350 desses $400 milhôes jâ tinham 

sido designados durante o mês passa-, 
do. Por outras palavras, nada de novo. 
Hâ mais de 20 anos que o governo da 
Provincia do Ontârio tem vindo a sub- 
sidiar o programa de Linguas 
Internacionais. A luta para estabelecer 
e manter este programa foi uma das 
razôes porque iniciei a minha carreira 
na politica. Como educador, e pessoa 
que fala vârios idiomas, cedo me dei 
conta da tremenda importância do 
programa. 
E por isso que, ao tomar conhecimen- 
to que o referido programa estava em 
vias de ser extinto por falta de subsi- 
dio, exigi imediatamente uma expli- 
caçâo ao governo Conservador. Fiquei 
espantado ao constatar que a Ministra 

da Educaçâo nem sequer sabia da exis- 
tência dele. 
A Ministra Witmer confundiu as 
Linguas Internacionais corn o progra- 
ma ESL (Inglês como Segunda 
Lingua) o quai, a propôsito, também 
luta corn falta de dinheiro. 
E ôbvio que a Ministra nâo pode julgar 
a importância de algo que desconhece. 
E por isso que ela declarou "nâo haver 
mais dinheiro" para a Educaçâo. 
E, no entanto, para qualquer pessoa 
que fale uma segunda lingua, edu- 
cadores e, também, economistas, a im- 
portância do programa de Linguas 
Internacionais é claramente impor- 
tante. 
O programa tem mais-valia cultural. 
As crianças que aprendem a sua lingua 
materna na escola podem comunicar 
corn os avôs em casa. Conseguem man- 
ter o elo familiar que, de outro modo, 
se perderia. Aprender a 1er e a escre- 
ver na lingua materna, no seio da es- 
cola que frequentam, faz corn que os 
miùdos se sintam bem acerca da sua 
cultura, facilitando a auto-consciencia- 
lizaçâo para as diferenças culturais a 
que estâo expostas. O programa per- 
mite que as crianças, e os sens pais. 

saibam que a sua lingua ma- 
terna é uma vantagem que 
merece ser mantida e valoriza- 
da. 
Mas o programa também tem 
valor académico. Ao melhorar 
as aptidôes da criança, na sua 
primeira lingua, o sistema e- 
ducacional abre o espirito 
dessa mesma criança e a sua 
capacidade de aprendizagem 
no futuro. Uma pessoa que 
seja capaz de dominar duas 
linguas, na infância, pode na idade 
adulta dominar très ou quatro. 
Da mesma maneira, o programa tem 
um valor econômico significante. As 
Linguas Internacionais nâo sô benefi- 
ciam a criança a ser nelas instruida 
como também contribuem para a 
sanidade financeira da Provincia. 
Numa altura em que a competitivi- 
dade é crucial, o Ontârio possui a van- 
tagem rara de uma populaçâo multi- 
lingue. Num mundo que é cada vez 
mais e mais internacionalizado, os 
muitos Ontarianos que falam linguas 
para além do inglês beneficiam a 
provincia corn uma liderança econômi- 
ca. Nos apenas necessitamos de um in- 

vestimento muito reduzido 
para colher os beneficios 
deste recurso natural, algo 
de que dispomos em 
abundância. 
Para os politicos, é mais 
fâcil falar de multiculturalis- 
mo, que trabalhar activa- 
mente para o protéger. 
Neste caso, a escolha é fâcil: 
o que é bom para as comu- 
nidades é bom para o 
Ontârio. Manter o progra- 

ma de Linguas Internacionais é uma 
medida sensivel para o aspecto cultu- 
ral e financeiramente sôlido. 
Aqueles de nôs que compreendem o 
valor do programa devem fazer corn 
que o governo faça o mesmo. Se o*^va- 
lorizam - se querem que ele sobreviva - 
contactem o Gabinete do "Premier" e 
da ministra da Educaçâo. Se nâo lhes 
explicarem como o programa é essen- 
cial, ele nâo sobreviverâ. 

Rosario Marchese é o Critico para a Educaçâo 

do Partido Neo-Democrat^. Para a obtençâo 
das actas do debate na Assembleia Legislativa, 

navegue na net até ao site www.ontla.on.ca 

Por Rosario Marchese 

Oaravana Internacional 
na Casa do Alentejo 
A tradicional "International Caravan", 
iniciada hâ muitos anos pelo jâ faleci- 
do empresârio Kovacks, uma forma 
intéressante de dar a conhecer o me- 
Ihor que cada pais tem num espaço re- 
duzido e corn os "ingredientes" locais , 
estâ de novo em acçâo e, 
como tem acontecido anual- 
mente, a Casa do Alentejo de 
Toronto tem o seu Pavilhâo 
representative. 
Para além da "prata da casa" - 
que é da boa!-, a Casa do 
Alentejo trouxe até nôs os 
fadistas alentejanos Joâo 
Paulo e Lurdes de Sâ e o 
grupo "Cem jeito e cem tram- 
belho", de Loulé, Algarve. 
Até Domingo, dia 23, nâo fal- 
tem na Casa do Alentejo de 

Toronto, participando na "Caravana 
Internacional" e apoiando o Pavilhâo 
Português. Gastronomia tipica, vari- 
edade de vinhos, artesanato, müsica e 
cantigas, convivio e intercâmbio de 
experiências. 

