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SINFONIA 
EM VÂRIOS TONS 
PARA CANTAR PORTUGAL 
CANTOU-SE Portugal nesta zona do mundo. 
Cantou-se Portugal e cantaram-se as comu- 
nldades portuguesas que sâo, afinal, as 
melhores "bandelras" do Pats, E quern cantou 

Portugal nâo foram os Portugueses. Foram, 
afinal, todos quantos, dIrecta ou Indlrec- 
tamente, tiveram conhecimento da nossa 
Festa Naclonal. 

FOl necessario ir à segunda votaçâo, mas a 
verdade é que Kim Campbell, ao veneer a lide- 
rança do Partido Conservador, tornou-se na 
primeira mulher a chefiar urn Governo na 
América do Norte. 

PORTUGUESE CANADIAN NEWSPAPER 
Directores: JOAQUIM R. BAPTISTA 

FERNANDOJ.ANTUNES 

428 OSSINGTON AVENUE 
TORONTO. ONT. M6J 3A7 

Tel. 537-3775*Fav; 588-6441 
Prepo de 
Venda Avulso. 

Pode nâo oarecer... 
SIM, efectivamente, pode nâo parecer. Mas, nas 
festas que pràticamente terminaram, agora, aca- 
bàmos por mostrarmos mais as nossas capaci- 
dades de organizaçâo. Mostrâmos que, quando 
queremol somos capazes de dar boa imagem das 
nossas realizaçôes. 
E MESMO que comecemos, jâ - como é nosso 
timbre - a dizer que... nâo senhor... que a coisa nâo 
esteve tâo bem assim, hemos de convir que até 
pelos outros ouvimos dizer que as festas foram um 
sucesso. 
NÂO sabemos porquê... mas é bem capaz do 
"milagre" se dever ao facto de estarem envolvidos 
représentantes de quase todos os escalôes da 
nossa sociedade. Nâo havia muitas "gravatas", 
havendo mais, afinal, "braços de trabalho". E isso, 
pelos vistos, resultou em cheio. 
SEFIÂ agora necessârio guardar as liçôes deste 
ano e prosseguir. Porque, efectivamente, este ano, 
as coisas correram bastante bem. Nâo nos 
envergonharam. 
NÂO houve falhas? É possivel que as tivesse 
havido... mas nâo saltaram à vista. 

A faram de Fortugal e das Comunidades Portuguesas foi, 

decerto, a nota mais dominante da parte final da. "Semana de 

Portugal". E a Juventude acabou por se integrar. A Juventude 

e aqueles que ainda là nâo chegaram... m A VOZ esteve, 

igualmente, em parada, corn ardinas e tudo, a distrihuir Jamais 
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menas, assim o clisse numa reahiâo dê 
Cônselho de Ministres da Educaçâo da 
Comunidade Europeia. ^ 
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a esmo. E a verdade é que a nossa ediçâo extra de sàbado 

mereceu a pena. E causou sucesso. Somos um JornaL.. que jà 

damas para avançar para metas a que nos vamos propondo. 

Ainda que pareçam sonhos... Talvez por isso, estivemos na 

parada, pardeipando na "festa maior" da "Semana de Portugal 

Just,,, 

Si tirer 
‘ umn aniiTt: 

■;i:e c «liisf... 
Bêla» e que 

voir /•etisn qui é 

intéressante 
foUigrafâ-tn. 
teterone-nos. 

Se t'alar 
em Inglès. tek 

time-nos !'<ira 
322-9915. 

Se fakir apenas 
Pnrtuguês. 
fale barn 

X\OZ, pelo tel. 
537-3775. 



?4r five desidentado, sem e^erança? 
'A Tern ptMmas espirduaiSy morais 

ou fisicos que ike parecem ndo ter 
soluçâo? 

JESUS E A RESPOSTA! 
pgp 

Se précisa de ouvù- uma mensagem 
de conforta e esperança, 

ligue para o S.OJS. ESPIKITUAL 
NOVA VIDA e ai a encontrarâ! 

Uma Mensagem Gràtis 24 horas por dia 

275-1104 Ü 763-3299 
,E Pens O abencoarâ! 

