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AdORES e MINHO consagrados em nas de Toronto ' 
O dia chuvoso e agreste nâo tirou beleza ao descerramento das 

plaças topommicas das novas ruas do bairro 21 (na Shaw St. 
a norte da Dupont), AÇORES Avenue e MINHO Boulevard, 

Os Vereadores responsaveis pela iniciativa 
Bety Disero e Dennis Fotinos (21) e Mario 
Silva (20), estavam radiantes assim como o 
José Ferreira -Présidente da Casa dos Açores 
e, Joâo Dias -Présidente da Associaçâo 
Cultural do Minho, que também se 
esforçaram (entre outros), para que este 
momento se tornasse realidade. 
As cerimônias foram presididas pelo 
Secretârio de Estado da Presidência do 
Conselho de Ministres, Dr. Vitalino Canas, 
acompanhado dos elementos jâ mencionados 
e ainda do Cônsul-Geral de Portugal em 
Ontario e Manitoba, Dr. Joâo Perestrello, pelo 
Ajunto do Secretârio de Estado das 
Comunidades Portuguesas, Dr. Vitor Caio 
Roque e, pelo Assessor da S.E.C., Eduardo 
Saraiva. Entre os présentes destaque também 
para o Juiz de Cidadania, Lamartine Silva e, 
Gonçalo Martins, Chefe dos Serviços Sociais 
do Consulado-Geral de Portugal e Porta-voz 
da Secçào do PS, em Toronto. 
O Rancho Folclôrico da Associaçâo Cultural 

do Minho aqueceu o ambiente corn a sua cor, 
müsica e alegria tâo caracteristicas. 
Na ocasiâo, auscultâmes a opiniâo do Dr. 
Vitalino Canas, sobre o acontecimento. 
-Sinto que somos uma grande naçâo, sinto que 
os portugueses estâo a fazer bem, sinto que os 
portugueses estâo a contribuir para o prestigio 
de Portugal onde quer que se encontrem. 
-Disse sem paragem o Secretârio de Estado. 
-Estas ruas no seu simbolismo obviamente 
representam que hâ conhecimento que a 
comunidade portuguesa jâ tem peso, tem 
importância, merece ser homenageada e, 
obviamente, quando a comunidade é 
homenageada é Portugal que também estâ a 
crescer e, portante, sinto-me muito bem aqui 
nesta zona a ver estas ruas, ruas novas com 
casas novas, e a serem associadas ao nome de 
Portugal e aos portugueses... 
-E, numa altura muito especial, os 25 anos do 
25 de Abril. Que mensagem deixa aos mais | 
jovens? j- 

i 
Continua na pagina 10 ÿ 

Senhor Santo Cristo 
dos Milagres - A Fé nâo esmorece 
A histôrica Igreja de Santa Maria, no Portugal Square, em Toronto, 
esta nos ùltimos preparativos para a tradicional testa em honra do 

Senhor Santo Cristo dos Milagres a 8, 9 elO de Maio. 

A semana que antecede as festas do 
Senhor Santo Cristo dos Milagres 
serâ preenchida corn pregaçâo e 
oraçôes como preparaçâo para as 
cerimônias. 
No sâbado, dia 8 de Maio, haverâ a 
mudança da Imagem do Senhor 
Santo Cristo, âs 5:30 da tarde, corn 

Missa solene e sermâo à entrada da 
Procissâo. 
O arraial, junto da Igreja de Santa 
Maria, serâ como sempre iluminado 
por milhares de lâmpadas 
multicoloridas, corn imensas lojas de 
venda de recordaçôes e concertos 
musicais: a partir das 8 horas da noite 

de sâbado, actuam as Bandas de 
Santa Helena, Santa Inès, de Laval e 
Santo Cristo. 
No domingo, realiza-se a Procissâo do 
Senhor Santo Cristo dos Milagres, 
corn saida da Igreja âs 3:30 da tarde, 
percorrendo as ruas habituais. Ao 