Joâo Paula, Bia Raposo e Lurdes de Sâ 

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

Confie em EXPO SOOO 
EXPERIÊNCIA E HONESTmADE AO VOSSO SERVIÇO 

Estimativas gratis 

TeiyFaX: 416-533-2439 

2612 St. Clair Ave. W 
(esquinacomaJaneStJ 

Toronto, Ont. M6H4G9 

Parai'so de Albufeira 
Bento Sâo José foi o per- 
feito anfitriâo dos res- 
ponsâveis do empreendi- 
mento turistico no 
Algarve, Paraiso de 
Albufeira. 
Bento Sâo José estâ cre- 
denciado pelo Grupo 
M.G.E./Paraiso de 
Albufeira, para repre- 
sentar a companhia no 
Canadâ. O Director 
Comercial da 
M.G.E./Paraiso de 
Albufeira, Jorge de 
Jesus, que se deslocou a Toronto 
para divulgar o acordo corn Bento 
de Sâo José e dar conhecimento 
publico do empreendimento turis- 
tico e das vantagens de comprar e 
usar ou rentabilizar o investimento. 
Hoûve encontros e apresentaçâo de 
filmes sobre o complexe turistico 
Paraiso de Albufeira nas insta- 
laçôes de Bento's Tours Inc. e na 

Casa do Alentejo. 
As nossas felicitaçôes a Bento de 
Sâo José e as boas vindas ao 
Director Gérai da Paraiso de 
Albufeira, Jorge de Jesüs. 
Para outras informaçôes, con- 
tactem Bento de Sâojosé, pelo tele- 
fone: 416 588-2000. 
Tempo de férias, tempo para o 
Paraiso de Albufeira., Algarve. 

Jorge de JesuSi Bento de Sâo josé e Fernando Martins 



O MILéNIO 
Quinta-feira, 20 junho, 2002  25 

MISCELâNIA 

Pessoal corn ou sem experiência, para a cons- 

truçâo, corn carro prôprio. 

Tel.:416-457-7960. 

Mecânicos corn alguma experiência em sol- 

dadura. Tel.: 905-890-5261. Ext. 212. 

Carpinteiros com ou sem experiência, para 

casas novas (framing). 

Tel.:416-832-7574. 

Pessoal para limpeza. Contactar Lucia. 

Tel.:416-534-6905. 

Corn 22.800 Km. "750 
Em boas condiçôes. Preço negociâvel. 
Paie corn Paulo: 41 6-7S5-531 8 

Pessoal para fâbrica de plâsticos. Contactar 

Manuel Peixoto. 

Tel.:905-890-5261, Ext. 212. 

Carpinteiros de acabamentos para casas 

novas. Tel.:416-315-3522. 

Ajudantes e encarregados, para companhia 

de construçâo. Contactar Fernando Marcos. 

Tel.:416-896-9007. 

Senhora para fazer companhia a senhora de 

idade durante o dia e noite, incluindo 

algumas tarefas domésticas. 

Contactar Tony Leonardo. 

Tel.:416-532-7340. 

Pessoal para fâbrica de sofas, na ârea de 

Concord. Contactar José Toste. 

Tel.:905-761-0151. 

Jardineiro corn experiência procura trabalho. 

Tel.: 416-473-3494 

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. 

Aluga-se terreno bem protegidos na 

Caledonia e CasÜefîeld, optimo para 

grandes arrumaçôes de materiais de 

construçâo e màquinas pesadas. 

Telefone jâ; 

416 604-7000 

Ria-se agora.. 
amanhâpodeser tarde! 
Entra um alentejano num autocarm e pede 2 
bilhetes. 
Abanca-se e passados uns minutos apareceu o 
levisor, que, üie pediu o bilhete. O homem en- 
tregüU-lhe os dois duma vez e o fiscal admirado, 
disse; 
- Ô homem, para que 2 bilhetes? 
- Entâo, se perder um, tenho outro, né assim? 
Disse o coirado, respondendo de seguida o 
revison 
- E imagine que você perde os 2, como é?! 
O alentejano olhou para ele corn uma carinha 
de quem estava a "dar baile" e disse: 
- O amigo, tenho o passe no bolso! 

la uma loira no seu carrinho novo em plena au- 
toestrada, quando vem ô camiâo a presegui-la e 
apefta-a de tal maneira que ela tem de parar... 
O tipo sai do camiâo, desenha um drculo a giz 
no châo, agarra na loira e mete-a lâ dentno: 
- Nâo sais daqui, ouviste bem? 
Vai direito ao carro delà, e tiralhe o radio e os 
estofos de couro...Quando por acaso ele olha 
para a loira, esta ela corn um leve sorriso nos 
lâbios. 
O homem estranhou e foi ao camiâo buscar um 
bastâo de baseball e desfez os vidros do carro da 
loira..Qrando olha para ela ta com a mâo na 
boca a esconder um sorriso. 
Ele começa a nâo achar graça e disse: Ai é, tas a 
gostar???? entâo vê isto„. 
Vai ao camiâo tiranma lata de gasoMna e despe- 
ja-a no carro e pega-lhe fogo...Quando olha para 
a loira, estâ ela a rir â gargalhada, agarrada a 
barriga.. 
O homem Mo, dirige-se a ela e peigunta: 
-Olha lâ, nâo estou a perceber....porque é que te 
estâs a rir assim, depois de eu te ter destruido o 
carro????? 
Ao que a loira responde: 
-Porque enquanto estavas de costas, sai do 
circulo quatre vezes... 

