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O MILéNIO 

sem vért:ebras 

Que grande choramingueira à volta 
dos jogadores portugueses que comu- 
nicaram a sua indisponibilidade para 
jogar na selecçào nacional de futebol, 
por isto e mais aquilo! 
Tenho para mim que mais alguns de- 
veriam fazer o mesmo antes que te- 
nham o desgosto de serem "corridos" 
da mesma, pelo novo treinador-selec- 
cionador. 
O Paulo Sousa abandonou a modali- 
dade, apôs 2 ou 3 anos praticamente 
sem jogar. So fogachos aqui e ali. Foi 
chamado à selecçào pelo Oliveira, 
ninguém sabe bem porquê. 
Pedro Barbosa, Paulo Bento e Dimas, 
foram também convocados para o 
Mundiar2002, onde so o Paulo Bento 

jogou... mal! 
Foram pesos sem medida! 
Foram jogadores que preencheram a 
chamada mas que nada de novo (nem 
velho) deram à Selecçào Nacional de 
Portugal e, para cùmulo, taparam a 
porta aos muitos e bons jovens que 
temos em Portugal. 
Enquanto que, em todas as selecçôes 
que claudicaram à primeira, os seus 
seleccionadores se demitiram sem 
alaridos, o nosso, Oliveira (Salazar?) 
nem por Decreto sai, so com o "baga- 
Ihuço" nas màos. Até diz que tem 
condiçôes para continuar à frente da 
Selecçào até ao Europeu'2004!? 
E o Madail esta na mesma onda. 
Que tragédia se abateu sobre o futebol 

português? 
Sera por causa dos muitos doutores, 
sem doutoramento, que proliferam no 
mundo da bola portuguesa? 
Pobre treinador-seleccionador que vâ 
agora tentar pôr o barco a navegar. 
Corn o afastamento dos competentes 
Queiroz e Humberto Coelho, quem 
sera a vitima? 
Sera que o Baia, Jorge Costa e mais al- 
guns que jâ nào dào "uma p'râ caixa", 
vâo continuar seleccionâveis? 
Vou pedir ao Papa Joào Paulo II, neste 
momento entre nos, para que dê uma 
bençâo ao futebol português. nào vejo 
outra saida... 

JMC 

Tu CO Tu LO com os leitores 

Olâ, amigos! 

Com a bençào Papal terminamos 
a semana. Sua Santidade, débil e 
terno, là seguiu a rota prometida: 
depois de Toronto, a Guatelala e 
o México para, finalmente, ré- 
gressât a Itàlia e descansar. 
Joào Paulo II é mesmo um 
Peregrino. 

Quinta-feira, dia I de Agosto, re- 
aliza-se no Restaurante "Lisboa à 
Noite", o lançamento do livro 
"Porto Pim do Meu Encanto", da 
autoria de Fâtima Toste. Corn o 
apoio da Venus Creations, à ce- 
rimônia começa às 19h30. 
Parabéns, Fâtima Toste. 

O SottoBank realiza uma re- 
cepçâo de inauguraçâo da nova 
sucursal Rogers, Sâbado, dia 3 de 
Agosto, pelas 17h00. A nova su- 
cursal SottoBank Rogers, fica 

J situada no 605 Rogers Road, em 
Toronto. 
As nossas felicitaçôes ao 
SottoBank pelo constante cresci- 
mento e apoio à Comunidade 
Portuguesa. 

A Filarmônica Lira de Sào 
Mateus da Ilha do Pico actua nos 
prôximos dias 2, 3 e 4 de Agosto, 
na festa do Senhor Bom Jesus de 
Oakville, no salào da Igreja de 
Sào José. 

Nas grandiosas festas do Senhor 
Bom Jesus Milagroso de 
Oakville, da Parôquia da Igreja 
de Sào José, actuam também as 
Bandas de Brampton e de 
Cambridge. 

Festas em Honra do Senhor da 
Pedra. 
A Igreja de Santa Inès, em 
Toronto, realiza mais uma vez a 
tradicional Festa em Honra do 
Senhor da Pedra, nos dias 2, 3, 4 
e 5 de Agosto, na Igreja de Santa 
Inès e no Bellwoods Park. 
Sexta-feira, junto da Igreja, arra- 
ial corn a Banda de Santa Inès. 
Sâbado, no Bellwoods Park, a 
partir das 17h00, actuaçôes de 
Ranchos Folclôricos, das Bandas 
de Santa Inès e do Senhor Santo 
Cristo, e variedades corn Nancy 
Costa, Searas de Portugal, Décio 
Gonçalves, Sarah Pacheco e Luis 
Salsa (Winnipeg). 
Domingo, dia 4, às 10h30, Missa 
e Sermâo corn o Padre Manuel 
de Sousa, Pâroco da Igreja de 
Nossa Senhora da Assunçào, em 
Turlock, California. Às 15h30, a 
grandiosa Procissâo do Senhor 
da Pedra, pelo percurso habituai, 
acompanhada das Bandas do 
Senhor Santo Cristo, San José da 
California, Nossa Senhora de 
Fâtima de Hull e a de Santa Inès. 
Arraial no parque corn Ranchos 
Folclôricos, Bandas de Hull e de 

San José da California, e va- 
riedades corn Porfirio Ribeiro, 
Sarah Pacheco, Décio Gonçalves 
e Luis Salsa. 
Na segunda-feira, dia 5, encerra- 
mento dos festejos junto da 
Igreja e no salào, corn Nancy 
Costa, Porfirio Ribeiro, Isabel 
Rodrigues, Steve Medeiros e 
Décio Gonçalves. Sorteio do au- 
tomôvel e fecho das festas. 

De 9 a 11 de Agosto, realizam-se 
na Igreja de Santa Maria, em 
Hamilton, as festas em Honra de 
Nossa Senhora de Fâtima, sob a 
presidência do Padre Francisco 
de Medeiros Janeiro, tendo como 
pregador o Reverendo Fr. José 
Idalino, da Ilha do Pico, Açores. 
Actuam nas festas o Rancho 
Folclôrico Provincias e Ilhas de 
Portugal, o conjunto Sonhos de 
Portugal e as Bandas de 
Hamilton, Nossa Senhora de 
Fâtima de Hull, Senhor Santo 
Cristo e de Santa Helena. 
Arremataçôes e sorteio. Info: 1- 
905- 527-4216. 

E sô escolher. 
Boas férias para todos. Desejo 
aos colegas Domingos Melo, 
Jamie e Ana Fernandes Iria, paz 
e muito trabalho, enquanto me 
desloco por uns dias à tefra-raiz! 
Aquele abraço! 

JMC 

Senhor da 

Pedra, antes 

dadecoraçào 
do andor, na 

Jgrqa de 
Santa Inès. 
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A famüia dê Mariam Reg», Manuel 
Soares, Cidâlia Soares e D, Maria da 
Luz Rego corn, as retiquias ofereeidas 
à Caleria dos Pioneiros^ 

A D. Maria da Luz Rego, viùva do nosso 
saudoso müsico e amigo MARIANO 
REGO, teve a gentileza de ofertar à 
Galeria dos Pioneiros Portugueses 
um belissimo e valioso instrumento 
de cordas (Cavaquinho corn casca de 
Amarilho, uma espécie de furâo que 
vive no Texas e no México) do 
saudoso artista, assim como uma 
antiga fotografia do casai e das filhas 
à saida de Sâo Miguel, em 1953, e 
uma fotografia colorida de Mariano 
Rego, em plena actuaçào. 

Na fotografia podem apreciar o belo 
Cavaquinho nas mâos da D. Maria 
da Luz Rego, e as fotografias nas 
mâos da filha Cidâlia Soares e do 
genro Manuel Soares, com o teste- 
munho sorridente da Bernardete 
Gouveia, uma das fundadoras da 
Galeria dos Pioneiros Portugueses, 
em Toronto. 
Jâ hâ muito que sabiamos do inte- 
resse da D. Maria da Luz Rego em 
perpetuar a imagem de MARIANO 
REGO por intermédio da Galeria. 

Estamos gratos pela gentileza e pelo 
enriquecimento que veio dar à 
Galeria dos Pioneiros Portugueses. 
Na companhia da familia Rego, visi- 
tou também a Galeria dos Pioneiros, 
o conhecido profissional de hotelaria, 
Walter Gouveia que, entusiasmado 
corn o que viu, decidiu oferecer à 
Galeria dos Pioneiros, uma Guitarra 
Portuguesa, que lhe fora oferecida 
pelo antigo colega e amigo no Park 
Plaza Hotel, Luis Freitas, natural do 
Caniço, Ilha da Madeira, jâ falecido. 
Guitarra que ambos tocaram através 

dos anos, e que a familia de Luis 
Freitas entregou a Walter Gouveia 
apôs o falecimento, por vontade ex- 
pressa do falecido. Walter Gouveia, 
natural de Rabo de Peixe, S. Miguel, 
Açores, aprendeu a tocar guitarra aos 
13 anos de idade com a madrinha 
Maria da Gloria Carritas, esposa de 
seu tio Antonio Geraldo, que reside 
em Kitimat. 

À familia Rego e ao Walter Gouveia, 
um obrigado sincere em nome dos pio- 
neiros portugueses. 

Mike Costa e 
Waiter Gouveia 
mostram a 
guitarra e 
fotografia para f 
a Galeria 

Instrumento He cordas do Mariano Hogo na Galoria dos Pioneiros 

Sinistralidade: 
balança negro nas estradas 
com muito alcool a circular 
No rescaldo de um fim-de-semana san- 
grento nas estradas, o balanço da 
sinistralidade da ultima semana de 
Julho nâo se adivinhava nada bom. 
Em sete dias, de segunda-feira a 
domingo, morreram 43 pessoas e 110 
ficaram gravemente feridas em 3745 
desastres. A despeito de ter sido das 
semanas com menos acidentes, a sua 
gravidade esta bem patente no eleva- 
do mimero de mortos, so ultrapassado 
pela sinistralidade verificada na ulti- 
ma semana de Fevereiro (50 mortos, 
em mais meio milhar de acidentes 
[4245]). 
A acompanhar este ciclo de tragédias, 
que parece nâo querer abandonar as 
rodovias nacionais - em sete meses reg- 
istamos o indice mais elevado de sinis- 
tralidade dos ùltimos très anos -, al- 
guns condutores continuam pouco in- 
teressados em se desligar da ingestâo 
de bebidas alcoôlicas antes de pe- 
garem no volante. So nestes sete dias, 
a Brigada de Trânsito da GNR, sur- 
preendeu 541 condutores alcooliza- 
dos, 168 dos quais foram detidos e 
acusados de crime sob conduçâo em 
estado de embriaguês (taxa de al- 
coolemia igual ou superior a 1.2 de 
sangue). 
Faça-se um parêntesis para sublinhar 
que nos primeiros 29 dias de Julho - 
mes em que o Parlamento repos 

definitivamente os 0,5 g/l como TAS 
legal -, a BT detectou quase dois mil 
condutores ébrios: o valor mensal 
mais alto do ano. Importa assinalar 
que em matéria de coimas por con- 
duçâo em estado de embriaguês (con- 
tra-ordenaçôes graves ou muito 
graves, consoante a TAS seja superior 
a 0,5 ou 0,8 g/l) se registam em 2002 
os valores mais altos dos ùltimos anos. 
Desde 1 de Janeiro, a BT multou 10 
636 motoristas corn um "grâo na asa." 
Viajar sem cinto de segurança conti- 
nua, por outro lado, a ser uma prâtica 
corrente. Esta semana nâo foi ex- 
cepçâo, com as patrulhas da BT a au- 
tuarem 749 pessûas por esse tipo de in- 
fracçâo leve, o que perfaz mais de 20 
mil autos jâ passados em 2002. 
Nümero assustador estâ ainda associa- 
do às multas por excesso de veloci- 
dade: este ano mais de 80 mil foram 
"fotografados" em transgressâo pelos 
radares da GNR. 

Dentro das localidades, a PSP registou 
uma ligeira diminuiçâo no nümero de 
acidentes e feridos, mas manteve-se 
um exagerado nümero de mortos 
(seis) em acidentes nas cidades e vilas. 
A PSP contou acidentes corn vitimas 
mortais nos distritos de Aveiro, Braga, 
Santarém, Setùbal, Funchal e Angra 
do Heroismo. 

Se procura mobüias boas, bonitas, baratas e bom serviço 
sô nâ um local... ARTNOVA Furniture Plus! 

Décoré 
oseular 

porpreços 
sem concor- 

rência 

A casa que corre mundo para es- 
colher os melhores estilos em 
môveis e artigos décoratives, 
garantindo-lhe os melhores preços 
é sô uma: 
ARTNOVA Furniture Plus. , J 

Quer comprar bom, bonito e barato? ► 

VISITE IA A ABTNOWA FUBNITUBE Plus 
üJjJJJ/ liL dJJJ ■iihUJJlü 
41G'53S*1 133 
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"Portuguese Heritage Day" ua ONE 
müsica. 

Participarâo, a partir do meio-dia, Os 
Panteras, Suzanne da Silva, Warriors 
Martial Arts Academy, Steve Vieira, 
Jovem Império, Ana Patricia, Viriato, e 
fado com os artistas convidados, Joao 
Brito, Guida Figueira, Mario Jorge e 
Joao Ledo. A noite, a partir das IShOO, 
actuarao Nancy Costa, Festival de 
Folclore, Sarah Pacheco, Tabu e Shawn 
Desman (Fernandes). 

Mais uma Jornada de festa dos luso- 
canadianos na mega-cidade, de 
Toronto. Mais um atractivo na grande 
feira anual na CNE, um chamariz à co- 
munidade latina aqui radicada. 
Marque na sua agenda o dia 30 de 
Agosto, na CNE, em Toronto. 

!^^uma realizaçâo conjunta da 
ACAPO e CNE, com o apoio de EPtv, 
CIRV-fm, O Milénio e Sol Português, 
Caldense Bakery & Pasteries Ltd, 
Chiado Portuguese Fine Dining e Piri 
Piri Churrasqueira, e ainda. Central 
Ontario Regional Council, Ferma 
Import & Exports, Labatt Ontario 
Breweries, Limen Mansonry Ltd, Local 
506 - Labourers' International, M L 
Lumber & building Supplies e 
SottoBank, vai ter lugar na grande feira 
torontina o PORTUGUESE HERI- 
TAGE DAY, Sexta-feira, dia 30 de 
Agosto de 2002. 

E mais um grande passo na integraçâo 
dos portugueses na grande comu- 
nidade canadiana, da forma mais sim- 
ples e agradâvel: a gastronomia e a 

Cerca de 150 mil portugueses 
tern hepatite C 

Um adeus feliz 
de gente que se estima 

Em Portugal a hepatite C infecta 
cerca de 150 mil individuos, revelou o 
chefe do serviço de gastrenterologia 
do Hospital de Santa Maria em 
Lisboa, José Velosa. "A maioria das 
pessoas nào sabe que tern a doença e 
menos de 20 mil estao diagnosti- 
cadas", informou o especialista. A 
hepatite C é uma infecçào preocu- 

pante, estimando-se que atinja 200 
milhôes de individuos em todo o 
mundo. 
Cerca de 30% dos doentes com he- 
patite cronica podem evoluir para 
uma cirrose, o que posteriormente 
pode conduzir ao cancro. O maior 
grupo de risco sao os toxicodepen- 
dentes. 

ERVANARIA VITORIA inc 
PRODUTOS NATURAIS £ Mt'blCINA HOMEOPATICA 

Mivqite nnit! citîn’vîsta com o Niiturista Homcopata 
Anfd«?o Medeiros, jâ com uiidtos anas dc cxpcriecJa, 
qnc 0 podcrd njudnt mi sohiçiw dos sens problessms. 

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

Os padres responsaveis pelos jovens 
peregrinos que vieram de Esposende, 
Aptilia, Gândara e areas vizinhas, 
para participarem na 17a. Jornada 
Mundial da Juventude, em Toronto, a 
convite do Padre Amadeu, realizaram 
uma agradabilissima festa de despedi- 
da na Igreja de Santa Inès, onde 

dos lugares mencionados que, entusi- 
asmados, cantaram e aplaudiram o 
brinde inesperado. 
Depois da festa seguiu-se a confrater- 
nizaçâo à mesa, com um opiparo jan- 
tar, confeccionado pelos cozinheiros 
da paroquia. 
Um convivio sao, alegre e de espe- 

falaram de saudade e amor, tocaram e 
cantaram, oferecendo um convivio 
aos conterrâneos que por ca vivem 
muito importante e participado. 
O salâo da Igreja encheu de familias 

rança em dias melhores. 
Se o mundo desse as maos como os 
participantes do convivio-adeus na 
Igreja de Santa Inès, tudo era bem 
melhor. 
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0 CD do Festival da Cançâo 
CIRV2001/02 jà esta pronto 

Festival 
da Cançâo 

Por razôes alheias à CIRV-fm, o CD com as gravaçôes das cantigas que 
participaram no Festival da cançâo CIRV'2001/02, pela primeira vez nos 
estüdios da FPtv, em Toronto, demorou a ser publicado... mas jâ esta ao 
dispor dos intérpretes, autores e compositores. 
Os nossos amigos autores e compositores, assim como os concorrentes, in- 
teressados no CD, devem visitar a CIRV-fm e levantar gratuitamente o 
seu CD, corn todas as cançôes em compita, quer no concurso português, 
quer no espanhol. 
Finalmente, ao dispor dos artistas que participaram, o CD do Festival da 
Cançâo CIRV'2001/02. 

Portagens: 
novos impostos para combater 
aumonto do dospesas 
o PS jâ reagiu contra a intençâo de 
o Governo querer cobrar porta- 
gens em vârias auto-estradas de 
Portugal, entre elas no IC24, no 
IP3, na Via do Infante e possivel- 
mente na CREL. O deputado so- 
cialista José Junqueiro condenou 
esta segunda-feira estas intençôes e 
acusa o Executive de estar a criar 
novos impostos para fazer face ao 
aumento de despesas. 
Em declaraçôes à râdio TSF, José 
Junqueiro disse que a criaçâo de 
novas portagens, anunciada em en- 
trevista esta segunda-feira pelo 
ministre das Obras Püblicas, 
significa «um novo imposte sqb a 
forma de portagens» que vai desfa- 
vorecer «as populaçôes sobrecar- 
regadas do Porto (IC24) e as popu- 
laçôes desfavorecidas do IP3». 

O deputado socialista diz ainda que o 
principle utilizador/pagador anuncia- 
do pelo ministre Valente de Oliveira 
«é uma falâcia para aniquilar a 

reacçâo das pessoas». Em entrevista 
ao jornal Püblico, Valente de Oliveira 
disse que as novas portagens iam de 
encontre ao «principle da discrimi- 
naçâo positiva», ou seja, paga quem 
utiliza a via. Segundo exempliîicou 
Valente de Oliveira, o contribuinte do 
Algarve fica dispensado de suportar o 
custo do IC24. 

PS assume «responsabllïdades colectivas» na 
derrapagem do défice 
O llder do PS assumiu «responsabili- 
dades colectivas» do partido na derra- 
pagem do défice orçamental em 2001. 
Ferro Rodrigues rejeitou, no entante, 
as acusaçôes de «despesismo» e justi- 
ficou que o anterior Governo falhou 
«na previsâo das receitas» acabando 
por «nâo cortar em certas despesas». 
«As çoisas correram mal porque fa- 
Ihâmos na previsâo das receitas e 
acabâmos por nâo cortar em certas 
despesas», disse Ferro Rodrigues na 

segunda-feira à noite, no final de uma 
reuniâo do secretariado nacional do 
partido, inteiramente dedicada à 
questâo do défice de 2001. 

«Falhâmos na previsâo das receitas, 
dos impostos directes e indirectes e 
nâo levâmes em linha de conta as 
baixas do 1RS e do IRC e o desca- 
labro da economia em 2001», disse 
Ferro Rodrigues, admitindo que a res- 
ponsabilidade do PS «é colectiva». 

Streamline 
Cruzeire annal 

A éditera da revista mensal "Streamline", Flô da Silva, realiza o seu "6°. Cruzeiro Anual", no barco 
"The Trillium", no Domingo, dia 18 de Agosto. Almoço a bordo, concursos e prémios, e variedades 
corn Daniel Carvalho, Otilia de Jesus, Sara Ferreira, Steve Vieira, Michelle Tavares e Avelino 
Teixeira. 
Informaçôes e réservas: 416 588-9837. 
Sera sorteada uma viagem a Portugal (para dois), por intermédio do numéro dos bilhetes adquiridos 
para o Cruzeiro. 
Divirta-se e conheça melhor Toronto viajando no Lago Ontârio. 

