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A ESCOLHA CERTAÜ 

RESPONSABILISA 

< Envlo de dinheiro para o Btesil 
< Excelente cotaçâo na venda de US$ 
• Prestaçâo de serviços em gérai 

Tel. (41S) 588-0749 
FAX : (416) 588-8295 

Ligue GRATIS; 1.868.588.0749 

t4fô Oundas St. ¥V. 
Toronto (proximo à Dufferin) 

0 Cliente ^ta SEMPRE em 11 lugar! 

David Costa B.M US., B, EB., LLB., JD. 

TeL (416) 535-6329 
A MAIOR COMPANHiA 

de Ungua Portuguesa no Canada 
corn 10 ADVOGADOS 

1015 Bloor St. W., Toronto 
(Oeste (ta Oovarcourt Rd.) 
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O iaço que une a famiHa nâo 

é apenas uma mera llgaçâo 

natural... É sim... Um santo e 

religiose compromisso. 

Casamento e FamCIia sâo 

realidades sagradas. 

Joôo Paulo II - 1987 

Foto: Voice/ Joaquim i 

Joâo Paulo II 
0 Papa que arrebata a juventude 

F<^o: Vo(C«/ Joaquim Saptista Folo; Volca^ana J. Fonseca 
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^^HURRASQUEIRA 
>1VEIRENSE 

1184 BlOOr St. W. - Toronto 
(1 bloco a W. da Dufferin) 

97 
Aceltam-se Encomendas ^ \ 

de FRANCO e LEITÂO 
W     

Durante TODA a semana AlmoÇOS e Jantares 
em Salas Climatizadas e... AGORA numa 

ESPLANADA bem sombreada. 
Flns-de-semana corn “lllùslcaiio ttlTO’l 

Um mosteiro à 
venda? 

Segundo noticia vinda a lume 
no jomal "A Comarca de Ar- 
ganil", O histôrico mosteiro de 
Folques, propriedade da Ca- 
mara Municipal de Arganil, 
vai mudar de niàos por ra- 
zôes de ordem fmanceira. 
Uma autêntica vergonha! E 
uma afronta à memôria do 
ar. Abel de Andrade que, pelo 
preço simbôlico de oito mil 
contos, O vendeu aos poderes 
pùblicos vista à sua integra- 
çào no patrimônio concelho. 
Um gesto altruista bem mal 
correspondido no présente. 
Quando essa venda foi efec- 
tuada, hâ pouco mais de vinte 
anos, era présidente da Câ- 
mara Municipal o Sr. Carlos 
Ribeiro, o ultimo grande se- 
nhor de Arganil, o quai, uma 
vez na posse do vetusto mo- 
numento, logo tratou de pro- 
mover a sua classificaçào 
como "bem imôvel de inte- 
resse pùblico" mediante pro- 
cesso que me coube a mim 
organizar. A intençào era 
dar-lhe um destino compa- 
tivel corn as suas tradiçôes 
nos dominios da Cultura. 
Seguidamente houve um mo- 
mento em que, jé corn outro 
executive, os frades crûzios, 
pretenderam obtê-lo para 
reinstalarem no Pais a sua 
congregaçào, comprome- 
tendo-se a Ordem a refazer 
em Folques o seu Arquivo de 
incalculâvel valor histôrico 

CXCtCSAC 
Lisboa/Fàtima/Norte de Portugal 

Santiago de Compostela (Espanha) 

10 a 20 de Outubro, 2002 
Inclui: Viagem entre Canadâ/Portugal; Autocarro de 
luxo em Portugal/Espanha; 3 refeiçôes diàrias; super- 
hotéis; todas as taxas, visitando Lisboa, arredores e 
Sintra; em Braga, visita ao Santuârio do Sameiro e do 
Bom Jésus; em Santiago, visita histôrica da cidade e 
ao Tûmulo de Santiago na Catedral; no Porto, prova do 
Vinho do Porto nas caves; visita a Guimaràes; em 
Coimbra, visita à Universidade, Sé, Arco de Almedina, 
a Sta. Clara e ao tûmulo da Rainha St.; em Alcobaça, 
visita ao Mosteiro; em Fâtima, visita aos Valinhos, 
Loca do Anjo, Caivârios, casa dos Pastorinhos e ao 
Poço do Arneiro, assiste-se a cerimônias religiosas no 
Santuârio; visita a Nazaré e Ôbidos; JANTAR de 
Despedida numa Casa de Fados em Lisboa. 

PREÇOS: $2,255,00/por pessoa em quarto duplo 

BELÉM TRAVEL SERVICES INC. Imposlos 

Informaçôes e Réservas T. 416~535~2800 
1601. Dundas St. W. - Toronto 

Air Transat 
Ont.Reg. #174768 

Nào se foi além dos bons 
propôsitos pelo simples facto 
de a autarquia pôr tào alto o 
preço do imôvel que os fra- 
des, escandalizados, abando- 
naram o projecto. E assim se 
gorou uma transaeçào corn 
sabor a causa nobre. 
Mas vender o mosteiro, que 
remonta aos principios da 
nacionalidade, para pagar 
calotes... é francaniente um 
despautério, seja quai for a 
tinta corn que pintem o ne- 
gôcio. 

Joào de Castro Nunes 

Olho de mestre é 
régua nariz é 

compasso. 

Nâo se começa a 
casa pelo telhado. 

Nas terras do Alentejo 
é tudo tâo asseado... 
As casas e o coraçâo, 

sempre tudo anda 
lavado. 

VOICI VOICE, 0 SEMANÂRIO DE TODO O ONTÂRIO 

VISO SHIPPING 
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VEMDEWIOS 
IMobâllMS 

OOZINHA 

Chegou o carro mais econômico gasolîna/bateria 

CHEGOU 
O NOVO 

SUV 
TODO TERRENO 

HONDA 

PILOT 
de 8 passageiros 

Desde HONDA ACCORD 

Honda 

MANUEL CARVALHO 

Mob.: 918-4923 
Daniel Da Silva 

Mob.: 416-986-8671 

4 portas 

Financiamento 

2343 EGLINTON AVE. w. 
0 Primeiro Concessionario da 

Honda no Canada" (Esquina da Eglinton com a Caledonia) 

WOIVOA 

416 789-4101 

HONDA CIVIC 
paTL" 015,900. 
Juros 

Até 60 
meses 
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Joào Paulo II, 
um Lider Espiritual 
“Meus queridos amigos, o velho Papa, 
cheio de anos que continua jovem no 
coraçâo, responde ao vosso desejo de 
jovens em conseguir ter a felicidade, 
com paiavras que nâo sâo suas, mas 

que vêm de hà 2.000 anos...” 

As suas paiavras caîram fundo no coraçào daqueies 
400.000 jovens, que estendiam os braços, à sua 
entrada na CNE, na 5-, feira passada,como se ihe 
fossem tocar nos breves segundos da passagem 
do carro onde ele ia a abençoar todos. 

Também pouco crediveis podem ser para aqueles 
que se afastaram propositadamente da sua proximi- 
dade, talvez corn receio de vir a acreditar que um 
velho, em luta contra uma doença degenerativa - a 
de Parkinson - consiga ter força para falar sobre a 
Esperança que podemos ter no mundo de hoje em 
que os valores majores da Humanidade sâo postos 
em causa, ou sujeitos a pressées de definhamento 
até à sua aniquilaçào total no nosso cérebro. 

Sim, é ridiculo acreditar, podem Juigar esses, que 
uma ideologia religiosa que afasta do sacerdôcio 
as mulheres, que proîbe o aborto, o prazer sexual 
individual em si mesmo e sem partilha espiritual, 
que exalta o celibate sacerdotal, o fervor militante 
da Fé, O ascetismo missionârio, esteja a acompanhar 
os tempos “modernos”. 

E, no entante, multidôes de milhares de pessoas 
vitoriam e veneram o Papa Joào Paulo II, o “conserva- 
dor" que nào hesitou em “decapitar” as tendências 
de liberalizaçào dos preceitos de vivência da Fé catô- 
lica, ao mesmo tempo que foi capaz de estender as 
pontes de ligaçào corn as majores confissôes reli- 
g/osas mundiais, com base no principio de que Deus 
e a Fé sào comans a muitos milhôes de crentes. 

Tenho aprendido, eu propria, bastante, corn o correr 
do seu pontificado, pois foi-me dada a oportunidade 
casual de acompanhar um programa televisivo hâ 
uns meses atrâs, no canal 19, francês, sobre a sua 
vida. Al O vi glorioso na luta contra o governo comu- 
nista polaco, quando da sua 1-. visita papal à Polonia 
e furioso na 2-, quando foi encontrar a alcoolizaçâo 
e consumismo entre os cristàos da sua terra-mâe. 

Para mim, a Fé esté fora de criticas e ataques. Nào 
perco tempo a lutar contra as crenças doutros seres 
humanos porque verifiquei que, para muitos de nos, 
a Vida tem mais sentido se houver Deus a velar 
pelas nossas acçôes, pela pureza das nossas aimas. 
E isso tem sido bastas vezes confirmado quando 
observo rituais doutros povos que ainda respeitam 
a Vidà e a Natureza. É comovedor ver o carinho e 
veneraçào que têm por animais, âguas, ârvores e 
como, corn as suas crenças religiosas, mantiveram 
O equllibrio entre o matar e o nascer, entre o semear 
e O pousio. Obedeceram ao ritmo das estaçôes, ao 
defeso da morte quando em época de reproduçào e 
gravidez, ao desencadear dos actos de destruiçào 
sô quando a tal os impelia a sua sobrevivência. 

Sempre admirei o respeito pela Vida, pelo envelhe- 
cer e pela Morte. Sempre achei cretino e perigoso 
desfazer laços de sujeiçào perante quem tem quali- 
dades de comando e maior visào em mudanças a 
médio ou longo prazo. Por isso, este Papa que 
compreende o Jovem, o papel da Mulher como 
màe e esposa, pois a familia é um laço sagrado 
para ele, é capaz de emocionar pela sua dâdiva 
espiritual e coerência de Fé os catôlicos, os dou- 
tras confissôes religiosas e até quem nào se incli- 
na a aceitar qualquer delas. Esta é uma data de 
Alegria e Esperança para todos nos que enfrenta- 
mos dia-a-dia a corrupçào, o consumismo, a ceguei- 
ra do dinheiro e do prazer fâcil, sem alcançarmos 
a Paz que procurâmes e perdendo cada vez mais 
as virtudes prôprias para sermos mais Humanos 
como sejam a da partilha e a do respeito mùtuo. 

26/07/2002, M.J.F. 
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TAMBEM 
queremos subsidio! 

Depois de patrocinio dum lançamento e distri- 
buiçâo, nos Açores, de livre poético em 2-. Ediçào 
(de raiz cabo-verdiana), e da aproximaçào duns 50 
anos muito badalados que vào fazer correr, destas 
bandas torontinas, “pedidos de saque” à Dir. Re- 
gional das Çomunidades, nào chegarâ a nossa vez? 

O Sol quando nasce é para todos. SERÂ? 

As benesses quando sào distribuidas sô por alguns 
tornam-se suspeitas de compadrio, fraude, esban- 
jamento, uma de cada vez ou todas num sô "con- 
junto”. É caso para se estar atento... 

Continuâmes a saber que nào hâ mâo sobre os 
desperdicios dos departamentos das Çomunidades 
(os Açores, por exemplo), o que muito estranhamos. 

Nos dites, por obra e graça de amadrinhamentos 
incertos, retiram-se apoios a realizaçôes culturais 
de mais duma década de existência certa (falamos 
em Toronto), e coiccam-se esses mesmos, 
“levianamente”, à disposiçào de desejos expostos 
por “veteranos” da pedincha câ do sîtio. 

Aquele ditado "quem nào chora, nào marna” 
nestes casos nâo se aplica, visto que a “mama- 
deira”, vinda dos Açores para o continente norte- 
americano, vive de muitos sorrisos na face, muitos 
Jantares e louvores por parte dos queridos afilhados. 

Temos aqui o exemplo quase perfeito (é simples- 
mente humane) duma prçcipitada discriminaçào 
selectiva que a Dra. AIzira Serpa Silva pratica corn 
um sorriso e beijinhos, aceitando, sem pestanejar, 
convites dos que Ihe pedem ajudas, mas sô abrindo 
a mào para o que na sua lista pessoal esta escrito. 

Se os subsidios sâo assim entregues à discriçâo 
da senhora, por que nâo olhar por nôs, simples 
fazedores dum semanârio que nào tem outres rendi- 
mentos além dos vindos dos anunciantes? 

Fazemos Suplementos Culturais, homenageamos 
figuras de vârios ramos das Artes e Letras, quer 
daqui, contemporâneos, quer da nossa Flistôria, 
procurâmes divulgar a üngua portuguesa de ferma 
correcte e apoiamos iniciativas de organizaçôes socio- 
culturais e de beneficência. 

Vamos fazer catorze aninhos em Setembro, saindo 
sempre faça neve, chuva ou sol. Às 2-s. feiras, os 
leitores têm-no à disposiçào em mais de 300 lugares 
- Toronto, Montréal e Ontario - corn a regularidade 
que se impôe a um semanârio. Temos um Sr. Douter 
e um Sr. Padre (sào-micaelense) que colaboram 
regularmente. Somos “idiotas” suficientes para 
apoiarmos Semanas Culturais da nossa comuni- 
dade sem exigirmos “troca de serviços”, como 
sejam almoços e Jantares “à borla”,com garra- 
fas de vinho grâtis à mistura e/ou café corn bagaço. 

Orgulhamo-nos de fazer a ligaçào entre a nossa 
comunidade e a “maior”, em que temos de nos 
integrar para ter visibilidade e infiuência, celebran- 
do O Dia do Canadà corn uma ediçào especial. 

Criamos noticiârio corn acontecimentos daqui e divul- 
gamos valores de certo gabarito, quando de raiz 
portuguesa, sem nos atermos agarradinhos à repe- 
tiçào da Lusa, como outres se despacham a fazer. 

Demos Jâ vârias vezes a capa do nosso Jornal para 
ficar lâ a foto da Dra. AIzira, sorrindo, e ainda nâo 
tinhamos pensado em pedir qualquer subsidio. 

No entante, desejosos de “aliviar” os bolsos do 
seu Departamento, Sra. Dra., tào “afogado” em 
fartura, daqui Ihe enviâmes o nosso pedido pûblico. 
Corn ele iremos contribuir para a “riqueza” do investi- 
mento do Governo dos Açores, o quai tào claramente 
Justifica pedidos de empréstimo à Banca privada! 

É notâvel como o Carlos César tem distribuido a 
parte que Ihe cabe como cabeça do governo Re- 
gional... 

25/07/2002, M.J.F. 

  29 de Julho de 2002 

A dois meses do Inicio do 
16-. Cicio de 
Culture Açoriana 
É jâ a 23 de Setembro que se inicia em Toronto o 
162. Cicio de Culture Açoriana, acontecimento 
marcante da actividade cultural da nossa comunidade 
e que, desde 1986, se tem vindo a realizar anualmente. 

As Tradiçôes dum Povo - o Povo das llhas Açorianas 
- vai ser o tema-base deste Cicio cultural, que tem 
organizaçào do Centro de Divulgaçào Açoriana no 
Canadâ. Existe a preocupaçào de dar a conhecer, 
especialmente aos mais jovens, como viviam os nossos 
antepassados nas nove ilhas no meio do Atlântico Norte. 

Para jâ podemos adiantar que jâ estâ assegurada a 
representaçào dalgumas das mais pequenas ilhas, corn 
destaque para o Corvo, esperando-se que, através da 
histôria, do artesanato, dos sabores e do saber das 
pessoas se transmita a maneira como viviam os nossos 
avôs. 

Estâ em preparaçào para um dos dias do 162. Cicio 
de Culture Açoriana uma mostra de Culinâria 
Açoriana, a que serâ dado o titulo “a Cozinha de nos- 
sos Avôs”. 

Como em anos anteriores, o 162. cicIo de Cultura 
Açoriana vai ter lugar no amplo salào do Sport Clube 
Lusitània de Toronto, corn inîcio a 23 de Setembro e 
prolongando-se até 1 de Outubro. 

ATENÇÂO 
Como é habituai, nesta 
época do ano, o Sema- 
nârio VOICE interrompe a 
sua saida nas duas pri- 
meiras semanas de Agos- 
to (a 5 e 12). 

VOLTAMOS a SAIR 
a 19 de AGOSTO 

Aos estimados leitores, anun- 
ciantes e colaboradores as 
nossas saudaçôes e votos de 
boas férias. 

Reiteramos a todos os nossos 
sinceros agradecimentos, 

A Redaeçâo, 29/07/2002 

MÂE de JOVEM 
português 

Joanesburgo - A màe do jo- 
yem português operado na 
Africa do Sul a um tumor no 
cérebro, apôs tentar em vào 
uma intervençào em Portu- 
gal, Espanha e Inglaterra, re- 
jeitou alegaçôes de que a fa- 
milia se tenha precipitado. 
Conceiçào Costa manifestou 
perplexidade corn a contro- 
vérsia em Portugal sobre 
uma eventual altemativa de 
operaçào no pais, poucas bo- 
ras apôs seu filho Dârio, de 
17 anos, ser operado corn 
êxito numa clLJca de Joanes- 
burgo, uma semana depois 
de chegar à Africa do Sul e 
graças à solidariedade de 
imigrantes portugueses. 

A màe garantiu que. desde a 
detecçào do problema do Dâ- 
rio, a 5 de Maio deste ano, 
viveu "um pesadelo de buro- 
cracias. promessas incum- 
pridas e obstâculos", resolvi- 
dos sô quando o empresârio 
português Rudy Galego, 
radicado na Africa do Sul, as- 
sumiu a liderança de um mo- 
vimento de solidariedade à 
sua familia. 

VOICE 
VISO SHIPPING 

VENDEIVIOS 
■VIobilias de 

COZINHA 
XErando 

variadada a 
SOIVI f»REÇO 
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NOS TE AMAMOS, papa Joâo Paulo II! 
Varias vezes este grito saiu das bocas de milhares de Jovens 

Estavam todos a chegar-se para o palco enorme onde iria decorrer a cerimônia de 
Boas-vindas ao Santo Padre. Adultes, crianças, déficientes, de mais de 150 paîses, 
corn milhares de bandeiras diferentes, uns corn livres de Oraçôes entre as màos, 
outres conversando, outres descansando sentados e deitados em grupos, encheram 
O imenso espaço da Exhibition Place. Semi-atentos ao que se ia passando lâ 
longe, no palco, de repente, um "Schiu" ecoou por todo o lado. E o silêncio de 

espera fez-se. Impressionante. Razào para isso?... 
0 Santo Padre ia falar. Começou por dizer que tinha rezado por cada um deles e 
recebeu os gritos de amor daquelas gargantas cheias de energia em mostra de 
vontade de o seguir no exemple e na Fé. 

E vibraram também quando foram nomeados um a um os paîses donde tinham 

vindo, corn gastos pessoais e sacrificio muitos deles. 
Falâmos corn alguns: cinco da Jordânia disseram-nos 
que era a sua primeira vinda a um Encontre de Jovens 
como este; outra jovem das Rlipinas também em estreia, 
trazia consigo o desejo de conhecer Toronto, o Canada. 
Esta cidade para ela é muito grande, maior que qualquer 
outra sua conhecida lâ da terra-màe. 

ANÜNCIOS 

CLASSIFICADOS 
VOICE 

416-534-3177 

As Grandes Pestas 
do Div. E. Santo 

em 

Nova Ingiaterra 

Estào marcadas para 22- 
23-24-25 do proximo mês 
de Agosto em Fall River. 

Para qualquer informaçâo 
podem contacter o nosso 
Delegado, pelo 416-498- 
6557 (Antonio de Melo). 

N.S. do Monte 
17 e 18 de Agosto 

Casa da Madeira 
416-533-2401 

Discount Mort 
Variety Store & Laundry (416) 603-8959 

DncT nruTr-u ® " rübl UrriUh Sabados - das 9 às 18 h 

Correio 48h 
p/Açores, 

Continente 
e Madeira 

e 
24 h. 

no Canadà 
I 

26/07/2002 

17 26 33 34 37 40 42 Bonus 1 

ENCORE: 772725 

27/07/2002 

01-05-13-22-28 -43 Bonus 9 
ENCORE; 4 9 0 7 8 1 

27/07/2002 

04-10-11-27-30-37 Bonus 35 

Sâb - 0 Parque abre ao 12h 
até ao dia seguinte. Às 19h 
Novena e Misse, seguida 
de Procissâo das Velas. 
Vem artiste dos E.U. 

Dom.- Às llh, Missa 
Campai e Procissâo. Ran- 
chos Fold. "Às Tricanas" e 
0 Madeirense infantil. 
Artiste convidada da Améri- 
ca e os Madeirenses de câ 
Jorge Carvalho e Rui M. 
Hâ transporte da Sede, no 

sâba, parte às 16h e volta 
à Ih. Dom, parte às 9h e 
volta às 19h. Reserves pelo 
416-656-5939. 

Casa do Alentejo 
T. 416-534-3451 

6-. feira - 2/08 - Espectâ- 
culo corn a Banda Soc. 
Filarmônica Uniâo Popular 
de S. José, California, a 
partir das 20h. 
Dom, 11/08 - B.B.Q., a 
partir das 13h. 

B.B.Q ' 
de Mario Silva 

T. 416-392-7012 

Sâb, 3/08 - no 605 Rog- 
ers Rd. (cruzamento de Old 
Weston Rd./Keele St. e 
Rogers Rd.), às 14h. Hâ 
sorteio de Prémios e 
Variedades artîsticas. 

919DUNDASST.W. 
859 DUNDAS ST. W. 

ENCORE: 4 9 0 7 8 1 

EARLY BIRD 07-08-26-35 

Comunidade 
OAKVILLE I PESTAS do Senhor Bom Jesus 

Igr. Sao José - 905-825-2043 

de 2 a 5 de Agosto 
6-. feira, 2 - no Salao da Igreja de Sao José hâ No- 
vena; à noite temos Convivio com a Filarmônica Lira 
de S. Mateus do Pico\ Sâb, a partir das 20h, Arraial 
do bom Jesus Milagroso de Oakville, concerto pela 
Banda do Pico e pela Banda Lira de Brampton; Dom, 
4, é 0 Encerramento com Missa às 13h, seguindo-se 
a homenagem postuma da Filarmônica Picoense ao 
falecido Padre Lima Esteves, sendo o orador manuel 
Goulart Serpa. Segue-se o Arraial e as actuaçôes das 
Bandas jâ citadas e ainda a Lira do Esp. Santo de 
Cambridge. 

BRAMPTOrT"! IMPÉRIO MARIENSE 
- T. 905-459-2944 

Festas de N.S. da Graça 10-11 de AgOSto 

Sâb, 10 - Às 14h, Império para a Copeira; às 15h Bençào 
do Pào, Carne e Vinho, às 17h, B.B.Q. e Petiscos. A 
partir das 18h, Baile e Variedades, e o Gr. Fold. Académi- 
co de Viseu. À meia-noite, Sopa para todos; Dom. 11 - 
Ao meio-dia, Cortejo à volta do parque; às 14 h, serào 
as Tradicionais Sopas do Div. Esp. Santo; às 16 h 
Mûsica e 20 h é o Levantar da Coroa. 

HAMILTON I Parôquia de Santa Maria 

FESTAS de N.S. dos ANJOS 
9-10-11 de Agosto 

BELÉM TRAVEL 
o PONTO de PARTIDA 
para as suas férias 

VIAJE corn 
um amigo 

Viaje corn a 
Agência Belém 
Vasco Belém, o seu 

Notàrio Pûblico 

1601 Dundas St. W. 
Toronto, ON M6K 1T9 

T. 416 535-2800 

4^ 5-. e6®. feiras às 19h, EUCARISTIA Solenizada corn 
Pregaçào por Rev. Fr. José Idalino, do Rico. Na 6®., 
segue-se a Abertura das Festividades corn Folcore e 
Mûsica para dançar.Sâb, 10 - Às 18;30h, Missa. Arraial 
e Variedades até à meia-noite. Dom, Missa Solene às 
14 e Procissâo às 15h. Concertos no Sâb. e dom.por 
Bandas de N.S. Fâtima de Hull, St. Cristo e Brampton, 
St. Helena e Hamilton. Arremataçôes. 