Frango à Ângolana 
I nCREDItriTES; para4pessoas 

* 7 cebola média picada 
* 7 colher de sopa de gordura 
* 1 colher de sopa de azeite 
* 1 colher de sopa de vinagre 
* 1 colher de sopa de tomatada 
* 7 dente de alho picado 
* 2 colheres de margarina 
* louro a gosto 
* pimenta 
* 7 colher de châ de colorau 
* uma pitada de sol grosso 
* 7 frango partido empedaços. 

(On»CCflO: 
Vai tudo num tacho tapado ao lume cerca de 1/2 hora 
mexendo de vez em quando para nâo pegar, (isto fica 
corn pouco molho). 
Sirva corn batata frita aos cubos. 

Sobremesa: 

Bolo de M 
InCREDItriTtS: 

* 200g de açucar 
* 9 ovos 
* 2 copinhos azeite 
* 7 colher de sopa de canela em pô 
* 2 copinhos de mel 
* raspa de 1 limâo 
* 1 colher de sopa de manteiga 
* 250g de farinha 
* 20g de açucar glacé 

(OnftCCflO: 
Séparé as claras das gemas e junte estas ao açu- 
car, azeite, mel, raspa de limâo e canela batendo 
bem. 
Bata as ciras em castelo e junte à mistura. 
Em seguida adicione a farinha e mexa lentamente 
até ficar bem misturado. 
Unte uma forma corn manteiga e deite a massa. 
Leve ao forno médio durante 30 minutos ou até 
ficar bem cozido. 
Desenforme deixando esfriar sobre uma rede e 
sirva polvilhado coin açucar glacé. 

13cm r:Âpetita! 
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Monsenhor BASTOS, em Toronto 
O eonhecido e muito estimado Monsenhor 
Bastos» fundador e amparo do Lar de Santa 
Maria de Peniche, encontra-se jà em Toronto, 
para participar no Piquenic do Comité Pro-Lar 
de Santa Marian dia 30, no Italian Gardens» e 
também participar no Encontro Mondial da 
Juventude, com a presença do Papa Joâo Paulo H. 
Como sempre, dialogamos com Monsenhor 
BastOs, sobre o Lar de Santa Maria e assuntos da 
actualidade do mundo catolico. 

JMC - Monsenhor Bastos encontra-se 
novamente em Toronto para partici- 
par no 27° picnic de Toronto Pro Lar 
de Santa Maria. Antes de falarmos 
deste evento, gostariamos de Ihe dar 
parabéns porque também completou 
80 primaveras. 
Monsenhor Bastos - Obrigado por 
se ter lembrado do men 80° aniver- 
sario. Na minha familia hâ uma 
enorme longividade, sobretudo do 
lado do men pai que morreu com 95 
anos e uma tia que contava com 107 
quando faleceu. Pois é com muito 
gosto que estou em Toronto mais uma 
vez. 
JMC - Como esta o lar de Santa 
Maria actualmente - os meninos e os 
idosos que nele habitam? 
Monsenhor Bastos - O Lar de Santa 
Maria nécessita, neste momento, de 
uma renovaçâo por compléta. Temos 
um projecto jâ apresentado ao Estado 
e o qual foi aprovado no sentido de 
podermos obter uma compartici- 
paçào condizendo com a larga quan- 
tia que vâo somar os custos da reno- 
vaçào da casa e ficando para nos aqui- 
lo que ainda é muito dificil de obter. 
No entanto, estamos a trabalhar para 
isso. No Centro Regional de Leiria 
consideraram o nosso lar, na altura e 
no local que foi construido, o melhor 
do pais. Agora jâ nâo. Portanto, 
temos pena nâo porque sintamos um 
desejo de competiçâo, mas sim 
porque desejamos ser liteis, estar 
disponiveis e ser aquilo que tern de se 
ser. Por isso, hâ necessidade de fazer 

essa renovaçâo toda. Por outro lado, 
a obra social de Santa Maria é com- 
plexa e vasta. Com efeito, comporta 
uma secçâo com 80 idosos, o jardim 
de infância Santa Maria com crianças 
dos 3 aos 6 anos, o jardim de infância 
Joâo Paulo II com lugar para 50 cri- 
anças também dos 3 aos 6 anos, outro 
jardim de infância, numa zona difere- 
nte da cidade - Sant Ana e S. Joaquim 
- que é uma creche para 30 crianças e 
mais duas creches também para 30 
crianças. Temos assim este projecto 
disperso pela cidade e agora uma 
nova modalidade: trata-se do 
Aconchego, uma creche para crianças 
com deficiências fisicas e mentais, ou 
ainda abandonadas. 
JMC - Portanto, é uma nova dor de 
cabeça... 
Monsenhor Bastos - A obra em si nâo 
o é. A dor de cabeça estâ no processo 
de adequar o lar de Santa Maria as 
exigências da modernidade e as 
reparaçôes porque o edificio estâ 
muito velho. Neste momento, jâ esta- 
mos a gastar dinheiro no sentido de 
preservar a degredaçâo. Nâo so em 
termos de equipagem, mas em termos 
pedagogicos para as crianças. Hâ 
cerca de 50 anos quando fundâmos o 
lar, o Estado nâo nos quis ajudar na 
compartlcipaçâo por achar que as ins- 
talaçôes nâo eram adequadas. Na al- 
tura, a minha preocupaçâo era poder 
dar um bom fim aos idosos e dar de 
comer a quern tinha fome, o que 
temos vindo a fazer desde entâo. 
Actualmente, deparamo-nos com 