Fisco tem 12,7 mil milhôes 
de euros por cobrar 
Nos ültimos cinco anos o nûmero de processes tribu- 
târios para cobrança aumentou 14% e o montante 
global de dividas fiscais que o Estado português 
tem por cobrar atinge 12.700 milhôes de euros. Um 
valor que corresponde a mais de 10% do PIB 
(Produto Interne Bruto), noticia esta segunda-feira 
o jornal Püblico. 
Este montante représenta duas vezes e meia o valor 
do défice orçamental de 2001. A «desorganizaçâo 
domina na justiça tributâria, provando que ne- 
nhum dos pianos de limpeza da dividas dos ültimos 
15 anos, dos Governos PSD e PS, funcionou» référé 
o artigo. 
Apesar de o recurso às penhoras se revelar eficaz 
na recuperaçâo de receitas, a utilizaçâo deste ins- 
trumente coercive pelo fisco é quase irrisôrio. 

Combata 0 cancro 
Deixe de sofrer e viva mais anos 

PARA MAIS INFORMAçôES 

SAFE-T-ZONE INVESTMENT LTD 

TEL.: 416-738-6352 

PAGER 416-719-4767 
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"Chegou a altura de Portugal e seus governantes terem 
mais "sensibilidade emigrante 
Pensamento do Deputado Laurentino Esteves 
que acabou de regressar da sua primeira 
experiência na Assembleia da Repùblica. 

O Deputado da Imigraçào pelo 
Circule Fora da Europa, do PSD, 
Laurentino Esteves, jâ esta de novo 
em Toronto, no seu posto profission- 
al, apôs uma estadia de dois meses na 
Assernbleia da Repùblica, como 
nosso représentante. 
Uma experiência ùnica, que muito 
nos honra. 

Laurentino Esteves- É isso mesmo, 
uma experiência que sem düvida fi- 
carâ marcada para o reste da minha 
vida. Como sabe, quando emigrei 
para o Canada, creio que é o desejo 
de todos os Portugueses partirem à 
procura de uma vida melhor, jamais 
sonhava em um dia ter esta respons- 
ablidade e o privilégie de os represen- 
tar na Assembleia da Républica. 
JMC- Quantas intervençôes fez e que 
pontos importantes tentou fazer pas- 
sar? 
LEr Tive a honra de fazer a minha 
"primeira", intervençâo na 
Assembleia da Repùblica no passade 
dia 21 de Junho. Ainda a oportu- 
nidade de intervir na Comissâo de 
Politica Externa e Assuntos Europeus 
(da quai faço parte), questionando o 

Senhor Ministre dos Négociés 
Estrangeiros e das Comunidades 
Portuguesas, nomeadamente no que 
se référé aos serviços consulares para 
Kingston e London/Chatham na 
regiâo do sudoeste do Ontario. 
Participei ainda no processo da apre- 
sentaçâo e futura aprovaçâo da nova 
lei do Conselho das Comunidades 
Portuguesas. Também em colabo- 
raçâo corn a Deputada Manuela 
Aguiar, apresentâmos varies requeri- 
mentos na mesa da Assembleia da 
Repùblica, dos quais destaco: 
O requerimento sobre a lei da 
Nacionalidade que pretende resolver 
uma das maiores injustiças que afecta 
principalmente os nossos compatrio- 
tas da América do Norte, ficando sem 
efeito a perda de Nacionalidade oper- 
ada com base na lei nùmero 2098 de 
29 de Julho de 1959 bastando para 
isso os interessados requere-la ofi- 
ciosamente. O requerimento alertan- 
do mais uma vez o Governo para a 
falta de serviços consulares que jâ 
referi. O requerimento pedindo um 
levantamento do nùmero de 
Portugueses inscrites nos consulados 
e o tratamento de dados destes desi- 

gnadamente dos eleitores inscrites e 
recenseados nos termes do artigo 7° 
da Lei n° 48/96. Ainda o requerimen- 
to sobre a reestruturaçâo da RTP-I 
como instrumente importante da 
politica de informaçâo e divulgaçâo 
da lingua e cultura Portuguesas entre 
os Portugueses erriigrados. Etc. Etc... 
JMC-Recebeu sempre apoio dos 
Deputados mais experientes, inclu- 
sive, dos da oposiçâo? 
LE- Devo aqui destacar o Senhor 
Présidente da Assembleia da 
Repùblica, Dr. Joâo Bosco Mota 
Amaral pelo empenho para corn os 

Deputados da "Emigraçâo", da 
mesma forma a nossa "voz maior" 
a Deputada Manuela Aguiar pela 
sua disponiblidade para as nossas 
Comunidades. 
JMC- Como reaigiu o "PSD" à sua 
actuaçâo no hemiciclo e na vida 
politica do partido? 
LEr A reaeçâo do meu partido foi 
sempre de apoio e suporte em par- 
ticular da direcçâo do Grupo 
Parlamentar, como sabe nào tendo 
eu experiência parlamentar preci- 
se! de um acompanhamento que 
sempre me foi dispensado por 
todos em gérai. 
JMC-Que ilaçôes tirou dos "confli- 
tos" Govemo? Oposiçâo? 
LE- Nâo creio serem conflitos, 
penso que a oposiçâo tem sido 
pouco coerente, quer que o 
Governo mostre jâ em poucos 
meses aquilo que eles nào foram ca- 

pazes de fazer em seis anos. Mas 
penso que o governo estâ determina- 
do para governar e fazer as mudanças 
necessârias para o bem do pais. 
JMC-Acredita que a coligaçâo 
PSD/CDS-PP vai continuar até ao fim 
do mandato? 
LE- Devo confessar que no inicio 
cheguei a ter as minhas dùvidas, no 
entanto nâo me parece haver razôes 
para alarme, até porque estâ muito 
mais em causa O FUTURO DE POR- 
TUGAL do que os problemas que 

^ Pàgina 21 
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Domingos Meat Packers Ltd. 

Festas do 
Centro Cultural 
Português do 
Mississauga 

Dia 
14 He Setembro 

Baile das 
Vindimas 

Conjunto Português 
Suave 

INFO: 905-286-1311 

Desde 1 de Junho de 2002, que Horâcio Domingos 
Wholesale Meats Ltd., recede os seus clientes e 
amigos nas novas instalaçôes, situadas no 3249 

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

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

% % I I 

^^^oniingos 

Tel: (4161762-5503 OU 1-800-935-4441 
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DIRECÇAO REGIONAl RAS COMUNIDADES 
ESCLARECIMENTO 

A Direcçâo Regional das 
Comunidades, face a algu- 
mas noticias vindas a publi- 

co e relacionadas com a situ- 
açâo dos açorianos que 
foram detidos pelas autori- 
dades norte americanas, por 
se encontrarem a trabalhar 

ilegalmente, nos Estados 
TJnidos, esclarece: 

1. - No ano 2000, a Direcçâo Regional 
das Comunidades teve conhecimento, 
através do Consulado de Portugal, em 
New Bedford, de uma denüncia apre- 
sentada por dois cidadâos portugue- 
ses, residentes no Estado de 

Massachusetts, àcerca de uma alega- 
da situaçâo de angariaçâo de traba- 
Ihadores em Sâo Miguel, para irem 
trabalhar e residir, na América, por 
conta de um empregador, em 
condiçôes confusas e sub-humanas. 

2. -A Direcçâo Regional das 
Comunidades deu conhecimento ao 
Présidente do Governo desta denùn- 
cia que, de imediato, seguiu para os 
serviços competentes do Ministério 

Pùblico. 

3. -N0 fim do ano de 2000, os serviços 
do Ministério Pùblico do Tribunal 
Judicial da Comarca de Ponta 

Delgada remeteram à Presidência do 
Governo Regional dos Açores, para 
conhecimento, copia do despacho de 
arquivamento ' daquele possivel caso 
de angariaçâo ilegal de trabalhadores 
açorianos para os EUA, por "os autos 
nâo revelarem indicios suficientes da 
prâtica de crime". 

4. -Do despacho do Ministério 
Pùblico foi dado conhecimento ao 
Consulado de Portugal, em New 
Bedford. 

5. -Desde entâo, nâo se registaram 
quaisquer outras denùncias formais 
ou informais que levassem à tomada 

de medidas por parte do Governo 
Regional dos Açores. 

6. - A actual situaçâo de 30 açorianos 
detidos nos Estados Unidos tem sido 
acompanhada de perto pela Direcçâo 
Regional das Comunidades, quer em 
contactes corn o Consulado de 
Portugal, em New Bedford, quer corn 
os serviços da Casa de Correcçào de 
Dartmouth, quer ainda, em contactes 
corn familiares de alguns dos detidos, 
e no mais absolute respeito pela pri- 
vacidade dos que pediram, expressa- 
mente, para que as suas familias nâo 
fossem informadas da présente situ- 
açâo. 

TERRENOS RA VINHA RRAVA PARA ACTIVIRARES ECONÔMICAS 
O Secretârio Regional da Agricultura 
e Pescas, Ricardo Rodrigues, disse 
em Angra do Heroismo, que os ter- 
renos onde se situa o espaço de feiras, 
na Vinha Brava, naquela cidade, bem 
como os terrenes envolventes, devem 
ser destinados a actividades rela- 
cionadas corn os agricultores e corn 
outras actividades econômicas. 
O governante, que participava num 
encontro-festa denominado Dia do 
Agricultor, garantie que sempre foi 
esse o seu entendimento para o 

aproveitamento global do espaço e 
sugeriu que o future parque de activi- 
dades econômicas seja projectado em 
parceria que englobe as Associaçôes 
Agricolas, a Câmara do Comércio e 
Indùstria e a Câmara Municipal. 
O primeiro passe, a realizar em breve, 
disse Ricardo Rodrigues, passa por 
um entendimento entre o Governo e a 
Câmara, no que respeita ao ordena- 
mento do espaço, visto nâo estar 
ainda em vigor o Piano Director 
Municipal. 

PRESIDENTE DO GOVERNO EM 
EXERCICIOINAUGÜROÜ 
RALCÂO DO MONTEPIO GERAI 
o Présidente do Governo em exercl- 
cio, Roberto Amaral, presidiu, à ce- 
rimônia de inauguraçâo do novo bal- 
câo do Montepio Gérai, em Vila 
Franca do Campo, na ilha de Sâo 
Miguel. 
Na ocasiào, Roberto Amaral relevou 
o contributo que aquela instituiçâo 

fazendo votos para que os resultados 
financeiros sejam tâo bons quantos 
aqueles que, outrora, a Fazenda 
Pùblica obtinha, naquele mesmo edi- 
ficio, propriedade da Santa Casa da 
Misericôrdia. 
O Présidente do Governo, em exercl- 
cio, apelou à conjugaçâo de esforços. 

tem vindo a prestar, no que respeita à entre as designadas forças vivas da so- 
resoluçâo de algumas questôes de ciedade civil, para que assim, se ultra- 
cariz social, corn que a Vila Franca do passem as dificuldades que o Pais en- 
Campo se deparou, recentemente, frenta. 

Uma vez acordado o ordenamento 
daquele territorio, é entâo possivel 
criar condiçôes para a instalaçâo de 
diverses espaços comerciais e de 
serviços, bem como sedes de organis- 
mes e entidades relacionadas corn a 
agricultura e outras actividades pro- 
dutivas. 
Sobre o Dia do Lavrador, Ricardo 
Rodrigues nâo teve dùvidas em afir- 
mar que é uma iniciativa "muito ùtil, 
por ser um momento de descom- 
pressâo e lazer na vida ârdua" do dia- 

a-dia dos agricultores, bem como 
"uma ocasiâo para troca de infor- 
maçâo e conhecimentos". 
O Secretârio Regional disse mesmo 
que é na Terceira que os agricultores 
mostram um maior conhecimento de 
matérias como a elaboraçâo de pro- 
jectos e candidaturas a apoios a que 
têm direito, atribuindo essa mais- 
valia aos encontros informais ou orga- 
nizados que se realizam ao longo do 
ano. 

imoûLUn 

Happy Travelers estâ a 
œmemorar 10 anos 

de bons serviços à 
Comunidade. 

Por 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 

ainda os 
primeiros. 

Visite-as na Galeria Shopping Centre, 
na Dufferin e Dupont em Toronto 
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Aliança dos Clubes e AssociaçSes Portuguesas 
do Ontario e o Ambionte Politico Entre a 
Comunidade - Declaraçâo Oficial do Executivo 
Como é do vosso conhecimento, a 
Aliança dos Clubes e Associaçôes 
Portuguesas do Ontario (ACAPO) 
tern sido a organizadora principal das 
Festividades da Semana de Portugal 
desde 1987, a quais tern crescido 
imenso nos ùltimos 15 anos, e todos 
sabem quanto é dificil faze-lo , como 
organizaçâo, e ao longo dos- mesmos, 
temos encontrado bastantes obstâcu- 
los. 

Os obstaculos recentes, em que pre- 
sentemente nos encontramos incluem 
Lideres da nossa comunidade usando 
o trabalho da ACAPO para as suas 
proprias agendas partidarias. Para os 
membros da Imprensa, isto nao é 
novidade. Mas o Executivo da 
ACAPO acha necessario a divulgaçâo 
de algumas dessas agendas politicas 
que ameaçam a unidade comunitaria. 
Isto chega-nos quando a unidade co- 
munitaria é importantissima, estando 
a aproximar-se o ano 2003, o 50° 
Aniversario da Comunidade 
Portuguesa no Canada. A ACAPO, 
que é reconhecida como a maior or- 
ganizaçâo voluntâria Portuguesa e de 
maior credibilidade tanto em termos 
financeiros e envolvimentos nao par- 
tidarios, esta neste momento em foco 
devido ao comportamento de grupos 
e, individuos que têm faltado aos seus 
anteriores compromissos. 

Gostamos de agradecer ao Vereador 
Mario Silva, por ter mandado um co- 
municado mostrando o seu apoio do 
trabalho feito pela ACAPO e o 
Toronto District School Board o 
Projecto Ursula Franklin (Brockton) 
Stadium, que esta situado no coraçào 
da area que ele représenta no 
jMunicipio. Nào sabemos porque foi 
necessario enviar um Comunicado 
sem nosso conhecimento antes da 
nossa Conferencia de Imprensa com 
os participantes principais do acordo, 
o Toronto District School Board. Nos 
como uma organizaçâo voluntâria 
agradeciamos ao Vereador Mârio 
Silva, que nos informasse quai a razào 
porque o subsidio da cidade, em dois 
anos diminuiu de $20,000.00 para 
$8,500.00 apesar do engrandecimen- 
to das festividades, ao contrario do 
que séria normal o mesmo se manter 
ou subir e nào descer como aconte- 
ceu. Também agradeciamos a as- 
sistência do Vereador para nos ajudar 
corn os custos da Cidade de Toronto, 

or exemplo $7,200.00 para policia, 
1,300.00 para barricadas, $850.00 

para licenças, $2,630.00 para trabalho 
e equipamento do Parks and 
Recreation, $4,400.00 para alugueres 
no estâdio Ursula Franklin 
(Brockton). Esperâvamos que algo 
tivesse sido feto nestas âreas, como 

tem sido feito corn Toronto District 
School Board para o projecto Ursula 
Franklin (Brockton) Stadium. Nào 
poderemos mencionar este projecto 
sem focar a grande e ünica ajuda no 
mesmo da School Trustee Nellie 
Pedro, que nâo se poupou a grandes 
esforços para chegar a um acordo 
corn o Toronto District School Board. 
Aqui fica publicamente o agradeci- 
mento do Executivo da ACAPO. 

Dado o bom relacionamento corn a 
School Trustee, estamos chocados 
que essa mesma pessoa contactasse o 
programador de eventos no Canadian 
National Exhibition (CNE) para fazer 
queixas da falta de correspondência 
durante très semanas sobre a organi- 
zaçâo do Portuguese Heritage Day 
no CNE no proximo dia 30 de 
Agosto. Um telefonema foi recebido 
nos escritôrios do CNE no dia 19 de 
Julho de 2002, entre as 15:00 e 16:00 
horas. Esta chamada foi feita apesar 
do Présidente do Executivo da 
ACAPO ser visto num almoço de 
negôcios nessa mesma tarde pela a 
mesma. Estamos muito surpreendi- 
dos corn a falta de profissionalismo 
mostrada pela mesma senhora, sera 
que estava a agir como School Trustee 
ou como jornalista? Achamos estran- 
ho que, nâo tivesse mencionado os 
seus interesses de falta de publicidade 
e quai o subsidio da CNE ao 
Présidente da ACAPO, a quem ela 
encontrou pessoalmente, vinte minu- 
tes depois contactava ao 
Programador de Eventos da CNE 
para fazer queixas sem considerar a 
reputaçào da ACAPO. 

Achamos muito estranho que, o 
primeiro e ùnico, ministre Português, 
que e do partido Conservador, nào 
fosse convidado para o Jantar de Gala 
do Présidente do Governo Regional 
dos Açores, mas o seu nome estava no 
programa oficial e, tinha um lugar 
marcado na mesa de honra. 

Na Noite Cultural Portuguesa no 
Skydome, a ACAPO organizou para 
que o Business Manager da 
L.I.U.N.A. Local 183 jogasse o 
primeiro lançamento juntamente 
corn o Présidente do Governo 
Regional dos Açores. Este evento, foi 
transmitido para o pais inteiro e para 
os milhares de pessoas que estavam 
no estâdio. Para promover a Cultura 
Portuguesa, uma percentagem das 
vendas de bilhetes voltavam para as 
organizaçôes comunitârias ou cari- 
dades, onde o Business Manager do 
Local 183 esta ligado a duas das cari- 
dades directamente ou indirecta- 
mente. O Business Manager concor- 
dou a assistir a ACAPO corn a venda 

dos bilhetes corn a venda projectada 
de 4000 bilhetes. O resultado foi que 
a ACAPO produziu o evento e a con- 
tribuiçâo do Local 183 foi 100 bilhetes 
vendidos. 

Outro acordo feito corn o Business 
Manager do Local 183 foi o local (no 
Gerry Gallagher Hall, o salào do 
Local 183) e o dia do Jantar de Gala 
para o Présidente do Governo 
Regional dos Açores e também ter o 
contrôle dos custos da companhia de 
banqueté (New Casa Abril). Foi 
prometido pelo mesmo que a venda 
dos bilhetes para o jantar seriam 
feitos pelo Sindicato e o dinheiro séria 
devolvida para o escritôrio da 
ACAPO na manhâ do dia 10 de 
Junho, 2002. Durante dos dias 8 e 9 
de Junho, o Présidente da ACAPO es- 
teve em comunicaçào corn o Business 
Manager do Local 183 onde nenhum 
problema foi apresentado por este 
membro do Local 183. No dia 10 de 
Junho às 15:00 horas foi dito a secre- 
taria do escritôrio da ACAPO que o 
Business Manager do Local 183 nào 
autorizava que os pagamentos fossem 

entregues a ACAPO. Mais tarde 
numa conversa entre o mesmo e o 
Présidente da ACAPO, depois deste 
ter sido insultado, perguntou quando 
é que seriam recebidos os fundos do 
jantar de Gala. O Business Manager 
declarou que estava farto da influên- 
cia negativa que a ACAPO e a 
Federaçâo têm tido sobre o movimen- 
to politico que ele tem tentado criar. 
O mesmo também mencionou que hâ 
de pagar a ACAPO até a tipôgrafa, 
Toledo Graphics for paga. O 
Présidente da ACAPO indica que o 
Business Manager do Local 183 nâo 
tem o direito de estar a falar corn a 
représentante da Toledo Graphics, e 
se a situaçào tivesse invertido e a pro- 
prietâria da Toledo Graphics tivesse 
telefonado para a ACAPO corn a 
mesma conversa, a resposta da 
ACAPO séria que telefonasse para o 
Local 183. Neste momento o 
Business Manager do Local 183, ataca 
o Présidente da ACAPO dizendo que 
ji nào era nada desde que foi demiti- 
do da Labatt. Também lhe foi dito 
que pode ter salvado alguma da sua^ 
reputaçào durante da visita de Sua^ 

Parabéns 
às companhlas e 
novos membros 
□upont; Roofing Ltd. 

Crawford Roofing Ltd. 
Roof Vac Inc. 