Continua na pagina 12 

55^ por minuto para Portugal. 
Continente, Açores e Madeira 1-877-209-7355 
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I Nos, em Festival Portugês TV, 
I fest^amos no domingo 25 de Abril 
I a revoluçâo que devolveu -hâ 25 
I anos atrâs- a democracia e liberdade 
I a Portugal e ao seu Povo e, por feliz 
I coincidência, os 24 anos de 
I existência do programa televisivo, 
I iniciado a 25 de Abril de 1975! 
I Recordamos como se fosse hoje as 
I vozes dos "velhos do Restelo" na 
I critica à nossa chegada à TV e, pior 
I que isso, a habituai sentença, mais 
I "um para acabar daqui a dois ou 
I très meses"! Algumas dessas vozes jâ 
I deixaram o nosso convivio por 
I directrizes do Destino outras, 
I engoliram "os sapos" conforme 
I puderam e, bem ou mal digerido, 
I pululam à nossa volta pedindo as 

benesses necessârias para um 
possivel acréscimo de grandeza à 
sua pequenez. 
Nunca nos importamos corn isso! 
Sabemos que a vida é assim mesmo 
e que os grandes -homens e 
mulheres- nào precisam de andar 
em bicos-dos-pés! 
Nos, responsâveis do "Festival 
Português TV" e todos quantos em 
nés acreditaram -e sào muitos, 
graças a Deus- estamos de parabéns, 
mesmo que amanhâ, como manda a 
lôgica, acabemos o programa e se 
abram caminhos a terceiros, mais 
novos ou mais capazes. Na vida 
nada morre, apenas tudo se 
transforma... 
Um abraço apertado ao Frank 

Alvarez que, alheio às vozes..., 
continua impâvido e sereno, a 
cumprir a sua missâo, corn os 
companheiros de sempre, dentro 
das suas melhores capacidades e 
boa-vontade. Isto custa a muita 
gente, mas...a vida é mesmo assim! 

Se o 25 de Abril de 1974, jâ corn 
"barba", ainda nâo chegou a todos, 
como poderemos nos ter essa 
pretensâo? 
Por tudo isto, insistimos, convictos: 
25 de Abril, SEMPRE !!! 

José Mario Coelho 

r 

TU CA TU LA coin os Leitores 
Olâ, amigos. 
Esta a chegar o dia da Mae. 
Um dia muito especial para todos nos 
por tudo o que sentimos por essa 
mulher maravilhosa e pelas pressées 
comerciais que 
recebemos de todos os 
lados. 
Mas, esta segunda 
faceta, nâo nos 
intéressa. Fiquemos pelo 
carinho e respeito que 
todas as MÀES do 
mundo nos merecem. 
A nossa assinante- 
colaboradora, Lili 
Pereira, de Toronto, 
enuiou-nos très quadras 
da sua autoria para 
dedicar ' a sua Mae 
extensivas, claro, a 
todas as Mâes. Reza, 
assim: 

Mae, és a dona do meu ser 
Os passos que devo seguir 
Sem ti nâo dâ p'ra viver 
Contigo eu vou conseguir 

No teu rosto vejo marcados os anos 
No teu coraçâo sinto q'â sofrimento 
Mesmo entre anos e desenganos 
Nâo me esqueces um sô momento 

A Deus eu vou pedir sem fim 
P'ra que teu coraçâo continue a bâter 
P'ra que fiques juntinha a mim 

Porque eu nâo te posso perder! 
A propôsito, vou desafiar os nossos 
Leitores a se debruçarem sobre a 
palavra MÀE e a nos enviarem um 
Acrdstico correspondente como, por 

exemplo, este: 

Maravilha serena 
Alma da familia 
Esperança suprema. 

Os nossos vizinhos do 
lado -temos boa 
vizinhança-, a 
companhia de 
telecomunicaçôes 
Mondetta, vai dispôr do 
seu escritôrio e dos seus 
telefones para que, 
GRATIS, os nossos 
Leitores e portugueses 
em gérai, telefonem 
para Portugal 
Continental, Açores e 

Madeira, às mâes ou familiares 
chegados, no DIA da MÀE, dia 8 de 
Maio. Podem usar os serviços da 
Mondetta gratuitamente, dia 8 de 
Maio, entre as 12:00 e as 15:00 boras. 
Entretanto, a MONDETTA, 
inaugura o seu escritôrio no 1087 
Dundas St., West, Suite 202, no 
mesmo dia, entre as 11:00 am e as 
12:00 boras. 
Bom dia da Mâe, corn a Mondetta, 
em Toronto. 

JMC 

0 pnlo dos 100 dolos! 