uma situaçâo diferente; temos os 
jardins de infância com serviços ofici- 
ais de avô e avô com sistemas e in- 
cunbências pedagôgicas. O que ou- 
trera foi negado, passou agora a ser 
uma exigência. Dai que a dor de 
cabeça é mesmo essa: temos que re- 
novar os quadros administratives, 
pedagogicos, institucionais, etc. 
Aliâs, esta obra estâ inserida na co- 
munidade paroquial, diocesana e 
eclesial. A Santa Casa de 
Misericôrdia de Peniche, uma institui- 
çâo autônoma, mas nâo independente 
porque é eclesial (faz parte do âmago 
da igreja e eclesiâstica faz parte da re- 
sponsabilidade da hierarquia da igre- 
ja) e encontra-se actualmente re- 
novada e numa fase de grande 
transformaçâo, corn uma obra 
social bastante grande que nos 
acompanhamos. Tudo isto compôe 
um conjunto de circunstâncias que 
define uma actividade socio-caritati- 
va muito vasta. 
JMC - Para além de participar, como 
faz anualmente, no picnic do comité 
de Toronto Prô Lar de Santa Maria, o 
Monsenhor Bastos vem também par- 
ticipar nas Jornadas Mundiais da 
Juventude que estâo ano se realizam 
em Toronto e para estar corn sua san- 
tidade, o papa Joâo Paulo IL 
Monsenhor Bastos - O papa Joâo 
Paulo II vai estar em Toronto de 18 a 
22 de Julho para presidir a um dos en- 
contros mundiais da juventude que 
sâo organizados por sua prôpria ini- 
ciativa, de dois em dois anos, desde 
hâ alguns anos. Em Roma, hâ dois 
anos, esta iniciativa juntou cerca de 2 
milhôes de jovens. Mas o que conta é 
a qualidade, a intençâo e a disponibil- 
idade interior de estar ao serviço da 
humanidade inteira, tenha ou nâo re- 
ligiâo, seja esta ou aquela indole... 
Enquanto nos nâo mudarmos o nosso 
jeito de fraternidade, isto nâo tem 
concerto, pelo menos para mim. 
Amando de graça, sem estar à espera 

de compensaçôes na vertente socio- 
politica, podemos encontrar soluçôes 
para os nossos problemas. 
JMC - Recentemente, os escândalos 
no seio da igreja catôlica, nomeada- 
mente de abusos sexuais, reflectem 
um pouco o que acabou de dizer... 
Monsenhor Bastos - Esse é um pro- 
blema extremamente complicado que 
requer muito tempo para ser explica- 
do. A insistência que vai para püblico 
é intencional. Existe uma intençâo de 
denegrir uma imagem, seja a que 
custo for. Mas independentemente 
disso, se os numéros valem, deveria 
entâo falar-se que de milhares de 
presbiteros apenas umas escassas cen- 
tenas é que sâo acusadas. Sô que 
ninguém menciona esse facto. Se 
entre nés nâo tivessemos uma doutri- 
na que séria de excomungar, de colo- 
car de parte e de aniquilar o ser hu- 
mano que faz este ou aquele mal, 
entâo nos seriamos iguais aos piores. 
Por exemplo, S. Francisco de Assis, 
um homem famosissimo no mundo, 
sô começou a enveredar por uma vida 
de uma determinada compostura que 
o levou a ser o homem herôi da hu- 
manidade a partir dos sens 18 ou 20 
anos. Até ali era um rapazola vulga- 
rissimo. No prôprio evangelho, en- 
contramos Maria Madalena e a adul- 
téra que estava condenada a ser ape- 
drejada e que se salvou porque Jesus 
mandou o primeiro a nâo ter pecado 
a apedrejâ-la. 
JMC - Fale-nos agora ao 27° picnic 
prô Lar de Santa Maria. 
Monsenhor Bastos - Tenho muito res- 
peito por este picnic. Desde jâ, aceite 
o convite para estar connosco, se for 
do seu agrado. E certo que nesse dia 
jorgar-se-â a final do campeonato do 
mundo, mas creio que a équipa do 
picnic vai lâ montar um écran para 
ver o jogo. Da parte da manhâ, tam- 
bém vou celebrar a santa missa. De 
maneira que se puderem, apareçam 
porque acolhemos a todos de muito 
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bom agrado. Felicito o comité por ter sido 
fiel ao empreendimento que tem custos e 
dificuldades de muita ordem. Tenho por 
eles uma admiraçâo muito grande. Ainda 
este ano, foi muito dificil para mim con- 
seguir sair por tanto tempo, uma vez que 
queria aproveitar a visita do papa. Por 
outro lado, quando aqui estou sinto-me 
muito em casa. Quando fiz 75 anos de 
idade, escrevi ao Senhor Cardeal Patriarca 
a dizer-lhe «Se quiser disponibilizar-me 
para que eu me va embora de Peniche, dir- 
Ihe-ei que me custa». No entanto, recebi 
como resposta que nâo era preciso escrever 
nada, mas a carta serviu para ficar no ar- 
quivo. Também adiantei que gostava de 
ficar na diocese de Lisboa, mesmo que 
fosse enviado para outro local, uma vez que 
foi ali que fui ordenado sacerdote. Como 
alternativa, adiantei que gostava de estar 
um ano fora: ou em Africa, uma vez que 
quando era criança gostava de ser mis- 