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

Triumph Roofing and Sheet Metal Inc. 

Procura trabalho? 
Contacte jâ: 

Eduardo Oliveira e Joâo Cordeiro 

Local 30 - Tel: 416-299-7260 
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Excelência o Présidente da 
Republica, Dr. Jorge Sampaio em 
2001 mas que esta vez iria de o de- 
struir e desliga o telefone. A ACAPO, 
como prometido, pagou à New Casa 
Abril, $44,549.00 e ou Liberty 
Grande para a recepçào oficial do 
Présidente do Governo Regional dos 
Açores, $7,203.11 no dia 10 dejunho 
como tal do acordo feito no Comité 
da Visita Oficial. 

No dia 13 dejunho, a ACAPO ainda 
sô tinha recebido $38,040.00 do Local 
183, ficando corn uma diferença de 
$28,000.00 do pagamento e sô rece- 

beu pagamentos pequenos, $1,800.00, 
no dia 20 de Junhpo, 2 e 11 de Julho. 
Até hoje, o Local 183 ainda deve 
mais de $10,000.00 à ACAPO saben- 
do que a mesma esta corn falta de fun- 
dos, especialmente agora que tem que 
organizar o programa no CNE, as 
obras no Brockton Stadium e as cele- 
braçôes do 50° Aniversario durante a 
Semana de Portugal 2003. A ùnica 
hipôtese que a ACAPO teve foi pôr 
um “Stop Payment” num cheque que 
foi dado ao Toledo Graphics até ser 
explicado porque é que o Business 
Manager do Local 183 foi informado 
duma situaçâo que nada tinha haver 

com ele. Uma hipôtese pela quai a 
ACAPO for criticada publicamente 
por faze-lo. 

Como uma organizaçâo voluntâria, 
onde a sua prôpria Direcçâo pôe o seu 
dinheiro e o seu esforço e ainda é crit- 
icada por serem sempre os mesmos. 
A tomar posiçôes de autoridade den- 
tro da comunidade durante tempo a 
mais. Os sucessos, dos eventos para os 
quais a ACAPO trabalha demasiada- 
mente e que depois se vêm de frente 
corn promessas quebradas, e uma fila 
de pessoas que sô querem ser recon- 
hecidas sem algo terem feito. O 

Executivo da ACAPO, esta particu- 
larmente sentido corn os ataques pes- 
soais ao seu Présidente jâ é tempo de 
levar os sens sentimentos à Imprensa. 
Continuaremos corn os nossos projec- 
tos, novos e présentes, mas temos de 
ser claros pois quem sofrem corn estes 
ataques é a comunidade. Actos como 
estes impedem pessoas de boa von- 
tade de intégrasse na mesma. 

Esta declaraçâo foi aprovada em re- 
uniâo de Executivo no dia 23 de Julho 
de 2002, para ser entregue a 
Comunicaçào Social. 

PECORC. 

COOPERAÇftO COM 
SÂO TOMÉ E PRINCIPE 
O Secretârio Regional da Agricultura e 
Pescas, Ricardo Rodrigues, apresentou 
esta semana, em Ponta Delgada, os 
cumprimentos de boas vindas ao Ministro 
da Agricultura, Desenvolvimento Rural e 
Pescas de Sào Tomé e Principe, Jülio 
Lopes da Silva, que iniciou uma visita ofi- 
cial de trabalho à Regiâo Autônoma dos 
Açores. 

Em declaraçôes à comunicaçào social, o 
Ministro disse que a sua deslocaçâo à 

Regiâo tinha por objectivo conhecer a re- 
alidade da indùstria conserveira regional 
e estudar a possibilidade do desenvolvi- 
mento de acordos, no dominio das pescas, 
corn os Açores. 

Aquele governante de Sào Tomé adrnitiu 
a possibilidade de embarcaçôes da frota 
pesqueira açoriana puderem, num futuro 
proximo, exercer a actividade da pesca 
nos mares daquele Pais africano cie ex- 
pressào portuguesa. 

S; 
3S 

Web: www.westyorkchev.com • E-mail: service@westyorkchev.com 

Grande campanha... 
IMâo perça est:a ofer'ta especial e os nossos 
baixos preços para este fan'bâs'tico saldo... 

1785 St. Clair Ave. W. um 656-1200 

Cavalier 20014 portas, demonstraçao 

(venda a dinheiro) 

EGUNTON 

ST. CLAIR 
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As opinioes expressas por Mateus Machado nâo reflectem as opiniôes dojomal 0 Milénio. 

quL esczeoa eu... 
Visita Papai move peregrinos 
Angoianos ao Canada 
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AtOS Commises of Toronto 

SERVIÇOS E PROGRAAAAS DO 
AIDS OOMMITTEl OF TORONTO 

$9S CHofCh St, 4te floor 
Toronto, ON MSB 2J6 

TEL; 416-340»84S4, ext,290 (PemaBda) oii ext, 242 (Rtil) 

E'NAït; Masilva#act0roftto.or9 ou fpîres#actoroBto.org 

wessiTEî www.acl:oionto.of9/poituguese/index.btml Ena tantosUUU 

O ex-primeiro-ministro da Guiné- 
Bissau, Faustino Imbali, foi libertado 
segunda-feira à noite, tendo sido deti- 
do na véspera, juntamente com mais 
13 pessoas, todos ex-colaboradores di- 
rectos. 
Imbali foi detido por ordem dos ma- 
gistrados do Ministério Publico que o 
interrogaram, no âmbito de um pro- 
cesso de alegado desvio de cerca de 
dois milhôes e duzentos mil euros. 
Esta verba, segundo o Présidente da 
Republica da Guiné-Bissau, Kumba 
Yalla, que denunciou o caso, fora 

doada às Forças Armadas pelos prési- 
dentes da Libia, Mohamar Kadafi, e 
da Nigéria, Olesegun Obasanjo. 
Faustino Imbali esteve na chefia do 
Governo guineense entre Fevereiro e 
Dezembro de 2001, altura em que foi 
substitudo pelo actual Primeiro- 
Ministro, Alamara Nhass. 
O advogado do ex-primeiro-ministro 
tornou publico que ocorrera, em 
breve, uma conferência de imprensa 
para esclarecer todo este caso. 

MM 

Angolano vence 
torneio de Tenis 
O tenista angolano Anacleto Neto residente no 
Canada, venceu na passada semana dia 24 de 
Julho o Torneio de Tenis Regional de St. 
Catherines na categoria de singular. 
O jovem angolano encontrou-se na final com o 
canadiano Julio Murch que esteve como cabeça de 
série neste torneio, Anacleto venceu por dois setes 
a zero, 6-4 / 6-4. 
"Foi um torneio muito concorrido que teve a par- 
ticipaçâo de 32 jogadores, e eu sabia que nâo séria 
nada fâcil chegar à final." Anacleto disse também 
ao jornal O Milénio que acaba de receber o cargo 
de treinador da Niagara Tennis Academic. 
E de lembrar que este jovem angolano goza de um 
excelente curriculo desportivo, chegando mesmo a 
campeâo africano de tenis em 1989, e quatro vezes 
campeâo angolano. 

MM 

Cinquenta e dois angoianos é o mimero certo que 
a Igreja Catolica de Angola enviou para as cele- 
braçôes da XVII Jornada Mondial dajuventude 
realizada no Canada de 25 â 28 de Julho, e pri- 
sidida pela Sua Santidade Papa Joâo Paulo II . 
A delegaçâo foi chefiada pelo Padre Aguinaldo e 
sub-dividida por très partes; a Delegaçâo do 
Secretariado Nacional, a Comunidade Emanuel 
de Angola e a Arquidiocese de Luanda. 
Os peregrinos angoianos foram recebidos em 
Toronto pelo Embaixador Miguel Nzau Puna, a 
presença dos mesmos foi motivo de reencontro 
para os angoianos residentes em Toronto, todo 
isso porque a Comunidade Angolana do Ontario 
(ACO) dirigida por Estanislau Boio, juntamente 
com o jovem Humberto Costa e a Liga Angola 
Canada, realizaram na Igreja St. Helens Hall um 
jantar em gesto de irmandade alusivo à estadia 
destes peregrinos em Toronto. 
Foi um gesto positivo porque pouco ou nada tem- 
se feito no sentido de unir cada vez mais a comu- 
nidade que cresce 
dia apôs dia nesta 
provincia do 
Ontario, com o 

maior numéro de angoianos no Canada. 
A ultima vez que isso aconteceu foi no casamento 
do jovem Beto em que a comunidade esteve em 
massa, e desde jâ esta pagina aproveita este es- 
paço em aberto para felicitar este acto louvavel do 
jovem Beto que muito tern feito para o beneficio 
dos angoianos recém chegados ao Canada . 

MM 

libertado ex-primeiro 

- Serviço de aconselhamento gratuito para famtlias e iadivkiuos 
infectados ou afectados pelo virus da AIDS/SIDA. 

• Ajuda na procura de emprego e curriculum vitae (résumé), 

- Préenchimento de Oeclaraçao de Impostos 
(Income Tax return). 

- Aulas de computadores para pessoas HIV positivas. 

- Rrogramas de educaçâo e prevençâo para Jovens e adultos. 

> Oportunîdades de voluntarJado e resspecthfo treino. 

- Acompanhamento ao médico e ao hospkal. 

- Assîstência para profissiofials que trabatham oa area de 
MW/AIDS (medicos, assistentes sociais, etc). 

minisiro da Guiné Bissau 
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A Ninha Canda 
Quem rouba sem precisào 

Tem uma grande fraqueza 

Vive na triste ilusào 

E desejo de grandeza 

É tào triste muito feio 

Falia de honestidade 

Apoderar-se do alheio 

Se nào tem necessidade 

É falta de sensatez 

De moral e de respeito 

Sô ilude, mostrando que fez 

O quejâ estava feito 

tifljfl nais nontsTiDQDE 
I Toda a vida fui honesto 

I Provas disso tenho dado 

I Mas nào sou santo, protesto, 

I Quando me vejo roubado 

i Nào costuma ofender 

I Um cristào ou um ateu 

I Também nào gosto de ver 

I Roubar aquilo que é meu 
I 
I 
i Quem rouba pào por nào ter 

I Nào sei porque se condena ISe 0 fax para corner 

Até devemos ter pena 

Detesto os impostores | 
Que a tanto se atrevem | 
Iludindo os leitores j 
Corn aquilo que escrevem I 

I 
I 

Quem tem uma tentaçào | 
Se luta corn força, vence | 
E nunca deitar a mào | 
Aquilo que nào lhe pertence | 

Hà quem se queira mostrar | 
Sem ofazer de mâfé | 
Mas quer fazer-se passar | 
Por aquilo que nào é | 

José Eliso Moniz j 
Hull-Quebec I 

I 

Familia de Francisco Martins 
em testa dupia 
No Sâbado, dia 27 
dejulho, houve 
festa rija entre os 
membros principals 
da familia de 
Francisco Martins. 
O casai Graciana e 
Francisco Martins 
comemorou 34 anos 
de um casamento 
feliz e, no mesmo 
dia, O filho Victor 
Martins unia a sua 
vida à jovem Paula 
Martins. 
Um dia historien 
para a familia 
Martins que, de 
uma sô vez, come- 
morou... dois casa- 
mentos! 
Muitos parabéns! 
Pelas fotografias, os 
nossos amigos 
leitores poderâo 
imaginar a "fes- 
tança" da familia 
Martins. Bern mere- 
cida. 
A todos desejamos 
as maiores felici- 
dades. 

JMC 
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CRÔNICA À DISTANCIA 

A FiSTA-DISPARATE DOS SOCIAIISTAS 
Uma das causas do profundo des- 
crédito dos socialistas madeirenses, é 
a total ausência de mensagem com 
conteiido, substituida por uma cons- 
tancia desacertada de comportamen- 
tos que sâo chacota na Opiniao 
Püblica. 
Ao longo de todos estes anos -e até 
agora- foram os grandes adversaries 
do progresse e crescimento da 
Autonomia Politica do Povo 
Madeirense. As respectivas posiçôes, 
as vezes mais centralistas do que as 
dos proprios dirigeâtes de Lisboa, 
foram sempre de pressionar em senti- 
do contrario ao do alargamento do 
poder legislative do Parlamento 
madeirense e a favor da presença 
residente de um comissario de 
Lisboa, no territorio autonome. Sem 
se falar de outras questôes de 
evoluçâo autonomista, onde a resitên- 
cia dos socialistas madeirenses é 
regra. Até agora. 
Em vez de se imporem através de um 
discurso em prol do Povo Madeirense 
e da nossa Autonomia Politica, aos so- 
cialistas meteu-se-lhes na cabeça que 
teriam a délirante "missâo histôrica" 
de travar os impetos dos autonomis- 
tas, mais delirando ainda corn fantas- 
mas de "séparatisme", soluçào que 
nâo passa pela cabeça de alguém. 
Ao fim destes anos todos, o Partido 
Socialista, na Madeira, nâo com- 
preendeu que fez o erro de, perante 
todos, identificar o Partido Social 

Democrata como o "Partido da 
Autonomia", contra essa lutando e 
acabando por "oferecê-la" ao PSD. 
Bern como a asneira de tudo denegrir 
na obra social-democrata, sô porque o 
é, sem distinguir o positive do negati- 
ve e, assim, caindo no total descrédito 
püblico. 
Os socialistas chegaram ao ponto de, 
nalguns locais, terem populaçôes in- 
teiras contra eles, sô porque, para con- 
trariar o PSD, se opuseram a um 
bénéficié por todos desejado!... 
Depois, em vez da selectividade, base 
de uma estrutura interna capaz, têm a 
preocupaçâo da quantidade. No PS 
entrou "torto e cambado", desde "co- 
munas" a titulares de poderosos inte- 
resses capitalistas locais, passando 
por oportunistas e reconhecidas pa- 
tologias psiquicas da nossa cidade. 
De uma mistura "explosiva" como 
esta, foi previsivel o estoiro verificado. 
Sobretudo porque aquilo, a certa al- 
tura, tornou-se uma ridicula feira de 
vaidades pessoais, onde cada um se 
julgava mais "esperto", "notâvel" ou 
"intelectual" do que os outres, cada 
um e todos queriam ser lideres. 
Uma gargalhada. 
O PS nunca conseguiu ser interclas- 
sista na Madeira, como o PSD. Antes, 
sâo notôrias as invejas, os ciümes, as 
antipatias internas, o snobisme de al- 
gumas classes. 
E é notôria, sobretudo, a falta de edu- 
caçâo. Ao ponto de uns miserâveis. 

que querem ainda passar por 
"notâveis" socialistas, mas que sâo 
conhecidos na Opiniâo Püblica pelas 
suas patologias do foro psiquiâtrico, 
virem para os jornais de respective 
serviço, corn os insultes pessoais mais 
torpes e sujos -claro que a "ética" de 
conhecido jornalismo local e seus 
proprietaries, tudo isto ampara, de cô- 
coras. 
Tal é O PS madeirense. Daria logo 
uma organizaçâo comunista, de "povo 
unido", se, por absurde, o "gonçalvis- 
mo" voltasse. 
Até a sua festa partidâria foi um dis- 
parate. 
Chamaram-lhe da "liberdade", depois 
de, até agora, se oporem a maiores 
liberdades constitucionais para o 
Povo Madeirense. 
Perante o fracasse de püblico, aquele 
bujardeiro que nobilita os socialistas 
como lider parlamentar, enquanto na 
festa deles as camionetas levavam à 
borla, mas paga-se para ir nas do 
Châo da Lagoa, o atâvico dizia que 
"as pessoas sâo obrigadas" a ir ao dite 
Châo da Lagoa. Puxa!... Tanta gente 
"coagida"!... 

No tempo do fascisme, na defunta 
Junta Gérai e no Cadastral, é que se 
viam certes funcionârios, entâo nada 
dados à "esquerda", em cerimônias ou 
actes da uniâo nacional... 
Aquela cidadâ que nâo ri e se diz do 
Porto Santo, sem ser, e que é a actual 

■ ■mm' ■ # J lider -ao que 
chegaram!...-fez 
um discurso de 
elogio a 
Guterres, ape- 
sar de nem os 
socialistas o de- 
senterrarem, tal 
O estado em que 

deixou isto. Mas também que haveria 
de dizer?... 
Mais. Os socialistas fizeram publici- 
dade enganosa, anunciando um 
artista que nâo apareceu, materia que 
constitui ilicito. 
Acresce que os socialistas locais con- 
tinuam a acreditar que o Povo 
Madeirense, na sua maturidade civi- 
ca, vai fazer a vontade ao que os tipos 
de Lisboa venham para câ dizer!... 
Trazem para ai umas figuras se- 
cundârias, o que também lhes esta er- 
rado, os quais se pôem a perdigotar 
que os Madeirenses "têm" de fazer 
isto e aquilo (agora era a "alternân- 
cia", bonito, corn estes domésticos!...), 
como se o Povo Madeirense nâo fosse 
senhor de fazer aquilo que entende e 
escolher o Governo que apetecer. 
Enfim, todo aquele partido da rua do 
surdo é um disparate. 

Bern se esforça o diârio dos ingleses 
para là pôr mais um, testa-de-ferro in- 
competente dos grupinhos de inter- 
esses econômicos que ajudaram a des- 
graçar o PS da madeira. 

Filho mais velho de 
Ben laden assnmin 
a chefia da Al-Qaeda 
A rede terrorista Al-Qaeda é agora 
chefiada pelo filho mais velho de 
Ussama ben Laden, Saad Ussama ben 
Laden. A revelaçâo foi feita, esta sema- 
na, pelo diârio saudita Asharq Al- 
Awsat, editado em Londres. 
O diârio, citando "fontes informadas", 
révéla que Saad Ussama ben Laden 
sucedeu ao seu pai "depois dos 
ataques americanos contra posiçôes 
da Al-Qaeda no Afeganistâo". E adi- 
anta que esta revelaçâo "confirma a 
hipôtese segundo a quai Ussama ben 
Laden estaria morto ou gravemente 
ferido, o que explica o seu desapare- 
cimento." 
"Saad é uma personalidade desco- 
nhecida fora da Al-Qaeda", acrescen- 

ta O jornal, indicando que estava pre- 
visto que o filho mais novo de Ben 
Laden, Mohamed, de 20 anos, sucede- 
ria ao seu pai em caso de morte ou de 
incapacidade para assumir a direcçâo 
da rede. 

O jornal recorda que, desde o lança- 
mento das operaçôes americanas no 
Afeganistâo, na sequêneia dos atenta- 
dos de 11 de Setembro, multi- 
plicaram-se as informaçôes contra- 
ditôrias sobre o destino de Ben 
Laden. A meio de Julho, o chefe da 
luta antiterrorista do FBI, Dale 
Watson, disse que Ben Laden estaria 
morto, mas admitiu nâo poder provâ- 
lo. 

Assembleia Gérai na 
Associaçâo Democrética 
A Associaçâo Democrâtica 
Portuguese Canadian Democratic 
Community Centre, realiza a sua 
Assembleia Geral Extraordinâria, 
Domingo, 11 de Agosto, às 15h00, na 

sede-social da Associaçâo 
Democrâtica, 860 College Street. 
Info: 416 534-3451 
Pede-se a comparêneia de todos os sô- 
cios. 

FALA BRASIL 
um programa 

em 
Veja todas as quintas-feiras, as 18h30, o excitante programa 
“Fala Braxil”, produçâo e apresentaçâo de Denise Guimarâes. 

■K-»»»»»!»»»»»:. 

Comunidade 
5ext;a-feira, dia S de Agoafio 
-Concerto com a Banda "Sociedade Filarmônica Uniâo Popular de San 
Jose, California", com inicio às 20h00. 
-Inicio das Testas do Senhor da Pedra, na Igreja de Santa Inès, em 
Toronto (que se prolongam pelos dias 3,4 e 5). Info; 416 603-1715. 
-Excursâo do Canadian Madeira Club à festa "dos Madeiras", em Fall 
River-USA. Inscriçôes: 416 531-5397. 

Sàbado, 3 de Agost;o 
-Abertura do restaurante-bar Umbrela, no 890 College St., em Toronto. 
Info: 416 878.0948. 

Sexta-feira, dia S 
-Festas em Honra de Nossa Senhora dos Anjos, na Parôquia de Santa 
Maria, em Hamilton. Info: 1-905-527-4216. 

Ouinta-feira, dia 'IS 
-Cruzeiro no Lago Ontario, realizaçâo do First Portuguese, com refeiçâo 
e variedades com Rebeca. Réservas: 416 531-9971/72. 