IGREJA TABERNACULO DA FE 
1947 Keele St (ao sul da Eglinton) 

ÂR CONDICIONADO 
GRATUITO! 

YEARS 

lÛQjDOO OCM 
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COLLISION LTD 
O Académico de Viaeu de Toronto caprichou em apreæntar um 
belo carro alegôrico. Corn pormanores de todo o género, a dar 
uma ideia da vida naquela regiâo de Portugal. 

CARAVANAINTERNACIONAL 
A Caravana Intemaclonal de Toronto • este ano a contar corn 

os pavllhôes Angra do Herolsmo (Vasco da Gama) e Évora 

(Casa do Alentejo) - val decorrer de 18 a 26 de Junho. Este ano, 
na sua vertente portuguesa, a "Caravana" esté Integrada nas 

celebraçôes da "Sentana de Portugal". 

CARLOS DA COSTA 
AUTO KING 

2 ■ Gente Nossammm 
Banda... 
...e pêras! 
É a Banda de S. Crlatôvâo, 
da Caranguejelra, Leirla. 
Esteve em todas, como soe 
dizer-se, nestas Pestas de 
Portugal, que se desenro- 
laram entre nàs. Pode bem 
dIzer-se que animaram, a 
bom animar, todos os fes- 
tejos. De resto, hé entre 
nôs, um bom grupo de 
naturals da Caranguejelra, 
que ficaram felizes. Nào é. 
Bento de Sào José? 

E GM E EUROPEUS 

Venha visitar as 
novas instalaçôes 

corn 2 cabines de pintura 
e 3 màquinas para a 

preparaçâo das viaturas 
A PARTIR DQ MÊS DE AGOSTO 

337 BERING AV. 
(COM A ISLINGTON) 

233-7008 ^ 537-3842 

ESPECIALISTAS EM HONDA 

para a 
MInIstra 

Bem o 
merece. Ela, 

afinal, 
esteve em 

todo o lado 
onde havia 

testas de 
Portugal. 
No First, 

alguém lhe 
ofereceu o 

vaso dos 
manjericos. 

Deve ter 
perguntado 

o que era. 
Achamos 

que lhe 
disseram 

que era 
sinànimo 

de amizade. 
E era. 

Pelo menos 
no nosso 
ponto de 

vista. 
Elaine 

Ziemba 
mereceul 

CRISTAIS - ARTESANATO - ARTIGOS PARA DECORAÇAO 
FLORES SECAS - REGISTO DE OFERTAS PARA CASAMENTO 

ARTIGOS PARA SENHORAS HOMENS E CRIANÇAS 

1106DundasStWestTorontoOnTarioM6J1X2 

Era 
a Caldense 
que 
passa va... 
De resto, 
a Caldense 
esteve 
présente 
em todas as 
actividades 
das Pestas 
de Portugal. 
Corn os seus 
produtos, sem 
düvida. Mas 
aqui, também, 
a alegria. 
Corn gente 
divertida. 
O que é sempre 
de register. 

SIM I SIM!  W’ÆGORA SIM! 
^828 NA RUA POR APENAS *828 

• SEM ENTRADA • SEM DEPÔSITO DE GARANTIA • SEM PAGAMENTOS EXTRAS 
ESTA OFERTA FAjiTASTlCA INCLUT. * P Pagamento mensal e taxas • Transporte & P.D.I. • Taxas dos Pneus 

Matrîcula • Tanque de Gasolina • Taxa de Cbmbustfvel 

Se quer comprar ou alugàr 

(Lease) um Honda, fale corn 

Rudolfo Reis em DALT'S HONDA, 

pois ele tem os melhores preços nos 

modelos Civic, Accord e Prelude* 

ACCORD LX 93 
• Ar Condicionado • Almofada de Ar no volante 
• Direcçâo assistida • Travées Assistidos • Volante Articulado^ 
• Velocidade Cruzeiro • AM/FM Estereo/Cassette 
• 125 HP 16 Vâlvulas Alta "Performance" 

"LEASES" EM 

CIVICS-93 till WARRANTY i 

DESDl Î198 por 
mes 

DALT*S 
HONDA 

EGLINTON 

”0 Primeîro Concessionârio do Honda Civic no Canada” 
2343 EGLINTON AVE. W., Toronto 