sionârio, ou para a emigraçâo, nomeada- 
mente em Toronto. Esta disponibilidade 
foi uma maneira de dizer quanto para mim 
é grato viver nesta comunidade que eu 
muito admiro. 
JMC - Obrigado. Felicidades. 
Monsenhor Bastos - Eu é que agradeço e 
desejo tudo de bom para todos. 
Como sempre, um Monsenhor Bastos cor- 
recto e elegante em tudo o que pensa e diz, 
humilde e servidor. 
Quem nâo sente vontade de ajudar 
Monsenhor Bastos e a sua obra? 
Também, aqueles que pretendam o seu 
conforto espiritual, podem contactâ-lo, 
pelo telefone: 416 536-2887. 
Bern vindo, Monsenhor Bastos. 
Ficamos ao dispor. 

JMC/Ana Fernandes 

Cultiura 

Arqueologos descobrem o mais antigo 
sarcbfago do mundo intacto 
Um grupo de arqueologos encontrou o 
sarcôfago intacto mais antigo do 
mundo perto das pirâmides de Giza, 
que poderâ conter uma mûmia corn 
cerca de 4500 anos, informou o 
Departamento de Antiguidades do 
Egipto. 
O sarcôfago de pedra, corn dois metros 
de largura e um metro de profundi- 
dade, foi desenterrado a alguns 
quilômetros a sudeste da Esfinge de 

Giza e pertencia a um supervisor dos 
trabalhadores das pirâmides chamado 
Neni Sout Wizart, que viveu na quarta 
dinastia, informou o présidente do 
Conselho Supremo de Antiguidades, 
Zabi Hawass. 
«Este é o sarcôfago intacto mais antigo 
jamais encontrado. Tem 4500 anos e 
data do reino dejufu (Keops), que con- 
struiu a grande pirâmide», afirmou 
Hawass. Até à data, jâ foram descober- 

tos mais de 120 tümulos de trabal- 
hadores nos arredores das pirâmides 
de Keops, Kefren e Micerinos, mas 
nenhum deles com um sarcôfago in- 
tacto e selado, recordou. 
Se a mûmia estiver no interior do sar- 
côfago agora descoberto, serâ a 
primeira vez que os arqueôlogos en- 
contram o corpo embalsamado de um 
trabalhador faraônico nesta zona. 
«Nâo esperamos achar ouro ou 

tesouros. Quem sabe uma mûmia, e 
poderâ ser a primeira mûmia des- 
coberta no interior das tumbas dos 
construtores das pirâmides», sublin- 
hou Zabi Hawass. 
Hawass ressaltou que a descoberta 
prova a hipôtese de que as pirâmides 
foram construidas por egipcios e nâo 
por gentes de uma civilizaçào perdida 
ou por extraterrestres, tal como sustêm 
varias teorias. 

Papa envia ainda 
econômica ao 
Ateganistâo 
o Papa Joào Paulo II enviou 950 mil 
dôlares (cerca de um milhâo de euros) 
aos refugiados afegâos e concedeu 
uma boisa de estudo a uma jovem 
norte-americana que ficou doente de- 
pois dos atentados de 11 de Setembro. 

«Os 950 mil dôlares servirâo para aju- 
dar os refugiados afegâos, vitimas do 
conflito no Médio Oriente, os refu- 
giados iraquianos e para doar uma 
boisa de estudo a uma doente na se- 
quência dos atentados terroristas em 

Nova lorque», segundo informou 
o Vaticano. 
As doaçôes dos crentes sâo ad- 
ministradas por um programa 
criado em 1971 por Joâo Paulo II 
para ajudar os palses em vias de 
desenvolvimento e as vitimas de 
desastres naturais. 
Em 2001, o programa distribuiu 
mais de dois mil milhôes de 
dôlares (cerca de dois mil mi- 
lhôes de euros): 1,2 milhôes des- 
tinaram-se aos paises vitimas de 
desastres e 800 mil para os pai- 
ses em vias de desenvolvimento. 
Foram enviados 100 mil dôlares 
(cerca de 100 mil euros) a El 
Salvador e outro valor idêntico 
para as vitimas na India depois 
dos terramotos de Janeiro de 
2001. O Peru e a Polônia rece- 
beram o mesmo valor cada um 
em Junho de 2001 devido aos 
danos do sismo e inundaçôes. 
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Brasil e EU A 
rumamaos 
quartos-de-final 
As selecçôes dos Estados ünWos e do Brasil 
garantixam O lugar nos quartos-de-finai do 
Mundial de futeBol de 2002, ao derrotarem 
as suas congénères do Mexico e da Bélgica, 
respectivamente. 
Nos encontros dos quartos-dedinal, ambos 
agendados para sexta- feira, o Brasil vai de* 
frontar à Inglaterra, enquanto a forihaçâo 
norte- americana jogarâ corn a Aleïnanha. 
A selecçâo dos Estados Unidos, que na 
fase da prova derrotou Portugal por 3-2, 
venceU o Mexico por 2-0, corn golos de Brian 
McBride, aos 08 minutes, e de landon 
Donovan, aos 65. 
Nos quartos-de-final, os EUA, segundos clas- 
sificados do grupo D da 1“ fase, vâo de- 
frontar a selecçâo alemâ, que sâbado venceu 
o Paragtiai por 1-0. 
No outro jogo do dia, o Brasil derrotou a 
Bélgica, também por 2-0, corn tentos de 
Rivaldo, aos 67, e Ronaldo, aos 87. 
A selecçâo "canarinha" vai encontrar nos 
quartos-de-final a Inglaterra, que no sâbado 
derrotou a Dinamarca por 3-0. 