Sext;a-feira, dia 30 de Agosto 
-Apresentaçâo da banda portuguesa POLO NORTE, no CNE, em 
Toronto. Info: 416 536-5961. 
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200 PROFESSORES E ESTÜDANTES 
EM ENCONTRO NOS AÇORES 
Cerca de 200 professores e estudantes 
de Lingua e Cultura Portuguesas radi- 
cados nos Estados Unidos e Canada 
vâo encontrar-se em Angra do 
Heroismo, entre 4 e 7 de Julho do 
proximo ano. 
A iniciativa foi anunciada pela 
Directora Regional das 
Comunidades, Alzira Silva, e pela 
Comissâo organizadora da XI ediçâo 
do Encontro de Professores de 
Português dos Estados Unidos e 
Canada. 
Em conferência de Imprensa, realiza- 
da em Angra do Heroismo, Alzira 
Silva disse que este tipo de encontros 
tem O apoio da Direcçâo Regional das 
Comunidades porque se inséré no es- 
forço em que o Governo Regional co- 
opéra de "preservaçâo da Lingua 
Portuguesa junto das comunidades 
emigradas", bem como no que respei- 
ta à divulgaçâo da realidade açoriana 
actual, nesses meios. 
Diniz Borges, Présidente da 
Comissâo Organizadora, disse, por 

seu turno, que os resultados obtidos 
nos dez encontros anteriores, realiza- 
dos no Canada ou nos Estados 
Unidos, mostram a importância do 
evento para a preservaçâo da Lingua 
e Cultura lusitanas. 
Segundo aquele professor da 
California, o encontro do proximo 
ano (o primeiro a ser realizado em 
Portugal), visa a aquisiçâo de "novos 
conhecimentos pedagôgicos" e a rea- 
lizaçâo de "um debate sério sobre o 
ensino da Lingua Portuguesa nos 
Estados Unidos e Canada", de que re- 
suite um documente a remeter aos re- 
sponsâveis regionais e nacionais da 
politica cultural junto das comu- 
nidades. 

O XI Encontro de Professores de 
Português conta corn o apoio logistico 
e patrocinios de vârias entidades ofi- 
ciais e particulares dos Açores, se 
bem que os participantes compar- 
ticipem nas despesas globais, 
nomeadamente na deslocaçâo. 

STRESS DE GUERRA EM DERATE 
NA UNIVERSIDADE DOS AÇORES 
o Secretârio Regional da Economia, 
Duarte Ponte considerou, em Ponta 
Delgada, que compreender o fenô- 
meno do "stress de guerra" e estudâ- 
lo, é uma forma de perceber melhor a 
histôria, a economia e a sociedade. 
O Secretârio Regional, que falava em 
representaçâo do Présidente do 
Governo, na cerimônia de abertura 
do Simpôsio subordinado ao tema 
"Rede Nacional de Apoios a Situaçôes 
Pôs Traumâticas de Stress de 
Guerra", que hoje de manhâ, de ini- 
ciou na Universidade dos Açores, lou- 

acerca do tema em questâo, considerou 
justo homenagear Mario Soares, uma 
vez que foi ele o primeiro a com- 
preender e a reconhecer a importân- 
cia de Africa, aquando das suas 
primeiras visitas aos recém nascidos 
Paises de lingua oficial portuguesa. 
Duarte Ponte falou, também, daque- 
les que conheceu de perto e que na 
sua freguesia deixaram viüvas, as suas 
mulheres, ainda hoje vestidas de 
preto. Outros que ainda vivos por 
fora, vivem como se a guerra lhes 
tivesse mudado a aima, porque os re- 

vou aquela iniciativa e lembrou que 
cerca de 100 mil açorianos emi- 
graram para os Estados Unidos, 
Canada e Bermuda, como fuga à 
guerra e aos parcos recursos que 
Portugal, nomeadamente, os Açores, 
tinham para oferecer aos que câ fi- 
cavam. À este respeito, Duarte Ponte 
evocou aquela época, referindo-se a 
ela como os tempos em que o melhor 
da juventude perdeu très a quatro 
anos, deambulando entre os quartéis 
do Continente português e os dos ter- 
ritôrios africanos. 
O titular da Economia apesar de nâo 
ter pretendido enveredar por pro- 
blemâticas, nem iniciar discussôes 

cursos médicos, entâo, eram 
precârios. 
O Secretârio Regional deixou bem 
claro que a nossa sociedade é aqui- 
lo que é hoje, porque durante lon- 
gos anos, a instruçâo obrigatôria 
era a 4"“ classe, os Hospitals estavam 
em Lisboa, os centros de reabili- 
taçâo nâo permitiam visitas e 
muitos milhares de ex-combatentes 
deambulavam sozinhos, à espera de 
melhores dias, lembrando que, 
naquela altura nâo haviam psiquia- 
tras, os psicôlogos eram uma profis- 
sâo por inventar e os feridos, fisica- 
mente, foram tratados como o Pais 
podia. 

on 

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

ii>J ZMA DD^ 
A(©DWTJI(E0KI[CKnjtDS3 

Entre a compra 
e 0 pagamento, 

tempo para desfrutar 
0 seu carro 

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

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

832 Bay Street, em Toronto 
(a norte da College St J 
Telefone: 416-964-3211 

rïïTTf 
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Intercâmblo Escolar Tricultural 
Escola Secundaria Lusitana de Montreal 
Um grupo de jovens da Escola 
Secundaria Lusitana, levou a cabo 
em Montreal, a primeira fase de um 
Projecto de Intercâmbio Escolar entre 
alunos desta instituiçào, da Escola 
Secundaria de Lagoa, Açores e da 
Escola Taunton do Massachussets, 
nos Estados Unidos. Esta primeira 
etapa decorreu entre os dias 22 e 30 
de Junho passado. 
A iniciativa deste intercâmbio teve 
origem nos Açores, através do sr. 
Roberto Medeiros, vereador da 
Camara da Lagoa, chegando à Escola 
Lusitana através do sr. Armando 
Loureiro, homem de negôcios da 
nossa comunidade e igualmente natu- 
ral de S.Miguel, Agua de Pau. 
Segundo o piano previsto, o projec- 
to decorrera em très fases, tendo a 
primeira decorrido em Montreal, 
com cerca de très dezenas de alunos 
e professores. 
Em 2003 este intercâmbio terâ con- 
tinuaçâo nos Açores, em data a deter- 
minar. 
A terceira etapa do intercâmbio terâ 
lugar nos Estados Unidos em 2004 
em Taunton. 
Em Montreal, os jovens e professores 
vindos de Portugal e dos Estados 
Unidos ficaram alojados em casa dos 
alunos da Escola Secundâria 
Lusitana. 
Um grupo de trabalho, formado por 
pais dos alunos anfitriôes e por pro- 
fessores, elaborou um programa cul- 
tural, social e récréative variado e en- 
riquecedor para todos os membres 
participantes. 
O programa continha uma faceta vi- 
rada para a Comunidade Portuguesa 
e outra mais orientada para a cultura 
e vida francôfona. Da parte portugue- 
sa constaram a cerimônia de boas-vin- 
das na Tiscola Lusitana, a partici- 
paçâo conjunta numa missa para 

jovens na Missâo Santa Cruz, visi- 
tas ao seio da Comunidade 
Portuguesa, às colectividades que se 
ofereceram para tal, presença nas fes- 
tas de S. Joao e S. Pedro e uma re- 
cepçào oficial pelo Consulado gérai 
de Portugal em Montreal. 
Da parte francôfona do programa, 
salientamos o passeio por varias 
zonas da cidade, nomeadamente a 
montanha, o Oratorio S. Joseph, o 
Velho Montreal, o Centro da Cidade, 
o Jardim Botânico, « Biodôme », a 
Torre do Estâdio Olimpico, uma 
fâbrica de aluminio, o parque de di- 
versôes « La Ronde » , uma recepçâo 
oficial no « Hotel de Ville » de 
Montreal onde o grupo de intercâm- 
bio foi recebido por Michel Prescott e 
por Luis Miranda, altos dignatârios 
da Câmara de Montreal e outra no « 
Hotel de Ville » de Ste-Therèse . O 
contacte corn a sociedade francôfona 
nào séria complete sem uma pas- 
sagem pela velha capital, Quebeque, 
uma cidade rica em histôria e em 
beleza arquitectural e natural, que 
deslumbrou e ultrapassou todas as ex- 
pectativas. Uma visita guiada ao 
Parlamento do Quebeque veio en- 
riquecer ainda mais culturalmente a 
visita à capital provincial. Outra vi- 
agem do mesmo género estava pro- 
gramada para Otava, tendo de ser 
eliminada do programa, à ultima da 
hora, devido a manifestaçôes politi- 
cas e sociais previstas para a mesma 
data. 
Os pais e professores dos alunos an- 
fitriôes foram incansâveis e tudo fi- 
zeram para que esta primeira etapa 
do projecto de intercâmbio fosse o 
successo que foi. Passadas as 
primeiras horas em que os jovens 
travaram conhecimento, depressa se 
gerou um ambiente de amizade que 
crescia de dia para dia, apesar de cer- 

tas barreiras de ordem linguistica, 
que eles habilmente souberam ultra- 
passar. 
Varias foram as colectividades que 
abriram as portas e receberam de 
maneira digna e brilhante, os jovens 
do intercâmbio. Salientamos a re- 
cepçâo e o Porto de Honra oferecido 
pela Associaçâo Portuguesa do 
Canada, o jantar oferecido pelo 
Benfica na noite de S. Joâo (jantar 
oferecido espontâneamente pois nâo 
houvera qualquer aviso da visita dos 
jovens), do jantar oferecido pela 
Associaçâo do Divino Espirito Santo 
de Anjou e da Associaçâo Portuguesa 
de Sta. Teresa que ofereceu aos jovens 
mais que uma refeiçâo, tendo sido la 
que terminou oficialmente a primeira 
etapa do programa de intercâmbio 
tricultural. A comissâo de pais da 
Escola Lusitana, contribuiu finan- 
ceiramente, no que diz respeito a cer- 
tas despesas tais como custos de 
transporte, refeiçôes em restaurantes 
representatives da gastronomia local, 
assim como no final da visita, algu- 
mas prendas alusivas a Montreal, en- 
tregues aos alunos e professores vin- 
dos de Lagoa e de Taunton. 
A Câmara de Montreal foi extrema- 

mente cooperativa, oferecendo en- 
tradas gratuitas no Jardim Botânico, 

Torre do Estâdio Olimpico, e no 
«Biodôme». A direçcâo da Escola 
Lusitana prendou os jovens corn as 
entradas na « La Ronde » e corn um 
exemplar do livre «Falando 
Portuguès», um trabalho de pesquisa 
sobre a histôria da Escola Lusitana e 
da Escola Santa Cruz, da autoria do 
Professor Joaquim Eusébio. O 
Consulado Gérai de Portugal em 
Montreal , além de receber oficial- 
mente a comitiva, organizou as visitas 
ao Parlamento do Quebeque e a 
Otava (anulada por motives de segu- 
rança). 
A hora da partida foi simptomâtica 
da amizade e dos laços jâ criados, 
pois as lâgrimas corriam de todas as 
faces. 
A primeira etapa deste intercâmbio 
abriu as portas à comunicaçâo entre 
os jovens, às escolas e professores. 
O sucesso foi o resultado de um es- 
forço colectivo em que todos se em- 
penharam profundamente. 
A Escola Lusitana quer agradecer a 
todos os participantes e formula votes 
de que este intercâmbio continue e 
possa contribuir para o enriqueci- 
mento social, cultural e humano de 
todos os participantes. 

Fernando André 

Brisa devolve 148 milhôes de Euros 
ao Estado corn reintroduçâo de 
portagens na OBEI 
A Brisa esta disposta a devolver ao Estado os 148 
milhôes de euros que lhe foram perdoados pelo 
Executive como compensaçâo pela extinçâo das 
portagens na CREE (A9), conforme desejado pelo 
primeiro Governo de Antônio Guterres. A reintro- 
duçâo das portagens obriga agora a conces- 
sionâria de auto-estradas a liquidar a divida, révéla 
terça-feira o Diârio Econômico. 
Fontes socialistas referiram ao DE que, em 1995, 
quando a Brisa ainda era controlada pelo Estado, 
a équipa do entâo ministre da tutela, Henrique 
Constantino, acordou corn a concessionâria um 

montante de 148 milhôes de euros como compen- 
saçâo pelo fim da receita gerada pela cobrança das 
portagens na CREE até ao final do période de con- 
cessào na altura, 2025. Esse montante séria page 
através do perdâo da parte équivalente de uma 
divida da Brisa ao Estado que datava jâ dos anos 
80. 
A Brisa mostrou-se disponivel para devolver ao 
Estado a parcela correspondente à referida com- 
pensaçào, caso o Governo avance corn a reintro- 
duçâo de portagens na CREE, admitida pelo min- 
istre das Obras Püblicas, Valente de Oliveira. 

Piloto Gondenado 
a 5 anos de prisâo 
por acidente 
5 anos de prisâo foi a sentença do piloto de um 
"Falcon 900", acidentado em Setembro de 1999, 
fazendo sete mortes, entre os quais o ministre dos 
Assuntos Europeus grego, Yannis Kranidiotis. 
Andréoulakis foi acusado de "homicidio por neg- 
ligència". O aparelho, corn 13 pessoas, "mergulhou" 
no aéroporté de Bucareste, onde deveria aterrar. 
Morreram as pessoas que iam sem cinto. 

Comliatao cancre 
Deixe de sofrer e viva mais anos 

PARA MAIS INFORMAçôES 

SAFE-T-ZONE INVESTMENT LTD 

TEL.; 416-738-6352 
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Nâo se esaueça!... 
Domingo 25 de Adoslo Canada’s 
Wonderland Porluduese Day 
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Estilista luso-canadiana em Manchester 

Sandra com a sua mâe 

A estilista luso-canadiana, SANDRA 
MAFALDA LOPES, vencedora do 
"Choice Award" do Concurso de 
Moda da Smirnof2002, em Toronto, 
foi a escolhida para representar o 
Canada no concurso de moda da 
"Commonwealth Fashion", em 
Manchester, Inglaterra. 
Sandra Mafalda Lopes, visitou a 
redacçâo de O Milénio, trazendo con- 
sigo uma jovem modelo, a Jane, que 
teve a geritileza de posar para nos 
corn O vestido-modelo que ira entrar 
em compila, em Inglaterra. 
-Parabéns, Sandra.-Dissemos-lhe à 
laia de felicitaçâo e boas vindas à 
nossa redacçâo.-Quando é a partida? 
-Obrigado! Vou jâ na prôxima terça - 
-feira, dia 30. Estou felicissima. 
-Quai é O prémio? 
-Confesso que nem tive a curiosidade 
de saber quai o prémio. Para mim, jâ 
ganhei um prémio importante, a ida a 
Manchester corn très trabalhos 
meus... 
-Très trabalhos?... 
-Sim, um dos modelos que criei Jâ estâ 
em Manchester, em exposiçâo. Os 
outros dois modelos vâo terça-feira 
comigo. 
-Que modelos escolheste? 
-Nào escolhi, deram-me a obrigaçào 
de criar dentro do estilo de roupa'da 

Malâsia. Cada estilista criou baseado 
num determinado pais, a mim ca- 
Ihou-me a Malâsia. Assim, fiz très 
modelos leves e, até desportivos, uma 
vez que Manchester é uma cidade de 
desporto, do futebol... Aliei o estilo 
fresco da Malâsia ao ar desportivo de 
Manchester, em todos os modelos. 
-Quais as espectativas? 
-Eu sou uma pessoa muito prâtica. A 
minha espectativa nào passa de ir e 
vir em bem, e representar o Canadâ 
corn dignidade. E a comunidade por- 
tuguesa, claroî-Acrescentou Sandra, 
com um sorriso luminoso.-Sâo sete 
paises a competir, seja o que Deus 
quiser. Tenho confiança em mim e no 
meu trabalho. O resto vem por 
acréscimo. 
-E o regresso, corn ou sem prémio, 
quando serâ? 
-E jâ no dia seis (6) de Agosto. Muito 
trabalho numa estadia pequena. Mas 
estou muito feliz e confiante. 

A jovem Sandra Mafalda Lopes, cuja 
marca registada é "HISS", falou-nos 
ainda dos seus sonhos e dificuldades, 
uma mescla de fantasias e realidades 
que, estamos certos, corn maior ou 
menor dificuldades, vai ultrapassar a 
contento de todos. 
Felicidades, Sandra. 
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onovo Canal Festival 
PortuguêsTV-SIC. 

1-888-764-3771 
Q ROGERS 

Digital Cable 

Acompanhe 

rPTV-SIC, 

24 horas par dia. 

Para mais detalhes 

ligue para CIRV-fm: 

416-537-1088 OU 
1-888-764-3771 

esmciucrè; U£i seLuaiiü 
■=3 do Mar 

Os usos e costumes portugueses 
em documentario 

uma nova série na FPtv-SIC, 
à quarta-felra, pelas 17h00. 
A histôria de duas jovens advogadas 
em defesa da Lei que representam. 

uma voi de Africa. 
aos domingos. 

pelas I9h00. uma 
pruduçâo de FPtv. 

“AFRICANDO”. 
apreseutaçâe de 

Angela Dala 
Corn a FPtv-SIC tem 

O mundo em sua 
casa! 

% TV 
Atençâe. 

CliÉe3,Assoclaçucr-G> 

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

dias as vossas actividades. 1 

Enviem as informaçôes - 

via F»: 416 537 0144 
Para informaçâo det;alhada da programaçâo diâria, conaulte o seu 

Tv Guide. CAo seu dispôr no Terminal Digit:al - use o comando] 
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CHRYSLER DODGE JEEP 
JOSé CARLOS COELHO-VENDEDOR PORTUGUêS 

^Excepte: Viper, Prowler, Ram’s Town + _ 
Country, Jeep Liberd:y, Sebring Convet-tible ~ | 

CO : • 
Lease price is plus down payment freight T. sec, adm,pde ft all applicable O 

taxes. Cash selling price is pins freight, adm,pde ft all applicable taxes. < 

O YOUR DOWNTOWN MINIVAN STORE O YOUR DOWNTOWN MINIVAN STORE O YOUR DOW 

nCalNan esaecial da ilia Regina 
lançada no Brasil 
A mais compléta compilaçâo de sem- 
pre cto cædiÊDtutiS'aMtoira Elis Regina 
vai s0r editada esta semana no Brasil. 
O lançamento é composto por uma 
«caixa» especial de cinco CDs, num 
total de 70 temas. 
A inîciativa partiu de uma editora 
ligada às Selecçôes do Reader ' s 
Digest e reûne todas as principais 
cançôes da cantora que morreu em 
1982, 
Os volumes encontram-se divididos 
em «Nasce Uma Estrela», «Elis 
Românüca», «Grandes Siicessos», «Sambas e Outras Boisas» e «Elis Total». 
A ediçào é ainda acorapanhada de um Itixuoso booklet, com entrevistas, 
discografîa, capas, fotografias e letras. 
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Azulejos He repetiçâo 
Fixado em Portugal o gosto por revestimentos cerâmicos monumentais em igrejas e palacios, 
era dispendiosa a encomenda de grandes composiçôes ùnicas, adequadas a cada espaço, op- 
tando-se, de modo mais frequente, por azulejos de repetiçâo. 
Entre finais do século xvi e inicios do XVII realizaram-se composiçôes de enxaquetados, 
azulejos de cor Usa que, na sua alternância, iam criando malhas decorativas nas paredes. 
Apesar de serem baratos os azulejos, a sua aplicaçâo era complexa e lenta, factor que tornava 
o processo dispendioso, levando ao seu graduai abandono. 
Azulejos de padrâo, produzidos em grande quantidade e de fâcil aplicaçâo, vieram entâo a ser 
utilizados primeiro em môdulos de repetiçâo corn 232 azulejos, depois em môdulos maiores 
que atingiram 12312 azulejos, geradores de fortes ritmos em diagonal. 
Em qualquer destas utilizaçôes de azulejos enxaquetados e de padrâo, era essencial o uso de 
cercaduras e barras para uma eficaz integraçâo nos contornos das arquitecturas. 