(Esquina da Eglinton corn,.a Caledonia) /I III I 
RUDOLFO REIS AGUARDA A SUA VISITA ' "TAVX 
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EDITORIAL  
□ Aquele gesto... 
PARA si, amâvel leitor, é bem capaz de nâo querer dizer 

muito. Para nos, porém, valeu como mensagem. Que é 

bem capaz de nâo "colar", porque as pessoas andam 

muito preocupadas... corn o seu piôprio umbigo. Ontem 

à noite, em pleno espectâculo, José Cid, reparando num 

cartaz acerca de Timor-Leste, chamou a pessoa que o 

segurava e pô-lo mesmo ali, fiente à curiosidade do 

püblico. Valeu como gesto. Bonito. 

CRIMINAL UWYERl 
(EX-DELEGADA DA CORDA) 

PAYE E. MCWATT 
ROUBOS ■ POSSE E USO DE DROGAS 

■ CONDUCÂO SOB EFEITOS DO ALCOOL 
■ AGRESSÔES ■ JOVENS 

DELINQUENTES 

Preços razoâveis 
GRATIS A PRIMEIRA ENTREVISTA 
AO SEU SERVICO 24 HQRAS 

778-1555 
927-7430 

FRANK GOMES 
BOOKEEPING SERVICES 

INCOME TAX ■ CONTABILn)ADE ■ ADMINISTRACÂO 

AGORA MAIS PERTO DE SI... 
(Jiuto ao EnroasU Restnmuite) 

1116 DUNDAS ST. W. SUITE 201 
Toronto, Ont. M6J 1X2 

■ ■■ 
Consulte-nos! Agora é a altura ideal! 

■ ■■ 
Tel. (416) 516-4646 

FAX (416) 516-8600 

JoâoCarvallio 

ALBIG STEP 
for small business 

FEDERAL GOVERNMENT 
ANNOUNCES IMPROVED SUPPORT 

FOR SMALL BUSINESS. 

n ^ I mail businesses are a vital part of our economy, accounting tor 80% of net 

job creation in Canada since 1984. To further stimulate growth in this 

I s increasingly important business sector, the Federal Government has made 

significant improvements to the Small Business Loans Act 

• Eligible business size increa,sed to $5 million in annual reventies. 

• Maximum term loan size increased to S250,000 for the purchase or 

improvement of land, premises or etjuipment. 

• Financitig up to 100% of'cost o! eligible assets. 

• Refinancing of'a.ssets purcha,sed tip to 180 days previotisly. 

• Limitation on personal guarantees to 2.0% of loan amount. 

• All small btisinesses are eligible except for farming, rental real estate or 

purchasing real estate for resale, charitable and religiotis organizations. 

(Contact your local bank or other financial institution for full details. 

■ ^ ■ Minister for Science 
■ ^ ■ and Minister of State 

(Small Businesses and Tourism) 

Ministre des Sciences 
et Ministre d'Etat 
(Petites entreprises et Tourisme) Canada 

KIM CAMPBELL GANHOU! 
TEVE de se ir a uma segunda votaçâo, con- 

tràriamente ao que se chegou a admitir. De 
qualquer modo, Kim ganhou e corn boa margem 
de votos, na segunda votaçâo. Jean Charest deu 
a luta que era de esperar, mas acabaria por 
sucumbir, quando Jim Edwards, muito antes do 
que séria de esperar disse que aconselharia aos 

seus delegados o voto em Campbell, ele que 
tinha ficado em terceiro lugar. 

Kim Campbell serâ, assim, a primeira mulher 
chefe de Governo da América do Norte. 

Vai tomar posse, em breve, esperando-se, 
depois, que convoque eleiçôes fédérais lâ para o 
Outono. 

Garante a venda da sua casa 
em 30 dias! 