O jovem Emanuel Cugliari, de 9 anos de idade, é jâ um idolo. Adora 
jogar futebol e, nas duas épocas em que pratica o seu desporto favorito, 
jâ marcou 102 golos !!! 
Bolas, é obra, mesmo entre crianças. O puto é filbo do casai amigo 
Ludovina e Domenic Cugliari, proprietârios da Casa do Espirito Santo, 
em Toronto. 
Este pequeno "terror" dos guarda- 
redes, admira o Ronaldo e a 
selecçâo do Brasil. Tem prazer em 
jogar futebol e boquei e deseja ser 
profissional de futebol. No dia em 
que marcou o golo numéro 100 
bouve bolo, parabéns a você 
e...festa rija. Desejamos ao 
Emanuel, uma mistura de sangue 
português e italiano, as maiores 
felicidades. Muitos saûde, muitos 
golos e muita alegria. 

fl/* 
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Pequenas historias 
de GENTE grande 

O Joâo Manuel de Sousa, um 
madeirense de boa cêpa, anda 
sempre num virote... E um 
habilidoso nato e, por isso, nâo para 
um segundo na sede-social do 
Canadian Madeira Club ou no 
Madeira Parque, reparando isto ou 
aquilo, pondo canalizaçôes, 
ciurcuitos eléctricos, etc... O Joâo 
Manuel Sousa, nasceu em 10 de 
Março de 1950, no Sitio das 
Figueiras, Caniço, Madeira. Chegou 
a Toronto, Canadâ, em 6 de Junho 
de 1965. 
Ao chegar, começou por ser, durante 
alguns anos, ajudante de cozinheiro 
no Park Plaza Hotel e, depois, 
montador de partes de automôvel na 
fâbrica de montagem da Ford, o que 
lhe preencheu os primeiros dez anos 
de Canadâ. Como tinha 
conhecimentos de construçâo civil e 
muitos amigos no circuito da 
construçâo, mudou as "agulhas" para 

Joào e Jane Sousa. 

esta profissâo. Em Abril de 1974 
(Abril de 74, também histôrico para 
O Joâo), empregou-se na Ontario 
Hydro, trabalhando em fundaçôes, 
reforços e barragens. Nas horas 
vagas (?), tem ainda a sua prôpria 
comp^nhia, "Primewell Canada", 
especializada em canalizaçôes e 
esgotos... E, segundo nos afirmou, o 
seu "seguro" para depois da reforma, 
dentro de poucos anos. 
Joâo Manuel Sousa, casou corn Jane 
Anne Sousa, em 1971. Conheceram- 
se na CNIB-Canadian National 
Institude for the Blind, onde Jane 
ensinava nataçâo às crianças 
déficientes e, ojoâo, transportava- 
-os. Jane Anne, nasceu em Liverpool, 
Inglaterra, em 20 de Setembro de 
1952 e mudou-se corn a familia para 
o Canadâ, em 1957. 
O casai Sousa tem dois filhos: 
Daniel, nascido em Brampton, em 6 
de Setembro de 1972, contabilista de 
profissâo, casado. 
E, Dinis William, que nasceu em 
Mississauga, em 18 de Maio de 1975, 
vendedor especializado e, também, 
casado. Ambos jâ deram netinhos 
ao Joâo e à Jane Sousa. 
Actualmente, Jane e Joâo Sousa, 
vivem numa bêla casa, situada em 
Bobcaygeon, Kwarthaw, Ontario. 
Uma situaçâo que faz corn que 
Joâo Manuel Sousa, use durante a 
semana a casa dos pais, em 
Toronto, na medida em que 
trabalha sem poiso certo por todo 
o Ontario e, a sua casa, fica bem 
longe da mega-cidade. 
Como sôcio do Canadian Madeira 
Club, é um membro bastante 
activo como jâ o dissemos, e, 
agora, prepara-se para a grande 
festa dos madeirenses, a festa da 
Padroeira da Madeira, Nossa 
Senhora do Monte. Isto, porque, o 
Joâo Manuel Sousa é este ano o 

Dra. Tatyana Craescu, D.D.S. 

O mais completo e moderne 
serviço de cirurgia dentâria, 

limpeza de dentes e cuidados corn 
a boca. 

isAceitam-se todos os tipos de seguros HAbertos à noite (Terças e Quintas) 
ikParque de estacionamento nas traseiras ■ùFala-se Portugtés 

Para uma consulta telefone: 787*8897 

1818 Eglinton Ave., w., suite 5, Toronto (esquina corn a Dufferin) 

Joào Manuel de Sousa 

Festeiro das festas de N. Sra. do 
Monte, que terâo lugar no Madeira 
Parque, a 14 e 15 de Agosto de 1999. 
Ele, e a sua Comissâo de Fstas, têm 
muito que fazer até la... 
O Joâo Manuel Sousa, tem como 
passatempos favoritos, dançar e 

pescar. Joâo Manuel Sousa, mantém- 
se na Ontario Hydro e, quando a 
reforma chegar, vai dedicar-se aos 
pequenos trabalhos de construçâo 
civil, à pesca e...aos netos! 
Aquele abraço, carojoâo. 