Perugia afasta Ahn por o jogador 
coreano ter marcado o golo que 
eliminou Itàlia 

o facto de ter apontado o golo de ouro da Coreia do Sul que determinou a eliminaçâo da Itâlia do 
Mundial2002 fez o coreano Ahn Jung-hw^an perder o seu lugar no Perugia, segundo o présidente do 
clube italiano de futebol. 
O présidente do Perugia, Luciano Gaucci, anunciou a decisào do clube de nào renovar o contrato 
corn o jogador sul-coreano e acusou Ahn de ter "humilhado e ofendido o pais que o acolheu" e acon- 
selhou o jogador a "voltar para a Coreia e a cobrar cem liras por mês (cinco cêntimos)". 
"Esse (Ahn) nào voltarâ a pôr um pé no Perugia, nâo o quero ver mais, porque ofendeu o pais que o 
acolheu. Dei ordens para que nâo regresse ao clube", afirmou Gaucci, manifestando-se indignado 
porque Ahn apenas ter "despontado no Mundial no encontro frente à Itâlia". 
O avançado coreano, por seu lado, agradeceu à Liga italiana os ensinamentos colhidos nos dois anos 
que ali passou. 

Ronaldo aposta no 
para voncer a Inglat 
o avançado brasileiro Ronaldo afir- 
mou esta quarta-feira que a melhor 
tâctica que a sua selecçâo pode usar 
para derrotar na sexta-feira a 
Inglaterra é o ataque. 
«Nào nos devemos preocupar muito 
corn a forma como os ingleses vâo 
jogar contra nos. Compete-nos a nos 
entrar em campo para vencer o jogo. 
Devemos partir para o ataque e 
mantê-los sobre pressâo e nâo ficar 
preocupados corn os jogadores do 
outro lado e corn o que ê eles podem 
fazer», explicou o avançado do Inter. 

Mas Ronaldo nâo se limitou a falar 
do escrete. O Fenômeno considerou 
que o adversârio dos brasileiros 
nestes quartos-de-final do 
Mundial ' 2002 evoluiu muito, em ter- 
mes técnicos, nos ültimos anos: 
«A Inglaterra tem médios talentosos e 
bons recuperadores de bolas. Sâo ca- 
pazes de mudar rapidamente o jogo 
de um lado para o outro. Acho que 
vai ser um jogo muito aberto e o mais 
importante é que a équipa consiga 
marcar e nâo que eu seja o melhor 
marcador», analisou. 
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Portugal fora som honra nom glôria 
A quente mas... consciente. 
Acabou agora o Mundial'2002 para Portugal 
e, mesmo a quente, confirmo os medos inici- 
ais. 
Nào fomos derrotados pelos adversârios - 
todos eles mais fracos que nos!- mas, sim, pelo 
seleccionador nacional. 
No primeiro jogo, a espinha dorsal da se- 
lecçâo daudicou completamente: Baia, Jorge 
Costa e Figo, e Antonio Oliveira sô mexeu (e 
mal) na équipa quando tudo estava perdido. 
No segundo encontro valeu-nos a infeliddade 

Joào Pinto é confortado por Paulo Bento, apôs 
0 àrbitro lhe ter mostrado o cartào vermelho, o 
que lhe valeu a expulsào, no jogo Portugal vs 
Coreia, realizado no Estàdio de Incheon. 

dos polacos e o dia de S. Pauleta e, valha-nos 
isso, as substituiçôes certas à medida que a 
"sorte do jogo" nos sorria 
Contra a Coreia, descalabro total... do sele- 

Coreia, 10 chegavam. Veio o 
cartào amarelo para Beto. 
Antonio Oliveira sabendoo 
um jogador agressivo... man- 
teve-o em campo. Um ponta-pé 
no ABC do futebol. O resulta- 
do viu-se. Foi expulso. Depois 
de expulso, fez entrar o Abel 
Xavier, quando o deveria ter 
feito na altura do cartào amare- 
lo. Depois, a natural expulsào 
de Joào Pinto -aquela falta nào 
dâ expulsào em Portugal e, às 

cionador. A Coreia, ao contrario do 
que se temia, encolheu-se e nào usou 
a sua arma principal, a velocidade. 
Teve medo de Portugal. Optimo. 
Vamos a eles. Corn os "américas" a 
perderem frente à Polonia, nem 
era preciso ganhar. O empâte chegava para 
ambos. O jogo amoleceu e parecia uma brin- 
cadeira a meio campo. Figo, como nos jogos 
anteriores, nem se via. Mas, para aquela 

