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Agrupamento de müsica 
tradicional “Cera Jeito 
Çem Trambelho”, 
de Loulé, Algarve. 

Mais uma vez a Casa 
do Alentejo, em 
Toronto, fez-se 
representar na 
International 
Caravan'2002, em 
representaçâo da 
Comunidade e de 
Portugal, com o 
Pavilhâo Alentejo. 
Um Pavilhâo Alentejo 
que contou com uma 
ornamentaçâo a con- 
dizer, exposiçôes de 
re^d valor, gastrono- 
mia de atrair os mais 
cépticos, e variedades 
com "prata da casa" e 
convidados de 
Portugal. Um fim-de- 
semana longo e em 
grande na Casa do 
Alentejo, em Toronto. 

^ Pagina 26 

Canada 
Day no 
Qneen's 
Park 
Faça do Dia do 

Canada o sen dia. 

^ Pagina 09 

Smirnoff Experienco'2002 

A estilista Sandra Lopes com os sens modelos. ^ Pagina 05 
Ministro Carl de Faria na apresentaçào do 
programa do Dia do Canada. 

24 HORAS POR DIA NA SUA COMPANHIA 
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Se nâo é importante, é pelo menos curioso. 
Numa época em que homens e mulheres se aco- 
tovelam na teia dos empregos, das universidades 
e dos cursos râpidos de especializaçâo, os 
grandes sucessos dos nossos tempos sâo histori- 
etas para crianças: "Harry Potter" e o "Homem 
Aranha"! 
Os maiores sucessos de bilheteira de sempre. 
Ora bolas! 
Sera que quanto mais estudamos e avançamos 
tecnologicamente, mais recuamos no tempo? 
Ou sonhamos mais? Ou desejamos nâo acom- 
panhar a corrida do progresso, da velocidade e 
do globalismo? 
Alguma coisa é... 
Recordo-me -corn que saudade!- das velhas frases 
e quadras que a rapaziada do meu tempo es- 
crevia nas portas e paredes das retretes das esco- 
las, quai delas a mais deliciosa e... corn um fundo 
de verdade irreverente! 
Por exemple: "Quanto mais estudamos, mais 
aprendemos/Quanto mais aprendemos, mais 

vértebras 

sabemos/ Quanto mais sabemos, mais esquece- 
mos/ Quanto mais esquecemos, menos sabe- 
mos... Portante, nâo vale a pena estudar!" 
Hoje, afinal, corn todo o progresso que nos faz 
avançar em correria louca nâo se sabe bem 
para onde, corn milhôes de crianças e velhos a 
morrer corn a falta de âgua, alimentaçâo e con- 
sideraçào Humana, nos, os que vamos sobre- 
vivendo no meio da confusâo global, sentimo- 
nos bem voltando à meninice, âs historietas aos 
quadradinhos, aos herôis da fantasia (esta, sim, 
global), para tirar de cima dos ombres o peso 
tecnolôgico e consumidor que nos injectaram, 
para descansar a fadiga diâria e sem recom- 
pensa. Aquele naco de tempo, olhando as fan- 
tasias na pantalha de qualquer cinema ou apare- 
Iho de televisâo, dâ-nos a doce sensaçâo que 
fazemos parte daquelas historietas, que também 
somos parte daqueles herôis, que, enfim, somos 
gente. 
Depuis da fantasia, de novo a realidade atroz, da 
luta pela universidade, pelo emprego, pelo vil 

metal, pela sobrevivência... 
Nâo nos dâo descanso. E, pior que isso, quando 
mais avançamos, mais nos distanciamos uns dos 
outres... 

JMC 

Tu CA Tu LA com os leitores 

Olà, olà, leitores fîxes! 

O tempinho ora aquece, ora arrefece 

e faz chuviscos, ora nem uma coisa 
nem outra, esquisitices... 

Mas, antes assim, do que realmente, 
como diria o Raül Solnado nas suas 
traquinices cantadas. 
Os piqueniques abundam por ai. 
Aproveitem todos quantos puderem. 

Hoje, quinta-feira, dia 27, âs 19h00, serâ rezado o 
Terço ao Divino Espirito Santo na Casa dos Açores 
de Toronto, que culminarâ corn uma recepçâo aos 
présentes. Sexta-feira, a partir das 17h00, Bençâo 
das Pensôes e abertura do Bazar e Dispensa. Serâ 
servido Caçoula aos présentes e haverâ müsica para 

^ dançar. 
Sâbado, 29, entrega das Pensôes a partir das 08h00. 
As 19h00, Jantar de carne guisada e actuaçôes do 
rancho Cantares e Bailares de Sâo Miguel e de 
artistas locals. Baile corn Os Vadios. 
No Domingo, dia 30, pelas 13h00, celebraçâo da 
Santa Missa, seguindo-se a Coroaçâo. As 17h()0, 
serâo servidas as tradicionais Sopas do Espirito 
Santo. Intervençôes dos foliôes de Antônio 
Cordeiro. Sorteios e arremataçôes. Eleiçâo de 
novos Mordomos e encerramento das Pestas do 
Divino Espirito Santo da Casa dos Açores. 

O Dia da Autonomia da Madeira, vulgo Dia da 
Madeira, vai ser celebrado no prôximo fim-de-se- 
mana no Madeira Park, na HWY 48, a norte da 
Ravinshoe Road. 
Sâbado, dia 28, âs 20h30, Novena Cantada. 
Ornamentaçôes e iluminaçâo na Capela e 
arredores. 
No Domingo, dia 30, âs lOhOO, final do Torneio 
Autonomia da Madeira. As 13h00, Missa Campai 
seguida de Procissâo. Actuaçôes do Rancho 
Madeirense e outras atracçôes. Müsica para 
dançar corn o DJ Midnight Illusion. 
Também, as comemoraçôes do DIA DA 
MADEIRA e do DIA DO CANADÀ, corn os 
hinos e o içar das bandeiras do Canadâ, Portugal 
e Madeira, finalizando corn um Madeira de 
Honra. 
Um grande fim-de-semana no Madeira Park. 

O Comité de Toronto Prô-Lar de Santa Maria e 
Monsenhor Bastos, realizam Domingo, dia 30, o 
"27 Pic-Nic Prô-Lar de Santa Maria", no Italian 
Gardens (na Derry e Trafalgar Roads-Oakville), 
com abertura âs 07h00. As llhOO, Missa Campai. 
Às 12h00, Artes Marciais. Àsl4h00, Rancho 
Folclôricos "Os Amigos" de Peniche e Arsenal do 
Minho. As 15h00, apresentaçâo de artistas locals 
-Isabel Rodrigues, Joâo Roberto, Francisco 
Vultâo, Sarah Pacheco, Otilia de Jesus, Claudio 
Ferreira, Rui Furtado e Tony Rebelo-, e baile 
corn o DJ-Sound's Good Productions. 
Sardinhas grâtis para todos. Haverâ uma pan- 
talha gigante para apreciar a final do 
Mundial'2002. 

Festa Paroquial da Igreja de Santa Maria dos 
Anjos, dias 29 e 30. 
Arraial, variedades e baile, no Sâbado, das 19h00 
âs 23h00 e, no Domingo, Procissâo às 15h30, e ar- 
raial e variedades até às 23h00. 
Para informaçôes: 416 532-4779. 

Domingo, dia 30, o Amor da Pâtria C. Centre rea- 
liza o seu Pic-Nic no Sherkston Shores, junto do 
Lake Erie, com actividades para todas as idades. 
Sardinhas, "hot dogs e humburgers", grâtis. 
O Amor da Pâtria C. Centre tern transporte para si 
case nâo queira levar o seu prôprio carro. Marquem 
lugar, contactando o Luis Calado: 416 656-9481, ou 
Alda Azevedo: 416 532-2190. 

E para os amantes do Golfe, duas oportunidades 
flagrantes: Sâbado, dia 6 de Julho, o C.C.'2002 
Annual Golf Tournament, do Carlos Botelho, pro- 
prietario de Capelas Construction e, na Terça- 
Feira, dia 9 de Julho, o FPCBP Annual Golf 
Tournament. 
Para o dia 6 de Julho, o C.C.'2002 terâ lugar no 
Shelburne Golf and Country Club e podem inscre- 
ver-se contactando a Vilma Vieira, pelo telefone: 
905 792-3600; o FPCBP'2002 serâ disputado no 
Georgetown Golf Club, dia 9 de Julho, e podem in- 
crever-se por intermédio de Joe Almeida: 416 955- 
9544 Ext. 235, ou com Ana Halliday: 416 537-8874. 
Boas tacadas. 

Que tal ? Um pouco de tudo ao ar livre? 
Se estâ de partida, BOAS FÉRIAS! 

JMC 
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Renault investe 100 milhôes de 
euros na fàbrica autemével 
em Aveire 
A Renault vai fabricar um novo 
componente da marca, a ârvore 
de equilibragem, na fâbrica de 
Cacia, em Aveiro, na sequência 

de um investimento de 100 mi- 
lhôes de euros (20 milhôes de 
contos) para ampliar a sua pro- 
duçâo. 

As ârvores de equilibragem 
destinam-se a veiculos topo-de- 
gama da marca, sobretudo ao 
novo Versatis, explicou 
Elisabete Ferreira, da Cacia - 
Companhia Aveirense de 
Componentes para a Indùstria 
Automôvel. 
Porém, O grosso do investimen- 

to na unidade de Cacia foi apli- 
cado em duas novas linhas de 
caixas de velocidades, uma para 
a Renault e outra para a associa- 
da Nissan. 
Também o fabrico de bombas de 
ôleo, para a Renault e Nissan, vai 
ser incrementado na sequência 
deste investimento, disse a fonte, 
explicando que a unidade de 
Cacia era jâ a responsâvel pela 
produçào de 90% deste compo- 
nente. 

A Minha 
Canota 

Mulheres en Messines 
cairam no logro de mamo- 
gratia..”via satélite” 
Vârias mulheres da vila de Messines puseram-se 
nos ültimos dias em locals visiveis - à janela, em 
varandas e na rua - despidas da cintura para cima 
corn O intuito de fazerem um exame mamogrâfi- 
co ...via satélite. 
A histôria, segundo a GNR de Messines, 
começou quando mulheres residenies na locali- 
dade receberam em casa ou no local de traballuj 
O telefonema de uma pessoa que se apresentava 
como représentante de um laboratôrio de Faro, a 
dar informaçôes sobre uma nova tecnologia que 
permitiria efectuar mamografias por satélite. 
Seguindo as instruçôes, vârias mulheres que acre- 
ditaram nessa ’'evoluçâo" tecnolôgica colocaram- 
se à janela, na varanda e até na rua, viradas para 
deterrainada direcçâo e despidas da cintura para 
cima, para serem "fotografadas pelo satélite". 

Hull, Quebeque 

A caneta que eu escrevo 
Jâ se acha cansadinha 
Nâo tem o mesmo relevo 
Nem a dinâmica que tinha 

De tào cansada se achar 
Pede-me por piedade 
Que a faça descansar 
E nâo lhe faço a vontade 

Jâ vai tendo algum falhanço 
Por isso sô garatuja 
E, se nâo lhe dou descanso, 
E corn medo nâo me fuja 

Faz uns rabiscos mal feitos 
Que é de louvar a Deus 
Eu ponho nela os defeitos 
Mas eles sâo todos meus 

Talvez por velhinha ser 
Queixo-me da pobrezinha 
Dou-lhe culpas sem as ter 
A culpa é toda minha 

Faço sempre a diligência 
Nâo escrever qualquer treta 
E ou por nâo ter ciência 
Ponho culpas na caneta 

Caneta que eu venero 
Pequena de grandes poderes 
E por ser menos sincero 
Ponho-te culpa sem a teres 

A culpa é minha que escrevo 
O que me dâ na veneta 
E por isso nunca devo 
Pôr culpas na caneta 

ï Caneta minha afeiçâo 
I Alivio d'algumas dores 
I Es o elo de ligaçâo 
i Entre mim e os leitores 

Ontario 

2002 Ontario Budget 
Desenvolvimento e Prosperidade: Mantendo a Palavra 

v!-»y.<<»x«w»wwx 

Equilibrando o Orçamento 
e Cumprindo as Prioridades 
17 de Junho de 2002, A Ministre de Finanças Janet Ecker apresentou o quarto 
orçamento equilibrado consecutivo, fornecendo uma base sôlida para uma 
prosperidade continua. 

0 Orçamento 2002 fornece fundos para as prioridades da populaçâo de Ontàrio: 

• 25.5 bilhôes de dôlares para assegurar a qualidade do sistema de Saûde, 
1.7 bilhôes de dôlares acima do ano passado 

• 14.3 bilhôes de dôlares para Educaçâo de qualidade, 400 milhôes de dôlares 
acima do ano passado; e 

• 500 milhôes de dôlares de investimento durante os proximos dois anos para 
assegurar um Meio-ambiente limpo e seguro. 

Estes e muitos outros investimentos no Orçamento deste ano sâo sobre valores 
e escolhas. 

0 equilibria correto entre uma administraçâo eficiente, efectiva, responsâvel e 
prioridade dos gastos nos serviços de maior importância para uma qualidade de 
vida de mais alto nivel e um futuro corn prosperidade é porque Ontario continua 
a ser como um exemplo para o Canada e o resta do mundo. 

Para mais informaçôes sobre o Orçamento de 2002 em Ingles ou Frances, 

Ontsrio telefone gratuitamente para 1-800-337-7222, teletipo (TTY) telefone para 
1-800-263-7776. 0 Orçamento de 2002 esta disponivel no Internet na pàgina 

http://www.gov.on.ca/fin/hmpage.html 
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Bloco de Esauerda regista 
desculpas espanholas, mas 
exige pedide fermai de Madrid 
O Bloco de Esquerda registou na se- 
gunda-feira "com satisfaçâo" o facto 
de O Governo português ter recebido 
um pedido de desculpas da 
Espanha, mas exige um comunicado 
formai do executivo de José Maria 
Aznar. 
Em declaraçôes à Lusa, Francisco 
Louçâ referiu que, "para que se possa 
considerar um pedido de desculpa a 
todos os manifestantes que foram 
impedidos de exercer o seu direito 
de circulaçào, é preciso que Espanha 
fale pela sua voz e nâo por um reca- 
do ao Governo português". 
O deputado acrescentou ainda que o 
pedido de desculpas das autoridades 
espanholas "nâo invalida" a apresen- 
taçâo de uma queixa no Tribunal 

Europeu dejustiça. 
Segundo o parlamentar, essa acçào 
visa "responsabilizar um acto con- 
denâvel que é o impedimento à livre 
circulaçào dos cidadàos europeus". 

FOTO ANDRE KOSTERS/LUSA 

Evangelista de Oliveira ne 
"Assessement Beview Beard" 

Des«graças em verso 
O nosso amigo GABRIEL SOUSA, (pai do ex-vocalista Mario Sousa, dos 
Panteras) corn uma vida cheia e feita de muitas experiências, desabafou em 
verso aquilo que viu no Mundial de Futebol, particularmente, no que respeita 
a Portugal e a Itâlia. 
Os versos sâo muito extensos por isso, aqui e ali, cortâmos algumas quadras 
menos intéressantes ou repetitivas. Também, por vezes, emprega uma ou outra 
palavra "menos correcta" mas nunca no sentido intencional da mâ educaçâo, 
razâo pela quai as transcrevemos... 

Derrotade Portugal no 2002 

Foi por meio de muita âgua 
Que de vez em quando bebia 
Que atenuei a mâgoa 
Que o meu coraçâo sentia 

Mesmo assim fui aguentando 
Mas hâ outras testemunhas 
Que agora estâo esperando 
Pelo crescimento das unhas 

E agora sem pressâo 
Daquela que tinha antes 
Vejo na minha televisâo 
Tombar outros gigantes 

Afinal, antes que venha 
Mais uma outra desilusâo 
Contratem treinador que tenha 
Os pés bem assentes no chào! 

O desaire dos Italianos 

Nâo sâo jogos de brinquedo 
Sâo os jogos de um Mundial 
Esperâvamos tarde ou cedo 
O adeus de Portugal 

Desta ou daquela maneira 
Portugal esta arrumado 
Quanto ao senhor Oliveira 
Ele é o grande culpado 

E esta agora, quem diria 
Desta tâo grande tareia 
Corn a quai a Itâlia perdia 
Corn os demônios da Coreia 

A ganhar por um a zero 
E o jogo quase a terminar 
Custa a crêr, nem tolero, 
Como deixaram empatar 

O Ministro da Cidadania e Responsâvel 
pela Terceira Idade do Governo do 
Ontârio, Cari de Faria (MPP por 
Mississauga Leste), comunica que, por 
decreto do Executivo do Governo do 
Ontârio, Evangelista de Oliveira, de 
Brampton, foi novamente nomeado 
como membro do "Assessement Review 

Board" para um periodo de mais très 
anos. 
Evangelista de Oliveira é um profissional 
experiênte no ramo da imobiliâria, corn 
25 anos de actividade na Comunidade. 
No "Assessement Review Board", é res- 
ponsâvel pela revisâo de impostos de 
casas. 