Sala dos Cisnes, 
Palâcio National de 

Sintra, c. 1500. 
foto; Nicolas 
Lemonnier 

Igr^a de 
Marvila, 
Santarém, 
1617. 
foto: 
Paulo 
Cintra e 
Laura 
Castro 

Caldas 

«Ponta de 

Diamante», 
Igreja de 
Sào Roque, 
Lisboa, 
finais do 
século XVI. 

foto: Nicolas 
Lemonnier 

Festa da Bretanha, em Dois alpinistas morrem 
nos Alpes suiços Oakville 

A dupla Luis Sousa e Olavo Xavier, da 
Comissâo da Primeira Festa da Bretanha, 
no Canada, visitou a CIRV-fm para a di- 
vulgaçâo do acontecimento. 
A grande festa terâ lugar no dia 1 de 
Setembro de 2002, na Igreja de Sâo José 
(Dundas St. W. e Bronte Road), em 
Oakville. 
Domingo, dia 1 de Setembro, âs lOhOO, 
Missa Campai. Ao meio-dia, almoço de 
confraternizaçâo, corn apresentaçôes de 
convidados e discursos. 
Pelas 15h00, inicio do espectâculo corn 
desgarradas, va- 
riedades e muita 
mùsica. Sâo muitos os 
artistas convidados e 
que jâ deram a sua 
confirmaçâo: dos 
EUA vêm, Catarina 
Avelar, Antonio 
Carlos, Emiliana 
Diogo, Helena Farias 
e José Manuel Farias. 
De Montreal, vira 
Jeordelina Benfeito, e 
de Toronto, Francisco 
Vultâo, Olavo Xavier, 

entre outros. 
Para informaçôes, contactem: 
Em Toronto, Luis Sousa: 416 461-8946, 
ou Olavo Xavier: 416 534-0273, ou 647 
273-7798. 
Em Mississauga, José Arrudæ 905 791- 
1876. Em Brampton, Edmundo Pimentel: 
905 791-1876, ou Carlos Pavâo: 905 454- 
5326, ou Manuel Carvalho: 905 454-0345. 
Em Hamilton, David Carvalho: 
905 574-3742, ou José da Costa: 905 529- 
0452. 
Força, gente da Bretanha, Açores. 

Dois alpinistas tiveram morte imedia- 
ta, devido a uma queda de 200 metros 
em Zinalrothorn, nos Alpes suiços, 
anunciou a policia local. No momen- 
to da tragédia, as vitimas, um homem 
e uma mulher, efectuavam a subida 
dos Alpes quando se desprenderam 

Cerca de 50 mil pastilhas de ecstasy 
foram apreeendidas, sâbado, em 
Paris, durante o desmantelamento de 
uma rede de traficantes de droga que 
operava entre França e Holanda, 
anunciaram ontem as autoridades 
francesas. A par desta apreensâo - um 

dos cabos a quatro mil metros de alti- 
tude, jâ muito perto do cume. 

Os socorristas nada puderam fazer 
para os salvar. Este ano, jâ morreram 
pelo menos 26 pessoas quando prati- 
cavam alpinismo na Suiça. 

recorde para a brigada de estupefa- 
cientes da policia parisense - a policia 
encontrou dez quilos de cocaina, 55 
de cannabis e dez quilos de skunk 
(erva de cannabis), cujo valor no mer- 
cado representaria cerca de dois mi- 
Ihôes de euros. 

JfBm. 

iommi 

Nâo se esQueça!... 
Domingo de Agosio 
Canada’s Wonderland 
Porfugnese Day 

Maior apreensâo de pastilhas de 
"ecstasy" em Paris 
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Padre Zezinho na CiRV-fm e na FPtv 

ISO S4 HDRAS POR DIA 

iNFOBMnçOES: 
416.537.1088 

Estes radios estâo à 

Foi um grande êxito em Toronto a presença do 
conhecido e admirado Padre Zezinho, um 
homem da Igreja que, corn um dom muito es- 
pecial, compôe e canta lindissimas cançôes, 
grandes sucessos em todos os paises de lingua 
portuguesa e na diaspora. 
Além disso, captou o interesse de muitos artis- 
tas portugueses que cantam as suas cançôes, 
como José Cid, Jorge Ferreira e o conjunto 
Starlight. 
Cantaram e cantam, sempre corn agrado do 
püblico, as cançôes "Amar como Jesus amou" e 
a "Cançâo da Familia", entre outras. 
O Padre Zezinho canton e encan tou nas Igrejas 
onde actuou. 
Nào foi preciso fazer publicidade. As Igrejas 
encheram-se para vê-lo e ouvi-lo. Bastou passar 
a palavra de parôquia em parôquia para que a 
"correria" ao encontre do Padre Zezinho tivesse 
lugar. 

O Padre Zezinho, que nos visitou para partici- 
par no 17a. Jornada Mundial da 
Juventude'2002, veio acompanhado de mais 
très elementos: Beto, Betinho e Sonia Mara, 
componentes do "Trio Ir ao Povo". O Trio canta 
as composiçôes do Padre Zezinho, um homem 
e um Padre que iniciou a realizaçâo de um 
sonho hâ mais de 15 anos. 
Levar cançôes de paz e amor ao mundo! 
E tem conseguido levar o seu projecto de "müsi- 
ca religiosa" através do universe de lingua por- 
tuguesa. O Padre Zezinho visitou a CIRV-fm e 
a FPtv onde foi entrevistado pela Maria 
Fernanda e Luis Fernandes, respectivamente. O 
Padre Zezinho e o "Trio Ir ao Povo" gravaram 
alguns nümeros do seu vaste repertôrio, um bâl- 
samo para os coraçôes dos tele-espectadores. 
Obrigado, por tudo. Padre Zezinho. 

JMC 

FESTIVAL PORTUGUêS CANAL 

Panasonic RX-D13 
«160.'"'* 

Sylvania 
Portable Ratlio / 

CassetteAaVFM /SCMO $0Q 00* 

^iiçïtei [piios ®®i]iin8ijTiÊ®œ ll®cs»8 
Liquidation - 187 Lakeshore Rd. E. 
BRAMPTON: Concord Furniture - 280 
Rutherford Rd. Tel: (905) 455-B818 
HAMILTON: - Alves Meats - 157 Macnab St. N. 
Tel: (905) 528-0165 
LONDON: Acadia Travel 366 Hamilton Rd. 

*PlusGST&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 

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

Citizen JTR1822K 
Portable Radio AM/FM 
Cassette/Recorder Player 

60* 

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 

Panasonic RX-FS430 
stereo Radio/Cassette Recorder 

00* *125. 

General Electric 
*55."® 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 
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CARNEIRO - 21/03 A 20/04 

Prepare-se para ideias e inspiraçôes sübitas. Sera, pois, um 
bom momento para pensar num novo projecto profissional. 
Nào o faça sozinho. Contrarie algum individualismo e pro- 
cure alguém para o fazer consign. 

TOLRO - 21/04 A 20/05 

A Lua transita a sua Casa X. É altura de terminar, de con- 
cluir aquilo que vem do passado; nao caia na tentaçâo de 
fazer novos pianos, para isso, deverâ aguardar mais uns 
tempos. Um elemento feminino da sua familia ou dos seus 
conhecimentos pode ganhar major importância. 

GÉMC08 - 21/05 A 20/06 

Do ponto de vista afectivo, estara mais capaz de fazer 
charme no seu quotidiano, podendo mesmo ter um pequeno 
envolvimento no seu ambiente quotidiano. Sentira também 
uma maior vontade de estabelecer contactes, de fazer 
amizades, de seduzir e ser seduzido. 

CARANOLEJO - 21/06 A 21/07 

A Lua em Conjunçào com Urano torna-o impulsivo e inqui- 
eto. Durante este trânsito évité tomar decisôes importantes, 
pois uma decisâo impensada poderâ revelar-se infeliz. De 
igual modo, poderâ sentir alguma dificuldade em concen- 
trasse. 

LEÀO - 22/07 A 22/08 

Nesta altura estarâ virado para as suas relaçôes pessoais. Os 
afectos e os amores irào ganhar maior importância pois 
deles lhe vira o apoio e segurança. Assuntos delicados ou 
situaçôes de algum conflito poderâo ser mais facilmente re- 
solvidos nesta altura. 

ViROEM -23/08 4^2/0^ t A 22/oa 
Conversas casuais corn os outres podem ter uma profundi- 
dade emocional maior ou ganhar uma dimensào mais im- 
portante do que ê comum. O ùnico perigo deste momento, 
é nâo se satisfazer corn o lado superficial que os outres lhe 
mostram, e, por isso, fechar-se mais sobre si.  

BALANçA - 23/09 A 22/10 

A sua capacidade de atrair, de seduzir alguém para um projecto 
seu sera mais possivel nesta altura. Aproveite! 

CSCORPIÀO - 23/10 A 21/11 

Sera uma altura de maior inteiiorizaçâo. A fantasia, a imaginaçâo 
e a memôria do passado farào desta altura um importante momen- 
to para acentuar o seu desejo de intimidade. 

SAGITÀRIO - 22/11 A 21/12 

Nem sô de pâo vive o Homem, o espiritc também tem as 
suas exigêneias. E o que sentira neste momento, e portante 
procurarâ assistir a espectâculos, frequentar exposiçôes ou 
procurar audiçôes musicais, conseguindo assim uma maior 
paz interior. 

^^,^CAPRICÔRNIO -22/12 A 20/01 V J 

A Lua em bom aspecto coin Saturne assinala geralménte um 
momento de autocontrolo, embora voeê possa relembrar 
histôrias antigas, sentindo vontade de visitar velhos amigos e 
de rever locais que costumava frequentar. 

AQLIÀRIO - 21/01 A19/02 

Mercürio e Neptuno entram numa relaçâo de tensâo. 
Procure controlar a sua mente e a sua energia. Uma atitude 
brusca ou um movimento descontrolado podem provocar 
um aborrecimento corn alguém ou consigo prôprio. 

PEIXES -20/02^0/03 

Procure transmitir correctamente aquilo que pensa, pois 
terà tendência para ser pouco objective na expressào do 
que tem em mente. Evitarâ, assim, mâs interpretaçôes. 

Horizontal: 
1 - MOMENd’OS. 
2 - TEMPO IX) VERBO SER 
(INV); DERRETEU AS ASAS 
POR QUERER CHEGAR AO 

CÉU. 
3 - ESTÂ NO LADO; DENTRO 
DO SINO. 
4 - REBOCA (INV.); TEMPO 
DO VERBO SER 
5-SEM IGUAE(P.INV). 
6 - PEDRA DE MOINHO; ES- 
PAÇO DE 24 HORAS; 

ACREDITA 
7 - OFERECEIS (INV); DESPI- 
DA(INV). 

8 
8 - PRON. PES. (INV); NAO g 
(INV). 
.9 - E-XPERIMENTADOS (INV). 1 Q 
lO -DITO; RIO EUROPEU. 

Vertical: 
1 - FURIOSA; NOTA; ESTÂ NO SOFÀ. 2 - LAMACENTO; REDUÇÀO 
POP. DE SENHOR. 3 - CAMPEÀO; PRON. PES.; ÂGUA COM GÂS. 4 - 
VENDEDORES DE JORNAIS. 5 - QUASE RIBA; RODEAVA A RAINHA; 
PRON. PES.. 6 - ACANTONADAS. 7 - QUASE NADA; OFERECER. 8 - QUE 
TRAFICA. 9 - O DEUS DOS VENTOS; NOME. 10 - VENCIMENTO. 

As soluçôes da ediçâo anterior: 
horizontals 
1 - orcamento 2 - Piano; area 3 - Poente 4 - Ra; deitar 5 - Macia; vale 
6 - Afim; mi 7 - Radio; dae 8 - Aturadas 9 - dada; adido 10 - Opera; evos 
verticais: 
1 - Opa; marido 2 - Ri; rafa; ap 3 - Capacidade 4 - Ano; imitar 5 - Moeda; 
ou 6 - Ne; ra 7 - Natividade 8 - Treta; adiv 9 - Oc; allheado 10 - Acre; sos 
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Nellie Pedre em desacerde 
cem Jee Eustâauie 

A entrevista que o Présidente da ACAPO, Joe Eustàquio, 
concedeu a O Milénio na passada semana, causou alg^m 
mal estar no meio de alguns elementos que contribuiram 
para a Semana de Portugal'2002, como é exemple, o de- 
sacordo da Conselheira Escolar Nellie Pedro, que nos 

visitou e desabafou a sua surpresa corn certas criticas de 
Joe Eustàquio. 

Nâo sô no que respeita à entrevista como também corn o 
Comunicado enviado à Imprensa pela ACAPO, logo a 
seguir à Conferência de Imprensa que teve lugar na 

quarta-feira, dia 24 de Julho, e que apresentamos na in- 
tegra na pagina 8 desta ediçâo. 

Nellie Pedro, também nos enviou um 
Comunicado do Comité da Visita 
Oficial ao Canada, que era co-dirigi- 
do pelo Comendador Tony Dionisio 
(Local 183), José M. Eustàquio 
(ACAPO), Nellie Pedro (Conselheira 
Escolar), Mario Silva (Vereador) e 
Carlos Teixeira (FPCBP), e représen- 
tantes dos clubes membros da 
Aliança. 
O Comunicado, datado de 16 de 
Julho, é referente às conclusôes da re- 
uniào do Comité do dia 21 de Junho. 
O Comunicado, diz o seguinte: 

O Comité Organizador da Visita 
Oficial ao Canada do Présidente do 
Governo Regional dos Açores, em re- 
uniâo no passado dia 21 de Junho, 
aprovou as seguintes propostas, as 
quais deseja sejam de conhecimento 
püblico: 
1. Fazer um donativo à ACAPO do 
montante que restasse depuis de 
pagas as despesas do Jantar de Gala 
de 8 de Junho e da Recepçâo de 9 de 

Junho. Baseado em câlculos prelimi- 
nares, o montante deve rondar os 
$4,000 (quatro mil dôlares). 
2. Apoiar a proposta feita pela 
ACAPO ao Governo Regional dos 
Açores para pagamento de despesas 
incorridas pela ACAPO em relaçào à 
participaçâo de Carlos Alberto Moniz 
nas festividades em Toronto e da al- 
teraçâo do seu itenerârio. 
3. Cogratular o Executivo e Clubes e 
Associaçôes Membros da ACAPO 
pelo sucesso obtido nesta Semana de 
Portugal e agradecer à Sra. Rosa de 
Sousa, Présidente do Conselho de 
Présidentes, corn copia para o 
Présidente do Executivo. 
Assina, Nellie Pedro, Co-Chair, pela 
Comissâo Organizadora. 

Nellie Pedro mostrou-nos documen- 
taçâo comprovativa das varias re- 
uniôes do Comité, sempre corn a pre- 
sença dos elementos do Comité, corn 
uma excepçâo; apenas Tony Dionisio, 
nunca esteve présenté nas reuniôes. 

Nellie Pedro 
garantiu-nos que 
"a visita de 
Carlos César 
nâo deu despe- 
sas à ACAPO" e, acrescentou, "tudo 
foi feito corn conhecimento e o acordo 
do Joe Eustàquio". 
Como nos provou corn as actas das re- 
uniôes, "o Joe Eustàquio esteve sem- 
pre nas reuniôes, inclusive, na de 21 
de Junho, cujo resultado lucrativo foi 
encontrado baseado nos numéros apre- 
sentados pelo Joe Eustàquio". 
Assim, Nellie, finalizou: Nâo consigo 
entender o que é que o Eustàquio 
quer atingir? 
Quanto ao caso do dinheiro pedido 
por Joe Eustàquio ao Comendador 
Tony Dionisio e negado por este, 
Nellie, afirmou: 
-Eu concorde que o dinheiro pedido 
pelo Joe Eustàquio ao Comendador 
Tony Dionisio nâo Iho fosse entregue. 
O dinheiro do Jantar de Gala foi para 
pagar despesas inerentes ao aconteci- 

mento e nâo para cobrir dividas da 
Aliança! 

A Comissâo Organizadora da Visita 
Oficial ao Canada do Présidente do 
Governo Regional dos Açores, tem 
toda a documentaçâo ao dispor para 
provar a clareza das contas e o suces- 
so da festa, esclareceu Nellie Pedro. 
Quanto às insinuaçôes de que se 
serviram para promoçâo politica, 
Nellie Pedro nâo se sente atingida. Foi 
eleita democraticamente por muita 
boa gente (e Mario Silva!), nâo précisa 
de refügios. 
Era desejâvel que muitos mais luso- 
canadianos entrassem para a politica. 
Guerrilhas uns corn os outros é que 
nâo vale! 

JMC 

"Chegou a altura de Portugal e seus governantes lerehi mais "sensibilidade emigrante" 
Pensaxnento do Deputado Laurentino Esteves que acabou de reg;ressar da sua primeira experiência na Assembleia da Repùblica. 

► Continuaçào da pagina 06 

possam existir entre PSD/CDS-PP. 
JMC-Participou no Congresso do 
PSD? 
Lïl- Nâo participe!, fui no entanto 
subscritor de uma moçâo que foi 
apresentada nesse congresso e que 
creio serviu para mais uma vez aler- 
tar, neste caso o nosso partido, para 
os problemas que as nossas comu- 
nidades enfrentam. Pena é que "ou- 
tros" nâo sigam o mesmo exemplo! 
JMC-Mantém-se no mundo da 
politica portuguesa mesmo à distân- 
cia? O PSD deu-lhe "trabalho de 
casa” para fazer? 
LE- Sim, sem dùvida, até porque 
isso é a ünica forma de premiar 
todos aqueles que participaram no 
ultimo acto eleitoral, a vontade légi- 
tima de verem na Assembleia al- 
guém que os représente. Espero la 
voltar para o ano que vem. No meu, 
ou melhor, no seu lugar continua o 
Deputado Eduardo Moreira, do 
Brasil. 
JMC-Aos niveis municipal, provin- 

cial e federal, interessa-lhe a politi- 
ca local ou estâ alheado? Estâ en- 
volvido na vida partidària local? 
Que aspiraçôes tem na politica 
local? 
LE- Tive ocasiào de durante a cam- 
panha dizer varias vezes que nâo 
entendia este desafio como possivel 
carreira politica, nâo é isso que se 
trata. Esta oportunidade apareceu e 
no seguimento do meu trabalho co- 
munitârio entend! que podia fazer 
algo pelas comunidades fora da 
Europa na defesa dos seus proble- 
mas levando até à Assembleia a 
minha voz, a voz também de al- 
guém que sofre as agruras da emi- 
graçâo, espero nâo os desiludir! 
JMC-Pensa em voltar a ocupar o 
lugar de présidente da Aliança dos 
Clubes e Associaçôes Portugueses? 
LE- Nâo digo desta âgua nâo be- 
berei! A ACAPO sempre me mere- 
ceu o meu maior carinho e dedi- 
caçào assim como todos os seus 
membros e voluntârios. Continuo 
ligado ao associativismo e ao fol- 

clore que sâo alias a minha grande 
paixâo. E ai que me sinto bem! 
JMC-Que responsabilidades sente 
sobre os ombros -lâ e câ- apôs a ex- 
periência na Assembleia da 
Repùblica? 
LE- Muita, penso ser muito dificil 
corresponder a todas as expectati- 
vas, em todo o caso continuo a ser a 
mesma pessoa e se esta experiên- 
cia me veio ensinar algo foi isso 
mesmo, ser eu prôpio, fiel aos meus 
principles e convicçôes. Uma vida é 
feita de pequenos passes. 
JMC-Sentiu -para além da onda de 
simpatia-, antipatia por parte de 
militantes de outros partidos sedea- 
dos em Toronto? 
LE- Nâo, os incentives e felicitaçôes 
tem sido tantes que a haver algo 
negative nâo passaria de isso 
mesmo, negative! Tenho sido bem 
tratado por todos! 
JMC-Acrescente o que entender de 
interesse para a comunidade, para 
si e para o partido que représenta... 
LE- Permita que agradeça esta 

oportunidade que me deu, de com- 
partilhar corn os seus leitores esta 
minha experiência. Jamais me 
cansarei de dizer que esta nâo é a 
minha vitôria mas sim a vitôria da 
Comunidade. 
Se hâ algo que possa resultar da 
minha presença na Assembleia da 
Républica, que seja chegada a al- 
tura para que Portugal e os seus 
governantes tenham mais "sensibli- 
dade emigrante", Portugal nâo 
pode continuar a ter este complexe 
para corn os seus emigrados, esta 
ideia de "coitadinhos". Queremos 
apenas ser PORTUGUESES de 
corpo inteiroü! Obrigado. 