Para mais informaçôes contacte jâ: 

JOÂO CARVALHO 

536-5600 
Sutton Group Homes Realty Ltd. 
1M3 Blow Sitttt W, Toronto Ontario M6H1M4 

m 

Curiosidade- 
...e pouco mais! 
Foi sâbado, quando a 
parada estava a andar, 
rumo à Exhibition. O 
caior apertava. E vai dai 
houve quem prefèrisse 
bâter uma soneca. Nada 
mau, de reste. 
E neste caso até... à 

sombra da Bandeira de 
Portugai. E aqui, sim, 
reside a curiosidade! 
De reste, a bandeira 

nacionai portuguesa tem 
servido para muita coisa. 
Para fazer sombra, 
também, por que nâo? 
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JA mo VAI AO DENTI8TA 

CUSTA MUITO DINHEIRO??? 
HA DESCONTOS DE 2S% ATÉ S0%! 
Programas |>ara famHids, "seniorea' 

ou individuals 

infCHIKK) 

CONGRESSO LUSO-CANADIANO PASSA FRONTEIRAS... 

Um diàlogo oportuno 

Varias ministros participaram nesta "discussâo" com o 
Congresso Nacional Luso-Canadiano. No final, afoto. 

A ministra Elaine Ziemba foi a grande coordenadora da reuniao, 
que acabou por abarcar uma grande gama de assuntos e temas. 

Assim sendo,,. 
...foi uma reuniao altamente proveitosa. Com 
interesse até na data escolhida, em plena 
"Semana de Portugal". Como se diz noutro local, 
é intéressante que estes nossos problemas - do 
todo gérai da comunidade - sejam, também, 
tratados na altura em que se comemora o "Dia de 
Portugal, de Camôes e dos Comunidades Portu- 
guesas". Valeu a pena, por isso. 

Fatos de GLADYS ROTHMAN, 77 Bloor St. 5.' atular * Phone 325.6170. 

PREFERIR 0 COMERCIO 
QUE FALA A NOSSA LINGUA 
É AJUDAR A COMUNIDADE 

O primeiro-ministro pro- Durante a au- 
vincial, Bob Rae, recebeu, hâ 
dias, em audiência especial, 
a direcçâo do Congresso Na- 
cional Luso-Canadiano. A au- 
diência foi tanto mais de 
assinalar quanto é certo que 
O governo neo-democrata se 
encontrava (e encontra ainda) 
a braços corn diverses desa- 
fios que se pôem à sua con- 
diçâo de partido governa- 
mental, corn maiorja absoluta 
no Parlamento. 

Partido corn apoio habituai e 
maioritârio da parte dos sin- 
dicatos, viu grande parte des- 
sas organizaçôes sindicais 
retirarem-lhe o seu apoio, 
saindo mesmo da mesa de 
negociaçôes que tinham 
como objective permitir ao 
governo reduzir cerca de 2 
biliôes de dôlares na folha de 
salaries dos funcionârios 
pùblicos. 

De reste, este tema foi 
abordado, ainda que ao de 
leve, pelas cerca de duas 
dezenas de directores do 
Congresso Luso-Canadiano, 
durante a longa discussâo 
que mantiveram corn Bob 
Rae e corn vârios dos seus 
ministros. 
□ A "FORÇA 

DOS PORTUGUESES" 
Bob Rae haveria de lembrar 
que O Governo sente, bem 
latente, a "força dos por- 
tugueses" na maior e mais 
progressiva provîncia do 
Canadâ. Lembrou, por isso, 
que proclamaria, como o fez, 
0 "Dia de Portugal" no Par- 
lamento, como homenagem, 
nâo apenas ao Pais em si, 
mas, igualmente, aos luso 
canadianos que ajudam a 
engrandecer ainda mais o 
Canadâ. 

diência, os ele- 
mentos do Con- 
gresso apresen- 
taram diversos 
temas ao Go- 
verno, desig- 
nadamente um 
ou outro aspecto 
do insucesso 
escolar dos 
jovens portu- 
gueses, a onda 
de desemprego 
que se abateu 
por sobre a Pro- 
vincia e, natu- 
ralmente, por 
sobre a comunidade Portu- 
guese muito ligada à indûstria 
da Construçâo Civil, onde se 
chega a register - pelo menos 
entre os trabalhadores sindi- 
calizados - desemprego na 
ordem dos 40%. 