ERVANÂRIA VITORIA inc. 
PRODÜTOS NATURAÎS £ MEDICINA HOMeOPÂTiCA 

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

Mimjitc uma enîrvvista corn o ^aturhU! Hofucoputa 
Antonio Medeiroa, jd corn ninito.i anoa lîc expericcid, 
tjitc a podcni ajmltir im soliiçào dos sens problenms. 

o Pinto vai ser depenado 
Corn uma pesada tarifa 
Dizem que sera castigado 
Pelos dirigentes da FIFA 

O Luis Figo de agora 
Deu sinais d'estar no fundo 
Nâo é o Figo de outrera 
Um dos melhores do mundo 

Se o conjunto parecia manco 
Vou dizer-vos porque é 
Alguns que estavam no banco 
Nunca deram um ponta-pé 

Desse naquilo que desse 
Nâo deveria entrar em duelo 
O jogador que jâ tivesse 
O triste cartâo amarelo 

E o treinador inquieto 
Nâo tomou nenhum conselho 
Deveria tirar o Beto 
Antes d'apanhar o vermelho 

Nâo sabemos que sucedeu 
E aqui estâ a culpa sua 
Segundo amarelo apareceu 
Lâ foi o Beto para a rua 

Jâ via o jogo perdido 
Apanhei um outre choque 
Quando foi substituido 
O Pauleta de Sâo Roque 

E para quem observou 
Quando ele saiu da luta 
Baixinho pronunciou 
a palavra "filho da puta" 

Como a Coreia fazia 
Suas jogadas modernas 
O pobre do Vitor Baia 
Apanhou um entre as pernas 

Quando o ârbitro apitou 
Para terminar a partida 
O nosso Portugal ficou 
Todo de beiça caida 

Por falhanço do numéro dois 
Que foi uma calamidade 
Na mesma jogada, depois, 
Veio o golo da igualdade 

Quanto ao ârbitro nâo usou 
A todos a medida rasa 
Quanto a mim ele ajudou 
Um pouco os donos da casa 

Vê-se numa parte qualquer 
Tantas coisas como esta 
E vergonhoso se nâo estiver 
Os donos no final da festa 

E verdade que por ai se diz 
Aquele que pouca sorte tem 
Até se sente muito feliz 
Corn a pouca sorte d'alguém 

Quando a derrota surgiu 
Dor que cabe a qualquer 
Um pano negro caiu 
Na zona da St. Clair 

Senti imensa satisfaçâo 
Para nâo fazerem troça 
Porque esta decepçâo 
Foi bem maior que a nossa 

Como eles nâo ganharam 
A selecçâo coreana 
Decerto que lhe chamaram 
Filhos de "uma putana" 

Como somos seres humanos 
Outra coisa nos conforta 
Ver os ricos americanos 
Sairem pela mesma porta 

Corn esta vou terminar 
"Arriverdeci paisanos" 
Esta derrota vai ficar 
Gravada por muitos anos 

Amigos a meio da festa 
Foguetes nunca se deite 
Porque a verdade é sô esta: 
Nem sempre a vaca dâ leite! 
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Para mim, curiosamente, o par Michelle e 
Michael Cota, vestidos pela lusocana- 
dicina Sandra Lopes, era o mais exubé- 
rante, com roupas modernissimas e prâti- 
cas, e corn a dança no corpo. Que me lem- 
bre, nâo pararam um minuto. Apenas de- 
saceleravam para posar para as fotografias 
ou video e, pumba!, desatavam a dançar 
desalvoradamente e bem. Bonito, atracti- 
vo e eficaz. 
Foram dos mais aplaudidos em todos os 
aspectos. 
Como os juris destas coisas, todos ligados 
à informaçào e à moda, dâo notas pela 
originalidade, criatividade e arrojo, nor- 
malmente ganha quem menos se espera. 
A noite de Sexta para Sâbado nâo fugiu à 
regra. 
Ganhou um trabalho que nem à vista é 
agradâvel mas... eles é que sabem, nâo é? 
A estilista, Nathalie Dubé, jovem estu- 
dante da moda em Montreal, ganhou e re- 

cebeu $15 mil dôlares, foi 
muito aplaudida, falou o in- 
glês que sabia para agrade- 
cer a oportunidade e viva a 
festa Ninguém parou, a vida 
prosseguiu corn a loucura 
doseada, corn todos os mode- 
los a exibirem-se numa e 
noutra sala, sempre freneti- 
camente acompanhados por 
E^'s de luxo, luzes e aplau- 
sos. Clara Northcott, da 
Northcott Communications 
Inc., a lusocanadiana responsâvel do cer- 
tame nâo parou um segundo, acertando 
aqui, aconselhando acolâ, sorrindo por 
todo o lado. 
Como rne disse a Sandra Lopes, em certa 
altura -E a minha mâezinha! A Sandra 
Lopes, é natural de Lisboa, filha de um 
casai conceituado residente da cidade de 
London, Ontario, onde viveu e estudou, e 

Clara Northcott, coordenadora 

do SmimoffZOOZ, 

- com a jovem 

desenhadora 
lusocanadiana 

agora esta prestes a finalizar os estudos - 
"daquilo que gosto"- no Seneca College of 
Applied Arts and Techonoly, em Toronto. 
A nossa estilista foi escolhida para repre- 
sentar o Canada em Inglaterra por 
ocasiâo dos Commonwelth Games'2002. 
É uma mulher-jovem, que sabe o que quer 
e para onde vai. Boa viagem, Sandra. 
Jâ tinhamos terminado este apontamento 
quando tivémos uma chamada da Clara 
Northcott, excitada, dizendo: 
-A Sandra Lopes ganhou o “Choice 
Award’2002”! Ela ganhou um prémio de 
$2.500. dôlares que, segundo me disse, 
vâo servir para comprar um Computador. 
Que bom, parabéns Sandra 
E curioso que, tal como disse no inicio 
deste apontamento, tinha a sensaçâo que 
a Sandra merecia um prémio. 
E assim aconteceu. Estamos todos de 
parabéns! 

JMC 

Decorreu corn a pompa-e-dose-de-loucura 
habituais, a apresentaçâo dos finalistas da 
Moda que participaram no Smirnoff 
Experience'2002, no Liberty Grand-CNE 
Grounds, com uma extraordinâria fusâo 
de luz, cor e müsica 
Estas coisas da Moda têm um mundo 
diferente, realmente. Especialmente para 
aqueles que vivem totalmente fora de tal 
universe, como é o meu caso. 
As très amplas salas do Liberty Grand 
encheram-se, uma a uma, de gente ligada 
à moda, orgàos de comunicaçâo social, 
comerciantes e anônimos, na grande 
maioria jovens, para apreciarem os 
muitos modelos (ao vivo, claro!) que 
deram uma vida ao ambiente de mil-e- 
uma-noites, tipo século XXI. 
Electrizante, alegre, ruidoso, feliz. E 
nunca faltou Smirnoff para refrescar as 
gargantas sequiosas e petiscos... à cana- 
diana 

Smirnoff Experience'2002 

Important Changes to Immigration 

Cdnsdâ’s New What You Should Know 

^ Immigration Matters: Immigrants bring skills and commitment that help build 

Canada’s economy and quality of life. 

Immigration and Refugee 
Protection Act 

A New Act: On June 28, 2002 the new Immigration and Refugee Protection 

Act becomes law. It continues Canada's tradition of welcoming people. 

iff Improving the Security of all Canadians: The new Act will protect us from 

those who take advantage of Canada’s openness. In addition to the improved 

screening of new applicants, one of the key changes is a more secure, durable and 

convenient proof of residency card. This tamper-resistant plastic card replaces the 

previous paper document (IMM 1000). It is only for Permanent Residents (landed 

immigrants) living in Canada. 

Who will need the new Permanent Resident Card: “Permanent 

Residents” are people who have applied and been accepted to live in Canada. 

Starting December 31, 2003, Permanent Residents travelling outside of the country 

wilt need a Permanent Resident Card to re-enter Canada. Canadian citizens will not 

need this card. 

iff Becoming Canadians: Many Permanent Residents are qualified to become 

Canadian citizens. These people are encouraged to apply for their citizenship. If 

they succeed they will not need to apply for the new card. 

For More Information: Visit the Canada web site at 

http://www.canada.gc.ca or call 1 800 0-Canada. 

a 1 800 0-Canada (1 800 622-6232) 
TTY/TDD: 1 888 576-8502 

O canada.gc.ca 
O Service Canada Access Centres 

Canada 
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PORTO: Rfigata de Barœs Rabelos, no Rio Douro, no Porto. 

FOTO ESTELA SILVA/LUSA 

Papelaria Portugal 
sob nova gorência 
O conhecido comer- 
ciante Albertino Gabriel, 
trespassou o seu négocie 
para o casai Bi Zhi e 
Feng Chen, urn simpati- 
co casai oriental que pré- 
tende manter o negocio 
português da casa. 
Portante, mudou o done 
mas os artigos portugue- 
ses -jornais, revistas, arti- 
gos desportivos, cassetes, 
CD's e videos, cartôes...- 
manter-se-âo na 
Papelaria Portugal aos 
dispor dos seus habituais 
clientes e amigos. 
Albertino Gabriel, que se mantém na 
loja por uns tempos para ajudar o casai, 
agradece aos portugueses todo o apoio 

que Ihe deram no passade fazendo votes 
para que se mantenham clientes da 
Papelaria Portugal, na esquina da 
Ossington e Dundas, em Toronto. 

Prédios degradados de Lisboa para estacionamento e zonas pedestres 
A Camara de Lisboa quer transfor- 
mar os prédios municipais 
degradados em estacionamento em 
altura ou zonas pedestres, case nâo 
seja possivel recupera-los, anunciou 
hoje o présidente da autarquia. 
Pedro Santana Lopes fez este amin- 
cie quando assistia hoje ao inicio 
dos trabalhos de demoliçâo de 28 

construçôes precârias na 
Calçadinha de Santo Amaro, no 
âmbito de uma operaçâo de destru- 
içâo de très prédios municipais 
degradados e 183 construçôes 
precârias que vai decorrer durante 
toda a semana. 
Santana Lopes voltou a reafirmar a 
vontade do municipio de avançar 

para a criaçâo de legislaçào que 
proiba aos proprietaries con- 
struirem novas habitaçôes em es- 
paços criados pela destruiçâo de 
habitaçôes incendiadas. 
A nova legislaçào prevê que, em 
caso de edificios destruidos por 
negligêneia, os proprietaries 
fiquem interdites de construir du- 

rante quatre anos. E, se os 
bombeiros detectarem uma aeçâo 
de dolo, os proprietaries nunca 
mais poderâo construir no espaço 
ardido. 
Santana Lopes quer ainda que os 
edificios particulares em avançado 
estado de degradaçâo também 
sejam alvo de obras. 

Heûm VmmgM Wkehôah 
Domingos Meat Packers Ltd. 

restas do 
Centro Cultural 
Português de 
Mississauga 

Dia 
7 He Juiho 

PIPNIP 
(CROATIA PARKl 

INFO: 905-286-1311 

A partir de 1 de Junho de 2002, Horâcio Domingos 
Wholesale Meats Ltd., recede os seus 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) 

Tel: [4161762-5503 OU 1-800-935-4441 
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A partir do dia 6 de Julho 

Tâxis em Portugal vâo subir as tarifas 
A ANTRAL (Associaçâo Nacional de Transportadores Rodoviârios em Automôveis 
Ligeiros) e a Direcçào-Geral do Comércio e Concorrência assinaram no imcio da 
semana a convençâo para o aumento das tarifas de taxis a nivel nacional. 

Previstas para entrar em vigor no 
proximo dia 6 de Julho (uma vez que, 
até la, é necessârio procéder às alte- 
raçôes nos taximetros ou, em alterna- 
tiva, à distribuiçào das tabelas corn a 
actualizaçâo dos preços), as novas ta- 
rifas prevêem um aumento de 3,54 
por cento num percurso médio de 
sete quilômetros. 
A bandeirada (actualmente de 1,75 
euros para as tarifas diurnas e de 2,10 
euros para as nocturnas) vai aumen- 
tar em cinco cêntimos (para ambos os 
casos). 
As fracçôes, também de cinco cênti- 
mos, passam a ‘cair’ cada 153 metros. 

em vez dos actuals 158, quando a ve- 
locidade média é superior aosl4 
quilômetros por hora (tarifa por me- 
tragem). 
Na tarifa nocturna por metragem, as 
fracçôes passam a ‘cair’ cada 122 me- 
tros, em vez dos actuals 130 metros. 
Quando a velocidade média é inferior 
a esses mesmos 14 quilômetros por 
hora (tarifa temporal, no caso de o 
taxi estar parado ou em engarrafa- 
mentos de pâra-arranca), as fracçôes, 
igualmente de cinco cêntimos, pas- 
sam a ‘cair’ cada 25 segundos, em vez 
dos actuals 26. 
Para percursos fora dos perimetros ur- 

banos, a nova tarifa sobe dos actuals 
0,317 para 0,33 por quilômetro per- 
corrido. 
Paralelamente, as tarifas nocturnas 2 
e 4 (para percursos urbanos noc- 
turnos ou de fim-de-semana e feriados 
e percursos nâo urbanos nocturnos ou 
de fim-de semana e feriados, respecti- 
vamente) passam a ser aplicados à 
partir das 21h00, e até às 6h00 do dia 
seguinte) em vez, de como actual- 
mente, a partir das 22h00. 
Inicialmente, chegou a ser ponderada 
a antecipaçâo da tarifa nocturna para 
as 20h00, mas a soluçâo final acabou 
por a antecipaçâo de apenas uma 

hora, ou seja para as 21h00. 
Em declaraçôes, o présidente da 
ANTRAL, Florêncio de Almeida, es- 
clareceu que a convençâo acordada 
prevê que os aumentos “nâo sejam su- 
periores a 3,54 por cento para um 
percurso médio urbano de sete 
quilômetros”. 

Jamila Madeira reeleita na Juventude Socialista 
Jamila Madeira foi 
no domingo reelei- 
ta secretaria-geral 
dajuventude 
Socialista (JS), na 
Figueira da Foz, no 
congresso que 
decorreu de forma 
calma e quase inin- 
terrupta desde 
sexta-feira, no quai 
o candidato derro- 
tado considerou o 
processo eleitoral 
"tenebroso" e em 
que "nâo houve qualquer in- 
terferência" do PS, segundo 
garantiu Ferro Rodrigues. 

No encerramento do congresso, 
Jamila Madeira voltou a colocar na 
ordem do dia a interrupçâo volun- 
târia da gravidez, ao afirmar que na 
prôxima sexta-feira irâ apresentar um 
projecto-lei que contemple a sua des- 
penalizaçâo. 
O anûncio causou algum embaraço 
ao secretârio-geral do PS, que nâo 
aplaudiu a medida. O mesmo aconte- 

ceu corn os jovens socialistas catôli- 
cos, que lamentaram que Jamila 
Madeira se perça corn 'fait-divers'. 
Para este segundo mandato, Jamila 
Madeira prometeu dar "conteüdo 
politico" âs acçôes da JS e "mobilizar" 
os jovens em torno das questôes que 
lhes dizem respeito, porque "nâo se 
pode sô sair de casa por causa do fute- 
bol". 
"Cabe-nos a nôs sermos capazes de 
nos mobilizar para combater a direi- 
ta", porque "a direita e o capitalismo 
nâo estâo preocupados corn o longo 
prazo", afirmou. 

Durâo Barroso inaugurou 
unidade da labesfai, 
em Tendela 
O primeiro-ministro, Durâo Barroso, 
presidiu ni inicio da semana à inaugu- 
raçâo de uma nova unidade fabril do 
grupo farmacêutico Labesfai, em 
Santiago de Besteiros, concelho de 
Tondela, distrito de Viseu. 
Esta é uma unidade destinada à pro- 
duçâo de soluçôes injectâveis, que fi- 
carâ instalada num complexo fabril 

onde a Labesfai tem jâ a funcionar 
desde 1998 uma unidade de produçâo 
de antibiôticos. 
Corn 15 000 métros quadrados de ârea 
coberta, représenta um importante in- 
vestimento no interior do pais e, pela ino- 
vaçâo tecnolôgica que apresenta, pré- 
tende assumir-se como uma unidade de 
referência na indüstria farmacêutica. 

A situaçâo criada no sâbado, quando 
os portugueses foram impedidos de 
entrar em Espanha, foi criticada pela 
lider da JS, que considerou a situaçâo 
"intolerâvel". 
O assunto havia antes sido abordado 
por Ferro Rodrigues, que exigiu uma 
resposta "râpida" à situaçâo criada na 
fronteira. 
Na sua intervençâo no encerramento 

do 13° congresso da JS, Ferro 
Rodrigues manifestou a sua preocu- 
paçâo por os jovens serem os "mais 
prejudicados" pelas "medidas avulsas" 
e pelos "erros e decisôes arbitrârias do 
Governo", dando como exemplo as al- 
teraçôes ao Rendimento Minimo 
Garantido, os despedimentos da 
Funçâo Püblica e o fim do crédita 
bonificado. 

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

Travellers estâ a 
œmemorar 10 anos 

de bons serviços à 
Comunidade. 

Por isso, todos os dientes 
que usem os serviços de 

Happy Travellers em 2002 
habilitam-se a um sorteio de 

très (3) viagens a Portugal 
PV 

tŸaoiLUe.ŸS 
Ao fim de 10 

anos, a Fernanda 
e a Cristina 

continuam a 
servir os sens 

clientes corn o 
mesmo carinho 
como se fossem 

ainda os 
primeiros. 
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Arqueologia: 

Descoberta de moedas 
ramanas apressa museu 
O présidente da Camara de Arouca, 
Armando Zola, anunciou que a 
descoberta naquele concelho de très 
mil moedas de cobre do periodo 
tardo-romano ira apressar o lança- 
mento do museu local de arqueologia. 
Segundo fonte do Instituto para a 
Construçào Rodoviâria (ICOR), as 
moedas foram descobertas "muito re- 
centemente" em Reguengo, Urrô, 
Arouca, durante os trabalhos de cons- 
truçâo de uma variante à Estrada 
Nacional 326, que ligarâ este munici- 
pio ao nô da auto-estrada da Feira. 

"Agora, mais do que nunca, teremos 
de concretizar o projecto de um 
museu arqueolôgico, que jâ pensâva- 
mos instalar no Convento de Arouca, 
junto ao Museu de Arte Sacra", disse 
o autarca. 
Na sequência da descoberta, ünica até 
ao momento, o ICOR enviou ao local 
dois arqueôlogos do instituto, que se 
depararam corn um pequeno nicho es- 
truturado, em pedra, o quai sustenta- 
va uma peça de cerâmica contendo as 
cerca de très mil moedas, que poderâo 
vir a ser datadas entre os séculos IV e V. 

    
^ ^     

Parte dax 
cerca de 3 000 moedas romanas encontradas 
num recipiente em cerâmica, durante as obras 
de construçào da EN 236, em Arouca. 

A SAüDE ESTA PRIMEIRO 

NAO SOFRA MAIS 

NÂO SE DEIXE LEWAR PELA DOEMÇA 

ENQUANTO HA VIDA HA ESPERAHQA 

NOS TEMPS A SOIUQAO PARA SI 

SCARBOROUGH IEXUS 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 com garantia 

i 2000 Eglinton Ave. East Scarborough, Ont. MIL 2M7 

Tel.: 416 751-1530 • Cell.: 416 219-1721 
l@i_e>0Lis ®TOYOTA! 