JMC 

IAPRESENTE ESTE CUPÀO NO DIA DO SALDO E, NA | 
COMPRA DE UM VEICULO NOVO, RECEBA UM 

' LEITOR DE CD'S ABSOLUTAMENTE GRATIS! ■ 

(416) 345*9900 1030 King St., w., na esquina corn a Shaw. 
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CA PARA N6$... 
O actual elenco camarario desta 
cidade de Toronto, poderia bem ser 
tornado como exemplo a seguir por 
outras edilidades, nâo so do 
Canada, como também de Portugal. 
Conhecemos algumas dificuldades 
economicas, com que se debatem 
algumas regiôes do nosso pais de 
origem no tocante a verbas e sua 
distribuiçâo mas, estamos em crer, 
que o principal problema passa 
sobretudo pela inércia de algumas 
administraçôes. 

O actual présidente da Camara de 
Toronto prometeu e cumpriu, alias. 

como é seu apanâgio. Nâo haverâ 
aumento de impostos de 
propriedade no ano em curso. Por 
vezes podemos ser levados a pensar 
ser fâcil cumprir promessas, mas, na 
realidade, sô quem tem capacidade 
de gestâo é capaz de o fazer. O 
orçamento camarârio foi 
equilibrado e, tal como Mel 
Lastman garantiu, nâo hâ aumento 
de impostos. Parabéns ao gestor e 
seu elenco de vereadores que, 
nalguns casos, talvez pudessem vir a 
coopérât mais ainda. Afinal, nâo 
nos custa acreditar que, para se 
administrât politicamente, nâo é 

Curtas do Canada 
o Canada vai mandat mais 800 
militâtes para os Balcâs. Os membros 
de Lord Strathcona Horse vâo fazer 
parte da brigada liderada pela 
Inglaterra, na Macedonia. Segundo o 
PM Jean Chrétian, as tropas estarâo 
prontas para entrât no Kosovo, logo 
que o acordo de Paz seja assinado. 
A Oposiçâo, liderada por Preston 
Manning, pretende uma votaçâo no 
Parlamento, antes de o Canada 
enviar os militâtes para os Balcâs. 

Os Vereadores da Câmara Municipal 
de Toronto aprovaram um 
Orçamento equilibrado, mantendo os 
numéros em 5 biliôes e 539 milhôes e, 
congelando, os impostos de 
propriedade de 1999 nos niveis de 
1997/98. Mel Lastman, afirmou e 
cumpriu, a sua politica de aumento 
Zero. 

Em Paris, Ontario, a Policia evacuou 
os residentes na area de uma Escola 
local, devido a chamadas anônimas, 
de que haveria uma bomba no 
edificio. Na realidade, a Policia 
encontrou embrulhos corn bombas 

artesanais, que foram desmanteladas 
cuidadosamente, na Escola de North 
Ward. 
Por outro lado, numa Escola em 
Alberta, um jovem aluno de 14 anos, 
disparou sobre dois companheiros, de 
17 anos. Um deles morreu e, o outro, 
esta em situaçâo critica no Hospital. 

Cerca de 800 mil utentes dos 
transportes pùblicos rodoviârios de 
Toronto vâo ter de pagar mais pelos 
bilhetes de passagens citadinas. 
Viajar de metropolitano, eléctrico ou 
autocarro, vai custar mais 10 
centimos por bilhete, segundo a 
informaçâo dada apôs votaçâo na 
Câmara. Isto, para que os TTC, 
possam pagar os aumentos 
prometidos aos funcionârios. 

No futebol, a Irlanda do Norte e o 
Canada, empatarm 1-1, num 
amigâvel realizado em Belfast. Foi a 
estreia de Holger Osieck, treinador 
do Canada. Marc Bircham, marcou 
pelo Canada e, Paul McVeigh, pela 
Irlanda do Norte. 