FC PORTO - COMUNICADO 

A Direcçào do Futebol Clube do Porto de Toronto 
comunica que o Sr. Adeline Costa nào faz mais parte 
do nosso quadro de directores, do quai nào nos 
responsabilizamos por qualquer encargo que o mesmo 
venha a ter em nome deste clube. 

Assina; 
Antônio Campos, Pres. Ass. Gérai. 

HIPOTECAS 
Hipotecas corn serviço personalizado e corn 
taxas de juro competitivas. 

Refinanciamento ou Renovaçào de hipotecas exis- 
tentes por-intermédio do Royal Bank.' 
Conte corn a nossa experiência. 
Procure Joe Loureiro no 831 College St. (cruzamento 
corn a Ossington). 
T. 416-200-1900 ou 416-200-2200. Joe Loureiro 



5 

Escreveu 
Dr. M. Tomâs Ferreira 

,/W% 29 de Julho de 2002  
—   - ■ —^QUALIDADE SEM IGUAL^^ 

Peçai qiuie IHie dligiaiim 
€lDICieAVID€ 

As estatisticas pubiicadas pelo Governo do Canada, na semana passada, 
indicam que hà muita gente que deve estar agradecida aos imigrantes. 

Se O leitor tem um colega, conhecido ou vizinho, 
membre da sua familia, amigo ou inimigo que 
pertence àquele grupo a que os portugueses, em 
gérai, chamam "canadianos" - uma pessoa branca, 
nascida neste pais, oriundo duma familia cujos pais 
ou outres antepassados, imigraram para o Canada 
hâ uma ou mais geraçôes - e ele pensa que voeê é 
um "imigrante", mesmo que tenha a cidadania 
canadiana, sugira que lhe diga "muito obrigado", o 
convide para jantar ou almoçar, que lhe ofereça um 
café ou uma cervejinha, lhe faça uma amabilidade 
ou, como diz o editor do Toronto Star, Haroon 
Siddiqui, eletambém um imigrante, o mimoseie corn 
um sorriso amâvel. 

Antes de mais, devo dizer que, para mim também é 
um canadiano uma pessoa que vive neste pals, câ 
trabalha ou jâ trabalhou, deu a esta naçào os seus 
filhos, e que ajudou ou esta a construit este pais. 
Nesta medida, muitas pessoas que a nossa gente 
e outros nào consideram canadianos, fazem parte 
deste pais, quer sejam negros cujos antepassados 
vieram para o Canada corn os primeiros colonos, 
como escravos, hâ mais de 300 anos, as pessoas 
de origem japonesa e chinesa cujos avôs e bisavôs 
ajudaram a construir a linha de Caminho de Ferro 
que desenvolveu este pais nos meados do século 
XIX, os descendentes dos negros americanos que 
fugiram para este pais a 
partir de 1833, quando 
esse sislema bârbaro e 
desumano foi abolido no 
império britânico, e 
tantos outros grupos 
étnicos que, ao longo da 
histôria, ajudaram a 
construir a naçào em que 
vivemos. 

Sempre que estou a 
abordar este assunto 
lembro-me da resposta 
que um compatriota nos- 
so deu à um dos tais 
"canadianos" que lhe 
chamava "imigrante" de 
forma depreciativa - se 
voeê nào é indio ou 
inuit, também é um imi- 
grante, uma vez que 
voeê ou a sua familia 
vieram de qualquer parte 
do mundo. Na verdade, 
somos todos imigran- 
tes, apenas uns chega- 
ram mais cedo do que 
os outros. 

Voltemos, porém, ao as- 
sunto de hoje, e expliquemos por que é que o tal 
canadiano tem de estar tào agradecido ao imigrante. 
Acaba de ser pubiicado pelo Departamento de 
Estatisticas do Governo do Canadâ (StatsCan) um 
estudo baseado no ûltimo recenseamento da 
populaçào do Canadâ, que mais uma vez prova que 
a populaçào deste pais estâ cada vez a envelhecer 
mais. Isto é, devido, por um lado, ao facto das 
mulheres nào darem à luz crianças em numéro 

suficiente e, por outro, as pessoas cada vez viverem 
mais anos. Corn a idade em que se morre a passar 
dos 80 anos, para as mulheres, e de 79, para os 
homens, e as mulheres a terem cada vez menos 
filhos, existem cada vez mais pessoas velhas e 
nào hâ suficiente gente nova a trabalhar para pagar 
para as suas pensôes e serviços de saûde e sociais. 
Até hâ poucos anos, por cada pessoa a receber 
pensào da velhice, existiam dois trabalhdores novos 
a pagar essa despesa. Hoje, o numéro desceu para 
uma e meia pessoas activas a subsidiar uma reforma- 
da. Se nào fosse a emigraçào a trazer novos trabalha- 
dores, nào haveria dinheiro para pagar as pensôes 
e despesas corn os serviços de saûde e sociais 
dos reformados. Nesta medida, o tal "canadiano", 
quando se reformer, terâ uma boa parte da sua 
pensào paga pelos "imigrantes" que continuam a 
chegar e fazem parte da força de trabalho. Sem imi- 
grantes, o tal "canadiano", possivelmente teria de 
ir para a rua pedir esmola. Nào é isso uma razào 
para ele estar agradecido? 

ESTATISTICAS PREOCUPANTES 

O Censo 2001 mostra que a idade média da 
populaçào canadiana é hoje 37,6 anos, comparada 
corn a idade média em todo o mundo, que é de 
26,5 anos, ou a do México que é de 23,3 anos. A 
propôsito este problema nào é exclusivo do Canadâ 

e estende-se a todos os paises desenvolvidos, 
alguns dos quais ainda mais envelhecidos, como o 
Japào corn 41,2 anos, a Alemanha corn 40,1, a 
França corn 37,6 e até a Itâlia, um pais em que 
devido à maioria da populaçào ser catôlica e dado 
que a Igreja se opôe à maioria das formas de 
planeamento familiar, deveria produzir muitos bébés, 
a idade média atingiu 40,2 anos. Na realidade este 
problema nào é restrito ao Canadâ e todos nés se 

nào morrermos primeiro, iremos eventualmente 
querer receber uma pensào e ter alguém a trabalhar 
para pagâ-la. Segundo as estatisticas pubiicadas p 
nûmero de pessoas corn mais de 80 anos aumentou 
de 41,2% entre 1991 e 2001. Espera-se que por 
volta do 2011 existam no Canadâ 1.300.000 
octogenârios. 0 aumento de pessoas de idade, 
segundo as estatisticas pubiicadas, é impressionan- 
te. Até os mais de cem anos continuam a aumentar 
- em 1996 existiam 3.125 centenârios, hoje temos 
3.795 0 que représenta um aumento de 21%. 

Em 2001, existiam no Canadâ 3.900.000 pessoas 
corn mais de 65 anos. o que constitui um aumento 
de 22% em relaçào a 1991. enquanto que o nûmero 
de jovens adultes (20 a 35 anos de idade). era em 
2001 de 7.000.000 o que représenta uma 
diminuiçào de 9%, comparado corn 1991. For muito 
optimiste que se queira ser, nào hâ dûvida que 
dentro de poucos anos nào existirào pessoas no- 
vas em nûmero suficiente para manter a sociedade 
a funcinar e sustenter os reformados. 

Nào é fâcil arranjar soluçào para este problema que. 
se nào for resolvido, irâ ser nào uma coisa para 
acontecer daqui a cem ou mil anos, como acontece 
nas obras de fieçào cientifica, mas em 5,10 ou 20 
anos, isto é, ainda durante a vida dos que estào a 
1er este artigo. 

SOLUÇÔES 

Muito se tem falado no facto das mulheres darem 
à luz cada vez menos crianças. As razôes para 
isso sào muito complicadas, e uma vez que nào 
se pode mandat a Policia à casa de cada casai e 
obrigâ-los a "fabricar" mais dois filhos, tentou-se 
usar incentivos. Subsidies, prémios, longos pério- 
des de ausência de trabalho pages, creches subsi- 
diadas pelo Estado. normas religiosas, nada conse- 
guiu fazer corn que nascessem mais bébés. No 
Canadâ, a provîneia tradicionalmente mais religio- 
sa, aonde eram comuns famîlias corn seis. sete. 
ou até dez filhos, no passade, e aonde presentem- 
ente o governo tem feito mais para estimular a 
natalidade, por meio de facilidades e subsidies, 
o Quebéque, é exactamente a provincia onde nas- 
cem menos meninos. 0 mesmo se passa na Fran- 
ça, Alemanha, Luxemburgo e até Espanha, hoje 
corn a natalidade mais baixa da Europa. aonde 
apesar dos esforços das autoridades. cada vez 
hâ menos bébés. 

Outra soluçào sugeridatem sido aumentar a idade 
da reforma, como é o caso dos Estados Unidos 
em que é hoje aos 67 anos. Essa é uma ideia 
desumana e, ao que dizem os peritos no assunto. 
nào terâ grandes consequêneias. Nesta medida. a 
ûnica soluçào que o Canadâ terâ para manter a 
economia a funcionar e poder pagar a tal pensào 
ao "canadiano" que eu menciono no principio deste 
artigo e a todos nôs, é aumentar a imigraçào, como 
0 prôprio Primeiro-Ministro Jean Chrétien afir-mou 
publicamente, em resposta à publicaçào dos 
nûmeros pelos Serviços de Estatistica do Canadâ. 
Disse ele e, desta vez estâmes de acordo, que o 
Canadâ nécessita de aumentar a imigraçào para 

{continua na pàg. 19) 

A juventude passa descontraida, a caminho da Exhibition Place, na 5-,. feira passada, 
descende a Dovercourt, para continuar o Encontre Mundial 2002. Entre elas vai uma 
“muito grâvida” que veio no “molho” dos peregrines. 
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The American Visitors 
Part II - Reminiscences 

A Summer Afternoon, 60 years ago 

by Fernando Feliciano de Melo 

(Continued) 

After a brief pause I 
started walking to the “Cam- 
po de Sào Francisco" (*) that 
I crossed, to go to a short 
street at the sea side. At the 
time that was our marginal 
avenue; and it had a protect- 
ive veranda, from whicli we 
could see the bay with it's 
artificial harbour at the back, 
full of boats and big ships. 
Close by, the"Saidine'squay" 
could be seen too. There the 
fishemien had their boats and 
nets. The sails exposed to the 
sun were diying. 

Some boys with pieces of 
wire on their hands, were 
looking into the crevasses, to 
catch crabs.An old man was 
returning with his dirty boat 
(from collecting coal), to a 
ramp (beaching-place) to 
discharge it's load. The small 
boat had been provided with 
a jeer capstan to sweep the 
bottom of the bay catching 
little pieces of coal that later 
that guy would sell to 
blacksmiths; 

From the "Corpo Santo" 
Street, which had a veranda 
bordering the sidewalk, 
(except by a gate to a ramp 
of access to the hangars), 
we could see all the daily 
activities on the harbour. The 
railing starting at the old 
fortress was extended to the 
lateral wall of the "Barra- 

cao”, (*t (the typical tlsh 
ntcyket of that era), delimit- 
ing the panoramic via. 

1 stopped for awhile. 
Down on the sardine's quay 
some fisherman were mend- 
ing nets, but was the fabrics 
of the ropes that caught my 
attention. At the time four 
guys were occup-ied doing it. 

Two fellows far apart, 
(facing each other) were 
holding two pieces of wood 
with three bobbins attached 
to them. Departing from that 
reels three long lines of rough 
“wool”, (common lines made 
out of cross threads), were 
turning around by the action 
ofthe rotating reels. 

The movement came 
from the action of two other 
fellows pulling ropes engag- 
ed to the bobbins in which 
were tied the three long lines, 
twisting and getting thinner. 

Slowly at intei-vals, the bobbin 
carriers went a step fonvard, 
movingto each other, to avoid 
the breaking of the lines. 

When a fifth man check- 
ing the homogeneity of the 
lines, found them OK. he 
introduced a piece of wood 
resembling a bullet of artil- 
leiy with three grooves, that 
made the lines to converge 
to a point were they passed, 
and by the action ofthe rolling 
bobbins, went forming one 
unite, the finished cord. 
Behind the guy carrying the 
"Bullefanother with a cake 
made out of bees's wa.x, was 
passing it on the new rope, 
embedding it on that stuff to 
get protection. The ingenuity 
of that home made industry, 
made me stop more times 
then I wanted! Curiosity is 
one of my weaknesses! 

(*) Campo de Sào Fran- 
cisco, St. Francis Square, that 
people also call (the Sr. 
Santo Christo Square). At 
one of its sides is erected the 
Convent of Esperança. 
(Hope) and following it. the 
St. Christ's Church. ' 

Is from that church and 
the plaza in front, that 
annually are realized the 
biggest festivities of the island 
that attract people from all 
over the world. 

At the centre of the square 
was constructed a circular 
tank encircled by grass that 
has in the middle an artistic 
bandstand. Around the place, 
in its four sides, they have 
benches getting shade of 
platano trees. Many times 1 
used to seat there, listening 
the military band at their 
Sunday's concerts. Forming 
angle, on the other side of the 
square, is the majestic chtirch 
of St. Joseph, a national 
monument from the jesuitic 
era, which is linked with the 
Misericord ia Hospital, fund- 
ed by the same priests. 

(**) The construction that 
we called “barracào” (shed), 
were two similar open 
buildings, in front of each 
other, forming a big square. 
In the centre of it was a small 
and artistic kiosk, were the 
“fisco”, (internal revenue 
service), used to operate. A 
wall made with bars of cast 
iron and two gates were 
facing the street. In the back 
a veranda to the sea, closed 
the square. Under the sheds, 
on top of marble tables the 
fisherman used to sell their 
fish. 

To he continued 

=QUALIDADE SEM IGUAfo 

0 VERÂ0 E AS FESTAS 

Toda a vila que se preze nesta llha, normalmente tern duas tes- 
tas, na estaçâo calmosa. Para esta Itha e em cada dia que passa, 
cada vez convergem mais turistas e naturals, que desembarcam no 
Aeroporto da nossa esperança. Sâo normalmente os que fora resi- 
dem, e que aqui escolhem o destino das suas merecidas térias e 
assim aproveitam o socego destas paragens, para retempera-las e 
recarregarem "baterias", para poderem enfrentar mais urn ano de 
incertezas e de lutas em terras bem distantes. O movimento é cada 
vez maior tanto dentro como fora das localidades e os "abraços" dos 
encontros, repetem-se a cada minuto que passa. Todos têm urn sor- 
riso de alegria para transmitir ao seu semelhante, preniincio duma 
boa camaradagem que telizmente ainda e apesar das vicissitudes 
da vida, nâo foi esquecido. Os jovens com os jovens e os mais 
idosos com os mais idosos, trocam palavras de amizade e simpatia, 
ou palavras de memoria, evocative do passado mais ou menos dis- 

tante. 
Hoje qualquer um de nos 

pode dizer com prppriedade 
de linguagem que no século 
passado isto ou aquilo 
aconteceu. 

A lembranga dos tempos 
da juventude, entre os que 
nos visitam é sempre um 
lenitivo, para apaziguar as 

agruras da saudade. Muitos dos "nossos" que vivem o dia a dia 
connosco, mais que nâo seja 15 dias ou très semanas e neste caso 
refiro-me particularmente aos que labutam em terras que nâo a 
nossa, tern sempre uma histdria para contar. Com eles tenho apren- 
dido muito, acerca do que era a llha que me foi berço. Mas, ficarâ 
para outra altura algumas das histôrias que me divulgaram. O tema 
deste escrito, é 
outro. Sâo as tes- 
tas e o verâo na- 
dioso, corn que 
somos presente- 
mente mimosea- 
dos. O astro rei, 
sempre despon- 
ta no horizonte 
corn cambiantes 
diâfanos duma 
cor, misto de en- 
oarnado e rosa, 
prenüncio de um 
outro, mais nublado ou chuvoso. 

Paralelamente, é sempre nesta quadra que se festejam os 
padroeiros ou, como agora esté na moda, as "SEMANAS". 

Hâ dois domingos atrâs, a Vila da Madalena, engalanou-se para 
celebrar a testa da sua Padroeira, Santa Maria Madalena. Esta sem- 
ana começa na Vila de Sâo Roque o "Gais Agosto". A Pesta do Bom 
Jesus, no dia 6 de Agosto em Sâo Mateus e na Calheta de Nesquim, 
segue-se de imediato. A meados do mês, mais precisamente no dia 
15, que é também feriado nacional, festejam-se por toda a llha, 
vârias testas evocativas em honra da Virgem Santissima, corn 
destaque para a da Senhora da Ajuda que se realize na Prainha, 
para no dia imediato a Vila de Sâo Roque festejar o seu Patrono, 
Sâo Roque. Na Almagreira, subùrbios das Lajes do Rico, é evocada 
a Rainha Santa Isabel de Portugal e depois da bençâo do gado e 
dos campos no lugar de "Sâo Sebastiâo o Velho”, tem lugar o jâ 
afamado "Bodo de Leite”, que leva àquele aprazivel lugar sombrea- 
do por pinheiros e criptomérias, muitas centenas de forasteiros. De 
imediato, tem ini'cio a "Semana dos Baleeiros", jâ corn nome firma- 
do além fronteiras e a primeira que se realizou corn tal nome na llha 
e que este ano comemora a sua décima sétima ediçâo. No inicio do 
mês de Setembro, sâo as afamadas "Festinhas da Costa", nos 

lugares das adegas, nas 
freguesias de Bandeiras e 
de Santa Luzia e que foram 
imortalizadas em disco , por 
um dos nossos mais repre- 
sentativos cantores - José 
Duarte -. 

Na Ponta da llha, virada 
a Sâo Jorge e à Terceira, a 

freguesia da Piedade, no dia 8 comemora a sua padroeira, Nossa 
Senhora da Piedade. No lugar de Santo Antonio do Monte, é evoca- 
do o patrono daquele lugar da freguesia da Candelâria, Santo 
Antonio, testa que também se comemora nas Lajes do Pico, mas 
nâo corn tanto brilho. A Pesta de Nossa Senhora das Mercês no 
aprazivel lugar da Manhenha, uma das melhores estâncias de ver- 
aneio da llha, sempre corn um programa mais ou menos apelativo, 
encerra as testas do mês de Setembro. A Pesta da Senhora das 
Dores na freguesia da Piedade, dà o mote para a conclusâo das 
chamadas testas religiosas de Verâo. 

A "Semana das Vindimas", que se realize na Vila da Madalena, é 
cartaz jâ hâ alguns anos, pena é que se cinja somente ao recinto da 
Cooperativa Vitivinicola da llha do Pico, mas estamos em querer que 
outra dinâmica sera dada nos anos mais prôximos, Tem lugar sem- 
pre em meados do mês de Setembro, no ponto culminante da apan- 
ha das uvas e consegue atrair muito povo jovem e adulto, que taz 
jus aos programas nocturnos, quase sempre do agrado gérai e onde 
pontificam os consertos das bandas de Filarmônicas e os de 
"Müsica Rock". 

Para aqueles que nos lerem e nos quiserem visitar, jâ têm um 
planeamento mais ou menos sucinto dos testejos em que podem 
participar, aproveitando deste modo para reverem amigos e parentes 
e matarem as saudades que atormentam os seus coraçôes. Câ os 
aguardamos corn o nosso sorriso franco e de braços bem abertos, 
para "aquele" forte abraço. 

Atê para a semana. Raja saûde e... boa viagem. 

VOICI 

PROGRAMA gWM 
F.P.T.V. - SIC lîî^SS 

Periodo de 29 de Julho a 4 de Agosto 

(Pode ser alterado por qualquer motive imprevisto) 

Segunda-Feira - 29 
06:00 
07:30 
08:00 
09:00 
10.00 
11.00 
11.30 
12:00 
14:00 
14.30 ■ 
15:00 ■ 
16:00 . 
16.30 . 

06:00 
07:20 
08:00 
09:00 
10.00 
10:00 
11:00 
11,30 
12:00 ■ 

14:00 • 
14:30 ■ 
15:00 
16,00 
16:30 
17:15 

FPtv Jornal 
SIC 10 Haras 
SIC r Jornal 
As Ouas por Ires 
Receitas do Dia 
F.C. Campeôes 
Caras Noticias 
Herois do Mar 
Malucos do Riso 
Furia de Viver 
SIC 2° Jornal 
Malucos do Riso 
Noites Marcianas 

18,30 
19:00 
20:20 
20:50 
21,20 
22:00 
23:00 
23:30 
01.45 
02,15 
02.45 
05:00 
06:00 

- Receitas do Dia 
- FPtv Jornal 
- Furia de Viver 
- Malucos do Riso 
- Caras Noticias 
- SIC 2‘ Jornal 
- F. C. Campeôes 
- Herois do Mar 
- Furia de Viver 
- Malucos do Riso 
- Noites Marcianas 
- Dà-lhe Gàs 
- FPtv Jornal 

Terça-Feira - 30 
FPtv Jornal 
Sic 10 Horas 
Sic 1' Jornal 
As Duas por Très 
Receitas do Dia 
Às Duas por Très 
F.C. Campeôes 
Caras Noticias 
Herois do Mar 
Malucos do Riso 
Furia de Viver 
Sic 2° Jornal 
Malucos do Riso 
0 Bairro da Fonte 
Hora Extra 
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21.20 ■ 

22:20 
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00:00 
02:00 
02.30 
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04.30 ■ 
05:00 ■ 
06,00 . 