O primeiro-ministro 
provincial, no final dos 
trabalhos que teve corn o 
Congresso Nacional Luso 
Canadiano, dirigiu-se, logo, 
para a sala do Parlamento 
para o periodo - bem 
"quente", de resto, face ao 
contrato social a que os 
sindicatos se recusam a 
aderir - de perguntas e 
respostas. 

Os portugueses ficaram, 
ainda, a dialogar corn vârios 
ministros, designadamente o 
do Trabalho, Ed Phillips, que, 
no final, deveria dizer ter 
ficado dente de que a "via do 
diâlogo" foi aberta corn os 
portugueses e que importa 
agora estudar alguns dos 
problemas que lhe foram 
postos, designadamente no 
sector do emprego e do trei- 
no (ou retreino) para as no- 
vas tecnologias. 

□ Consulado 
Honoràrio 
de Cabo Verde 
em Toronto 

o Ministério dos Negôcios 
Estrangeiros de Cabo Verde 
estaria a estudar, jâ em fase 
adiantada, a instalaçâo de um 
Consulado honoràrio em To- 
ronto. Como dissemos, uma 
comunidade jâ algo nume- 
rosa, de uma forma gérai, a 
viver à volta do Caboverdiano 
Community Centre, parece 
merecer a instalaçâo de uma 
estrutura consular local, jâ 
que, agora, para tratar de 
assuntos relativos àquele 

pafs, tem de se servir do 
Consulado de Boston, nos 
Estados Unidos. 

Nesse sentido, MO ùltimo 
fim-de-semana, e como A 
VOZ noticiou, esteve na 
capital do Ontario, o vice- 
consul Alcindo Leite, que se 
avistou corn diversas enti- 
dades caboverdianas aqui 
residentes. 

□ "Merit Award" 
A Aliança dos Clubes e 

Associaçôes Portuguesas do 
Ontario, que organize, no 
Ontario, as celebraçôes do 
Dia de Portugal, de Camôes 
e das Comunidades Portu- 
guesas, atribuiu, este ano, o 
seu "Prémio Anual de Mérito", 

a tîtulo pôstumo, ao padre 
Luis Lima Esteves, que fale- 
ceu, em Novembre do ano 
passade. 
Como A VOZ noticiarâ corn 

mais destaque, noutra ediçâo, 
O jûri, composte por perso- 
nalidades comunitârias con- 
vidadas para o efeito, achou 
que O objective do prémio se 
ajustava, perfeitamente, às 
qualidades do padre Lima 
Esteves, na sua components 
de serviço comunitârio. 

O "prémio" em causa parte 
de propostas dos clubes inté- 
grantes da Aliança dos Ciu- 
bes e Associaçôes Portu- 
guesas do Ontario. 

O "Merit Awrard" foi entre- 
gue na sexta-feira, durante o 
jantar de gala das celebra- 
çôes de Portugal. 

□ Acordo 
de cooperaçâo 
corn a India 

o ministre provincial dos 
Transportes, Gilles Pouliot, e 
O ministre indiano dos Trans- 
portes de superficie, Jagdish 
Tytier, assinaram um memo- 
randum de troca de tecno- 
logia e experiência no sector 

A ministra Elaine Ziemba 
diria que, mesmo no sector 
dos serviços sociais e comu- 
nitârios, os portugueses 
necessitam de maior apoio e 
um mais ample leque de ser- 
viços. 

□ A OPINIÂO DOS JOVENS 
Foi particularmente sig- 

nificative a opiniâo de Paula 
Pires, uma jovem directora do 
Congresso Nacional Luso-Ca- 
nadiano, por parte da Asso- 
ciaçâo de Estudantes da Uni- 

versidade de Toronto. 
Acentuaria, a dado me- 

mento, que lhe parecia ester 
agora aberto o caminho "para 
que os mais jovens ganhem 
consciência de ser portu- 
gueses". 

Idêntica opiniâo deveria ser 
dada por Idalina de Jesus, 
uma jovem advogada, que re- 
feriu alguns dos problemas 
tratados corn os membres do 
Governo do Ontario, corn 
especial destaque para o 
Ensino e para o Trabalho. 

