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COMUNIDADE 

Quinta-feira, 4 julho, 2002 
O MILéNIO 

Hâ coisas que nâo têm explicaçào, ou se 
calhar têm, mas nos nâo conseguimos des- 
cobrir. 
Como dizem os espanhôis: "Nâo acredito 
em bruxas, mas que elas existem, exis- 
tem!". 
Isto vem a propôsito do erro cometido pela 
tipografia onde é imprimido o semanârio 
O Milénio, na passada ediçâo. 
Como notaram, a ultima ediçâo de O 
Milénio estava "compléta" corn pâginas do 
anterior numéro!?... 
E verdade. Os prôprios responsâveis da ti- 
pografia nâo conseguiram explicar-nos 
como aconteceu, mas a verdade é que 
aconteceu. As pâginas centrais e a ültima 
pâgina da ediçâo 189 foram preenchidas 
corn as fotos e artigos da ediçâo 188! 
Para jâ, e embora sem "culpas no cartôrio", 
pedimos desculpa aos nossos leitores por 

tal erro mas, como calculam, estamos 
completamente alheios ao problema. E, 
depois de o Milénio estar imprimido e dis- 
tribuido, nâo havia nada a fazer. Ou me- 
Ihor, sô aquilo que estamos a fazer nesta 
coluna, pedir humildemente DESCULPA, 
embora sem culpa! Jâ lemos muitas 
histôrias de gafes, de erros de simpatia, 
etc., mas, por mais que se faça e se procure 
nâo errar, nâo hâ hipôteses de fugir... aos 
erros, âs gafes, âs asneiras de simpatia. 
Ainda bem. Errar é prôprio do homem. 
Assim, estamos a cumprir a caminhada de 
gente normal. Portante, nâo hâ razôes 
para nos envergonharmos, pois apenas 
mostramos que somos vulgarmente nor- 
mais e humanos. 
Afinal, isto é quase um elogio, nâo acham? 

JMC 

sem vertebras 

OLO', ctnTC DP mnup Ttppp! 

Agora jâ o Sol aperta. O astro Rei 
é mesmo rei-e-senhor quando nos 
escalda na pele. Nâo nos queixe- 
mos. Esta na hora dos 
piqueniques, das passeatas ao ar 
livre, das pescarias e caçadas... 
Deixai o Sol la no alto, que bem 
precisamos dele câ em baixo! 

E, por falar em piqueniques, vou 

 ^  
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com os leitores 

lembrar aquele que foi comemora- 
tivo do 20o. Aniversârio da 
Sociedade dos Déficientes 
Portugueses, que teve lugar no es- 
paço fronteiriço da fâbrica Borges 
Foods e que rendeu a bonita soma 
de $4.910 dôlares, onde esta in- 
cluido um donativo de mil dôlares 
da Borges Foods. 
Estes fundos revertiram a favor da 
Society of Portuguese Disabled 
Persons Building Fund, ou seja, 
para a aquisiçào e construçào de 
uma sede para as actividades do 
déficientes. 
Um agradecimento muito sincero 
aos senhores Mario Gomes e 
Jorge Romeiro, e respectivas 
familias, por contribuirem tâo 
generosamente para tornar reali- 

dade O velho e justo sonho dos dé- 
ficientes portugueses. 

O The Portuguese Cultural 
Centre of Mississauga, realiza, dia 
7 de Julho, no Karlovac Croatian 
Park, na Tirth Line ao Sul da 
Brittania. 
Gilberto Moniz convida-os para 
participarem no piquenique onde 
poderâo apreciar folclôrico da co- 
munidade e vindos dos EUA; des- 
garradas corn talentosos canta- 
dores vindos do Alto Minho; 

müsica para dançar corn Os 
Panteras e som e luz corn DJ-TNT 
Productions e, futebol, entre ou- 
tras diversôes. Nâo deixem de sa- 
borear a deliciosa Sardinha, o pâo 
de Milho e a tradicional feijoada. 

Vem ai a "Toronto Outdoor Art 
Exhibition", de 12 a 14 de Julho, 
na Nathan Phillips Square - 
Câmara Municipal de Toronto. 
Entrada gratis. 
Mais de 500 artistas vâo expôr e 
vender os sens trabalhos originais, 
de pintura, desenho, escultura, 
fibra, joalheria, metal, aguarelas, 
cerâmicas, vidro, madeira, fo- 
tografia, etc. 
Faça chuva ou sol, a exposiçâo 
fora-de-portas na Câmara 
Municipal de Toronto, estarâ ao 
vosso dispor nos dias 12, 13 e 14 
de Julho. 

Em Cambridge, nos dias 12, 13 e 
14 de Julho, têm lugar as festas em 
Honra de Nossa Senhora de 
Fâtima. 
Sexta-feira, serâo musical para as 
familias e variedades corn 
Catarina Cardeal. 
No Sâbado, • âs 19h00, Solene 
Eucaristia corn a presença de 
cidadâos portugueses que comple- 

taram 25 anos de imigraçâo. Pelas 
20h30, Procissâo das Velas com 
louvoreS e cânticos a Nossa 
Senhora de Fâtima. Domingo, dia 
14, âs 10h30, Eucaristia e sessâo 
de homenagem aos imigrantes e, a 
seguir, a Procissâo do Adeus. 
Pelas lôhOO, programa recreativo. 
Presença do conjunto United 
London e vârios ranchos folclôri- 
cos. 

A CNE abre as portas de 16 de 
Agosto a 2 de Setembro de 2002, 
como é da tradiçâo. 
Este ano apresenta algo diferente. 
Veja O mundo em pouco tempo no 
HERITAGE FESTIVALS, na 
grande feira de Toronto, onde 
também pode e deve aplaudir a 
Banda POLO NORTE, que actu- 
arâ na sexta-feira, dia 30 de 
Agosto , por iniciativa da ACAPO 
e da CNE. 
Aos poucos tudo melhora...um 
pouco! 

Bom, vamos para os piqueniques, 
que as sardinhas jâ saltam nos 
grelhadores. 
Boas férias, se estâ de partida. 

JMC 
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Ana Fernandes, Eduardo Galamba,Jamila Madeira 
ejoel Filipe 

0 lixo acumula-se 
na cidadel 

O calor deste fim-de-semana em que se 
comemorou o Dia do Canada, mais nos fez 
sentir a "desgraça" da greve dos fun- 
cionarios publicos ligados à recolha do lixo, 
aos parques da cidade e aos serviços para- 
médicos. 
Os responsaveis municipais APELAM AOS 
MUNICIPES para que sejam cuidadosos, 
que procurem fazer o minimo possivel de 
lixo, que separem os restos de comida do 
restante lixo seco. 
Também devem guardar todo o tipo de lixo 
que é reciclâvel -embalagens de bebidas, de 
sabôes, garrafas, jornais, etc...- em sacos de 
plâstico. Se possivel, usem dois sacos de lixo 
juntos, para evitar rebentamentos e der- 
rames. 

A Câmara Municipal de Toronto tem locals 
-lixeiras prôprias- para deitar o lixo sem 
causar danos a ninguém. Informem-se junto 
da Câmara quai a lixeira mais perto de si. E 
sô ligarem o numéro 416 338-0338. As mul- 
tas para os residentes que ponham lixo na 
rua, é de $105. dôlares e, para comerciantes, 
$300. dôlares. 
Corn a ajuda de todos o "sofrimento" sera 
menor. 
Demos "uma voltinha" até ao Bellwoods 
Park e... nem à volta da Igreja o lixo deixou 
de se "expor"... 
Bom, e o cheiro, é nauseabundo! 

JMC 

Gay Pride Parade 
em Terente 

Teve lugar na cosmopolitana cidade de Toronto, no 
passado fim-de-semana, a jâ tradicional parada "Gay 
Pride" que levou à baixa da megacidade milhares de 
homosexuals de ambos os sexos e, naturalmente, 
também milhares de curiosos. 
A fotografia que aqui expomos, foi-nos enviada pelo 
activista Jorge Costa, a quem agradecemos. 

Jamila Madeira corn os 
jovens socialistas de 
Toronto 

Jamila Madeira, Secretâria Gérai dajuventude Socialista e Deputada 
na Assembleia da Républica esteve de visita a Toronto a fîm de par- 
ticipar no Reüro oiganizado pelo Nücleo daj S de Toronto. Para além 
desta actividade, Jamila Madeira efectuou vârios contactas corn or- 
ganizaçôes de serviços sodais, clubes e oiganizaçôes da comunidade, 
assim como, corn a comunicaçâo social. Na sua visita aos estùdios da 
CIRV expressou a sua satislaçào em estar em Toronto e em estabe- 
lecer esta aproximaçâo corn a comunidade. 
O retiro que decorreu no Algonquin Paik e que contau corn a par- 
ticipaçào de aproximadamente 40 jovens foi um momenta de grande 
convivio e divertimento, mas também, de discussâo, conversa e de- 
bate. No Sâbado â noite as discussôes tiveram inido corn peças de 
teatro, que foram improvisadas mas extraordinariamente bem apre- 
sentadas pelos jovens partidpantes. Foi na verdade um dos momen- 

tos altos do retiro! Os jovens poderam ainda practicar 
canoagem, kayaking, meigulho e fazer varias caminhadas. 
Para Jamila Madeira este foi um momenta para conviver mas 
também para ouvir dos nossos jovens os problemas que mais os 
preocupa e até algumas soluçôes que gostariam de ver imple- 
mentadas. A Secretâria Gérai daJS, que foi recentemente eleita 
para o seu segundo mandata iniciou, portanta, a sua politica de 
aproximaçâo, método que defendeu no congresso que a elegeu. 
Foram, ainda, vârios os jovens do nücleo de Toronto que 
demonstraram a sua satisfaçâo ao saber que a Secretâria Gérai 
desta juventude partidâiia induiu na sua moçâo a intençâo de 
trabalhar junta das comunidades e que até na revisâo estatutâria 
apresentau mudanças para melhor reflectir a realidadê dos nü- 
deos daJS no estrangeiro e assim dar-lhes assenta na Comissào 
Nadonal daJS. 
Durante a sua visitajamila Madeira indicou que o nüdeo daJS 
de Toronto, embora apenas corn um ano de existência foi o que 
mais crescimenta e dinamismo demonstrou. Presentemente, a 

JS tem um nüdeo em Bruxelas e estâ no processo de formalizar 
mais alguns, mas o de Toronto sera certamente sempre o pio- 
neiro. 
Um grupo de 40 jovens e alguns convidados juntaram-se na 
Terça, dia 2 de Julho no restaurante Casa Abril para um jantar 
de confratemizaçào. No seu discurso Jamila Madeira fez questâo 
de sublinhar a importânda dos portugueses residentes no 
Canadâ e lusodescendentes serem bons protugueses e também 
bons canadianos. O bem individual e o bem da comunidade 
sera mais fâcil de atingir se partidparmos na sodedade de aco- 
Ihimenta mas também se tivermos a nossa participaçâo na so- 
dedade portuguesa 
Jamila Madeira regressou a Portugal no dia seguinte mas levou 
na mala vârios projectas alinhavados corn o nücleo daJS em 
Toronto. 

"Learning disAbilities" 
nrograma ao dispor 
A associaçâo "LEARNING disABILITIES Associations- 
Toronto District Chapters", oferece aos necessitados um 
programa especial- "Social Skills Programs", para crianças 
e adolescentes, corn idades compreendidas entre os 6 e os 
16 anos. 
Os pais interessados em mais informaçôes devem contac- 
tar a coordenadora do programa, Mimi Hoffman: 416 229- 
1680. 
Se os vossos filhos precisam de ensino especial, nào percam 
esta oportunidade. 

Excursâo a New Bedford 
Festa dos Madeiras 
o Canadian Madeira Club-Madeira House Community 
Centre, tal como nos anos anteriores, promove uma ex- 
cursâo a New Bedford-USA, para participar na "Festa dos 
Madeiras", a maior festa que se realiza naquela cidade 
americana. 
O autocarro de luxo parte de Toronto no dia 2 de Agosto 
e régressa no dia 5 de Agosto. 
Inscriçôes por intermédio de Olivia Abreu: 416 531-5397. 
Informem-se e inscrevam-se, antes que seja tarde. 
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CANADA DAY 
um dia especial e diferente 

0 Ministro Carl de Faria reeebe um abmça de feUcüaçbes da piomiro Antonio Sousa 
■   

ERVANÂRIA VITORIA inc. 
PRODUTOS NA JURAIS E MEbICINA HOMEOPATICA 

O dia era convidativo a passeios ao ar 
livre. Muito calor, Sol e atracçôes sem 
conta. Um pouco por todo o lado, ex- 
cursôes, piqueniques, festas do "Dia 
do Canada" e, também, o "Dia da 
Madeira", comemoraçôes "distanci- 
adas de um dia", embora a comemo- 
raçào seja no dia 1 de Julho, em 
ambos os casos. 
Como descrevemos noutro local, o 
"Dia da Madeira" foi comemorado no 
Domingo, dia 30, no Madeira Park e, 
o Dia do Canada, na segunda-feira, 
dia 1 de Julho, feriado nacional, com 
o acontecimento a ter grande relevo 
no Queens Park, em Toronto. 
Foi com orgulho renovado que vimos 
e ouvimos o Ministro da Cidadania e 
Terceira Idade do Governo do 
Ontario, The Honourable Carl de 
Faria, dizer com todo o carinho que 
"neste dia tao especial, recordo a 
minha saida de Portugal e a minha 
radicaçâo em Toronto, onde estudei, 
me formel e, hoje, orgulhosamente, 
represento. Hoje, saüdo com paixâo o 
Canada, pais de oportunidades e 
liberdade!". 
Todos o fazemos, caro Ministro Carl 
de Faria. Todos temos a obrigaçâo de 
saudar o Canada, pais que nos aco- 
Iheu de braços abertos e que nos deu 
as oportunidades possiveis e, cada um 
de nos, as recebeu e usou conforme as 

suas aptidôes e possibi- 
lidades. 
Obrigado, Canada! 
O jardim fronteiriço à 
Legislatura do Ontârio, 
encheu-se de vida. No 
palco, enorme e bem or- 
namentado, desfilaram 
varios artistas que fize- 
ram lembrar "os bons 
velhos tempos" e tam- 
bém as ondas musicals 
dos dias de hoje... 
No jardim, onde foram 
"plantados" diversas 
tendas com brin- 
cadeiras e surpresas 
para as crianças, essas 
mesmas crianças, pin- 
tadas e com bandeiras 
do Canada, deram um 
brilho especial à festa, 
com a sua alegria natural, irrequie- 
tices e algazarra. 
Uma festa infantil dentro da festa dos 
adultos. 
O Queens Park transformou-se de tal 
maneira que, quern o visitou pela 
primeira vez, nâo Ihe conheceu a rea- 
lidade. 
Parabéns, Ministro Carl de Faria pela 
festa que organizou, pelas suas 
palavras de gratidào e incentivo, e por 
recordar a todos, de viva voz e bem 

alto, que é de origem portuguesa. 
Assim, sera sempre um bom por- 
tuguês e um melhor canadiano. 
O seu exemple, é um exemple a 

seguir pelos mais jovens, os tais res- 
ponsâveis de amanhâ. 

JMC 

Marque mmi enîrevista coin o Naturinta Homeopata 
Anténio Medeiroa, jii coin iiinitoa ano^ de cxpiriccia, 
que ff podeni ajudar nn *,olu^ào dos sens probk'imis. 

Visite-nos no 920 Dundas Street West 
Telefone: (416) 603-7978 
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Sono 
ONDE AS PESSOAS CONTAM MAIS 

Michelle, Sandra 

os model 

mm, 

Toronto 
1106Dundas St.W. 
Tel: 416 588 8597 

Toronto 
1502 Dupont St 
Tel:416 533 7686 

Brampton 
135 Main St N. 
Tel: 905 457 9090 

Abra uma conta ainda hoje...e habilite-se a 9dnhar 

novo. 

HamiKon 
281 Barton St E 
Tel: 905 521 5635 

2002 Chrysler Sebring^ 
cortesia de Toronto Chrysler, 

O concesshnàrio no coraçâo da comunidade 
*carro nâo exatamente como na fotografia 

Simplifique a sua vida Torne-se cliente do SottoBank 

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

e ambos estarâo habilitados a ganhar. 

Um banco novo... uma conta nova... um carro 
Obtenha mais informai^àes em quatquer agência do SottoBank 

mm 
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Como foi mostrado nos ultimos programas, o Fala Brasil de hoje foi à rua paramostrar 
a festa verde e amarela da comunidade brasileira em Toronto, Pessoas de vârias partes 
da Provinçia de Ontario pintaram a cara e fizeram uma bonita festa para ninguem 
botar defeito. O clima entre os torcedores e a poHcia foi sempre de harmonia, sera re* 
gistro de nenhum conflito. 

Veja hoje, quinta-feira, s seis e raeiaà da noite na FPtv o seu prograraa comunitério 
com muita festa e raûsica; 

O Secretario Regional da Educaçâo e Cultura, Alamo Meneses, 
esteve presente, e era representaçâo do Présidente do Governo, 
na sessào evocativa do Dia da Autonomia da Regiâo Autônoma 
da Madeira, que foi organizada, era Ponta Delgada, pela Casa da 
Madeira nos Açores. 

Naquela sessâo, foi palestrante o Secretario Regional da 
Educaçâo do Governo Regional da Madeira, Francisco 
Fernandes, que apresentou uma exposiçào sobre as soluçôes de 
formaçâo profissional encontradas naquela Regiâo Autônoma, 
para os jovens com insucesso escolar. 

ffQQQ (Da SQŒûaUëU 

Nem à volta da Igreja o lixo deixou de se "expor"... 
Foto de José Mario Coelho 

DIA DA AÜTONDMIA 
DA MADEIRA 

HeJtâm VmwgM IVMeActh 
Domingos ^eat Packers Ltd. 