Laurentino Esteves, sempre correc- 
te e simples. Um jovem corn car- 
reira profissional e comunitâria dig- 
nas de registo e que, tudo o indica, 
também vai conquistar o seu lugar 
na politica portuguesa, sempre liga- 
do à comunidade que représenta. 
Bem vindo, Laurentino Esteves. 

JMC 
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Historias da nossa historia Por Joâo David Pinto Correia www.instituto-camoes.pt 

Manuel Viegas Guerreiro 
O Prof. Doutor Manuel Viegas 
Guerreiro nasceu em Querença, con- 
celho de Loulé, em 1 de Novembro de 
1912. Aprovado no Curso Geral dos 
Liceus, com dezasseis valores, e no 
Curso Complementar, com dezassete, 
veio a licenciar-se, em 1936, em 
Filologia Classica, na Faculdade de 
Letras de Lisboa, com dezasseis va- 
lores. Foi aprovado no Exame de 
Estado para professor do 1°. grupo de 
disciplinas liceais, com dezasseis va- 
lores. Foi professor agregado dos 
liceus em 1939, professor auxiliar em 
1940, e professor efectivo no Liceu de 
Lamego, em 1940. 
Entre 1940 e 1941, foi equiparado a 
bolseiro para auxiliar o Doutor Leite 
de Vasconcellos, na sua actividade 
literaria. A ajuda prolongou-se por 
seis anos, tendo ajudado o Mestre 
Leite "em tudo o que pôde", para uti- 
lizar palavras do proprio. Entre 1941 e 
1944, é professor efectivo do Colégio 
Militar e também do Colégio Infante 
de Sagres, em Lisboa. Foi sucessiva- 
mente professor efectivo no Liceu de 
Faro (1945-1953), com passagem pelo 
Liceu Diogo Cao, em Sa da Bandeira 
(1948-1950), e ainda no Liceu de 
Oeiras (1953-1970). 
De 1955 a 1970, foi bolseiro no Pais, a 
fim de ordenar e publicar os 
manuscritos de Leite de Vasconcellos, 
sobretudo da Etnografia Portuguesa, 
em 10 volumes (1948-1989), a partir 
do 4°. volume. 
Doutorou-se em Etnologia na 
Universidade de Lisboa, em 1969, 
com a classificaçào de 19 valores. Em 

Novembro de 1970, concluiu as 
provas do concurso para provimento 
de uma vaga de professor ex- 
traordinario de Etnologia e, em 
Outubro de 1971, de professor cate- 
dratico, na Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa. Foi também 
investigador do Centro de Estudos 
Geograficos a funcionar na mesma 
Eaculdade de Letras de Lisboa. 
Aposentado em Setembro de 1982, 
faleceu em Carnaxide, em 1 de Maio 
de 1997. 
Durante a sua vida de universitârio, 
foi encarregado de varias missôes no 
Pais e no Estrangeiro. Foi membro de 
varias instituiçôes, entre as quais a 
Associaçào Brasileira de Folclore 
(desde 1967) e da Academia das 
Ciências de Lisboa (cadeira n“ 27). 
A vasta actividade do Prof. Viegas 
Guerreiro inclui intimeras iniciativas, 
como, por exemplo, a criaçâo dos 
Estudos Gerais Livres e do Centro de 
Tradiçôes Populares Portuguesas, a 
Revista Lusitana - Nova Série, e ainda 
a organizaçào de dois colôquios real- 
izados corn o apoio da Fundaçâo 
Calouste Gulbenkian sobre 
"Literatura Popular / Oral / 
Tradicional" (Paris, 1986, e Lisboa, 
1987). 
Nas suas publicaçôes, distinguem-se 
alguns importantes vectores. Em 
primeiro lugar, temos as obras corn 
preocupaçâo pedagôgico-didâctica: 
Da Indispensabilidade do Latim na 
Leitura dos Nossos Clâssicos, Lisboa, 
1963; A Nossa Pâtria, selecta de 
Português para o 1°. ciclo liceal (livro 
ünico entre 1961 e 1965); 

"Introduçâo" a Cultura e 
Anafalbetismo, de F. 
Adolfo Coelho, Lisboa, 
1984; a comunicaçâo "A 

educaçâo de adultos em 
comunidades rurais. 
Actividades comu- 
nitârias", Braga, 1978. 
Na area principal da sua 
formaçâo, a Etnografia e a 
Antropolbgia, publicou 
para além da Etnografia 
Portuguesa, que é, como 
atrâs fica dito, em parte 
escrita por ele, a partir 
dos apontamentos de 
Leite de Vasconcellos, de quem tam- 
bém reeditou corn uma apresentaçâo 
desenvolvida Tradiçôes Populares de 
Portugal - o volume Sabedoria, 
Linguagem, Literatura e Jogos, de 
1966, que faz parte da obra colectiva 
Os Macondes de Moçambique, e 
ainda Bochimanes !khu de Angola, de 
1968, e também Pitôes das Jünias. 
Esboço de Monografia Etnogrâfica, 
de 1981, e, em colaboraçâo corn 
Diogo de Abreu e Francisco Melo 
Ferreira, Unhais da Serra. Notas 
Geogrâficas, Histôricas e 
Etnogràficas, de 1982. Saliente-se a 
ediçâo pôstuma da obra Povo, Povos e 
Culturas (Portugal, Angola e 
Moçambique), de 1997, na quai se co- 
ligem artigos e colaboraçôes diversas. 
Mencione-se, em terceiro lugar, o in- 
teresse por aspectos particulares da 
Flistôria, Literatura, Geografia per- 
spectivados antropologicamente: arti- 
gos sobre "Judeus", "Mouros" e "José 
Leite de Vasconcellos" no Dicionârio 
da Histôria de Portgugal, dirigido por 
Joel Serrâo; a "Introduçâo" à Carta de 

Achamento do 
Brasil de Pero Vaz 
de Caminha, de 
1974; A Carta de 
Pero Vaz de 
Caminha lida por 
um Etnôgrafo, de 
1985; "Gil Vicente e 
os motivos popu- 
lares: um conto na 
Farsa de Inès 
Pereira", RL-NS, n°. 
2, 1981, pp. 31-60; 
Freijoâo de S. José e 
a sua Corografia do 
Reino do Algarve 

(1577), de 1980; Temas cfe 
Antropologia em Oliveira Martins, 
de 1986; Colombo e Portugal, de 
1994. 
Um dominio foi particularmente caro 
ao Prof. Viegas Guerreiro: a 
"Literatura Popular". Recolector in- 
cansâvel, enriqueceu, corn as versôes 
que recolheu por todo o Portugal e 
também no Brasil, volumes como os 
do Romanceiro Popular Português, 
de Maria Aliete Galhoz, de 1987 e 
1988, e ainda as suas antologias 
Contos Populares Portugueses, de 
1956, e Adivinhas Portuguesas, de 
1957. Escreveu duas obras impres- 
cindiveis de iniciaçâo e histôria neste 
campo: Guia de Recolha da 
Literatura Popular, de 1976 (2“. ed., 
1982) e, sobretudo. Para a Histôria da 
Literatura Popular Portuguesa, de 
1978. 
As qualidades de homem e académi- 
co tornaram Viegas Guerreiro uma 
personalidade singular que muito 
marcou os seus alunos e colabo- 
radores. 

0 Maturôlogo Manuel R.C. Melo, 
na Enianària Vitôria 
o conhecido e credenciado Naturôlogo, Manuel-R. C. Melo, 
encontra-se de novo em Toronto e atendendo os seus muitos 
pacientes na Ervanâria Vitôria. 
Manuel Melo, que todos os anos vem à América do Norte, 
estarâ em Toronto até o dia 6 de Setembro. 

Manuel Melo, que é Vice-Presidente do Colégio Português 
dos Naturopatas, atenderâ todos os dias na Ervanâria 
Vitôria, onde poderâo visitâ-lo para consulta, ou telefonar 
fazer marcaçôes pelo telefone: 416 603-7978. 
As nossas boas vindas ao Naturôlogo Manuel Melo. 
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Descarrilamento de 
comboio nos EUA 
faz 90 feridos 
Um comboio proveniente de Chicago 
descarrilou na tarde de segunda-feira 
perto de Washington provocando feri- 
mentos em 90 pessoas, 30 dos quais 
em estado grave. Segundo fontes de 
Maryland, destes, seis correm perigo 
de vida. 
Oscar Garcia, porta-voz do corpo de 
bombeiros do condado de 
Montgomery, Maryland, revelou aos 
meios de comunicaçâo social que seis 
vagôes do comboio, corn 194 pas- 

sageiros a bordo, descarrilaram sem 
que até ao momento se conheçam as 
causas do acidente. 
«O comboio inclinou-se primeiro 
para a esquerda, depois para a direita, 
até que finalmente caiu sobre um dos 
lados», revelou um dos passageiros 
resgatado pelos bombeiros. 
Fontes da Junta Nacional de 
Segurança dos Transportes enviaram 
jâ um grupo de investigaçâo para apu- 
rar as causas do acidente. 
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SAUDE EM SUA CASA 

UMA PORTA ABERTA PARA 0 CORPO 
A boca é uma comunicaçâo 

activa do corpo corn o ambiente. Ela 
abre e fecha pela acçâo voluntâria 
dos maxilares, e é fundamental para 
as funçôes primârias e essenciais da 
vida, como a alimentaçào e a respi- 
raçâo, ou funçôes mais elevadas 
como a comunicaçâo pela fala, e o 
sentir e expressar das emoçôes. A 
boca, por estar em comunicaçâo di- 
recta corn o ambiente, esta sujeita 
aos efeitos do desleixo do homem, e 
é altamente sensivel â falta de 
limpeza. 

A limpeza da boca deve 
começar logo que ela comece a 
mastigar e Ine apareçam os 
primeiros dentes. Os açùcares refi- 
nados tem uma grande afinidade 
para se colarem à superficie dos 
dentes e as particulas dos alimentas 
sôlidos mastigados acumulam-se 
nos espaços entre os dentes e as gen- 
givas. Se essas particulas nâo forem 
eliminadas prontamente, irâo estimu- 
lar o crescimento de bactérias e leve- 
duras na boca que, pela acçâo des- 
ses microrganismos na fermentaçâo, 
vâo produzir âcidos, causadores de 
cavidades por dissolverem os min- 
erais dos dentes. Ao contrario das 
outras feridas do corpo que cica- 
trizam e curam corn o tempo, as 
cavidades causadas por dissoluçâo 
de minerais, uma vez que comecem 
jâ nâo curam mais, e o ùnico trata- 
mento efectivo é a limpeza compléta 
da cavidade e o seu enchimento 
corn um material apropriado para 
evitar o contacto corn os âcidos da 
boca para que o buraco nâo au- 
mente. 

O dente tem uma camada 
minerai exterior dura e brilhante 
chamada esmalte a envolver o 
marfim que é a camada minerai in- 
terior menos dura e mais sensivel. A 
polpa, no interior do dente, é forma- 
da por tecido mole corn vasos san- 
guineos e terminaçôes dos nervos 
sensoriais. A boca, por comunicar 
corn o exterior, estâ normalmente 

repleta de microrganismos, sobretu- 
do bactérias, e, quando um buraco 
num dente atinge a parte minerai na 
sua inteira espessura, os âcidos e 
bactérias contactam os vasos sangui- 
neos e nervos da polpa podendo 
causar, na maioria das vezes, dores 
violentas e infecçôes. Estas infecçôes 
podem formar abcessos e, algumas 
vezes, podem-se espalhar aos tecidos 
da face causando celulite facial corn 
inchaço e febre. Em casos mais raros 
as infecçôes podem-se espalhar ao 
interior do crânio, ou ao coraçâo, 
causando abcessos cerebrais, ou 
doenças cardiacas. 

Na gengivite as gengivas 
ficam vermelhas e inchadas, san- 
grando corn facilidade; muitas vezes 
elas doem e sangram corn o escovar 
dos dentes, o que leva muitas pes- 
soas, menos esclarecidas, a nâo 
limparem os dentes para evitar esse 
sofrimento. Infelizmente, como o 
ùnico tratamento eficaz para a gen- 
givite é a limpeza apropriada e 
cuidadosa da boca corn escova e fio 
dental, o abandono da limpeza 
bucal vai causar agravamento da 
doença. As mulheres grâvidas sâo 
mais susceptiveis à gengivite e 
devem ser escrupulosamente cuida- 
dosas corn a limpeza dos sens 
dentes. A membrana periodontal; 
um ligamento entre a gengiva e o 
dente, pode inflamar e deteriorar 
por progressâo duma gengivite 
i^azendo corn que os dentes com o 
tempo comecem a abanar e final- 
mente acabem por cair. 

Os dentes nâo sô ganham 
cavidades, mas podem dissolver 
completamente, ou cair, pela falta 
de higiene bocal; é trâgico que estes 
problemas aconteçam pois poderi- 
am, quase sempre, ter sido evitados. 
Para a prevençâo da deterioraçâo 
dentâria é necessârio uma ampla in- 
formaçâo e promoçâo da higiene 
oral, nâo sô pelas autoridades de 
saüde püblica, mas também pela ins- 
truçâo a nivel escolar que deve 

começar nas creches e 
jardins de infância; para 
essa promoçâo tem muita 
importância a utilizaçâo 
dos ôrgâos da comuni- 
caçâo social. A coopera- 
çâo e conselho dos profissionais da 
saüde, incluindo enfermeiros pübli- 
cos, médicos de familia, pediatras, 
higienistas dentârios, e dentistas, é 
essencial. Mas a primeira respons- 
abilidade pela saüHe dos dentes estâ 
na familia, a começar nos pais, que a 
devem transmitir à criança para 
poder continuar na juventude e per- 
durar até ao fim dos dias. 

A falta de dentes pode 
causar muitas problemas da boca, 
entre os quais os résultantes de feri- 
mentos, inflamaçôes e reacçôes alér- 
gicas causadas pelos materials das 
dentaduras, ou pela irritaçâo de 
dentaduras mal ajustadas ou défi- 
cientes. Quando o espaço da boca é 
demasiado pequeno, por falta de 
dentes, ou por dentaduras défi- 
cientes, pode originar uma infla- 
maçâo crônica nos cantos da boca, e 
a irritaçâo crônica causada por den- 
taduras traumatizantes pode, corn o 
tempo, causar tumores, algumas 
vezes, embora raramente, malignos. 

A inflamaçâo da boca, 
chamada estomatite, pode ser causa- 
da por infecçâo, mâ nutriçâo ou por 
dentaduras déficientes. As crianças 
e idosos, ou os sofredores de dia- 
betes e deficiências imunolôgicas, 
estâo muito mais sujeitos â estoma- 
tite causada por um fungo do grupo 
das leveduras; a cândida; o cresci- 
mento destes fungos produz uma 
substância branca, corn aspecto 
queijoso, conhecida vulgarmente 
por larfalho, ou os sapinhos, tâo fre- 
quentes nos meninos. Nas crianças, 
geralmente antes dos très anos de 
idade, o virus do herpes simplex 
produz por contâgio uma estomatite 
aguda, corn febre que dura, mesmo 
sem qualquer tratamento, apenas al- 
guns dias; depois da inflamaçâo o 

g: 

virus fica inactivo, num es- 
tado dormente, durante 
toda a vida; mas pode 
tornar-se activo a qualquer 
momento, sobretudo em 
periodos de maior stress, 

ara dar origem âs incomodativas 
olhas e crostas do herpes do lâbio. 

As feridas e laceraçôes traumâticas 
dentro da boca curam facilmente, 
mas quando os bordos da ferida 
estâo muito separados, para cu- 
rarem mais râpido devem ser 
unidos por pontos. Quando urr;a 
laceraçâo atinge a junçâo dos lâbios 
corn a pele deve ser suturada corn 
perfeiçâo para nâo deixar uma cica- 
triz feia. Âs aftas sâo lesôes minùs- 
culas dolorosas que nunca causam 
problemas sérios. As saliências 
ôsseas dos maxilares no interior da 
boca também sâo frequentes e sem 
quaisquer consequências. Contudo 
quando aparece um cafôço no inte- 
rior da boca, ou na lingua, a visita ao 
médico deve ser imediata; muitos 
destes tumores sâo benignos, mas 
nem sempre. 

A boca é como uma porta do 
corpo que pode e deve ser examina- 
da periodicamente por todas as pes- 
soas previdentes. Por ela entra o ar, 
muitos micrôbios, o bolo alimentar, 

3S. Ape 
î, e do 

tencial para um diagnôstico précoce, 
dois terços das pessoas corn cancro 
da boca sô o descobrem muito tarde 
e nâo , sobrevivem mais de cinco 
anos. E pena! Se este tumor, seis 
vezes mais frequente em fumadores 
e abusadores do alcool, fosse des- 
coberto e tratado antes de atingir 
dois centimetros de diâmetro, o 
dobro das pessoas atingidas iriam es- 
capar da morte. 

Devemo-nos lembrar que na 
saüde, a sorte e o azar também 
podem vir das condiçôes do ar, ou da 
mente, tantas vezes négligente e in- 
dolente, incapaz de prévenir, ou ter- 
minar os vicios do corpo. 

e muitos dos habitas e vicios. Apesar 
da facilidade do seu exame, e ao po- 

Motor do combustâo supersonico 
ultrapassa volocidade do som 
Uma équipa da Universidade aus- 
traliana de Queensland testou corn 
êxito esta semana um motor «scram- 
jet» de combustâo supersônica que 
ultrapassou em sete vezes a veloci- 
dade do som. Segundo os autores do 
projecto, «num futuro proximo este 
tipo de motores poderâ ser instalado 
em aviôes comerciais reduzindo o 
tempo de viagem e as despesas, com- 
parativamente a um voo tradicional». 

Segundo Judy Odam, co-autora do 
projecto, baptizado de «HyShot», 
conseguiu-se que «o motor scramjet, 
entrasse na atmosfera e alcançasse 

uma altitude aproximada de 300 
Km». 
«Depois da descopolagem, o motor 
alcançou uma velocidade de 8.000 
Km, ou seja, sete vezes superior à do 
som», explicou Odam. 

Este motor de combustâo supersoni- 
co funciona corn hidrogénio liquido e 
consegue obter o oxigénio a partir da 
atmosfera, sem compressâo e sem 
prejudicar o meio ambiente. 
A experiência foi apoiada por vârias 
organizaçôes aeronâuticas e espaciais 
australianas, da Alemanha, Coreia, 
EUA (NASA) e Japâo. 

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

Grande gama 

usados corn j 

12000 Eglinton Ave. East Scarborough, Ont. P 

Tel.: 416 751-1530 • Cell.: 416 219 
i©' 

Os preços mais acessiveis 
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Scarborough Lexus 
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"A juventude do mundo da as boas vindas ao Papajoâo Paulo II”, 
palavras de abertura do encontro de Sua Santidade com os jovens que 

encheram o CNE, quinta-feira, dia 25 de Agosto de 2002. 
Um dia historico para os jovens, para os peregrinos e para todos nos. 

terno, resignado à dor que o ator- 
menta, acenando levemente para 
todos, sem desfalecimentos, reli- 
giosamente cumpridor. 
Aqui e ali, alguns jovens nao resisti- 
ram à emoçào, ao calor e ao 
cansaço, e os desmaios passaram a 
acontecer com frequência, dando 
muito trabalho às brigadas de so- 

corro. 
"Saüdo a comunidade portugue- 
sa, desejando felicidades para 
todos", mencionou o Santo Padre, 
na sua cadeira onde leu o discur- 
so de saudaçào, em varias linguas, 
incluindo a nossa. 
O fotôgrafo Fernando, um jovem 
brasileiro que trabalhava ao nosso 
lado no CNE, disse-nos deslum- 
brado: -Fiquei tao emocionado 
com a saudaçào em português 
que até me esqueci de fotografar o 
Papa! 
Eu ri, achei piada à frase do 

Fernando. É uma inocente e 
grande verdade. Ninguém fica 
indiferente ao "homem vestido 
de branco". 
Até ali so se ouvira falar por- 
tuguês por intermédio de um 
jovem africano, quando da 
saudaçào das bandeiras ao 
Papa Joào Paulo II, cenârio 

lindissimo que 
encheu de cor o 
enorme palco onde 
se encontrava Sua 
Santidade e respon- 
sàveis da XVII 
Jornada Mondial da 
Juventude'2002. Se 
nos emocionava ver 
entre a multidào 
muitas bandeiras 
portuguesas, quando 
ela surgiu no grande 
palco, levada por um 
jovem em traje tipi- 
co, um no mais forte 
estrangulou a gara- 
ganta de cada um de 
nos, portugueses ha 
muito afastados da 
Pàtria-Màe. Somos 
assim, crentes, sentimen- 
tais, de lâgrima fâcil ao 
canto do olho... 
Joào Paulo II, perante as 
milhares de pessoas que 

o aguardavam no CNE, na sessào de 
boas vindas das XVII Jornadas 
Mundiais da Juventude, referiu que 
a Igreja tern confiança nos jovens de 
todo o mundo, sublinhando que é 
através de Jesus Cristo que podem 
descobrir "o caminho do perdào e 
da reconciliaçào num mundo tantas 
vezes assolado pela violência e pelo 
terror". 
No dia da "Via Sacra", a caminhada 
da Cruz, pela University Avenue, 
entre a Bloor e a Queen, em 
Toronto, de novo milhares de jovens 

se uniram em cànticos ao Senhor, a 
Jesus Cristo e à Paz. O punhado de 
jovens que carregaram uma cruz, tal 
como o jovem que levou a Cruz do 
Calvârio às costas, nào deixaram de 
criar dentro de nos um sentimento 
de frustraçào pois, pese todo o em- 
penho de jovens e adultos, parece 
que ninguém ouve os rogos de 
ninguém, uma vez que a pobreza, a 
miséria fisica e moral, o desprezo 
dos ricos sobre os mais carentes, 
particularmente, idosos e crianças, 
as forças politicas preocupados no 
jogo dos interesses, os conflitos e as 
guerras, sào cada vez mais patentes 
aos olhos de cada um e de todos. 
Haverâ alguém que realmente nos 
escute? Nào é altura de, pelo menos, 
ouvirem as preces do Santo Padre? 