UROASIA 

dos transportes. Um massive 
crescimento econômico na 
India, durante a década de 
80, criou mais procura de 
redes de transportes. Assim, 
este acordo agora formulado 
abre as portas às empresas 
do Ontario para usar a sua 
experiência em âreas como 
O pavimento de ruas, segu- 
rança nas estradas e auto-es- 
tradas, gestâo de trâfego, 
reabilitaçâo de pontes, etc. 

□ Canada's 
Wonderland 

"Canada's Wonderland" estâ 
a anunciar um conjunto de 
concertos para a temporada 
do Kingswood Music Theatre. 
Trata-se da série "Pepsi" ao 
preço de 9 dôlares. 

Vejamos alguns dos progra- 
mas a apresentar; 12 de 
Junho, The Steve Miller 
Band/Paul Rodgers Band; 16, 
Poison/Damn Yankees/Fire- 
house; 21 de Agosto, Beach 
Boys. 
Todos os espectâculos - e 

sâo muitos - começam às 8 
horas da nofte. Mais infor- 
maçôes, acerca do programa 
de concertos, pelo telefone 
832-7000. 

t>cS'TAUllANT 
COZINHA INC. 
CHINESA 

E PORTUGUESA 

ÜNICA NO GÉNER0 EM TORONTO 
ENCERRA AO DOMINGoV/ARA DESCANSO 

DO PESSOAL 

COÇ^GERÊNCIA CHINESA QUE FALA P0RIUGUÊS 

ÂMBlENfi'FÂivirLiÂR” 
DUNDAS ST. W. TORONTO • Tel. 539 

(JUNTO A OSSINGTON E SOTTO MATOR BANK, 

ELECTRICIDADE.., 
Oner cconomizar??? 

Oner reduzir consnmos??? 
Oner Inz ambiental??? 

Oner ponpar lâmpadas??? 

CONTACTE HUTA 
Electronica, Ltd. 

ORÇAMENTOS GRATIS 

(416) 588"6808 
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UMA VITÔRIA TAMBÉM DA COMUNIDAPE 

Uma "licenciatura" 

Mesmo parecendo que um caso destes nâo significa nada mais 
do que o aproveltar das possibilidades de estudo deste grande 
pais, achamos, cada vez mais, que vaie a pena retirâ-lo da vala 
comum dos normais actos de estudo e colocâ-lo em pedestal que 
sirva de exemple. 

Sobretudo agora em que tanto se fala de treino e de retreino. 

que é mais do que 
ARMINDO SILVA acabou, agora, a sua licenciatura em 
"Business Administration". Para além do facto em si - 
vulgar, entre nos - realça o facto de Armindo Silva jâ nâo 
estar, de forma alguma, na idade tradicional de ser 
estudante. E isso dà à licenciatura uma dimensâo 
totalmente diferente. Que, honrando aquele nosso compa- 
triota, honra, afinal, a prôpria comunidade portuguesa. 
Ouvido pela Informaçâo, Armindo Silva haveria de tentar 

minimizar a situaçâo, dizendo que nâo era nada de novo. 
Por nossa parte, bem ao contrario, achamos que sim. 
Sobretudo nos tempos que correm. E é, afinal, gesto, que 
até deveria servir de exemple. 

ISSO... 

Equiparaçâo Social" sobre 
"Os seus direitos perante a 
lel". Decorre das 18.30 às 20 
horas, no 327 da Bathurst 
Street. 
Na terça-feira seguinte, o 

tema a debater sera acerca 
da indemnizaçâo por aciden- 
tes de trabalho. 

decem, por nosso intermédio, 
publicamente, todo o apc 
colaboraçâo e ajuda presta 
das domingo, dia 6, em Lis- 
towell, quando do incidente 
que ocorreu ao marido da- 
quela senhora. Manuel Pa- 
checo. 

Vitoria 
de Setübal 
em testa 

o Vitôria de Setübal Club 
of Toronto levou efeito, na 
sua sede social um jantar 
comemorativo do regresso 
do Vitôria de Setübal à pri- 
meira divisâo. Fol servido 
uma alcatra à moda da Ter- 
ceira 
Foi realmente intéressante 

o convfvio entre tantos que 
se interessam pelo Despor- 
to e pelo associativismo. 