Festas do 
Centro Cultural 
Português de 
Mississauga 

Dia 
7 de Julho 

PIPNIP 
(CROATIA PARKl 

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

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

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

INFO: 905-286-1311 
momrmmvtmwmrmvmmmMWimwvjmovKsiasvMammfmwMmmm» 

zacLû ^otrutié^cs 

Tel: 14161762-5503 OU 1-800-935-4441 
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GOVERNO REGIONAIINSTALA 
POSTO DE INFORMAÇÂO JUVENIl 
NA ESCOIA SECUNDARIA ANTERO DE QUENTAI 
O Director Regional da Juventude, 
Emprego e Formaçâo Profissional i- 
naugurou, em Ponta Delgada, o Posto 
de Informaçâo Juvenil da Escola 
Secundaria "Antero de Quental". 
Rui Bettencourt salientou, na ocasiâo, 
a importância da abertura de um 
Posto de Informaçâo Juvenil no 
mesmo local onde se reüne uma si- 
gnificativa populaçâo escolar. 
Referiu, também, que aquele Posto, 
integrado na Rede Regional de 
Informaçâo Juvenil, vai permitir des- 
congestionar o actual Centro de 
Informaçâo Juvenil existente na rua 
Margarida de Chaves, em Ponta 
Delgada. 
Para o governante açoriano, é funda- 
mental disponibilizar informaçâo ütil 
aos jovens de hoje numa fase da vida 
em que estào a construir o seu 
prôprio futuro. Lembrou que os 
jovens dos nossos dias sâo os que 
terâo a responsabilidade da cons- 
truçâo dos Açores durante a primeira 

o sucesso colectivo da Regiâo 
Autônoma. 
Na opiniào do Director Regional da 
Juventude, Emprego e Formaçâo 
Profissional, o Posto de Informaçâo 
Juvenil permite uma maior igualdade 
de oportunidades a todos os jovens, 
independentemente do local onde 
vivem ou da sua condiçâo econômica. 
Rui Bettencourt referiu que o novo 
Posto, corn informaçâo diversificada 
acerca de programas regionais e na- 
cionais, e de intercâmbio na Europa, 
beneficiarâ de um grupo de conse- 
Iheiros de orientaçâo profissional, in- 
cluindo psicôlogos, que prestarâ infor- 
maçôes e apoios que venham a ser so- 
licitados pelos jovens. 

O Posto de Informaçâo Juvenil da 
Escola Secundaria "Antero de 
Quental", em Ponta Delgada, fun- 
cionarâ a partir do proximo mês de 
Setembro das 9 às 17 boras, cinco dias 
por semana, num total de 40 horas. 

metade do século XXI e sustentou Dotado de equipamento informâtico, 
que o êxito individual de cada um com acesso à internet e a uma bi- 
deles, contribuirâ decisivamente para blioteca virtual, aquele Posto disponi- 

Parabéns 
às companhias e 
novos membros 
Dupont Roofing Ltd. 

Crawford Roofing Ltd. 
Roof Vac Inc. 

V.O.IM. Roofing Ltd. 
Craft Sheet Metal S Roofing Ltd. 

Triunnph Roofing and Sheet Metal Inc. 
Procura trabalho? 

Contacte jà: 

Eduardo Oliveira e Joâo Cordeiro 

Local 30 - Tel: 416-299-7260 

bilizara também um vasto leque de in- O funcionamento daquele Posto de 
formaçôes relacionadas, nomeada- Informaçâo Juvenil, considerado 
mente, com o aluguer em residências ainda de vital importância no quadro 
para estudantes no continente, saidas da participaçâo e inserçâo social dos 
profissionais dos varios cursos, sexu- jovens, sera assegurado por jovens 
alidade e toxicodependências. bolseiros. 

iŸaoûLUn 

Happy Travellers estâ a 
œmemorar 10 anos 

de bons servîços à 
Comunidade. 

For isso, todos os clientes 
que usem os serviços de 

Happy Travellers em 2002 
habilitam-se a um sorteio de 

très (3) viagens a Portugal 

Ao fim de 10 
anos, a Fernanda 

e a Cristina 
continuam a 

servir os seus 
clientes corn o 

mesmo carinho 
como se fossem 

aindaos 
primeiros. 

Visite-as na Galeria Shopping Centre, 
na Dufferin e Dupont em Toronto 
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resta do Imigrante 
em louver do Espfrito Santo 
Mais uma vez -e desta vez com 
muito calor!- decorreu no 
Dovercourt Park, em Toronto, as 
grandiosas festas em Louvor do 
Divino Espirito Santo, realizaçâo 
anual da Irmandade do Imigrante. 
Uma festa animadissima, onde nâo 
faltaram os habituais comes-e- 

bebes à portuguesa com o grande 
apoio e frescura da cervejeira Cool, 
e dos seus responsaveis Richard e 
Lisa. 
Ainda, da Salsicharia Pavao que 
proprcionou as bifanas, com ajudas 
e apoio do Nosso Talho e do 
Macedo Wine, assim como do 

Vereador Mario Silva e 
da conselheira escolar, 
Nellie Pedro, e os 
serviços de Global Waste 
Disposals. 
Claro, tudo sob a batuta, 
pelo terceiro ano conse- 
cutivo, do Présidente das 
Festas do Imigrante-Tony 
Sousa; do Secretârio-José 
Brasil e do Tesoureiro- 
Paulo Brasil, bem secun- 
dados pelos muitos vo- 
luntarios e pelas rainhas 

damas da festa. No 
palco, passearam o seu 
talento e simpataia, a 
jovem e bonita Amanda 
Pontes, de Winnipeg, e os 
jovens mas jâ consagra- 
dos entre nos, Sarah 
Pacheco, Nancy Costa e 
Steve Medeiros e suas 
bailarinas. Quaisquer 
dos artistas mencionados 
tern um futuro risonho à 
sua frente. E, consagra- 
dos e sem marcha atras, o 

ritmado, risonho e popular conjun- 
to Starlight. 
Tony Melo e seus companheiros 
vâo "separar-se de nos" por uns 
tempos, uma vez que vâo em di- 
gressao aos Açores e ao 
Continente. 
A ida à Madeira ficou adiada para 
uma outra oportunidade. 
Portanto, a partir de agora, so 
verâo o Starlight na grande festa do 
"Portuguese Day", no Paramount 
Canada's Wonderland'2002, no 
Domingo, dia 25 de Agosto. 
No Dovercourt Park, entre os 
varios concursos e prémios, desta- 
camos o concurso da dança, entre 
casais, para oferta de um televisor a 
cores, gentileza pessoal do Paulo 
Brasil. Entre as duas düzias de ca- 
sais concorrentes, venceu um par 
de... Sarnia, Ontario. Um prémio 
que foi para bem longe, para o 
casai Silva. As rainhas e damas da 
festa, é que foram os membros de 
Juri. 
Também de salientar a presença de 
um jovem gualtemalteco, o 
Augustus, que se ofereceu para 
cantar duas cantigas. 
Gostou de nos e ficou connosco. 
Mais uma prova de que somos um 
povo querido, um povo que sabe 
dar sem esperar receber. 

JMC 

e Paulo Brasil ; 

* Tundra 
S 
B 
0 »: 

nav4 * «smurmer 

SCARBOROUCH LEXUS TOYOTA 
Os preços mais acessiveis 

Juros a partir de 0,9% 
Facilidades de pagamento 

Veja porque razâo a 
Scarborough Lexus 

Toyota é a #1 em vendasl 

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

Grande gama de carros 
usados com garantia 

12000 Eglinton Ave. East Scarborough, Ont. MIL 2M71 

Tel: 416 751-1530 • Cell.: 416 219-1721 ^ 
i(g)cÆXLiS Œ> TOYOTAM 

1 
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Chefe Emeril lagasse 
recebe CerOficado de 
Reconhecimento 

Milénio. 
Através do programa televi- 
sionado "Emeril Live" trans- 
mitido no canal "Food 
Network" o Congresso 
Nacional Luso-Canadiano 
tem constatado que o 
"Cheffe" Emeril Lagasse 
(Luso-descendente) sempre 
que tem oportunidade pro- 
move e divulga corn entusias- 
mo os valores tradicionais da 
cozinha portuguesa, enalte- 
cendo assim, em todo o 
Norte América a nossa arte 
de culinâria e por con- 
seguinte a Cultura Por-tugue- 
sa. 

O Congresso Nacional Luso- 
Canadiano homenageia Emeril 
Lagasse, de acordo corn o comunica- 
do que recebemos na redacçâo de O 

Pela razâo apontada, e corn o 
fim de lhe mostrar o nosso re- 
conhecimento e apreciaçâo, o 
Congresso em nome da co- 
munidade Luso-Canadiana 
enviou-lhe por correio um 
Certificado o quai pretende 
congratulâ-lo pelos seus 
sucessos e ainda mostrar-lhe 

o nosso agradecimento pelo orgulho 
que êle sente quando apresenta algo 
relacionado corn a Cozinha tradi- 
cional dos seus avôs. 

fûr fitë outsUindi^i^ 

prùfmmuù' 
attd 
in m f^nitian 

m fi^nijkatn amfnbmuw 

dwulffi^nc*' itf 
the iuiture 

in cu(iMfyart4. 

‘T'prvnte. March 21, 2002 

il«: NA (h)NAt.^^Jî»;ST 

Shawn Desman 
lança CD 

o trabalho de estreia do cantor luso-cânadiano Shawn Desman intituiado 
Get Ready^ com a étiqueta BMG/UOMO/Vik,vai ser iançado este Outono, 
começando, no entanto, o séu single de promoçâo a ser ouvido a partir 
deste mes.    
Shewn {Fernandes) Desman tem tido um inicio promissor de carreira, nâo 
sô corn cantor, mas também como autor e produtor. 
No ano 2vQ(M), Shawn fez uma tournée à: Europa e, recentemente, gravou 
“Amor de Mujer”, um dueto corn o cantor brasileiro Alexandre Pires, 
vencedor de um prémio Grammy. 
Shawn alcançou ainda eonsiderâvel sucesso com o seu primeiro single em 
inglês, “Don’t Want to Lose You” que foi Iançado jâ lâ vâo dois anos. 
Multifacetado, Shawn Desman destacou-se ainda um papel interpretado 
no filme “Get Over It”, com Martin Short, Carmen Electra entre outros. 
Na presente gravaçâo, Shawn Desman escreveu e co-produziu muitas das 
suas faixas. Shawn Desman é um dos convidados para o Portuguese Day, 
uma organizaçâo Cirv Radio 

DASM 

Grande campanha... 
IMao perca esta oferta especial e os nossos 

C3V3lÏ6f 20014 portas, demonstraçâo 

(venda a dinheiro) 

EABNIMG GUSTOMEB TRUST & COMFIDEHCE SINCE 1945 
Web: www.westyorkchev.com • E-mail: service@westyorkchev.com 

0| 

EGLINTON 

ST. CLAIR Q 

1705 St. Cl3ir Ave. W. (4i6i 650-1200 
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As opiniôes expresses par Mateus Machado nào reflectem as opiniôes dojomal O Milénio. 

quL asezdoo mi. 
Guebuza rico em polémica 

Dois PAIOP exclufdos 
de relatôrio negativo 
As economias de Cabo Verde e Moçambique sâo 
apontadas como casos de sucesso num novo re- 
latôrio da ONU sobre Africa, dominado por urn 
panorama geral sombrio para o futuro do conti- 
nente. Estes dois PALOP, juntamente com as ilhas 
Mauricias e Uganda, sâo apontados como ex- 
cepçôes por terem conseguido taxas de crescimen- 
to anual entre sete e oito por cento. O relatôrio, 
elaborado pelo Programa de Desenvolvimento das 
Naçôes Unidas (PNUD) e Fundo das Naçôes 
Unidas para a infâneia (Unicef) a pedido dos 
lideres do G8, foi apresentado na cimeira pelo se- 
cretario-geral Kofi Annan. A ONU sublinha ainda 
que a nivel continental a situaçào é preocupante, 
destacando o facto de apenas dez dos 45 paises da 
Africa subsariana estarem prestes a atingir, em ter- 
mos de desenvolvimento, os oito objectivos, fixados 
pelos lideres mundiais na Cimeira do Milénio da 
ONU, em Setembro de 2000, e que incluem a re- 
duçâo para metade dos niveis de pobreza e fome. 

MM 

AIDS Commsfiese of Toronto 

Fernanda da SHva 

Armando Guebuza, candidato a secretario-geral da 
Frelimo, que poderâ suceder a Joaquim Chissano 
caso vença as eleiçôes de 2004, tern interesses em 
quase duas dezenas de empresas, segundo os jor- 
nais moçambicanos. 
Considerado como um dos militantes da "ala dura" 
da Frelimo, Armando Emilio Guebuza, veterano da 
luta de libertaçâo nacional e dirigente daquele par- 
tido no poder desde a independência de 
Moçambique, em 1975, é considerado um dos pre- 
cursores da "burguesia nacional", detendo "varia- 
dos intéresses empresariais" em diferentes sectores 
de actividade. 
Enquanto decorre em Maputo o VIII Congresso da 
Frelimo, que elegerâ Guebuza para o cargo de se- 
cretario-geral do partido, o semanario Savana ques- 
tiona a possibilidade do novo dirigente, caso seja 
eleito nas presidenciais de 2004, vir a conciliar os 
sens intéresses empresariais com decisoes politicas, 
pois corre o risco de, em funçâo destas, lesar a sua 
actividade empresarial. 
Desde que Moçambique embarcou na economia de 
mercado, passando da propriedade estatal para a 
privada, o futuro candidato do maior partido 
moçambicano é visto como um dos homens mais 
prôsperos do pals, considerado mesmo alguém 
"muito rico". 
Segundo o Savana, os intéresses empresariais de 

Guebuza abarcam varios 
sectores, incluindo o das 
bebidas, onde possui par- 
ticipaçôes na Laurentina, 
uma cervejeira recente- 
mente adquirida pela 
South African Breweries 
e detentora de outra 
unidade que produz a 
2M. 
No sector financeiro. 

SERVIÇOS E PROGRAf^AS DO 
AIDS COMMITTEE OF TORONTO 

$99 Chureb St„ 4th floor 
Toronto, ON 1458 2J6 

Armando Emilio Guebuza é sôcio do Banco 
Mercantil de Investimentos (BMI), sendo também 
considerado um dos principals impulsionadores da 
criaçào da Sociedade de Participaçôes Financeiras, 
uma holding alegadamente ligada à Frelimo. 
Do leque das empresas do provavel futuro prési- 
dente de Moçambique, caso o voto popular de 2004 
assim o dite, consta ainda a Venturin Lda, voca- 
cionada para o exercicio de actividades comerciais 
e industrials nas areas imobiliaria, importaçâo, ex- 
portaçâo, hotelaria, turismo e institutes de beleza. 
Guebuza possui também, conforme salienta o 
referido semanario, investimentos na area 
pesqueira, nomeadamente através da Mavimbe 
Lda, e de um outra sociedade criada em 1999, a 
Maluandle Ld, dedicando-se à pesca de crustrâceos 
e peixe bem como à sua trasnformaçâo industrial. 
A consultadoria, comunicaçào social e sector grâfi- 
co sâo outras âreas em que Guebuza intervém^ 
através da participaçâo na Tipografia Académica, 
actual proprietâria do Diârio de Moçambique, um 
jornal diârio editado na Beira, centre de 
Moçambique. 
Existe também uma outra empresa constituida nos 
anos 90, a Nova Tribuna Lda, que se dedica à in- 
düstria grâfica, publicidade, ediçâo de jornais, re- 
vistas e livres, mas cujas operaçôes ainda nâo foram 
iniciadas. 
Um outre jornal distribuido por fax, o Imparcial, 
conotado corn a oposiçâo moçambicana, vai mais 
longe nos comentârios à "actividade empresarial" 
de Guebuza, chegando a falar de "negôcios ilicitos", 
e comenta que o politico em questâo "nâo é sensi- 
vel a problemas sociais". 
Citando uma fonte parlamentar, o Imparcial diz 
que Guebuza "usa e abusa do poder (...) sob a capa 
dos seus anteriores cargos". 

MM 

Rui Pires 

Serviço de acons^thamento gratwito para famtlîas e tndivtduos 
infectados o« afectados pcio virus da AIDS/SIDA, 

Ajuda na procura de emprego e curriculum vîtae (résumé). 

Preenchtmento de Deciaraçao de Impostos 
(Income Tax return). 

Aulas de computadores para pessoas HIV positivas. 

Programas de educaçâo e prevençâo para jovens e adultos, 

Oportunidades de voiuntariado e respectrvo treino. 

’ Acompanhamento ao médico e ao hospital. 

■ Assistêneia para profissioriais que trabalham na area de 
HÎV/AÎDS (medicos, assistentes sociais, etc). 

TELî 416-340-8484, «xt.290 (Fernanda) ou ext, 242 (Rui) 

E-MAÏtî fdasilva#actoronto.org ou rpires#actoronto.org 

WESSÏTE! wwvr.actoronto.org/poftuguese/tndex.html 

Angolanos 
detidos em Lisboa 
A Policiajudiciâria (PJ) prendeu nove 
angolanos que, na area da Grande 
Lisboa, faziam assaltos à mâo arma- 
da para roubar viaturas de todo-o-ter- 
reno que depois vendiam para Angola 

Os nove suspeitos foram detidos por 
elementos da Direcçâo Central de 
Combate ao Banditismo. Os an- 
golanos encontram-se jâ em prisâo 
preventiva por ôrdem judicial. 

As viaturas topo de gama, nomeada- 
mente jipes. e todo-o-terreno, eram 
referêneiadas previamente assim 
como o respectivo proprietârio. 
Depois e em grupo, as vitimas eram 
ameaçadas corn armas de fogo, para 
entregarem as chaves e os documen- 
tos das viaturas, assim como outros 
pertences pessoais. 

Num comunicado divulgado, a PJ 
acrescenta que os detidos actuavam 
maioritariamente na ârea da Grande 

Lisboa, sequestravam as vitimas e, 
sob novas ameaças, obrigavam-nas a 
fornecer os côdigos dos cartôes multi- 
banco para depois fazerem levanta- 
mentos e compras diversas. 

Os angolanos conduziam as viaturas 
roubadas para portos do Norte da 
Europa, de onde eram embarcadas 
para Africa. Os futures compradores 
faziam desde logo a encomenda da 
marca e do modelo da viatura deseja- 
da. 

Durante a operaçâo foram apreendi- 
dos «inümeros documentes, armas e 
varies objectes, produto da vasta ac- 
tuaçâo criminosa». Alguns elementos 
do grupo «serviam as forças armadas 
e integraram forças policiais especi- 
ais» angolanas. 

MM 
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AGATA, atracçâo 
O ultimo fim-de-semana foi fértil em 
festas. 
Como é da tradiçâo, e jâ la vâo 36 
anos!, a CHIN realizou o seu Pic-Nic 
anual, mais uma vez no CNE, em 
Toronto. 
CHIN International Pic-Nic que é 
considerado o maior do mundo no 
seu género. 
A convidada especial para cantar na 
parte portuguesa, foi a Agata, uma 
das estrelas do firmamento artistico 
português. 
Agata que, cada vez mais demonstra 
um coraçâo generoso e aberto, trouxe 
até nés duas novas vozes, Nikita e 
Silvia Filipe, a primeira autora, com- 
positora e intérprete da cançâo ligeira 
e, a segunda, uma belissima voz do 
fado. A jovem Nikita, de 24 anos de 
idade, bonita e elegante, com uma ex- 
tensâo de voz excelente e agradâvel, é 
invisual. O püblico acarinhou-a de 
uma forma espontânea e sentida. A 
Silvia Filipe, também surpreendeu e 
conquistou o püblico corn uma voz 
cheia e bonita, talhada para o fado, o 
fado que cantou corn segurança e 
sabor. Um sô fado... soube a pouco. 
Por enquanto, a Silvia Filipe, na boa 
companhia da Célia e da Tânia, dâo 
vida ao extinto Cocktail, onde a 

Agata se mostrou ao mundo da 
cançâo. As très, hoje, revivem as 
Cocktail corn as suas cançôes e 
emoçôes da época. Agora, sào as 
Cocktail K. 
Da AGATA, nem vale a pena adjec- 
tives. O sucesso nasceu corn ela. 
O grande püblico continua a recebe- 
la de braços abertos e a cantar corn 
ela. Quando assim é, o "casamento" 
mantém-se harmonioso e para a vida. 
Nas prôximas ediçôes iremos transcr- 
ever as entrevistas que registâmos 
com Agata, Nikita e Silvia Filipe. 
Antes de Agata e suas convidadas, ac- 
tuaram os The Lords, cheios de 
ritmo, moderadamente modernes, 
corn cançôes para servir o püblico 
português, ora românticos, ora brin- 
calhôes mas, sempre, festives. Sabem 
o que querem e para onde vâo. 
Também actuaram Nancy Costa e 
Diniz Cruz. 
Este 30o. Pic-Nic da CHIN foi tam- 
bém um tribute a Johnny Lombardi, 
o homem que tudo iniciou e que nos 
deixou, infelizmente, neste ano de 
2002. 