Exit 
Receitas do Dia 
FPtv Jornal 
Furia de Viver 
F.C. Campeôes 
Sic 2° Jornal 
0 Bairro da Fonte 
Malucos do Riso 
Herois do Mar 
Furia de Viver 
0 Bairro da Fonte 
Hora Extra 
Exit 
Dâ-llie Gôs 
FPtv Jornal 

Quarta-Feira - 31 
06:00 
07:20 

10.00 
11:00 
11,30 
12,00 
14:00 
14:15 
15:00 
16.00 
16:30 
17:00 
17:45 
18:15 

FPtv Jornal 
Sic 10 Horas 
Sic r.Jornal 
As Duas par Ires 
Receitas do Dia 
F. C. Campeôes 
Caras Noticias 
Herois do Mar 
Malucos do Riso 
Furia de Viver 
Sic 2" Jornal 
Malucos do Riso 
Fura Vidas 
Espirito da lei 
Mar Portuguêr 
Receitas do Dia 

19:00 ■ 
20:20 ■ 

21:05 • 
21.35 ■ 
22.35 ■ 
23,05 
23:30 
01.30 ■ 
02.15 
02.45 ■ 
03.15 
04:00 ■ 
04.30 ■ 
05:00 ■ 
06:00 ■ 

FPtv Jornal 
Furia de Viver 
F. C. Campeôes 
Sic 2’ Jornal 
Fura Vidas 
Mar Portugues 

Herois do Mar 
Furia de Viver 

. Malucos do Riso 
Fura Vidas 
Espirito da Lei 
Mar Portugues 

Caras Noticias 
Da-lhe Gâs 
FPtv Jornal 

Quinta-Feira -1 
06:00 - FPtv Jornal 
07:20 - SIC 10 Horas 
08:00 - SIC r Jornal 
09:00 - Às Duas por Très 
10:00 - Receitas do Dia 
11:00 - F.C. Campeôes 
11,30 - Caras Noticias 
12:00 - Herois do Mat 
14:00 - Malucos do Riso 
14:15 - Furia de Viver - Soap 
15:00 - SIC 2‘ Jornal - News 
16,00 - Malucos do Riso 
16:30 - Grande Reportagem 

18.15 
18.30 
19:00 
20:20 
20:60 
21.15 
22:16 
00.00 
02,00 
02,45 
04:30 
05,00 
06:00 

' Receitas do Dia 
■ Fala Brasil 
■ FPtv Jornal 
. Friria de Viver 
. Malucos do Riso 
■ SIC 2" Jornal 
- Grande Reportagem 
- Herois do Mat 
' Malucos do Riso 
- Grande Reportagem 
- Caras Noticias 
- Dé-lbe Gàs 
■ FPtv Jornal 

Sexta-Felra - 2 
06:00 
07:20 
08:00 
09:00 
10:00 
11:00 
11.30 
12:00 
14:00 
14:30 
15:00 
16:00 
16:30 
17:00 
17.30 
18:30 

07:20 
08.00 
09:00 
09.30 
10:00 
10.30 
11,46 
12,45 
13:30 
14.30 
15:00 
16:00 
17:00 

FPtv Jornal 
Sic 10 Haras 
Sic r Jornal 
Às Duas por Très 
Receitas do Dia 
F.C. Campeôes 
Garas Noticias 
Herois do Mar 
Malucos do Riso 
Frrria de Viver 
SIC 2° Jornal 
Malucos do Riso 
Cuidado corn as Aparêneias 
Sociedade Belas Àrtes 
Receitas do Dia 
Malucos do Riso 

19:00 - FPtv Jornal 
20:20 - Friria de Viver 
20:50 - Malucos do Riso 
21,15 - SIC 2" Jornal 
22:15 - F.C. Campeôes 
22.45 - Sexappeal 
23.45 - Herois do Mat 
01,40 - Furia de Viver 
02:00 - Malucos do Riso 
02.30 - Cuidado corn as Aparêneias 
03.00 - Sociedade Belas Arles 
03.30 - Sexappeal 
04:30 - Catas Noticias 
05:00 - Portugal Radical 
06:00 - FPtv Jornal 

Sabado - 3 
■ FPtv Jornal 
- Dé-lhe Gàs 
' SIC r Jornal 
- TV Turbo 
- Malucos do Riso 
- Gitas e Pitosas 
' Nâo se Esgueça da Escova de Dentes 
' Cantigas da Rua 
- Alice i Maravilhas 
- Programa do Alem 
' Catarina.com 
- SIC 2" Jornal 
- Especial Anedotas do Herman 
- Malucos do Riso 

17,30 - Diras e Pirosas 
18:00 - FPtv Jornal 
19:30 - Catatina.com 
20:00 - Nâo se Esgueça da Escova de Dentes 
21:15 - SIC 2" Jornal - News 
22,15 - TV Turbo 
22.45 - Especial Anedotas do Herman 
23.45 - Alice 8 Maravilhas 
00:40 - Programa do Alem 
01,40 - Catarina.com 
02.00 - Especial Anedotas do Herman 
03.00 - Noites Marcianas 
05.00 - Portugal Radical 
06.00 - FPtv Jornal 

Domingo - 4 
06:00 - FPtv Jornal 
07:30 - Dà-lhe Gàs 
08:00 - SIC r Jornal 
09.00 - Caras Noticias 
09.30 - Malucos do Riso 
10.30 - Compacto Furia de Viver 
14.00 - Residencial Tejo 
15.00 - Sic 2” Jornal 
16.00 - Malucos do Riso 
16.30 - Parodia Nacional 
18.00 - FPtv Jornal 
19.00 - Africando 

19.30 - Caras Noticias 
20.00 - Residencial Tejo 
21.00 - SIC 2" Jornal 
22.00 - Patridia Nacional 
23.30 - Malucos do Riso 
00.00 - Compacte Furia de Viver 
02.00 - Residencial Tejo 
03.00 - Malucos da Riso 
03.30 - Parodia Nacional 
05:00 - Dà-lhe Gàs 
06:00 - FPtv Jornal 
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NÛTÎCIAS fresquinhas e PÀ0 QUENTINHO 

<\GORA com ESPLANADA bem FRESQUINHA 

CAêXA ALTA 
Principals TITULOS que lemos 

na Imprensa Regional de Portugal 
• "ALGARVE MAIS PERTO" - UM SONHO PERDIDO. A aldeia dos Palheiros 

é a proxima localidade a pagar o preço do "progresse". 0 Algarve 
flea a 2h de distâneia e ela fica fora do caminho. 0 mesmo jâ aconte- 
ceu a Canal Caveira e Mimosa que eram paragens obrigatôrias para 
almoçar e agora "estao as moscas". 

• COSTA ALENTEJANA - As Lagoas de Melides e de Sto. André sio duas 
bonitas e preciosas pérolas, incrustradas na jôia que é toda a Costa 
Alentejana. A Câmara de Santiago do Cacém garante que as âguas 
da lagoa de Santo André sâo boas. 

"DIÀRIO do ALENTEJO" - Beja 

• ÂGUEDA - Com um investimento de 650 mil contos, o Hotel para a 3-. 
idade esté equipado com 31 quartos/suites e 32 quartos duplos de 
luxo. Tern também uma vista panorâmica para Oliveira do Bairro e 
os,campos marginais do Rio Cértima. 

• TROFA - Lar de Idosos, dentro de ano e meio, terà duplicado a capacidade 
de acolhimento de Idosos. Paralelamente, sera implementado o re- 
gime de apoio domiciliàrio a cerca de 40 idosos. 

"VOZ das MISERICORDIAS" ■ Lisboa 

• GRUPO ALEGRE e UNIDO - Apresentou, no principio de Julho, um conjunto 
de actividades que dinamizaram a freguesia da Bajouca cuja Junta 
de Freguesia divulgou oficialmente o brasao, a bandeira e o selo da 
propria freguesia. 

• CASA COURENSE - Na grande Romaria Courense, realizada como 
Piquenique a 7 de Julho, no Parque Florestal de Monsanto, em Lisboa, o 

Director de "0 Coura" e a sua equipa estavam là, assim como a Comi- 
tiva dos Dadores de Sangue. As bandeiras de Paredes de Coura e a 
da Casa Courense sinalizavam o local. Além dos vàrios discursos,hou- 
ve apelo a todos os "courenses" livres e independentes para ajudarem 
o seu Jornal a continuar, como até aqui, A VIVER DE PÉ!. 

"0 COURA" - Paredes de Coura 

• LUCROS DISPARAM - 0 Santuàrio de Fatima teve, em 2001, um saldo 
positive de 7,1 m^lhôes de euros, o que représenta um aumento de 
47%, relativamente a 2000, ano em que aquela instituiçâo assina- 
lou um lucro de 4,8 milhôes de euros. 

• FESTIVAL de FÔLCLORE - O Rancho Folclôrico dos Soutes da Carangue- 
jéira levou a efeito, este ano, o Festival sob o tema A Serraçào Manu- 
al, actividade de grande significado na regiâo que deu, de reste, ori- 
gem ao Parque Industrial das Madeiras desta freguesia. 

"O MENSAGEIRO" - Leiria 
SCDMENTE NESTA SEMANA 

PARA COMPRAR UM CARRO USADO DE QUALQUER 
MARCA OUMODELO OU UM CARRO NOVO 

• Financiamento 
• Leasing 
• Exportaçâo 

Garantia 
Certificado 
Ontario’s Drive Clean 

(qualquer marca e modelo) 

Honda 

"0 Primeiro 
Concessionàrio 
da Honda no 
Canada" 

(on 
MOIVTDA 

2343 EGLINTON AVE. W. 416 789-4101 
(Esquina da Eglinton corn a Caledonia) 

98 Prelude "SH" 
.‘i vel.. ar cond. .ABS., leto 

de abrir. cabedal. \ ermelho 

.SQ.OOOKms 

99 Acura Integra SE 
auto, arcond. \idros e 

ponas auto, cassete. preto 

88.fXX)Kms 

$25,555 $15,898 

2001 Civic LX G 
aulo.ar cond.. .ABS.. \ idros e 

portas auto. CD. branco - 
69.000kins 

$17,998 

1999 Civic DX CPE 
5 \el.. arcond.. stereo 

preto - ô.^.OOOkms 

$13,999 

99 Civic EX-G 
.ï vel.. ar cond.. .ABS. \idros e 

portas auto - \ermdho - 
1 lO.Or/tkms 

$47,000 $12,998 

$18,388 

ESPECIAL 
Carros usados 
Os melhores carros do mercado. 

2001 Honda S2000 
6 \elocidades. ar cotid.. ABS.. 

CD. alarme - amarelo - 
.S.fXXJKms 

S \el.. ar cond. ABS. 
e ponas auto. CD. 

A.S.OOOKms 

\idros 
a/ul 

97 Accord EX 
auto, ar cond.. \idros e pc>rtas auto 

- cassete - azul - 99.000 kni' 

$12,998 

99 Civic DX H/B 
.S vel.. arcond.. cassete. 

preto. 
80.000 kms 

$13,333 

-y.i ^ 
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Por : 

Ferreira Moreno 

UMAS. LIMOES & 
LIMÛEIROS 

Conheci em vida um velho emigrante que considerava 
O limào “a melhor coisinha deste mundo; aquîlo dâ 
um gostinho especial à comida, e até mata os mi- 
crôbios"... 

T alvez por isso o limào mereceu representaçào bem 
destacada no cancioneiro popular das nossas ilhas, co- baz corn oito quadras ; 
mo tenciono demonstrar seguidamente através de diver- Men amorzinho me deu 
sas quadras, iniciando esta excursào saudosista na ilha De pSo-por-Dem um limào; 
de S. Miguel. 

"Meuina, tu es a lima 
O teu pai doce limào 
Tua màe laranja fina 

Oh! que linda geraçào." 

Na ilha de S. Jorge tive a sorte de encher o meu ca- 

O limào é c'mâ lima 
Euquanto nào apodrece; 
Assim é meu covaçào, 
Ouando nào te vê, padece. 

A lima é c’mô limào 
Euquanto nào apodrece; 
Assim é meu coraçào 
Que de ti nunca se esquece. 

O limào é lealdade, 
As folhas sào parvoices; 
Amar a quem nos nào ama 
Acho P ’ra mim que é chatice. 

Da minita janela à tua 
Atirei c’um limào; 
A casca deu-te no peito, 
O sumo no coraçào. 

Atirei c’o limào verde 
A porta da sacristia; 
Deu na cabeça do padre, 

Isso mesmo é qu ’eu queria. 

Atirei c’o limào verde 
A porta da sacristia; 
Deu na prata, deu no ouro, 
Deu na moça qu ’eu queria. 

Julgavas qu ’eu te queria, 
O minita flor de limào; 

Câ por mim nào sou tào tolo. 
Que coma fruta do cliào. 

Limoeiro do Brasil, 
Deita-me câ um limào, 
Quero tirar uma nôdoa. 
Que trago no coraçào. 

Eu subi ao limoeiro, 
Cinco folhas lhe tirei; 

Cinco sentidos qu ’eu tinha 
Todos em ti empreguei. 

Muito brilha o limào verde 
Quando esta no limoeiro; 
AVîo hà fruta como ele, 
.\em amor c ’moprimeiro. 

Mandei o limào correndo, 
Correndo foi à botica, 
Correndo me veio dizer; 
Quem é tolo, tolo fîca. 

Deitei o limào de rolo 
Da Vila Nova à botica; 

Quem se mete corn canalhas, 
De resta canalha fica. 

Que giiardasse là na caixa 
P’ra refresco no Verào. 

Dai-me disso que comeis. 
Do limào uma talhada; 
Dai-me ponta que é doce, 
E nào do pé que ele amarga. 

Atirei c’o limào verde, 
Atirei corn ele ao mar, 
Atirei c’os meus sentidos. 
Onde nào podem chegar. 

Atirei o limào à areia, 
Apodreceu a metade; 
Quem ama a dois coraçôes, 
Ama a um corn falsidade. 

.Atirei a lima ao céu 
Cuidando que là ficasse; 
Verde foi e verde veio, 

Pobre de quem triste nasce. 

O limào amarelado 
Nào é verde nem maduro; 
O amor fora da terra 
Nào é firme nem seguro. 

Limoeiro, limoeiro. 
De seco nào dàs limôes, 
Toma là estas raizes, 

Prende agora os coraçôes. 

Botei o limào no vinho, 
A laranja na àgua-ardente; 
Nào se faça mais do que eu. 

Que nào vem de melhor gente. 

Na ilha de Santa Maria apanhei meia düzia de quadras: 

Na ilha Terceira encontre! esta par de cantigas: 

Botei o limào correndo Apanhado o limào verde, 
A tua porta parou; O pé lhe fica chorando; 
O bem que te quis e quero Assim sào estes meus olhos 
O limào o demonstrou. Quando tu me estàs lembrando. 

Na ilha do Pico deparei corn o seguinte parzinho: 

Muito brilha o limào verde O limào é fruta azeda, 
Quando està no limoeiro; Que trazes na mào por brio; 
Nào hà f-uta como ele, Quem me dera ser limào, 
Nem amor c’mo primeiro. Que te tirara o fastio. 

Na ilha do Corvo esperava-me um outro parzinho; 

O limào tira o fastio, O limào maduro cheira 
Fastio por ti nào tenho; E tu verde o apanhaste; 
Se tu em mim formas gosto. Eu sempre te fui fiel 
Eu em ti maior empenho. E tu me refalseaste. 

Embora corn o meu cabaz jâ abarrotado, a ilha da 
Graciosa la conseguiu meter esta cantiguinha: 

”0 limào que tu me deste 
Nào o comi nem o dei 

Guardei-o na minha area 
P’ra nào lhe perder a lei.” 

Da minha parte sô me resta dizer adeus... até ao nosso 
proximo encontro! 

Botei um limào de rolo 
A tua porta parou; 
Quando o limào te quis bem. 
Que farà no mandou. 

Deitei o limào de rolo, 
A tua porta parou; 
Eu nào quero o meu limào, 
Quero quem no apanhou. 

Eu ainda nào comi 
Senào um verde limào; 
Fis aqui o alimento 
Que regala o coraçào. 

Dà-me lima, que é doce. 
Do limào uma talhada; 
Se me nào deres da lima. 
Do limào nào quero nada. 

Atirei c’o limào doce 
Ao pé da lima da Persa: 
P’io jeito que estou vendo 
O menino quer conversa. 

Na ilha do Faial, certamente, hâ limas e limôes; no 
entanto, nada encontre! no cancioneiro. Aqui vai, pois, 
ijiais esta cantiga micaelense: 

Minha rica lima azeda, 
Meu rico limào partido. 

Antes qu’eu queria, nàoposso 
Tirar-te do meu sentido. 

Pega là neste limào. 
Mas nào digas quem to deu, 
Guarda-o bem guardadinho. 
Que atràs do limào voit eu. 

Na ilha das Flores recolhi quatre cantigas: 

Nào hà quem me queira dar Deitei o limào à rua, 
Um limào por um vintém. 

Limoeiro, dà-me um galho, 
Ogalho, dà-me um limào, 

Meu amor, dà-me os tens olhos 
Que eu dou-te o meu coraçào. 

P’ra tirar um nôdoa 
Que este meu coraçào tem. 

428 Ossingtbn Ave - Toronto 

T. (416) 534-3177 

Estabelecimentos onde encontrarà às 3-s feiras o Seu Semanârio 

Restaurante “L’ÉTOILE d’OCÉAN” 

Romados 

Café Central Português 

CAIXA ECONÔMICA dos PORTUGUESES 

Padaria Medeiros 

Peixaria Casablanca Algarve 

Padaria Estrela 

Padaria Guizot 

Padaria "La Jeunesse" 

Padaria Coimbra 

Universal Meat Market 

Peixaria Saint Michel 

Super Marché 

101 Ave Rachel Est 

115 Ave Rachel Est 

4051 St. Dominique 

4244 St. Laurent 

500 St. Laurent 

4403 Boulvd. St. Laurent 

22 Duluth 

31 Guizot 

533 Rue Lajeunesse 

191 Mont-Royal E. 

89 Mont-Royal 

4804 St. Urbain 

8950 St. Michel 

Distribuido por; Henrique Laranjo - Tel. (514) 844-4588 - Mojitréat 

Os olhos requerem olhos. 
Os coraçôes, coraçôes; 

E também as boas limas 
Requerem os bons limôes. 

Apodreceu a metade; 
Quem quer bem a dois amores, 

Ama a um corn falsidade. 

Se quereis um limào verde. 
Procurai no limoeiro; 
Se quereis um amor firme, 
Virai-lhe as costas primeiro. 

Jà te disse, limoeiro. 
Que nào deitasses mais flores; 
Deixa-te estai- sem limôes, 
Também estou sem amores. 

UM CHA COM O 
PRINCIPE CARLOS 

Londres - Tomar châ, corner algumas sandes de pepino 
e passear pelos bonitos jardins de Highgrove na compa- 
nhia do principe Carlos, herdeiro da coroa britânica, cus- 
tou cerca de 120 mil euros. 
Esta é a cifra que pagou uma pessoa anénima para admi- 
rar os jardins da residência de campo que o principe 
herdeiro da coroa britânica possui em Gloucestershire, 
oeste de Inglaterra. 
O principe organizou o evento corn o objective de arre- 
cadar fundos para uma instituiçào de apoio a crianças, 
"Ark", segundo révéla o jomal britânico "The Sunday 
Telegraph". 
A proposta de tomar châ por 120 mil euros foi l'eita no 
começo de Julho e a pessoa sô colocou uma condiçào: 
do seu nome nào ser revelado. 
Os outros participantes desembolsaram cerca de 7.500 
euros, como cantor Elton John, a modelo Elle Maepherson 
e a companheira do principe Camilla Parker Bowles. 

Locals de distribuiçao no Ontario 

EM HAMILTON: 
ALVES Meats & Grocery 
CENTRAL Bilhares 
O MARINHEIRO Restaurante 
VAGUEIRA Bakery 

EM KINGSTON: 
PORTUGUESE CULTURAL CENTRE 
BRITES Grocery 
MEDEIROS Imported Foods 
HOME BAKERY of Kingston Ltd.. 
BREAD-MAN of Kingston 
OUR LADY of FATIMA 

EM OTTAWA: 
EUROPA Food Centre 

EM STRATHROY: 
PORTUGUESE Products 

157 Macnab St. North 
229 James St. North 
236 James Street N. 
369/373 Barton St. East 

959 Division St. 
877 Division St. 
583 Alfred St. 
774 Montreal St 
Bayou West Plaza. 
Parish Hall 

77 Beechwood 
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A Ironia ainda é uma vâlvula de Segurança 

(ensinamentos que se perderam) 

F. Feliciano de Melo 

Algumas palavras pela força do uso têm ido forçando a 
sua entrada nos dicionârios, outras porque seja cedo ainda, 
ou talvez porrazôes difèrentes, vào ficando de fora, deixando- 
nos à escolha o significado que melhor lhes sirva! 

Aquela que procure! no meu Collins, que geralmente 
explica tudo, ou quase tudo, nào estava la. Tratava-se de 
uma sigla composta por très letras (uma forma moderna de 
encurtar nomes e deixar as pessoas confusas, a quai era: 

C E O (*) uma diminuta palavra que traz a força dum 
ciclone e se api ica às grandes corporaçôes e tem as bençàos 
das nào menos organizadas “Corporate Laws” de que se 
servent abundantemente para solidificarem as suas rapinas! 

Nos ùltimos tempos, corn uma Ifequência alannante, estas 
très letras tèm vindo a bombardear a imprensa (que também 
jâ começa a gemer queixosa do mesmo mal). 

Novas “Torres”, que desta feita nào tèm sido afectadas 
por bombardeamentos terroristas, tèm caldo em ruinas! 

Corn a queda desses gigantes da finança, que nào sào 
construidos de aço e cimento, o Mundo dos investimentos e 
0 seu mercado de valores, estào a sumir-se pelos bueiros 
abaixo, perdendo a sua credibilidade e eom ela as economias 
da pobre gente, que esperava criar as suas prôprias pensôes 
efoi daroseudinheiroaguardaraosmodernos“Ali Babas”. 

f Estes pesadelos horriveis sào criados pela ganância de 
1 alguns e o descuido dos governos que deviam protéger 
aqueles que os elegem e confiant neles... Mas isto jâ nào 
hâ de quem fiar... Sô o pobre vai para a cadeia! 

Pode afirmar-se que estes exageros dos “Corporate 
Business”, tèm sido apoiados por governos que tèm as màos 
sujissimas e recebem deles apoios financeiros para as suas 
campanhas! 

Sô muito tardiamente se começam a tomar medidas 
quando nada hâ mais para desbaratar. 

A América estâ a levar o planeta ao caos, perdendo o 
seu crédite de lider do mundo econômico, arrastando outres 
paises na sua queda. como é o caso do Canadâ! 

Sô agora, apôs tantes escândalos, o uso de algemas para 
alguns desses executives, estâ a começar o seu trabalho 
tardio, apoiado por uma promessa pouco convincente do 
présidente dos USA, em punir corn “leis” dùbias tais 
desmandos! 

É a altura de perguntar porque o nào fez antes corn a 
ERON e as que depois se seguiram? Segundo noticias divul- 
gadas, também ele nào tinha as màos muito limpas!... Jâ 
vai sendo tempo de pôr a casa em ordem e encher os buracos 
deixados pelo ataque desses “terroristas sent bombas”! 

Olhando para o que estâ acontecendo deste lado da 
fronteira, a suj idade se bem que nào tào grande (temos de 
levar em conta o numéro de pessoas de cada pais) também 
nem por isso é lâ muito pequena... O sabào branco e azul 
estâ a fazer falta! 

Sem falardo primeiro ministro que nào muda um pé sent 
criar um terramoto, o caso destes CEOs de que Jâ quase me 
virtha esquecendo (o da Hydro One) é de bradar aos 
Céus!... Os ataques que a “pobre senhora” tem vindo a 
sLister sào demasiados para ela, coutadinha.. Alguma dessa 
pancadaria deveria ser desfechada nos que permitiram que 
por tantos anos, o seu estilo de direcçào (sem qualquer 
controlo) continuasse!... 

Estavam dormindo ou entào aquilo fazia parte da 
revoluçào do “Common Sense”! O que nào me parece muito 
natural!...A cadeia dévia ser usada também para os 
politicos!... 

O mal destes CEOs segundo aquilo que penso provém 
do facto ligado à aprendizagem dos seus primeiros meses 
de vida. É sabido que os bébés logo de inicio, começam a 
ver até onde podem chegar sem que os adultos intertlram. 

Quando se habituam a nào ter restricçôes de qualquer 
espécie, começam a crescer corn a noçào errada de que 
tudo lhes é permitido, sem terem nos seus cérebros o travào 
que os possa impedir de dar largas às suas satisfaçôes e 
viciozinhos pessoais!... Nisso até os pais sào culpados. 

Como nào tenho esperança de reformai' o mundo, nem 
acabar corn os CEOs, vou parar por aqui, salve-se quem 
puder! 

(*) Esta sigla posta mima ordem diferente, ECO, poderia 
significar: “Executive Crooks Organized”. 
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EXEMPLOS do ESTADO da 
JUSTIÇA no CONTINENTE e 

ILHAS 
SINTRA 
Nas varas de competència mista hâ processes para julgar 
corn mais de 10 anos de antiguidade. No Tribunal de Co- 
marca existem trèsjuizos criminals, num dos quais a juiza ti- 
tular deverâ entrar em baixa de parte no mès de Setembro. 
Serâ substituida pela juiza do 1 ° Juizo que tem uma pendèneia 
superior a 4.000 processes. No Tribunal de Familia foi criado 
um 3.° Juizo que ainda nào estâ instalado. Em consequèneia, 
um divôrcio litigioso pode demorar mais de dois anos. 

VILA FRANCA DE XIRA 
Todos os juizos do tribunal encontram-se atlindados de pro- 
cesses. O Juizo de Familia nào consegae dar andamento à 
entrada de processes de divôrcios e regulaçôes do exercicio 
do poder paternal. Teme-se que o 1.° Juizo Civel - sào très 
no total -, fique completamente parado até Setembro, pela 
baixa de paito da juiza titular. Os juizos criminals (dois) sào 
insuficientes para tanto trabalho. E,stào-se a marcar julga- 
mento j â para o ano de 2003. 