□ Sanderson 
Library 

A "Sanderson Library" vai 
oferecer ao pûblico varias 
sessôes de informaçâo, de- 
certo a revestirem-se do 
maior interesse. 
Uma delas vai decorrer jâ na 

terça-feira, dia 15 de Junho, 
subordinada ao tema "Lei da 

□ Agradecimento 
oportuno 

Maria de Lurdes Pacheco, 
bem como os restantes mem- 
bres da sua famflia agra- 

□ 18.2 Pic-nic 
anuai 
do Comité 
Prô-Lar de 
Santa Maria 

É jâ no domingo, dia 20, que 
0 Comité de Toronto Prô-Lar 
de Santa Maria leva a efeito, 
no Weselka Ukrainian Youth 
Park, 4th line, perto de Acton, 
auto-estrada 7 entre a Trafa- 
lgar e a auto-estrada 25, o 
seu 18.“ Pic-nIc anuai. 
0 parque serâ aberto às 8 

horas da nolle e haverâ as 
habituais actividades de en- 
tretenimento. 
A Missa Campai serâ cele- 

brada por monsenhor Bastos 
às 11 horas. 

□ ”Nao" 
ao racismo 

"Anti-racismo" é a principal 
prioridade deste governo, 
mas nâo podemos esperar 
que as medidas do Governo 
resolvam todos os problemas. 
Cada pessoa que vive no On- 
tario tern um papel a desem- 
penhar por forma a tornar 
esta Provfncia livre de 

discriminaçâo, de racismo e 
de ôdio", disse Elaine Ziem- 
ba, ministra da Cidadania, no 
Parlamento, na passagem do 
primeiro aniversârio da di- 
vulgaçâo do relatôrio de 
Stephen Lewis acerca das 
relaçôes raclais no Ontario. 
A ministra deu nota da acti- 

vidade jâ feita para a neces- 
sâria impiementaçâo das re- 
comendaçôes entâo feitas, 
naqueie relatôrio. 

SATELLITE 
I nr\ / THE INDUSTRY 

JJI I y ^^jONE^ 

SERViNDO TORONTO 
HÂ MAiS DE 12 ANOS 

Ae 6 OPÇOES: 

□ Sistema rotative 
□ Instalaçâo 

SATELLITE CENTRES 

SATELITE 
VENDAS/SERVIÇO ESPECIALIZADO 

RTPIGRÂTIS 
Oferta da NMonai Stttf Me 

em adguris dos satéMes 

■RTP TRANSMITC EM DIRECTO PARA, 

O CANADÀ, VIA SATÉLITE, 

PROGRAMAS DE PORTUGAL 

■ESPECIAUSTAS EM 

INSTALAÇÔES RESIDENCIAIS 
E COMERCIAIS 

■DESCONTOS NA COMPRA 
DE EQUIPAMENTO EM GRUPO 

- E A PRESTAÇÔES 

Esclarecimentos em Português 

Pergunte por RUI GREGÔfUO 

CALL (416) 748-7 
SALÀO DE EXPOSIÇÀO 202A OAKDALE RD. UNIT 13 ( HWY. 400 & FINCH W) 

Comunidades m 5 
■N 

AUTO SALES 
« LEASING, LTD. 

NOVO 1993 GRAND CHEROKEE 4x4 

NOVO 1992 EAGLE 2000 G.T.X. (EM PORTUGAL "GALANTE") 

Venha conhecer GARANTIA 2000 

Precisamos de clientes 
interessados em comprar 

os carros ideaisU! 

ABERTO AOS DOMINGOS 
DAS 9.30 ÀS 14JO 

PARA MELHOR SERVIÇO 

0 ESPACO É PEQUENO, mS 0 
"STOCK" E GRANDE E BEM SORTIDOl 

2000 DUNDAS ST, W, TORONTO 
É o local onde vai fazer mais amigos 

e encontrar o carro novo ou usado 

que nécessita! 