Ninguém consegue fugir ao "encan- 
to do homem vestido de branco", 
como diz a cantiga do saudoso Dino 
Meira. 
Bastante frâgil, o Papa Joào Paulo II 
passou por entre a multidào que an- 
siosamente o aguardva, no seu va- 
garoso carro -o visivel "Papamôvel", 
à prova de bala, corn o seu rosto 

ECO AÇOR 
TRAVEL SERVICES INC. 

421 Gollege Street 
Toronto, Ontario 
M5T ITl 
Tel.: 416-603-0842 
Fax: 416-603-1560 
Toll-Free: 1-888-2326-326 
www.ecoacor.com 
e-mail: sales@ecoacor.com 
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Precisa-se 
Bricklayers com experiência. 
Tel.:416-235-2873. 

Empregado de talho para supermercado. 
Contactar Lorraine. 
Tel.:416-789-2921. 

Bricklayers. Contactar Joâo Inâcio depois das 
7 da noite. Tel.:416-767-4232. 

Pessoa para reparaçôes de equipamento 
hoteleiro de gâs natural e frio. 
Tel.:416-676-1005. 

Carpinteiros de acabamentos para casas 
novas. Tel.:416-315-3522. 

Bricklayers. Tel.:416-817-1071. 

Preparador e pintor corn experiência, para 
oficina portuguesa. 
Tel.:416-251-9688. 

Cozinheira para restaurante Português. 
Tel.;416-603-6522. 

Bricklayers e labours. Tel.:416-277-6405. 

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

Cozinheira ou ajudante corn experiência, para 
a area de Brampton. Tel.:905-455-5750. 

Pessoa corn carta DZ, para carregar e descar- 
regar camiôes. Enviar résumé. 
Fax: 416-747-0804. 

Pasteleiro/cozinheiro corn experiência em es- 
pecialidades portuguesas. Contactar entre as 
2 e 7 da tarde. Tel.:416-597-0615. 

Senhora para fazer limpeza na area de 
Mississauga. Tel.:416-274-6090. 

Condutor de camiào, corn carta DZ, Class A. 
Tel.:416-652-6968. 

Pessoal para fazer limpeza. Tel.: 416-925-8901, 
contactar entre as 8 e 8:30 da noite. 

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 

Procura-se Senhora 
Cavalheiro de 51 anos de idade, doente, procura 
senhora mais ou menos da mesma idade para 
ajuda nas tarefas domésticas. 
Para informaçôes, contactem o Joe: 

Td.: 416 534-9637 

Vendedor 
para Stand de automéveis novos e usados 
Optima oportunidade. Dm saber ijtgMst Cfmee^e irmo, 

Tel^one para Biü Wücox 

416 368-8878 

Contentor 
Aluga-se espaço em CONTENTOR para 
Coimbra. 
Saida de Toronto dia 19 de Agosto 2002. 
Os interessados devem telefonar depois das 
18h30. 

905 277-2012, ou 416 567-6015 

Àtum Àgridoce 
lliCREDItriTES: 

1 lata de ananas às rodelas 
3 laranjas 
1 alface 
raminhos de agriào 
3 latas de Atum 
1 pacote de notas 
sal, pimenta e cebolinho q.h. 

COriEECÇflO: 
Séparé as foUias de a)faee, lave-as e enxugue-as. 
Abra a lata de ananàs e escorta o molho. 
Descasque as laranjas e corte-as às rodelas. Abra as latas de 
atum, escorra o ôleo e desfaça-o muito bem; misture-lhe as 
notas, 0 ceboUnho e mexa muito bem; tempere corn sal e pi- 
menta. 
Forte uma travessa grande corn as folhas de aÿace;por cima, 
coloque as rodelas de laranja, deixando lürte um espaço de 
canto para colocar o atum em montinho. 
Por cima das laranjas, coloque as rodelas de ananas, de 
modo, aficarem desencontradas corn as laranjas. 
No meio de coda rodela de ananas, coloque pequenos ramin- 
hos de agriào para enfeitar. 
Sirva frio, aeompanhado de pequenos tostas,ou bolachinhas 
salgadas. 

Sobremesa: 

Creme de Coco 
InCREDIQnTES: 

3 dl de notas espessas 
3 dl de leite 
50 grs de coco ralado 
1 colher de châ de sal 
3 ovos grandes (tamanho 2) 
2 gemas 
75 grs de açûcar refinado 
50 grs de castanhas de caju, nâo salgadas, sem 
casca, picadas 

(OflPECCflO: 
Encha um tabuleiro até 1/4 com âgua e coloque na 
prateleira central do forno, que deverâ ser pré-aque- 
cido a WO^C (T. 3). 
Coloque as natas, o leite e o coco numa caçarola e 
mexa, sobre lume médio, até, até o coco ficar bem 
dissolvido. 
Junte 0 sal, mexa e retire do lume. 
Deite os ovos, as gemas e o açûcar refinado numa 
tigela. 
Data tudo bem e depois junte gradualmente o coco, 
batendo sempre. 
Deite as castanhas de caju picadas no fundo de 
uma forma de soufflé de 1,2 l ou de um prato de ir 
ao forno semelhante em tamanho. 
Deite a mistura de natas e ovos na forma ou prato e 
coloque-a dentro do tabuleiro corn âgua colocado no 
forno. 
Deixe cozer durante 1-11/4 horas, até o creme se 
mostrar cozido a um leve toque no centro, mas 
ainda tremer levemente quando se mover a forma. 
Retire do forno e deixe arrefecer. 

*E uma boa sobremesa para servir apôs uma 
refeiçào condimentada, podendo ser acompanhada 
de frutos exôticos frescos. 
Gosto de servir o creme de coco à temperatura ambi- 
ente, em vez de gelado. 



26 
Quinta-feira, 1 Agosto, 2002 

O MILéNIO 

Até na propria Igreja jâ entrou o "vicio" mais 
sujo, num punhado de padres que, cegos e sur- 
dos, descarrilharam do circuito santo e se trans- 
formaram em vulgares energiimenos, deixando 
muitas vitimas por "esse mundo de Cristo"! 
Autênticos abutres. 
Que fazer? Tal como Jesus Cristo, dar a outra 
face? 
Esperemos confiantes que a mensagem de Joào 
Paulo II chegue a todos. Os jovens que o escu- 
taram religiosamente, com lagrimas nos olhos, 
nao desistem, estao a seu lado e de Jesus Cristo, 
como bem alto proclamaram. E os outros, 
Senhor? 
A noite de vegilia e a Missa Papal, no encerra- 
mento da visita de Joào Paulo II, a chuva que 
caiu inclementemete nao afastou aqueles cuja fé 
ultrapassa montanhas. Mais de meio milhâo de 
crentes estiveram présentes, alheios ao mau 
tempo, prontos para escutar o Papa Joào Paulo 
II. Um encanto a vivência com o "homem vestido 
de branco", um encontro inesquecivel, uma Jor- 
nada de fé e de sonhos de paz e amor. Adeus e 
obrigado, Joào Paulo II. 
Embora aceite -todos os cuidados sào pouco-, 
fiquei boquiaberto corn o aparato da segurança. 
Homens e mulheres sofisticadamente armados, 
militares, helicôpteros, agentes secretos e quejan- 
dos, por todo o lado. 
Serâ que alguém quereria matar aquele anciào 
frâgil, de ar bondoso, solitârio, que apenas e sô 
queria estar corn os jovens de todo o mundo? 
Recuso-me a acreditar. 
Deixem em paz "o homem vestido de branco"! 

JMC 

PHOTOCOPIER & 
PRINTER SALE 

CONTACT SARAH® 
BETA OFFICE AUTOMATION LTD. 

416-248-4248 

Peter Fenseca 
na maratona da politica 
Peter Fonseca, que foi o 
ùnico atleta luso-canadi- 
ano numa maratona 
olimpica, esta desta vez na 
corrida politica a concor- 
rer à nomeaçào pelo par- 
tido Liberal na area de 
Mississauga East. Peter 
Fonseca veio para o 
Canada com os seus pais 
em 1968 e esforçou-se, ar- 
duamente, para represen- 
tar o Canada, e ao mesmo 
tempo a comunidade por- 
tuguesa, na maratona 
olimpica. Peter pensa que a 
comunidade portuguesa nécessita de 
uma voz activa e forte que a repré- 
sente. 
Vendo que uma grande parte da po- 
pulaçâo esta alheia à politica, talvez 

desencorajada pelos politi- 
cos desta Provincia, faz um 
apelo aos portugueses para 
que se envolvam, o melhor 
possivel, nos assuntos 
politicos. Por isso pede aos 
portugueses de 
Mississauga East para o 
contactarem para se 
poderem inscrever para 
votar, e contribuirem para 
a sua nomeaçào pelo par- 
tido Liberal do Ontario; 
esta eleiçào acontecerâ 
dentro de alguns meses. 
Peter Fonseca promete, se 

for nomeado, ser uma voz activa e 
representativa da comunidade por- 
tuguesa no Queens Park. 
Por favor, podem contactar telefone, 
905-898-1100 Ext. 226. 

Combata 0 cancro 
Deixe de sofrer e viva mais anos 

PARA MAIS INFORMAçôES 

SAFE-T-ZONE INVESTMENT LTD 

TEL.: 416-738-6352 

PAGER 416-719-4767 

Um 

jornal 

para a 

Comu- 

nidade 
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lynx derrotado, par 2-1, 
Um «comprimido» dificil de digerir... 
Sexta-Feira, dia 26 de Julho, no 
Estadio da York Universidade, o Lynx 
perdeu a oportunidade de alcançar o 
sexto lugar, perdendo por 2-1 com 
uma das piores équipas da A-League, 
o Hampton Roads Mariners, que so 
tinha conseguido 4 vitôrias em 20 
jogos! 
Os primeiros dois golos forem marca- 
dos pelos Mariners Gary Brooks e 
Daniel Alvarez e, jâ no final da parti- 
da, Budalic marcou o ponto de honra 
do Toronto Lynx. 
Joe Mattachione, defesa do Lynx, 
lamentou o resultado riegativo. «Foi 

de alcançar um ponto mais que os 
Eagles se queremos jogar os playoffs.» 
Ainda a quente, o português Shawn 
Faria nâo hesitou em afirmar: «Agora 
vamos buscar pontos nos jogos fora!» 
Foi anunciado antes do jogo que 
Irasto Knights, foi convidado a 
treinar corn a équipa Atletico Sullano, 
de Lima, Peru. Também anunciaram 
a aquisiçâo de dois jogadores: O 
checo, meio campista, Antonin 
Plachy e o canadiano Atiba 
Hutchinson, membro da Selecçâo 
Canadiana, sub 20. 
Os prôximos jogos no estadio 

pena nâo termos conseguido a vitôria Centennial Park, sâo os seguintes: 
desejada. Agora temos 8 jogos -o -Domingo, 18 de Agosto, contra o 
mesmo numéros de jogos que o Montreal Impact, às 18:00 horas - 
“Charlotte Eagles”-, mas precisamos Noite Multicultural. 

-Sexta-feira, 23 de Agosto, contra o época, Noite de Apreço aos fans do 
Rochester, às 19:30 horas. Lynx. 
-Sexta-feira, 30 de Agosto, contra o 
Atlanta, às 19:30 horas, jogo final da Julio Gouveia 

Sérgio Conceiçâo convocado 
para Torneiro Triangular de Trieste 

o português Sérgio Conceiçâo foi convocado pelo treinador Hector Cuper para o 
Torneio Triangular de Trieste. Além do Inter, adversârio do Sporting na terceira pré- 
eliminatôria da Liga dos Campeôes, participam a Juventus e o Milan de Rui Costa. 

Futebol sub-9, em St. Catbarines 

o S.A. Roma venceu o Torneio de Lutebol Sub-9, em West Rouge, St. 
Catharines, Ontario. 
O S.A.Roma venceu o Red Devils, por 3-1. 
Na équipa do Red Devils joga o "jardel câ do sitio", o pequeno luso- 
canadiano, Nathaniel Martins-Morris, goleador e capitâo da équipa. 
Foi um jogo (tal como o Torneio) que mostrou mais uma vez o real po- 
tencial dos jovens canadianos para a prâtica do futebol. 
A miudagem -pelo menos no Ontario-, tem todas a aptidôes para jogar 
futebol, um jogo que vai ao encontro dos seus desejos de praticar des- 
porto ao ar livre e de dar liberdade aos seus sonhos de estrelas da bola. 
Os dois ùltimos mundiais de futebol deram um "empurrào" enorme 
ao futebol nos EUA e no Canada. 



28 
Quinta-feira^ 1 Agosto, 2002 

O MILéNIO 

» DESPQRTO « DESPORTO • DESPORTO • DESPORTO • DESPORTO • DESPORTO • DESPORTO • DESPORTO • DESPORTO • 

PRESIDENTE DO GOVERNO 
RECEDED MlUIIO MACHADO 

O Présidente do Governo 
Regional dos Açores, Carlos 
César, recebeu, o Dr. Mario 

Machado, na sua qualidade de 
candidate à Presidencia da 

Direcçâo do Clube Desportivo 
Santa Clara. 

No final do encontro, que decorreu no Palacio de 
Santana, em Ponta Delgada, o Présidente 
aproveitou a oportunidade para referir a funçâo do 
seu executivo no que se référé aos apoios à pratica 
desportiva, salientando a existência de legislaçâo 
regional, ao abrigo da qual é financiado um con- 
junto de clubes e de modalidades em diferentes es- 

prosseguiu o Présidente do Governo, em que os 
clubes desportivos também sào visados, e que se 
relaciona com a promoçâo externa da Regiâo. 

Nesse âmbito, acentuou o Présidente, sâo celebra- 

calôes. Esses apoios, precisou Carlos César, sâo 
concedidos mediante a celebraçào de contratos pro- 
grama cuja fiscalizaçâo incumbe à Direcçâo 
Regional da Educaçâo Fisica e Desportos e que é 
feita em funçâo dos respectivos pianos de activi- 
dade. 
Existe, ainda, uma outra componente de apoio. 

dos contratos com os melhores clubes e desportis- 
tas, em cada modalidade e escalâo, visando a in- 
scriçâo da palavra Açores nos respectivos equipa- 
mentos, sendo que todos os clubes e desportistas 
com os quais têm sido celebrados contratos de pr 
moçâo externa da Regiâo, tern cumprido com os 
sens compromissos. 

Mantimo recebe 
apoio do BANIF 
O Club Sport Maritimo, 
da Ilha da Madeira, pas- 
sou a receber apoio 
economico do banco 
BANIF-Banco 
Internacional do 
Funchal-, num contrato 
estabelecido entre 
ambas as partes com 
validade para as très 
prôximas'épocas. 
Os maritimistas com- 
prometem-se a publici- 
tar o referido Banco em 
todas as competiçôes 
que participarem a todos os niveis. 
O protocolo foi assinado por Carlos Pereira, prési- 
dente do C. Maritimo, e por Horâcio Roque, em- 
presario e présidente do BANIF. 

FIFA concede 
Ordem do Merito 
a Kub^la 
A FIFA atribuiu, a titulo pdstumo, a Ordem de 
Mérito ao antigo futebolista Ladislao Kubala, 
falecido a lb de Maio em Barcelona, com 74 
anos, apos doença prolongada. 
O galardâo foi entregue em resposta a uma 
petiçâo do FC Barcelona, onde Kubala se dis- 
tinguiu, no sentido de que o antigo futebolista, 
considerado um dos melhores de sempre, fosse 
homenageado. 
O présidente da FIFA, Joseph Blatter, justificou 
a distinçâo "pelos distintos serviços" que o 
"amigo Kubala prestou ao futebol durante a sua 
longa carreira". 
Kubala, natural de Bratislava e naturalizado es- 
panho! em 1953, é uma "lenda" do futebol 
mundial, tendo sido o ùnico futebolista a repre- 
sentar très selecçôes, da Hungna 
Checoslovaquia e Espanha. 
A nivel de clubes, brilhou ao mais alto nivel no 
Barcelona, contribuindo, ao longo de II anos 
nas fileiras do clube catalao, para a conquista de 
quatre campeonatos e cinco taças de Espanha, 
marcando 243 golos em 329 jogos. 

Pinto da Costa desmente Ricardo Sousa 
quanto a safda para Aveiro 
A preparar jogos de preparaçâo com 
o Atlético Madrid, sexta-feira, e com 
o Werder Bremen, domingo, o plantel 
principal do FC Porto voltou a treinar 
nas Antas. 
Contudo,o treino foi marcado, sim, 
pelas declaraçôes do présidente azul- 
e-branco Pinto da Costa, o qual acu- 
sou o jogador portista Ricardo Sousa 
de nâo estar a dizer a verdade, quan- 
do afirma que os portistas impediram 
o seu empréstimo ao Beira-Mar. 
Com duas enchentes no horizonte 
para os proximos particulares que 
terào lugar nas Antas, Pinto da Costa 
recusou-se a abordar «publicamente» 

o contencioso entre FC Porto e 
Boavista, por estar entregue ao depar- 
tamento juridico do clube das Antas, 
sendo que, quando as transferêneias 
de Pedro Oliveira, Ricardo 
Costa e Vitor Silva do 
Bessa para as Antas, o 
lider portista defendeu 
terem os atletas sido legal- 
mente inscrites. 
Quanto às afirmaçôes do 
jogador portista Ricardo 
Sousa de que foi o FC 
Porto a inviabilizar a 
saida, por empréstimo, ao 
Beira-Mar, o lider portista 

desmentiu-as totalmente, contrapon- 
do que o futebolista jâ foi informado 
de que vai poder representar o clube 
de Aveiro. 

A. Poitela 
Construction 
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O futebolista internacional português 
Luis Figo treina sozinho, depuis de 
domingo ter terminado o jogo de 
preparaçâo do Real Madrid frente au 
GAK corn uma sobrecarga muscular, 
um problema que nâo deve ser grave. 
O médico do Real Madrid, Juan 
Carlos Hernandéz, explicou que o jo- 
gador português "terminou o encon- 
tro corn uma pequena mazela na 
parte posterior do müsculo esquerdo, 
mas nào parece ser nada de grave". 
Figo treinou recentemente, durante 
pouco mais de 40 minutos, no campo 
numéro dois do centro desportivo 
ATV Sportlange de Irdning, Austria, 
onde os "merengues" estagiam, cor- 
rendo a maior a parte do tempo num 
ritmo lento, fazendo apenas algumas 

corridas em velocidade, o que 
deixou a entender que a lesâo nâo é 
problemâtica. 