AÇORES 
Comarca de Angra do Heroismo - Nos dois juizos civeis 
existentes, a pendèneia é de 5000 mil processes. Faltam 
funcionârios nos tribunals e nas Conservatôrias do Registo 
Civil e Comercial. 
Comarca da Horta - A pendèneia é de 1800 processes. 
Faltam funcionârios. 
Comarca de Ponta Delgada - A situaçào é idèntica. A pen- 
dèneia é de 5000 processus e também estào funcionârios 
em falta. Hâ atrasos no pagamento das oficiosas. 

ALGARVE 
Monchique - Nào tem titular hâ ano e meio. Très vezes por 
mès ali se deslocam os jufees titulares de Silves. Hâ um 
processo que tem de repetir julgamento e que estâ a aguardar 
marcaçào desde Maio de 2001. 
Vila Real de Santo Antônio - Tem apenas um juiz. Teve 
dois até Setembro e nào davam conta do recado. 
Albufeira - No 1.° Juizo, a pendèneia real é de 2900 pro- 
cesses ; no 2° é de 2700; no 3.° (criado em Setembro de 
2000) é de 1000 processes. 

PORTO 
Comarca de Arcos de Valdevez - Sô tem um juizo e estâ 
afiindado em processus. 
Régua e Lamego - Hâ processes a aguardar 3 e 4 anos por 
sentenças. 
Esposende -0 1 ° juizo nào tem escrivào nem escrivào au- 
xiliar. Hâ um juiz de baixa e o seu substituto sô trabalho nos 
processus novos. Estào 1500 processus à espera de des- 
pacho. 
Famalicào - A pendèneia é assustadora. No Registo Civil 
nào hâ sala para a celebraçào de casamentos. 

O seu armazem de peixe fresco, congelado, mariscos 
e produtos alimentares Portugueses. 

COMUNIDADES 
Suiça 

Berna - O Sindicato da In- 
dûstriaeConstmçào suiço(SIB) 
vai processar a empresa 
portuguesa "Terra Pura" 
por falta de pagamento de 
salârios e horas extraordi- 
nârias a 40 trabalhadores 
contratados para a Expo 
Suiça em Neuchâtel, arre- 
dores de Berna. 
A informaçào foi dada à 
Agência Lusa por Manuel 
Beja, sindicalista na Suiça 
e membre do Conselho das 
Comunidades Portuguesas 
(CCP). 
A Terra Pura, empresa es- 
pecializada em organizaçào 
de eventos, contratou em 
Portugal cerca de 40 traba- 
lhadores, entre os quais cer- 

ca de 12 brasileiros, para 
trabalharem num restau- 
rante e num bar na Expo 
Nacional Suiça, que de- 
corre em Neuchâtel, de 15 
de Maio a 20 de Outubro 
prôximo. 
A partir de 01 de Julho, a 
exploraçào dos dois esta- 
belecimentos de restaura- 
çào passou para as màos da 
empresa "Sousa Vins", pro- 
priedade de Manuel Sousa, 
empresârio portuguès na 
Suiça. 

CONERARIA 
das Tripas 

Porto - A Contraria das Tri- 
pas realiza, numa unidade 
hoteleira do Porto, o seu pri- 
meiro almoço anual, contan- 
do-se entre os novos confra- 
des o escritor Hélder Pache- 

PARA COMPRAR OU VENDER CRAME IA: 

PEREIRA 
o nome que os amigos, 

recomendam aos amigos 

RE/MAX 
Central corp. »(/»»»• Realtor 

Tel.: (416) 

530- 1080 
Ext. 246 

1272 Dundas Street West 
Toronto - ON 

Fax : ( 416) 530-4733 

Bungalow fabuloso - Situado num acre de terra, 150 pés de 
trente, soalhos em madeira, 2 coz., casa de banho corn 
jaeuzzi, si. de serâo, 2 lareiras, si, de jogos, 3 qrts. de cama, bar 

j e 5 electrod. incluidos. garagem de 40x55 pés e estacio- 
namento p/20 carros. Ideal p/pessos c/negôcio. Um sonho de 
propriedade junto ao Clube Portuguès de Bradford. 

Chame: Lino Pereira 416-530-1080 

Triplex legal - Park para 3 canos- 

3 apartamentos totalmente 

independentes - luz, aquedmento e ar 

oonddonado independentes. Eslado 

impecaNel - Rerdmentode $36,000.pa 

ano mais despesas College e Qjferin- 

excelentein\«stimento. 

Chame: Lino Pereira 416-530-1080 

Apartamento -2 quartos de cama. 
2 casas de bamho, 5 divisées, 
varanda, park e excelente condiçôes 
Apenas .$129,900.00 Bom preço e 
todas as convinièneias. 

Chame: Lino Pereira 41S-530-1080 

Excelente casa - Construçâo em 

tijolo, 3 quartos de cama, soalhos 

em madeira, cave acabada, 

driveway privado e garagem para 

2 carros corn + estacionamento 

para 6 carros. Estado impecavel. 

DufferirVEglinton. 

Chame: Lino Pereira 416-530-1080 

Boa casa - Totalmente renovada. 3 
quartos de cama. soalhos em 
madeira. casa de banho nova, ar 
cond., 4 divides no primeiro piso, 
saida para o quintal, cave acabada. 
garagem e estacionamento para 3 
carros. Estado impecavel. Rogers e 
Keele. 

Chame: Lino Pereira 416-530-1080 

T&§.: 

530- 1030 
Ext. 245 

CO e o escultor José Rodri- 
gues, que concebeu um prato 
especial onde serâo servidas 
as tripas. 
As "tripas à moda do Porto" 
sào o mais popular e repre- 
sentativo prato da gastrono- 
mia tradicional portuense, 
sendo os seus principals in- 
gredientes feijào. came e tri- 
pas de vaca, enchidos e vâ- 
rios condimentos que consti- 
tuem o "segredo" de cada co- 
zinheiro. 
Iniciada informalmente hâ 
très anos, a Contraria das 
Tripas foi fonnalmentecons- 
tituida em 2001, tendo como 
sôcios fundadores uma 
extensa lista de personalida- 
des conhecidas da cidade, 
entre as quais Valentim Lou- 
reiro, Rosa Mota e Daniel 
SeiTào. 

O veu rirma/em de peixe fresco, congebdo. mariscos 
è produtos alimentares Portugueses. 

16 Osler Street 
"1TS": 4Î6 769-2010 

GOVERNO 
abre concurso 

Ponta Delgada - O Govemo 
açoriano anunciou a abertura 
de um concurso püblico in- 
temacional para a adjudica- 
çào das ligaçôes aéreas regu- 
lares entre as nove ilhas do 
arquipélago por um prazo de 
très anos. 
A decisào, tomada em Con- 
selho do Govemo, surge de- 
pois de nenhuma companhia 
aérea ter concorrido em Maio 
ao concurso para as mesmas 
rotas sem recurso a indemni- 
zaçôes compensa-tôrias, no 
âmbito do senâço püblico. 
Segundo fonte do Executi\ o 
Regional, a adjudicaçào das 
ligaçôes inter-ilhas surge no 
seguimento de legislaçào co- 
munitâria, que liberalizou o 
acesso das companhias aé- 
reas ao mercado ünico do 
sector, assim como detennina 
a progressiva cessaçào de 
rotas exclusivas. 
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Visita 
à Igreja de Santa Helena 

Os Cardeais da comitiva papal visitaram Igrejas e 
falaram com os fiéis. Na foto vemos o Pe. Fernando 
Couto, sorrindo corn dois dos membros da organi- 
zaçào do Encontro Mondial da Juventude em Toron- 
to junto do ilustre visitante. 

LUSITANIA 
de Angra 

Angra do Heroîsmo - A équi- 
pa de basquetebol do Lusitâ- 
nia de Angra do He-roîsmo 
nào vai participar na Taça dos 
Campeôes Europeus devido 
aos elevados custos que a pro- 
va envolve. 
O convite para participar na 
Taça dos Campeôes surgiu 
depois de ter sido cancelada 
a realizaçào da Taça da Con- 
ferência Oeste, em que o Lu- 
sitânia defrontaria clpbes da 
Holanda, França, Austria, 

Alemanlia e Inglaterra. 
Segundo, a participaçào do 
Lusitânia na Taça Confe- 
rência Oeste orçava em 
cerca de 65 mil euros (15 
mil contos) enquanto a par- 
ticipaçào na Taça dos Cam- 
peôes Europeus J à custaria 
125 mil euros (25 mil contos). 

■ty .eu arma/em de pei\e fresco. c«n<*elado. marbcos 

e produces alimetuares Portugueses. 

16 Osler Street : 

Jel.: 416 769-2010 

VOICE 

ETOILE 
d’OCÉAN Restaurant 

Servimos 
à la Carte 

ESPECIAIS 
todos os Dias 

T. (514) 844-4588 

• Cozinha à PORTUGUESA 
com variedade de 

Peixe e Mariscos 

101, Ave Rachel, Est 
Montréal, Québec 

DISTRIBUIDOR do Jornal VOICE Montréal 

Management Accountant 

Bookkeepins Services 
Milm 

SERVIÇO HONESTO 

ECOMPETENTE 

Tel (410) 
538-3295 

Assisfente: Susy Oüveira 

1357 Dundas St. W.-Toronto J 

De Pere|ll a Olivença 
A Espanha - quai virgem pudica estuprada - 

proclama ao mundo a sua incontida indignaçào por 
.Marrocos ter ocupado um rochedo deserto a 200 
metros da costa atricana que a Espanha considéra 
estar sob a soberania de .Madrid. 

■Ao seu histérico proteste junta-se a Uniâo 
Europeia ameaçando cobardemente Marrocos corn 
eveiituais prejui'zos nas relaçôes bilaterais. 

Ironicamente, no mesmo dia em que desembarca- 
\a em Perejil um grupo de militares marroquinos 
quase desarmados, surgem na comunicaçâo social 
mais noticias sobre as reivindicaçôes espanholas rel- 
ativamente a Gibraltar, Rochedo juridicamente 
inglês, mas que a Espanha teima cm reclamar a Sua 
.Majestade Britânica. 

Parece nào ha. er vergonha que subsista a tanta 
arrogância dos go\ernantes de Madrid que, ao 
mesmo tempo que consideram Gibraltar um anacro- 
nismo colonial e uma humilhaçâo nacional, liip- 
ocritamente reeusam qualquer negociaçào coin 
Marrocos para a der oluçào de Ceuta e Melilla; isto 
para nào lalar do enclaxe esquecido ou escondido 
que Espanha tem em lerritôrio francês: Lli'via. 

Se para a Espanha é inotivo de infâmia e de 
injüria Marrocos tazer um acampamento de uma 
dezena de militares num penedo onde mal cabe um 
campo de futebol, que diremos nos Portugueses 
quando a mesma Espanha ocupa ilegalmente 600 
quilômetros quadrados do nosso territôrio - 
Olivença -, sem que exista qualquer dûvida sobre os 
nossos direitos de soberania? E que dizem a isto os 
senhores da Europa, sempre tào solicitos em apoiar 
a Espanha, mas invariavelmente cegos, quedos e 
mudos quando .Madrid viola o espaço aéreo das illias 
Selvagens, quando desrespeita as normas da livTe 
concorrêneia comunitâria ou espezinha a liberdade 
de circulaçào europeia? 

Até quando poderâ a Espanha continuar impune- 
mente a alegar para Gibraltar o que nega para Ceuta 
e para Melilla? Por quanto tempo mais pode a comu- 
nidade internacional tolerar esta duplicidade de 
Madrid que acha juste no Norte de Africa o que rep 
uta de injusto no sul da Peninsula Ibérica? E os 
Portugueses, quanto tempo mais vào tolerar a 
inaeçào e cumplicidade dos sucessivos detentores 
dos nossos ôrgàos de soberania que, enquanto vêem 
a Espanha a reivindicar o que lhe nào pertence pelo 
direito, pusilânime e aleivosamente nada fazem pela 
recuperaçào da nossa integridade territorial e pela 
defesa da nossa inteireza moral? Também nào têm 
t ergonha?!... 

Mario Rui Simôes Rodrigues 

Chimpanzés 
cozinheiros 

o parentesco dos chim- 
panzés corn oHomemjâ nào 
é novidade, mas o que nào 
para de crescer sào as verifi- 
caçôes de semelhanças en- 
tre as duas espécies. Re- 
cent entente, no Jardim Zoo- 
lôgico de Madrid, uma chim- 
panzé, de nome Linda, a 
quem foram extraidos os 
dentes, viu-se obrigada a 
mascar ervas e outros ali- 
mentos até transformâ-los 
em puré, o que nada tem de 
particularmente surpreen- 
dente. O que é curioso, é que 
os seus companheiros de ce- 
la gostaram da inovaçâo e 
ganharam o hàbito de trans- 
formar em puré os seus ali- 
mentos, esfregando-os numa 
parte âspera da cela. 

Segundo a revista "New 
Scientist", os primatas madri- 
lenos sào os primeiros ani- 
mais, para além dos huma- 
nos, é claro, a esmagar a co- 
mida apenas por preferirem 
o paladar. Samuel Fernandez 
Carriba, um cientista que es- 
tudou esta curiosidade, afir- 
ma que sô nos animais em 

cativeiro é possivel este 
comportamento, pois aqui 
dispôem de enomie lazer pa- 
ra se dedicar à "culinària". 

’’NÂOVIVAM 
de SUBSIDIOS” 

Praia da Vitôria - O prési- 
dente da Câmara Municipal 
da Praia da Vitôria apelou 
para que os j ovens da fregue- 
sia da Vila Nova "empenha- 
rem em realizar projectos 
culturais e sociais sustenta- 
dos" evitando viver de subsi- 
dies. 
José Fernando Gomes, que 
falava na cerimônia de oferta 
de material informâtico des- 
tinado à Sala Multimédia da 
Associaçào de Jovens da Vila 
Nova (AJVN), sustentou 
que nào se deve "esperai que 
sejam os outros a fazer aquilo 
que nos compete". 
Àos jovens, continuou, cabe 
a tarefa de dinamizarem pro- 
jectos culturais, sociais, ré- 
créatives ou desportivos que 
tragam progresse às suas lo- 
calidades e sejam duradou- 
ros no tempo para serviram 
oosteriormente as novas ge- 
açôes. 

Sida vitima uma pessoa 
em cada 11 segundos 

Duras criticas à falta de apoios 
na conferêneia internacional, 

em Barcelona 
Fm cada onze segundos que passam, uma vitima da sida 

vai somar-se aos 20 milhôes que jà transfomtaram a doença 
em pandemia mundial. Em cada seis segundos que correm, 
mais uma pessoa é contaminada, juntando-se aos 40 milhôes 
de doentes registados em todo o Mundo. Agarrando nos 
numéros dramàticos que ele prôprio divulgou hà uma semana, 
o director da agenda das Naçôes Unidas de luta contra a 
sida (ONUSIDA) foi ontem muito claro: a conferêneia in- 
temacional que acabava de abrir em Baicelona, Espanha, 
nào sera para "negociar promessas". "Estamos aqui para 
velar para que sejam cumpridas". 

O ataque, fimte, foi directo para os dirigentes politicos, a 
quem Peter Piot entendeu necessério lembrarque as respon- 
sabilidades sào para assumir e as promessas para cumprir. 
A propôsito, perguntou pelos dez mil milhôes de dôlares 
prometidos hà um ano, na cimeira do G8 de Génova que 
criou o Fundo Mundial Contra a Sida, o mesmo que se vanglo- 
ria de ter reunido jâ promessas de dois mil milhôes de dôlares, 
a distribuir pela luta contra a sida, a tuberculose e o paludismo. 
Encontrar esses dez mil milhôes é o e.xemplo de uma pro- 
niessa que "nào é negodâvel", disse Piot. Até porque, como 
adiantara pouco antes em entrevista à France Presse, dez 
mil milhôes é o que é preciso "por ano e sô para a sida". 

Marcha sem gente 
o discurso oficial inscreveu-se, de resto, na linha das criti-- 

cas emanadas da sociedade civil, à margem desta conferên- 
eia que pode muito bem transformar-se num tribunal para 
julgar a actuaçào dos govemos, arrumado que esta o obstâ- 
culo dos lôbis farmacêuticos. Ao fim de 20 anos de pressào, 
a indùstria do medicamentos consentiu em baixar o preço 
dos tratamentos, nalguns casos até 90%, e deverâ anunciar 
esta semana um acordo corn a ONUSIDA para fazer de- 
pender o custo dos fâmiacos do nivel de desenvolvimento 
do pais que os adquira. Quanto aos genéricos, jâ cbegam 
aos paises mais necessitados, ainda que a conta-golas. 

O torn implacâvel do discurso de abertura e o manifesto 
acusadordas organizaçôes nào govemanientais de luta con- 
tra a sida reunidas sob a bandeira da Solidays nào se reflec- 
tiram, no entanto, na tào aguardada marcha pela vida. A 
sociedade civil, ontem, baldou-se.Em vez dos dez mil mani- 
festantes anunciados, apareceram na Praça de Espanha, 
em Barcelona, umas mil pessoas. 

Salvava-se o manifesto da Solidays, apontando o dedo 
aos govemos, ricos e pobres, e às agêneias da ONU, por 
nào terem cumprido o prometido e permitirem que a situaçào 
chegasse ao pior nivel de sempre: o tratamento continua 
praticamente inexistente nos paises pobres, que albergam 
90% das infecçôes recenseadas; o desenvolvimento de uma 
vacina continua a patinar, apesar de uma empresa de biotec- 
nologia americana apregoar o sucesso de um antidoto em 
preparaçào; a progressào do tlagelo deixa antever mais 68 
milhôes de mortos até 2020. 

Moçambique em causa 

Ao quadro alarmante somou-se um estudo do gabinete 
de estatlstica americano publicado, ainda antes da cerimônia 
de abertura do conclave de Barcelona, segundo o quai a 
sida fez descer abaixo dos 40 anos a esperança de vida em 
sete paises da Africa subsaariana. Um deles é Moçambique. 
Calcula-se que o saldo natural da populaçào da antiga colônia 
portuguesa passe a negative até 2010, ou seja, bavera mais 
mortes do que nascimentos. Um cenàrio que se répété no 
Botsuana, no Lesoto, na Suazilândia e na Africa do Sul. 
Pouco melhor evoluirào o Zimbabué e a Namibia. 

Ivete Carneiro 

* Centrais 
Tclcfones 

* Passar Fins 
* Etc., Etc. 

DIAL TONE 
Luciano Sousa , «s 

Guarde este anüncio, vai preeîsar dele 

TEL: 416-537-4296 

Shipping inc 
VEISIO 

sec College St. 
T. <4X6) 533-9X27 

Fax: 539-0X73 
Toronto, Ont. Met! 1A4 
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Uma Visita em que os 
MAiS JOVENS 

FORAM AS ESTRELAS 
Joào Paulo II 
cumpriu mais 
uma das tarefas 
que impôs 
a si mesmo 

No meio das personali- 
dades e dignitârios, o 
Santo Padre abençoa o 
filho duma simples mul- 
her de Hamilton, vitima 
dum enfarto que quase o 
matou, deixando-o numa 
cadeira de rodas (foto ao 
Lado). A olhar atento, do 
lado direito, esta Padre 
Thomas Rosica, o respon- 
sâvel pela realizaçâo do 
Encontro dos Jovens em 
Toronto (foto à direita). 

Este jovem. Anthony 
Ramuscak, de 16 anos, 
sonhou que gostaria de 
estar corn o Papa. Ele e 
sua màe Rose, uma 
empregada de limpeza, 
escreveram a varies bis- 
pos e, corn a intervençâo 
de Pe. Rosica, uma sem- 
ana antes da chegada do 

THE REGIONAL 
INSURANCE SERVICES Inc. 

HEAD OFFICE 

Mississauga 

2800 Skymark Ave, Unit 34 

Tel. (905) 238-96 76 

Armindo Silva 

Fax: 238-8548 
Luis Arruda 

Saûdam 
a Juvenfude 
do Encontro 

Mondial 2002 
FILIAL em Toronto 
1284 Dundas St. W. JUifOJSOIVE 

Tel. (416) 536-1671 JmiRANŒSOümONS 
Fax: 535 4951 panqiuüifiierTIPODEEMPRESA 

MARTINS FanoMART | 
r 

Tel. (416) 533-6691 

• Fnita e Végétais 
• Mercearias 

sortidas 
• Sumos • Queijos 
etc... 

1441 Dundas St. ,W. 
Toronto (junto à Gladstone) 

Q 

Uo do SQrto fadic. 2002 

Chefe da Igreja Catolica. 
souberam que iam ter a 
oportunidade por que 
tanto tinham esperado. 

Nas ruas de Toronto 
(Bathurst/College) fomos 
encontrar este grupo bem- 
disposto, vindos de New 

de origem colombiana e 
polaca. Na Sapdina e 
Dundas fomos encontrar 
um bem divertido grupo 
de rapazes e raparigas. 
vindos de Michigan, de 
origem oriental que anda- 
vam atarefados nas suas 
comptas na Chinatown. 

Pesta de Juventude, sem 
igual. na cidade de To- 
ronto! 

Hâ momentos de brin- 
car. outros para meditar, e 
outros ainda que nos 
levam a procurât o Deus 
em que acreditamos. As- 

Brunswick. “We are Aca- 
dians”. vimos da costa 
Atlântica, foi como se nos 
apresentaram. Momentos 
depois safram dum eléc- 
trico mais jovens, desta 
feita chegados dos EUA., 

A seguir, num dos 
“streefcar” da Dundas 
fomos dar corn outro 
grupo de orientais, desta 
vez de Louisiana que iam 
todos felizes a caminho 
de mais comptas. Uma 

sim estes jovens se ajoe- 
Iharam no châo da Exhi- 
bition durante a Missa de 
Boas-Vindas na 3“. feira, 
celebrada pelo Cardeal 
Aloysius Ambrozic. 
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^ PARA A SUA ME^ PRODUTOSBORGESl 
HIGISIE 
qaAUOAIME 
ECONOMIA 

FABRICAMOS 
OS MELHORES 
PRODUTOS 
PARA OS 
MELHORES 
Cy ENTES. 

VlSlTE-NOS 
1831 MATTAWA AVK. 

MiSSISSAUGA ONTARIO - L4X 1K7 

SEM IQUAL- 

.*• 

NOSEU S 
SUPER OU I 

ESTABELECIMENTO I 
EXUA I 

PRODUTOS 
BORGES 

AOO»A, EM rOOO O CANADA mOOUT<» 

"BOItG£S'WoNT«»,ü 
tX MMEM «&0 TGM 

OS CQAfSAOMOOS NHMOÎOS 'MiROieS' 

,««« (905Ï 277-0677 

%itcfien Caèinets 4^m‘5503 

ParaORÇMENTOS 
contacte: HUf SECO 

Fabricamos por medida 
armârios, balcôes, etc il?8 Dupont St., Toronto 

fem frente de Gatteria Mail) 

UM QUE TRAZ A JUVENTUDE NO SEU CORAÇÂO 
ABENÇOOU como Pai o Pais em 23, e deixou-nos uma Mensagem 
de Humanidade para connosco proprios. Incentivou a juventude a ser me- 
Ihor para poder trazcr Paz e Alegria nos caminhos de Jesus (em 25, no seu 
Encontro corn eles na C.N.E.). Para ele, isso pode mudar a nossa atitude de 
violência e destruiçâo a que nos entregamos todos os dias. 

depois termos a visâo do que poderiamos ser, se tivéssemos mais amor para 
dar, mais respeito e consciência como cidadâos, para cumprir normas civicas. 

Fomos todos bafejados corn algo de sagrado pelo carinho que estes grupos 
de peregrinos espalharam nas nossas ruas, limpas corn a sua vinda em Paz. 

27/07/2002 * Fotos de Joaquim Baptista e M.J.F. 

Serviço Garantido em 3 h 
5%0esc. em Todos OS Serviços 

atendimento por Radio • cootentores diverses 

SaûclaPapa)oâûPauloII 

e os )oOe«s do Encontro 
M. 