PARA MAIS INFORMAQOES 

SAFE-T-ZONE INVESTMENT LTD 

416-738-6352 • PAGER 416-719-4767 

Maio de 1911 
Proclamada a Repüblica a 5 de 
Outubro de 1910, em Maio de 1911 é 
alterado o sistema monetario e criada 
uma nova unidade, o escudo (cem 
centavos) que correspondia aos ante- 
riores 1.000 réis dos tempos da 
monarquia. 
A Lei 220 de 30 de Junho de 1914, 
unifica o toque da moeda de prata e 
manda procéder à cunhagem de 

1.000.000 de moedas comemorativas 
do 5 de Outubro de 1910 - data da 
proclamaçâo do novo regime. Assim 
nasce a primeira moeda de curso 
legal no nosso pais corn a nova de- 
nominaçào de 1 Escudo. 
Foi precisamente, e muito apropri- 
adamente, o reverso de uma daquelas 
histôricas peças o motivo escolhido 
para ilustrar o anverso da Moeda 
Comemorativa de "Os 90 Anos do 

Escudo". Nele aparece o escudo das 
armas nacionais assente na esfera 
armilar rodeada por duas vergônteas 
de loureiro. 

Dezembro de 2001 
Apôs vârios séculos de moeda emiti- 
da como naçâo soberana, Portugal 
aderiu ao Euro, razâo pela quai a 
nossa moeda, o Escudo, saiu de circu- 
laçào em Janeiro de 2002. 
De entre as moedas esco- 
Iheu-se o reverso da 
moeda de 1 escudo para 
ilustrar o reverso da 
Medalha Comemorativa 
de "Os 90 Anos do 
Escudo". A mais pequena, a mais hu- 
milde mas sem düvida aquela que ira 
ficar para sempre na nossa memôria e 
aquela que esta mais ligada as recor- 
daçôes de toda uma vida. 
Por Decreto-Lei de 1986, foram cria- 
dos os ùltimos tipos de moedas 
metâlicas de um, cinco e dez escudos, 
corn um curso em Portugal até à en 
trada em circulaçâo do Euro. 
O anverso destas moedas apresentam 
uma gravura comum a todas elas, 
aparecendo, no centro do campo, o es- 
cudo das armas nacionais, encimado 
por um nô manuelino orlado pela le- 
genda "Repüblica Portuguesa" e a era 

de cunhagem. 
A gravura do reverso da moeda de 
um escudo é da autoria do escultor 
Hélder Batista e apresenta na metade 
superior do campo, uma rosâcea oc- 
tilobada e na metade inferior, o valor 
facial "1 Escudo". 
A medalha Comemorativa de "Os 90 
Anos do Escudo" é uma obra-prima 
da arte numismâtica. 
Custam apenas 19,90 Euros / 
3.990$00. 
Pedidos a: 
Art Gallery - uma divisâo Ediclube 
Rua da Indùstria, 4 
2724-972 Amadora - Portugal 
Bye, bye... escudo! 

Os 90 anos do Escudo 
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Canada Day no Qneen's Park 
O Ministre da Cidadania, The 
Honourable Carl de Faria, responsâvel 

das comemoraçôes do DIA DO 
CANADA em Toronto, convida os 

portugueses a partici- 
parem na festa que terâ 
lugar, segunda-feira, 
dia 1 de Julho, no 
jardim em trente do edi- 
ficio da Legislatura do 
Ontario, Queen's Park. 
Entre as llhOO e as 
17hü0, desfilarâo os 
artistas Kanata Native Dance 
Theatre, TVO Polkaroo, Bobby 
Lalonde Band, Dignitarial 
Comments & O'Canada, The Nylons, 
Tamara, The Serenaders, Sesation e 
muito mais. 
Esta 36a. comemoraçào do DIA DO 
CANADA no Queen's Park, terâ o 
seu ponto alto as meio-dia, quando o 
Toronto Regiment of the Royal 

^ -s .-P iW» » 

Canadian Artillery saudar o dia corn 
21 tiros, seguido do hino do Canada e 
do corte do gigantesco bolo comemo- 
rativo. 
Levem os vossos filhos à festa do DIA 
DO CANADA. As ruas College e 
Wellesley vào estar fechadas de modo 
a que todos possam brincar em segu- 
rança. 
Info: 416 314-7388. 

Escolas corn maus desempenhos em 
Portugal serâo apoiadas e nâo punidas 
o Ministro da Educaçào garantiu no 
inicio da semana que as escolas corn 
desempenhos fracos detectados pelo 
sistema de avaliaçào que pretende im- 
plementar dentro de très anos, nâo 
serâo punidas mas sim ajudadas. 
David Justino falava em conferêneia 
de imprensa para apresentar publica- 
mente o anteprojecto de proposta de 
lei do sistema de avaliaçào da edu- 
caçâo e do ensino nâo superior, que 
sera discutido na Assembleia da 

Repüblica no proximo dia 03 de 
Julho. 
O titular da pasta da Educaçào expli- 
cou que neste caso as consequêneias 
da avaliaçào traduzem-se na adopçâo 
de medidas de apoio âs escolas de for- 
mar a elevar os sens desempenhos. 
As escolas corn bom desempenho 
serâo também apoiadas. O ministério 
poderâ assim melhorar as bibliotecas, 
fornecer mais material didâctico ou, 
exemplificou o ministro, dar â escola 

o pavilhâo gimnodesportivo que nâo 
dispunha para as prâticas de edu- 
caçâo fisica. 

Grande campanha. 
ISlao perça est:a oferta especial e as nasses 

CSVDliCr 20014 portas, demonstraçâo 

(venda a dinheiro) 

[ABNING CUSTOMER TRUSTA CONFIDENCE SINCE 1945 
Web: www.westyorkchev.com • E*mail: service@westyorkchev.com 

EGLINTON 

ST. CLAIR 

1705 St. Clair Ave. W. I4i6) 050-1200 
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As opinioes expressas por Mateus Machado nao reflectem as opiniôes dojomal O Milenio. 

quL asczdoo au. 
O peso de duas semanas de ausência 

^ Dos Santos faz noti'cia 

• • 

Oescândalo, conhecido como 
"Angolagate", foi reavivado 
nos ultimos dias pelo jornal 

francês Le Monde, que divulgou as in- 
vestigaçôes que decorrem na Suiça e 
que levaram o juiz Daniel Dévaud, en- 
carregado do caso, a determinar o 
congelamento de cerca de 614 mi- 
Ihoes de dôlares encontrados numa 
conta bancâria, depois de ter des- 
coberto uma usurpaçâo de fundos 
püblicos angolanos a favor de pessoas 
singulares. 
Mais de 600 milhôes de dôlares desti- 
nados ao pagamento da divida de 
Angola à Russia podem ter acabado 
em contas pertencentes ao Présidente 
de Angola Eduardo dos Santos e ou- 
tras individualidades angolanas, assim 
como em contas do empresârio Pierre 
Falcone e do seu associado Arcadi 
Gaydamak, segundo a justiça suiça. 

Falcone, acusado em França pela 
venda de armas a Angola quando este 
pais estava em guerra, violando a legis- 

laçào francesa, é agora acusado pela 
justiça suiça de "lavagem de di- 
nheiro", "apoio a organizaçâo crimi- 
nosa" e "corrupçâo de agentes pübli- 
cos estrangeiros". 
Segundo o Juiz Daniel Devaud, de 
Genebra, Falcone terâ criado "uma es- 
trutura utilizando sociedades fantas- 
ma, nomeadamente a Abalone 
Investment Limited, destinada a sub- 
trair, em prejuizo da Repüblica de 
Angola, ou ainda mais da Federaçâo 
Russa, recursos financeiros que lhe 
pertenciam". 
Joaquim David, ex-presidente da 
Sonangol e actual Ministro da 
Indüstria, teria recebido neste bolo, 
quatro milhôes de dôlares em duas 
"fatias", a 12 de Março e a 6 de 
Outubro de 1997, enquanto José 
Leitâo da Costa, Ministro da 
Presidência, teria "ganho" très mi- 
lhôes de dôlares a 6 de Julho de 2000. 
Mais de 40 milhôes de dôlares, pagos 
entre 3 de Outubro de 1997 e 15 de 
Janeiro de 1998 a partir da conta da 

- Serviç^ de aconselhamento uratuito para famiiias e «ndivkiuos 
infectados ou afectados peio virus da AIDS/SIDA. 

;; « Ajuda na procura de emprego e curricutuo» vtae (résumé), 

I - Preenchtmento de Decteraçâo de împostos 
% (Xnoome Tax return). 
I 
I Aulas de computadores para pessoas HIV positivas. 

I • Programas de educaçâo e prevençâo para jovens e aduKos, 
I 
I ’ Oportunidades de voluntarlado e respectKro treino. 

I * Acompanhamento ao médico e ao hospital. 
i 
I - Assistência para profissionals que trabalham na ârea de 

HIV/A IDS (medicos, assistentes socials, etc). 

TCt; 416-340-8484, ext,290 (Pemanda) ou ext, 242 (Rui) 

E-MAïtî fdasilva#actoronto«OfO ou rpires#actoronto.org 

WEBSITE! www.actoronto.org/portuguese/index.htmi 

Abalone na UBS de Genebra para 
uma conta aberta no Crédit Agricole 
Indosuez (Luxemburgo), tiveram 
"muito possivelmente" como desti- 
natârios os camaradas José Eduardo 
dos Santos e Elisio de Figueiredo, em- 
baixador itinérante de Angola. 
A divida externa de Angola à Russia, 
parte delà ainda do tempo da URSS, 
foi reduzida de cinco mil milhôes de 
dôlares para 1500 milhôes de dôlares 
na sequência de um acordo entre os 
dois palses. Entre 1996 e 2000, foram 
pagos à Abalone 773,9 milhôes de 
dôlares, mas o Ministério das 
Finanças russo diz apenas terâ rece- 
bido 161 milhôes. 
A investigaçâo na Suiça irritou o 
Présidente angolano que, numa carta 
dirigida ao Présidente Kaspar Villiger 
acusou o juiz Devaud de "arrogância 
e abuso de poder" e disse ver nestas 
atitudes "actos inamistosos". 
A carta parece nâo ter convencido al- 
guns circules politicos angolanos, que 
continuam a questionar a razâo por 
que os fundos do Estado angolano es- 
tariam depositados em contas pes- 
soais. 
Antes mesmo da bancada do MPLA 
ter decidido interpelar o Governo, o 
Partido de Apoio Democrâtico e 
Progresse de Angola (PADPA) es- 
creveu ao présidente José Eduardo 
dos Santos pedindo-lhe que explicasse 
à naçâo o porquê do constante en- 

volvimento do seu nome em escânda- 
los internacionais. 

No CAMPO DA UNITA 
o cenârio politico angolano esta 
igualmente a ser dominado pela crise 
na UNITA. As conversaçôes que en- 
volviam as duas alas da UNITA - a 
Comissâo de Gestâo, liderada por 
Paulo Lukamba "Gato", e a UNITA- 
Renovada, chefiada por Eugénie 
Manuvakola - visando a reunificaçâo 
do partido estâo à beira do fracasse. 
A razâo do malogro terâ sido a exi- 
gência feita por Eugénie Manuvakola 
para o reconhecimento do congresso 
que o elegeu como présidente da 
UNITA, posiçâo contrariada pela 
Comissâo de Gestâo, que apenas re- 
conhece Jonas Savimbi como o ùnico 
présidente que a UNITA teve até ao 
momento. 
Face a este impasse, a Comissâo de 
Gestâo préféré agora ignorar o "fenô- 
meno" Manuvakola e concentrar as 
suas atençôes na preparaçâo da con- 
ferência de quadros, que deverâ con- 
tar corn a participaçâo de alguns 
membres da UNITA-Renovada, fi- 
cando de fora Manuvakola, tido como 
demasiado ligado ao MPLA. 
A conferência de quadros da UNITA 
vai procéder ao reajustamento dos 
seus ôrgâos provisôrios de direcçâo, 
em antecipaçâo do congresso que terâ 
lugar proximamente em Luanda. 

MM 

EUA ajudam paises pobres 
a combater a sida 
Os EUA propuseram que 
sejam alteradas as leis sobre 
patentes da Organizaçâo 
Mondial de Comércio, para 
que os paises do Terceiro 
Mundo possam produzir os 
seus prôprios medicamentos 
contra a SIDA, malaria e 
outras doenças a preços 
bastante mais acessiveis. 

Virus HIVO Departamento do 
Représentante Comercial dos EUA 
anunciou que defenderâ a flexibiliza- 
çâo dos regulamentos sobre as 
patentes dos fârmacos considerados 
vitais para que os paises do Terceiro 
Mundo possam fabricar genéricos 
mais baratos. 
Esta medida tem vindo a ser solicita- 
da repetidamente pelos paises mais 

pobres, numa luta que tem vindo a 
ser apoiada por vârias organizaçôes 
humanitârias internacionais, como a 
Oxfam Internacional e os Médicos 
Sem Fronteiras. 
O custo elevado dos medicamentos 
contra a SIDA e as patentes que man- 
têm as multinacionais farmacêuticas 
que os têm desenvolvido têm privado 
os paises do Terceiro Mundo dos 
tratamentos mais avançados contra 
esta enfermidade. 
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A Escola, 0 Sistema e os Nossos Anseios 
As variantes do Inglês 
Tal como foi dito na semana passada, 
O ensino da disciplina de inglês na es- 
cola secundaria para os 9° e 10“ anos 
engloba o estudo da literatura, da es- 
crita, da leitura e do conhecimento 
linguistico. 
Comecemos pelos estudos literârios e 
pela leitura. Enquanto que a maioria 
dos alunos do 9“ ano é fluente em in- 
glês e lê mais ou menos bem, alguns 
necessitam de mais atençâo para de- 
senvolver um método de leitura e es- 
tudo eficaz que os possa ajudar no 
progresso escolar. No entanto, segun- 
do as exigências do novo curriculo do 
Ontario, todos os alunos necessitam 
de orientaçào pedagôgica para que 
possam enfrentar os novos desafios 
da leitura que apresentam novos con- 
ceitos, vocabulârio mais cuidado e es- 
truturas linguisticas mais complexas. 
A disciplina de inglês tem como 
funçào ajudar o aluno a desenvolver 
os hâbitos de leitura corn mais eficâ- 
cia, ao mesmo tempo que absorvem 

os novos dados com mais rapidez. 
Dai a razâo pela quai o professor sem- 
pre insiste para que o aluno esteja 
constantemente a 1er em casa, mesmo 
que nâo faça parte do trabalho de 
casa. 
Por outro lado o estudo da literatura é 
essencial no curriculo do Ontario de- 
vido ao facto de oferecer ao aluno a 
oportunidade de expandir o Hori- 
zonte intelectual, ao mesmo tempo 
que adquire novos conhecimentos 
literârios. Como simbolo criativo da 
vida, a literatura debruça-se sobre 
questôes muito importantes em re- 
laçâo à condiçâo Humana, tanto no 
présente como no passado. Esta dis- 
ciplina proporciona ao aluno a opor- 
tunidade de aprofundar o conHeci- 
mento sobre a dimensâo do pensa- 
mento e da experiência Humana 
através do estudo das épocas 
literârias, dos acontecimentos, das 
culturas e dos valores culturais que 
existem no mundo. 

Sem olHar aos pianos pôs- 
-secundârios que cada 
aluno possa ter, o curricu- 
lo obriga-o a estudar uma 
série de trabalHos 
literârios que o ajudem a 
alimentar a imaginaçâo e 
a promover o desenvolvi- 
mento intelectual. As 
obras estudadas em cada 
disciplina englobam trabalHos de 
vârios paises e de vârios géneros 
literârios. Na poesia, os alunos 
poderâo estudar os trabalHos de 
Atwood, Cummings, Dickinson, 
Frost, Layton, MacEwen, Neruda, 
Souster, THomas e WordswortH. No 
romance, os escritores Kogawa, 
Mowat, PHilip, Steinbeck, Tolkien e 
Wyndham. No teatro, as obras de 
Shakespeare, Gibson, Lawrence, Lee 
e Wild. Quanto aos mitos e lendas, o 
curriculo do Ontârio apresenta textos 
de vârias culturas, nomeadamente a 
anglo-saxônica, a celta, a chinesa, a 

grega, a nativa do Canadâ, 
entre outras. Nos contos e 
pequenas histôrias, o aluno 
estudarâ Atwood, Bradbury, 
Callaghan, Chekhov, Conan 
Doyle, Maupassant, 
Nowlan..., para além de 
analisarem biografias, 
diârios, correspondência e 
ensaios. Segundo o curricu- 

lo do Ontârio, os trabalHos literârios 
visam enriquecer o conhecimento do 
aluno quanto aos temas e questôes 
que neles sào apresentados, assim 
como despertar o gosto pela leitura e*^ 
pela propria lingua. Claro estâ que o 
professor tem saber balançar à esco- 
Iha dos trabalHos estudados entre tex- 
tos contemporârios e historicos, assim 
como de literatura canadiana e 
mundial. Qual é o papel da escrita 
nesta disciplina? Muito importante e 
para a semana veremos os detalhes e 
as exigências do curriculq quanto à 
escrita. 

ISABEl SINDE lança sen 
DESTA VEZ" foi de vez. A intérprete ISABEL 

SINDE, vencedora do Festival da Cançâo da CIRV- 
fm em 1997 (Canto Magoado) e, no ano anterior, 
2a. classificada (Desta Vez), lançon o seu primeiro 
âlbum no mercado. Em ambos os anos Isabel Sinde 
venceu o Prémio Interpretaçâo e, sempre, com 
cançôes da autoria de Zé da Vesga. Também com o 

tema "Romance Colorido", do Zé da Vesga, Isabel 
Sinde venceu o Festival da Cançâo da Fundaçâo 
Magalhâes Coutinho/USA, em 1999. 
E uma jovem-mulher que sabe cantar. Uma voz 
bonita e cheia que dâ uma sonoridade muito 
propria âs cançôes que interpréta. 
Os companheiros de caminhada, Carlos Borges e 

Guida Figueira, deram as suas vozes para os 
coros das cantigas, que sào excelentemente 
executadas pelos mùsicos Hernani Raposo 
(vârios instrumentos). Manuel Moscatel 
(guitarra portuguesa) e Alvaro Pimentel 
(saxofone). 
Produçâo, arranjos e misturas de Hernani 
Raposo, no estüdio Midi-Tehc, em 
Mississauga. 
As cantigas que Isabel Sinde registou em 
CD, para além das jâ conhecidas da autoria 
de Zé da Vesga, que lhe garantiram vitôrias 
saborosas nos festivais mencionados - 
"Canto Magoado", "Romance Colorido", 
"Chuva de Amor" e "Desta Vez"-, sâo: 
"Falling in love again" de H. Weindorf e 
Engelbert; "Dôi câ dentro" de Hernani 
Raposo e J.M.Coelho; "Barco Negro" de 
Caco Velho e Piratini; "I'll be there some- 
how da propria Isabel Sinde; "E por mim 
veneer" da Minahjardim; "Chaque jour de 
ta vie" de R. Marx, R. Voisine e Y. Decary; 
"Lua Cheia" de Joâo Martins e Zé da Vesga; 
"Sete Letras" de Nuno Nazareth Fernandes 

e Ary dos Santos; "You make me feel like a natural 
woman" de Graffin e Wxler e King. 
13 cantigas para dar... sorte! 
A Isabel Sinde bem justifica a sorte que lhe tem an- 
dado arredia. 
Clubes, associaçôes e empresârios que pretendam 
os serviços da Isabel Sinde, contactem pelo tele- 
fone: 416 728-6307, ou 
E-mail; imsentertainment 12@hotmail.com 
É uma voz que merece ser escutada. 