Helder Madeira, em Toronto 
A convite da Associaçâo 
Democrâtica, esteve entre nés Helder 
Madeira, antigo présidente da 
Câmara do Barreiro, Governador de 
Setübal e, actualmente. Présidente da 
Assembleia da Câmara do Barreiro, 
para participât nas comemoraçôes 
dos 25o. aniversârio do 25 de Abril de 
1974. O antigo sindicalista e activista 
politico na clandestinidade, membro 
do PCP, participou também em 
debates realizados pela Associaçâo 25 
de Abril de Toronto, na companhia 
do "Capitâo de Abril", Coronel Santa 
Clara Gomes. Como sempre, Helder 
Madeira, soube -corn o saber da 
experiência- falar da vida do pais, das 
autarquias e do 25 de Abril. Um 
politico que dâ gosto ouvir. Na foto. 

acompanhado pela présidente da 
Associaçâo Democrâtica, dâ uma 
entrevista na CIRV-fm, para a grande 
comunidade portuguesa. 

necessârio ser-se politico. Basta que 
se saiba de gestâo e ter espirito 
inovador. Quanto aos anos, estes 
nâo pesam. E ver-se a actuaçâo do 
actual présidente que nâo pâra de, 
cada vez mais, divulgar e vender as 
coisas boas que esta cidade tem para 
oferecer. Mel Lastman nâo bebe, 
mas promove como se o fizesse, a 
cerveja de Toronto. Isto é querer e 
saber administrât uma cidade tâo 
vasta como a nossa, sempre bem 
disposto e pronto a defender a sua 
cidade como a melhor do Mundo. 
Talvez seja tempo de se aprender 
um pouco corn este homem que, 

vocacionado para o negôcio, é 
I sem dûvida, um professor de 
I marketing. Talvez seja altura dos 
I nossos politicos ou candidatos, 
I acompanharem a vivacidade de 
I Lastman e tirarem proveito das 
I grandes liçôes de administraçâo 
I que nos oferece em cada 

intervençâo. Poderâ por vezes, 
baver alguma fricçâo de partidos 
de sinal contrârio ou de 
preferências de liderança, mas 
continuo a pensar que, e 
atendendo ao “momentum”, este 
lider foi o que nos provou ser o 
mais eficiente. 
Esta administraçâo faz-nos pensar 

nos problemas corn que se debatem 
algumas edilidades nos Açores, para 
resolver o problema da reconstruçâo 
das habitaçôes danificadas ou 
destruidas pelo sismo de 9 de Tulho 
de 98. 
Nâo serâ possivel emprestar este 
présidente, apenas por um mês, à 
regiâo Açores e para que se vejam, 
de uma vez por todas, os problemas 
resolvidos? Até em regime de férias 
estamos. convencidos que Mel 
Lastman séria o lider ideal para que, 
algumas edilidades, nomeadamente 
do Pico e Faial, conhecessem o real 
significado da expressâo “Team 
Spirit”. Afinal séria para beneficio 
de todos. 
Mel Lastman jâ nâo é criança e vai 
fazer falta, mesmo partindo do 
principio de que ninguém é 
insubstitulvel. 
Mel tem desempenhado corn 
excelência a missâo para que foi 
escolhido. Parabéns aos que o 
elegeram e muitos anos de vida 
àquele que é o primeiro présidente 
da Câmara desta agora chamada 
Megacidade e que é a menina dos 
olhos de muitos luso-canadianos. 
Ou nâo serâ? 

Luis Fernandes 

ERVANÂRIA VnORIA inc. 
PRODUTOS NATUR/4IS E MEDICINA HOMEOPÂTICA 

Conceiçâo Baptista e Helder Madeira, 
no estûdio da CIRV-fm. 
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// Estou^ Pai... ;Op o bébé jâ 

nasceu... e sabes uma coisa^ 

eu também assist! ao parto. 
G 

Depuis foram os médicos 

que me assistiram a mim... 

depois de ter desmaiado! // 

Oferta do programa de poupança Bell FirstRate^w 
Preocupe-se coin menos uma coisa. 

Serviços de alla qualldade a preços baixos e fixos para Portugal, 24 horas por dia, corn 

a Bell. Sem despesas mensais mi'nimas. Sem ter de ligar numéros adicionais. Todas as 

chamadas directas para Portugal custam apenas 70c por minuto. De dia 

ou de noite. Va lâ, telefone - e fale o tempo que quiser, sempre que quiser.; 

Bell • Serviço da mais alta qualldade a preços mais baixos. 

A» ins. 
J- ^^-800.4^^ Pf. 

% 

FirstRate é uma marca comercial registada da MTS, usada sob licença. Estas tarifas aplicam-se nas chamadas de ligaçâo directe 

e// 



6 MISCELÂNIA 
Sexta-feira, 30 Abril, 1999 

O MILÉNIO 

Um dos grupos sociais que ao 
longo dos tempos mais tem 
despertado a curiosidade 
histôrica, pelo seu enquadramento 
na sociedade e especialmente pelo 
posicionamento que tem tido e a 
forma como se tem relacionado 
corn os demais intervenientes da 
vida social, sào os Judeus. 