)priedade de: J. Pinheiro 

Comercial 
Industrial ___ ____ 

, , Mississauga; 905-670-8855 
Residenoial 4i«.239^399 

rtttndtat2002 

A cidade de Toronto, corn a circulaçâo alegre e bem-educada de milhares de 
jovens peregrinos até fez estes cidadâos comuns como nos, esquecer que, 
poucos dias antes, viviamos entulbados de lixo e maus-cbeiros. Quem sabe 
para nos lembrarmos da podridâo que aceitamos de olhos fechados, para 

6160 Netherhart Road, Unit #9, Mississauga 
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NO MEIO DA JUVENTUDE FICAMOS 
MAIS JOVENS, diz S.S. Joâo Paulo II 

A força do Querer e do Fim a atingir ultrapassam as fraquezas da carne 
Pelo seu prôprio pé 

desceu umas escadas 
que todos pensavam ser 
demasia-do para o seu 
estado fisico. E rejuve- 
nesceu no meio daque- 
les que se uniram a ele, 
como sendo “A Luz do 
mundo, o Sal da Terra”. 

E eles, Jovens esper- 
avam-no com a confi- 
ança que ele lhes soube 
criar pela sua palavra 
certa, a sua atitude car- 
inhosa para corn eles, a 
sua Fé na possibilidade 
de que serâo eles a mâo 
para desfazer os tem- 

pos de incerteza, de 
descrença que nos mi- 
nam toda a Alegria de 
VIVER. Ele falou-lhes 
assim: 

Eu esperei ansi- 
osamente por este en- 
contro, enquanto rece- 
bia diariamente infor- 

maçôes sobre as varias 
iniciativas que tinbam 
lugar em toda a parte, 
realizadas em funçâo 
da jornada até aqui. E, 
muitas vezes, ainda que 
nâo vos tives-se encon- 
trado ainda, eu enco- 
mendei-vos ao Senhor 
um por um, nas minhas 
oraçôes. Ele sempre vos 
conbeceu e Ele ama-vos 
a cada um de vos (longos 
aplatisos). 

Ao ouvir a longa lista 
dos paises donde voces 
vieram, acabâmos por 
ver que tmbamos feito a 

Msriadocanm 

* Pâo Caseiro, e outros tipt» 

• Pasteiarla Rna • Botos 
para Festas familiares e outras 

EIQueiJos S Carnes Frias... 

Encomendas 
Tel. (416) 536-9981 812 College St.- Toronto 

lanmven 
Saüdam 

o, §<Mvlo 

e os 

As Virtudes sâo para ser Vividas 
“Jésus nâo se limitou a proclamar as Virtudes cristâs, Ele viveu-as...” 
E o respeito é um traço firme que ele exemplifica. 

Fotos de Joaquim Baptista e M.J.F. 

volta ao mundo. 
... Uueridos jovens 

amigos, muitas e sedu- 
toras sâo as vozes que 
vos chamam de todo o 
lado. Muitas delas fa- 
lam da alegria que traz 
o dinheiro, o sucesso e 
o poder. A maior parte 
delas propôem uma ale- 
gria que vem junta com 
os passageiros prazeres 
dos sentidos. 

... As pessoas foram 
feitas para ter a felici- 
dade. Corn razâo, todos 
vos estais sequiosos de 
felicidade. Cristo tem a 
resposta para esse vos- 
so anseio. Mas Ele pe- 
de-vos que confiem Ne- 
le. A verdadeira alegria 
é a vitoria, algo que nâo 
pode ser conseguido 
sem uma luta longa e 
dificil. Cristo guarda o 
segredo dessa vitoria." 

Excertos do Semiâo 
do Santo Padre na 

Exhibition 
25/07/2002 

traoetlers Tel. <4i6) S31S000 
website: 
www.happy92.coin 

Venha planear connosco 
as SUAS FERIAS 

para qualquer 
parte do mundo 

ao seu dispôr 
f^smanda Almeida 
Cristina Pereira 
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VISO SHIPPING 
Tel.: 416-533-9127 
Fax: 416-539-0173 

896College Street 
(College & Dovercourt) 
Toronto. ON M6H 1 A4 

whiripod Mmrms ADMü^I g«niirsl îltctPic 

Tel.: 416-531-2847 
Fax:416-539-0173 

e-mail : postmaster@viso-viseu.com 

1 Sony HttachjiXiz 

r<?I 

Màquinas de lavar roupa desde $589 
Garantimos melhor preço 

nas mesmas marcas 

VENDEMOS 
Mobilias de 

COZINHA 
> grande 
'^variedade e 
LBOM PREçO 

Melhor prego e serviço garantido 
no contenior a sua porfa em Portugal 

corn tudo pago. 

n 
VISO SHIPPING INC. 

Aceitamos carga até 3 de Setembro/02 para os Açores 

SEMIGUAL= 

SETÛBAL 
Homem 

esfaqueado 
Setùbal - Uni homem de 59 
anos foi esfaqueado em ple- 
na Praça do Bocage, no cen- 
tro da cidade de Setùbal, por 
alegadamente se ter recusa- 
do a dar uni cigarro ao presu- 
niivel agressor, disse fonte da 
PSP. 
Segundo a niesnia fonte, os 
agentes da PSP forani clia- 
mados à Praça do Bocage 
pelas 16:20 de terça-feira, 
onde a vitima fomeceu al- 
guns dados do presumi'vel 
agressor, uni homem de 30 
anos conhecido das autorida- 
des pela pràtica de diverses 
crimes. 

SEM IGUAL 

AÇORES 
PSP récupéra arte 

Ponta Delgada - O comando 
da PSP de Ponta Delgada 
anunciou a apreensào de di- 
verses objectes de arte sacra, 
furtados de unia ermida de 
Rabo de Peixe, numa opera- 
çào desenvolvida por ele- 
mentos da esquadra da fre- 
guesia. 
Segundo fonte policial, foram 
recuperadas duas iniagens 
religiosas, uni cmcifixo, dois 
suportes de vêlas e dezjarros, 
que tinhani sido roubadas na 
noite. 
Adiantou que estào em curso 
investigaçôes para identificar 
os autores do roubo. 

VOICE 

Central Ticket 
Defence 
861 COLLEGE ST., 
Toronto Qunto à Ossington Ave) 

Tel. (416) 565-7821 
Chame: CONSULTAS GRÂTIS 

Ex-Sargento da Policia 
corn 29 anos de experiência 

de Todo O tipo 
deTîiultas de conduçâo 

Excesso de Âlcool 
Assaltos e 
Problemas Familiares 

Pequenos Furtos 

Ofensas criminais 
Quer ir aos E.U.A. 
Tem dificuldades 
por razôes criminais? 

Limpar Registo Criminal 

AR-CAMARATE 
Lisboa - O antigo espiâo da CIA Oswald Le Win- 
ter envolveu os falecidos general Costa Gomes e 
O almirante Pinheiro de Azevedo numa operaçâo 
de trâfico de armas dos Estados Unidos da América 
para o Irâo, no final de 1980. 
A posiçâo de Le Winter foi assumida em depoi- 
mento na VIII Comissâo de Inquérito ao acidente 
de Camarate, no quai falceram em Dezembro de 
1980 os antigos primeiro-ministro e ministro da 
defesa Nacional, respectivamente, Francisco Sa 
Carneiro e Adelino Amaro da Costa. 
De acordo corn a tese do ex-quadro dos serviços 
secretos norte- americanos, a oposiçâo de Sa Car- 
neiro e de Adelino Amaro da Costa a que Portugal 
fosse um ponto de passagem para o fornecimento 
de armas ao Irâo terâ estado na origem da morte 
de ambos no acidente de Camarate. 
Apesar de admitir nâo ter provas sobre o envolvi- 
mento do ex- secretârio de Estado norte-americano 
Henry Kissinger no acidente de Camarate, Le Win- 
ter disse acreditar que Francisco Sa Carneiro "fosse 
considerado aos sens olhos um inimigo". 
"Conhecendo como conheci Henry Kissinger, sa- 
bendo como ele actuou na Suécia e no Chile, é 
natural que nâo gostasse de Sa Carneiro, um pa- 
triota que se opunha à perda de soberania de Por- 
tugal. 

CLIENTES RESPONSAVEIS 
PELOS VALORES 

Em caso de assalto a uma dependência bancâria, os 
clientes présentes arriscam-se a perder todo o dinheiro 
que transportam. Apesar de se encontrarem nas insta- 
laçôes do banco, as pessoas sào directamente responsâ- 
veis por tudo o que tenham consigo, nomeadamente di- 
nheiro, objectos de valor, vestuârio ou outros artigos Isto, 
porque se encontram num espaço livre, de serviço pùblico, 
como outro qualquer: uma loja comercial, um café ou 
uma biblioteca. S6 no caso de terem jâ o dinheiro ou 
cheque em cima do balcào as pessoas poderào ser ressar- 
cidas das quantias roubadas, assumindo entào o banco a 
responsabilidade, tal como acontece corn todos os valores 
no interior do balcào. 

Fàctos no Real Estate 
Fernando Vithena PREMORE] 

COMPRAR na INTERNET? 

Agarre no seu cartâo de crédite, vâ à 
internet e compre a sua prôxima casa sem 
sequera ver! Soa-lhea boa ideia?Talvez 

nao. 

Corn certeza que existem uma série de paginas que o 
pôem a par de casas disponiveis. É possivel compa- 
rar agentes de venda imobiliâria, ter uma ideia sobre 
preços de casas na sua ârea, e até fazer "visitas" virtuais 
dalgumas propriedades. Impressionante, pois entâo! 

Existe informaçâo suficiente na internet para o levar a 
fazer uso do seu cartâo de crédite? Talvez nâo, Sendo 
assim... depois de toda a sua pesquisa na internet, o 
primeiro passe, quando estiver para comprar casa, seja 
ainda o escolher do agente que vai conduzir a sua 
procura duma casa. 

Esteja preparado para se ehcontrar corn o agente antes 
de marcar as visitas para ver as casas. Expique os seus 
objectives, os prazos e as condiçôes financeiras. Peça 
ao agente para o apresentar a uma enti-dade de crédite 
e hipoteca. Pode vir a classificar-se para um emprés- 
timo de compra de casa, aumentando logo o seu poder 
de compra, quando iniciar a procura! 

Faça saber ao seu agente o bairro que préféré, as 
caracteristicas e comodidades que espera ter, e outros 
factores que poderâo influenciar a sua decisâo final. 
Quanto mais o agente compreender as suas prefe- 
rêneias, mais depressa as propriedade imobiliârias que 
as satisfaçam serâo seleccionadas. 

A Internet pode ter algum papel no localizar da casa 
certa? Corn certeza, mas sô como um guia gérai para o 
pôr a par do mercado de compra-venda imobiliâria. 
Quando estiver realmente pronto para realizar a 
compra, contacte primeiro um agente. O resto tornar- 
se-â fâcil! 

Se planeia vender a sua casa 
em breve e gostaria de ter 

informaçâo sobre o seu valor actual 

Telefone-nos; (416) 536-5000 
ou passe pelo nosso escritôrio 

1043 Bloor St. West 

VISO 896 College St. - 416 533-9127 

QhSrxnînn In/» VENDEMOS Mobilias de Cozinha Onipping inc. grande varledadeebom preço 

30 AÇORIANOS DETIDOS 
Ponta Delgada - O présidente do govemo regional dos 
Açores J à esta informado da detençào de cerca de 30 
açorianos a trabalharem ilegalmente nos EUA, consi- 
derando que o incidente "nào vai interferir na politica de 
isençào de vistos". 
Carlos César comentava a notlcia avançada pela SIC- 
Notlcias da detençào de um grupo de portugueses a tra- 
balhar ilegalmente na regiào de New Bradford, Estados 
Unidos da América (EUA). 
Para o présidente do govemo açoriano a detençào dos 
portugueses "nào vai interferir na politica de isençào de 
vistos para Portugal". 
O caso "nào vai criar conflitos corn a confiança existente 
no seio das autoridades americanas em relaçào a Portu- 
gal e aos Açores", admitiu. 
Segundo disse, em todos os lugares e circunstâneias exis- 
tem pessoas que, à margem da lei, apresentam propostas 
de trabalho ilegais„uma situaçào que se inséré no "foro 
criminal". 
Perante isto, o chefe do executivo açoriano alertou para 
"que todas as pessoas que venham a ser aliciadas corn 
ofertas de trabalho se previnam, recorrendo antecipada- 
mente aos serviços govemamentais". 
Os ilegais, na sua maioria originârios da ilha açoriana de 
Sào Miguel, tinham sido contratados por outro português. 
Encontram-se detidos num estabelecimento prisional de 
Dartmouth e deverào ser repatriados para Portugal na 
prôxima semana. 
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Banda Acaposada 

Quem de si bem diz 
e aos outres estigma ATENÇAO 
é mau de raiz Quem tiver dûvidas... 
e sô dâ ruina. pergunte! 

Africa do Sul 
obrigada a apoiar 

gravidas 
O fosso entre paises de- 

senvolvidos e paises em 
desenvolvimento aumenta 
nào apenas em termes de nu- 
méros objectives de novas in- 
fecçôes, como, ainda e sem- 
pre, em termes de acesso 
aos tratamentos. Uma das 
formas de travar a pandemia 
na zona mais afectada (Afri- 
ca, corn 28,1 milhôes dos 40 
milhôes de infectados em 
todo O Mundo) sera a distri- 
buiçào gratuita de tratamen- 
tos anti-VIH às mulheres 
gravidas, para evitar a conta- 
rninaçào aos filhos. Ora, a 
Africa do Sul, pais corn uma 
das maiores taxas de infec- 
çào, esta metida num imbrô- 
gliojuridico a propésito dessa 
distribuiçào gratuita. Antes 
da abertura da conferêneia 
intemacional de Barcelona, o 
ministre da Saûde sul-afri- 
cano anunciou uma revira- 
volta: garantiu que o seu go- 
vemo honraria qualquer de- 
cisào da justiça que lhe pedis- 
se para tomar esses medica- 
mentos disponiveis a todas as 
gravidas seropositivas. O tri- 
bunal constitucional sul-affi- 
cano recusou ao govemo um 
recurso contra a decisào do 
Supremo Tribunal, obrigando 
o Ministério da Saüde a ge- 
neralizar o tratamento anti- 
retroviral corn Nevirapina às 
gravidas, em vez do o manter 
limitado a 18 experiências- 
piloto. Anualmente, nascent 
cerca de 70 mij crianças se- 
ropositivas na Africa do Sul, 
onde 24,8% das gravidas 
também o sào, um total de 
4,74 milhôes de infectados 
(ou seja um em cada nove 
sul-africanos). 

De acordo corn a Lei vigente 

EFECTUAM03 INSPECÇÔES 
corn aparalhegem electrônica 

Faça a sua marcaçâo 
CRAWFORD Service Station 

723 College St. (c/Crawford) 

Tel.: 416 533-4800 Carlos 

Confie nos 
nossos serviços 

para aprovaçào 
TOTAL 

Mecânicos LIcenciados 

"O" 
ONTARiO'S 

DRIVE 
CLEAN 

AQUAPARQUE 
Lisboa - O Estado portu- 
guês vai pagar uma indem- 
nizaçào aos pais das crian- 
ças que morreram no 
Aquaparque do Restelo, 
tendo as duas partes che- 
gado a um acordo que pôe 
fmi a um longo processoju- 
dicial iniciado hâ oito anos. 
A Agência Lusa apurou 
junto de fonte ligada ao pro- 
cesso que o acordo entre as 
duas partes, que pôe termo 
à aeçào civel contra o Es- 
tado por omissào de legis- 
laçào e a todos os litigios 
pendentes, sera assinado 
hoje, dia em que passant 
nove anos sobre a morte de 
uma das crianças, Frede- 
rico Duarte. 
O valor da indentnizaçào 
nào sera revelado por de- 
cisào conjunta. 
Frederico Duarte e Cristina 

Caldas morreram em 1993 
depois de terem sido suga- 
dos pelas tubagens de unir 
das piscinas do ''Aquapar- 
que", no Restelo, em Lisboa, 
As duas crianças morreram 
coin dois dias de diferença, 

Canada pondéra 
criminalizar 
pornografia 

o Govemo canadiano esta a 
estudar um projecto de lei 
que poderâ tomar crime a 
consulta de "sites" corn por- 
nografta infantil. De facto 
corn o documento em ques- 
tào, os cibemautas que "fa- 
zem corn que este tipo de 
pornografia seja vista" podem 
vir a ser condenados a penas 
até cinco anos de prisào. No 
Canada, a posse de pomo- 
grafia infantil gravada a partir 
de paginas da Internet jâ é 
considerada crime. 

Dr. Reyhanian’s 
Dental Clinic 

Dr. M. Reyhanian 
Médico Dentista 

Dr-. M. Amiri DDSPedoDip, 
Dentista e Especialista de Crianças 

Dr^. N. Moghaddam, 
orthodontie services 

T-141616564222 HORARIO; 
de 2^. a 6^. feira - 9 a.m. às 7. p.m. 
Sâbado - 9 a.m. às 5 p.m. 

Falamos Português 
Assistante: Isabel Nogueira 

940 St. Clair Ave W. (cruzamento c/Oakwood Avet 

SO HA UMA a 
na I 

Oakwood j 
e mais | 

nenhuma 1 

ÿÆâim 
clAsi Vh i.VTi:n\M lovAt. 
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RESTAURANTE coinAmbiente Familiar 

370 OAKWOOD AVE 
Toronto • FRANGOSfssad^na Brasa 

e no Espi|to / 
• Pernftié PorcoSAssada 

e Lotnbo 
MELHOR PREÇO 

MELHOR QUALiDADE 

• Peru Assado e Recheado Servimos para Pestas 
• Cabrito As^o e Banquetes e temos Salào 
• Arroz à ValenêîaAa... ^ para pequimas e grandfis ConiraternizaçÔes 

• Coelho napxasa e iio Forno 
Arroz d|Jviarisco 

• BacalHâl'assado na brasa 
e à Gomes de Sa 

• Filetes de Peixe... 

PADRE 
de 40 anos morre 

Viana do Castelo - O pâro- 
co de Caminha, José Maria 
Gonçalves, 40 anos, morreu 
no rio Minlto por causas 
ainda desconhecidas, infor- 
mou fonte do posto da Ma- 
rinha de Vila Nova de Cer- 
veira. 
Segundo a fonte, o padre e 
um amigo médico forain 
dar um passeio de lancha 
no rio Minho, e cerca das 
12:40 fundearam a embar- 
caçào frente à Praia da 
Lenta, em Vila Nova de 
Cerveira, para tomar 'janho. 
De repente, José Maria 
Gonçalves começou a sen- 
tir-se mal e a denotar difi- 
culdades e foi de imediato 
puxado para o interior da 
lancha pelo amigo, que lhe 
ministrou os primeiros so- 
corros. 
Os Bombeiros Voluntârios 

de Vila Nova de Cerveira 
forain chamados ao local e 
transportaram o padre para 
o Centro de Saüde local, 
onde teria dado entrada jà 
sem vida. 

AÇORES 
Govemo Regional 

Ponta Delgada - Os Açores 
vào dispor de uma revista es- 
pecializada em ciência, tec- 
nologia e sociedade da infor- 
maçào, a editar trimestral- 
mente pelo Govemo Re- 
gional. 
Com uma tiragem de 2.500 
exemplares a revista Ciên- 
cia^Tecnologia vai ser dis- 
tribuida porescolas, hospitals, 
centros de saüde e servùços 
püblicos diversos. 
Uma fonte da direcçào re- 
gional de Ciência e Teeno- 
logia, entidade responsâvel 
pela sua ediçào, disse que a 
nova publicaçào pretende di- 
vulgar os projectos e inicia- 

ti\as regionais nas areas da 
ciência e sociedade de in- 
fomiaçào, repoilando as no- 
vidades no sector a nn el na- 
cional e mundial. 

VOICE 
Morreu 

Henrique Calado 
Henrique Calado, considera- 
do o mellior cavaleiro por- 
tuguês dos ültimos 50 anos. 
morreu aos 81 anos, vitima 
de doença prolongada. 
Militar de carreira, refor- 
mou-se coin a patente de bri- 
gadeiro, apôs dezenas de 
anos corn classificaçôes hipi- 
cas de destaque, em sobres- 
sai o recorde de participaçôes 
olimpicas - cinco, de Lon- 
dres'48 a rôquio'64. Henri- 
que Alves Calado nasceu a 
12 de Junho de 1920, em Rio 
Frio. 



16 29 de Julho de 2002 
=QUALIDADE SEM IGUAL= 

m wxà iw^vim nirAi IJAKI 

10 11 12 13 14 15 

HORIZONTAIS: 1 - Guindaste poderoso; apetite 
sexual dos animais em determinados périodes; 
que se référé à vida. 2 - Voz do gato; observai; 
indio (s. q.). 3 - Pessoa hâbil em exercicios gi- 
nàsticos; situaçào embaraçosa, entre dues solu- 
çôes fatais, mas ambas dificeis ou penosas 
(fig.). 4 - Planta criptogârfilca aquâtica (pl.); com- 
preender. 5 - Caminhar; chiste (fig.); contr. da 
prep. a corn o art. def. o (pl.); medida itinerària 
chinesa. 6 - Obter; cordel delgado. 7 - Geme 
(gi'r.); celfar; suf. nom., de origem grega que ex- 
prime a ideia de filiaçâo, descendência. à - Es- 
pécie de sapo da regiâo do Amazonas; diverti- 
mento. 9 - Avenida (abrev.); existir; fùria; atmos- 
fera. 10 - Cùtis; parte saliente do rosto, entre a 
boca e a testa, onde esté o ôrgâo do olfacto. 11 
- Dar cor de aço a caractères impresses; que 
ou aquele que rema. 12 - Bismuto (s. q.); inter), 
que exprime admiraçâo, dor, alegria, etc.; pàtria 
(fig.). 13 - Veia cômica; prep. designativa da re- 
laçâo de meio, qualidade, modo, forma, lugar, 
causa, duraçào de tempo, continuaçào, substi- 
tuiçào, etc.; canapé estofado. 
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SE NASCEU 
NESTE DIA 

o proximo ano sera positive 
para a realizaçào de seus de- 
sejos af'ectivos e materiais. Terà 
mais paz em casa. Aproveite a 
maior auto-estima, amor prô- 
prio e confiança em si. Invista 
em sua imagem e cuide mais de 
sua aparência.Serâ um ano 
bastante intéressante e bem 
proveitoso. Aproveite a sua es- 
trela da sorte que este ano 
brilharâ.Ponha em prâtica os 
seus pianos . 

DICAS E 
TRUQUES 

Massas 

* - Tjma vez cozida a pasta 
deve ser escorrida imedia- 
tamente. pois caso contrario 
amolece e perde a sua 
textura. 

LENDAS E MITOS 
Histérias V'en'dicas Lenda da Mandurelha (Cereal do Alentejo) 
Existe ainda hoje a casa denominada a "casa das heras" que antigamente 
funcionava como cativeiro. Tinha uma enonne porta em terro e uma 
abertura para um ladoonde, existia uma espécie de queda de âgua ré- 
volta. A lenda diz-nos que uma rapariga toi presa na "casa das heras" 
tendo o seu pai lançado a chave para a queda de âgua, sendo este o si- 
nal que a rapariga jamais sairia de là coin vida. Nos primeiros tempos 
de cativeiro ouvia-se a rapariga cantar e via-se pentear Junto à abertura 
{)ue dava para as âguas e campos verdejantes. Depois calou-se e nào 
deu mais sinal de vida. Muitos anos depois alguém conseguiu entrar 
na casa e a ùnica coisa que viu toi o chào gasto pela rapariga, de tanto 
andar o mesmo percurso. Tentou entào encontrar alguns vestigios da 
talecida, mas nada viu. E nào soube se ela escavou a sua propria cova 
ou se se atirou às âguas. Apenas se sabe que apartir dai. num certo dia 
do ano, a rapariga aparecia à Janela, a pentear-se coin um pente de 
ouro. 

SENHORA 

** -Cenvén que a pasta 
fiqjecDzrfe'^darte'', ÉtD 
é, aida um pouœ dura. 
D eve-æ exttaJr da âgua 
asm un a essum adeia ou 
garfo apioptriado a essa 
fraHdade. 