JMC 

r. CD 

FERNANDO D. COSTA, S^.U-B 
Barrister, Solicitor, Notary 

A EXPERIÊNCIA AO SERVIÇO DA COBCUNIDADE 

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

Toronto, ON M6J 1Y7 

416-534-6357 

tJtK Construction 
Serviços em escavaçôes, garagens, 

reparaçôes e aumentos da sua casa, 
varandas e casas de banho 

Tel.: 416-535-7252 
Cell: 416-822-0474 
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lamlla Madeira visita 
luso-descendentes em Toronta 
A Juventude Socialista de Toronto 
tem o prazgr-^eTnformar que Jamila 
Madeira, Secretaria Geral desta ju- 
ventude partidaria e Deputada na 
Assembleia da Républica e Eduardo 
Galamba, Coordenador da 
Organizaçâo da JS deslocar-se-ao a 
Toronto entre os proximos dias 28 de 
Junho e 3 de Julho a fim de participar 
no Retiro que o Nùcleo de Toronto 
tem agendado para os dias 29, 30 de 
Junho e 1 de Julho no Algonquin 
Park. 
Assinalamos que Jamila Madeira foi 
no passado fim de semana reeleita 
Secretaria Geral da JS durante a rea- 
lizaçâo do XIII Congresso que teve 
lugar na Figueira da Foz, sendo, por- 
tante, esta uma das primeiras activi- 
dades em que participa no seu segun- 
do mandate. 
«A vinda de Jamila Madeira até nos 
demonstra a importância que esta Ju- 
ventude partidaria dâ aos seus mi- 
cleos no estrangeiro, aos lusodescen- 
dentes e as comunidades portugue- 
sas,» déclara Nuno Azeredo, 
Présidente da Assembleia Geral do 
Niicleo da JS Toronto. 
«Estes serao os futures dirigentes do 
PS e eventualmente governantes de 
Portugal, por isso, é ôbvio que ao 
testemunhar que a nossa geraçâo tem 

outra sensibilidade e interesse para 
com as comunidades portuguesas nos 
dâ esperança no future. Esta aproxi- 
maçâo da Secretaria Geral da JS aos 
Lusodescendentes demonstra visâo, 
uma vontade de mudar, um empenho 
em ganhar o future,» disse Ana 
Bailâo, Coordenadora do Nùcleo da 
JS em Toronto. 
«Desde Março do ano passado, data 
que nos formâmes que temos vindo a 
desenvolver algumas actividades e 
mantido contacte directe com a JS 
em Portugal, mas admito que esta 
visita é um sinal claro de que estâmes 
a ser ouvidos o que nos incentiva e 
nos dâ ainda mais estimulo,» disse 
Ana Fernandes 
Nâo havendo mais lugares 
disponiveis para o Retire, a JS 
Toronto levarâ a efeito um jantar de 
confraternizaçâo no Restaurante 
Casa Abril na Terça-Feira, 2 de Julho 
pelas 19h30. Bilhetes $20.00. Para 
réservas poderâ contactar Ana Bailâo 
através do numéro 416-456-7823 ou 
Mena Fernandes pelo numéro 416- 
453-2213. 
Para mais informaçôes, por favor con- 
tacte Ana Bailâo (416-456-6138). Um 
programa detalhado da visita de 
Jamila Madeira serâ posteriormente 
enviado a toda a comunicaçâo social. 

A.M.I.P M«mb«r A.D.P 

MiGUORA I TUOl INDICI D’ASCOtTO 

DOMENICO COSENTINO, H i s 
SPECIAUSTAAPPWIECCHIAUDITSVI 

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

dos anos de vTda, 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 râdio ou da televisâo muito alto, e 
nâo ouvir convenientemente as palavras que se lhe dirigem. 
Estes apenas alguns pequenos inconvenientes que, num future mais ou 
menos proximo, podem provocar desvantagens e isolamentos. 

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

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

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

540 CoUege St. 
Suite #402 Toronto, Ont. 

0 
LOO 

y 
BLOOR 

N 

COLLEGE 

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

as ta o^ctùmidada. 
De Segunda a Sexta, das lOam às 5pm e, aos Sâbados, das Warn à Ipm. 

Assembleia Geral 
do Angrense de Toronto 
o Sport Club Angrense of Toronto, a 
pedido da Direcçâo, realiza uma im- 
portante Assembleia Geral na sede- 
social do clube, Sexta-Feira, dia 5 de 
Julho de 2002, corn inicio pelas 
20h00, corn a seguinte ordem de tra- 
balhos: 
1- Leitura, discussâo e votaçâo do 
texto da acta da sessâo anterior; 
2- Leitura do Balancete do 
Movimento Financeiro do clube; 
3- Dar conhecimento e pedir parecer 

dos associados sobre o assunto que se 
prende corn arrendamento da sede- 
social; 
4- Apreciaçâo, discussâo e votaçâo de 
quaisquer propostas ou assuntos de 
interesse para o clube, na meia hora 
final. 
Mais informaçôes contactando o 
Présidente da Assembleia Geral, 
Adalberto Bettencourt, pelo telefone: 
416 537-1555. 
Nâo faltem! 

AGATA no 
CHIN Pic-Nic 
É jâ este fim-de-semana longo que terâ 
lugar o 36o. CHIN International Pic-Nic, 
nos terrenos da CNE, em Toronto. 
Na segunda-feira, dia 1 de Julho, DIA DO 
CANADA, actuam os artistas portugue- 
ses. Pelas 16h00, Os Lords; às 16h55, 
Nancy Costa; às 17H15, Diniz Cruz; às 
17h35, teatro corn TBC e, às 18h00, a pre- 
sença da convidada vinda de Portugal, 
Agata. 
Participem no pic-nic e vivam ao ar livre o 
"Dia do Candâ". 

Comunidade 
I 

I 

I, 

Sexta-feira, dia 88 
-Boas vindas ao Verâo das comadres e dos compadres da Academia do 
Bacalhau de Toronto, corn uma "bacalhauzada" ao ar livre na Bairrada 
Churrasqueira. Nâo faltem! Info: 416 254-7060, ou 286-4714, ou 260-8920. 

I Sàbado e Domingo, 88 e 30 de Junho | 
I -Festa do Imigrante, em louvor do Espirito Santo, no Dovercourt Park, a j 
I norte da Bloor, em Toronto. Participam os artistas Amanda Pontes | 
I (Winnipeg), Steve Medeiros, Sarah Pacheco, Nancy Costa e os | 
f STARLIGHT. Arraial e comes-e-bebes à portuguesa. Info: 416 533-0386. | 
I -Celebraçâo do Dia da Madeira e Dia do Canadâ, assim como as festas | 
I de Sâo Pedro, no Madreira Park. Um grande fim-de-semana ao ar livre | 
I no Madeira Park. Info; 416 533-2401. | 
I -Festas do Divino Espirito Santo da Casa dos Açores de Toronto, corn fol- I 
I clore, mûsica para dançar, surpresas e as Tradicionais Sopas do Divino I 
I Espirito Santo. Info; 416 603-2900. | 
I -Festa Paroquial dos paroquianos da Igreja de Santa Maria dos Anjos, no | 
I 1481 Dufferin Street, a norte da Bloor, em Toronto. | 
1 Info: 416 532-4779. | 
I P 

) Sabado, dia S9 | 
I -A ‘ACAPO” realiza um jantar de confraternizaçâo entre clubes e ran- I 
I chos folclôricos membros, no Dundas Banquet Hall, pelas 19h30. | 
i Info: 416 536-5961. j 

I I 
I Domingo, 7 de Julho | 
j -Pic-Nic anual do PCCM-Centro Cultural Português de Mississauga, no | 
I Karlovac Croatian Park, na Brittania e 3rd Line. (905)268-1311. i 
I -Pic-Nic anual da Casa das Beiras, no Macedonia Park, na Derry e HWY | 
I 10, a norte da 401. Info: 416 604-1125, ou 464-8101. | 
I -Torneio anual de Pesca do FC Porto de Toronto, pelas 08h00, no Port | 
I Maitland. Informaçôes corn Fernando Maia: 416 434-1035. | 
I -The Portuguese Micaelense Charity Organization, de Cambridge, realiza j 
I o Cortejo da Coroaçâo e p jantar tradicional em Honra do Divino | 
I Espirito Santo - Império de Sâo Pedro, na Igreja de Nossa Senhora de 1 
I^Fâtima e no Clube Português de Cambridge. j 
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As unidades do Serviço de 
Prevençâo e Tratamento da 
Toxicodependência (SPTT) 
prestaram mais de 352 mil con- 
sultas a toxicodependenles em 
2001^ tendo o numéro de 
doentes em tratamento aumen- 
tado 9,8% (32.064). 
No seu Relatôrio de 
Actividades de 2001, ao quai a 
Agência Lusa teve acesso, o 
SPTT référé que o numéro de 
consultas passou de 310.044 em 
2000 para 352.281 no ano passado, 
uma taxa de crescimento de 13,6%. 
Apesar de no ano passado o SPTT 
ter registado um atendimento de 

32.064 toxicodependentes, o orga- 
nisme tutelado pelo Ministério da 
Saüde salienta que “cerca de 79,9% 
dos atendidos em 2000 se man- 
tiveram em consulta em 2001". 

Bibliotecas Escolares em Perigo 
por Rosario Marchese, MPP* As bibliotecas sâo lu- 

gares mâgicos. Podem 
conduzir-nos ao pas- 

sado, onde os dinossauros 
vagueiam. Podem levar-nos 
ao future observar os explo- 
radores na desafiante tarefa 
de colonizar o planeta Marte. 
Elas sâo como ginâsios para 
a mente onde podemos es- 
ticar as ideias. A exposiçâo 
aos livres, corn o encoraja- 
mento de uma boa bibliotecâria, pode 
atear a nossa imaginaçâo e obrigar- 
nos a querer aprender. 
Entào, porque é que o Ministério da 
Educaçâo provincial sentenciou as 
nossas bibliotecas escolares a uma 
morte lenta e dolorosa por privaçâo? 
A formula de subsidio ministerial 
concede dinheiro para pagar uma bi- 
bliotecâria a tempo inteiro para cada 
769 alunos. Apenas 2% das escolas ele- 
mentares do Ontârio contam corn tal 
numéro de alunos. Em resultado 
disse, a maioria das escolas contam 
apenas corn uma bibliotecâria a 
tempo parcial - ou nâo contam corn 
nenhuma. 
As bibliotecas escolares sâo tremen- 
damente importantes porque vivemos 
numa sociedade baseada na infor- 
maçâo e na sabedoria adquirida. As 
bibliotecas escolares sâo o recurso- 
chave para equiparem os nossos 
jovens a viver nesta dita sociedade de 
sabedoria adquirida e as professoras- 
bibliotecârias desempenham nisso 
um papel muito importante. Elas en- 
sinam os alunos a utilizar a biblioteca, 
como fazer pesquisas, como escrever 
ensaios e como utilizar os computa- 
dores e a internet para aumentar e 
complementar a aprendizagem. 
Para além disso, o trabalho das pro- 
fessoras-biblibtecârias em conjunto 
corn os professores da aula, ajuda a 
desenvolver os recursos curriculares. 
Estudos recentes demonstram que 
quando as bibliotecârias e os profes- 

sores trabalham em parce- 
ria, os alunos atingem 
maiores niveis de alfabetiza- 
çâo, leitura, aprendizagem, 
resoluçâo de problemas e 
aptidôes na tecnologia da in- 
formaçâo e comunicaçâo; e 
que os resultados que obtêm 
nos testes estandardizados é 
incrementado na ordem dos 
15%. Isto aplica-se mesmo 
quando questôes de classe 

social entram no jogo. Todas as cri- 
anças, incluindo as que vêm de 
familias pobres, melhoram quando 
têm acesso âs bibliotecas escolares. 
As crianças oriundas de familias po- 
bres e familias cuja primeira lingua 
nâo é o Inglês enfrentam, por vezes, 
énormes desvantagens porque os pais 
delas nâo se encontram em posiçâo 
de lhes dar as oportunidades 
disponlveis para as crianças que 
vivem melhor. Uma das formas mais 
baratas de melhorar o desempenho 
escolar destas crianças é gastar dinhei- 
ro corn as professoras-bibliotecârias 
nas bibliotecas escolares. Se as bi- 
bliotecas podem fazer tanta diferença 
para estes alunos, como é que Ernie 
Eves pode justificar nâo gastar di- 
nheiro nelas? 
É nossa obrigaçâo fazer pressâo sobre 
o governo Conservador para que dê 
mais dinheiro para as escolas. Todos 
os nossos filhos merecem uma chance 
igual para participarem plenamente 
na idade da informaçâo, e para de- 
senvolverem as aptidôes que farâo 
deles pessoas corn vontade de apren- 
der para toda a vida. 

* Rosario Marchese é o Critico para a 

Educaçâo do Partido Neo-Democrata do 
Ontario e Deputado Provincial pelo circuito 

eleitoral de Trinity-Spadina, que vai desde o 

Lake Ontario para norte até aos caminhos de 
ferro na Dupont St. e desde a Dovercourt Rd, 

para leste até à Avenue Rd./University 

Avenue, em Toronto. 

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

AædlWïïKEOWŒWTOSÎ 

Entre a compra 
e 0 pagamento, 

tempo para desfrutar 
0 seu carro 

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

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

832 Bay Street, em Toronto 
(a norte da College St J 
Telefone: 416-964-3211 
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restas de Sâe Jeâo um peuce per tede e lade 
Séria impossivel dar um salto a todos 
os clubes e associaçôes onde decor- 
reram as festas de Sâojoâo e respecti- 
vas sardinhadas... 
Mas fizemos o possivel por cumprir, 
embora a correr, as "visitas de médico" 
às festas sanjoaninas locais. 
Como a nossa gente, por principio, 
chega tarde às festas, começamos por 
umas voltinhas ao trio junto da CIRV - 
Arsenal do Minho, Graciosa C. Centre 
e Lusitania de Toronto- onde apanhâ- 
mos os principios das festas, ou seja, 
primeiro a azâfama das cozinhas, de- 
pois as Sardinhas a saltar nas grelhas e, 
finalmente, a romaria da chegada de 
pessoas e o arrumar da casa... 
No Lusitania, registâmos as cozi- 
nheiras-directoras a assar as sardinhas 
corn o picante da ordem para puxar à 
pinga. 
No Arsenal do Minho, o brazeiro esta- 
va bem recheado de sardinhas e de co- 
zinheiros da casa. Bom, e da caloraça à 
volta do grelhador, nem é bom falar... 

No Graciosa Community Centre, corn 
tudo muito mais avançado do que nos 
restantes clubes, tivémos oportunidade 
de dar um salto à cozinha onde, todo 
orgulhoso, o présidente Idondino 
Ataide, fazia companhia às "milhentas" 
cozinheiras da casa, cheias de afazeres. 
Cozinharam um saborosissimo prato 
de garoupa, evitaram à sardinha, para 
serem diferentes. Optimo. Depois, 
ainda ouvimos, corn o agrado de sem- 
pre, a dupla Brasil/Portugal, que 
encheu a sala de notas harmoniosas, 
para os foliôes darem ao pé... 
Fomos também até ao arraial "portista" 
na Symington e Dupont, onde no 
Sâbado foi tudo azul e, no Domingo, 
tudo Caldense. E que os responsâveis 
das Padarias Caldense também 
saltaram para a rua e ofereceram aos 
seus amigos e clientes, sardinhas, 
carnes e chouriços assados. Para além 
disto, variedades. Ao lado, na sede-so- 
cial do FC Porto de Toronto, feste- 
javam-se os 7 anos de actuaçôes do 

Rancho Folclôrico do FC Porto de 
Toronto. E, os artistas locais, parti- 
cularmente os ranchos folclôricos, 
revezavam-se, ora na sede "portista", 
ora no arraial no espaço ao lado da 

Caldense. Um fim-de-semana em 
beleza e bem quente, onde o Chefe 
do BBQ^Zé Cornes e seus voluntârios 
nào tiveram folga e o apresentador 
Carlos Firmino, suou por todos os 

►► 
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poros. Na festa de abertura oficial do 
Piri-Piri II e do arraial Caldense, 
desfilaram os artistas Ana Patricio, 
Porfirio Ribeiro, o Palhaço Diego, 
müsica para dançar corn Os Vadios, 
folclore com os Ranchos dos 
Poveiros, do FC Porto de Toronto e 
do Arsenal do Minho. 
Apresentaram-se também os 
Warriors Martial Arts Academy. Se 
falhei algum nome, as minhas des- 
culpas antecipadas. 
De parabéns, os elementos e respon- 
sâveis do Rancho Folclôrico do FC 
Porto de Toronto, pelo seu 7o. 
Aniversârio, a Direcçâo do FC Porto 
de Toronto e os proprietârios do Piri- 

Piri Il/Caldense pelo arraial propor- 
cionado. As gentes da zona 
Symington/Dupont merecem o es- 
forço e o carinho dos dirigentes e 
comerciantes locais. Mais longe, no 
Madeira Park, também tiveram 
lugar as lestas de Sâojoâo e de Santo 
Antonio. Jâ corn o Madeira Park 
limpo e arrumado, e muitos campis- 
tas instalados, o espaço verde dos 
madeirenses encheu-se para festejar 
os santos populares. Ainda bem. 
No proximo fim de semana, no 
Madeira Park, as lestas de Sào Pedro 
e as comemoraçôes do DIA DA 
MADEIRA e o DIA DO CANADÀ. 
E proibido faltar às lestas portuguesas! 