533-2000 ■ 533-2021 
2000 DUNDAS ST. W. TORONTO 



14 de Jimho de 1993 

O Govemo Provincial do ra0es tiveram o seu "dia 
Ontario ass6ciou-se a maior" exactamente a 10 
todos os aspectos das de Junho. 
œlebra^es do "Dia de Logo pela manhâ, a partir 
Portugal. das 11 horas, era o has- 
Ainda que repartidas por tear da Bandeira Nacional 

vânos dias - que vâo até Portuguesa no mastro ceri- 
ao dia 26 - as comemo- monial da Câmara Munici- 

uma coroa de rfores, pelo 
présidente da Aliança dos 
Clubes e Associaçôes 
Portuguesas do Ontario, 
Manuel de Carvalho. 

Curiosa e bem sig- 
nificativa do apreço que o 
Govemo tem pelos portu- 
gueses foi a recepçâo 
dada no Queen's Park 
pelo primeiro-ministro 
provincial, Bob Rae. Ali 
sublinhou, uma vez mais, 
a componente "Comunida- 
des Portuguesas" do "Dia 
de Portugal", saudando. 

através dé uma plaça de 
reconhecimento, alguns 
dos portugueses que 
chegaram no barco "Sa- 
tumia", hâ 40 anos. Disse 
do muito que o Govemo 
lhe deve e da satisfaçâo 
que tinha em "começar a 
pagar essa divida de 
gratidâo". Bob Rae, do 
NDP, deu, depois, a pa- 
lavra a Lyn McLeod, do 
Partido Liberal, chefe da 
Oposiçâo oficial. 
E 0 facto de ser "Dia de 

Portugal" fez corn que. 

o Prof. Eduardo Lourenço séria, no sector cultural, a 
nota mais dominante das celebraçôes do "Dia de Por- 
tugal". Fol memorével a sua palestra. 

pal de Toronto. A fazer as 
honras da casa municipal, 
um luso-canadiano: o ve- 
reador luso-canadiano 
Martinho Silva. A ministra 
da cidadania, Elaine Ziem- 
ba, haveria de saudar os 
portugueses, nâo apenas 
pelo que fizeram ao longo 
dos séculos, mas também 
pelo que fizeram neste 
prôprio pais, desde hâ 40 
anos, tantos quantos tem 

a imigraçâo oficial por- 
tuguesa. 

A abrilhantar esta 
cerimônia - como haveria 
de acontecer corn outras - 
a Banda de Sâo Cristovâo, 
da Caranguejeira, Leiria. 

Mais tarde, às 2 horas, 
foi no majestoso High 
Park, a romagem de sau- 

dade ao monumento aos 
pioneiros da imigraçâo 
portuguesa. Ali foi deposta 

S Martin S. José*Isidro S. José 
556 College Street 
Toronto, Ont., Canada M6G 1B1 
Tel. (416) 923-6122 / 923-7128 

Antônio de Sousa, em palavras bem emotivas, agradecei 
a Bob Rae e ao seu Govemo a homenagem aos ploneiroi 
da emigraçào portuguesa. 

SILVA’S 
CARTÛES * CARTAS 

ENVELOPES * FACTURAS 
PROSPECTOS (Flyere), etc. 

PRI]\TIMG 

SE aprecia a quali> 
dade! SE gosta da 
perfeiçâo! SE tem ur- 
gência! SE quer ser 
bem atendido! SE ad- 
mira 0 bom profis- 
sional... 

ENTAO VENHA VISITAR-NOS PARA SE CERTIFICAR! 

1 575 DUPONT ST. TORONTO, ONT. 

ou TELEFONE (41 p- '^317 

6 m Cornunidadesmamm 

QUINTA-FEIRA FOI O NOSSO "DIA MAIOR" 

DIA DE PORTUGAL 

851-241a 
OU 520-6597 

ESCOLHA PROFISSIONAIS! NAO ARRISQUE! 

n^u.«J\.ntônio Novo 
159 TALL GRASSTR. WOODBRIDGE 

Toronto, Ont. L4L 3K5 

RECEBA UM MICRQ-ONOAS E AINOA ENTRE NO SORTÇIO DE UMA 
VIAGEM M CONTINENTE AÇORES OU MADEIRA 

inforiM-»: 851-2418 ‘ 520-6597 

J 