*** -O que^tafedoeo 
atun rSoaembran ban es 
S0US sabotes, por dæa deve 
eviar-æ o æu axiam o an 
sinu]tâneo, num meano 
pialD. 

**** -ApostecaidDaDzida, 
apaslacÈvecüçcir-aBnjn a 
fcma, e ær iHnovjda 

garfc, ahdamuio quaite. 

Maria de Lourdes 
Coelho 

HOROSCOPO 
CARNEIRO 21/3 a 20/4 

Aproveite esta altura para conviver, 
para estar acompanhado, pois a 
solidào, que nunca foi uma boa 
companheira, pode trazer-lhe medos 
inconscientes e injustificados 

¥ TOURO 21/4 A 20/5 
Vénus em Oposiçào a Neptuno indica 
um momento em que é preferivel nào 
forçar as coisas, tanto nas relaçôes 
amorosas, como nas relaçôes profis- 
sionais. Desfrute de bons momentos m GEMEOS 21/5 A 20/6 

Em termos afectivos, sera um 
momento mais enevoado, em que 
podem surgir situaçôes mais 
românticas mas, simultaneamente, 
mais dificeis ou mais equivocas. 

VERTICAIS: 1 - A tua pessoa; estrada; inevitâ- 
vel. 2 - Bebida alcoôlica, proveniente da desti- 
laçào do melaço; turno. 3 - Momento; vende a 
crédite; o m. q. gebo. 4 - Campo de cereals; 
ôrgâo excretor que tem a seu cargo a funçâo 
da formaçâo da urina. 5 - Bâter corn maço ou 
maça em; sôdio (s. q.). 6 - Pref. de origem que 
exprime a ideia de aquém de, do lado de câ de, 
deste lado; o m. q. lirio; curar. 7 - Letra dp al- 
fabeto grego, correspondante ao i; tornar a ver. 
8 - Fileira; sorrir. 9 - Rir-se de alguém ou de 
algo; dedicaçâo ardente. 10 - Modo de viver 
(pl.); monarca; grande massa e extensâo de 
âgua salgada. 11 - Nome da letra I (pl.); origi- 
nar. 12 - Sinal grâfico que serve para nasalar a 
vogal a que se sobrepôe; dignidade pontifîcla 
(fig.). 13 - Pequena argola corn que se enfeitam 
os dedos; composiçâo poética de assunto ele- 
vado e destinada ao canto; planta graminea 
que nasce entre o trigo e o danifica. 14 - Doçu- 
ra (fig.); camareira. 15 - Dilataçâo permanen- 
te e patolôgica de uma veia; declamo; deus 
egipcio. 

CARANGUEJ0 21/622/7 

Se o afectar uma certa inquietaçào ou 
mal estar indefinido, sera consequêneia 
do posicionamento da Lua e Piutào. 
Reaja coin uma ocupaçào fisica coin 
que se sinta realizado. 

LEAO 22/7 A 22/8 
Poderâ notaruma ligeira instabilidade 

os seus amores e maior necessidade 
de dar atençào à sua familia que, neste 
mesmo momento, poderâ estimular a 
sua criatividade e imaginaçào. 

VIRGEM 23/8 A 22/9 ' 
Estâ muito impressionâvel e talvez 
sinta uma atraeçào por um faiso 
sentido do que é o amor. Tem um forte 
sentimento de insegurança e de 
estranheza, pelo que deve ter cuidado 

BALANÇA 23/9 a 22/10 
Uma tensào entre a Lua e Mercùrio ira 
poder trazer-lhe um momento de menoi 
rendimento, uma situaçào um pouco 
mais emaranhada, mais complicada ou 
coin menor transparêneia. 

ESCORPIAO 23/10 a 21/11 
As suas emoçôes serào mais intensas 
do que o habituai, retlectindo-se nas 
coisas e nas pessoas que estào ao seu 
redor. Contrôle a sua possess!vidade 
e o seu ciùme . m SAGITARIO 22/11A 21/12 
Se as suas preocupaçôes e trabalhos 
sâo de ordem comunitâria e de bem 
fazer, é a altura de se poder rodear de 
colaboradores. O seu espirito altruista 
pode captar o apoio dos outros. 

O CAPRICORNIO 22/12 A 19/1 
Enquanto a Lua entra em conflito 
coin Mercùrio, a sua comunicaçào 
coin os outros pode tomar-se inenos 
objectiva, colorida por consideraçôes 
pessoais e nem sempre précisa. 

AQUARIO 20/1A18/2 
Nesta altura a Lua estâ a atravessar a 
Casa IX e isso constitui um bom 
momento para organizar assuntos 
legais, définir uma estratégia adminis- 
trativa, escrever a um amigo distante. 

 19/2 A 20/3 
Pode sentir que todos estào contra 
si, até mesmo Deus e os santos, 
apesar de tal sensaçào durar pouco 
tempo. Quando os pensamentos 
negatives afiorarem o seu espirito 

ONDE ESTAO AS DIFERENÇAS ? 
Estes dois desenhos parecem iguais. Na realidade, existem pelo menos 6 
diferenças entre eles. É um teste a sua capacidade de observaçào. I)escubra-as 

*- Recordes da princesa 
Diana 

A comoçào provocada pela 
morte trâgica da princesa 
Diana, em 31 de agosto de 
1997, foi origem de vârios 
recordes. 
O nùmero de teles- 
pectadores que assistiu aos 
fiinerais em 6 de Setembro, 
foi superior a 2 bilhôes e 500 
milhôes, nùmero jamais 
alcançado anterior-mente 
por qualquer outra trans- 
missào de tevê. 
Très anos depois, um ves- 
tido de veludo preto da prin- 
cesa alcançou 200 mil dô- 
lares em um leilào bene- 
ficente em Boston, Estados 
Unidos. 
Em Outubro, um catâlogo 
da Cristhie’s corn os ves- 
tidos de Diana, foi leiloado 
por 83 mil dôlares, tomando- 
se o mais caro livro im- 
presso no século 20. 

Compilado por 
M^.Carlota Monteiro 

ERVASESAUDE 

BENEDETTA 
FALA PORTUGUES 

rsi 

IUL 
Q. 

Psiquica • Deita Cartas e lê a Palma da Mâo 
Lè na palma da mâo e nas cartas. 

Conhecida da TV e da Radio. 
Ajuda em todos os tipos de problemas: 

mor, casamento, separaçâo, négocié, saüde, 
depressâo, decisôes famiiiares, alcoolisme. 

Dotada por Deus para ajudar os outros. 
Resuitados garantidos. 

P. Pergunta GRATIS 

625 Sheppard Ave W. 
junto à Bathurst 

Funcho -Nome Cientîfico: Pimpinella anisum 

COSTA HEATING 
and AIR CONDITIONING 

INSTALAÇÔES e REPARAÇÔES 

Mâquinas de AQUECIMENTO 
• Ar Condicionado Central 

• Canalizaçâo de GÀS 
• Humidificadores 

Preços BAIXOS 
• Honestidade • Profissionalismo 

Chame LUIS COSTA (liœnciado) 

Tel. 905-826-5658 
Pager; 416-563-8208 Aceitamos VISA, 

Caracteristicas: O anis é uma planta herbâcea, originâria 
da Grécia, Egito e Oriente Médio. Anual, corn altura 
variando entre 30 e 75cm, tem caule ereto, oco e estriado. 
As flores sào brancas e dào origem a pequenos fmtos 
ovôides ou periformes (em forma de peras). O sabor dos 
fmtos do anis é quente, aromâtico e mar-cadamente doce. 
Popularmente é conhecido como Erva Doce. 
Indicacôes e Usos: A essência do anis é utilizada na 
fabricaçào de licores, de confeitos e de medicamentos, 
para melhorar o sabor de alguns remédies. Na medicina 
popular, utilizam-se principalmente as sementes. Elas sào 
estimulantes da digestào e da produçào de leite. Tem 
propriedades antiespasmôdicas, carminativas (combate 
os gases intestinais), diuréticas e expectorantes. Acalma 
excitaçôes nervosas e insônia. Age contra as côlicas dos 
recém-nascidos. O châ estimula as secreçôes lâcteas, 
salivares e gâstricas, beneficiando, conseqüentemente. 
a lactaçào, a higiene bucal e a digestào. 

Compilado por; 
Ana Alice Baptista 



FHC critica pressâo do mercado 
financeiro a pafses em desenvolvimento 

O présidente Fernando Henrique Cardoso 
aproveitou seu discurso na abertura da II 
Reuniâo de Présidentes da América do Sul, 
em Guayaquil, Equador, para criticar a 
pressâo que o mercado financeiro interna- 
cional tern exercido sobre a economia de 
paises em desenvolvimento, como o Brasil. 

O presidents brasileiro convocou os cole- 
gas a se empenharem, juntos, na criaçâo de 
mécanismes que impeçam a especulaçâo 
internacional de prejudicar a economia. 

"Nos ensinaram, corn razâo, que os fun- 
damentos das nossas economias tinham 
que ser solides, que deviamos ser capazes 
de operar nossas economias corn respons- 
abilidade de fazer ajustes fiscais, honrar con- 
trâtes e pagar dividas. Hâ oito anos, estou na 
presidència e tenho me ocupado de honrar 
compromissos, mas ainda assim os merca- 
dos começam a desconfiar, a despeito de 
tudo, e atuam por antecipaçâo por achar que 
certes setores podecn ser irresponséveis", 
disse FHC. 

O presidents reiterou que a espe-culaçâo 
destrôi o que se levam anos para construir. 
"Hâ mécanismes para rebater certas 
pressôes de mercado que destroem em 
pouco tempo o que se levou anos para con- 
struir". 

Para Fernando Henrique, os avanços na 
maneira de governar o mundo foram timides 
nos ültimos anos e hoje o mundo convive 
corn um poder unilateral que aumenta o abis- 
mo entre os pai'ses desenvolvidos e as 
naçôes pobres. 

"Pensâvamos em um mundo multipolar, 
mas, ao contrârio, vimos a concentraçâo 
corn a criaçâo do grupo dos paises mais 
ricos, o G-8. Tenho a sensaçâo de que esse 
grupo se reüne para consolidar as decisôes 
de um sô comando. Esse nâo é o mundo 
que esperàvamos ver, é um mundo unilater- 
al. E nos defendemos a multilateralidade", 
frisou. 

Mercosul e Comunidade 
Andina 

Fernando Henrique Cardoso defendeu a 
fusâo do Mercosul e da Comunidade Andina, 
alegando que hâ nâo razôes que justifiquem 
que os dois blocos regionais nâo se unam 
para aumentar seu poder de barga-nha nas 
negociaçôes intemacionais. 

"Nâo vejo por que nâo nos unirmos. 
Porque, unidos, talvez tenha-mos uma 
influência mais forte para caminharmos em 
direçâo ao mundo que nâo seja tâo exclu- 
dente", disse o présidente. 

O ministre do Desenvolvimento, Sérgio 
Amaral, revelou que, em 30 dias, Brasil e 
Colombia, que ocupam respectivamente as 
presidências do Mercosul e da Comunidade 
Andina, fecharâo uma agenda de trabalho e 
um cronograma para a integraçâo dos dois 
blocos. 

Tal integraçâo sera viabilizada por meio de 
quatre eixos: a promoçâo de investimento 
privado para a integraçâo fisica, a uniâo de 
instituiçôes financeiras dos dois blocos para 
promover o comércio na América do Sul. a 
viabilizaçâo de joint venture e parcerias de 
empresas sul-americanas e, por fim. a con- 
clusâo do acordo de livre comércio entre os 
dois blocos até o final do ano. 

Democracia 
Fernando Henrique também des-tacou 

em seu discurso a importância da 
manutençâo da democracia como fator 
déterminante para o fortalecimento das 
economias sul-americanas. 

O présidente lembrou que "esse é um 
valor jâ consolidado" no continente e que 
alguns présidentes jâ testemunharam a 
posiçâo formai dos lideres sul-americanos 
de nâo apoiar qualquer ingerência que 
ponha em risco a ordem democrâtica. 

"Estâmes juntos para defender a democ- 

racia, seja de ingerências internas golpistas, 
sejam externas, de sustenta a golpista", afir- 
mou. 

O présidente sugeriu que o espirito de 
integraçâo reforçado pelos paises que partic- 
ipam da cüpula se estenda aos paises 
desenvolvidos como forma de promover 
uma ordem internacional mais justa e igual- 
itâria. 

"Estamos na vanguarda do que é o senti- 
mento de solidariedade dos povos. Nâo 
podemos continuar na incerteza. Temos insti- 
tuiçôes democrâticas légitimas e ficq feliz 
porque por aqui fizemos algo. Temos o ras- 
cunho dos eixos de integraçâo da América 
do Sul. Isso sâo fatos. Nâo é retôrica", disse 
o présidente. 

Apoio à Colombia 
FHC também reiterou seu apoio ao novo 

governo da Colômbia. que sera chefiado 
pelo présidente eleito Âlvaro Uribe, a tomar 
posse em 7 de agosto. 

Fernando Henrique estendeu o apoio e a 
solidariedade ao povo co-lombiano, sobretu- 
do na guerra contra o narcotrâfico e a guer- 
rilha. 

"Somos solidârios ao povo colombiano na 
defesa da democracia. Assim o faremos. 
sabendo que a força motora desse processo 
é colombiana e que assim deve continuar 
sendo. Nâo defendemos ingerência, pois 
essa nâo é a vontade do povo colombiano", 
disse. 

Giro Gomes propôe reforma econômica 
Brasileiro é escoihido para 

chefiar Comissâo de Direitos 

Embalado pelo avanço em uma nova 
pesquisa do instituto Vox Populi, o can- 
didato do Partido Popu-lar Socialista 
(PPS) à Presidència da Repüblica, Ciro 
Gomes, propôs uma ampla reforma 
econômica ao participar, de um encontre 
corn empre-sârios paulistas. 

O ex-governador do Cearâ também 
criticou o Fundo Monetârio Internacional 
(FMI) e anunciou que, se eleito, trabalharâ 
pela estatizaçâo da indüstria de armas. 

Ciro, que em pesquisa divulgada horas 
antes pelo Vox Populi apareceu corn 27 
por cento das intençôes de veto contra 35 
por cento de Luiz Inâcio Luia da Silva, do 
Partido dos Trabalhadores, e 14 por cento 
do ex-ministro José Serra, do Partido da 
Social Democracia Brasileira (PSDB) 
expôs seu programs de governo na Fiesp 
(Federaçâo das Indùstrias do Estado de 
Sâo Paulo). 

Ao falar sobre uma "ampla reforma 
econômica", Ciro disse que o Brasil nâo é 
"uma repüblica de bananas à quai se 
possa impor uma politics ruinosa" - uma 
referência clara ao FMI. 

"O Brasil agira contra a tentativa de 
usar as condiçôes do FMI como instru- 
menta para suprimir a diversidade de 
estratégias de desenvolvimento e para 
sacrificar as exigências da economia real 
aos interesses financeiros", afirmou, 
observando que o pais nâo pode ser trata- 
do como "um bom aluno do FMI". 

Ciro assegurou, entretanto, que, se 

chegar à Presidència. honrarâ os compro- 
missos assumidos pelo go-verno de 
Fernando Henrique Cardo-so corn os cre- 
dores intemacionais. 

"Respeito ao estado de direito, nào-vio- 
laçâo de leis e contratos. responsabilidade 
fiscal e estabilidade da moeda. e manter o 
Brasil integrado no munoo. A saida nâo é 
a moratoria nem desrespeitar os contratos 
da divida. mas o alongamento dos pra- 
zos", sustentou. 

Em um dos pontos mais polêmicos de 
seu discurso. Ciro propôs a estatitizaçào 
das indùstrias de armas como forma de 
aumentar a segurança. 

Para este fim, o candidato mencionou 
também a necessidade de "tri-plicar" o 
nümero de agentes da Policia Federal e 
de limiter o uso de armas pela populaçào 
civil. 

Ciro prometeu, ainda. ouvir a voz do 
povo por meio de plébiscitas - seja para 
revogar o mandata do candidato eleito, 
trocar o regime presidencialista pelo parla- 
mentarista ou outras questôes decisivas 
na vida da sociedade. 

Humanos da ONU 

o brasileiro 
Sérgio Vieira de 

Mello, de 54 anos. 
foi escoihido para 

chefiar a 
Comissâo de 

Direitos Humanos 
da Organizaçào 

das Naçôes 
Unidas (ONU). 
A indicaçâo do 

brasileiro foi feita 
pelo secretârio- 

geral das Naçôes 
Unidas. Kofi 

Annan, para subs- 
tituir. em setembro. a irlandesa Mary 

Robinson no cargo de Alto Comissârio 
para Direitos Humanos. Robinson nâo 

quis permanecer no cargo. 
Veterano na ONU, nascido no Rio de 

Janeiro e criado em Paris. Vieira de Meio 
fez o essencial de sua carreira no Alto 

Comissariado para os Refugiados, onde 
entrou em 1969. 

VEJA 0 QUE A AGENCIA ACADIA DE TORONTO LHE OFERECE NESTE VERÂO A PARTIR DE LISBOA: 
BRESIL 

^ || 

Qcaaia 
TRAVEL AGENCY 

Lourdes/Andorra/Barcelona - 
7 dias/6 noites a partir de $717.00 
Marrocos - 
6 dias/5 noites a partir de $698.00 
Sul de Espanha + Marrocos - 
5 dias/4 noites a partir de $530.00 
Galiza - 
4 dias/3 noites a partir de $400.00 

Andaluzia - 
4 dias/3 noites a partir de $435.00 
Benidrom (Espanha) corn pensâo compléta - 
10 dias a partir de $456.00 -17 dias a partir de $810.00 
Belezas do Norte de Portugal e Santiago de Compostela - 
5 dias/4 noites a partir de $428.00 
Norte Maravilhoso e Santiago de Compostela 
7 dias/6 noites a partir de $645.00 

Cruzeiro no Douro - 
2 dias/1 noites a partir de $283.00 

Férias no Douro - 
5 dias/4 noites a partir de $514.00 
Férias no Minho - 
5 dias/4 noites a partir de $457.00 
Tras-os-Montes + Douro - 
4 dias/3 noites a partir de $369.00 

850 Collets St» Toronto, Ont. M6H 1A2 Tel.: ( 416) 537"8^^3 
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SPORTING PRIMEIRA 
DERROTA da PRÉ-ÉPOC A 

Tâbua - O Sporting sofreu, ante a Académica, a sua pri- 
meira derrota da pré-época, perdendo por 2-1 corn a 
"briosa" no jogo particular de futebol que se realizou no 
estâdio Municipal de Tâbua. 
As duas équipas jogaram sempre sem a maioria dos seus 
melhores elementos, corn a Académica - que este ano 
régressa à I Liga - a rodar praticamente todo o plantel 
(corn excepçào de Roberto e Dinho) e o campeào nacio- 
nal Sporting a dar hipôteses a muitos jovens da équipa B. 
O jogo, bastante movimentado, pautou-se na primeira 
parte pelo equilibrio, apesar de algum ascendente terri- 
torial "leonino" nos minutos queantecederam o intervalo, 
corn as oportunidade de Ricardo Quaresma (40 e 42 mi- 
nutos) e Pedro Barbosa (41 ). 
A Académica foi entào superior do ponto de vista oténsivo 
echegouao 1-0 logoaos47minutos,por Dario,apassede Lucas. 
Volvidos 12 minutos, Tixier demibou Valdir na area e, de 
grande penalidade, Ricardo Fernandes empatou o jogo. 
Jâ na parte final do encontro, aos 82 minutos, Freddy tï- 
xou o resultado em 2-1, com um remate sem hipôteses 
para Marcio Santos. 

COLABORE 
com o Apôstolo da Rua 

National 
BAKER' 

Aberta 7 Dias 

Gerência de:\ 
Luis Machado 

Biscoitos 
de varias qualidades 

MALASSAÛAS 
RuüULlrno e Outras Delicias! 

I todos os Domingos 
• Pâo Caseiro, Calabrés e Europeu 
• Pastelaria Fina • Bolos Festivos 
para Festas familiares e outras 

S Queijos S Carnes Frias... 

Para Encomendas 
Tel. (416) 536-9981 

SE CONOUZIR.. 
NÂO BEBA! 

MENDIAIS DEFICIENTES 
França - A primeira jomada dos portugueses nos III Mun- 
diais de Atletismo para Déficientes, ficou marcada pela 
qualificaçào para as fmais de José Monteiro (800 metros 
T46), Paulo Coelho e Nuno Alves ( 1.500 metros Til). 
Segundo o director técnico nacional, Jorge Carvalho, o 
campeào europeu dos 800 metros fez uma "excelente 
(irova", ao qualificar-se para a final da sua especialidade 
nos Mundiais que decorrem até28 de Julho no Lille Mé- 
tropole Stadium, em Lille, França. 
"Para além de José Monteiro, temos mais dois portugueses 
na final dos 1.500 metros. O Paulo tern hipôteses. dado 
o vasto curriculo que possui, mas o Paulo Alves fez tam- 
bém uma boa prova, o que nos deixa mais uma esperança", 
sublinhou. 
No entanto, o dia ficou marcado também pela negativa, 
com Lenine Cunha a falhar o objectivo de levar para ca- 
sa aquela que podia ser a primeira medalha lusa nos 
campeonatos, que se disputam sob a égide do Comité 
Paralimpico Internacional (IPC). 
Em relaçào à prestaçào de Gabriel Potra, que nos 100 
metros T12 foi desclassificado devido a duas falsas par- 
tidas, Jorge Carv'alho sublinhou que, apesar de tudo, se 
trata de um jovem atleta corn um dos melhores palmarès. 
"Devido à sobrecarga fisica, préféré apostar em outras 
prov9s em que detém o recorde - 200 e 400 metros -, 
para além das estafetas 4x100 e 4x400 metros", disse. 
Mario Parrulas foi um dos "herôis" da tarde nos 10.000 
metros T13, demonstrando que nào é derrotado facil- 
mente, uma vez que terminou a prova apesar de estar 
corn duas voltas de atraso relativamente ao vencedor. 
Quanto a Odete Fiuza, Jorge Carvalho sublinhou o rank- 
ing "excepcional" da jovem atleta, que, por razôes de so- 
brecarga fi‘=*''a, entrou nos 800 metros para cumprir prova 
edesisti” 

rQUALIDADE SEM IGUAL= 

FUTEBOL-BREVES 
DNTERNACIONAIS 

Lisboa - Inglaterra: Ferdinand no Manchester por 47 milhôes 
de euros Leeds, Inglaterra - O Leeds United chegou a 
acordo com o Manchester United para a transferência do 
defesa central internacional inglês Rio Ferdinand por 30 
milhôes de libras (cerca de 47 milhôes de euros). 

O montante da transferência de Ferdinand passa a ser 
novo recorde do futebol inglês. A contrataçào mais cara ti- 
nha sido a do argentino Juan Verôn, por quem o Manches- 
ter United pagou, o ano passado, 28,1 milhôes de libras (44,3 
milhôes de euros) à Lâzio de Roma. 

Ferdinand, de 23 anos e 27 vezes internacional, jogou 73 
jogos pelo Leeds. 
 Brasil: Flamengo récusa contrataçào de Ro- 

mârio Rio de Janeiro - A possibilidade de conCatar o avan- 
çado Romârio de Souza, antigojogadordo Vasco da Gama, 
foi recusada unanimemente pelos dirigentes do Flamengo. 

Os 207 membros do Conselho Deliberativo do clube recu- 
saram a contrataçào do futebolista, de 36 anos, que nào foi 
convocado por Luiz Filipe Scolari para o Mundial de futebol 
Coreia/Japào. 

No mesmo encontro os responsâveis recusaram também 
a contrataçào do avançado brasileiro Sâvio Bortolini Pi- 
mentel, do Real Madrid. i 
 Espanha: Jogadordo Novelda moire du- 
rante treino Alicante, Espanha - O antigo jogador do Oviedo 
e do Alavés PedrcrAlberto, que esta época tinha sido con- 
tratado pelo Novelda, équipa do grupo III de Segunda Di- 
visào B espanhola, morreu durante uma sessào de treino, 
aos 33 anos. 