JMC 

"Educaçâo para a Mudança" um iivro para tonos 
Decorreu no Portuguese Book Store, 
com toda a simpatia dos anfitriôes, 
o lançamento do livro "Educaçâo 
para a Mudança. Recriando a 
Escola para Adolescentes", numa 
iniciativa da Coligaçâo Luso- 
Canadiana para a Melhoria do 
Ensino. 
O livro "Educaçâo para a Mudança" 

(Schooling for Change: Reinventing 
Education for Early Adolescents), é 
da autoria de Andy Hargreaves, 
Lorna Earl e Jim Ryan (OISE/UT). 
A apresentaçâo foi feita pela Dra. 
Ilda Januârio que elogiou os au- 
tores, particularmente, Andy 
Hargreaves. Também a Dra. 
Margarida Fernandes da 

Universidade do Algarve, professora 
e autora convidada pelo OISE/UT, 
fez rasgados elogios a Andy 
Hargreaves de quem se mostrou 
grande admiradora. 
Por sua vez, levemente embaraçado 
pela eloquéncia dos oradores, falou 
Andy Hargreaves, que agradeceu as 
palavras amâveis das senhoras 

oradoras e se debruçou sobre o | 
livro, feito a pensar em mudanças e | 
nos adolescentes mas que deve ser | 
lido por toda a gente, alunos, pais e | 
professores. | 
Seguiu-se um agradâvel convivio | 
onde nâo faltaram petiscos e be- I 
bidas, gentileza dos proprietârios do | 
Portuguese Book Store. | 

Margarida Fernandes, Andy Hargreaves, Ilda Januârio e Jim Ryan no Portuguese Book Store. 
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Nem a chuva evitou urn., mar He gente! 
Continuaçâo 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- 
pleto O parque. 
Desfilaram no palco, o conjunto musi- 
cal "Sonhos de Portugal" (Cambridge), 

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 ültimos tiveram a grata 
surpresa de serem apresentados pelo 
seu habituai dirigente e actual 
Deputado do PSD, pelo Circulo Fora 
da Europa, Laurentino Esteves. 

^ Pagina 18 
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2002 GRAND CHEROKIE 
LTD 4X-4 

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 

Caravan, PT Cruiser, Dakota, 

Durango, TJ, Gr. Cherokee, 
Neon, Sebring Sedans, 

Intrepid, Concord, 300 M 

Também fantàstico saido 
nos carros usados 

FINANCING 
on selected 

2002 models 
JOSé CARLXJS COELHO-VENDEODR PORTUQUêS 

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

lease Diice is plus flown payment, freight 1“, sec, aflm, pfle & all applicable 

taxes. Gash selling price is plus freight aflm, pfle a all applicable taxes. 

Low Km, every option 
possible. 

A MUST SEE 

Demo 2002 iream cnifser Colecior’s 
tern 

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

I SPMMMawMak 

IO»KiRg».1llkistOfBolliwst 

ataaaaisiiBff; EX>Wt 
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WWW. 
SITES DA SEMANA 

FOTOGRAFIA 
www.centralfaces.pt 
Aqui, pode encontrar as fotografias dos seus ami- 
gos. Os fotografos da Central Models estào em 
aniversarios, discotecas e praias a fotografar res- 
tes a apresentar neste site. Descubra onde vâo 
estar amanhà e poderâ ser a prôxima estrela 
desta pagina. 

ANiMAÇÂO 
www.nveganautas.com 
Procure neste site a sua mascote virtual. Escolha 
a sua personagem favorita que o ira acompanhar 
e divertir sempre que navega. Pique a par das ulti- 
mas notfcias, espectâculos e actividades de lazer 
da semana. Sâo personagens inteligentes que 
sabem quando devem ficar paradas para nâo o in- 
comodar. 

MUL.HERES TECIMOLOGiAS ANIMAÇÂO 
www.mulheres-ps20.ipp.pt http://www.camaleao.pt http;//www.labd.corn 
Esta pagina é dedicada a todas as mulheres por- 
tuguesas que se distinguiram pela contribuiçào e 
qualidade prestada à herança cultural do século 
XX. 
Aceda às novidades, às fotografias e às entrevis- 
tas corn as estrelas nacionais. 

Neste portai, em português, os cibernautas vâo 
p'oder encontrar todas as novidades nas areas de 
informâtica, telemdveis, DVD, MP3, consolas e 
muito mais. A Casa do Camaleâo é sem düvida o 
local indicado se gosta de estar actualizado. Pode 
ainda organizar o site a seu gosto no t'cone "A 
minha casa". 

Este site é apoiado pelo Centro Nacional da 
Banda Desenhada e da Imagem de Angoulême. 
O portai laBD.com abarca toda a informaçào que 
possa interessar aos amantes desta arte. Tudo o 
que é actual esta no centro das atençôes. A nâo 
perder. 

E-business em Peitugal 
a passes lentes 
A implementaçâo do e-business 
em Portugal caminha a passos 
lentos. Quem o afirma é a em- 
presa IDC, baseando-se num es- 
tudo que elaborou sobre este 
tema, intitulado "E-business - 
Mercado e Tendências de 
Investimento 2001-2005". A ati- 
tude céptica dos empresârios 
portugueses face à realidade 
cibernética, e a todas as poten- 
cialidades que esta comporta, é 
a causa apontada pela IDC 
como a principal responsâvel 
pelo atraso português. 
A ilustrar esta discrepância de 
Portugal relativamente aos 
restantes paises europeus estào 
dados que afirmam que apenas 
35 por cento das empresas na- 
cionais possui acesso à Internet. 
Quando se contabilizam as em- 
presas que têm presença na 
Rede através de um web site, a 
percentagem é ainda mais baixa: 

10 por cento. 
Do escasso universo 
empresarial que jâ faz 
da Internet um uso 
profissional regular, 
mais de metade ad- 
mite que o faz hâ 
menos de dois anos, o 
que demonstra que a 
aquisiçâo desta prâtica 
é uma actividade relativamente 
recente no sector. 
Na Europa, o panorama tec- 
nolôgico apresenta caracteristi- 
cas bastante diferentes, o que 
torna a situaçâo nacional pre- 
ocupante. Nas empresas do es- 
paço europeu, mais de très quar- 
tos estào ligadas à Web. Do que 
a IDC conclu! que "existe um 
atraso enorme por parte das em- 
presas portuguesas logo na 
primeira fase em direcçào ao e- 
business". 
Quando se analisam as grandes 

empresas, ou seja, as que em- 
pregam mais de 100 pessoas, de- 
preende-se que quase todas pos- 
suem ligaçào à Internet. Deste 
universo, mais de 50 por cento 
conta corn um site prôprio insta- 
lado na Web. 
O comércio electrônico constitui 
a ârea em que os empresârios 
portugueses se movem corn 
mais dificuldade. Os numéros 
mostram esta fraca adesào do 
sector: apenas 5,7 por cento dos 
sites possuem aplicaçôes corn 
comércio electrônico. 

Fuga de cérebros: 

Russia perdeu em dez anos 
mais de 500 mil cientistas 
O numéro de cientistas e espe- 
cialistas altamente qualificados 
que abandonaram a Russia na 
ultima década pode chegar aos 
800 mil, afirmou ontem Viktor 
Kalinushkin, chefe do sindicato 
da Academia de Ciências russa. 
"Nos ültimos dez anos, entre 
500 mil e 800 mil cientistas 
sairam do pais (corn uma popu- 
laçâo de 144 milhôes) para re- 
alizar trabalhos de longo prazo 
e quase nenhum regressou", 
afirmou Kalinushkin à agência 
noticiosa Interfax. 
Segundo o funcionârio, os cien- 
tistas russos no estrangeiro 
ganham entre 3000 e 7000 

dôlares mensais (entre 3114 e 
7266 euros), enquanto na 
Russia O salârio médio de um 
investigador nâo chega aos cem 
dôlares (103 euros). 
Kalinushkin precisou que a 
maioria dos cientistas a traba- 
Ihar no estrangeiro é constitui- 
da por especialistas jovens, 
entre 28 e 30 anos, que encon- 
tram sem dificuldade trabalho 
no Japào, Estados Unidos, 
Reino Unido, Canada, 
Alemanha e França. Nestes 
paises existe uma grande 
procura de flsicos, biôlogos, 
quimicos e especialistas em 
computadores e programaçào. 

sublinhou, acrescentando que 
pelo menos 30 por cento dos 
produtos oferecidos pela em- 
presa Microsoft foram elabora- 
dos por especialistas russos. 
O diârio Sovietskaya Rossia 
anunciou que vârios sindicatos 
de organizaçôes cientificas rus- 
sas convocaram um protesto 
nacional entre 24 e 27 deste 
mês. Os cientistas exigem que o 
Governo cumpra a lei federal 
que estipula que pelo menos 
quatro por cento do orçamento 
nacional se deve destinar a fi- 
nanciar a ciência, e aumente os 
salârios aos trabalhadores 
deste sector. 

"Hackers" 
isiâmicos 
unem forças 

Os confrontos entre o Paquistào e a India estende- 
ram-se ao mundo digital. Segundo alguns especia- 
listas em segurança informâtica, diverses grupos 
de hackers pro-islâmicos decidiram juntar-se e ata- 
car. Quem alerta é a empresa Mi2g, garantindo 
que a aliança entre grupos anti-Israel, anti-EUA e 
anti-India é cada vez mais comum, e também cada 
vez mais perigosa. 
Durante o momento mais quente das recentes ten- 
sôes entre o Paquistào e a India sobre Caxemira, 
em Maio, dois grupos de piratas informâticos, os 
Unix Security Guards e os World Fantabulous 
Defacers, levaram à prâtica aproximadamente 111 
ataques a sites educacionais e empresariais indi- 
anos. A mesma fonte alerta que, cada vez mais, 
estes ataques sâo motivados por guerras ideolôgi- 
cas e politicas. 
Durante uma conferêneia realizada em Londres, 
sobre outros possiveis ataques depuis de 11 de 
Setembro, DK Matai, chefe executivo da Mi2g, 
advertiu que o ciberterrorismo é hoje uma das 
principais ameaças para os sistemas informâticos 
dos governos e empresas. "As motivaçôes politicas 
sâo cada vez mais o motor destes ciberataques. A 
primeira razâo pela quai estes ataques aumentam 
sâo as tensôes politicas que se fazem sentir entre 
Israel e Palestina, India e Paquistào e China e 
Tailândia.", garantiu. 
Israel sofre frequentemente ataques digitais desde 
Setembro de 2000, ou seja, desde a altura em que 
se intensificaram os conflitos corn a Palestina. No 
entanto, nada disto é novidade. Jâ em 1999, du- 
rante O conflito sérvio, se verificaram ciberataques 
aos sites da NATO e do Departamento da Defesa 
norte-americano por parte de movimentos pro- 
sérvios como forma de protesto. No entanto, as es- 
tatisticas mostram que o mimero de virus tem 
vindo a diminuir desde 1997. Mas, por outro lado, 
O mimero de PC infectados é maior devido à quan- 
tidade de computadores ligados em rede. 
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Originalidade do seu uso em Port:ugal 
AZULEJO é a palavra portugue- 
sa que désigna uma plaça 
cerâmica quadrada corn uma 
das faces decoradas e vidradas. 
A sua utilizaçào é comum a ou- 
tros paises como Espanha, Itâlia, 
Holanda, Turquia, Irâo ou 
Marrôcos, mas em Portugal as- 

sume especial importância no 
contexto universal da criaçào 
artistica: 
1. Pela longevidade do seu uso, 
sem interrupçào durante cinco 
séculos. 
2. Pelo modo de aplicaçâo, como 
elemento que estrutura as arqui- 

tecturas, através de grandes 
revestimentos no interior dos edi- 
ficios e em fachadas exteriores. 
3. Pelo modo como foi entendido 
ao longo dos - séculos, nâo sô 
como arte decorativa mas como 
suporte de renovaçâo do gosto e 
de registo de imaginârio. 

Fachada da Fâbrica Viüva Lamego, 
Lisboa, Ferreira das Tabuletas, 1865. 
foto; Paulo Cintra e Laura Castro Caldas 

Pormenor do «Casamento da Galinha», 
c. 1665, MNA inv. 400. 

foto: José Pessoa (DDF-IPM) Aspecto da Sala dos Arabes, 
Palâcio Nacional de Sintra, 
c. 1500. 
foto: Carlos Monteiro (DDF-IPM) 

Projecto para a Aérogare de Luanda, 
Maria Keil, 1954. 
foto: Paulo Cintra e Laura 
Castro Caldas 

**ï:ltïlti**** 

«îîHrHMs M 

www.instituto-camoes.pt Azulejo: 

FESTIVAL 

Panasonic RX-D13 
*160.“''* 

com Remote Control 

aiGO 84 HORAS POR DIA 

PoRTUGuÊs CANAL 

Panasonic RX-FS430 
stereo Radio/Cassette Recorder 

*125.““* 

General ilectric 
*55.*“ 

Est:e5 radias est:âa;à 

Sylvania 
Portable Radio / 

CassetteAM/FM /SCMO 

*60.““* 

Citizen JTR1822K 
Portable Radio AM/FM $fif| 00* 
Cassette/Recorder Player ” ^ ■ 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

416.537.1088 
*Plus GST fif 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) 279-320() * 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) 5284)165 
LONDON: Acadia Travel 366 Hamilton Rd. 

519-432-3797 * Internacional Gift Shop, 416 
Hamilton Rd. 519-6754)446 * Atlantic Sea Fish 
Market, 708 Hamilton Rd. 
519-452-7511 * Ocean Food Center, 778 
Hamilton Rd. ,519-4,52-1220 CAMBRIDGE: 
Beiros Supermarket .50 Ainslie St. S. ,5194)21-6950 
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CARNCIRO - 21/03 A 20/04 

Sào, sem düvida, as suas capacidades de comunicaçâo e o seu 
espirito inventive que predominarâo. O gosto de reformar, 
variai, e a efervescência que ira imprimir aos seus contactes 
com os amigos poderào fazer de si um elo de ligaçào dentro 
do seu grupo. 

TOLRO - 21/04 A 20/05 

Faça um tratado de paz. Qualquer luta, neste momento, 
pede-lhe um esforço muito maior. Ponha de !ado aquilo que 
pede aeçâo, agressividade e volte-se para o mundo dos 
afectos. 

OÈME08 - 21/05 A 20/06 

Sera um momento mais voltado para a diplomacia, vire-se 
mais para o mundo dos afectos, das relaçôes. O bom aspecto 
de Mercùrio a Vénus vai levâ-lo a transformai positivamente 
as suas atitudes na esfera afectiva ou a criar um novo clima à 
sua volta. 

CARANOLCJO - 21/06 A 21/07 

Poderâ sentir uma vaga sensaçâo de que os outros nâo o 
compreendem. Isso passa. Procure organizar a sua vida, 
pois uma noticia, um novo projecto ou mesmo uma peque 
na viagem poderâo alterar-lhe os pianos. 

LcÂo 

I ^ 

ViROCM -23/08 A r^2/o^ X 
'V 

Reforce a sua relaçâo corn a natureza, olhe pelas suas plan- 
tas, aproveite esta altura para dar um passeio pelo campo. 
Use e abuse de frutos e legumes. Ofereça uma prenda ao 
seu amor. Mostre mais o seu lado apaixonado. 

BALANçA - 23/09 A 22/10 

Dada a posiçâo de Vénus, estarâ mais sensibilizado para se sin- 
tonizar corn os que consigo colaboram. Desta conjugaçào de 
ideias resultara uma altura mais positiva, tanto qualitativa como 
quantitativamente. 

ESCORPIÂO - 23/10 A 21/11 

SAGITÀRIO - 22/H A 21/12 

- 22/07 A 22/08 

O facto de o Sol fazer um bom aspecto corn Ûrano, que rege o 
seu mundo exterior, convida a uma maior abertura no rela- 
cionamento pessoal. Procure o convivio de amigos, pois por 
seu intermédio conseguirâ um alargamento de contactos que 
lhe irâo ser estimulantes ou até mesmo üteis. 

TT 

A Lua transita pela sua Casa I, que représenta o seu Eu mais pro- 
fundo. Nesta altura poderâ sentir-se um tanto inquiéta, mas poderâ 
também ser levado a assumir o seu lado mais frâgil. Nâo tenha 
medo. Afinal, voeê é de came e osso como os outros. 

Um aspecto harmonioso entre a Lua e Jüpiter irâ bénéfi- 
ciai a sua relaçâo corn a intimidade, corn os irmâos, corn a 
familia em gérai, tornando os contactos à sua volta mais 
produtivos e positivos. 

^.^^^ CAPRICORNIO -22/12 A 20/01 ^ /c/ V J ^ 
Neste momento nâo deve temer a solidào. De facto, sentirâ 
um apelo, que a Lua na Casa XI (sector astrolôgico relaciona- 
do corn os grupos e os amigos) estimula, para se juntar aos 
seus amigos, e que se desenvolverâ ainda corn o desejo e possi- 
bilidades de intégrai em grupos maiores. 

AQUÂRIO -21/01 A 19/02 

Este momento pode ser excitante! Possivelmente farâ algo 
de novo e mudarâ a sua vida de algum modo. Nâo receie as 
mudanças criativas. Noticias sùbitas ou uma visita de sur- 
presa podem surgir na sua vida 

PCiXCS -20/0^20/03 
~TJ~ 

Nesta altura a sua sensibilidade, o seu poder criativo, a sua 
inspiraçâo estarâo em evidência. Poderâ sentir uma certa 
inquietaçào ou dispersào e, até, um ou outro sentimento 
mais dificil de entender. 
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Jennifer lopei 
pianeia um duato corn 
Elten lehn 

A actriz e cantora 
Jennifer Lopez afirmou 
que tenciona gravar um 
dueto corn Elton John, 
adiantando que jâ foram 
trocadas algumas ideias 
sobre a eventual colabo- 
raçâo. 
Jennifer Lopez esta neste 
momento a trabalhar no 
seu proximo album de 
originals, ao quai se ten- 
ciona dedicar a tempo in- 
teiro, jâ que os dois discos 
anteriores e o album de 
remisturas surgiram de- 
masiado depressa. Desta 
vez, a cantora esta à 
procura daquilo que quer 
fazer. Nào sabe ao certo 
quai O caminho que vai 
tomar, mas anda à procu- 
ra. 
Quanto ao dueto corn 
Elton John, a cantora afir- 
mou que ambos sâo admi- 
radores mùtuos dos seus 
trabalhos e jâ falaram 
sobre essa hipôtese. Mas 
nâo adiantou mais por- 
menores. 