Repetimos, o que jâ escrevemos: 
Obrigado, Johnny Lombardi. 

JMC 

The Lords ****, 

do CHIN Pic-Nic 

Chefe Manuel de Peules em "pluuenlcou" corn os seus 
De hâ muito a esta parte que o Chefe Manuel de 
Paulos reüne a familia, os funcionârios, fornece- 
dores e amigos, num alegre e bem recheado 
piquenique no verdissimo e arranjado Centennial 
Park, em Etobocoke. 
Sô nâo houve futebol... porque o calor era tanto que 
os "atletas" desistiram aos primeiros ponta-pés! 
Mas, â sombra do arvoredo, as brincadeiras tive- 
ram lugar, corn vencedores e sem vencidos. 

A. Poitela 
Construeflon 

Serviços em escavaçôes, garagens, reparaçôes 
e aumentos da sua casa, varandas e casas de 

banho 

0. PORTtm OPERECE-LUt OBSOLUTflMEnTE CROTIS 
O "PERniT" PARA A COtlSTRUÇÀO DA AOVA CARACEM 

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

Foram sô motivos 
para abrir o apetite. 
Sô tive pena das co- 
zinheiras e eozi- 
nheiros. Meu Deus, 
com aquele calor e 
estar ao braseiro, é 
sô para herôis! E 
que petiscadas con- 
seguiram fazer! Foi 
corner e beber até 
adormecer debaixo 
do arvoredo... 
Depois, como onde 
estâ um minhoto hâ 
uma festa, aparece- 
ram os acordeôes e 
as concertinas e 
vozes â desgarra- 
da... bom, imaginem o resto! Foi o bom e o bonito 
até às tantas. 
Parabéns, Manuel de Paulos, é bom reconhecer o 

esforço e a amizade de quem trabalha. A uniâo faz 
a força. 

JMC 



J2  
MISCELâNIA 

Quinta-feira, 4 julho, 2002 
O MILéNIO 

CRONICA A DISTANCIA I 
A REGIAO AUTÛNOMA DA MADEIRA 
NO ESTADO PORTUGUtS (1) 
A Assembleia Legislativa Regional da 
Madeira, représentante do Povo 
Madeirense, legitimada por eleiçào 
democrâtica, nunca aceitou o limi- 
tadissimo modelo de Autonomia 
Politica que, em Lisboa, a Assembleia 
da Republica impoe ao arquipélago. 
Porque se trata da imposiçâo de um 
estatuto por um territorio a outro, 
que este rejeita, a situaçâo é colonial 
face à Carta das Naçôes Unidas. 
Situaçâo colonial paradoxa, na medi- 
da em que o territorio assim subjuga- 
do, nao pretende a independência, o 
separatismo, mas um regime decente 
e justo num quadro de unidade na- 
cional. 
A Madeira quer uma soluçâo de 
unidade nacional, mas rejeita o mo- 
delo imposto de “Estado unitario”. 
A Madeira considera-se na Patria 
comum e no seio da Naçâo portugue- 
sa, mas rejeita o presente modelo de 
Estado. 
A face dos principles democraticos 
universais, ninguém com ética e boa- 
fé, poderâ verberar a nossa liberdade 
de optar neste quadro. 
E se düvidas houver, a Democracia 
tern uma soluçâo inequivoca - o re- 
ferendo. 
O aspecto mais acintoso do modelo 
colonial imposto à Madeira, sao as 
limitaçôes do poder legislative da 
Regiao Autônoma. 
Primeiro, o poder legislative da 

Madeira esta limitado pelas matérias 
reservadas constitucionalmente à 
Assembleia da Republica e ao 
Governo da Repiiblica. O 
Parlamento madeirense nao pode le- 
gislar sobre estes assuntos. 
Até aqui, tudo bem. Se o legislador 
constitucional estabelece estas réser- 
vas de competêneia da Assembleia e 
do Governo da Repüblica (Este pou- 
cas), é porque se trata de questôes 
cuja importâneia justifica a mesma 
legislaçâo para todo o territorio na- 
cional. 
A Madeira nâo terâ qualquer dificul- 
dade em aceitar esta limitaçào no to- 
cante às competêneias reservadas à 
Assembleia da Repüblica, desde que, 
a par, estabelecidas soluçôes similares 
às em vigor para o Governo da 
Repüblica. 
Até porque é a ünica maneira de fazer 
uma delimitaçào concreta das com- 
petêneias entre o Estado e a Regiâo, 
nâo ficando Esta à mercê da ju- 
risprudência ou interpretaçôes restri- 
tivas sobre conceitos abstractos, que 
vêm conduzindo a abusos e arbi- 
trariedades iniquas, conceitos como 
“principios fundamentals das leis 
gérais da Repüblica” ou “interesse es- 
pecifico”. 
Exactamente porque sào estas duas 
limitaçôes impostas à Regiâo 
Autônoma, que dâo pendor colonial à 
organizaçâo do Estado para o ar- 

Grupo ad hoc para analisar nova loi 
sobre o Conselho das Comunidades 
o grupo, cuja constituiçâo foi decidi- 
da esta manhâ, no âmbito da 
Comissâo Parlamentar de Assuntos 
Europeus e Politica Externa, vai ela- 
borar um texto ünico a apresentar ao 
plenârio para votaçào, a partir dos 
projectos lei do PS e PCP e da pro- 
posta do Governo. 

A noticia foi avançada à RDP 
Internacional pelos deputados pré- 
sentés, entre eles, Jaime Gama, antigo 
ministro dos Negôcios Estrangeiros: 

"O grupo vai procurar em conjunto 
corn o Governo articular um texto 
comum que refaz a legislaçâo bâsica 
sobre o Conselho das Comunidades, 
em alguns pontos, por forma a que a 
votaçào na especialidade ainda possa 
ser feita na comissâo, no inicio da 
prôxima semana e a votaçào final 
global, em plenârio, também na prô- 
xima semana. E um assunto de 
grande urgêneia porque tem em vista 
permitir a realizaçào de eleiçôes. 
Hâ uma proposta do Governo e dois 
projectos lei, do PCP e do PS. Corn 
base nestes texto que jâ mereceram 

em 

quipélago. 
É que, no modelo vigente, mesmo que 
uma matéria nâo seja de réserva da 
Assembleia ou do Governo da 
Repüblica, ainda assim a Assembleia 
Legislativa da Madeira nâo pode le- 
gislar conforme o ponto de vista’ ou o 
intéressé regional, pois estâ limitada 
também por uns tais “principios fun- 
damentals das leis gérais da 
Repüblica”!... 
E, claro, na mentalidade colonial pré- 
pondérante, tudo serve para ser uni- 
lateralmente - em Lisboa - conside- 
rado “principio fundamental da lei 
gérai da Repüblica”!... 
Mas o sistema colonial nâo fica por 
aqui, quanto às limitaçôes à com- 
petêneia legislativa do Parlamento da 
Madeira. 
Mesmo que se trate de matéria nâo 
reservada à competêneia da 
Assembleia da Repüblica ou do 
Governo da Repüblica, e mesmo 
ainda que entendam (eles...) nâo pôr 
em causa os tais “principios funda- 

mentals das leis 
gérais da 
Repüblica”, 
ainda assim - 
veja-se!... - o 

Parlamento madeirense sô pode legis- 
lar, tratando-se de “interesse especifi- 
co” da Regiâo!... 
No meu entender, isto é mais um con- 
ceito indeterminado que, de novo, 
permite o abuso de poder de Lisboa, 
de a seu belo prazer decidir - POR 
NÔS - o que é do nosso “interesse es- 
pecifico”!... 
Tudo isto explicado, resta perguntar - 
afinal que fica para o poder legislativo 
da Madeira, ou para que serve? 
Estâo a gozar connosco? 
Tal nâo admitimos, como portugue- 
ses livres que somos. Esta é a situaçâo 
que tem de ser encarada corajosa e 
frontalmente. 

Trata-se da principal marca da actual 
organizaçâo colonial do Estado para 
o territorio madeirense. 

Comuliiilàfle 

aprovaçâo na generalidade 
plenârio é que agora se vai fazer a fi- 
xaçào final do diploma por forma a 
que a Assembleia da Repüblica antes 
de encerrar os trabalhos a possa 
aprovar a lei", concluiu Jaime Gama. 

Durante a reuniâo da Comissâo 
Parlamentar dos Assuntos Europeus e 
Politica Externa deveria ter sido for- 
malmente constituida a sub-comissâo 
parlamentar das comunidades por- 
tuguesas, cabendo jâ a esta a anâlise 
dos projectos e da proposta de alte- 
raçâo das lei do conselho das comu- 
nidades, mas como a proposta em 
cima da mesa nâo previa a partici- 
paçào de todos os deputados eleitos 
pela emigraçâo na sub-comissâo, nâo 
houve consenso e consequentemente 
ficou adiada a constituiçâo da sub- 
comissâo das comunidades portugue- 
sas. 

Para nâo fazer depender a aprovaçâo 
das alteraçôes à lei da constituiçâo da 
sub-comissâo, a comissâo parlamen- 
tar decidiu entâo avançar corn a 
comissâo ad hoc. 

Dias 5, 6 e 7 de Julho 
-Molson Indy na Exhibition Place, em Toronto. 

Sâbado, dia 6 
-Torneio de Golfe do Carlos Botelho/Capelas Constraction, no Shelburne 
Golf and Country Club. Info: 905 792-3600. 
-Noite da Cançâo, corn Otilia de Jesus, Sara Ferreira e llidio Vilela, e a- 
presentaçâo do video “Lima década de sucesso”, na Casa do Alentejo. 

Domingo, 7 de Julho 
-Pic-Nic anual do PCCM-Centro Cultural Português de Mississauga, no 
Karlovac Croatian Park, na Brittania e 3rd Line. (905)268-1311. 
-Pic-Nic anual da Casa das Beiras, no Macedonia Park, na Derry e HWY 
10, a norte da 401. Info: 416 604-1125, ou 464-8101. 
-Torneio anual de Pesca do FC Porto de Toronto, pelas 08h00, no Por 
Maitland. Informaçôes corn Fernando Maia: 416 434-1035. 
-The Portuguese Micaelense Charity Organization, de Cambridge, realiza 
o Cortejo da Coroaçâo e o jantar tradicional em Honra do Divino 
Espirito Santo - Império de Sâo Pedro, na Igreja de Nossa Senhora de 
Fâtima e no Clube Português de Cambridge. 

Terça-feira, dia 9 
-Torneio de Golfe da FPCBP, no Georgetown Golf Club. Informaçôes, 
corn Joe Almeida: 416 955-9544 Ext. 235, ou 416 537-8874. 

Sâbado, dia 20 
-BBQ anual da Sociedade dos Déficientes Portugueses, no High Park, 
area 3. 

De 2 a 5 de Agosto 
-Grandes festas do Senhor da Pedra, na Igreja de Santa Inès, em Toronto. 

Domingo, 18 de Agosto 
-Cruzeiro no Lago Ontârio, realizaçào do First Portuguese, com a pre- 
sença da cantora Rebeca. Réservas: 416 531-9971/72. 
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 13. 
AÇORES 

confmcifl PC inp^nsn 
PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL 
DOS AÇORES 
Texto integral da declaraçao do Présidente 
do Govemo Regional dos Açores, Carlos 
César, proferida na conferência de impren- 
sa, sobre a proposta de Lei de Estabilidade 
Orçamental, apresentada pelo Govemo da 
Repùblica; 

"O Govemo da Repùblica acaba de entre- 
gar na Assembleia da Repùblica uma 
Proposta de Lei da Estabilidade 
Orçamental que pretende alterar a lei em 
vigor desde Agosto do ano passado. 

A referida Proposta de Lei, cuja justificaçâo 
apontada pelo govemo central é a de 
"cumprir os objectivos do Pacto de 
Estabilidade e Crescimento", nâo se traduz 
simplesmente na alteraçâo da lei de en- 
quadramento orçamental em vigor, mas, 
pelo contrario, no alargamento do seu âm- 
bito de aplicaçâo e na introduçào de nor- 
mas que estatuem em sentido contrario ao 
disposto em leis de idêntico valor hi- 
erârquico, como é o caso da Lei de 
Finanças das Regiôes Autônomas. 
A Proposta de Lei do Govemo esta agen- 
dada para debate na 4“ feira da prôxima se- 
mana, 10 de Julho, tendo sido enviada para 
parecer à Assembleia Legislativa Regional. 
Releva, por isso, face à importânda e gravi- 
dade da matéria em causa para a preser- 
vaçào da Autonomia e o prosseguimento 
do desenvolvimento dos Açores, chamar a 
atençào das forças pohticas e dos Açorianos 
em gérai para o ataque que começa a ser 
desencadeado contra as Regiôes 
Autônomas pelo Govemo do Dr. Durâo 
Barroso. 
Assim, 

1° - É lamentâvel o entendimento do 
Govemo da Repùblica sobre a dimensâo 
participativa da Autonomia regional na for- 
maçào das grandes decisôes nacionais corn 
impacto directo nas Regiôes Autônomas. 
Para além do curto peiiodo de audiçâo que 
foi dado ao parlamento açoriano, o govemo 
actual, ao contrario do que aconteceu corn 
o anterior Govemo da Repùblica e, por ex- 
emplo, corn lei similar apresentada pelo 
Govemo de Espanha precedida de um de- 
bate intenso, ignorou os valores do diâlogo 
e da negociaçâo politica prévios e procedeu 
de forma arrogante e autoritâria para corn 
os Açores e a Mcideira 

2° - A lei apresentada pelo Govemo central, 
détermina a aplicaçâo às regiôes autôno- 
mas de uma diversidade de regras e condi- 
cionantes orçamentais pormenorizadas e 
atenta totaknente contra o disposto no n° 3 
do artigo 229° da Constituiçâo que dispôe 
que "as relaçôes financeiras entre a 
Repùblica e as regiôes autônomas sào 
reguladas através" da Lei de Finanças re- 
spectiva 
É entendimento do Govemo Regional dos 
Açores, por isso, que as disposiçôes agora 
apUcadas às regiôes autônomas dos artigos 
82°, 83°, 84°, e 86° sâo inconstitucionais, 
porque qualquer alteraçâo ao seu regime fi- 
nanceiro passa, necessariamente, por uma 
alteraçâo da Lei de Finanças. O que agora 
se faz, é revogar à socapa aquela Lei, depois 
de Durâo Barroso e dos seus correli- 
gionârios nos Açores terem aJirmado que a 
sua revisâo "nâo era oportuna" e que, a ser 

feita, o séria sempre favorecendo as 
Regiôes. 
3° - Os citados artigos aplicados às Regiôes 
Autônomas, se forem aprovados na sua ac- 
tual redacçâo, permitem, por exemplo, ao 
Govemo da Repùblica, de agora em diante 
e quando quiser 

- diminuir arbitrariamente as transferências 
previstas na Lei de Finanças Regionais para 
o Orçamento da Regiâo Autônoma dos 
Açores; 
- diminuir as transferências ou eliminar a 
majoraçâo de 30% conseguida nas verbas 
para as autarquias açorianas na Lei das 
Finanças Locais; 
- revogar, dessa forma, todas as discrimi- 
naçôes positivas justificadas pelas 
condiçôes de insularidade e ultraperiferia; 
- interferir, através do Ministro das 
Finanças, no controlo directo da gestâo de 
qualquer organisme da administraçâo re- 
gional, ultrapassando, assim, os poderes 
constitucionais dos ôrgâos de govemo 
prôprio; e, 
- suspender unilateraknente transferências 
para a Regiâo no caso de, por exemplo, um 
qualquer organisme da administraçâo 
pùblica regional (um centre de saùde ou 
umajunta Autônoma de um porto) nâo 
responder, na forma e no prazo pretendi- 
dos, a pedidos do Ministro das Finanças. 

4° - Assinalese que, mesmo que tais dis- 
posiçôes surgissem em sede de revisâo da 
Lei de Finanças Regionais, elas feririam 
gravemente, por um lado, os direitos 
adquiridos das regiôes autônomas, e, por 
outre, violariam o principio da inde- 
pendência orçamental das mesmas con- 
sagrado no artigo 227°, n° 1, alinea p) da 
Constituiçâo. 

5° - O Govemo Regional dos Açores apoia, 
assim, a impugnaçâo por inconstitucionali- 
dade, pelo Partido Socialista na Assembleia 
da Repùblica, da proposta do govemo, e 
lamenta que o Présidente da Assembleia 
da Repùblica a tenha admitido à discussâo 
apesar de todos os vicies apontados. 

6° - Para além de todas as inconstitucionali- 
dades apontadas, a proposta do Govemo 
révéla o seu femesim contra os Açores e a 
Madeira, cujo peso na despesa do 
Orçamento de Estado é insignificante - 
menos de 1%, repito: 1% - e cujas dividas sâo 
inferiores às de cada uma da generalidade 
das empresas pùblicas nacionais. Qualquer 
pequeno progresse no combate à fraude e 
à evasâo fiscal proporcionaria ao Estado 
mais receitas do que as actuais transferên- 
cias para as Regiôes Autônomas que o 
Govemo do Dr. Durâo Barroso quer muti- 
lar. 
A proposta do Govemo da Repùblica é, 
assim, politicamente inaceitâvel, prome- 
tendo penalizar injusta e despropor- 
cionadamente uma regiâo, como os 
Açores, que procura actualmente recuperar 
do seu atraso e do tempo perdido para con- 
vergir para as médias nacionais. É uma pro- 
posta que compromete a coesâo nacional. 
Jâ apelei, por isso, ao Senhor Présidente da 
Repùblica para que exerça a sua influência 
e os seus poderes antes, e, se necessârio, de- 
pois, da aprovaçâo desta proposta de Lei." 

on li> 

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

)ŒW[PS[C um (SQKIA \Dm 

Nào perça o SALDO DE 
VERÀO da Addison on Bay, até 

o dia 13 de Julhol 

A ordem é liquidar Mos o$ modelos novos de 2002, corn 
desconios que podem atingir o$ $8.000 dolares. 