O defesa, que se tinha comprometido corn a équipa de 
Alicante para as prôximas duas épocas, caiu no relvado 
para espanto dos seus companlieiros depois de uma ligeira 
corrida e quando começavam exercicios de estiramento. 

Pedro Alberto foi assistido pelo massagista do clube, que 
tentou reanimâ-lo, mas, dada a gravidade da situaçào, foi 
transferido para o centro hospitalar. onde jâ entrou cadâver. 
 Inglaterra: Dennis Wise (Leicester) parte 

queixo a colega Leicester, Inglaterra,- O médio do Leices- 
ter Dennis Wise partiu um osso do queixo do seu companhei- 
ro Callum Davidson durante o estâgio de pré-época do clube 
da Primeira Liga inglesa de futebol. 

Wise foi afastado do estâgio que a équipa realiza na Fin- 
lândia. por quebrar regras de disciplina, estando provisoria- 
mente suspense. 

O clube vai abrir um inquérito para apurar o que aconteceu 
que deixou Davidson, de 26 anos, com uma fractura dupla 
no queixo e que deverâ ditar o seu afastamento dos primeiros 
jogos da équipa. 

Holanda: Sikora assina pelo Ajax Amesterdào, Elolanda - 
O jogador holandês Victor Sikora foi apresentado como no- 
vo reforço do Ajax de Amesterdào para as prôximas cinco 
temporadas, transferido do Vitesse Amhem, um negôcio 
entre duas équipas da I divisào holandesa de futebol. 

O valor da transferência foi fixado em 4,5 milhôes de eu- 
ros (900.000 contos), apesar de o Fulham, da Primeira Liga 
inglesa, ter oferecido 5,5 milhôes (1,1 milhôes) - o Vitesse 
aceitou a proposta do Ajax porque o clube holandês pagava 
a pronto, enquanto os ingleses pagariam em vârias fases. 

A mâ experiência da transferência do internacional ho- 
landês Pierre Van Hooijdonk para o Benfica, em que o elube 
português demorou mais tempo a pagar do que o acordado, 
levou os dirigentes do Vitesse a preferirem o pcgamento a 
pronto, assegurando ao Ajax o concurso do jogador, que foi 
apresentado como a primeira escolha da équipa técnica 
para a posiçào de "extreme esquerdo". 
,\lemanha: Nowotny parado até 2003 depois de operaçào 
Leverkusen, Alemanha - O internacional alemào Jans Nowotny, 
"central" e capitào de équipa do Bayer Leverkusen, foi operado a 
um joelho e vai ficar "parado" durante meio ano, anunciou o vice- 
campeào alemào. 

Esta foi a segunda intervençào cirûrgica ao ligamento cruzado 
do joelho direito do jogador em très meses e, segundo o médico 
do clube alemào, Thomas Pfeifer, a operaçào, realizada em 
Vail (Colorado), "comeu muito bem", estando o regresso do fu- 
tebolista, de 28 anos, previsto para o inicio de 2003. 
Roménia: Zenga é o novo treinador do FC National Bu- 
careste - O italiano Walter Zenga é o novo treinador do FC 
National, équipa da I divisào romena de futebol, anunciou o 
présidente do clube, Gino lorgulescu. 
O antigo guarda-redese "capitào" da selecçào italiana, que assinou 

um contrato de um ano por um montante que nào toi divulgado, 
serâ secundado pelo ex-intemacional romeno Dan Petrescu e 
terâ como objectivo melhorar a 1 (P posiçào da época transacta. 
Inglaterra: Tottenham interessado em Robbie Keane Lon- 
dres - O internacional irlandês Robbie Keane, jogador do 
Leeds United, é cobiçado pelo Tottenham Hotspurs, também 
da Primeira Liga inglesa, afirmou o director desportivo da 
équipa do sul de Londres, David Pleat, ao vespertino Lon- 
don Evening Standard. 

Reboque 
24 h 

Orçamentos 
GRATIS 

“""ÏSS, José Valentim Cipriano Vieira 
Cell; 416-824-8408 

Serviços de: T. 416-588-9087 
• BATE-CHAPA 
• PINTURA (1-. qualidade) com \ 
Estufa 

28 Howard Park Ave -(no cruz. c/ a Dundas St. w. 
a seguir ao Jacinto’s Car Wash) - Toronto 

Tel.: 416-533-9127 
Fax:416-539-0173 

896College Street 
(College & Dovercourt) 
Toronto. ON M6H1A4 

Tel.:416-531-2647 
Fax: 416-539-0173 
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VENDEMOS IVIobilias de OOZINHA 
grande variedado o BOIVI PREÇO 

FORMULA 1 - LISTA de 
PILOTOS CAMPEÔES 

Lisboa 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

- Giuseppe Farina, Itâlia, Alfa Romeo 
- Juan Manuel Fangio, Argentina, Alfa Romeo 
- Alberto Ascari, Itâlia, Ferrari 
- Alberto Ascari, Itâlia, F’errari 
- Juan Manuel Fangio, Argentina, Maseratti 
- Juan Manuel Fangio, Argentina, Lancia-Ferrari 
- Juan Manuel Fangio, Argentina, Mercedes-Benz 
-Juan Manuel Fangio, Argentina, Maseratti-Mercedes 
- Mike Hawthorn, Grâ-Bretanha, Ferrari 
- Jack Brabham, Austrâlia, Cooper-Climax 
- Jack Brabham, Austrâlia, Cooper-Climax 
- Phil Hill, Estados Unidos, Ferrari 
- Graham Hill, Grâ-Bretanha, BRM 
- Jim Clark, Grâ-Bretanha, Lotus-Climax 
- John Surtees, Grà-Bretanlia, 
- Jim Clark, Grà-Bretanha, 
- Jack Brabham, Austrâlia, 
- Denny Hulme, Nova Zelândia, Brabham-Repco 
- Graham Hill, Grâ-Bretanha, Fotus-Ford 
- Jackie Stewart,^ Escôcia, Matra-Ford 
- Jochen Rindt, Austria, Fotus-Ford 
- Jackie Stewart, Escôcia, Tyrrell-Ford 
- Emerson Fittipaldi, Brasil, Lotus-Ford 
- Jackie Stewart, Escôcia, 
- Emerson Fittipaldi, Brasil, 
- Niki Lauda, Austria, 
- James Hunt, Qrà-Bretanha, McLaren-Ford 
- Niki Lauda, Austria, Ferrari 
- Mario Andretti, Estados Unidos, Lotus-Ford 
- Jody Scheckter, Africa do Sul, Ferrari 
- Alan Jones, Austrâlia, Williams-Ford 
- Nelson Piquet, Brasil, Brabham-Ford 
- Keke Rosberg, Finlândia, Williams-Ford 
- Nelson Piquet, Brasil, 

Ferrari 
Lotus-Climax 
Brabham-Repco 

Tyrrell-Ford 
McLaren-Ford 

Ferrari 

-Niki Lauda, Austria, 
- Alain Prost, França, 
- Alain Prost, França, 
- Nelson Piquet, Brasil, 
- Ayrton Senna, Brasil, 
- Alain Prost, França, 
- Ayrton Senna, Brasil, 
- Ayrton Senna, Brasil, 
Nigel Mansell, Inglaterra, 

Brabham-Ford 
McLaren-TAG 
McLaren-TAG 
McLaren-TAG 
Williams-Honda 

McLaren-Honda 
McLaren-Honda 
McLaren-Honda 
McLaren-Honda 
Williams-Renault 

Williams-Renault ■ Alain Prost, França, 
■ Michael Schumacher, Alemanha, Benetton-Ford 
Michael Schumacher, Alemanha, Benetton-Renault 

■ Damon Hill, Inglaterra, Williams-Renault 
■ Jacques Villeneuve, Canadâ, Williams-Renault 
• Mika Hakkinen, Finlândia, McLaren-Mercedes 
• Mika Hakkinen, Finlândia, McLaren-Mercedes 
■ Michael Schumacher, Alemanha Ferrari 
• Michael Schumacher, Alemanha Ferrari 
■ Michael Schumacher, Alemanha Ferrari 
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10% da populaçào, isto é, 300.000 novos imigrantes 
por ano. 

Na realidade, apesar destas boas intençôes, o 
Canada recebeu o ano passado menos de 250.000 
imigrantes, o que prova que o governo diz uma 
coisa, mas na prâtica faz outra. Se isto acontece 
por razôes politicos corn medo de perder votos, en- 
tre os "canadianos" assustados corn uma inva-sào 
de estrangeiros, se por incompetência dos Serviços 
de Emigraçào, ou ambas as causas, nào hâ dûvida 
que o pais nào esta a receber o numéro de pessoas 
que nécessita para o seu desenvolvi-mento. 

Soluçào para este problems séria reduzir a longs 
espera a que os candidatos a imigrantes estào 
sujeitos. Nào se percebe por que é que, por um 
lado, 0 Primeiro-Ministro diz que o pais précisa de 
mais imigrantes e, por outro hâ pessoas à espera 
hâ 2, 3 e até cinco anos, para ser admitidas no 
Canadâ e muitas vezes têm de recorrer a aidrabices 
para câ entrar. Outra forma é aumentar a reunifi- 
caçào familiar que, nào sei bem porquê, nunca foi 
muito do agrado das autoridades canadianas. De 
notar que, enquanto no Canadâ apenas 27% dos 
imigrantes entram como familiares de imigran-tes 
ou cidadàos deste pais, nos Estados Unidos esse 
nûmero é cerca de 75%. Que me conste, nada de 
terrîvel aconteceu aos nossos vizinhos do sul por 
causa disse. 

Muitas outras soluçôes se poderiam apresentar 
para melhorar e facilitar a entrada de novos imi- 
grantes, desde a aboliçào da escandalosa "landing 
fee" (taxa de chegada) de $975 dôlares, uma quantia 
monstruosa para quem seja pobre num pais pobre, 
ou a mesquinhez das instituiçôes profis-sionais que 
controlam as profissôes, sejam elas as dos medicos, 
carpinteiros, mecânicos ou canali-zadores, que nào 
deixam que os seus colegas vindos do estrangeiro 
exerçam a sua profissào aqui, originando a sjtuaçào 
ridicula de existirem médicos e mecânicos de 
automôveis imigrantes, a trabalhar na limpeza, 
quando hâ falta de pessoas corn estas très 
profissôes em muitas partes do Canadâ. 

CONCLUINDO 

0 envelhecimento da populaçào do Canadâ, mais 
uma vez provado pela StastCan, é uma prova da 
necessidade que este pais tem de receber imi- 
grantes, e que demonstra a tese que nào sâo os 
imigrantes que precisam do Canada, mas o Canada 
que précisa dos imigrantes. Nesta medida, amigo 
leitor, nào se esqueça de dizer ao tal "canadiano" 
que lhe diga obrigado e, por que nào, que o convide 
para jantar. 

CML VOTA 
direito de 
superficie 

Lisboa - A Assembleia Mu- 
nicipal de Lisboa votou a 
aprovaçào da constituiçào do 
direito de superficie dos ter- 
renos ocupados pelo parque 
de estacionamento adjacen- 
te à Avenida Padre Cruz a 
favor do Sporting. 
A proposta, da autoria do vi- 
ce-presidente da câmara de 
Lisboa, Carmona Rodrigues, 
surge na sequêneia dos pro- 
tocolos celebrados no passa- 
do mês de Abril entre a au- 
tarquia e os dois majores clu- 
bes desportivos de Lisboa, o 
Sport Lisboa e Benfica e o 
Sporting Clube de Portugal. 

y>Ù fteu artniiiEem de peixe fresco, congelüdo. m^riseds . 
e produlos alimcniares Portugueses. 

No acordo estabelecido com 
o Sporting ficou decidido que 
a autarquia pemiitira a cons- 
tmçào de 29 mil metros qua- 
drados na zona do interface 
do Campo Grande e a explo- 
raçào de uma bomba de ga- 
solina, ficando o clube obri- 
gado a edificar 200 fogos pa- 
ra habitaçào jovem na Quinta 
José Pinto, em Campolide. 

NÀO DEIXES 
que 

ADROGA 

te apanhe! 

REAL ESTATE SALES 
Recent graduates or presently 

enrolled in Real Estate course. 

We offer 

• Reimbursement of R.E. 
Course fees 

• Free Training 
• Fully computerized office 
• Up to 95% commission 
• Draws to help you get started 

Call ^eima^do 

416-536-5600 

PREMORES 

FRANCOS VIVEM ENTRE 
CINCO SEMANAS A TRÈS 

MESES 
Uma galinha dâ, eni média e antes de ser abatida, 200 

ovos e contribui para 400 quilos de came, proveniente 
dos pintos entretanto fecundados. Um frango criado em 
regime de intensive nào vive mais que cinco a seis se- 
manas. O chamado frango do campo tem mais sorte, é 
abatido entre os 90 e os 100 dias. O dito normal (alimen- 
tado em regime extensive) vive um minime de 81 dias. 

É esta a realidade dos franges da Interaves, uma em- 
presa produtora de aves que "cumpre todas as regras e 
a legislaçào em vigor, investie um milhào de contes, e 
oferece um alto nivel de segurança dos produtos. E mini- 
mizado ao mâximo o sofrimento do abate do animal", 
garantiu Fernando Correia, administrador da empresa, 
que negou a administraçào de antibiôticos ou de hormonas 
de crescimento. 

Quem também refutou a utilizaçào de anabolizantes 
ou outres produtos quimicos na alimentaçào dos animais 
foi Mario Raposo, proprietârio da Agrogados, produçào 
de gado bovine e suino. 

"Apresento o resultado das anélises feitas periodica- 
mente aos animais. Nem podia ser de outro modo." 

COMUNIDADES EUA 
Newark, Nova Jersey - Em 2001 emigraram 806 portu- 
gueses para a América do Norte, 656 dos quais para os 
Estados Unidos, de acordo corn dados agora divulgados 
em Lisboa pelo Institute Nacional de Estatistica (fNE). 
Os dados confimiam o fim da emigraçào portuguesa 
para os Estados Unidos, que entrou em queda râpida na 
década de 90. 
O INE indica que foram 1.284 os portugueses que em 
2001 rumaram às Américas, 806 dos quais coin destine 
à América do Norte e, destes, 656 fixarani-se nos Esta- 
dos Unidos. 
A queda da emigraçào portuguesa para os Estados 
Unidos nào surpreende, pois é um fenômeno que se 
vem acentuando desde o inicio da década de 90. 
Segundo o Immigration and Naturalization Service, che- 
garam aos Estados Unidos 101.710 émigrantes portu- 
gueses na década 1971-1980 (uma média de 10.171 por 
ano) e 40.020 na década 1981-1990 (4.002 por ano). 
Coin 4.035 émigrantes portugueses, o ano de 1990 man- 
teve a média de emigraçào portuguesa da década para 
os Estados Unidos, mas em 1994 jà sô recebidos em 
territôrio norte-americano 2.169 portugueses e em 1996 
apenas 1.061. 
A porta-voz do Immigration and Naturalization Service 
(INS), Karen Kraushaar, disse à Agência Lusa que a 
emigraçào portuguesa para os Estados Unidos em 1998 
e em 1999 tinha sido, respectivaniente, de 1.523 e 1.078 
pessoas. 
Em 1999, emigraram para os Estados Unidos 646.568 
cidadàos de quase todo o mundo. sendo o México, coin 
173.919, o principal fomecedor deste contingente. 
Segundo o INE, em 2001 emigraram de Portugal 20.589 
pessoas, mas apenas 5.762 em regime pennanente. 
Os restantes 14.827 sairain de Portugal para pennanecer 
no estrangeiro menos de um ano. 

Cellular & Pager Depot 

1682 ST. CLAIR AVE W 

TEL. (416) 658-5002 

Nokia 3390 
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PRESENÇA CRISTA em 
PORTUGAL 

Porto - Uma équipa de arqueôlogos descobriu numa aldeia 
de Marco de Canaveses aqueles que podem ser os mais 
antigos \ estigios fisicos da presença cristà em Portugal, 
coin 1.400 anos de idade. anunciou a câmara local. 
Em comunicado. a câmara référé que a équipa liderada 
pelo arqueôlogo Lino Augusto procedia âs obras de res- 
taure do pa\imento da sacristia da pequena igreja de 
Santa Maria do Freixo. quando descobriu antigos painéis 
policromados onde se podem \er cruzes gregas. 
Segundo a primeira a\aliaçào dos responsâ\ eis pelas 
escavaçôes, os painéis poderào corresponder ao local 
onde se encontrava uma antiga basilica, destinada à for- 
maçào da elite sacerdotal. 
Elavia jâ a suspeita da existência de uma basilica no lo- 
cal ou nas suas proximidades. referenciados como sede 
de parôquia sueva no século V. data em que a sua memô- 
ria se perde no tempo. 
A basilica surge em pleno territôrio da antiga cidade ro- 
mana de Tongobriga, localidade e\entualmente nascida 
por ordem do imperador Augusto que \ iria a atingir o 
seu esplendor na segunda metade do século II d.C. 
Tongobriga, que começou a serescavada em 1980. num sitio 
cliamado "capela dos mouros". integrava a politica de orde- 
namento da pro\fncia Tanaconense e lideia\a um ' 'territorium' ' 
onde foram identificados 123 sitios ai'queolôgicos. 
Coin uma area total de 30 hectares, incluindo a necrôpole. 
a cidade teria entre 2000 e 2500 habitantes. 

Aquilo que lhe faz falta em 
para reparaçôes râpidas e seguras. 
esta à venda em ^ 

S. lOSE HOME 
Tcl.:(416l923-6122/923-7l28 HARDWARE 

S. lOSÉ HOME HARDWARE 

Martins S.José 
556 College St. 

Isidro S.Iosé 
Toronto, Ont. M6G IBl 
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AlfHOST flEUI Second Hand Clothes 
Designers and brand names items for the whole family 

vai gozar Férias ao seu Pais? 
Esta a comprar PUENDAS? 

Temos ARTIGOS muito giros 40^î^> 
como se fossem Novos OFF 
para jovens, Familia e amigos eitl TODOS 
de Julho 29 a 3 de Agosto os ARTIGOS 

use NOVO modo de POU PAR no 

1.IL53 Dundas St. W. (junto à Ossington) 

Abertos de 2-. feira a Sâbado m 
das 10:30 às 18h I 

MUDAN^flS 
DESDE ^150.00 (3 horns) 

Moving "U" Services 

VOICE Tel. 416-877-3067 

VOLUNTÂmÔS 
CASA PE SÀO CRISTÔVÀO 

Para varies programas 
que envolvam a 3“. Idade. 

Entregas de refeiçôes ao domicilio 
(précisa ter carro proprio) 

TELl 416-654-4336 248 Ossington Ave 

LEIA O SALMO 34 3 VEZES AO DIA E 
VEJA O QUE 

LHE ACONTECE AO QUARTO DIA. AB 

MASSAGENS COMPLETAS 

O mais perfeito ambiente. 
As mais bonitas mulheres. 
As melhores massagens. 

2236 Eglinton Ave \V. 

Tel. 416-781-0088 

MASSAGENS $60.00/0.5h 
Por lindas raparigas espa- 

nholas. Discriçào compléta 

Tel. 416-633-7542 

GRAND OPENING! 

Massage Studio 
das 10 am às 10 pm 

ao corpo todo por 
raparigas russas 

$35/35 m cada sessào 
ambiente com A/C 

546-B St.Clair Ave W., 
, (Bathurst/St. Clair) 

416-656-7425 

MASSAGENS 
Ao corpo todo $60/30 m. 

Tel. 416-398-0879 

CENTRO EUROPEU 

de MASSAGENS 

$35 dois/Sessâo 

As melhores massagens 
na cidade, feitas por boni- 
tas Russas em ambiente 
com A/C. 

1410 Danforth Ave 
(W. of Coxwell) 

Tel. 416-778-1369 

GRAND OPENING! 

Massagens ao Corpo todo 
Bonitas raparigas - $30/35 
cada sessào 1265-B Bloor 

St. W., 2nd floor 
416-535-1341 

ALUGA-SE 
Casa à chave 

com 3 quartos de cama, ar condicionado, etc. 
Area da Dovercourt & Dupont 

TEL: 416-537-8218 ou 416-537-4296 
Apartamento no Basement. Impecavel. 
QUARTO: com serventia de cozinha e 

c/banho Area da Symington & Davenport 

TEL: 416-651-6126 
Apartamento privado no 2”. andar, com 2 
quartos, sala, cozinha e casa de banho. Ar 

cond. e tudo incluido. 
Area da Dufferin & Dupont 

TEL: 416416-532-4270 

Apartamento mobilado, para 1 ou 2 moças. 
Tudo incluido. $350.00 por mes. 

Perto do metro. 

TEL: 416-533-4716 (Depols do melo dla) 

Mississauga/Square One: 1.300 sq.ft. 
Apartment perfect for a family. AH utUities & 

appliances included. Large kitchen, 2 bed- 
rooms,2 bathrooms, fireplace. Parking and 

backyard. $1350/month. Available September 1 

TEL: 416-653-2683 
Vila Caspar Corte Real 

Residencial de ambiente bem portu2uês 
Localizada perto da Eglinton & Caledonia 

Esta a aceitar aplicaçôes para apartamentos 
de 1, 2 ou 3 quartos. Rendas razoaveis. 

Contacte o nosso escritorio 

 TEL: 416-654-4336 
LOCAL PE PINTURA E BATE CHAPAS 

OPTIMA LOCALIZACÂO 

Contacte Bento 

TEL: 416-531-9981 

VENDEM-SE 
CÂES 

CHIWWAHAUAS 
De 6 semanas 

TEL: 416-533-0550 
PRECISA-SË 

Pintor com experiência que faça retoques. 
Necessârio ter transporte e ferramentas. 

Servico na area de Brampton 
Como sub-contractor 

TEL:'416-729-4189 

APRENDERINGLÊS 
Classes para adultos 

As Terças e Quintas Feiras das 6 às 7.30 pm 
Re2iste-se 

TEL: 416-531-1647 ou 531-9971/72 
PUER SER VOLUNTARÏÜ 

Numa Oreanizaçâo de Servicos Sociais? 
Precisamospara os eguintes programas: 

* Cozinha Comunitària 
* Construçào de Pagina Electrônica 

* Instructores de Dança 
* Prof essores de artesanato 

^Visitas Amigâveis 
*Serviços Administratives 
*Professores de Pintura 

531-9971/72 

Se pensa COMPRAR ou VENDER casa 
chame hoje mesnio pelo casai, 

VIEIRA.Oferecentos serviço BOM, RAPIDO e 
EXPERIÊNCIA desde 1972 

E verâ como faz a escolha certa! 
LUXO DE “BUNGALOW” $239.000.00 - Sepa- 
rado dos 2 lados, a tijolo, 3 quartos, sala,cozinha,quarto 
de serào, 2 c/banlio modemas.Chào da cave em cerâmi- 
ca bonita e parquette nos quartos. Garagem dupla em 
bom lote. Chame jà José Vieira 416-520-7136 
“ BUNGALOU separado” St.Clair & Caledonia. - 
Grande, separado, renovado, a tijolo. Ideal para 2 
familias.Tem garagem e lote de 24x119 pés.Paramais 
informaçôes, Chame jâ José Vieira 416-520-7136 
CASA GRANDE BOA PARA ARRENDAR 
Junto à St. ClairVENDIDA 
APARTAMENTO grande c/3 quartos $149.900.00 
Quartos de bom tamanho. Exclentes condiçôes. Chame 
jâ: Vieira 416-520-7136. 
PERTH & DUPONT, anenas $219.900.00 - Casa 
grande separada dum lado, a tijolo. 3 cozinhas, 3 c/ 
banho. Entradas separadas.Para mais informaçôes, 
chame Vieira 416-520-7136. 
DUFFERIN & DUPONT - Casa de 2 pisos, corn 
6+3 quartos, 2 cozinhas e 2 c/banho. Garagem para 2 
carros. Chame ame jâ.Vieira 416-520-7136. 
APENAS $159.900.00 _Bungalow, separado com 5 
quartos e cozinha. Tem garagem ’’Garagem nova e 
ÊBQ no quintal. Ideal para arrendar. Chame jâ. 
À VENDA - 184 e 186 Ossington Ave.. Chame jâ 

JOSE E LUISA VIEIRA 
(416) 520-7136 ou (905) 275-5513 

PRECISA-SE 
BRIIKLAYERS 

Corn todas as reealias 
Bom salârio 

TEL: 416-588-9470 

Empregada de balcâo para 
Churrasqueira que tenha pràtica 

(Regime Part-time) 
TEL: 416-658-0652 (Pauio) 

AJUDANTE DE PADEÏRQ 
Corn alguma experiência. 