Britney 
Spears 
eieita a ceiebridade 
mais poderosa do 
mundo 
A cantora norte-americana 
Britney Spears foi eieita na pas- 
sada semana a ceiebridade mais 
poderosa do mundo pela revista 
Forbes, destronando o actor 
Tom Cruise. 
Se tivesse sido apenas tido em 
conta os rendimentos ganhos, 
Britney fica em 25“ lugar, 39 
milhôes de dôlares no ano pas- 
sado, numa lista liderada pelo 
realizador de «Guerra das 
Estrelas», George Lucas, corn 200 milhôes. No entanto, Spears ganha no 
parâmetro da popularidade, pela frequência corn que aparece em capas 
de revistas, na televisâo, râdio, sites, entre outros. 
Todos os anos a revista lança o seu top das 100 celebridades mais 
poderosas, observando a sua exposiçâo nos media. Nos 10 primeiros lu- 
gares ficaram Tiger Woods, Steven Spielberg, Madonna, os U2, os 
N Sync, Mariah Carey, Oprah Winfrey, Michael Jordan e Torn Hanks. 

'îï?' 

Bono pede ajuda para a Africa ao • 
présidente Chirac ! 
Bono Vox esteve corn o présidente francês 
Jacques Chirac, a quem pediu ajuda para 
solucionar os problemas no continente 
africano. Bono Vox reconhece que Chirac é 
um dos politicos que melhor conhece o 
Africa e pediu que transformasse a sua 
paixâo em dinheiro. 
A reduçâo da divida externa e o aumento da 

ajuda a Africa sâo duas das medidas que 0 
Bono Vox tem vindo a defender, contando 
corn a colaboraçâo do présidente francês 
para poder colocar as suas ideias em prâtica. ^ 
Chirac afirmou que a situaçâo nâo'vai ser es- 
quecida e serâ discutida na prôxima reuniâo ^ 
do G-8, a decorrer nos dias 26 e 27, no 
Canadâ. 

Mau feitio de Madonna leva a demissôes 
O responsâvel por acompanhar Madonna em todos os seus movimentos 
no Wyndham Theatre, em Londres, apresentou a sua demissâo. 

Alegadamente, William Ingrey nâo tolerou as 
atitudes desta estrela da müsica pop. 
Madonna estreou-se recentemente no teatro, pro- 
tagonizando um papel na peça «üp For Grabs». 
Na sua chegada, Madonna terâ exigido que o ca- 
marim fosse totalmente remodelado. 
Perante estas alegadas exigências, William 
Ingrey terâ apresentado a sua demissâo, depois 
de 30 anos a trabalhar no Wyndham Theatre, 
afirmando que nâo conseguia tolerar as 
restriçôes que lhe eram impostas para satisfazer 
as necessidades da présente produçâo. 

Mdrïlyn Nlsnson (mais uma vezl culpado 
Marilyn Manson tem de pagar uma multa de 
3.700 dôlares em sequência da acusaçào de 
agressâo a um segurança. Manson foi acusado 
de ter esfregado os genitals no pescoço do indi- 
viduo durante um concerto em Michigan. 
Numa audiência de 15 minutos, realizada na se- 
mana passada, Manson nâo contestou a 
acusaçào e aceitou a sentença do juiz. No inicio 
deste processo, o cantor havia sido acusado de 
conduta sexual imprôpria, mas a acusaçào foi 
depois alterada. 
Marilyn Manson enfrenta outro processo, apre- 
sentado por um segurança, que o acusa de um 
comportamento semelhante, durante um concerto em Minneapolis. 
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Historias da nossa historia Il I 
Oliveira Martins por Sérgio Campos Matos • www.instituto-camoes.pt Historiador, economista, 

antropôlogo, critico social e - 
politico, a sua acçâo e os seus 

trabalhos suscitaram controvérsia e 
tiveraia consideràvel influência, nâo 
apenas em historiadores, ciiticos e 
literatos do seu tempo e do século 
XX, mas na prôpria vida politica 
portuguesa contemporânea. 

Desde 1867, Oliveira Martins expe- 
rimentou diverses géneros de di- 
vulgaçâo cultural: romance e 

drama histôricos, ensaios de reflexâo 
histôrica e politica e doutrinâria. Mas 
essas tentativas, de valor désignai, nâo al- 
cançaram grande sucesso. Em 1879, dâ-se 
uma inflexâo no seu percurso intelectual, 
corn O inicio da publicaçâo da Biblioteca 
das Ciências Sociais, de sua exclusiva au- 
toria. Embora alheia a intençôes 
doutrinârias e ao espirito de sistema do- 
minante na época (positivisme, détermi- 
nismes vârios), nâo deixaria de, pontual- 
mente, exprimir estas tendências. Pelo 
largo fôlego e diversidade de matérias que 
pretendia abarcar - historia peninsular, 
historia nacional e ultramarina, historia 
de Roma, antropologia, mitos religiosos, 
demografia, temas de economia e fi- 
nanças, etc. - a colecçâo constituiu um pro- 
jecto sem precedentes no meio cultural 
português da Regeneraçâo, corn o objecti- 
ve de generalizar todo um conjunto de 
saberes entre um püblico alargado. O em- 
preendimento editorial ficaria marcado 
pelo autodidactismo de Oliveira Martins, 
uma curiosidade cientifica sem limites e 
um bem évidente pendor interdisciplinar 
e globalizante. Esse autodidactismo é afi- 
nal indissociâvel do prôprio percurso bi- 
ogrâfico e profissional do historiador. 

Na verdade, devido à morte do 
seu pai, Martins nâo chegara a concluir o 
curso liceal e cedo se dedicou à actividade 
profissional como empregado em duas 
casas comerciais (1858-70). Exerceu depois 
funçôes de admini-strador de uma mina, 
na Andaluzia (Santa Eufémia, 1870-74). 
De novo em Portugal, dirigiu a construçâo 
da linha ferroviâria do Porto à Pôvoa e 
Famalicào e foi administrador da respecti- 
va Companhia ferroviâria. Entretanto era 
eleito présidente da Sociedade de 

Geografia Comercial do Porto (1880) e de- 
pois nomeado director do Museu 
Industrial e Comercial do Porto (1884). 
Exerceu ainda as funçôes de admi- 
nistrador da Régie dos Tabacos (desde 
1888), da Companhia de Moçambique 
(1888-90) e fez parte da comissâo executi- 
va da Exposiçâo Industrial Portuguesa 
(1888). 

Em 1885, Oliveira Martins apro- 
fundava a sua prâtica de redactor da im- 
prensa periodica com a fundaçâo d'A 
Provincia (1885) e depois, jâ em Lisboa, 
d'O Reporter (1888). Para além destas ex- 
periências profissionais tâo diversas e na 
sequêneia de vârias candidaturas a de- 
putado (1878-83), convicto da necessidade 
de reformar profundamente a vida politi- 
ca nacional, aderia ao Partido 
Progressista (1885), partido em que di- 
namizaria a chamada Vida Nova. Era 
eleito depu-tado (sucessivamente, de 1886 
a 1894) e, em 1899, nomeado Ministro da 
Fazenda no ministério de José Dias 
Ferreira. Desempenharia este cargo ape- 
nas por quatro meses, devido a divergên- 
cias corn o chefe do governo. 

Quer no piano historiogrâfico 
quer no plan© politico-ideolôgico, Oliveira 
Martins ocupa um lugar singular no 
panorama cultural e politico português da 
segunda metade do séc. XIX, que sempre 
résisté a quaisquer étiquetas que se lhe 
aponham. Teôrico do socialismo de inspi- 
raçâo proudhoniana, evoluindo depois no 
sentido do reconhecimento da relevância 
da autoridade e da razâo de Estado? 
Mentor do grupo dos Vencidos da Vida, 
no final do decénio de 1880? Historiador 
romântico, cultor de uma historia narrati- 
va, dramâtica, de expressâo artistica? 
Historiador metafisico, pessimista, filôso- 
fo da historia? Divulgador de uma 
antropologia de cariz evolucionista e dar- 
winista? Poderâ admitir-se tudo isso, sem 
düvida. Mas também é verdade que nâo 
deixou de manifestar uma intencionali- 
dade cientifica (veja-se, por exemplo a 
Historia da Civilizaçâo Ibérica, 1879), 
teorética, de integraçâo de uma plurali- 
dade de métodos e saberes (geografia, 
antropologia, economia, ciência politica, 
psicologia, historia) numa leitura global 
da evoluçâo histôrica nacional e da 
prôpria humanidade. 

Party Pepperoni 
Pizza 

"fi ,sa/)or (/a oci'i/in/ei/Hi 
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Como também evidenciou, so- 
bretudo nas biografias histôricas do final 
da vida, a par de indiscutiveis qualidades 
literârias e ensaisticas, empenho na 
pesquisa e utilizaçâo de fontes, nas quais 
procura escorar as suas obras. Sem esque- 
cer a preocupaçâo em rever aturadamente 
os seus trabalhos e pontos de vista anteri- 
ores: lembrem-se as sucessivas reestrutu- 
raçôes a que submeteu o piano da 
Biblioteca das Ciências Sociais, a revisâo 
da Historia de Portugal, tendo em conta 
diversas criticas que lhe haviam sido di- 
rigidos, a reelaboraçâo de Os Lusiadas. 
Ensaio sobre Camôes e a sua obra (versâo 
original, 1872) em 1891, ou as diversas 
propostas de periodizaçâo do percurso 
histôrico nacional que sucessivamente 
adoptou. Todavia, as qualidades do 
prosador de largos dotes artisticos so- 
brepôem-se, por vezes, às exigêneias do 
rigor histôrico. 

No piano politico, nâo deixa de 
ser sintomâtico o modo tâo dispar como a 
sua intervençâo na sociedade portuguesa 
foi julgada pelos seus contemporâneos. É 
um facto que aceitou o apoio de regene- 
radores numa candidatura independente 
a deputado ( 1878). Tal como aceitaria ser 
candidato oficial pelo Partido dos 
Operârios Socialistas de Portugal às 
eleiçôes de 1879, ou ainda integrar uma 
lista republicana candidato às eleiçôes 
municipais de 1883, no Porto. Sâo co- 
nhecidas as suas intençôes reformadoras 
quando aderiu ao Partido Progressista 
(1885). Percurso muito criticado e discuti- 
do, deve contudo compreender-se tendo 

em conta a apreciaçâo que Oliveira 
Martins fazia da vida politica nacional e 
das suas insuficiências no ponto de vista 
da relaçào entre os politicos e a sociedade 
civil e sobretudo das limitaçôes da opiniâo 
püblica. Bem como nunca perdendo de 
vista o quadro do seu projecto reformista, 
independente e suprapartidârio, nâo pre- 
scindindo, todavia, do concurso dos par- 
tidos politicos, e tendo em conta a subalt- 
ernizaçâo da questào formai do regime 
(atitude que partilhava corn Antero de 
Quental). A multiplicidade de pontos de 
vista que sempre aflora em tâo diversa re- 
flexào teôrica complexifica extremamente 
a compreensâo do seu legado . 

Ainda hoje a obra de Oliveira 
Martins suscita interpretaçôes e juizos tâo 
desencontrados como hâ um século atrâs - 
sobretudo no que respeita à sua histori- 
ografia e ao pensamento social e politico 
que deixou. O que permanece indiscutivel 
é a indelével presença do seu espirito criti- 
co entre nos, a fina lucidez da sua com- 
preensâo dos problemas portugueses. 

Greve dos funcionarios 
dos serviços municipals 
do Toronto 
6.800 funcionarios dos serviços 
municipalizados da cidade de 
Toronto entraram ontem ao meio- 
dia em greve, visto a Câmara 
Municipal da cidade nâo ter apre- 
sentado uma contra-proposta que 
pudesse ser aceite pelos traba- 
Ihadores. 
O Sindicato CUPE 416, tinha dado 
um ultimato à câmara para re- 
solver a situaçâo até ontem ao meio 
dia. 
Cancelados estâo os serviços de 
recolha de lixb e reciclagem de 
Toronto, Scarborough, North York. 
Estes serviços continuam em 
Etobicoke e York nos locais habitu- 
ais. 
Os serviços municipalizados arran- 
cam corn um piano de apoio tem- 
porârio corn seis depôsitos de lixo 
abertos a fim de aceitar lixos resi- 
denciais e comerciais, das 7 horas 
da manhâ âs 7 horas da tarde, sete 
dias por semana. 
O depôsito Commissioners Street 
Transfer Station estâ aberto 24 
horas por dia. 

Serviços que sofrem total inter- 
rupçâo: 

* Substituiçâo dos sinais de trâfego 
* Reparaçôes nas estradas, passeios 
e pontes 
* Limpeza das ruas 
* Marcaçâo dos pavimentos 
* Investigaçôes de rotina. 
* Jardinagem (embora corn algu- 
mas excepçôes) 

Os parques estâo sem manutençâo 
e têm as casas de banho encer- 
radas. Os campos de ténis, campos 
de golfe, pistas de atletismo, pisci- 
nas estâo igualmente encerrados. 
Licenças para fotografias de casa- 
mento nos parques estâo cance- 
ladas e nâo serâo emitidas novas 
autorizaçôes. 
O serviço maritimo de “ferry-boat” 
para a ilha foi cancelado, assim 
como mercados de produtos horti- 
colas, organizaçôes no Nathan 
Phillips Square, Mel Eastman 
Square e outras praças püblicas . 

DM 
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Biot:ecnalogia : 

Tomate transgénico ajuda a evitar cancro 
Uma investigaçào para desenvolver um tomate ge- 
neticamente modificado corn amadurecimento 
mais lento e melhores qualidades nutritivas acabou 
por surpreender os cientistas, ao descobrirem que o 
fruto continha elevados niveis de um antioxidante 
corn propriedades anticancerigenas, segundo um 
estudo publicado na revista Nature Biotechnology. 
As propriedades desse quimico, o licopene - o pig- 
menta que dâ a cor vermelha ao tomate -, sâo hâ 
muito conhecidas e estudos anteriores tinham jâ es- 
tabelecido que, tal como outros antioxidantes, 
actua como preventivo de algumas formas de can- 
cro, como o da prostata. Em 1995, um estudo con- 
duzido ao longo de seis anos por cientistas da 
Universidade de Harvard, e publicado no Journal 
of the National Cancer Institute, abrangendo cerca 
de 48 mil homens, concluiu que aqueles que comi- 
am pelo menos dez refeiçôes corn molho de tomate 
ou tomate fresco por semana tinham 45 por cento 
menos possibilidades de desenvolverem cancro da 
prôstata. Essa percentagem baixava para 20 por 
cento entre os que apenas comiam entre quatro e 
sete refeiçôes desse tipo por semana. Pesquisas ul- 
teriores demonstraram também que o licopene 
reduz ainda o chamado "mau colesterol", reduzin- 
do assim os riscos de doenças cardiacas. 
O novo tomate, desenvolvido por investigadores da 
Universidade de Purdue e do departamento de 
pesquisa do Departamento de Agricultura dos 
Estados Unidos, contém 3,5 vezes mais licopene 

que o normal. Como antioxidante, o licopene tem 
uma capacidade duas vezes maior que o beta- 
caroteno, outro quimico corn as mesmas pro- 
priedades, de capturar iôes de oxigénio no corpo, 
moléculas que podem danificar os tecidos. 
"Esta caracteristica poderâ ser responsâvel pela ca- 
pacidade do licopene de mitigar tumores epiteliais, 
como o cancro da marna e o cancro da prôstata, e 
as'doenças das artérias coronàrias", disse Autar 
Mattoo, um dos autores da pesquisa. 
O curioso é que a elevada concentraçâo de licopene 
nos tomates geneticamente alterados surgiu por 
acaso. O objectivo da investigaçào nâo era esse, mas 
sim obter um produto corn melhor qualidade para 
a indûstria, introduzindo-lhe um gene do fermenta 
vulgar. Este gene produz uma enzima que afecta a 
produçào de factures de crescimento nas plantas e 
ajuda a prévenir a morte celular. 
"Eicâmos agradavelmente surpreendidos ao desco- 
brir isso", comentou Avtar Handa, principal autor 
do estudo. "Este é um dos primeiros exemplos do 
aumento do valor nutritivo de um alimenta através 
da biotecnologia. De facto, poderâ ser o primeiro 
exemplo do uso da biotecnologia para aumentar o 
valor nutritivo de um fruto", acrescentou. 
Esta descoberta acidental possui um valor tanto 
maior quanto, apesar dos aparentes beneficios do li- 
copene, tem sido dificil aumentar a presença desta 
substância no regime alimentar, segundo outro dos 
investigadores, Randy Woodson. "Quando se toma 

licopene como medicamento nâo tem o mesmo 
efeito", sublinhou. De facto, e segundo informaçâo 
divulgada pela Universidade de Purdue, diversos 
estudos conclulram jâ que a toma de antioxidantes 
purificados como suplementos alimentares nâo 
funciona. Um desses estudos revelou, até, que fu- 
madores que tomavam beta-caroteno dessa forma 
aumentavam as suas possibilidades de desenvolver 
cancro. 

Astéroïde passou muito perte da Terra 
Um asterôide do tamanho de um 
campo de futebol passou a rasar a 
Terra, a cerca de 120 mil quilômetros 
de distancia, no dia 14, mas a sua 
presença apenas foi detectada très 
dias depuis, anunciaram ontem di- 
versos organismos cientlficos. 
Baptizado 2002 MN, o asterôide, 
corn 120 metros de comprimento, é 
considerado como um objecto de pe- 
quena dimensâo, pelo que nâo 
causaria uma catâstrofe à escala 
planetâria se colidisse corn a Terra, 
como o evento que estarâ na origem 
da extinçâo dos dinossauros, pre- 
cisou o Centro Nacional do Espaço, 
da Grâ-Bretanha. No entanto, pode- 
ria provocar estragos comparâveis 
aos de Tunguska, na Sibéria, onde a 
queda de um asterôide, em 1908, des- 
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truiu dois mil quilômetros quadra- 
dos de floresta. 
O ultimo acontecimento conhecido 
deste tipo ocorreu a 9 de Dezembro 
de 1994, quando um asterôide de dez 
metros de comprimento, o 1994 
XMl, passou também muito perto 
da Terra, a 105 mil quilômetros de 
distância. A passagem, agora, do 
2002 MN foi confirmada pela 
NASA, a agenda espacial ameri- 
cana, que precisou o facto de o ob- 

jecto sô ter sido detectado pelos as- 
trônomos quando se afastava jâ do 
nosso planeta. 
Sâo muito reduzidas as probabili- 
dades de um asterôide colidir corn o 
nosso planeta, mas os astrônomos 
tentam, apesar disso, identificar corn 
antecedência a rota de objectas corn 
mais de um quilômetro de compri- 
mento, susceptiveis de provocar 
vastissimos estragos e de terem im- 
pacte no clima da Terra. 