Nâo paqa |uro§ durauie 4 ano$ em Mm m PonOacs, 
Buichs, Chevrolels e Oldsmobiles. 

ÛLCUnS nODELOS SERflO VtnDIDOS PELO PPEÇO DE 
EftDPICfl. 

OTé 13 DE JuiHO, POUPE cono nuncfl. Jupos o 
PflPTIP DE 1,91 E m EflZEP PflCflnEnTOS flTÉ 

DEZEMDPO DE 2002. 

832 Bay Street, em Teronto 
(a norte da Cellege St.) 
Telefone; 416-964-3211 



\4  
COMU NI DADE 

Quinta-feira, 4 julho^ 2002 
O MILéNIO 

“Bingo Babes” do Isabel Buarte 
ganba o prémio Samuel French 

É ainda muito jovem. Nasceu no Bombarral e veio com os pais para o 
Canada com a idade de 4 anos* Formou-se na Universidade de Toronto 

e é professora de ingles na Escola Monsenhor Percy Johnson, em 
Etobicoke. 

Estudou Teatro no Neighbourhood Playhouse, em New York, 
Como actriz ja trabalhou em teatro e cinema. 

Adora escrever. Escrever para teatro e cinema. 
Venceu o prémio Samuel French, Visitou a FPtv e O Milénio. 

Transcrevemos resumidamente o dialogo que Isabel Duarte manteve 
com Luis Fernandes, na FPtv. 

Isabel Duarte - Desde criança que 
leio e escrevo, mas nunca mostrava a 
ninguém os meus trabalhos... 
L.F. - Porquê? 
I.D. - Tinha vergonha por se tratar de 
algo muito privado. Esta peça de 
teatro que agora ganhou um prémio 
foi apresentada num café. Havia 
muitas pessoas a falar na altura, 
houve muito barulho e eu pensei para 
comigo que nunca mais poderia 
voltar a fazer algo assim. 
L.F. - Como se chama a peça que a 
Isabel escreveu e que acabou de ga- 
nhar um prémio? 

I.D. - Chama-se «Bingo Babes». 
L.F. - Do que fala? 
I.D. - E um drama com comédia à 
mistura. Trata da historia de duas 
senhoras na casa dos 50 anos que nâo 
sâo “babes” - dai o titulo. As duas 
têm como paixâo o bingo. Sô que a 
vida - ou a sorte - nâo lhes anda a 
correr muito bem. Uma delas tem 
uma filha que esta constantemente a 
pedir-lhe para que saia da assistência 
social e comece a fazer alguma coisa. 
Esta màe tem muita dificuldade em 
corresponder ao desejo da filha 
porque hâ muitos anos que nâo tra- 

balha e como teve um marido toxi- 
codependente, a vida para ela nâo faz 
muito sentido. A segunda senhora 
tem, sobretudo, problemas de ordem 
amorosa relacionados corn o namora- 
do. 
L.F. - Para além desta peça, jâ es- 
creveu mais alguma coisa? 
I.D. - Escrevi um filme de meia hora 
sobre uma criança portuguesa. O se- 
gundo, esta agora em processo de es- 
crita e para o quai jâ recebi apoio do 
Toronto Arts Council. Trata da 
histôria de uma mulher portuguesa 
que vive na ârea de “Little Italy”. 

L.F. - Que escritores ou autores têm 
influenciado a Isabel Duarte? 
I.D. - Vârios. Desde os 7 anos, tive a 
felicidade de passar muito tempo, 
corn a minha avô, na biblioteca. 
Contudo, no campo do teatro, eu 
creio que o John Patrick Shanley foi o 
que mais me influenciou. Este dra- 
maturge tem a particularidade de ser 
contemporâneo e de ter um estilo 
fâcil de 1er e de se interpretar. Para 
além dele, gosto de praticamente 
todos os dramaturges canadianos. 
L.F. - Em palco, quai é actualmente o 
actor que mais gosta de ver represen- 

LOCAL 183 
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Isabel Duarte e a sua irmà Marilyn 

tar? 
LD. - Eu creio que nâo consigo escolher um 
apenas porque existem varies com as mesmas 
capacidades. No entanto, se me pedir para es- 
colher entre os mais experientes e corn um 
pouco de mais idade, eu diria que gosto imenso 
do Anthony Hopkins, para além do saudoso 
Anthony Quinn. 
L.F. - A comunidade portuguesa, em gérai, 
gosta de teatro. Jâ teve a oportunidade de di- 
alogar corn alguém sobre este assunto? 
I.D. - O teatro é algo diferente para os por- 
tugueses. A maioria gosta de um tipo de teatro: 
a revista. 
L.F. - Jâ alguma vez pensou em escrever uma 
peça sobre a histôria da imigraçâo portuguesa, 
sobretudo dos imigrantes do Canadâ? 
I.D. - Jâ pensei, sim. Sô que quando escrevo 
algo, eu tenho que sentir aquilo que escrevo. 
Nâo O posso fazer sô porque alguém me pediu 
ou sugeriu que o fizesse. Contudo, gosto de me 
basear na experiência do imigrante português 
para contar as minhas histôrias. O que lhe 
posso garantir é que nâo sei ao certo o que vou 
escrever a seguir - as ideias surgem às vezes 
quando menos esperamos. 
L.F. - Ainda relacionado corn a imigraçâo, quai 
é o assunto que mais a aflige? 
I.D. - O facto de haver imigrantes que apôs dé- 

cadas de imigraçâo continuam agarrados ao 
passado. O Portugal de Salazar que um dia 
deixaram jâ nâo existe, por isso parem de con- 
tar aos filhos histôrias desses tempos como se se 
tratasse da actualidade. 
L.F. - Como surgiu a ideia de concorrer para o 
prémio Samuel French que acabou por ganhar? 
I.D. - O facto de no verâo passado ter que 
mudar peça para a adaptar â companhia onde 
estava a trabalhar. Como nâo o queria fazer e 
conhecia este prémio, resolvi tentar a minha 
sorte. 
L.F. - E agora quando vai ser apresentada a 
Bingo Babes? 
LD. - Ainda nâo sei. O papel deles é publicar a 
peça e nâo propriamente apresentâ-la ao publi- 
co. Tudo dépende se alguém vai querer pegar 
nela. 
L.F. -’Muitos parabéns e continue a escrever. 
LD. - Eu é que agradeço esta oportunidade. 

A jovem premiada Isabel Duarte visitou-nos 
acompanhada de sua irmâ Marilyn. 
Foi um prazer conhece-las. Fazemos votos para 
que a Isabel Duarte consiga o sucesso que 
merece e o seu talento justifica. 
Parabéns. 

L.Fernandes/Ana Fernandes 

Centro Abrigo 
ivento de Angariaçâd de 

Fundos um Sucesse! 

. 

O 5“ Tourneio de Golfe e Jantar de aii- 
gariaçâo de fundos do Centro Abrigo 
decorreu no dia 22 de Junho. Mais 
uma vez os nossos funcionârios e vo- 
luntârios foram incansâveis e o evento 
foi^um sucesso. 
A motivaçâo de todo esse empenho é o 
lucro emocional de centenas e miihares 
de crianças, homens e mulheres das 
nossas comunidades. Se famiiias e iadi- 
viduos beneficiarem dos nossos 
serviços entâo todos nôs ganhamos em 
viver numa sociedade mais feliz, 
saudâvel e segura. 
O Centro Abrigo existe hâ 12 anos. o 
primeiro programa que providenci- 
amos foi e continua a ser aconse- 
Ihamento individual e em grupo a mu- 
Iheres e crianças que foram abusadas. 
Neste ultimo ano atendemos mais de 
800 mulheres que sofreram e sofrem 
njaus tratos. 
Desde 1990 adicionamos 5 programas, 
sendo um destes aconselhamento fa- 
miliar, conjugal e em grupo e neste ùL 
tliiio ano servimos aproximadamente 
500 individuos. O programa de apoio 
aos jovens, inclui aconselhamento indi- 
vidual e palestras em parceria corn um 

programa teatral. O Centro Abrigo 
atendeu 100 jovens indivîdualmente, 
400 alunos participaram nas palestras e 
1400 benificiaram do programa teatral. 
Homens em Transiçâo é um programa 
de aconselhamento mandatôrio para 
homens que tenham assaltado ou 
ameaçado as suas companheiras, 117 
homens participaram. O programa 
Subsidio de Salârio ajudou 900 pessoas 
a mcorporarem-se no mercado de tra- 
balho. 
Os fundos angariados neste qulnto 
Tourneio de Golfe e Jantar de aproxi- 
madamente $36,000.00 irâo para o 
nosso mais recente programa de 
Adaptaçào a recém-chegados e émi- 
grantes de longa data. O ano passado 
2930 pessoas beneficiaram destes 
serviços, 730 destas foram pessoas da 
terceira idade e para o ano esperamos 
atender 3400 individuos. 

Em nome de todas as pessoas envolvi- 
das corn este evento e o dia à dia do 
Centro Abrigo um muito obrigado 
pelo vosso apoio, a vossa dilîgência tem 
efeitos positives nas vidas dos nossos 
utentes. 

José e Lûmes de 
Freitas em testa 

o Casai José "Bonsucesso" de Freitas e Lurdes de Freitas, comemorou os 
seus 65 anos de vida corn uma festa corn os familiares e de amigos. 
Este casai é um dos esteios do Canadian Madeira Club-Madeira House 
Community Centre onde, semana-apôs-semana, dedicam muitas das suas 
horas de lazer. 
A festa de anos foi completada corn a aposentaçâo de ambos. Agora, que 
haja saüde para gozar a vida e contribuir para o bem estar da familia e, 
claro, do Madeira Club. 
As nossas saudaçôes amigas ao casai José e Lurdes de Freitas. Parabéns e 
muitos mais anos de vida e bom...sucesso! 
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A trip home now departing 
from your living room. 

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

cable you already have. Featuring FP’I'V. 

Call us at 1-888-ROGERSl. 

QROGERS 
Digital Cable 

unique multicultural programming 

UM SONHO QUE SE TORNOU 

loticiarios 
✓esporto 

romèdla 

I elenovelas 
ntretenimento 

J' 
alk shows 

Contacte 

0 peça a 
Gaixa Digital. 

, Mande activar 
0 novo Canal 

festival Portugnês 
TV-SIC. 

1-888-764-3771 
O ROGERS 

Digital Cable 

Acompanhe 

FPTV-SIC, 

24 horas par dia. 

Para mais detalhes 

ligue para ClRV4m: 

416537-1088 OU 
1-888-764-3771 

-O 
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Vejaasérie 
"JORNALISTAS" 

uma granda histaria am cada histeria 

uma voz He Africa, 

. j. _» * - ^ 

II □A LEI" 

as domingos, pelas 
19hao,emFPtv. AtOlIÇâO, 
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uma nava séria na fPtv-SIC, comaFPn-sictem ondepodem promover todos os 
- __       . . , dias as vossas actividades. 
a quarta-faira, palas 17ll00. » munda am casai 
A historia de duas jovens advogadas 
em defesa da Lei que representam. 

Enviem as informaçôes via 

fax:416 537-8144 

Para informaçâo det;alhada da programaçâo diâria, consult:e o seu 
Tv Guide. CAo seu dispôr no Terminal Digital - use o comandoJ 
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Proud Sponsor of International Soccer 
Patrocinador Orguihoso do Futebo! internaclonal 
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ARTES E ARTISTAS 

0 melhor de... HUMMIB SfltfAM 
Começou por jogar à bola como juvenil na 
Associaçâo de Futebol de Setübal e, mais tarde, 
pela mâo de um dos elementos do Trio Odemira, 
"arrancou" para a gravaçâo de cantigas, "campo 
onde joga" muito mais à-vontade. 
Corn vârios "Discos de Ouro" e de "Prata" ("Eu 
sou um pinga amor"-1993, "Eh, carapau"-1996 e 
"Eu sou made in Portugal"-1997), Eduardo 
Sant'Ana, além dos temas de referência, tem ou- 
tres êxitos, ora corn temas séries, ora corn cantigas 
brejeiras. 
É uni artista que se sente muito à-vontade frente-a- 

frente corn o pùblico, sabe brincar e tirar partido 
das peripécias que possam acontecer em determi- 
nados mementos do espectâculo. 
Neste trabalho em que relança os sens maiores 
êxitos, Eduardo Sant Ana presenteia os sens admi- 
radores corn très temas originais: 
"Obrigado mulher", "Entre o Porto e Lisboa" e 
"Quero bis". Vâo gostar. 
A LusoSom apostou corn simpatia e em força em 
Eduardo SantAna, uma boa recompensa para os 
sens 14 anos de carreira artistica. 
Parabéns. 

LitatLLLdi liasilt 
uma AMAUA précoce-. 
Marline Costa começou a cantar aos 5 anos 
de idade. 
Corn o apoio dos pais. Marline Costa vence 
o lo. Festival da Cançâo de Sines e con- 
quista, por duas vezes, o 2o. lugar na 
Grande Noite do Fado, para além de vârios 
lugares honrosos em diverses concursos. 
Em 1999, Marline Costa grava o seu 
primeiro disco, intitulado "Sâo Sanjos", que 
a leva a vârios programas de televisào e ao 
encontre do grande pùblico. 
Em 2000, Marline Costa participa e vence 
no Porto, a Grande Noite do Fado e é a 
seguir escolhida por Filipe La Féria para in- 
tegrar o elenco do musical "AMALIA", en- 
carnando a Diva do fado, cantando quando 

jovem. Marline Costa, canton e encantou. 
Conquistou o seu lugar corn 12 anos ape- 
nas. 
Gravou, agora, para a LusoSom, corn pro- 
duçâo de Jorge Fernando, o âlbum "MEU 
FADO", acompanhada por Custôdio 
Castelo e Marino Freitas. Neste âlbum com 
13 gravaçôes. Marline Costa dâ voz e vida a 
temas como, "Carta de Adeus", "O meu 
Pinheiro Irmào", "Quando eu era pequeni- 
na" e "Nào cantes os meus Fados". 
Vale a pena ouvir a "menina Amâlia". 
Marline Costa é muito jovem, mas corn a 
sua voz clara e aveludada, corn a sua dicçâo 
perfeita e Jeitinho fadista, é jâ uma "peque- 
na Amâlia" em grande... 

JtffPlArraini 
lançou novo 
Sâo 12 temas, à sua maneira. 
Jorge Ferreira, que participou em grande no 
Summerfest'2002 da CIRV-fm, gravou mais 
um âlbum, desta vez intitulado "Como este 
mundo mudou", um tema da sua autoria 
como, aliâs, todas as cançôes, corn exepçâo 
para a cantiga "Somos Iguais Somos Irmàos", 
que tem assinatura de C. Kanto, e "O ultimo 
beijo", corn müsica de Richard London e letra 
de Jorge Ferreira. 
Vozes, concertina e mistura a cargo de Jorge 
Ferreira, na viola Ray Vasconcelos, nas teclas 

âlbum 
Marc Soucy e, nos arranjos, Marc Soucy e 
Jorge Ferreira. 
"Em minha casa mando eu", "Doce Mae", 
"Casa corn uma mulher feia", "Quero o Sim 
ou o Nào" e "Poucos Amigos", entre outros, 
sâo boa companhia para os habituais 
seguidores de Jorge Ferreira. 
Para encomendas, contactem pelo telefone: 
905 275-3595. 
Para quê mais palavras se todos gostam de 
Jorge Ferreira? 
É sô adquirir o CD ou a cassete e... ouvir! 

M STOfîE 

CHRYSLER DODGE JEEP 
JOSé CARLOS COELHO-VENDEDOR PORTUGUêS 

^ExcepLo: Viper, Prowler, Ram’e Town + 
Country, Jeep Liberty, Sebring Convertible 

lease price is pins Hewn payment freiiHt 1”. sec, adm, pde & ali appiicabii 

taxes. Cash seliing price is plus freight adm, pde a all applicable taxes. 

1030 Kins Si West Of lofhvrst 

I rlfiVi WTE 55 fouti owiMTovri» Mimv&n sTOWt a YWR 

ATENÇAO 
Esta é a ultima grande 

oportunidade de financiar o 

seu carro NOVO 

sem ser precise dinheiro 

de entrada. 

Este programa termina em 

Julho 7/2002 

2002 GRANP CHBIOKEE 
LTD 4X4 

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

Limited time only 

FINANCE 

TAMBEM 
FANTASTICOS SALDOS nos carros usados: 

Audi, BMW, volvo, Mercedes, Toyotas, 
Mazdas, Chrysler, GMC 
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PJ prenne 15 suspeites de 
fraudes em precesses de 
falência judicial ne Perte 

cns/PP vetarà ne 
Parlamente centra prepesta 
de PS de farmàcias seciais 

A PoHcia Judiciâria do Porto deteve 
15 pessoas suspeitas de actividade 
criminosa relacionada com processos 
de falência fraudulentos, corrupçào, 
abuso de poder e associaçâo crimi- 
nosa. 
As detençôes resultaram de uma op- 
eraçâo que abrangeu todo o Norte do 
pais e se estendeu até à area de 
Lisboa, com os objectivos gérais de lo- 
calizar e apreender um conjunto de 
elementos de prova e de deter vârios 
suspeitos. 
A operaçâo consistiu em cerca de 40 

buscas domiciliârias, a estabelecimen- 
tos comerciais, escritôrios de advoga- 
dos e locais de trabalho de fun- 
cionàrios judiciais e da segurança ju- 
dicial, em que foram apreendidas doc- 
umentaçâo contabilistica e financeira, 
viaturas de alto valor, obras de arte e 
uma lancha. 

Os detidos sâo funcionârios judiciais, 
représentantes de leiloeiras, de comis- 
sôes de credores e individuos que a- 
ctuavam como compradores e ar- 
rematadores. 

Governo justifica mobilidade 
na Funçâo Pûblica corn 
intéressés de recrutamente 
O novo diploma do governo sobre 
mobilidade do pessoal résulta do "in- 
teresse de recrutamento" do Estado e 
da vontade dos trabalhadores de en- 
contrarem um emprego "mais ùtil", 
afirmou a secretâria de Estado da 
Administraçâo Pûblica. 
Segundo Susana Toscano, o diploma, 
que esta "aberto a melhorias", prevê a 
criaçào de quadros supranumerârios 
em situaçôes de extinçâo, fusâo ou 
reestruturaçâo de organismes da 
Administraçâo Pûblica. 