Alias, logo que procuramos 
referências sobre a sua histôria somos 
confrontados com um pressuposto 
que nos dâ indicaçôes preciosas sobre 
O modo como devemos encarar a sua 
realidade. 
O Judeismo, ou melhor, o carâcter 
religioso que lhe esta subjacente, 
obriga-nos a ter um trajecto 
metodolôgico mais acutilante e a 
descer aos fundamentos teolôgicos e 
histôricos do Antigo Testamento para 
melhor compreender o seu trajecto. 
Aqui, encontramos um aspecto no 
quai este Povo fundamenta a sua 
existência e o seu percurso. 
Apresentam-se como enviados de 
Deus, para cumprir uma profecia 
Divina existindo um dualismo Povo- 
Religiâo inseparâvel. 

CifiiloH da Hsléria de MIL L' UVU 
Os Judeus começaram por ser 
obrigados a fugir da Judeia para o 
exilio de onde regressaram- sô em 537 
a.C., tendo recuperado a liberdade 
religiosa e a autonomia politica sob o 
auspicio dos Persas. 
Em 445a.C., acabaram a reconstrtiçâô 
das muralhas dejerusalém tendo sido 
completada por essa altura a Eei 
Judaica. 
Entre outros aspectos essa Lei proibia 
os casamentos corn gente que nào 
fosse da sua ascendência, despedia as 
mulheres pagâs para que melhor se 
protegesse a pureza da raça e dos 
preceitos Divinos. 
Segue-se um periodo em que 
Alexandre Magno conquistou a 
Palestina ern 332 a.C.. 
Mais tarde, é o Egipto que a domina 
até 197 a.C.. 
A Siria entre 197 e 142 por Anticono 
III ocupou tambem a regiâo. 
Corn Anticono IV surge uma época 
de terror e perseguiçâo corn a sua 
ambiçâo de helenizar a zona. 
E Judas Macabeu que em 164 repôe o 
culto Judeu dando-se em 135 a 
independência da Judeia. 
No entanto, Pompeu em 63 pôe fim à 
independência. 
Herôdes é entretanto procurador da 
Judeia e Governador da Galileia, 
sendo instituido Rei da Judeia. 
Estrategicamente casou corn Mariam, 
neta de Hircarso II, para legitimar 
pelo sangue o seu reinado. 
É Tito que no ano 70 d.C., vem pôr 
fim a este primeiro periodo que. 

como se verifica, foi bastante 
conturbado, corn atentados 
constantes à independência, violaçôes 
do seu territôrio e pressées sobre a 
sua fidelidade à causa religiosa. 
Esta busca constante de um pedaço 
de terra, é um dos aspectos que révéla 
uma das mais antigas lutas do povo 
judeu e constitui uma das mais duras 
provas que résulta da profecia Divina. 
Sào muitas e variadas as referências 
BibUças à “terra prometida”, ao 
Remo que o Enviado de Deus viria 
governar ê acerca do Seu reinado. 
Daqui résulta que, sendo os Judeus 
pre-destinados a fazer cumprir a 
profecia assumiram um profundo 
carâcter politico-teolôgico, alias 
ainda hoje decisive no seu 
pensamento. 
Os Judeus, ao contrario da tendência 
da época, eram ferverosos defensores 
de um sô Deus e uma sô crença, logo, 
do monoteismo, que na altura a que 
me estou a referir era bastante 
complicado. 

Aceitando assim desta maneira 
incondicional a “Sina” que Deus lhes 
determinoUj foram-se espalhândo por 
todo o Mundo em consequêneia da 
dificil ; ïSituaçâo por que fbram 
passando, vindo a desenvolver no 
exterior, actividades variadas, à 
imagem das que desenvolveram em 
Portugal, como jâ tive oportunidade 
de referir noutra ocasiâo. 
Economia, Finanças, Advogacia, 
Politica, Medicina, entre outras. 
Quando se dâ a independência de 