"Ecstasy" afecta a memoria 
dos consumidores 
o consumo de ecstasy afecta a 
memôria e a capacidade visual de re- 
conhecimento, concluiu um estudo 
das universidades de Cambridge e 
de East London, publicado na re- 
vista Psychopharmacology. A équipa 
de investigaçào estudou 40 adultos 
corn idades entre os 18 e os 48 anos, 
que tinham consumido uma va- 

riedade de drogas, incluindo cocai- 
na, LSD, canâbis e anfetaminas. Este 
estudo demonstra que os consumi- 
dores de ecstasy revelam problemas 
redobrados. 
Um deles, é a memôria. Sendo essen- 
cial para os bons desempenhos, estâ 
em regra muito danificada nestes in- 
dividuos. 

Cientista falou sobre matéria 
escura na cidade do Porto 
Sô um por cento de toda a matéria 
existente no universo emite luz. Ou 
seja, é visivel. Onde estâo os outros 
99 por cento? Ninguém sabe. Mas os 
cientistas têm um nome para esta 
matéria invisivel. Chama-se matéria 
escura. E justamente sobre ela que o 
astrofisico Pedro Avelino falou no 

Centro de Astrofisica da 
Universidade do Porto. O cientista 
abordou a natureza e a quantidade 
de energia escura, fundamentais 
para o estudo da evoluçâo Universo. 
Para mais informaçôes sobre este 
tema poderâ ir ao endereço elec- 
trônico http://www.astro.up.pt. 
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O Copnjunto Musical "Rapaziada Nova" pré- 
cisa de 1 viola baixo e de 1 vocalista. 
Marco Gomes: 416 588-5657, ou Steve do 
Rego: 416 788-4421. 
www.rapaziadanova.xs3.com 

Pessoal para limpeza na area de Oakville. 
Contactar Emanuel. 
Tel.:905-847-7984. 

Superintendente que fale e escreva Português 
e Inglês. Tel.:416-537-7667. 

Pedreiros. Tel.:416-762-5947. 

Empregada/o de balcâo para pastelaria em 
Mississauga. Tel.:905-279-7557. 

Ajudante de padeiro corn alguma experiência. 
Tel.:416-531-2888. 

Supervisor para companhia de limpeza. 
Contactar José Botelho. 
Tel.:905-669-6565. 

Condutor corn carta DZ, contactar Manuel 
Tavares. Tel.;416-762-7338. 

Pessoa para limpeza de carpetes em 
Scarborough. Contactar Ercilia. 
Tel.:416-502-4548. 

Condutores corn carta AZ, 3 anos de 
experiência. Contactar Peter Washington. 
Tel.: 1-800-565-8823, Ext. 320. 

Barco à venda | 
I Barco de fibra de vidro, de 20 pés, | Iin board, 165 HP, 6 bancos. Stereo | 

I 
e CB, como novo. | 

Contacte: 905 460-1361 ! 
I s 
Vendedor para loja de roupa de homem, na 
baixa de Toronto. Tel.: 416-366-7346 

Carpinteiro corn experiência. Contactar 
Henrique.Tel.:416-254-3575. 

Pessoal para companhia de jardinagem corn 
experiência. Contactar Silvino. 
Tel.:416-767-7545. 

Empregado corn experiência em vendas, para 
loja de pronto a vestir (Roupa de homem). 
Contactar pessoalmente Gino, 1294 St. Clair 
Ave., Toronto. Tel.:416-654-8710. 

Pessoal para fâbrica de môveis, corn 5 anos de 
experiência. Tel.:416-749-7130. 
Pessoal para fazer limpeza, incluindo limpeza 
de vidros. Contactar Lùcia. 
Tel.:416-534-6905. 

Alfaiate ou ajudante corn experiência para tra- 
balhar corn os alfaiates da companhia. 
Tel.: 416-366-7346 

Instaladores de cerâmica corn experiência. 
Tel.:416-725-6199. 

Aluga-se terreno bem protegido na 

Caledonia e Castlefîeld, ôptimo para 

grandes arrumaçôes de materiais de 

construçâo e mâquinas pesadas. 

Telefone jâ: 

416 604-7Q00 

Cozinheira para churrasqueira. Contactar 
Rosa Beichior. Tel.:416-656-7260. 

Senhora para limpeza, corn transporte 
prôprio. Tel.: 9Ü5-891-17Ü8 

Ria-se agora.. 
amanhâ gode ser tarde! 
JDiz uitt compadre para outro: 
-Tenho la em casa um papagaio que diz boa tarde, 
bom dia, boa noite. 
O outro interrompe: -Que admiraçâo é essa? Eu 
tenho lâ em casa um garrafâo que fliz Agua do 
Luso... 

Um senhor entra num café e pergunta ao 
empregado: 
-Quanto custa um café? 
-100 escudos. 
-E O açucar? 
-MadaU-responde-oaçucar é gratis. 
-Entâo dê-me ai uns cinco quilos. 

InCRtDIEîlTES: para4pessoas 

* 7 Kg. de choquinhos pequeninos 

1 cabeça de alho média 

* 2 Dl. de azeite aprox. 
* 2 Dl. de vinho branco 

* 7 ramo de coentros 

* 2 folhas de louro 
» Sal q.b. 

* Pimenta Q.B. 

(OnEECÇttO: 
Colocam-se os dentes de alho esmagados numa 
frigideira grande ou caçarola corn tampa, o louro, o 

azeite e os choquinhos inteiros depois de amanhados e 
escorridos; depois cozem assim em lume brando du- 

rante 20 Min. aprox.; depois junta-se-lhe o sal, a pimen- 
ta e o vinho branco, ferve mais uns 10 min. aprox.; por 
fim pôe-se os coentros picados e desliga-se o fogo. 

Acompanha-se corn batata cozida e o molho depois de 
prontos deve ser suficiente para temperar. 

Sobremesa : 

Bolo de Canela 
InCREDIEriTES: 

* 4 ovos 

* 1/2 xicara (châ) de margarina (100g) 

* 1 xicara (châ) de açûcar (180g) 
* 7 xicara (châ) de farinha de trigo (120g) 

* 7/2 xicara (châ) de amido de milho (60g) 
* 7 colher (sopa) de fermenta em pô (15g) 

* 7 colher (café) de canela empô (3g) 

InCREDIEHTCS PARA A COBEPTUPA: 

* 7 xicara (châ) de açûcar (180g) 
* 72 bananas nanicas cortadas em rodelas 

* 7 colher (café) de canela em pô 

ConEECÇÂO: 
Pre-aqueça o forno em temperatura media (180 c). 
Coloque na batedeira os ovos, o açûcar, a farinha, 
o amido, o fermento e a canela, bata por cerca de 

.5 minutes. 
Disponha a massa numa forma rectangular peque- 

na untada e enfarinhada. 
Asse por cerca de 30 a 3.5 minutes ou até espetar 
um palito. e este sair limpo. Reserve. 

Cobertura: leve ao fogo o açûcar e as bananas por 
cerca de 15 minutes ou até obter a consistência de 

geleia, retire do fogo, acrescente a canela e despe- 
je sobre o bolo. 

Sirva quente acompanhado de sorvete de creme. 
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Caravana Internacional/Pavilhao Alentejo 
Mais uma vez a Casa do Alentejo, em 
Toronto, fez-se representar na 
International Caravan'2002, em repre- 
sentaçâo da Comunidade e de 
Portugal, com o Pavilhao Alentejo. 
Um Pavilhao Alentejo que contou com 
uma ornamentaçâo a condizer, ex- 
posiçôes de real valor, gastronomia de 
atrair os mais cépticos, e variedades 
com "prata da casa" e convidados de 
Portugal. Um fim-de-semana longo e 
em grande na Casa do Alentejo, em 
Toronto. 
Tivémos ocasiào de visitar a Casa do 
Alentejo, de apreciar as exposiçôes, de 
provar os petiscos e aplaudir algumas 
actuaçôes de artistas locals e convida- 
dos. 

Em exposiçâo, cadeiras em miniatura 
do Ilidio Francisco; trabalhos em 
madeira do Antonio Gomes; cerâmi- 
cas de Américo Ribeiro; artesanato de 
Isabel Santos e cerâmicas de Jùlio 
Santos. 
Pelo palco da Casa do Alentejo, que 
tinha como fundo a "Fountain of 
Youth", desfilaram os Ranchos da 
Casa do Alentejo, Juvenil, Seniores e 
Os Ceifeiros, os Grupos Corals 
Feminino e Masculino da casa do 
Alentejo e, também, o Grupo de 
Ginâstica Ritmica da Casa do 
Alentejo. 
De Portugal, actuaram o Grupo de 
Müsica Tradicional "Cem Jeito Cem 
Trambelho", e os fadistas Joao Paulo 

ARTNOVA Furniture Plus tern para os seus 
amigos e clientes, até 30 de Junho, um armazém 

recheado de artigos a preços baixos! 

Éisso 
mesmoî 
Todoo 

“stock” do 
armazém 
esta agora 

na 

Este saldo de armazém na loja é o 
saldo maior deste ano e você nâo 
pode perder esta oportunidade. 

4 S6 até 0 dia 30 de Junho. Aproveite Ja! 
VISITE IA A ABTNOBA FUBHITUBE PIUS 

üJiJUi vL iJJJJ 'iUiiJJJilJ 
416-532-1133 

Joao Paulo e : 

Lurdes Sd, 
acombanhados 

e Atilio Pinto. 

Marques e Furdes de Sâ, que foram 
acompanhados pelos guitarristas Joao 
Coelho e Pinto. 
A aprsentaçâo dos artistas e dos acon- 
tecimentos esteve acargo, e hem, da 
jovem Ashley Gonçalves. 
Pelo que me foi dado apreciar, por- 
tugueses e estranhos à nossa cultura, 
gostaram do que viram, escutaram e 
provaram. 
Parabéns aos responsaveis da Casa do 
Alentejo, particularmente, aqueles que 
dirigiram o Pavilhao Alentejo, Princesa 
Filiana Fialho, Mayor Joao Oliveira, 
MC Ashley Gonçalves, Furdes 
Marchao, Rosa Gonçalves, Bia Raposo 
e a présidente Maria José Costa. 
OJoao Paulo (que jâ aqui esteve ante- 
riormente) e a Furdes de Sâ (entre nos 
pela primeira vez) confidenciaram-nos 
que esta para breve a saida de novos 
trabalhos gravados, que se sentem 
gratos à Casa do Alentejo pelo convite 

e desejam renovar as visitas. Quem 
agrada volta sempre, por isso nâo serâ 
surpresa vê-los de volta. 
Também dialogâmos com o respon- 
sâvel do Grupo de Müsica Tradicional 
"Cem Jeito e Cem Trambelho", de 
Foulé, Algarve, o professor de müsica 
Ricardo Jorge, que nos explicou a 
razâo de ser do nome do grupo. 
-O nome surgiu de uma expressâo al- 
garvia, que é assim: "Sem jeito nem 
trambelho". Achamos graça e baptiza- 
mo-nos de "Cem Jeito e Cem 
Trambelho" que contraria a velha ex- 
pressâo do Algarve. 
-Como usam trajes de todo o Portugal, 
também interpretam müsicas tradi- 
cionais de todo o pais? 
-Sim, senhor. Nos tocamos e cantamos 
as müsicas do Cancioneiro 
Tradicional, corn temas da Madeira, 
dos Açores e do Continente. Também 
interpretamos temas que pesquizamos 
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junto das populaçôes. 
-Vivem sô da müsica? 
-Nâo, nem pensar nisso. Os nossos ele- 
mentos sâo pessoas que exercem 
varias profissôes desde professores a 
pedreiros... Gostamos do que fazemos, 
nada mais. Normalmente actaumos 
graciosamente para instituiçôes de 
beneficiência, escolas, idosos, Câmara 
Minicipal, etc. Sô cobramos quando 
actuamos para o Turismo e em espec- 
tâculos corn exploraçâo de bilheteira. 
-Gostaram desta visita ao Canada? 
-Adoramos.-Disse, corn um sorriso 
aberto, o professor Plicardo Jorge.- Foi 
a primeira vez que visitâmes o 
Canada, fomos extremamente bem re- 
cebidos, queremos voltar! 
-Entâo que mensagem deixa aos por- 
tugueses do Canada? 
-Apenas que continuem a fazer o que 
habitualmente fazem por câ, porque 
dâo mais valor às coisas portuguesas 
que os portugueses de la. Fomos me- 
Ihor recebidos aqui do que normal- 
mente somos por la... Ôbrigado a 
todos! 

"Santos de casa nâo fazem milagres", 
pensâmes naquele momento. 
Sô ligamos ao que temos quando 
perdemos os teres e haveres, ou pes- 
soas, é dos livres. Que havemos de 

fazer? 
Ainda bem que a Casa do 
Alentejo mantém sempre a chama 
acesa! 

JMC 

Demissâo de Boronha foi acte de "auto- 
protecçâo", acusa FPr 

A Direcçâo da Federaçào Portuguesa de Futebol acu- 
sou na quarta-feira Antônio Boronha de se demitir do 
cargo de vice-presidente num acto de auto proteeçâo 
e negou parte das acusaçôes feitas no polémico re- 
latôrio elaborado por aquele dirigente. 
Em comunicado, a FPF reiterou "o seu repùdio e 
mâgoa" pela divulgaçâo do relatôrio por parte de 
Boronha e por ter feito acusaçôes numa "tentativa de 
ser o ünico a salvar a face" quando nem seque "Ihe 
tinha sido imputada qualquer culpa pela ma 
prestaçâo da selecçâo", 

No comentârio ao contundente relatôrio de Boronha 
- especialmente critico em relaçâo ao seleccionador 
nacional -, a FPF nega qualquer tipo de chantagem do 
seleccionador nacional ao présidente da Federaçào, 
enquanto é confessado o conhecimento, a 03 de Abril, 
do mal estar pessoal entre o director do 
Departamento Desportivo c Tccnico, Carlos 
Godinho, e Antônio Oliveira. 
A Direcçâo escusou-se, no entanto, a comentar aspec- 
tos técnicos ou tâcticos, por serem "da competéncia 
exclusive do seleccionador nacional". 

Selecçâo portuguesa de futebol sent treluador 
A selecçâo portuguesa de futebol encon- 
tra-se neste momento sem seleccionador, 
no rescaldo do Mundial2002 e a dois anos 
do Europeu Portugal2004, anunciado que 
foi o jâ previsivel afastamento de Antônio 
Oliveira. 
Ontem, em conferêneia de imprensa, o 
présidente da Federaçào Portuguesa de 
Futebol (FPF), Gilberto Madail, anunciou 

o seu veredicto quanto à continuidade ou 
nâo de Oliveira no cargo. 
E, como jâ se previa, o técnico "caiu", viti- 
ma da campanha portuguesa no 
MundiaÎ2002. 
O anûncio da rescisâo - que poderâ ser 
amigàvel ou nâo - pôs fim a um "tabu" que 
a FPF mantinha desde a eliminaçào de 
Portugal na primeira fase do 

Mundial2002. 
Agora a grande incôgnita é o nome do 
sucessor de Antônio Oliveira, que viu 
assim prematuramente terminada a sua 
segunda passagem pelo comando técnico 
da selecçâo. 
Até Agosto serâ conhecido o novo selec- 
cionador, cuja missào é preparar a se- 
lecçào para o Europeu de 2004. 

Sâv. ilStZC s Martial Arts 
1743 St. Clair Ave. 
576 Rogers Rd. • Keell/Rogers 

Valter Silvestre, 
o Mestre de 
Artes Marciais 
da comunidade 
portuguesa 

Silvestre’s 
Martial Arts 

o melhor local para 
preencher os tempos 
livres dos seus fîlhos 

416*656*5554 
416*534*5497 

Snm-SESEBIII. 
EH m niu Fisiei E HENIKL 

EXPO 2000 
A garagem que Ihe oferece um senriço complete ao seu automével 
Trabalho garautido em todas as reparaçôes mecânicas e bate-chapas. 

Confie em 
EXPERIENCIA E HONESTIDADE AO VOSSO SERVIÇO 

Estimativas gratis 

TelJFax; 416-533-2439 

2612 St. Clair Ave. W 
(esquina corn a Jane St J 

Toronto. Ont. M6H4G9 
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Boavistïa 

Pedro Emanuel 
obrigado a apreseniar-se no Bossa 
O central Pedro Emanuel, que ter- 
mina contrato em 31 de Julho e 
vai transferir-se para o FC Porto, 
esta a ser obrigado pela direcçâo 
axadrezada a comparecer no 
Bessa. 
O atleta esteve no Bessa, 
cumprindo as determinaçôes da 
direcçâo, embora nem sequer 
treine, limitando-se a passar o 
tempo que o clube entende nas ins- 

talaçôes. 
O contrato de Pedro Emanuel 
com o Boavista expira a 31 de 
Julho e o Boavista jâ anunciou 
que pretende obrigar o jo- 
gador a apresentar-se diariamente 
no Bessa até ao fim do vinculo. 
Pedro Emanuel, no entanto, sô o 
ira fazer até se iniciar a época no 
FC Porto, a 3 de Julho, altura em 
que integrarâ os treinos dos 

"dragôes". 
Segundo noticiou o jornal "Record", 
Pedro Emanuel nào incorre em 
qualquer pena desportiva por nâo 
cumprir o ultimo mês de contrato, 
podendo, quando muito, ser obriga- 
do a indemnizar o Boavista. 

Selecçâo espanhola hem 
reGebida no regresso a casa 

SONA 
Distributors Inc. 
Especïalïsta am 

Electrodomésticos 
de 220W/50HZ 

Panasonic, Sony, Aiwa, Whirlpool, Maytag, Magic 
Chef, Kelvinator, Moulinex Kitchen Aid, Hoover, Black 
& Decker, Skill, Pionner, Sharp, General Electric, JVC. 

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

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

1520 Steeles Ave. W. at Dufferin St. 
Tel: (9051669-3734 

Acomitiva espanhola que esteve 
présente na fase final do 
Mundial '20Û2ioi esta segun- 
da-feira bem recebida no 

Aeroporto de Barajas, era Madrid, naque- 
le que foi o seu regresso a casa, depois da 
eliminaçâo nos quartos-de-final daquela 
corapetiçâo, aos pés da Coreia do Sul. 

Os cerca de mil adeptos que se deslo- 
carara ao aeroporto madnleno gritaram 
«Cainpeôes, Campeôes», além de outras 
invectivas contra o ârbitro egipcio que di- 
rigiu o encontro coin os Coreanos. O ex- 
tremo do Bétis Joaquin, que falhou o 
penalty que deu a vitôria aos sul-coreanos, 
foi dos jogadores mais aplaudidos. 