Os funcionârios nessas situaçôes vâo 
dispor de 90 dias para procurar outra 
funçâo, apôs o que os salaries serâo 
reduzidos em um sexto, e nâo podem 
recusar a colocaçâo noutra funçâo a 
nâo ser por motives de saûde. 
A governante aproveitou para esclare- 
cer que as reafectaçôes de fun- 
cionârios pûblicos serâo feitas corn 
base "na missâo, habilitaçâo profis- 
sional e académica de cada um" e 
também de acordo corn a adequaçâo 
do perfil ao novo serviço. 

PSD considéra compativeis 
funçôes de Maria Eiisa como 
deputada e na DTP 
PSD e CDS-PP deverâo aprovar, na 
Comissâo Parlamentar de Etica, um 
relatôrio que conclui pela compatibi- 
lidade de Maria Elisa no exercicio si- 
multâneo de funçôes de deputada e 
jornalista da RTP. 
Em declaraçôes à Lusa, o deputado 
do PSD Eugénie Marinho, autor do 
relatôrio, advertiu, no entante, que as 
conclusôes "ainda nâo sâo definiti- 
vas". 

Segundo o deputado social-democra- 
ta, a dûvida de compatibilidade de 
Maria Elisa entre as suas funçôes de 
deputada e na RTP foi levantada pelo 
facto de a jornalista poder ter um vin- 
culo laboral prôprio de uma fun- 
cionâria pûblica na empresa de tele- 
visâo, mas o relatôrio sustenta que o 
contrato de trabalho de Maria Elisa 
com a RTP "é de direito privado - e 
nâo pûblico". 

Previsôes do Banco do Portugal sâo man 
comoço para governo 
As previsôes pessimistas do Banco de 
Portugal (BP) sobre a evoluçâo 
econômica em 2002 e 2003 sâo "um 
mau começo para um governo que 
prometeu crescimentos 1,5% acima da 
média europeia", considerou Ferro 
Rodrigues. 

"Penso que as previsôes (do BP) estâo 
jâ fortemente influenciadas pela 

politica econômica e pela gestâo de 
expectativas altamente negativa deste 
governo. Para um governo e um 
primeiro-ministro que prometiam 
uma convergêneia real em relaçâo â 
Uniâo Europeia e a possibilidade de 
um aumento de 1,5% a mais do que a 
UE, estes dados mostram que 
começam mal", afirmou o lider do 
PS, no Porto. 

O CDS/PP anunciou que votarâ con- 
tra o projecto do PS para a criaçâo de 
farmàcias sociais, rejeitando qualquer 
semelhança entre estas e as farmàcias 
das Misericôrdias. 
Em conferêneia de imprensa, o lider 
parlamentar dos democrata-cristâos, 
Telmo Correia, esclareceu que a 
posiçâo do CDS/PP - acolhida pelo ac- 
tual Governo - sempre foi a da de- 
voluçâo às Misericôrdias dos alvarâs 
das farmàcias hospitalares, naciona- 

lizados no pôs-25 de Abril. 
Diferente, no entender de Telmo 
Correia, é o projecto socialista de cri- 
açâo de noyas farmàcias sociais, que 
serâ debatido quinta-feira no 
Parlamento. 
"Sô se pode avançar sabendo quai a 
credibilidade das instituiçôes (a quem 
é concedido alvarâ) e se elas têm ex- 
periência anterior", considerou o 
lider dos deputados democrata- 
cristâos. 

Maioria PSD/PP rejeita 
recurso apresentado pelo PS 
quanta à lei da Televisâo 
A maioria PSD/PP rejeitou o pedido 
de impugnaçâo apresentado pelo PS 
da nova versâo da Lei da Televisâo e 
criticou implicitamente o présidente 
da Assembleia da Repûblica por ter 
admitido o recurso, suspendendo os 
trabalhos. 
O présidente da Assembleia da 
Repûblica suspendeu os trabalhos 
para que a Comissâo dos Assuntos 
Constitucionais pudesse apreciar o 
texto, onde o PS alegava vârias in- 
constitucionalidades da nova versâo 
da lei. 
No entanto, o parecer da Comissâo, 
elaborado pelos deputados 
Montalvâo Machado (PSD) e Nuno 
Melo (PP), deixa implicita a ideia de 
que o recurso nâo se justificava. 

No fim da reuniâo, o socialista Jorge 
Laeâo lamentou que o parecer "nâo 
diga nada quanto ,,à questâo de 
fundo", e revelou que o PS vai apre- 
sentar uma declaraçâo de voto contra 
a rejeiçâo do recurso pela maioria 
parlamentar. 

A nova versâo da Lei de Televisâo 
atribui à Alta Autoridade para a 
Comunicaçâo Social o poder de dar 
parecer sobre os nomes indicados 
pelo governo para as direcçôes de in- 
formaçâo e de programas da RTP. No 
entanto, o parecer serâ vinculativo 
apenas quando os nomes indicados 
pelo governo revelem falta de inde- 
pendência e de pluralismo, violando 
exigêneias da Constituiçào. 

Ministro da Ciência récusa 
comentar greve de fouie do 
présidente do Piaget 
o ministro da Ciência e do Ensino 
Superior vai explicar no final do mês 
as razôes que levaram à aprovaçâo ou 
nâo de alguns cursos, recusando-se a 
comentar a greve de fome do prési- 
dente do Instituto Piaget. 
Pedro Lynce vai dar a conhecer no 
final de Julho quais os cursos aprova- 
dos para este ano lectivo e, nessa al- 
tura, explicarâ as razôes que levaram 
â autorizaçâo ou nâo de alguns cur- 
sos. 
O présidente do Instituto Jean Piaget 

entrou em greve de fome segunda- 
feira, em protesto pela récusa do go- 
verno em homologar cursos de 
Enfermagem e em autorizar a abertu- 
ra de novas escolas de saûde da insti- 
tuiçâo. 

Oliveira e Cruz encontra-se junto ao 
Ministério da Ciência e do Ensino 
Superior, em Lisboa, com o objectivo 
de se manter em greve de fome até 
que o governo décida encontrar uma 
soluçâo para o caso. 

Viajar do Algarve a Usboa por auto-estrada é 
mais caro do que até Madrid 
A deslocaçâo por auto-estrada de um da a dar conta da primeira reuniâo do 
cidadâo algarvio à capital do seu pais novo executivo sindical, eleito em 
sairâ mais cara do que a viagem pelo congresso a 15 de Junho, aquela es- 
mesmo tipo de via até Madrid, con- trutura da CGTP considerou "ver- 
statou a Uniâo dos Sindicatos do gonhosa a cobrança" de portagens na 
Algarve (USAL). A2, que serâ inaugurada em fins de 
Em conferêneia de imprensa destina- Julho. 
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Azulejo cm Porfugal: www.instituto-camoes.pt 

iGO S4 HORAS POR DIA 

INFOBMAçOES: 
416.537.1088 

Estes radios estâo  I 'fn)®© ©©glMOOrlfê©© 0®®©O 
TORONTO: Viseu Electric - 896 College St. Tel: 
531-2847 * Manata - 846 Dundas St. West Tel: 
603-9572 * Artnova Furniture Plus - 992 Bloor St. 
west Tel: 532-1133 
MISSISSAUGA: Nova Pastry & Bakery - 3635 
Cawthra Rd. Tel: (905) 279-3206 * Impact 

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

FESTZVAL PORTUGUES CANAE 

Suporte de tolerância entre e exetismo 
e a sensualidade 

Sylvania 
Portable Ra«Uo / 

CassetteAM/FM /SCMO 

*60.'"* 
*Plus GST & PST 

519-432-3797 * Internacional Gift Shop, 416 
Hamilton Rd. 519-675-0446 * Atlantic Sea Fish 
Market, 708 Hamilton Rd. 
519-452-7511 * Ocean Food Center, 778 
Hamilton Rd. 519-452-1220 CAMBRIDGE: 
Beiros Supermarket 50 Ainslie St. S. 519-621-6950 

General Electric 

O AZULEJO é um elemento identificativo da Cultura portuguesa, reve- 
lando algumas das suas matrizes 
profundas: 
1. A capacidade de diâlogo com 
outros Povos, évidente pelo gosto 
por Exotismos em que aos temas 
de uma cultura europeia se mistu- 
ram, por exemplo, os das culturas 
arabes e indianas. 
2. Um expedite sentido pratico, 
revelado no uso de um material 
convencionalmente pobre, o azule- 
jo, como meio de qualificaçâo es- 
tética dos espaços interiores dos edificios e dos espaços urbanos. 
3. Uma especifica sensibilidade que em Portugal se orienta mais para valores 
de Sensualidade do que de Conceito, manifesta logo pela preferência de um 
material colorido, reflector de luz, pela expressâo imediata da pintura, e a es- 

colha das prôprias imagens mais centrada na 
descriçâo do real. 

Registo com «Nossa Senhora do Carmo», 
Fabrico de Coimbra, 1770 • 1780, 
MNA inv. 6111. 

foto: José Pessoa (DDF-IPM) 

Citizen JTR1822K 
Portable Radio AM/FM fl 00* 

Cassette/Recorder Player ^ ” ■ 

Panasonic RX-fS430 
stereo Radio/Cassette Recorder 

*125.""* 
Portable Radio 

AM/FM /SCMO 

Panasonic RK-D13 
*160.""* 

AM/FM/SMÔ, CD-Cassette Player 
corn Remote Control 
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CARNCIRO - 21/03 * 20/04 

Embora possa sentir uma maior vontade de tirar mais par 
tido da casa e da familia, vai ser ai onde as coisas se poderâo 
mostrar um pouco mais atabalhoadas, menos harmoniosas 
ou menos controladas. 

TOLRO - 21/04 A 20/05 

A passagem da Lua pela Casa IX (que simboliza o longin- 
quo) poderâ pôr em evidência as relaçô'es corn a sua familia 
e os seus contactos corn alguém distante. Tem alguém de 
familia no estrangeiro? Procure saber noticias. 

GfcMEOS - 21/05 A 20/06 -y» 
K 

Neste momento em que a Lua percorre a sua oitava Casa 
Astrolôgica, ira sentir maior capacidade de estratégia, maior 
sentido critico, maior concentraçâo de energia, mas tam- 
bém, um possivel acréscimo da sua ansiedade. 

CARANOLEJO - 21/00 A 21/07 

Jupiter em Oposiçào à Lua é um tempo de “tudo ou nada”. 
As relaçôes corn a pessoa amada e amigos serâo agora ou 
extremamente agradâveis, ou instâveis e quezilentas. Possui, 
neste momento, um elevado nivel energético, sendo melhor 
aplicâ-lo em assuntos prâticos. 

LEàO 

I 

22/07 A 22/0» 
Marte em Oposiçào à Lua représenta um momento de 
emoçôes intensas e conflitos emocionais. Neste momento 
poderâ ser dificil lidar corn o sexo oposto, embora fosse bom 
nesta altura desse mais importância aos aspectos positivos de 
qualquer relaçào. 

ViRGCM - 23/0» X. 
'V' 

A Lua visita a sua Casa Astrolôgica do EGO (Casa V), o 
que poderâ levâ-lo à descoberta de novos limites para a afir- 
maçào da sua personalidade. Neste momento, o desafio serâ 
assumir mais as suas atitudes, fazer coisas que tenham a sua 
marca pessoal e manifestar melhor os seus desejos.  

BALANçA - 23/09 A 22/10 

Nesta época a Lua irâ transitar pela area astrolôgica que governa 
as estruturas e recursos interiores. Récupéré as suas energias dor- 
mindo um pouco mais, dê assim mais importância ao seu des- 
canso, aproveite para recarregar as baterias. 

CSCORPIÂO - 23/10 A 21/11 

A Lua em Oposiçào a Marte tende a criar problemas entre amigos 
e colegas, tanto em casa como no trabaUio. Poderâ haver uma 
tendência para “explodir à minima coisa” que alguém faça, mas 
tenha coragem pois este é um trânsito de pouca duraçào. 

 SAGITÀRIO - 22/11 A 21/12 

A Lua estâ a passar pela sua Casa II (sector astrolôgico que 
bénéficia as relaçôes corn o piano material). Ela serâ re- 
sponsâvel pelo aumento de todos os seus ape.tites. A quanti- 
dade serâ para si bem mais importante que a qualidade. 

^,^,^CAPRICÔRNIO -22/12 A 20/01 ^ ^ ^ J 
Poderâ de novo sentir um regresso a si prôprio, uma maior 
atençào à sua individualidade. Médité, leia, escreva. Todos os 
inicios sâo aconselhados nesta altura de começo de ciclo. 

ÀQUÂRIO - 21/01 A19/02 

Corn a Lua transitando a sua casa XII, sentirâ como que 
um sexto sentido que o alertarâ e ajudarâ a decifrar situ- 
açôes menos claras ou mesmo prever o inesperado. 

PCiXCS - 20/02^^20/03 

^ 7 
^ ri 

Neste momento, em que a Lua percorre a sua décima 
primeira Casa Astrolôgica (sector relative às esperanças e 
às situaçôes momentâneas), coincidências, sincronias, sin- 
tomas, noticias inesperadas podem surgir. Tendência para 
gestes ou algumas situaçôes mais bruscas. 

Horizontal: 
1 - Quadro; dança .j 
brasileira (inv.). 
2 - Faça mover o barco 2 
corn os remos (inv.); 
eûmes. 3 
3 - Pron. pes.; rezo. 
4 - Parte da frente do 4 
barco (pl.); letra dobrada. 
5 - Aqui estâ; cor de ce- 5 
noura. 
6 - No meio do orto; quase ® 
obra; sâo parentes prôxi- 
mos. 
1 - Grande artéria; merca- 0 
do do peixe. 
8 - Português; brisa. g 
y - Pedra de moinho (inv.); 
romanesco (inv.). 1 0 
10 - Boa; grande casa. 

123456789 10 

Vertical; 
1 - Moderados. 2 - Aposentado; nociva. 3 - Observa um livre; artigo (pl.); estâ 
ralo. 4 - Serve para atacar ou defender; coutada (inv.) 5 - Rede de arrasto. 
6 - Vazio; fecho as asas para descer mais depressa (inv.) 7 - Irreal; ali. 
8 - Sensivel; afastar-se. 9 - Letra grega; escolhida. 10 - Estâ na fase; très terços 
fazem um. 

As soluçôes da ediçâo anterior: 
horizontals 
1- selecçâo 2 - eleger; id 3 - vero; mirado 4 - irmâo 5 - ro; seis; pe 6- il; 
tinto 7 - dona; oito 8 - ari; oslo 9 - aivah; mâ 10 - eul; osorom 
verticals: 
1- severidade 2 - ele; olor 3 - 1er; niai 4 - egoista; 5 - ce; rei; ovo 6 - crimi- 
nosas 7 - rastilho 8 - ao; oto 9 - id; mo 10 - odores; lam 

Embora estas duas imagens pareçam idênficas, 
possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 
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Festival Português, Canal 2 • 24 horas pcfr dia • 7 dias por semana 

A cultura portuguesa consigo todos os dias! 

www.cirvfm.corn 

C MîJSICA } Ç CINEMA ) ( Jooos ) ( ENTREVISTAS ^ 

Elton John perde 
nova batalha legal 

NOTîCIAS 

Ura tribunal londrino 
voltou a nâo dar razâo a 
Elton John na luta que o 
müsico travou contra os 
seus ex-contabilistas. O 
cantor quis reabrir o pro- 
cesso em que acusava a 
empresa Price waterhouse 
Cooper de ter sido négli- 
gente na gestâo das suas 
finanças. 
Quando este processo foi 
entregue no Supremo 
Tribunal, Elton John 
acabou por perder o caso 
e nâo reaver o dinheiro. O 
müsico tentou reaver 14 
milhôes de libras, mas 
acabou por gastar 8 mil- 
hôes de libras com despe- 
sas nos tribunals. 
A conclusâo a que chegou 

o Court of Appeal de Londres foi semelhante à do Supremo 
Tribunal, adiantando que os gastos négligentes foram da respons- 
abilidade de Elton John e nâo da mâ gestâo da empresa que toma- 
va conta das suas finanças. O cantor foi proibido de reabrir o caso. 

lança CD ao vivo e DVD 
o i^nncerto t omemoralivu dos 
10 auos de carreira do brasileii-o 
Gaberiel O Pensador, a realizar 
em SetïJnbnï, vai ser gravado 
par,i uma futura odiçâo de um 
CD vjvo e um DVD. 
Gabiiçl O Pensador tinha apt*- 
nas cm mente gravar um disco 
com c attçôes incitas, mas a sua 
ediiciKi discogtâfica insisüu em 
celebnüf esta data corn a 
gravaçâo âudio e video do con- 
certo. 
O rapper brasilciro tornou-se 
conhecido do publico português 
corn os icmas «Tô Feliz (Matci o 
PresideiUiJ» e «Lftraburra*». O 
hip-ho]) c ü meiü onde Gabriel 
se mo\c mais à vontade, mas 
nem pot isso deixa de enveredar 
por ou II os cstilos de mûaica, 
como o loik ou a musica popu- 
lar brasileira. As criticas â so- 
ciedade e à politica do Brasil sâo 
uma constante nas suas letras. 
Gabriel O Pensador iniciou a sua 
carreira em 1992, corn um disco 
homônimo, ao quai se seguiram 

«Alnda Ê Sd O Começo» (1995), 
«Q«ebmi*C^iJ€!ça»(i9&7), «Nudegas 

Mesmo .\l.ts Nâo ^ja Sempre O 
Mesmo» (2001). 

Duran Duran: régressa em disco jà preparad 
Os Duran Duran jâ têm prontas 15 
cançôes para o album que vai marcar 
o seu regresso corn a formaçâo origi- 
nal. «Taste ot Summer» deverâ ser o 
primeiro single. O disco tem o lança- 
mento marcado para o final deste 
ano. Segundo avançou a 
Billboard.com, o produtor do disco 
Nile Rodgers, jâ antigo colaborador, 
afirmou que o grupo apresenta neste 
conjunto de cançôes uma sonori- 
dade que junta os Clash aos Blondie 
e aos Ramones, mas sem fugir à 

marca melôdica propria dos Duran 
Duran. Os cinco elementos da for- 
maçâo original dos Duran Duran tra- 
balharam pela ultima vez juntos em 
1985 para gravar o single «A View To 
Kill» para a banda sonora de James 
Bond. Em 1986, o guitarrista Andy 
Taylor deixou o grupo, logo seguido 
do baterista Roger Taylor. O baixista 
John Taylor abandonou os Duran 
Duran em 1996. O vocalista Simon 
Le Bon e o teclista Nick Rhodes com- 
pletaram esta formaçâo, integrando 

o grupo desde o inicio em 1981. 
Niles Rodgers confirmou ainda que 
no seu conjunto os Duran Duran nâo 
mudaram muito. É como ter começa- 
do no ponto onde tinham ficado 
parados no passade. 
Os Duran Duran deverâo estar 
prestes a anunciar a editora que vai 
lançar este disco e a data definitiva. 
Ficou jâ confirmado que logo apôs a 
ediçâo do album de reuniâo, os 
Duran Duran vâo fazer uma di- 
gressâo. 