Luis Figo em acçâo durante ojogo que opôs as Selecçôes 
Portuguesa e Coreana, realizado no Estàdio de Incheon. 

vezes, nem amarelo!- mas pelas leis da FIFA é 
expulsào certa! Assim, corn a expulsào de 
Joào Pinto e Beto, e a inexistência de Figo, as 
coisas compUcaram-se. Aos poucos os core- 

0 présidente da Federaçào Portuguesa de Futebol, 
à chegada ao aeroporto de Lisboa. Centenos de 

adeptos furiosos, aguardavam a saida da Selecçào < 
para mostrar o seu descontentamento. 

anos subiram no terreno e... o golo aconteceu! 
Bolinha por entre as pernas de Vitor Baia! 
Claro, brilhantemente, o Antonio Oliveira 
tinha jâ retirado o ünico goleador da équipa, 
Pauleta, para meter o central Jorge Andrade. 
Depois de tudo perdido, entrou o "pobre" do 
Nuno Gomes. Para que? Nào perdemos e 
fomos eliminados agora por culpa do àrbitro 
ou dos adversârios. Culpa propria, nada mais. 
E, isso, é que doi câ dentro! 
O resto é futebol. 
Afinal, se como eu disse na ediçâo anterior, a 
Policia fosse nossa, tinhamos passado a 
Coreia 
Bastava que prendessem o Antonio OUveira. 

JMC 

Site brasileiro indice Gnns Hiddink 
como sucessor de Antonio Oliveira 

Guus Hiddink, actual seleccionador da Coreia do Sul, é um dos treinadores 
mais bem colocados na corrida à substituiçào de Antonio Oliveira no coman- 
do da selecçào de Portugal. A noticia é avançada esta quarta-feira pelo site 
brasileiro UOL, citando o jornal alemâo De Telegraaf. 
Segundo a mesma fonte, Hiddink pondéra, neste momento, très hipôteses de 
futuro: continuar à frente da Coreia do Sul, regressar à Holanda para assumir 
o comando técnico do PSV Eindhoven ou ocupar o cargo de seleccionador 
português. 
Entre os candidates ao cargo estâo, igualmente, segundo o jornal alemâo, os 
portugueses Artur Jorge e Carlos Queiroz, embora Hiddink, também pelo 
conhecimento que tem dos futebolistas portugueses e pelo facto de ser es- 
trangeiro, surja melhor colocado. 

SenECBL; II 

Metsu convidado por duas selecçôes 
o seleccionador do Senegal, Bruno 
Metsu, revelou esta quarta-feira que 
recebeu convites de duas federaçôes 
para orientar as respectivas équipas 
nacionais. 
«Recebi dois convites de équipas na- 
cionais. Nào quero dizer os nomes 
porque hâ treinadores nesses lugares 
e nào séria correcte da minha parte 
fazê-lo», afirmou Metsu, que prépara 
ojogo de sâbado corn a Turquia, refe- 
rente aos quartos-de-final do 
Mundial'20()2. 
O francês revelou ainda que recebeu 
uma outra proposta de um clube 
turco, embora tenha assegurado que 
o Campeonato do Mundo é a sua 
ünica actual preocupaçâo. 

Macau, China: Remadores de barcos-dragâo durante as 
Regatas Internacionais disputadîis em Macau. 



30  
DESPORTO 

Quinta-feira, 20 Junho, 2002 
O MILéNIO 

• DESPORTO • DESPORTO • DESPORTO • DESPORTO • DESPORTO • DESPORTO • DESPORTO • DESPORTO • DESPORTO • 

Mundial2002 
FIFA suspende Jeâe Pinto 
provisoriamente 
A Federaçào Internacional de 
Futebol (FIFA) decidiu sus- 
pender provisoriamente Joâo 
Pinto de toda a actividade des- 
portiva, até ser tomada a decisâo 
final sobre a alegada agressâo ao 
arbitre Angel Sanchez, ocorrida 
no jogo do mundial Portugal- 
Coreia do Sul. 
O présidente da comissâo disci- 
plinar, Marcel Mathier, decidiu 
aplicar o artigo 134 do côdigo 
disciplinar da FIFA, que lhe con- 
féré poderes para que aplique 
uma sançào provisôria até à de- 
cisâo final. 
O responsâvel da FIFA utilizou 
ainda o artigo 135 do mesmo 
côdigo, onde se estipula que 
pode ser tomada uma decisâo 
corn base nas evidências 
disponiveis até ao momento, 
nâo sendo obrigatôrio ouvir as 
partes envolvidas. 
De acordo corn a FIFA, as 
provas jâ em posse do organis- 
me, conseguidas através dos re- 
latôrios do juiz argentine, do 
quarto arbitre e do observador 
da FIFA, indicam que Joâo 