Entrada imediata 
TEL: 416-531-2888 

BRICKLAYER & LABOURER 

TEL: 416-459-4425 
Ralph 

SENHORA 
Com alguma experiência 

para trabalhar no ramo de Pastelaria 

TEL: 416-531-3420 

PART-TIME CASHIER 
Apply within 

at 856 Dundas St. West 
(Frente à Manning) 

“VOICE”o seu semanario ‘VOICE”o seu semanario 
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Churrasco of St, Clair 
soMos 0 CHURRASCO VERDADEIRO NO CANADA 

Os Gerentes esperam por SL 

Para Encomendas: 658-0652 
TAKE-OUT 

SOBREMESAS 

* VJ Frango Assado na Brasa 

• 1 Frango no Espeto 

Peru Simples ou Recheado • Pato 

Saladas (Caesar & Garden). Arroz 
Batatas Assadas • Pâo de Milho 

Pudim Caramelo • Doces Caseiros 

Apetitosas Sandes de Frango, Pregos, etc 

Encomendas Normals: 
se possivel, encomende com h de antecedência 

CATBRING „ 
Aguardamos a sua visita | 

ACOMPANHAMENTOS 

ESPECIALIDADES 

SANDUICHES 

679 St. Clair Ave W., Toronto 
Tel. : 416- 658-0652 
Fax; 416- 658-5973 

HORARIO 
2-s a Sabs.- 9 am - 8:30 pm 
Domingos 9 am - 7 pm 

AÇORES 
Experiência 

positiva 
Angra do Heroismo - Uma 
experiência desenvolvida ao 
longo de dez mèses na Ter- 
ceira mostrou que as maçàs 
produzidas na ilha reunem as 
condiçôes necessârias para a 
sua conservaçào em frio. 
A informaçào foi avançada 
pelo présidente da coope- 
rativa de hortofruticultores 
da Terceira "Frutercoop", 
que disse que a experiência 

"foi realizada em câmaras de 
frio adaptadas para o efeito, 
iiias os resultados apontam no 
sentido da utilizaçào de câma- 
ras especiais corn atmosfera 
controlada que garantem a sua 
qualidade maxima". 

EQUIPA 
da Universidade 

Açores 
Ponta Delgada - O nücleo de 
basquetebol da Universidade 
dos Açores (NBUA) anun- 
ciou e a intençào de mover 

uma acçào judicial contra o 
Govemo Regional, pela ale- 
gada récusa em apoiar fman- 
ceiramente a participaçào da 
équipa na Liga Profissional. 
Em conferência de inipren- 
sa, o présidente do NBUA 
salientou que em causa esta 
a decisào oficial do Execu- 
tivo açoriano de nào apoiar 
a participaçào da équipa na 
prôxima época, depois de 
"pareceres positivos" de di- 
rectores regionais terem con- 
firmado a atribuiçào de uma 
verba para o efeito. 

FAÇA A SUA MELHOR DEFESA... 
CÆ1.0R ou FRIO 

CÜROPA HEffTING 
and AIR CONDITIONING 

TEMA SOLVÇÂOH 
1038 Dovercourt Rd. 
Toronto, Ont. M6H2X8 
Tel: 416- 537-4296/8218 

Vendemos e Instalamos 
•MÀQUINAS de AQUECIMENTO 
•AR CONDICIONADO CENTRAL 
•Filtros Electrônicos 
•Humidificadores 
Garantimos Assistência Técnica (Profissional) 

Honestidade » Perfeiçâo -- Pontualidade 
3 Palavras que levam longe o nome de EUROPA mm 

Heating & Air-Conditioning 
Fire Alarms - Intercoms 

Electric Heating - New Service 
Repairs 

Chame 
MflNUCL enRRCTO 

(416) 537-4296/--8218 
20 ANOS 

Ao Servico da Comunidade 

JDundillS Travel & Tours 
PREÇ0S ESPECIAIS PARA PORTUGAL BRASIL E QUALQUER OUTRO DESTINO 
Aproveite e faça agora a sua reserva para o VERÂO em PORTUGAL 

• Financiamos a vossa viagem 

Sempre ao Vosso Dispor Com o Melhor Serviço 

• Services Consulares • Income Tax 
1344 Dundas St. West - Toronto 

Joâo A. Ferreira biocos w da Dovercourt) Tclefonc 416 316-8336 

MiM^EIRA EMIGRANTE 
PIRANHA DO 
AMAZONAS 

Estranha Pescaria 

Um pescador alemào fez 
esta semana a pescaria de 
uma vida ao apanhar num 
rio do oeste alemào uma 
piranha da América do Sul 
com um peso de très qui- 
los e com cinquenta centi- 
metros de comprimento. 
O peixe "as-sassino", na- 
tural do Amazonas, ataca 
peixes maiores, arrancan- 
do-lhes pedaços graças 
aos sens dentes extrema- 
mente afiados. O espécime 
"aliem'gena" foi pescado à 
linha no rio Neckar, junto 
a Heidelberg, e deixou pas- 
mado o seu captor, que de 
imediato levou o seu "tro- 
féu" às autoridades. "O 
peixe foi-nos trazido e nos 
levamo-la a um perito", afir- 
mou um porta-voz da Poli- 
cia de Heidelberg, consi- 
derando que o estranho 
peixe causou grande espan- 
to na localidade. Desconhe- 
ce-se o que fazia uma pi- 
ranha num rio alemào, 
mas pensa-se que fosse 
um animal de estimaçào 
devolvido à natureza pelo 
seu dono. 

FUTEBOL 
Mundial2002 

Irdning, Austria - O intema- 
cional português Luis Figo 
afirmou que "cada um tern 
o que merece", em comen- 
tario à desastrosa prestaçào 
da selecçào portuguesa de 
futebol no Mondial da Co- 
reia do Sul e Japào. 
Na cidade austriaca de Ird- 
ning, onde o Real Madrid 
se encontra em estagio, Fi- 
go abordou, em conferên- 
cia de imprensa, a prestaçào 
da selecçào portuguesa, 
afastada logo na primeira 
fase, reconhecendo que a 
equipa esteve aquém do 
que poderia e deveria fazer. 
"Nào joganios tào bem co- 
mo deveriamos ter jogado. 
Com os erros que comete- 
mos e com os problemas 
que tivemos, passou-se o 
que se passou", afirmou Fi- 
go, sublinhando que "cada 
um tern o que merece, para 
o bem e para o mal". 

Dicas para voltar a 
estudar 

COSTA VA de expandir os seus conhecimentos e aumentar 
as possibilidades de ganhar mais dinheiro? O regresso às 
aulas pode ser a soluçào que procura! 

O medo de perder dinheiro, tempo e independência impe- 
de muita gente de tomar essa decisào, apesar desta ser 
uma das melhores formas progressào em qualquer carreira. 

Se for avante, fique corn os nossos conselhos para um re- 
gresso suave aos estudos. 

SAIBA O QUE PUER Se nào sabe exaçtamente por 
que quer regressar à escola, poderâ estar apenas a evitar 
decisôes dificeis na sua carreira ou vida. Pense onde quer 
estar daqui a um, cinco ou dez anos. A escola pode nào ser 
a melhor forma de là chegar... Faça uma lista de prioridades 
e se o dinheiro e o tempo corn a familia estiverem em cima, 
désista da ideia ou tente arranjar um horârio mais leve. Se, 
pelo contrario, o sucesso da carreira é o principal objective, 
entào, nécessita de novos conhecimentos e deverà investir 
a sério nas aulas. 

ALCANCE OS SEUS OBJECTIVOS Comece por 
falar corn algumas pessoas que passaram pelo mesmo, para 
receber algumas dicas. Depois, procure bem que tipo de 
instituiçào pode servir melhor os seus interesses e adaptar- 
se aos seus horârios. Antes de pagar a inscriçào, fale corn 
os professores e visite os locais, para ver as condiçôes de 
ensino. Lembre-se de uma coisa, os estabelecimentos de 
ensino precisam de estudante. Por isso, nào se contente à 
primeira oferta, procure bem e, nas reuniôes, refira as vanta- 
gens para a escola em ter uma pessoa corn experiência no 
mundo do trabalho. 

PERCEBA SE ESTA BEM PREPARADA Pensa que 
nào tem condiçôes para enfrentar as dificuldades do re- 
gresso às aulas? Provavelmente, esta mais preparada do 
que imagina. A disciplina e os conhecimentos que aprendeu 
no mundo do trabalho podem ser muito üteis na sala de 
aulas. De facto, essa disciplina pode dar-lhe uma pequena 
vantagem sobre os colegas acabados de sair da universida- 
de. A concentraçào, a capacidade de planeamento e a or- 
ganizaçào sào elementos-chave os estudos. Se jâ os tinha 
na trabalho, pode perfeitamente usâ-los nos estudos. 

SAIBA AOUILO DE QUE NÀO PRECISA Geral- 
mente, o maior receio de quem pensa em voltar à escola é 
a perda de um rendimento fixo como o ordenado. Mesmo 
corn a ajuda de boisas de estudo e algumas poupanças, 
quem estuda a tempo inteiro tem mais despesas que receitas. 
A nào ser que conte fazer dinheiro mal acabe o curso, tenlia 
cuidado corn os empréstimos! Se a qualidade de vida e um 
certo nivel de rendimento sào importantes para si ou para a 
sua familia, deverà considerar a possibilidade de estudar 
em part-time, mantendo o emprego. 

ENCONTRE O SEU BALANCO É muito fâcil dizer 
que a educaçào é um investimento a longo prazo e que os 
inconvenientes do regresso aos estudos sào largamente com- 
pensados pelo conhecimento que se adquire e a possibilidade 
de um ordenado mais elevado. No entanto, este raciocinio 
pode ficar baralhado quando a pressào é muita. Se estabe- 
lecer objectives claros e guardar algum tempo para planear 
calmamente o future, poderâ encontrar o balanço certo e 
aproveitar o ensino da melhor maneira. 

MM 

O seu armazeni de peixe fresco, congelado, mariscos 
e produtos alimentares Portugueses. 

Tel.: 416 769-2010 16 Oslcr Street 
(imuo à Duponrf Toronto 
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Maximum Realty 
Market Lane Plaza 

140 Woodbridge Ave, #200 
Vaughan, ON L4L4K9 

LOU FABBRO T. 416-324-2626 
Sales Representative E-mail: lfabbro@trebnet.com 

CASA em tijolo - PREÇO REDUZIDO 
Tern de ser VENDIDA, $2,039.00 - para Viver e ter Rendimento; 

3 quartos de cama. Chame Lou Fabbro, 416-324-2626 (24 h 

PRECISAM-SE Propriedades para VENDER, 
poistemos compradores! 
. Chame Lou Fabbro 416-324-2626 (24 h)  

VISO 
Shipping inc 

896 College St. 
T. (416) 533-9127 

Fax: 5390173 
Toronto. Ont M6H 1A4 

VENDEMOS Mobflias de Cozinha 
grande variedade e fc>om preço 

OPORTUNIDADE de INVESTIMENTO 
1. condominio de 2 quartos, com lease 

garantido de $1,650.00 mensals 

2. Négocié de Churrasqueira, situado em 
avenida central, com muita visibilidade 

Para mais informaçôes, chame 
Carlos Sousa, Sales Representative 

Bus. 416-926-8000 (24 h pager) 

S0US.\ +SUTTON = SOLD 

CARLOS SOUSA, B.A. 
Sales fepfesentottve 

(416) 926-8000 
24 Hour Pager 

Fax: (416) 926-8124 
sutton group- associates realty inc. 

AM tNOe^NDCMT MMMA •WMXM 

489 College St., #101 rij 
Toronto, Ont., M6G 1A5 Uv 

ASSOCIATE BROKERS 

Dois profissionais bem qualificados. 
Combinado mais de 15 anos de experiência em Real Estate, 

4±6-743-2000 
re/max2000tagteam@yalioo.com 

BASTA DE PAGAR RENDAÜ! 
PODE COMPRAR ESTA CASA PARA 

MENOS, Chame a PAULA HOJE 

MESMO E PONA DINHEIRO NA 

ALGIBEIRA.Ü $199.900 - TODA 

SEPARADA Lote 30 x 134 feet. Garagem 
com driveway privado. 3 quartos de cama. 

sala de jantar e sala de estar. 

Dufferin/Rogers rd. “ REDUCAO ** 
Casa separada dos dois lados. 

TODA RENOVADAÜ 3 quartos de 

cama. Cozinha moderna com walkout. 

Cave acabada. Soalhos em madeira e 

ceramica! Estado Impecavel. 

Chame a PAULA HOJE e venha ver. 

Homelife Cimerman 
Real Estate Ltd. 
909 Bloor St. W. 

Toronto, Ontario 

S34-112/4 Ted Constâncio 
Sales Representative 

A experiência de 34 anos e a dedicaçâo 
compléta ao sea dispor 

Neste Prédio: - Condominio bonito, espaçoso e con- 
fortavel. $135,000.00. Salao e sala de jantar grandes, 
cozinha moderna, quarto de casai grande com bom rou- 
peiro,marquise que pode ser usada como quarto. Soa- 
lhos de parquet, varanda aberta com Undo penorama 
avistando area verde e a baixa de Toronto. Esta vazio 
e pode entrar imediatamente, 

JUNTO À GALERIA MALL 

f, HMilUH 
.ST:M)ARi>s 

BUNGALOW 
COM 3 QUARTOS DE CAMA 

Excelente Zona tudo perto de casa. 
Apartamento na cave com 2 quartos 
de cama. Entrada separada. Undo 

lote 50 X 125 tt. com piscina. 
Soalhos em madeira e ceramica. 
Venha ver esta todo RENOVADO, 

Chame a PAULA Hoje!! 

NORTHYORK 
FACA UMA OFERTA OU VENDEDOR 

QUER VENDER HOJE MESMO!! 

Casa toda separada em estuque. 

Dupla garagem com driveway privado. 4 

quartos de cama, cave acabada. Toda 
NOVA!! Linda cozinha com espaco para 

bailar. Venha ver Hoje e IMPECAVEL!! 

Chame a Paula agora mesmo. 

(416) 986-2593 - directe 
KK/rVlAX 2000 KKAIVrV ITVCT. LiJ 

Linda casa separada com 6 boas divisées e mais 3 na 
cave. 2 cozinhas, 2 casas de banho modemas com bidé. 
Soalhos de parquet. Bom quintal. Grande garagem a 
blocos para 2 carros. Esta vazia. 

OPORTUNIDADES PE NEGOCIOS 
Mercearias, Restaurantesj Churrasqueira 
moderna e atraente.Um local ideal para pizzeria 

TED CONSTÂNCIO 534-1124 

LÂZARO RAMOS 
Sales Representative 

HomelifeRegional Realty, Ltd. 
823 College St. - Toronto 

Dufferin/Dupont-Lote 221/2’ x125 

Bungalow, completamente renovado com bons 
materials. Tern 3 quartos cama, 2 casas de 
banho novas, cozinha, moderna; grande sala de 
familia na cave. Arcondicionado. Parque para 4 
carros, e... MUITO MAIS! Chame Lazaro 
Ramos 416-535-3107 

BLOOR/DOVERCOURT -TODA em BRICK 

MUITO ESPAÇ0SA, c/ 5 quartos cama, 3 cozs., 3 c. 
de banho. Duas entradas para o basemento. 
Parking para 2 carros e espaço para Garagem. 
BOM INVESTIMENTO. Chame Lazaro Ramos, 416- 
535-3107 

Rogers/Caledonia -todo em brick 

Bungalow c/ 2 quarlos cama, 2 casas de 
banho. Apartamento na cave, c/Entr. 
separada. Garagem de blocos. Lote 23’x 
125’ft. BOM PREÇ0. Chame Lazaro 

Ramos, 416-535-3107 

A SUL da EGLINTONAve 

TRIPLEX muito solido com 3 grandes 
Apartamentos privados e com 
contadores independentes. 
Parking para 4 carros. 
Area muito procurada. 
Chame Lazaro Ramos 416-535-3107. 
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1198 St Clair Ave West 
Toronto, Ont. M4V 3A7 

TEL. 416-652-0842 
(ST CLAIR & DUFFERIN) 

Padaria Nova e Moderna. 
*Abertura ao Publico: 30 de Julho de 2002. 

Festa de abertura: Domingo 4 de Agosto, 
*Esta convidado a saborear o bolo da festa com 

café e Pizza no forno classico, oferta da casa.. 

Venha visitar-nos... 
*** 

‘Grande variedade de Pâo quente, Pastelaria 

tradicional Portuguesa. 
•kick 

Cozinha, pratos para servir à mesa ou “take ouf. 

Pizza no forno à moda antiga. 

* Bebidas alcoolicas a servir brevernente... 

ic ic ic Benvindo/a> * * * 

atrraia 

"I 

OIt|urraBqxu>irn 

Under L.LB.O. s 

T. 416-539-8239 
1000 College St. 

Carlos Rites avisa os sous estimados 

Clientes, Amigos e pûblico em gérai 

de que estâmes 
ENCERRADOS 

para renovaçôes e descanso 
do pessoal entre 

28 de Juiho e 13 de Agosto 
A todos apresentamos 
as nossas dèsculpas e 

a partir de 14/08 
aguardamos a vossa presença 

IIIMUNDIAIS 
Déficientes 

Lille, França - A équipa for- 
mada por Gabriel Potra, Car- 
los Lopes, José Alves e Fir- 
mino Barata conquistoii a 
medalha de prata na estafeta 
dos 4x 100 métros T11 -13 
(ambliopesAegos totals) nos 
Mundiais de atletismo para 
déficientes, em Lille, França. 
Na primeira vez que Portu- 
gal participou nesta especia- 
lidade, a formaçào lusa regis- 
tou O tempo de 44,61 segun- 
dos, sendo gpenas superada 
pela Polonia, que juntou a 
medalha de ouro a um novo 
recorde mundial (44,14). 

SIDA é MORTE 
lembre-se 

29 de Julho de 2002 

Mais de 500 propriedades 
vendidas nos ültimos‘3 anos 

Novissimo programa de 
marketing, garante a venda ràpida 

da sua casa e por bom dinheiro 
quando você quer mudar de casa. 
Para ver se a sua casa se qualifica 

para este programa ünico de 
marketing, pegue no telefone e 

ligue para o 536-5600 - para uma a 
yaliaçâo computadorizada 

gratuita. 

VENDA A SUA CASA RAPIDO 
E POR BOM DINHEIRO 

Exmos.Srs. Proprietârios 

Eu sei que esta a pensar em 
vender a sua casa e o meu NOVO 
PROGRAMA DE TROCA pode ' 
garantir a venda Veja: se você 
comprar uma casa alistada 
comigo.eu poderei comprar a sua 
a pronto pagamento. Melhor 
ainda ^  

ESTA OFERTA NÂO TEM RISCO PARA SI 

Talvez você pergunte a si prôprio, quanto é que vou 
pagar pela sua casa? Deixei-me explicar-lhe a minha 
oferta ùnica. 
Quando você me telefonar para fazer a sua avaliaçâo, 
gratis e sem compromisso, eu dir-lhe-ei... por quanto 
a sua casa poderà ser vendida assim como farei uma 
estimativa das despesas de venda. Depois, baseado 
nessa informaçâo-, você saberà quanto dinheiro terà 
para dar de entrada na sua prôxima casa. Nessa 
altura, se perguntar, dir-lhe-ei se a sua casa se 
qualifica ou nâo para o meu programa de troca. 
Depois, poderei mostrar-lhe casas alistadas comigo e 
se quiser fazer uma oferta, poderemos fazê-la, 
mesmo sem a sua casa estar vendida. Eis como 
podemoscomeçar. 

O PRIMEIRO PASSO É CHAMAR-ME 

Se esté a pensar em vender a sua casa, considéré as 
vantagens do meu programa de troca e contacte-me 
agora mesmo para uma avaliaçâo Gratis e sem 
compromisso; ou mesmo para informaçôes sobre 
como poderei ajudà-lo a mudar-se para outra casa. 
Lembre-se... 

ESTA OFERTA É POR TEMPO LIMITADO 

Se você tem a certeza que quer vender a sua casa 
rapidamente e por bom dinheiro, nâo perça tempo. 
Ligue jâ para o 536-5600 para a sua avaliaçâo Gratis e 
comece jà a planear asuamudança. 
Espero que venda depressa. 

‘Ttattce- Pg {^rut^ceutcm, 

N.B.: Quero mencionar um ponto importante: 98% das 
ofertas que eu faço aos vendedores sâo aceitas. Isto nâo é 
um "gimmick" mas sim um Novo Programa de Marketing que 
Garante que a sua casa se vende depressa e por bom 
dinheiro. 

Va, pegue o telefone e ligue agora mesmo para obter a 
sua avaliaçâo, gratis e sem compromisso e planeie a 
suamudança. 

Este certificado da-lhe direito a uma avaliaçâo Gràti 

^ (» HOT-LINE 
PïïEMùRES ^ 

‘ (416)536-5600 CANADA S R£AL ESTATE ALTERNATIVE 

1043 Bloor Street West 
Toronto, Ontario 

Fernando Vilhena 
C.R.B. - Broker 

Este cupào deve ser apresentado na altura em que procédé ao 
alistamento para ser considerado para o programa de troca. 

© Direitos reservados a Fernando Vilhena 
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mimisâii woBxms mnoM. i»ocm» m 

1263 Wilson Avenue, - Toronto, Ontario Tel.: 416-241-1183 

Em nome da Direcçâo Executiva, 
dos funcionârios e dos 27.000 membres da 

Universal Workers Union, Local 183 
Saddam a visita do Papa Joâo PauloII 

a nossa cidade. 
An^arao tXonisio 
Business Manager 

713 College St, Toronto (Crawîord)Tel» 416-535-2886 

1300 St. Clair Ave., Toronto (Lansdonwe) Tel.: 416-656-3590 \ 

ESPECIAIS 
SEMPRE DIFERENTES DE SEGUNDA A SÂBADO 

VISITE-NOS e, depots... Volte! 

A NOITE E AOS FINS DE SEMANA 
ILaJP dKZÜI^ B MLi_i B B%[^BI B ”BT* BCZB BZÜ3B 

tipos de pianos) 

Motorola 
V70 

V60G 

n»» $249.00 
(•after rebate) 

100 minutoa grétïs a quatquar tempo 
Fins de semana gràtis 
Identificaçâo da ligaçâû eu voie* mail 

$ 25.0? mes 

Motorola 

100 minutoa grâda diurnoa 
iiimitadoa a nolte a aos fins da samana 
(apà$ as Spm ate as Sam) 

es 

SALE, SEUVICE, LEASE, RENT 

ROOERS # ART 
Aifthprîted Agent 

Pode faiar o que quiser, quando quiser. através da maior Network do Canada. 

1491 QUKQASST. W. 
(E, da Dufferin - Toronto) 

Ta.:4l658B’S989 
CNificwd 

m.:<W5)860-4î57 

1268 ST. CUIR AVE W. 
(W. da Dufterin - Toronto) 

TEL: (416} 

652-2288 

1894 Danforth Ave. 
(W. da WoodWne) 

m.:{416} 

425-9000 

niNDASST.E. 
UnitKS 

(Chinatown Mi^issauga) 

m.:mg48-22n 
* tihe $75.00 mails rebate will <m Motorola T193 tmly. 

iT!t»t:y<ty &<!! * v^>isïtmnaga4<>itl Kte Maoa ÿCQy ^ATAT Oiy Ua»a vfiCiOt' 