Guns N' Roses editam ((Chinese Democracy» 
em Setembro 
Depuis de vârios adiamentos, os Guns 
N ' Roses fixaram, finalmente, uma 
data para editar o novo album de origi- 
nais. «Chinese Democracy» sera lança- 
do em Setembro, preenchendo um 
vazio de 11 anos sem originais da 
banda. 
Esta ausência prende-se com a saida 
dos elementos fundamentais da banda 
como o guitarrista Slash e o baixista 

J- 4 

Duff McKag^i\,^^e constituiam a for- 
maçâo origfeal d"^ tâo conturbado 
grupo. ' 
Ao longo destes 11 anos, o vocalista 
Axl Rose gravou e guardou na sua 
«gaveta» cerca de 70 temas originais 
dignos de serem editados. 
O disco «Chinese Democracy», suces- 
sor de «Use Your Illusion», pode incluir 
o tema «Oh My God» que Axl Rose 

compôs para a banda sonora do filme 
«End Of Days» (1999). 

Actualmente os Guns N ' Roses sào 
constituidos pelo Axl Rose, vocalista, 
pelo teclista Dizzy Reedos, pelos gui- 
tarristas Robin Finck e Buckethead, 
pelo teclista Chris Pittman, pelo bai- 
xista Tommy Stinson e pelo o baterista 
Brain. 
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Promotor e interveniente das célébrés 
Conferências do Casino, historiador 
da literatura, introdutor em Portugal 
dos estudos linguisticos e da peda- 
gogia, Francisco Adolfo Coelho (1847- 
1919) foi sobretudo - a par de Teôfilo 
Braga, Consiglieri Pedroso, Leite de 
Vasconcelos e Rocha Peixoto - uma 
das figuras decisivas na constituiçâo e 
desenvolvimento inicial da etnografia 
e da antropologia em Portugal, no de- 
curso do periodo que se estende dos 
anos 70/80 do século XIX até às 
primeiras décadas do século XX. 
De acordo corn as linhas gérais desse 
periodo, a obra de Coelho começou 
por privilegiar o estudo da literatura e 
das tradiçôes populares. Na area da 
literatura popular, Adolfo Coelho or- 
ganizou nomeadamente a primeira 
recolha sistemâtica de contos popu- 
lares portugueses (Os Contos 
Populares Portugueses, 1879) assim 
como as primeiras recolhas de lite- 
ratura e tradiçôes infantis (Jogos e 
Rimas Infantis, 1883). Na area das 
tradiçôes populares, além de inù- 
meros outros estudos avulsos, Coelho 
foi o autor dos Materiais para o 
Estudo das Pestas, Crenças e 
Costumes Populares Portugueses 
(1880) - publicados na Revista de 

Etnologia e Glotologia por ele funda- 
da e dirigida - e que constituem uma 
das mais importantes recolhas de 
tradiçôes populares da antropologia 
portuguesa oitocentista. A este inter- 
esse inicial pela literatura e pelas 
tradiçôes populares, Adolfo Coelho 
acrescentou, posteriormente aos anos 
80 do século XIX, um interesse mais 
alargado por outros dominios da cul- 
tura popular portuguesa. Esse proces- 
so de alargamento temâtico da sua 
pesquisa é testemunhado antes do 
mais pelos programas de estudos 
etnogrâficos e antropolôgicos de que 
foi o autor, corn particular destaque 
para aquele que foi publicado sob o ti- 
tulo Exposiçâo Etnogrâfica 
Portuguesa (1896). Mas encontrou 
também eco num conjunto de investi- 
gaçôes concretas, entre as quais se 
salientam Os Ciganos de Portugal 
( 1892), diversos estudos sobre cultura 
material (A Caprificaçâo, 1896, Alfaia 
Agricola Portuguesa, 1901), e, sobre- 
tudo, os ensaios consagrados à 
anâlise, a partir de um ponto de vista 
antropolôgico, de questôes de na- 
tureza pedagôgica (Os Elementos 
Tradicionais da Educaçâo, 1883, A 
Pedagogia do Povo Português, 1898 e 
Cultura e Analfabetismo, 1916). 

Caracterizada por uma importante 
abertura temâtica, a obra de Adolfo 
Coelho pode também ser vista como 
um lugar onde se cruzam de forma si- 
multaneamente ecléctica e rigorosa os 
diferentes modelos teôricos que, na 
época, se encontravam à disposiçâo 
dos estudiosos da cultura popular. 
Nas areas da literatura e das tradiçôes 
populares, as referências teôricas us- 
adas por Coelho vâo do difusionismo 
pré-evolucionista de Theodor Benfey 
à mitologia comparada de Max 
Müller e ao evolucionismo de Tylor e 
Lang. Na sua restante produçâo 
antropolôgica, é possivel detectar, a 
par de uma importante influência 
evolucionista, uma certa abertura re- 
lativamente ao difusionismo alemâo 
e, mesmo, em relaçâo à Escola 
Sociolôgica Francesa de Durkheim e 
Mauss. 
Resultando de um esforço multifa- 
cetado e irrequieto para enraizar em 
Portugal uma tradiçâo de estudos 
antropolôgicos atenta aos desenvolvi- 
mentos que a disciplina conhece in- 
ternacionalmente entre os anos 70 do 
século XX e o inicio do século XX, a 
obra de Adolfo Coelho deve também 
ser vista como um lugar onde ganha 
corpo uma reflexâo sobre Portugal e 

sobre a cul- 
tura popular 
portuguesa 
m a r c a d a 
por um dos 
grandes 
temas estru- 
turantes do pensamento português 
oitocentista: o tema da decadência e 
da regeneraçâo nacionais. A opçâo de 
Coelho por esse tema remonta à sua 
participaçâo nas Conferências do 
Casino. Mas tem também expressào 
na sua obra antropolôgica, onde é 
possivel encontrar uma permanente 
oscilaçâo entre duas formas de encar- 
ar a cultura popular portuguesa. <Esta 
ora é vista como um factor de rege- 
neraçâo susceptivel de contrariar a 
decadência do pais, ora é vista como 
um dominio ele prôprio afectado pelo 
irreversivel declinio da nacionalidade. 
Pela vontade de saber que nela se ex- 
pressa, pelo espirito inovador e irre- 
quietismo intelectual que a atraves- 
sam, pelo seu comprometimento corn 
as grandes questôes do seu tempo, a 
obra etnogrâfica e antropolôgica de 
Adolfo Coelho deve pois ser vista 
como um dos "lugares de memôria" 
da antropologia e da cultura por- 
tuguesas. 

Sistema de alarme de 
centrele aéree sufço 
estava desligada 
O sistema de alarme anti-colisâo da 
empresa de controlo aéreo suiço 
Skyguide estava desligado quando, se- 
gunda-feira, dois aviôes colidiram em 
pleno voo sobre a localidade alemâ de 
Uberlingen. 
O porta-voz da Skyguide, Patrick 
Herr, confirmou que o sistema esteve 
fora de serviço durante "algumas 
horas" devido a um operaçâo de 
manutençâo e que os controladores 
aéreos estavam ao corrente do facto. 
Este sistema de alarme indica auto- 

maticamente aos controladores se hâ 
aparelhos em rota de colisâo. No en- 
tanto, caso esteja fora de serviço, sào 
os prôprios controladores que têm de 
alertar para esse perigo. 
Apesar de a catâstrofe se ter registado 
em territôrio alemâo, a empresa en- 
carregada do controlo aéreo na zona é 
a suiça Skyguide, que esta a ser alvo 
das criticas pela forma como actuou o 
controlador aéreo responsâvel pela 
supervisâo na altura do acidente,.que 
causou 71 mortos. 
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Novo tratamento prolonga a 
vida a pessoas corn cancro 
Investigadores noruegueses desen- 
volveram um tratamento que pode 
prolongar a vida das pessoas corn can- 
cro, revelou o jornal electrônico 
norueguês "Nettavisen". 

"Encontrâmos o calcanhar de Aquiles 
das células cancerigenas", afirmou 
Gustav Gaudernack, que dirige uma 
équipa de investigadores do 
Radiumhospital, um hospital de Oslo 

especializado na luta contra o cancro. 
Administrado sob a forma de in- 
jecçâo, o tratamento ataca a telom- 
erase, uma enzima que permite às 
células cancerosas dividirem- se e 
multiplicarem-se indefinidamente. 
"Este tratamento é terapêutico. Nào 
cura o cancro, mas pode estabilizar o 
desenvolvimento das células can- 
cerosas e reforçar as defesas imu- 
nitârias", explicou Gaudernack. 

Impronsa israelita 
alirma nue Shimon Pores 
estâ a preparar 
a demissâo 
O chefe da diplomacia israelita. 
Shimon Peres, poderâ estar a 
preparar a sua demissâo do governo 
liderado por Ariel Sharon, por nâo 
concordar corn as politicas relativas 
aos palestinianos que o primeiro-mi- 
nistro tem defendido. 
Vârios jornais israelitas escrevem que 
o ministro trabalhista se "divorciou" 
finalmente do seu parceiro nas hon- 
ras do Prémio Nobel da Paz, Yasser 
Arafat, e que até jâ começou a redigir 
a carta de demissâo. 
Ainda no domingo, num encontro a 

sôs corn o primeiro- ministro Ariel 
Sharon, Peres sustentou dois pontos 
cruciais: abertura de diâlogo corn out- 
ras personalidades palestinianas e 
medidas humanitârias israelitas de 
ajuda à populaçâo palestiniana. 
A demissâo de Peres traria consigo, 
provavelmente, o abandono da coli- 
gaçâo por parte do Partido 
Trabalhista, o que séria negativo para 
Sharon, sobretudo agora que mais né- 
cessita daquela força politica na coli- 
gaçâo governamental para enfrentar a 
oposiçâo. 
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SAüDE 

SAUDE EM SUA CASA 
CONTROIAR A FORÇA 
REPRODUCTIVA DA NATUREZA 

Qualquer espécie para con- 
seguir propagaçâo e diminuir as possi- 
bilidades de extinçâo tem de comperi- 
sar a destruiçâo pelas forças adversas 
da natureza, e sô poderâ sobreviver se 
tiver instinto e actividade sexual bas- 
tante fortes para alcançar uma alta re- 
produtibilidade. O homem ao con- 
seguir dominar as forças adversas da 
natureza ficou com a sua enorme 
funçâo reprodutiva exagerada; por isso 
O seu excesso de fertilidade tem de ser 
controlado, nào sô corn disciplina, e 
por vezes sacrificios pessoais, mas tam- 
bém corn a ajuda de métodos artifici- 
ais. Se assim nâo fizesse, os estados de 
miséria e infelicidade que, apesar do 
avanço da civilizaçâo ainda hoje exis- 
tem em quantidade injustificada e ina- 
ceitâvel, teriam, corn o aumento incon- 
trolado da populaçâo, consequências 
severas e imprevisiveis. 

A contracepçâo é a inter- 
vençâo do ser humano para controlar a 
sua força reprodutora. Dos très méto- 
dos de contracepçâo conhecidos desde 
a antiguidade, sô um deles, o coito in- 
terrupto, que consiste na retirada do 
pénis da vagina antes da ejaculaçâo, 
pode ser altamente efectivo se o 
homem tiver controlo suficiente. O 
duché vaginal depuis do coito, para ten- 
tar evitar engravidar, é uma crença 
popular que falha quase sempre. O pro- 
longamento da amamentaçâo por lon- 
gos periodos de tempo é um método 
em desuso nos paises desenvolvidos, 
mas ainda pode evitar muitas 
gravidezes no terceiro mundo; contudo 
6% das mulheres a amamentar, mesmo 
sem menstruaçâo podem ovular, o que 
vai contribuir para uma grande falha 
deste método. 

Dos métodos tradicionais, um 
dos mais usados é evitar os dias da ovu- 
laçâo que jâ descrevi no artigo sobre as 
ovulaçôes. O preservative masculine, jâ 
usado feito de pele, para protecçâo da 
mulher pelo famoso Casanova, é hoje 
um dos métodos mais seguros, e tem 
ainda a grande vantagem de protéger 
de contaminaçôes venéreas, devendo 
ser usado sempre que a possibilidade 
duma infecçâo de origem sexual possa 
existir. As falhas possiveis do preserva- 
tive, embora infrequentes, sâo devido 
ao facto de muitos homens nâo usarem 
uma boa técnica: Podem colocar o 
preservative jâ tarde, depuis do pénis 
ter derramado algum sémen; ou 
podem retira-lo tarde demais, depuis 
do pénis perder a tesâo e volume 
necessârios para permitir um bom 
ajustamento. Corn uma boa técnica o 
uso do preservative é bastante efectivo 
e, se for usado juntamente corn cremes 
ou espumas medicamentadas contra a 
acçâo dos espermatozôides, a sua efec- 
tividade anticoncepcional é quase 
100%. Contudo os preservatives podem 
romper, e très em cada mil podem ter 
defeitos de fabrico; por isso, a re- 

putaçâo do fabricante é um factor im- 
portante para a segurança desde méto- 
do. 

Os diafragmas sâo coberturas 
especiais colocadas na parte saliente do 
colo uterino por médicos ou enfer- 
meiras corn experiência neste tipo de 
aparelho que hoje sâo usados muito 
raramente. Muito mais simples, por 
serem introduzidas na vagina pela 
prôpria mulher, sâo as esponjas especi- 
ais embebidas em medicamentos con- 
tra a acçâo dos espermatozôides, que 
sâo efectivas por um période de 24 
horas, mas podem falhar algumas 
vezes. 

O método moderne mais fre- 
quentemente utilizado, por ser simples 
e, se for tornado adequadamente, cem 
por cento efectivo, é a pilula anticon- 
cepcional. As pilulas sâo hormonas 
femininas sintéticas semelhantes às 
hormonas naturals que, mesmo em 
doses pequenas, suprimem a ovulaçâo. 
Embora os seus efeitos secundârios 
sejam pouces e menores, em mulheres 
fumadoras, ou aquelas que tiveram 
flebite ou trombose nas veias das per- 
nas, hâ um risco de trombose; estas 
complicaçôes sâo raras, sobretudo 
antes dos vinte e cinco anos, aumen- 
tando progressivamente corn a idade; 
contudo, raramente, podem causar in- 
capacidade permanente, ou ser mor- 
tals. Mas a pilula, para além de evitar 
as possiveis complicaçôes duma 
gravidez, também pode protéger a mu- 
lher ao reduzir a frequência do cancre 
da cavidade uterina e do ovârio para 
cerca de metade, as doenças dolorosas 
da marna, as dores da menstruaçâo, e a 
perça de sangue menstrual que é causa 
frequente de anemia. Quando uma 
mulher nâo tem capacidade, ou a pos- 
sibilidade de tomar a pilula diaria- 
mente, existe a alternativa da inserçâo 
duma câpsula corn uma hormona que, 
depositada debaixo da pele, vai fazer 
um efeito inibidor da ovulaçâo por um 
période prolongado. 

Os aparelhos anticoncep- 
cionais intra-uterinos vâo fazer corn 
que o ôvulo fecundado nâo se possa 
fixar e desenvolver. Embora estes ob- 
jectes, colocados dentro do utero, nâo 
sejam drogas, e sejam geralmente bem 
tolerados e altamente efectivos, podem 
todavia aumentar a perça de sangue e 
o desconforto menstrual, e aumentar a 
possibilidade de certas infecçôes no 
utero e trompas que podem originar 
mais tarde a infertilidade. A gravidez 
fora do utero, um problema perigoso e 
por vezes fatal, é muito mais frequente 
em mulheres corn aparelhos anticon- 
cepcionais; ao contrario do que acon- 
tece em mulheres que tomam a pilula. 

Algumas métodos anticoncep- 
cionais, executados por processos oper- 
atôrios, sâo de carâcter permanente. A 

vasectomia, uma operaçâo 
de esterilizaçâo que consiste 
no bloqueamento cirürgico 
dos dois canais deferentes 
que ligam os testiculos âs 
vesiculas seminais, é feita no escroto do 
homem corn anestesia local.. Embora a 
funçâo sexual, incluindo o orgasmo da 
ejaculaçâo, seja depois da operaçâo 
perfeitamente normal, o sémen ejacu- 
îado nâo contem espermatozôides para 
fecundar. O casai, ao optar pela vasec- 
tomia, uma operaçâo simples e sem 
complicaçôes perigosas, pode evitar os 
perigos da anestesia gérai, e a irre- 
versibilidade praticamente total da es- 
terilizaçâo cirùrgicas na mulher. 

A primeira operaçâo de esteri- 
lizaçâo na mulher foi a ligaçâo das 
trompas, pela quai os dois oviductos 
sâo cortados numa operaçâo de barri- 
ga aberta. Hoje em dia faz-se geral- 
mente uma operaçâo mais simples uti- 
lizando um aparelho: o laparoscôpio, 
pelo quai o cirurgiâo ginecologista vi- 
sualiza o interior da barriga produzin- 
do um bloqueio em ambas as trompas 
por coagulaçâo eléctrica. A coagulaçâo 
das trompas nécessita apenas de dois 
pequenos cortes na zona do umbigo e 
baixo ventre e, se nâo acontecerem as 
raras mas possiveis complicaçôes como 

a hemorragia, nâo é 
necessârio à mulher ficar no 
hospital. 