Pinto, quando lhe foi mostrado 
o cartâo vermelho (27 minutes), 
"esmurrou" no estômago, Angel 
Sanchez. 
Dada a gravidade da acusaçâo 
imputada ao jogador, a comis- 
sâo de disciplina jâ solicitou in- 
formaçôes adicionais, incluindo 
imagens de video captadas por 
uma câmara que nâo pertence a 
nenhuma cadeia de televisâo. 
A selecçâo portuguesa foi derro- 
tada pela sua congénère sul- 
coreana por 1-0, em jogo dis- 
putado a 14 de Junho e que 
ditou o afastamento da for- 
maçâo lusa do Mundial, tende 
os coreanos, co- organizadores 
da prova juntamente corn o 
Japâo, seguido em frente. 
O Sporting manifestou a in- 
tençâo de nâo "branquear" a ale- 
gada agressâo do futebolista 
Joâo Pinto ao arbitre argentine 
Angel Sanchez, mas recusa-se a 
aceitar a irradiaçâo como 
cenârio posslvel no eventual cas- 
tigo a aplicar pela FIFA. 
Num comunicado lido em 
Alvalade pelo présidente do 

Conselho de Administraçâo da 
SAD "leonina", Miguel Ribeiro 
Telles, o Sporting reiterou a con- 
fiança na versâo do jogador, 
alertando para as "düvidas" da 
Comissâo de Disciplina da 
FIFA. 
Ribeiro Telles garante que Joâo 
Pinto diz ter recebido um em- 
purrâo que o impeliu em di- 
recçâo ao arbitre e anunciou 
que o clube nâo vai recorrer da 
suspensâo preventiva decretada 
pela FIFA. 
O Sporting, que teve conheci- 
mento oficial da suspensâo pre- 
ventiva através da Federaçào 
Portuguesa de Futebol, vai 
procurar que "a versâo do jo- 
gador seja ouvida nas instâncias 
competentes", da quai "nâo tem 
quaisquer razôes para duvidar". 
Mediante aquele pressuposto, 
Ribeiro Telles considerou a irra- 
diaçâo como "um cenârio abso- 
lutamente especulativo e que 
nem sequer se coloca", apesar de 
confessar a dificuldade em 
"acreditar que nâo haja um cas- 
tigo". 

Moisés, do Sabade 
assina pelo Sante 
o defesa central Moisés Alvarez, do 
Sabadell, dâ segunda divisâo B espanho- 
la de futebol, assinou contrato por um 
ano corn o Santa Clara, que no final da 
prôxima temporada poderâ exercer o di- 
reito de opçâo por mais uma época. 

O novo reforço dos açorianos jâ jogou no 
primeiro escalâo espanhol, ao serviço do 
Tenerife e do Numancia, mas esta época 
representou o Sabadell, do terceiro es- 
calâo. 
Segundo revelou o empresârio de 

Moisés, Francisco Moreno, as negoci- 
açôes decorreram sem grandes dificul- 
dades, jâ que o Santa Clara seguia o jo- 
gador hâ algum tempo, enviando ele- 
mentos para o observar em alguns en- 
contros do Sabadell. 

Ârbitro Angel Sanchez surpreendide pelo regresso a casa 
o ârbitro argentino Angel Sanchez, do Sul, mostrou-se "surpreendido" 
que expulsoujoâo Pinto no encontro por nâo integrar a lista de 16 retidos 
de Portugal corn a co-anfitriâ Coreia pela FIFA para as ultimas rondas do 
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o Mestre de 
Artes Marciais 
da comunidade 
portuguesa 

1743 St. Clair Ave. 
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campeonato do Mundo de Futebol. 
"Estou surpreendido. Tinham-me 
chegado alguns comentârios segundo 
os quais eu tinha sido eleito para ficar, 
mas optaram por outros colegas", afir- 
mou Sanchez, sem encontrar relaçâo 
entre esta decisâo e o incidente corn o 
jogador português. 
"Nada tem a ver corn isso", acrescen- 
tou. 
Sanchez, cuja acusaçâo de agressâo 
por parte de Joâo Pinto levou a FIFA 
a suspender preventivamente o jo- 
gador português de toda a actividade 
oficial, integra o grupo de 20 ârbitros 
que deixam de ser opçâo antes dos 
quartos-de-final, ficando de fora da 
lista de 16 retidos. 
"Surpreende-me que tenha ficado o 
ârbitro do Brasil (Carlos Simon), 
porque a selecçâo brasileira continua 
em prova. 
Vou-me embora satisfeito, porque 
tudo me correu bem, recebi bons co- 

mentârios dos jogos que me coube di- 
rigir, embora esperasse ter outro en- 
contro a meu cargo", sublinhou. 
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Vitor Pereira e Carlos Mates 
terminaram participaçâo no 
Mundial de 2002 
Os portugueses Vîtor Pereira è 
Carlos Matos terminaram a sua 
participaçâo no Mundial2002 de 
futebol, apôs a FIFA ter divulga- 
do a lista dos 16 ârbitros e 16 âr- 
bitros auxiliares para as très ulti- 
mas rondas da prova. 
Sempre corn Carlos Matos como 

seu ârbitro auxiliar, Vitor 
Pereira arbitrou dois encontros 
no Mundial2002, o Dinamarca- 
França, da terceira e ultima Jor- 
nada do Grupo A da primeira 
fase (2-0), e o México-Estados 
Unidos (0-2), dos oitavos-de- 
final. 
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