Delfina Alexandre 

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

Photo Restoration / Enlargement 
Family Collages on canvas 
Personalized Posters & Signs 
Mounting / Framing 

212Vodd«nSt.W. 
Brampton. ON 

. UX2V3 

Sabem qua! vai ser a pros 

especialida4e 4^^ Coreia? 

'Huga com arroz xau-xau, acompaxihado 

4e pinto com batatas ao murro com 

azeite de oliveira.... 

Ribeiro Telles revela que 
Sporting nâo pretende 
deixar mais ninguém sair 
o présidente do Concelho de Administraçâo da 
SAD do Sporting, Miguel Ribeiro Telles, revelou a 
semana passada que o Sporting nâo pretende 
deixar sair mais jogadores, depois da venda de 
Hugo Viana para o Newcastle, por 12,5 milhôes de 
euros. 
«No orçamento estava prevista a venda de dois jo- 
gadores, coisa que nunca negâmos», frisou o diri- 
gente. «Nunca equacionamos a saida do Jardel. 
Desde o primeiro dia que queriamos que o Jardel 
ficasse no Sporting. Espero que isto venha a acon- 
tecer. Nâo é intençâo do Sporting vender mais jo- 
gadores», completou, quando questionado sobre o 
future do melhor marcador da I Elga da época 
passada. 
Desta forma, os leôes farâo «reajustamentos no 
plantel», embora nâo vâo «gastar este encaixe» na 
aquisiçâo de novos atletas. Sobre a renovaçâo de 
André Cruz é que Ribeiro Telles recusou-se a 
falar. 
Sexta-feira foi um dia grande para o emblema de 
Alvalade, uma vez que foi inaugurada oficial- 
mente a Academia Leonina de Alcochete. 

Newcastle confirma 
intéresse em Hugo Viana 
o Newcastle confirmou esta semana que esta em 
negociaçôes com o Sporting para adquirir o passe 
do jovem médio Hugo Viana. Os Magpies juntam- 
se assim a Liverpool e Celta de Vigo na corrida 
pelo concurso do jogador. 
«Estamos entusiasmados. A ideia gérai é que se 
trata do melhor jovem jogador do Mundo», 
declarou o présidente do Newcastle, Freddie 
Shepherd, enquanto um porta-voz do emblema in- 
gles revelou que o Newcastle espera assegurar a 
aquisiçâo de Viana muito em brever«Estamos es- 
perançados que possamos anunciar a transferêneia 
brevemente». 
Para contratar Hugo Viana, o clube inglês, treina- 
do pelo antigo técnico do Sporting e do FC Porto 
Bobby Robson, dispôe-se a pagar cerca de 12,5 
milhôes de euros. 

Nelson quer future 
resolvide 
Nelson, lateral do FC Porto, 
quer resolver rapidamente o seu 
futuro, uma vez que nâo pre- 
tende ficar mais uma temporada 
sem jogar. 
«Estar um ano parado é ex- 
tremamente prejudicial, inde- 
pendentemente do meu passado, agora se ficar 
dois sem jogar sera muito complicado para as 
minhas aspiraçôes», salienta Nelson. 
O lateral português esteve muito perto de rumar 
para o Sp. Braga, mas as negociaçôes acabaram 
por nâo ter sucesso e a transferêneia foi cancelada. 
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AJLCOCHETE: Maquete das instalaçôes da 
Academia Sporting, que foram inauguradas 
em Alcochete. 

FOTO ANTONIO COTRIM/LUSA 

Farense aposta nnma eaulpa 
iovem para a época 2002/2003 
O Farense, despromovido à II Liga portuguesa 
de futebol, vai apostar num plantel jovem para 
a época 2002/2003, corn uma média de idades 
entre os 22/23 anos, anunciou o présidente da 
SAD do clube algarvio. 
Em declaraçôes à comunicaçâo social, Carlos 
Perdra assegurou que apenas os "veteranos" 
Carlos Costa e Hassan serâo os ùnicos jo- 
gadores do plantel a ultrapassar aquela 
"fasquia".etâria. 
O treinador do Farense, Paco Fortes, tem 
vindo a observar um lote de jogadores que se 

encontram a prestar provas no S. Luis, entre os 
quais o médio Carlos Valente (Odemira), o de- 
fesa Almeida Nunes (Monchiquense), os 
ponta-de-lança Nuno Curto (Olivais e 
Moscavide) e Igor Ferreira (Quarteirense), o 
trinco Gonçalo Liz (Atlético), o médio Rui de 
Carvalho (Estrela Vendas Novas) e o guarda- 
redes Hugo Ferro (Estrela de Portalegre). 
O guarda-redes grego Dimitris 
Konstanpolous, de 23 anos, a prestar igual- 
mente provas, é outro potencial reforço da 
équipa. f 

Seis jogadores brasileiros 
na pré-equipa ideal da FIFA 
Seis brasileiros - Marcos, Cafu, Roberto 
Carlos, Rivaldo, Ronaldinho Gaücho e 
Ronaldo -, figuram numa lista de 33 fute- 
bolistas da quai sairâ a selecçâo ideal do 
Mundial2002 de futebol. 
Uma équipa escolhida pelo Grupo de 
Estudos Técnicos da Federaçâo 
Internacional de Futebol (FIFA), junta- 
mente corn a "Mastercard", e que sera tor- 
nada püblica pela antiga "estrela" do fute- 
bol mondial Pelé, a 28 de Junho em 
Yokohama, nojapâo. Rivaldo 

Portugal ficou em quarto lugar na Taça da Europa de atletismo 
Portugal garantiu esta semana, corn 
tranquilidade, a permanência na H 
Liga da Taça da Europa de Atletismo, 
ao terminar na quarta posiçào, em 
ambos os sectores, corn Vânia Silva a 
melhorar o recorde nacional do marte- 
lo (67,67 metros). 
A Espanha foi a grande vencedora em 
masculinos e femininos e, pela 
primeira vez na sua histôria, estarâ pré- 
sente na Divisâo de Elite nos dois sec- 
tores em simultâneo. 

A competiçâo correu bem a Portugal, 
que hâ vârios anos nâo tinha uma clas- 
sificaçâo tâo boa, apesar do calor inten- 
so que s.e fez sentir no fim-de-semana na 
cidade andaluza. 
Os homens terminaram corn uns folga- 
dos 91 pontos, contra 77 da Eslovénia, 
enquanto as mulheres somaram ape- 
nas mais meio ponto que a mesma se- 
lecçâo. 
O quarto lugar feminino pode agrade- 
cer-se a Maria do Carmo Tavares, que 

no ultimo percurso da estafeta 4x400 
metros passou da quinta para a quarta 
posiçâo, somou um ponto e deixou a 
meio ponto a Eslovénia. 
Em termos individuais o destaque vai 
para mais a prestaçào da lançadora do 
martelo Vânia Silva, que melhorou o 
seu recorde nacional de 67,22 para 
67,67 metros. 
Quanto as despromoçôes â 2^ Liga, a 
Suiça e a Letônia descem em femininos 
e a Suiça e a Austria em masculinos. 

Simâo prompte 
tîtulos para 2003 

Jardel: «Séria uma honra partilliar o 
balneàrio do Barcelonan 

o extremo Simâo Sabrosa mostrou-se 
esta segunda-feira convicto que o ac- 
tual plantel encarnado vai conquistar 
tltulos para o Benfica na prôxima 
época. 
«Penso que corn este plantel vamos 
conseguir titulos para o Benfica», 

garantiu Simâo, antes de frisar que 
pretende ficar na Luz na prôxima 
época. «Tenho contrato corn o 
Benfica, é aqui que me sinto bem. 
Nâo me preocupo corn o que dizem 
os jornais», assegurou. 
Simâo esteve esta segunda-feira no 
Estâdio da Luz de modo a continuar 
o seu processo de recuperaçâo da 
lesâo no joelho contraida em Março, 
ao serviço da Selecçâo Nacional. O jo- 
gador confia numa recuperaçâo antes 
do tempo previsto (6 meses). «Neste 
momento sô penso na boa recuper- 
açâo que estou a fazer. Esperemos que 
continue da melhor maneira, é para 
isso que trabalho, para recuperar e 
ajudar o Benfica», declarou. 

Jardel confessou ao site do jornal es- 
panhol «Marca» que «séria uma 
honra partilhar o balneàrio do 
Barcelona», mas o ainda sportin- 
guista preferiu nâo confirmar nem 
desmentir a sua possivel transferência 
para o clube catalâo. 
Jardel encontra-se de férias em 
Fortaleza e, ao jornal espanhol. 

As eleiçôes antecipadas do Sporting 
foram marcadas para o proximo dia 12 
de Julho, anunciou ao fim da tarde de 
terça-feira o présidente da Assembleia 
Gérai do Sporting, Miguel Galvâo 
Telles. Dias da Cunha vai recandidatar- 
se à presidência. 

preferiu nâo fazer grandes 
declaraçôes sobre o interesse do 
Barcelona nos sens serviços. 
«Ficarei muito contente se algum dia 
vestir a camisola de um dos grandes e 
o Barcelona é um deles. Tem jo- 
gadores impressionantes e séria para 
mim uma honra partilhar o balneàrio 
corn eles». 

Dias da Cunha prometeu a «reduçâo do 
endividamento global em cerca de 17 
milhôes de contos» e disse que os prô- 
ximos quatro anos serâo decisivos para 
a vida dos leôes. Dias da Cunha garan- 
tiu ainda que «vâo continuar as pessoas 
que estâo â frente da SAD do Sporting». 

Eleiçôes de Sporting marcadas 
para 12 de Julho 
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JOVEM MÉDIO DO MARITIMO É O ESCOLHIDO DA SAD 

Danny intéressa aos leôes 
O Sporting esta interessado em 
Danny. O jovem médio do Maritimo 
foi uma das revelaçôes da ültima tem- 
porada e esta no topo das preferências 
de Laszlo Bôlôni para reforçar o 
plantel leonino e, sobretudo, para col- 
matar a saida de Hugo Viana para o 
Newcastle. 
As qualidades do internacional sub- 
19 nâo passaram despercebidas à 
SAD leonina que tem o atleta referen- 
ciado como “uma das maiores 

promessas do futebol português”. O 
interesse dos leôes surgiu hâ cerca de 
um mes, mas os contactos oficiais 
corn o clube madeirense sô agora vào 
intensificar-se. 
No entanto, o clube de Alvalade nâo 
esta disposto a cometer loucuras de 
ordem financeira durante o defeso e a 
proposta apresentada ao Maritimo 
vai contemplar a ida de alguns atletas 
dos quadros do Sporting para a 
Madeira. Caso o clube presidido por 

Corn Hugo Viana e Ricardo Quaresma 
esteve no minitomeio de apuramento 
de sub-id, realizado em Itàlia no mês de 
Novembre do ano passade. Danny, com 

Carlos Pereira aceite os 
nomes apresentados 
pelos leôes, entâo 
Danny sera jogador do 
Sporting nas prôximas 
épocas. 
Apesar dos 12,5 mi- 
Ihôes de euros encaixados corn a 
transferência de Viana para 
Inglaterra, a SAD sportinguista nâo 
pretende utilizar esta verba em con- 
trataçôes. Desta forma, ao tentar in- 

râpida ascensâo e discurso hunûlde, tal 
comp Viana, revelou-se esta época na 
équipa principal do Maritimo e desper- 
tou atençôes. lUdo val dependpr das 
conversaçôes entre os dirigentes 

cluir jogadores no negôcio o Sporting 
pretende nâo sô baixar significativa- 
mente a verba pedida pelo Maritimo 
como também reduzir os seus custos 
mensais em termos salariais. 

Brasil na final do Mnndial'02 
Como aconteceu na primeira meia- 
final, quando a Alemanha derrotou a 
Coreia do Sul (1-0), a surpresa nâo 
aconteceu no Mundial'2002, pois, na 
segunda meia-final, o Brasil derrotou a 
Turquia por 1-0, corn um golo de 
Ronaldo, aos 49 minutes. 
Brasil e Turquia fizeram um encontro 
dramâtico, corn a indecisâo do resulta- 

do a prevalecer até o final da partida. 
Todavia, num lance de magia, 
Ronaldo, com um golo de bico e ape- 
sar de lesionado e cansado, acabou por 
qualificar o Brasil para a final do 
Mundial'2002, no quai irào defrontar 
a Alemanha. O Brasil venceu esta quar- 
ta-feira frente â Turquia por 1-0, corn 
um golo de Ronaldo aos 49 minutes. 
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Nathaniel Martins-Morris, um Jardel em ponte peqneno 
Nathaniel Martins-Morris, filho do 
casai Helena e David Morris é a es- 

Nathaniel Martins-Morais, Eric Ngo e 
Niklaus Tettly corn os troféus conquistados. 

trela dos Red Devils, sub-9 anos, em 
Mississauga North. 
O "puto" Nathaniel, capitâo da 
équipa, marcou 12 golos no torneio 
de Carkson Sheridan, em 5 jogos! E 
um Jardel em ponto pequeno. 
Seu avô. Manuel Martins, natural das 
Terras do Bouro, adepto ferrenho do 
Sporting de Braga, disse embevecido: 
-E uma delicia ver o meu netinho a 
jogar futebol, a marcar golos! 
Jâ no torneio anterior, em Unionville, 
Milliken, o Nathaniel marcou 9 golos 
tendo recebido, para além dos elo- 
gios, o troféu de "Melhor Marcador". 
O treinador dos Red Devils, o luso- 
canadiano Jülio Gouveia (nosso co- 
laborador), diz do jovem: 
-E um grande jogador em embriào. 
Mesmo corn oposiçào cerrada con- 
segue sempre marcar golos. O 
Nathaniel é râpido, inteligente, rema- 
ta facilmente corn qualquer dos pés e 
adora ver a bola dentro da baliza dos 
adversârios. Dà gosto vê-lo a jogar e a 

vibrar corn os golos! 
Os Red Devils, sâo: Nicklaus, Tettley, 
LJ Richards, Jordan Dunstan, Daniel 
Rutowsky, Eric Ngo, Cameron Logue, 
Marty Kerling, Kyle Colacchio, 
Malcolm Johnson, Kevin Thompson, 
Dylan Harvey e o capitâo Nathaniel 
Martins-Morris. Os assistentes da 

équipa sâo: David Morris, pai do 
Nathaniel e, lan Tettley, famoso TSN 
curler. 
Quantos "putos" andam por ai a 
jogar? Quantos conquistarâo um 
lugar ao Sol? Quantos "jardeis" se vâo 
perder pelo caminho? 
O futuro a Deus pertence^.. 

Alemanha: 

Euforia nas comemoracfies da 
passagem 
A euforia instalou-se na Alemanha 
esta terça-feira, depois da vitôria da 
Mannschaft sobre a Coreia do Sul, 
por 1-0, que possibilitou a passagem 
à final do Mundial'2002. 
Em Berlim, os adeptos gritavam «a 
Alemanha esta de volta», enquanto 
os automobilistas que passavam api- 
tavam para comemorar a presença 
na sétima final dos alemâes. 
Para o püblico alemào, a grande figu- 
ra da sua selecçâo é guarda-redes 
Oliver Kahn: «Pelo menos 70% do 
sucesso da Alemanha deve-se a 
Kahn», declarou Florian Kay, 23 
anos, um bancârio de Frankfurt. 

Sul-coreanos 
festejam derrota 

Apesar de derrotada 
pela Alemanha por 0- 
1, os adeptos da 
Coreia do Sul fizeram 
questâo de comemo- 
rar a participaçâo da 
sua selecçâo no 
Mundial ' 2002. 
Dois minutos depois 
do fim do jogo, fogos 
de artificio deram um 
colorido especial ao 
centro de Seul, local 
escolhido pelas au- 
toridades sul-core- 
anas para acolher os 
festejos da partici- 
paçâo no 
MundiaT2002. 
No total, a policia 
local estima que sete 
milhôes de pessoas 

fizeram questâo de 
acompanhar o jogo 
nas ruas da capital. 
«Fomos bem e agora 
podemos dizer que 
somos a melhor se- 
lecçâo da Asia. No 
fundo, nâo perdemos 
nada, pois mostramos 
a força do nosso 
pais», declarou a de- 
signer de jôias Kim 
Se-jin. 
Hâ um mês, a Coreia 
do Sul sonhava corn a 
primeira vitôria na 
histôria de um 
Mundial. Agora, a se- 
lecçâo ira disputar no 
sâbado o terceiro 
lugar da prova contra 
o Brasil ou a Turquia.» 

FIFA quer 
romper 
corn actual 
sistema de 
arbitragens 
o présidente da FIFA, Joseph Blatter, 
revelou esta terça-feira que pretende 
romper com o actual sistema de arbi- 
tragens do organismo que preside. 
Para o sulço é preciso «actualizar» a 
cqmissâo de arbitragem da FIFA. 
«F preciso quebrar esta sociedade 
fechada que constitui a comissâo de 
arbitragem, ela nâo pode actuar como 
se estivesse no passado. F composta 
por velhos directores de futebol que se 
designam, se julgam, regulamentam 
os seus assuntos entre eles. O nosso 
objectivo é nâo deixar que os seus res- 
ponsâveis ajam como enviados especi- 
ais e nâo tenham que prestar contas a 
ninguém», frison Blatter, em entre- 
vista ao jornal francês Le Monde. 
Outro assunto abordado na entrevista 
foi a utilizaçâo do video para ajudar 
os ârbitros. Para o présidente da 
FIFA, «o erro humano faz parte inté- 
grante do futebol», e, por isso, opôe-se 
a que este sistema seja introduzido. 
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Call us at 1-888-ROGERSl 

A trip home now departing 
from your living room. [ 

Now. with Rogers Digital Cable. [ 
you can get the channels you want through the f 

cable you already have. Featuring FPTV. 

O ROGERS 
Digttai Cable 

unique multicultural programming 

I'fc 

esporto 

B Contacte 3 
KoGERSCftBUl 

opeçaa j 
p Caixa Digitall 
^ Mande activer i 

0 novo Canal 
Festival Ponngndsl 

TV-SIC. 
1-888-764-3771 

O ROGERS 
Digital Cable 

f Acompanhe 

FPTV-SIC, 

24 horas por dia. 

l'ara mais detalhes 

i ligue para CIRV-fm: 

Orgulhoso de ser 
Português. 

Apresentamos o Bob Raposo. 

O Bob trabalha e diverte-se na 

comunidade Portuguesa. 

PROVI SPONSOR OF INnRNitnONAl SOCCER 

A cerveja da comunidade 

Para todos os sens eventos ou ocasiôes espe- 

ciaSf contacte Bob Raposo para o ajudar a 

tratar de tudo o que précisa 

(416) 248-0751 