A explicaçâo e cons- 
ciencializaçâo das causas e efeitos 
duma gravidez indesejâvel, assim 
como o conhecimento dos métodos e 
sua eficiência na prevençâo da 
gravidez, devem ser ensinados, o mais 
cedo possivel, a todos os adultos, sobré- 
tudo à mulher jovem depois da puber- 
dade. Isso poderâ evitar, sobremaneira, 
situaçôes dificeis e dolorosas na saüde e 
felicidade pessoal e familiar, ou 
soluçôes controversas e muitas vezes 
perigosas, como a terminaçâo da 
gravidez. O aborto, muitas vezes pode 
ser a ünica libertaçâo misericordiosa 
de quem, corn gravidez infeliz por falta 
de conhecimento, tem a vida num in- 
ferno. Nécessita essa pessoa com- 
paixâo, como ensinou Cristo? Ou tem, 
segundo os dogmas e contradiçôes da 
religiâo, de continuar em miséria e 
sofrimento? Nesta confusâo intelectual 
do direito à vida onde esta a sua com- 
ponente essencial: o direito à felici- 
dade? Onde estâ, para quem deixa a 
soluçâo dessa miséria entregue a mâos 
sujas e criminosas da ilegalidade, os 
principios cristâos do dô e piedade pelo 
sofrimento! 
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O Canadian Madeira Club- 
Madeira House Community 
Centre realizou no seu alindado 
parque, no ultimo fim-de-semana, 
as festas em honra de Sâo Pedro 
e, em simultâneo no Domingo, 
dia 30, as comemoraçôes oficiais 
do DIA DA MADEIRA e do 
DIA DO CANADA. 
As cerimonias foram presididas 
pelo Cônsul-Geral de Portugal, 
Dr. Joao Perestrello, acompa- 
nhado do Vice-Consul 
Crescêncio José Ferreira, do 
Présidente do Canadian Madeira 
Club Luis Bettencourt, do 
Membro do Conselho 
Permanente das Comunidades 

Madeirenses José Mario Coelho, 
dos pioneiros que içaram as ban- 
deiras e muita gente que, à som- 
bra do frondoso arvoredo (dia de 
calor intense...), nâo deixou de 
participar na cerimonia. O Dr. 
Joao Perestrello, que em breve 
deixa a sua missâo diplomàtica 
no Canada e a vai prosseguir na 
Australia, exaltou o Dia da 
Madeira e do Canada, tào bem 
lembrados no Madeira Park, ref- 
erenciou a felicidade de ter tido 
um colaborador tâo valioso como 
o pioneiro madeirense e Vice- 
Consul Crescêncio Ferreira, que 
agora se aposenta, lamentando 
ser aquela a sua ultima missâo ofi- 

cial no Madeira Park, mas prom- 
etendo voltar sempre que possiv- 
el. 
O hino do Canada foi interpreta- 
do pela jovem e prometedora 
Amanda Pontes, de Winnipeg. Os 
hinos da Madeira e de Portugal, 
foram ouvidos por intermédio de 
gravaçâo. Seguiu-se um saboroso 
"Madeira de Honra", com vivas à 
Madeira e ao Canada. 
Para melhor comemorar o dia, 
houve müsica com o Midnight 
Illusion, cantigas com a Amanda 
Pontes, farra com alguns elemen- 
tos do rancho folclorico de 
Bradford e exibiçâo do Rancho 
Folclorico Madeirense. Isto, para 

além das "espetadas" e 
outros petiscos que 
deram um cheirinho 
especial ao Madeira 
Park. Cheirava às nos- 
sas coisas, às nossas 
gentes! 
Um dia bem passado, 
um dia bem vivido! 

JMC 

Amanda Pontes canlando o hino do Canada^ ladeada por Luis Bettencourt^ José Mârio 
Coelho, Dr. Joào Perestrello e Crescêncio Ferreira 

 ^^ ' ■  m 
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O Conjunto 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 

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. 

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

Pessoal para companhia em Hamilton, com 
varias posiçôes em aberto, desde escritôrio a 
vendas. Contactar Carlos. Tel.:905-523-8943. 

Alfaiate ou costureira e empregado de vendas, 
para loja de roupa. 
Tel.:416-366-7346. 

Pasteleiro/a. Contactar Manuel Lopes. 
Tel.:416-537-9243. 

Empregada para caixa de supermercado. 
Contactar Manuel Carvalhas. 
Tel.:416-769-2ülÜ. 

Vendedores para empresa distribuidora. Nâo 
précisa falar Inglês. Tel.:416-738-6352. 

Pessoa para limpeza de carpetes em 
Scarborough. Contactar Ercilia. 
Tel.:416-5Ü2-4548. 

Preparador para oficina Portuguesa. 
Tel.:416-251-9688. 

Pessoa corn carta de conduçào e experiência, 
para companhia de jardinagem. Contactar 
Eddie Torres. Tel.:416-569-9182. 

Alfaiates para companhia de confecçôes. 
Contactar Jerry. 
Tel.:416-243-5028. 

Aluga-se terreno bem protegido na 

Caledonia e Castlefield, ôptimo para 

grandes arrumaçôes de materials de 

construçâo e mâquinas pesadas. 

Telefone jâ: 

416 604-7000 

Pessoa para peixaria em Mississauga. 
Tel.:9Ü5-27Ü-3198. 

Para escritôrio, que fale português 

e mÿês. Enviar resumo de habiU- 

taçôes para o Fax: 416 515-0106. 

Lombo de Novilho Ladeado 
InCREDItriTES; para4pessoas 

0,300 kg Lombo de Novilho 

0,150 kg Batata Vermelha 
0,100 kg Alho Frances 
0,150 kg Frutos Silvestres 
1 Dl Demi Glace 
0.100 Kg Manteiga 
q.b. Sal 
q.b. Pimenta 
q.b Noz Moscada 

COnPECÇttO: 
1 - Corta-se o lombo corn cerca de 300 grs. 
2 - Ladear a carne corn bacon e presunto. 
3 - Descascar batata e cozê-la. 
4 - Cortar uma Juliana de alho francês e estufâ-la a bran- 
co em manteiga. 
5 - Fazer da batata puré e envolvê-lo corn JuUana de 
alho francês, temperar corn sal, pimenta e noz moscada. 
6 - Temperar o lombo e corâ-lo em prîuca gordura 
7 - Saltear os frutos silvestres e juntar-lhe o moUio demi- 
glace. 

Sobremesa: 

Bolo Chiffon de laraiija 
InCREDItriTES: 16 ovos 

315 grs de açücar 
150 grs de farinha de trigo 
1,25 dl de sumo de laranja 
1 colher de châ de sal fino 
1 colher de châ de fermento em pô 
3/4 de châvena de ôleo 
raspa dd casca de 1 laranja 

(OnEECÇflO: 

Misture muito bem a farinha corn o açücar junte 

o ôleo, a raspa da casca da laranja, o sumo, o sal, 
as gemas e, bata tudo muito bem durante 20 min- 
utos. 

Bata as claras em castelo bem forte e adicione ao 
preparado, envolvendo sem bâter, junte também 

nesta altura o fermento em pô. 
Barre muito bem uma forma grande corn cham- 
iné e deite o preparado. 

Alise e leve a cozer em forno moderado durante 1 
hora. 

Depois de cozido retire do forno e vire imediata- 
mente sobre um prato de serviço e deixe arrefecer 
coin a forma. 

*E importante nâo abrir a porta do forno enquan- 
to o bolo coze, porque se for aberta o bolo abate, 

sô se abre no fim do tempo da cozedura. 
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Academia do Bacalhau.. ao ar livre 

Nâo, nâo foi um piquenique mas um 
cotivivio "'bacalhoeiro" ao ar livre, 
bem dentro da cidade de Toronto. 
A Academia do Bacalhau de 
Toronto levou as Comadres e 

Compadres para o patio da Bairrada 
Cburrasqueira, em ambiente de festa 
e de boas vindas ao Verâo. Sim, 
porque a seguir sâo as boas idas de 
Verâo, pois as comadres e os com- 

padres vâo de férias regaladas até lo- 
cais de veraneio que tenhara "baca- 
lhau corn todos"! 
Com todos e corn todas, nâo se pode 
discriminar. 

Ao compadre-presidente Rui Gomes 
e sens fiéis companheiros, dsejamos 
boas férias e melhor bacalhau. 
Até à volta. 

JMC 

Michael Jackson e Sony compram 
de 55.000 cançôes conntry 
A estrela da müsica pop Michael 
Jackson e a Sony Music acordaram 
em conjunto comprar a companhia 
Acuff-Rose, proprietâria dos direitos 

de 55.000 cançôes country por 157 
milhôes de dôlares. 
O catâlogo da Acuff-Rose inclui mais 
de 100 cançôes que passaram pelo 

menos um milhâo de vezes 

mm 
ARTNOVA Furniture Plus tem para os seus 

amigos e clientes, um armazém recheado de 
artigos a preços baixos! 

Éi isso 
mesmo! 
Todo O 

”sïdck" do 
armazém 
esta agora 

naloja. 

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

Esté nos ültimos dies. Aproveite jé! 

Visin lÂ A AHïNOWA FUBNITOBE PEUS 

W2 ilJiJiJi tjL üJJJ 
416-53S-1133 

nas radios, entre elas o clâssico de 
Roy Orbison "Pretty Woman" e 
"Tennesse Waltz" de Patti Page. 
Acuff-Rose era propriedade da empre- 
sa Gaylord, dona de hotéis e campos 
de golf, que informou ir o dinheiro da 
venda ser utilizado para pagar dividas 
e para investimentos nos seus hotéis. 
Sony/ATV, a sociedade formada em 
1995 por Jackson, Sony Music 
International e Sony Music do Japâo, 
é proprietâria dos direitos de autor 
das cançôes dos Beatles, Miles Davis, 
Bob Dylan e Pearl Jam, entre outros. 

Um quarto das escolas 
do 1" cicio do ensino 
bàsico om risco do 
foGhar 
Uma em cada quatre escolas 
do 1° cicio do ensino bâsico de 
todo o pais sera encerrada se o 
governo decidir levar adiante 
a intençào de fechar todos os 
estabelecimentos de ensino 
corn menos de dez alunos. 
Esta é a conclusào de um estu- 
do feito em Junho pela 
Federaçào Nacional de 
Professores (Fenprof), que dâ 
conta de que, das 8354 escolas 
do 1° cicio do Ensino Bâsico, 
2177 têm apenas até dez 
alunos. 
Desse numéro, 11,5% sâo esco- 

las corn entre um e cinco 
alunos e 14,5% corn entre seis e 
dez crianças. 
Para Francisco Almeida, diri- 
gente da Fenprof, ao determi- 
nar o encerramento das esco- 
las corn menos de dez alunos, 
"o governo esta a resvalar para 
o mais fâcil". 
"Por razôes que têm a ver corn 
a geografia do pais e até corn o 
clima, vamos ter situaçôes de 
crianças que durante semanas 
nâo vâo poder ir à escola, 
porque nâo vâo poder sair da 
aldeia", acrescentou. 
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Encontrada uma das "caixas nearas" do 
Boeing da DHl 
Uma das duas "caixas negras" 
do Boeing que entrou em co- 
lisâo corn um Tupolev russo 
por cima do lago Constança, 
sudoeste da Alemanha, na 
noite de segunda para terça- 
feira, fazendo 71 mortos, foi 
encontrada. 

Segundo o chefe da policia de 

Friedrichshafen, a "caixa 
negra" - que contém as 
gravaçôes dos dados de voo - 
foi encontrada no local onde 
O Boeing se despenhou. 

Por seu lado, o grupo DHL, 
que havia fretado o Boeing, 
declarou que as duas "caixas 
negras" do aparelho tinham 

sido descobertas. 

No entanto, o chefe da policia 
de Friedrichshafen declarou 
que o gravador de vozes en- 
contrado à tarde nos de- 
stroços dos dois aviôes era 
"provavelmente o do 
Tupolev", mas que nâo tinha 
ainda "a certeza". 

Durante a manhâ , tinha sido 
encontrada a "caixa negra" 
do Tupolev contendo os 
dados de voo. 

Quinze peritos russos 
chegaram a Friedrichshafen, 
perto do lago Constança, 
para participar no inquérito 
sobre as causas do acidente. 

101/Estarreja: "Ou mudam o traçado, ou vâo 
ter de nos aturar" 
o présidente da Câmara Municipal 
de Estarreja, o social-democrata 
Eduardo Matos, garantiu que o 
Governo "vai ter de aturar" a autar- 
quia, se recusar satisfazer reivindi- 
caçôes locals quanto ao traçado do fu- 
turo itinerârio complementar nr.l 
(ICI). 
"A luta que mantivemos no tempo do 
governo socialista continua. 
Se o traçado nâo for alterado como 
pretendemos, vâo ter de nos aturar", 
disse Eduardo Matos à Agência Lusa. 
A via, que ligarâ Ovar a Albergaria, 
foi projectada para uma zona a 
nascente de Estarreja, prôxima da 
auto-estrada Al, mas a Câmara deste 
concelho e a sua congénère da 

Murtosa pretendem que seja construi- 
da a poente, num corredor junto ao 
caminho-de-ferro e a uma area de pro- 
tecçâo ambiental. 
Em apoio da pretensâo pronuncia- 
ram-se vârios candidates social- 
democratas às ultimas legislativas, 
que agora integram o governo, mas a 
Juventude Socialista de Estarreja afir- 
mou que tudo ficarâ na mesma. 
Foi impossivel confrontar o 
Ministério das Obras Pùblicas corn a 
afirmaçâo dos jovens socialistas, mas 
o autarca de Estarreja disse que o 
ministre Valente de Oliveira "concor- 
da corn as pretensôes" locals, embora 
admitisse "dificuldades" em alterar o 
traçado. 

Em causa estariam, sobretudo, as in- 
demnizaçôes a pagar à concessionâria 
do ICI - a empresa Lusosuct - de mon- 
tante previsivelmente elevado, es- 
clareceu o autarca. 
De qualquer modo, o ministre "com- 
prometeu-se" perante o autarca de 
Estarreja, na ultima segunda-feira, a 
"falar corn a Lusoscut", o que, segun- 
do Eduardo Matos, ainda nâo terâ 
acontecido. 
Aceitando que é "complexe" alterar o 
projecto, o autarca de Estarreja in- 
siste, contudo, que manterâ a luta 
pelo novo traçado do ICI, "até por 
uma questào de coerência". 
Coerência foi também o que pediu 
Pedro Vaz, da JS/Estarreja, ao co- 

mentar a alegada manutençâo do 
traçado do IC 1 a poente daquela vila. 
"O Governo do PSD e do CDS/PP 
tomou esta decisâo depois de variadas 
figuras de proa dos seus partidos 
terem afirmado em Estarreja a sua 
total oposiçâo a este traçado, como 
Marques Mendes, Herminio 
Loureiro, Paulo Portas e Durâo 
Barroso, entâo destacados membres 
da oposiçâo ao governo do PS", afir- 
ma o dirigente da estrutura juvenil do 
PS/Estarreja. 
A JS acusa ainda o présidente social- 
democrata da Câmara de recorrer, 
neste processo, a "uma estratégia para 
deixar morrer o assunto até tornar a 
decisâo irreversivel". 

Sousel; Sub-gerente do BPN do Cano dotido polo alegado 
furto do 362 mil ouros 
O sub-gerente da agência do Banco 
Português de Négociés (BPN) do 
Cano, Sousel, foi detido pela GNR, 
por alegadamente ter furtado 362 mil 
euros da instituiçâo bancâria, anun- 
ciou aquela força policial. 
O individuo, de 53 anos e residente 
em Sousel, distrito de Portalegre, foi 
detido durante a tarde de em Torres 

Novas, tende sido transportado para 
o poste da GNR de Sousel, para ser 
présente quinta-feira ao Tribunal de 
Instruçâo Criminal de Evora. 
A operaçâo da GNR foi desencadea- 
da depois da delegaçâo do BPN ter 
apresentado queixa, na terça-feira, 
sobre o desaparecimento de 362 mil 
euros (perto de 72 mil contes). 

As suspeitas do alegado furto re- 
cairam sobre o sub-gerente depois 
deste se ter ausentado do banco, para 
parte incerta, no mesmo dia em que o 
dinheiro desapareceu. 

"O individuo ausentou-se, cerca das 
15:15, utilizando o seu automôvel 
para se deslocar para paradeiro des- 

conhecido", disse fonte da GNR à 
agência Lusa. 

Segundo a mesma corporaçâo, o sub- 
gerente do BPN, na altura da de- 
tençâo, "tinha na sua posse a quase to- 
talidade do dinheiro", entretanto jâ 
restituido à entidade bancâria pelas 
autoridades. 

Siiv astza s Martial Arts 
1743 St. Clair Ave. SUvestre’s 

576 Rogers Rd. • Keell/Rogers Martial Arts 

Valter Silvestre, 
o Mestre de 
Artes Marciais 
da comunidade 
portuguesa 

O melhor local para 
preencher os tempos 
livres dos seus fîlhos 

416>656«5554 
416«534>5497 

SlNTI-SESEBIII. 
EN BM riBM lisicn E HENIBL 

EXPO 2000 
A garagem que Ihe oferece um serviço compléta ao seu automôvel 
Trabalho garautido em todas as reparaçôes mecânicas e bate-chapas. 

EXPERIENCIA E HONESXroADE AO VOSSO SERVIÇO 

Estimativas gràtis 

Tel JFax: 416-533-2439 

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

Toronto. Ont. M6H 409 
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O Milénio também esteve 
na final do Mundial 2002 
Frank Alvarez, o lîder do grupo Cirv/FPTV/Milénio, esteve no Japâo acom- 
panhado do seu filho Frank Lewis Alvarez e forneceu-nos estas fotografias. 
prova de que o mundial foi um acontecimento espectacular que em muito be- 
neficiou os seus organizadores, Japâo e Coreia do Sul.. 
Antes do jogo da final que deu o “Penta” ao Brasil, Frank Alvarez foi convi- 
dado para um cruzeiro, por John Hanichak, Vice-Presidente da Anheuser- 
Bush International, Inc., empresa que detém, entre outras, a Labatt e 
Budweiser, esta ùltima patrocinadora deste Mundial de Futebol. 
A bordo a festa era da antecipaçâo do grande encontre da final, como alias 
comprovam as fotografias desta pagina. 

DASM 
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Lynx-Montreal Impact 
nm 0-0 insfpido 

greve dos funcionârios camarârios obrigou o 
Toronto Lynx a mudar-se do Centennial 
Stadium para o do York University. 
Também, estranho, foi o cantor Garry Lee en- 
toar o hino do Canada duas vezes, primeiro em 
francês e depois em inglês. 
O Canada nâo é um pais? 
O guarda-redes e capitâo do Lynx, Théo Zagar, 
foi obrigado a muita atençâo e arrojo para con- 
seguir manter a sua baliza inviolâvel. 
O insonso 0-0 manteve-se até o final dos 90 min- 
uto. Assim, houve um tempo extra que em nada 
alterou o resultado. Pontos divididos. 
No Impact, distinguiram-se Eduardo Sebrango e 
o guarda-redes Gabriel Servais. No Toronto 
Lynx, o avançado Budalic. 
Falâmos no fim do jogo corn o centro-campista 
do Lynx, o luso-canadiano Shawn Faria, natural 
de Mississauga, um jovem atleta filho de 
Carmen e Tony Faria, casai natural de S. 
Miguel, Açores. 
-A altura da relva nâo permitiu que jogâssemos 
à nossa maneira. 
O esquema do nosso jogo é pelo centro do ter- 
reno mas devido à altura da relva a bola nâo 
rolava e fomos obrigados a jogar pelos extremos, 
corn o Robbie e o Nikki. 
Desde pequeno que acompanhamos a carreira 
futebolistica de Shawn Faria. Desde os juvenis e 
jüniores, no Mississauga Soccer Club e Oakville 
S.C., respectivamente e, depois, na Universidade 
de Louisville, USA, entre 1997 e 2000, sendo o 

capitâo da équipa. Em 2000, foi seleccionado 
para a équipa "A" Ail Stars. Também jogou em 
Portugal, na II Divisâo mas nâo gostou do ambi- 
ente e regressou a Toronto. Agora, que comple- 
tou 23 anos, esta de pedra-e-cal no Toronto 
Lynx. 
Shawn Faria, gostou muito de jogar nos EUA. 
Foi lâ que aprendeu a dar valor aos pais. Em 
Louisville, era obrigado a fazer as coisas de casa, 
lavar roupa, fazer corner, etc. Que saudades da 
mâe... 
Quanto ao mundial, considéra que o Brasil 
mereceu o "penta" e que os jogadores que mais 
admira sâo Rivaldo, Figo, Rui Costa e os guarda- 
redes Oliver Kahn (Alemanha) e Rustu 
(Turquia). 
Os prôximos jogos do Toronto Lynx, sâo: 
Sexta-feira, dia 5, contra o Cincinnati 
Riverhawks. 
Domingo, dia 7, às IBhOO, contra o Richemond 
Kikers. 
Domingo, dia 14, às 18h00, contra o Rochester 
Rhinos. 
Sexta-feira, dia 19, às 18h30, recebem o 
Vancouver White Cups. 
Segunda-feira, dia 22, às 12h00, contra o 
Charlotte Eagles. 
Sexta-feira, dia 26, às 18h30, frente ao Hampton 
Mariners. 
Todos estes jogos serào disputados no York 
University Stadium. 
Como sempre, se gostam de futebol, fazemo-vos 
o convite para que vejam e apoiem o Toronto 
Lynx. 