O português é o jogador cuja 
condiçâo mais preocupa a équipa 
médica do clube madrileno depuis 
da lesâo que sofreu no tornozelo di- 
reito na épocâ passada - em 
Fevereiro -, mas por enquanto, o jo- 
gador tem respondido bem ao es- 
forço da pré-temporada. 
Figo começou a preparaçâo a 23 de 
Julho e até hoje tinha treinado ao 
mesmo ritmo do grupo de jogadores 
que tinham terminado as férias 
nesse dia, e a sobrecarga muscular 
que sofre agora pode ser considerada 
normal para um jogador que acaba de 

voltar aos treinos. 
O primeiro jogo oficial do Real 
Madrid na temporada de 2002-03 é a 
final da Supertaça europeia, que se 

disputa no dia 30 de Agosto no 
Monaco, onde os actuais campeoes 
europeus defrontam o Feyenoord da 
Holanda, detentor da Taça UEFA. 

Mundial de Déficientes 

Recepçâo calorosa e criticas à falta de apoios 
Os atletas portugueses que parti- 
ciparam nos mundiais de 
atletismo para déficientes foram 
recebidos, no aeroporto de 
Lisboa, de uma forma bastante 
calorosa e aproveitaram para lem- 
brar a "velha" falta de apoios es- 
tatais. 

Apôs as 12 medalhas conquis- 
tadas, très de ouro, seis de prata e 
très de bronze, o ambiente no 
seio da comitiva nâo podia ser 
melhor e todos estavam corn um 
sorriso radioso na face. 
Porém, a "sombra" da falta de 
apoios estatais e de atraso nos 
pagamentos dos prémios e das 
boisas nâo foi esquecida, mesmo 
em ambiente de festa. 
Gabriel Potra e Carlos Lopes, os 
mais medalhados do grupo, corn 
quatro medalhas cada, foram os 
mais criticos em relaçâo âs 
promessas nâo cumpridas pelo 
Governo no que se référé a 
prémios monetârios. 
"Desde 2000 que ouço as mesmas 
promessas e as coisas estâo cada 
vez piores. Desde Janeiro que nâo 
recebemos subsidios e hâ varias 

boisas em atraso", afirmou Potra, 
cuja preparaçâo para o mundial 
foi feita toda âs suas expensas. 
Segundo o atleta os sucessivos 
governos nâo têm feito tanto 
quanto é exigido para apoiar e 
promover o desporto para défi- 
cientes, nem tem recompensado 
da melhor maneira estes atletas... 
de alta competiçâo. 
Carlos Lopes, présidente da asso- 
ciaçâo de atletas déficientes, ré- 
féré que o que é necessârio é que 
a legislaçâo existante seja cumpri- 
da e que seja atribuido um subsi- 
dio mensal, tal como acontece 
corn os restantes atletas de alta 
competiçâo. 

Além de familiares e amigos, es- 
tiveram também no aeroporto, 
mas numa passagem muito breve, 
o ministro Adjunto, José Luis 
Arnaut, e o secretârio de estado 
do Desporto, Herminio Loureiro. 
Interrogado sobre a falta de apoio 
aos atletas déficientes. Luis 
Arnaut apenas disse que a situ- 
açâo foi uma herança do passado, 
que os problemas estâo a ser re- 
solvidos e cjue o Governo vai hon- 

rar a palavra do estado português. 
Em relaçâo à prestaçâo lusa, o 
governante disse ter sido um e- 
xemplo de vontade, determi- 
naçâo e espirito de sacrificio. 
Entretanto, a Federaçâo 
Portuguesa de Desporto para 
Déficientes foi informada que 
uma delegaçâo composta por 
vârios atletas sera recebida pelo 
Primeiro-Ministro, Durâo 
Barroso, no dia 0.5 de Agosto. 
Em jeito de balanço, o chefe da 
delegaçâo e director técnico na- 
cional, Jorge Carvalho, considerou 
a prestaçâo portuguesa como 
"muito positiva", relevando um 
aumento da qualidade dos atletas 
que, além das 12 medalhas, con- 
seguiram bâter um recorde do 
mundo (Gabriel Potra, 400 me- 
tros). 
"Estes resultados mostram que es- 
tamos a trabalhar bem, temos 
bons técnicos e bons atletas, mas 
estes resultados nâo correspon- 
dem âs condiçôes de trabalho e- 
xigiveis", afirmou Jorge 
Carvalho, salientando a necessi- 
dade de melhores condiçôes hu- 
manas, logisticas e materiais. 
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Boavista defrontou 
Hibernians a pensar 
no Auxerre 
Boavista goleou Hibernians 
O Boavista venceu ontem os 
malteses do Hibernians por 4-0, 
em jogo da primeiia "mâo" da 
segunda pré-eliminatôria da 
Liga dos Campeôes de futebol, 
disputado no estâdio do Bessa, 
Porto. 
Silva foi O primeiro a marear, 
aos 16, na conversâo de uma 

pdnde penalidade. No minuto 
seguinte, Alexandre Goulart 
aumefitou a vantagem. 
Ainda antes do intervalo, Silva 
bisou, aos 30 minutos. 
O ültimo golo dos "axadreza- 
dos" surgiu ja na parte final da 
partida, :aos 89 minutos, e foi 
apontado por Avalos. 

Selecçâo portuguesa de 
futebol defronta a Inglaterra 
a 7 de Setembro 
A selecçâo portuguesa de futebol vai de- 
frontar, a 07 de Setembro, a Inglaterra, em 
encontre particular a disputar no Estâdio 
Villa Park, em Birmingham, informou 
hoje a Federaçâo britânica. 
Este sera o primeiro encontre de ambas as 
selecçôes apôs a participaçâo no Mundial • 
de Futebol Coreia/Japâo 2002, tende jâ 
em vista a participaçâo no Europeu de 
2004, em que Portugal tem lugar garanti- 
do por ser o anfitriâo, enquanto que a 
Inglaterra terâ que disputar a fase de apu- 
ramento. 
Desconhece-se ainda quem ira orientar a 
selecçâo lusa, jâ que Antonio Oliveira foi 
afastado do cargo de seleccionador e ainda 

nâo foi anunciado o nome do seu substitu- 
te. 
Este sera o 19° encontre entre as duas se- 
lecçôes, que nâo se defrontam entre si 
desde o Europeu de 2000, disputado na 
Bélgica e na Holanda, tende na ocasiào o 
triunfo sorrido a Portugal por 3-2. 

Bülttni nâo conta corn Jardel 
O Barcelona apresentou ontem de manhâ 
uma proposta ao Sporting para contratar 
Jardel por uma época. A noticia, divulgada 
pela TSF, nâo foi comentada pela SAD 
leonina. Entretanto em Espanha, Bôlôni 
diz que «Jardel é caso arrumado». O 
romeno perdeu a paciência. 
Laszlo Bôlôni foi perfeitamente claro em 
relaçâo ajardel. O técnico romeno diz nâo 

acreditar que o brasileiro continue em 
Alvalade. «Ainda pensei que o problema 
tivesse sido ultrapassado mas enganei-me. 
Agora mudo de opiniâo. Um jogador que 
tem um contrato e quer sair, do que hâ a 
esperar? Ele e quem o aconselha vâo sair 
pela porta pequena», afirmou Bôlôni. 
«Nâo quero voltar a falar de Mario Jardel», 
finalizou o treinador do Sporting. 

Muiflplas acusaçôes a Iverson reduzldas a duas 
Allen Iverson, basquetebolista dos Philadelphia 
76'ers vai responder apenas por duas acusaçôes 
de ameaças terroristas, naquela que é uma re- 
jeiçâo por parte do Tribunal de Filadélfia de 12 
outras acusaçôes, desde a posse ilegal de armas 
de fogo a assalto à mâo armada. 
James DeLeon, o juiz responsâvel pela apreciaçâo 
das acusaçôes contra Iverson considéra que "o jo- 
gador apenas procurou um familiar em casa de 
um outro familiar", diz em relaçâo aos relatos ap- 
resentados pelos dois acusadores de Iverson, 
Charles Jones e Hakim Casey, que terào apresen- 
tado diversas queixas contra aquele que foi con- 

•’ siderado o melhor jogador da Liga norte ameri- 
cana de basquetebol (NBA) em 2001. Ameaças 
terroristas, posse üegai de arma de fogo, assalto à 
mâo armada, invasâo de propriedade e assaltos 

constavam no roi de acusaçôes mas Iverson serâ 
apenas acusado pelo crime menor de ameaças 
terroristas, de acordo corn a legislaçâo do estado 
da Pensilvânia. 
O caso remonta a 3 de Julho altura em que o jo- 
gador entrou armado cm casa de um primo em 
busca da sua esposa corn quem teria antes discu- 
tido. 

As diversas contradiçôes em relaçâo à posse ou 
nâo da arma em punlio por parte do jogador terâ 
levado a que o juiz nâo desse a posse de arma 
como provada, desacreditando assim diversas 
outras acusaçôes. 
Estâ assim afastado o cenârio negro que era traça- 
do inicialmente em que Allen Iverson poderia in- 
correr numa pena de 70 anos de prisâo. 
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O Sporting de Braga apresentou nesta sexta-feira 
O seu mais recente jogador, o japonês Nozoni 
Hiroyama, ex-Cerro Portenho, do Paraguai. 
A contrataçâo de Nozoni Hiroyama foi aconsel- 
hada pelo treinador Fernando Castro Santos. O 
japonês assinou um contrato por um ano, corn 
mais um de opçâo. 
No Oriente, Hiroyama é conhecido por «Figo do 
Japâo», uma analogia que nâo é bem vista pelo 
jogador. No Sporting de Braga, o objectivo é 
adaptar-se «ao futebol português» para assim 
«conquistar a Europa». 

Gil Vicente à 
espera 
de Geraido 
o Gil Vicente conta corn o benfiquista Geraido 
para reforçar o seu sector defensivo para a nova 
época. 
O présidente do clube minhoto, Joâo Magalhâes, 
aguarda apenas que os responsâveis «encarnados» 
autorizem a cedência temporâria do jogador nas 
condiçôes jâ definidas entre os dois clubes. 
Caso O Benfica nâo chegue a acordo, Joâo 
Magalhâes admite ter alternativas no mercado. A 
possibilidade de contratar um defesa-central es- 
trangeiro nâo estâ posta de lado. 
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CICLISTA SOB 
INVESTIGAÇAO 
Rumsas: 

Nataçâo 

Nuno Laurendno fica a nova centésimos da meia-final 

«Medicamentos eram para a minha sogra» 
Raimondas Rumsas esclarece, na 
"Gazzetta dello Sport" de terça- 
feira, que os produtos que a esposa 
transportava, se destinavam à 
sogra. 
"Eu nâo tomei nada. Nào sei nada. 
Nâo consegui falar corn a minha 
mulher", disse o corredor. "Ela le- 
vava os medicamentos à minha 
sogra, Yakstenia", acrescenta. 
Edita Rumsas, mulher do ciclista 
lituano, foi detida pela policia de 
Lyon, no domingo, na posse de 
vârios medicamentos, alguns deles 
dopantes onde posteriormente foi 
encaminhada para o palâcio da ses), devendo ser acusada de trâfico 
justiça de Bonneville (Alpes franco- de produtos dopantes. 

O segundo dia dos Europeus de 
Berlim de nataçào foi o oposto do 
primeiro para Portugal, corn Nuno 
Laurentino a ficar a somente nove 
centésimos de segundo da meia-final 
dos 100 metros livres, onde apostou 
tudo neste dia, tendo, inclusive, abdi- 
cado da possibilidade de participar 
numa meia-final dos 200 metros esti- 
los, nào tendo participado nas elimi- 
natôrias uns minutos antes. 
O atleta do Sport Algés e Dafundo foi 
17° corn 50,57 segundos, a sua quarta 
melhor marca de sempre e a alguns 
décimos do fantâstico recorde de 
Portugal da sua autoria (49,76), que 

lhe daria o segundo melhor tempo 
nas eliminatôrias de terça-feira, a 
seguir ao recordista do mundo, o 
holandês Pieter van den 
Hoogenband, caso pudesse nadar ao 
seu melhor nivel. 

Mas, o momento de forma do por- 
tuguês mais bem classificado nos 
"rankings" mundiais nâo é, recon- 
hecem os responsâveis, semelhante ao 
dos Mundiais de Moscovo (onde 
obteve sete recordes nacionais, um 4° 
e um 9° lugares), pelo que nâo vai in- 
sistir na participaçào em muitas 
pro vas. 

Novo seleccionador para brava 
A Federaçào Portuguesa de Futebol (FPF) de- 
verâ anunciar brevemente o nome do novo se- 
leccionador Nacional. 
Tal como o jornal "A BOL A" avançou na sua 
ediçào de sâbado, o actual présidente da FPF, 
Gilberto Madail, vai colocar Manuel José como 
o nome da sua preferência para assumir o cargo 
de Antonio Oliveira, que ainda nào chegou a 
acordo corn o organismo para a rescisào do seu 
contrato. 
Apesar da existência de alguma renitência sobre 
Manuel José por parte de alguns membros da 
Direcçào da FPF, que preferiam uma soluçào 
vinda do estrangeiro, o prestigiado técnico reüne 
o «sim» incondicional de outras estruturas im- 
portantes de cüpula, como a Liga de Clubes, o 
Sindicato de Jogadores, a ANTF e a APAF. 

JARDEL IfOLTA A PARTIR 
Mâriojardel pode voltar a partir para 
o Brasil, apesar da baixa médica que 
apresentou no Sporting nâo lhe per- 
mitir sair do Pais, mas apenas de sua 
casa. 
Alias, o documente médico pode 
mesmo nem ser vâlido, apesar do 
Sporting o ter aceite como tal, jâ que 
as hipôteses de vencer uma batalha 
juridica e as implicaçôes que a mesma 
teria nào se justificam: é que é muito 
dificil provar seja o que for quando 
sâo alegados motives psicolôgicos 
e/ou psiquiâtricos. 
Dentro de quinze dias o Sporting 
poderâ mandar Jardel ser reavaliado 
por um médico indicado pelo clube, 
sendo que, até là, existem dias indica- 
dos na baixa em que o médico poderâ 
visitar o jogador no local indicado no 
documente para comprovar a veraci- 
dade do mesmo e a presença do 
brasileiro no nosso pais. 
O jogador, contudo, nâo parece pre- 
ocupado e vai voltar a partir para o 
Brasil à revelia do Sporting, como jâ 

aconteceu da ultima vez que viajou 
para Fortaleza. Arrisca um processo 
disciplinât, é certo, mas uma rescisào 
por justa causa até lhe agrada, mau 
grade a indemnizaçâo. Por outre 
lado, como jâ esta sem receber... 
O objective é afastar-se de todas as 
pressées e repousar tal como foi acon- 
selhado pelo médico que lhe passou 
um atestado médico invocando 
doença do foro psicolôgico. 
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Cirurgia obriga Nelson a paragem de um mes 
Aproximadamente um mes de re- 
cuperaçâo é o que espera o guar- 
da-redes Nélson, depois da artros- 
copia a que o jogador do 
Sporting foi submetido na noite 
de segunda-feira para corrigir um 
problema no menisco interno do 
joelho esquerdo. 
Apesar da intervençâo cirürgica 
a cargo do ortopedista Pereira de 
Castro ter decorrido da melhor 
forma, o tempo de recuperaçâo 
do jogador leonino nâo deverâ 
ser inferior a quatro semanas. 
Em declaraçôes à Radio 
Renascença, Nélson diz estar 

bem e espera régressât à com- 
petiçâo o mais rapidamente pos- 
sivel. O internacional português 
deverâ iniciar esta semana o seu 
processo de reabilitaçâo na 
Academia do Sporting, em 
Alcochete. 

Embora na condiçâo de lesiona- 
do, Nélson junta-se assim ajoâo 
Pinto e a Jardel no lote de jo- 
gadores que irâo falhar para além 
do inicio do campeonato os jogos 
da terceira pré-eliminatôria da 
Liga dos Campeôes que o 
Sporting disputa frente aos ita- 

lianos do Inter de Milâo. 
Hanuch foi outro dos sportin- 
guistas a passar pela mesa de 
operaçôes para debelar a grave 
lesâo nos ligamentos cruzados do 
joelho direito que o deverâ afas- 
tar dos relvados durante cerca de 
seis meses. 

O argentine nâo faz parte dos 
pianos de Bôlôni para esta tem- 
porada e foi obrigado a rescindir 
o acordo que tinha corn os espa- 
nhôis do Badajoz. A reabilitaçâo 
do jogador deverâ ser feita em 
Alvalade. 

Uniâo de leiria contrata defesa brasileiro Edson 
A Uniâo de Leiria, da I Liga por- 
tuguesa de futebol, vai assinar nos 
prôximos dias contrato corn o de- 
fesa-esquerdo brasileiro Edson, ex- 
Corinthians, que chegou esta se- 
mana a Portugal. 
O jogador, de 25 anos, regista no 
seu curriculo passagens pelo 
Marselha, de França, e pelos 
clubes brasileiros Sport Recife e 
Atlético Mineiro. 

A contrataçâo foi confirmada pelo 
administrador da SAD da Uniâo 
de Leiria, Antonio Santos Serra. 
Edson jogarâ emprestado em 
Leiria e o contrato a assinar terâ a 
duraçâo de um ano, corn outro de 
opçâo. 
A contrataçâo de Edson resolve 
uma das lacunas do plantel às or- 
dens do treinador Manuel Cajuda, 
que nâo tinha nenhum jogador 

para o lado esquerdo da defesa. 
Nuno Valente saiu para o FC 
Porto, Micas estâ a cumprir serviço 
militar e Vitor Lucky, outro 
brasileiro que esteve à experiência, 
nâo agradou ao treinador. 
Hoje mesmo formalizaram os sens 
contratos os reforços Paulo Gomes, 
ex-Sporting de Braga, e Sérginho, 
um médio de 19 anos, ex-Beira- 
Mar. 
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la "cheira" a cempetiçâo. Venha 
É verdade. O "cheirinho" da com- 
petiçào jâ anda no ar, ou melhor, no 
chao, por esses relvados fora. 
Em jogos de indole internacional -em- 
bora a feijoes!- nao me lembro de as 
equipas portuguesas terem perdido 
algum jogo, pelo menos nos jogos dos 
grandes do nosso pequeno futebol. 

E, na recém-criada Taça Superbola, 
um acordo entre Sporting e Benfica, 
para entrefer a pré-época e ganhar uns 
patacos, deu como resultado nos 90 
minutos regulamentares, um aflito e 
insonso 0-0. 
Na transformaçâo das grandes penali- 
dades, o Benfica acabou por veneer a 

"la. Superbola", em Alvalade, por 4-2. 
Bons auspicios "encarnados" para 
2002/03? 
"A ver vamos", como diz o ceguinho. 
Os "leôes" de Alvalade, sem a batuta 
de Joào Vieira Pinto e a veia do 
goleador Jardel, ficam muito fragiliza- 
dos e, ainda, sem um novo padrâo de 

Jogo. Aconteceu o im- 
pensavel à SAD- 
Sporting, a perda de 
2 atletas experientes, 
talentosos e dentro 
do esquema da 
equipa. 
Nao sera facil ultra- 
passar este imprevis- 
to... 
O EC Porto apresen- 
tou a sua equipa aos 
socios para a época 
que se avizinha com 
festival e... uma pela- 
dinha! Caso raro e 
surpreendente para 
uma assistência de 40 
mil dragôes. 
O Boavista, com a 
mistica imposta por 

Jaime Pacheco, mantém a sua força e 
"vicio" de jogar, aos niveis nacional e 
internacional. 
Ontem, quarta-feira, jâ iniciou a ca- 
minhada na pré-eliminatôria da Liga 
dos Campeoes Europeus, resultado 
que damos conta numa das paginas 
desportivas. 

A I LIGA começa a 25 de 
Agosto e logo na primeira 
jornada, temos: 

Paços de Ferreira-Varzim 
Santa Clara-Sp. Braga 
Académica-Sporting 
FC Porto-Belenenses 
V. Setùbal-Boavista 

Nacional-Gil Vicente 
U. Leiria-Guimaraes 

Benfica-Marltimo 
e, Moreirense-Beira Mar 

Bom, mau, assim-assim? A bola é re- 
donda, nunca se sabe em que baliza 
"prefere" entrar! 

JMC 

Orgulhoso de ser 
Português. 

Apresentamos o Bob Raposo. 

O Bob trabalha e diverte-jse na 

comimidade Portuguesa. 

Para todos os sem eventos on ocasiôes especi- 

ais, contacte Bob Raposo para o ajudar a 

tratar de tudo o que précisa 

(416) 248-0751 