Portugal, eles constituem jâ um 
estrato bem enquadrado em âreas de 
actividade decisivas para o 
desenvolvimento do Pais e em 
negôcios que os vêm a tornar 
fundamentals à economia. 
Instalaram-se em bairros prôprios, as 
Judiarias, onde se organizavam corn 
as suas escolas, as suas Leis, a sua 
moral, os seus negôcios e até mesmo 
um esquema de segurança montado 
para que pudessem evitar as vârias 
perseguiçôes de que eram alvo. 
Aliâs, pode dizer-se que sempre que 
os Judeus atingiram um peso 
econômico e social acentuado e 
déterminante para o pais de 
acolhimento, sofreram a perseguiçâo, 
quer do poder instituido, quer da 
populaçào em gérai, tentando dessa 
forma limitar a sua actividade ou 
mesmo obrigâ-los à retirada. 
Desta forma, foram alvo de vârias 
nacionalizaçôes e viram os seus bens 
confiscados em diferentes situaçôes e 
por vârios tipos de governos. 
O Rabi, personagem que descende da 
noçâo de mestre, Doutor da Lei e de 
Senhor, forma como os Apôstolos 
tratavam Cristo, ocupavam-se da 
tarefa de estudar e ensinar os 
Cânones e mais tarde a Tora, Lei 
transmitida por Moisés. 

Voltarei a este assunto numa das 
prôximas crônicas, em que 
procurarei enquadrâ-los nos vârios 
aspectos da vida da histôria do nosso 
Pais. 
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Montemor-O-Novo: descobertas 
duas pedras tumulares 

Duas campas, uma do século XVIII 
e outra, em alto relevo, 
presumivelmente do século XVI, 
foram descobertas no decorrer das 
obras de restauraçâo da Igreja do 
Convento de Sâo Domingos, em 
Montemor-O-Novo. O arqueôlogo 
Mârio Varela Gomes disse que o 
achado "por si sô nâo se reveste de 
grande valor", no entanto constitui 
a prova de que "muita da histôria 
de Portugal e, em particular, do 
concelho de Montemor-O-Novo 
estâ ainda por descobrir". O 
achado, na ultima capela lateral, 
situada no lado direito da igreja, foi 
descoberto na sequêneia das obras 
de beneficiaçâo do recinto, que 
conta agora corn um novo 
pavimento. Varela Gomes, 
responsâvel pelas obras, adiantou 
que "a melhor forma de protéger 
estas pedras tumulares passa pela 
utilizaçâo de um vidro espesso, que 
permitira as pessoas ver os tùmulos 

sem os desgastar". O Convento de 
Sâo Domingos é propriedade do 
Grupo de Amigos de Montemor-O- 
Novo (GAM), que o adquiriu, em 
1967, por 200 mil escudos para ai 
ficar sediado. O elevado grau de 
degradaçâo do imôvel obrigou o 
grupo a despender, ao longo dos 
anos, "elevadas somas de dinheiro" 
para trazer ao convento a sua 
dignidade, disse um responsâvel do 
GAM, salientando que o imôvel 
estava cheio de entulho e a igreja, 
entre outras funçôes, era utilizada 
como pombal. "Este esforço por nos 
desenvolvido, além de ser moroso, 
tem feito corn que o grupo invente 
formas de arranjar dinheiro, uma 
vez que este tipo de edificios tem de 
ser restaurado por quem sabe", 
afirmou o capitâo José Claudino 
Tregeira, director do GAM, 
frisando que a mâo-de-obra 
especializada é "dificil de 
encontrar" e "cara". 

Para mais informaçôes: (416) 538-0940 
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CANADÂ7 

'^Ontem 
O meu Nuno 

marcou o 
golo da vitoria ^ 

da équipa dele... 
agora vâo às finais. 
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Sô é pena é que corn 4 anos 
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DUNDAS & LANSDOWNE 
Divisées- 7 Cozinhas-2 
Casas de Banho- 2 Garagem ~ sim 
Cave -Poracabar 
Preço - $154,900 

DUFFERIN & WALLACE 
Divisées - 9 Cozinhas - 3 
Casas de Banho - 3 Garagem - sim 
Cave - apartamento 
Preço - $199,000 

BATHURST & DUNDAS 
Divisées - 4 Cozinhas - 2 
Casas de Banho ~2 Garagem -nào 
Cave - Acabada 
Preço - $174,500 

BRAMPTON / TOWNHOUSE 
Divisées -6 Cozinhas - 1 
Casas de Banho - 3 Garagem - sim 
Manutençâo -$100.38!mês 
Preço - $168,900 

COLLEGE & MANNING 
Divisées - 7 ^ 
Casas de Banhç^Êk\3bamgem ~ sim 
Cave^ 
Preço ^ l52,000 