Jûlio Gouveia 
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Digressâo vitoriosa do 
Toronto a S. Miguoi 
A équipa de futebol amador do Operârio de Toronto fez uma digressâo vitoriosa 
à Ilha de Sâo Miguel, Açores, iniciada corn o Desportivo de Sâo Roque, clube 
onde se começou o internacional Pauleta. Como Pauleta se encontra de férias em 
Sâo Roque, foi ele mesmo que deu o ponta-pé de saida do jogo Desportivo de Sâo 
Roque-Operârio, que a rapaziada de Toronto venceu, por 3-0. Pauleta, nâo gos- 
tou muito da fraqueza dos seus conterrâneos... 
Depois, o Operârio participou no "Torneio Oficial de Veteranos da Vila da 
Lagoa-2002", corn a participaçâo do clube organizador e, ainda, Santa Clara, 
Santiago de Agua de Pau, Santo Antonio das Capelas e Desportivo de Winnipeg 
(Canadâ). 

O OPERÂRIO DE TORONTO foi o vencedor do Torneio, corn os 
seguintes 

resultados: 

Santa Cltira 1 - Operârio de Toronto 3 
Operârio da Lagoa 0 - Operârio de Toronto 0 

E, na final, Operârio da Lagoa 0 - Operârio de Toronto 2. 
Uma digressâo totalmente proveitosa social e desportivamente. 

Parabéns aos dirigentes, técnicos e atletas do Operârio de 
Toronto. 

"Torneio Robbie" 
36 anos de histôria 
Nos dias 29 e 30 de 
Junho e 1 de Julho, re- 
alizou-se o "36o. 
Torneio Robbie", de 
futebol juvenil, corn a 
presença de 70 équipas 
femininas (1.120 rapari- 
gas) e 132 masculinas 
(3.232 rapazes). 
Impressionante! 
Este "Torneio Robbie" 
tem como objectivo an- 
gariar fundos para com- 
bater a doença "Cystic 
Fibrosis", uma doença 
ainda sem cura, genéti- 
ca, que afecta os pul- 
môes e o sistema diges- 
tivo das crianças e 
jovens. Robbie, como 
devem lembrar, foi um 
jovem canadiano vitima 
da doença. 
As finais do "Torneio 
Robbie" foram jogadas 
no Birchmount 
Stadium, em 
Scarborough. 
Assistimos ao jogo da 
final entre rapazes, sub- 
12, entre o Erin Mills 
Eagles e o Newmarket 
Jets, que os "putos" de 
Erin Mills venceram, 
por 3-1. 
A baliza do Erin Mills 
Eagles é defendida pelo luso-canadi- 
ano Lucas de Lima, filho do casai 
Rosemary (canadiana) e Manuel de 
Lima, natural de Sâo Vicente, S. 
Miguel, Açores. 
Como nos disse o Manuel de Lima: - 
32 équipas tal e quai o Mundial, e nos 
é que ganhâmos. Os portugueses 
sabem jogar à bola... 
"A Selecçâo é que meteu âgua por 

Lucas de Lima corn os seus pais 

todos os lados", acrescentamos nos! 
Saudamos mais um miùdo luso-cana- 
diano -e seus pais- que bastante prom- 
ete e, quem sabe?, talvez daqui a 10 
anos defenda orgulhosamente a ba- 
liza da Selecçâo do Canadâ. O futuro 
o dirâ. 

Julio Gouveia. 

Mudar as regras da arbitragemP 
Jà se fala hâ muito nessa necessi- 
dade mas, julgamos, enquanto os 
ingleses nâo derem a "mâo à pal- 

matôria" nada sera feito. 
O arbitre José Lima, aposentado - 
como muitos outros-, jâ enviou hà 
anos algumas sugestôes mas, sim- 

plesmente, nem resposta... 

Exmo. Sr.: 
Dr. Gilberto Madail 
Présidente da Federaçâo Portuguesa 
de Futebol 

Exmo. Sr. 
Tem esta o fîm de participar o seguinte: 
aquando do Campeonato do Mundo de 
Futebol escrevi à FIFA uma carta com al- 
gumas sugestôes. Como riâo obüve nen- 
huma resposta, passo a dar a V. Ex'* as mes- 
mas sugestôes, caso as julgue ùteis para 
bem do futebol. Pode-se fazer uma exper- 
iência num treino de juniores ou séniores a 
nivel Nacional ou Internacional. 

Junto segue a carta que enviei â FIFA 
A bem do futebol. 
Este que se assina 
José Lima 

Toronto, 14th of July, 1998 

Dera Secretary General of FIFA 

I, José Lima, roller hockey referee in 
Portugal for 10 years and soccer referee in 
Canada for 20 years would like to offer a 
few ideas with respect to rules of soccer. 
l.The laws of soccer at whatever level 
and/or ages, all around the world should 
follow the FIFA’s stipulations. It is hard to 
believe that the youth are taught different 
rules in Canada and the USA, and these 
rules change according to the level age of 
players. This is probably one reason why 
soccer is having a difficult time catching on 
in North America 
2 All coaches responsible for training youth 
should take and pass a written test regard- 

ing the rules of the game. All representan- 
tive teams’ coaches should have acredita- 
tion and take part in their clubs, profession- 
al development programs, coaches should 
attend a yearly seminar that deals with new 
rules, conditioning fundamental injury pre- 
vention, treatments, strategy, legal issues, 
etc... 
3.Players who are injured during play, and 
need to be removed from the playing area 
should have to be out at least five minutes, 
before they could reenter the game. During 
these five minutes period the team wUl have 
to play short handed. This would go a long 
way in eliminating the theatres that go on. 
4 A change that would modify the sport but 
increase the interest level would be to mod- 
ify the off side rule. Of side would only be 
called if the offensive player was inside the 
18 yard line. This would protect the tech- 
nically advanced players and end the dam- 
age that a malicious, violent act could in- 
flicL Another result would be the increase 
in number of goals scored. This would in- 
crease the spectator interest in the game; 
and put more people in the stands. Such a 
rule modification would free up the officials 
to a great extent, so they could concentrate 
on other more serious infractions. I have 
never seen so many referee errors commit- 
ted and so many player infractions oc- 
curred that did not get called as in this years 
would cup games. The unsportsmanlike 
conduct and the violent attacks on players 
were very evident this years and many 
times these acts were not handled severely 
enouj^. If FIFA allows this and continue 
the sport of soccer will decline in the num- 
ber of spectators the sports attracts and will 
increase in the numbers of adverse reports 
filed. Both of these reactions will not be 
healthy to the sport, its players, administra- 
tors and referees. 

Thank you for your time and for the good 
of soccer. 

Yours sincerely, 
José Lima 
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PAUlO SOUSA ANUNCIA ABANDONO 
Depois de Baia, Fernando e Jorge 
Couto, tinha sido o quarto mem- 
bro da "geraçâo de ouro" a chegar 
à selecçào A, mas foi o primeiro a 
ir embora. Doze anos depois da 
estreia corn a camisola do Éenfica, 
pela mâo de Eriksson, no Bessa, 
Paulo Sousa parte "magoado", 
mas corn um curriculo invejâvel. 
Duas Taças dos Campeôes e uma 
Intercontinental foram o ponto 
alto de uma carreira cujo final foi 
marcado por lesôes 
Paulo Sousa entrou no auditôrio 
do Jamor decidido, apressado, 
como quem quer colocar, rapida- 
mente, um ponto final numa qual- 
quer agonia. Vestido de forma 
des-portiva, corn um ar circun- 

specto, foi directo ao assunto. E, 
na hora mais dificil, revelando 
toda a sua personalidade, levan- 
tou a cabeça e anunciou o que jâ 
era esperado: o final de uma car- 
reira que foi vivida de forma in-' 
tensa, entre a alegria dos êxitos e 
a tristeza das lesôes. 
Aos 31 anos, depois de ter passa- 
de por alguns dos grandes clubes 
da Europa, depois de ter derra- 
mado pelos relvados toda a sua 
capacidade de liderança, Paulo 
Sousa decide seguir um novo 
rumo, admitindo sentir-se 
"preparado para enfrentar o fu- 
ture e os seus desafios." 
Ferido, magoado, desiludido e 
cansado foram adjectives que o jo- 

gador utilizou na curta declaraçâo 
püblica à Imprensa, antecedida de 
um pedido, îeito pelo assessor da 
FPF, José Carlos Freitas, para nâo 
serem colocadas perguntas a 
Paulo Sousa. 
Com as lâgrimas nos olhos, inca- 
paz de esconder a emoçâo, Paulo 
Sousa deixa a competiçâo corn a 
certeza de que algo de muito im- 
portante, pelo menos para ele, 
ficou por fazer. "Parte corn a dor 
de nâo ter ajudado a pagar uma 
divida que achei ser nossa obri- 
gaçào perante os portugueses: 
uma grande conquista interna- 
cional." Para trâs ficam as ima- 
gens de gloria, os troféus conquis- 
tados por um... conquistador. 

César Peixoto 
na apresentaçâo 
do plantel portista 
César Peixoto apresentou-se corn o 
restante plantel portista no Estâdio 
das Antas, confirmando a transferên- 
cia para o FC Porto. O atleta do 
Belenenses chegou às instalaçôes 
azuis e brancas acompanhado do 
présidente Pinto da Costa e foi apre- 
sentado oficialmente em conferência 
de Imprensa. 
Ausente neste primeiro dia esteve o 
lituano Jankauskas, que ficou retido 
quando efectuava escala no aéroporté 
de Amesterdào por problemas corn o 

visto, sendo obrigado a regressar ao 
seu pais. O retorno do ex-benfiquista 
fica adiado por alguns dias. 

Para além de Jankauskas, também os 
"mundialistas" Vitor Baia, Jorge 
Andrade, Jorge Costa, Capuche, 
Paredes, Pavlin e Alenitchev se en- 
contram a gozar férias, corn ordem 
para se apresentarem ao trabalho no 
dia 14 de Julho, no mesmo dia em que 
a comitiva portista parte para estâgio 
em Saint-Etienne. 

Ahn 
deseja jogar na lui 

O avançado Ahn Jung-hwan, um dos grandes 
responsâveis pelo surpreendente quarto lugar 

da Coreia do Sul no Mundial, revelou que 
gostava de representar o Benfica na proxima 
época. Ahn, de 26 anos, tornou-se herôi na- 

cional ao marcar o golo de ouro que eliminou a 
Itàlia nos oitavos-de-final do Campeonato do 
Mundo, feito que lhe trouxe problemas pois o 
présidente do Perugia, Luciano Gaucci, des- 
pediu-o por ter ficado ofendido pelo jogador 

ter afastado o pais que o acolheu. 
Segundo o jornal francês "L'Equipe", 
o avançado J a recusou ofertas do 
Chelsea, West Ham e Galatasaray 
pois pretende transferir-se para o 
Benfica ou para o Paris Saint- 
Germain. 
Nas duas ultimas temporadas, Ahn 
esteve emprestado ao Perugia pelo 
Busan, clube da primeira divisâo sul- 
coreana, mas nâo foi feliz. visto que a- 

linhou em poucos jogos e marcou ape- 
nas um golo. Depois das polémicas 
declaraçôes do dirigente do clube ital- 
iano, o avançado decidiu logo aban- 
donar a Série A e prosseguir a car- 
reira noutras paragens graças às por- 
tas abertas pela excelente prestaçâo 
no Mundial. 

Ahn marcou o golo do empâte frente 

BenOca na corrida 
por Quim 
A colocaçào do guarda-redes do Sp. 
Braga no mercado nâo passou des- 
percebida na Luz. Os responsâveis do 
Benfica estâo dispostos a efectuar um 
esforço financeiro, dado tratar-se de 
um investimento de retorno garanti- 
do. A politica de reforços poderâ, 
assim, sofrer alteraçôes, corn o 
francês do FC Alverca a ser uma vez 
mais sacrificado. 

Se o passe do internacional português 
puder ser adquirido em condiçôes 
acessiveis, o clube da Luz, apesar da 
grave crise que atravessa, farâ um es- 
forço financeiro para assegurar o con- 
curso do guardiâo. 
Além das qualidades do jogador, 
Quim é visto, na Luz, como um in- 
vestimento corn retorno praticamente 
assegurado. A suspensâo imposta ao 
guarda-redes nâo sera um factor im- 
peditivo do negôcio. Pelo contrârio. A 
incôgnita quanto à data do regresso 

do jogador à actividade faz baixar 
substancialmente o valor da transfer- 
ência, tornando-a acessivel às debili- 
tadas finanças da Luz. 
Se o Benfica conseguir um acordo 
corn o Sp. Braga, cujo présidente jâ 
assumiu a existência de contactos 
corn os encarnados, algo mudarâ na 
politica de reforços para a proxima 
temporada. Yannick ficarâ uma vez 
mais em xeque. 

Se a suspensâo durar, Quim poderâ 
nâo estar em condiçôes de iniciar a 
temporada. O guardiâo, suspenso 
desde 15 de Fevereiro, aguarda ainda 
que o Conselho de Justiça se pronun- 
cie sobre o recurso apresentado pela 
FPF, depois do levantamento da sus- 
pensào, decretado pela Comissâo 
Disciplinar da Liga. Ao abrigo da 
nova lei, o Conselho Nacional 
Antidopagem (CNAD) também 
poderâ recorrer ao CJ. 

aos EUA ainda na primeira fase 
da prova. A coroa de gloria surgiu 
corn o tal golo de ouro nos oitavos- 
de-final, que ditou o regresso a 
casa da Itâlia. Mas o avançado 
ainda brilhou noutra ocasiâo: di- 
ante da Espanha, apontou de 
forma irrepreensivel um "penalty" 
no desempate da marca dos 11 
metros. 
O desejo do sul-coreano represen- 
tar o Benfica é encarado pelos res- 
ponsâveis encarnados como uma 
excelente forma de marketing, 
pois nâo é todos os dias que um jo- 
gador conhecido mundialmente 
expressa a vontade de vestir a 
camisola do clube. Neste prisma, 
uma enventual contrataçào até pode- 
ria trazer lucros, dada a forte imagem 
do jogador, nomeadamente no pais 
natal. 
Mas a relaçâo de Ahn corn o Benfica 
nâo deverâ conhecer desenvolvimen- 

tos, visto que o avançado pretende 
auferir um vencimento mensal de 100 
mil euros. Face à contençào de despe- 
sas que estâ a ser seguida, é pouco 
provâvel que os encarnados venham a 
estar interessados na contrataçào da 
estreia da selecçào da Coreia do Sul. 
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E prontoj terminou o Mundial'2002 - 
Coreia/J^pâo, com um final feliz. 
Ganhou Brasil o seu PENTA, corn 
aquele aKinho de sorte que acom- 
panha o| campeôes. A outra fina- 
lista, a jMemanha, nâo conseguiu 
"dar a volta" à sorte do jogo 
e acabod por perder natu- 
ralmente[com a selecçâo do 
Brasil. Sîelecçâo do Brasil 
que, ao ; contrario da se- 
lecçâo d^ Portugal (ou dos 
intéresse^?), nâo teve medo 
das mâs ïinguas, dos jorna- 
listas conjservadores, dos in- 
téressés (iaqui e dali e... re- 
novou! Renovou a mentali- 
dade e os jogadores. Sô 
manteve a técnica intoeâvel 
do jogad^r brasileiro e a fé 
inquebralatâvel (estamos a 
falar de^ futebol!) da sua 
gente. Aasim, corn o tal "ar- 
zinho de sorte" con- 
seguiram calar as bocas dos 
"atrazados ■mentais da satfttt 
terrinha" e levar para casa o 
"caneco" mais desejado do 
mundo. O PENTA jâ mora 
no Brasil! 
O seleccionador-treinador Luiz 
Felipe Scolari -que Felipâol-, borri- 
fou-se para os "baixinhos" de dentro 
e de fora dos estâdios, fez a sua se- 

lecçâo, confiou no jâ "morto" 
Ronaldo e... foi o que se viu. Claro, 
agora jé é o herôi nâcional do Brasil 
mas, antes do Core^/Japâo, era um 
traidor, um idiota. Nâo quero deixar 
de dizer de novo. [Foram à final. 

coragem de 
Alemanha. 

aqueles que tiveram a 
renovar, Brasil e 
Também, nâo quero deixar de aqui 
escrever que, para mim, o melhor 

futebol praticado foi esplanado pela 
Turquia, Suécia e Senegal. A Coreia 
deu um ar de graça -muita atençâo 
para quando souberem jogar e re- 
matar à balizai-, assim como os EUA 
que jâ nâo sâo nada toscos como 

muitos querem fazer crêr. Os 
renovados Brasil, Alemanha e 
Inglaterra, conseguiram 
mostrar ao mundo que se 
mantêm no bom caminho. Os 
crônicos, Itâlia, Espanha e 
França, terâo de pensar na 
mentalizaçâo dos tempos que 
correm, deixarem de "descul- 
par-se" corn erros de arbi- 
tragem e outros factures. Para 
a frente é que é o caminho. De 
Portugal nem vale a pena 
falar: apenas referir para além 
de tudo o que vimos e ouvi- 
mos que, um dos selecciona- 
dos de Oliveira, o magnifico 
Paulo Sousa, abandonou a 
modalidade que tanta fama e 
proveito lhe deu. Arrumou as 
botas! Portanto, foi selecciona- 
do apenas como compensaçâo 
para a festa de despedida? Um 
PENTAcruel para Portugal. 

JMC 

Para todos os seus eventos ou ocasiôes especi- 

aiSy contacte Bob Raposo para o ajudar a 

tratar de tudo o que précisa | 

(416) 248-0751 A cerveja da comunidade 

de ser Or 

ues. 

PROIB SF0NS6R OF INTUNKnONRl SOCCER 

Apresentamos o Bob Raposo. 

O Bob trabalha e diverte-se na 

comunidade Portuguesa. 