DUFFERIN & DUPONT 
Divisées - 9 Cozinhas - 2 
Casas de Banho - 2 Garagem - sim 
Cave - semi-acabada 
Preço - $224,000 

(416) 536-4194 /1-800-876-3102 
1593 Dundas St., W., Toronto 

Condenaçâo deverà chegar a 
poucos - bastonârio 

Dos 157 casos de alegada 
corrupçâo entre os cllnicos e os 
laboratôrios que a Inspecçâo- 
Geral de Saùde (IGS) fez 
chegar à Ordem dos 
Médicos "sâo poucos os 
que merecem 
condenaçâo" por este 
organisme profissional. Esta 
convicçâo foi expressa terça- 
feira pelo bastonârio da 
Ordem dos Médicos, 
Germano de Sousa, que se 
referia aos casos passiveis de 
condenaçâo no âmbito do 
côdigo disciplinar da Ordem. 
Apesar de considerar "poucos" 
os processes que podem conduzir 
a uma condenaçâo, Germano de 
Sousa referiu que é intençâo da 
Ordem dos Médicos "castigar quem 
deve ser punido e ilibar os que nâo 
têm responsabilidades". Cabe agora 
ao conselho disciplinar da Ordem 
averiguar se hâ matéria para a 
condenaçâo destes profissionais, 
tende Germano de Sousa garantido 
que todos os casos enviados pela IGS 
serâo objecte de investigaçâo. No 
entante, adiantou, "a grande maioria 
dos casos nâo confirma falha 
deontolôgica ou ética por parte dos 
médicos". "Em causa esta a eventual 
relaçâo entre uma alegada benesse 

dada por um laboratôrio e a 
posterior prescriçâo médica" da 

autoria desse profissional, 
afirmou. Os processes 
indiciam o envolvimento 
de seis laboratôrios, entre 
estes a Bayer (relacionada 
corn nove casos), cujo 
antigo delegado de 
informaçâo médica 
Alfredo Pequito foi o 
autor das primeiras 
denüncias de alegadas 

"relaçôes perigosas" entre 
os médicos e os laboratôrios. 
Corn um processo contra a 
Bayer por despedimento - e 

Garcia Pereira como advogado -, 
Alfredo Pequito tem denunciado, 

desde 1997, alegados casos de 
corrupçâo entre médicos e 
laboratôrios. O processo reùne 80 
volumes e 30 anexos. Sô em provas 
foram recolhidos 17 mil documentes. 
Se a Ordem dos Médicos nâo vê 
grandes razôes para condenar estes 
profissionais - por falha deontolôgica 
ou ética -, jâ a Inspecçâo-Geral de 
Saùde optou por levantar processes 
disciplinares a todos eles, corn base 
em eventuais irregularidades ao 
estatuto do funcionalismo püblico. O 
processo encontra-se sob segredo de 
justiça. 

Da aldeia para o mundo por 
100 contos - Arons de Carvalho 

o secretârio de estado da 
Comunicaçâo Social, Arons de 
Carvalho, anunciou que as radios 
locais vâo poder emitir para todo o 
mundo via Internet por 100 contos 
mensais. 

Na abertura de uma série de 
debates sobre a imprensa regional, 
em Oeiras, Arons de Carvalho 
revelou a existência de negociaçôes 
entre o governo e a Telepac, 
empresa fornecedora de acesso à 
Internet. 
Arons de Carvalho apontou a 
quantia de 100 contos por mês para 
utilizaçâo do sistema de 
transmissâo Real Audio, mas disse 
acreditar que "no futuro o preço 
possa baixar". "Isso dépende mais 
da Telepac do que de mim", frisou. 
O secretârio de estado prometeu 
estudar apoios do governo que 
possam reduzir ainda mais o preço 
da utilizaçâo do serviço de emissâo 
pela Internet, dependendo da 
receptividade e aceitaçâo das 
radios locais. Contudo, preveniu, 
"nâo sera fâcil este ano, porque o 
Orçamento de Estado tem limites". 
Arons de Carvalho criticou o 
actual modelo de porte pago para a 

imprensa régional, em que o 
governo paga a distribuiçâo dos 
jornais pelo correio, 
"desincentivando-os de apostar na 
distribuiçâo" nos concelhos onde 
sâo feitos. Mas "por muito que a lei 
seja polémica, nâo vamos alterâ-la", 
afirmou. 
O secretârio de estado falou ainda 
da "revoluçâo digital" que se 
aproxima em todas as âreas da 
comunicaçâo. O cenârio de futuro 
é da televisâo digital a substituir a 
transmissâo hertziana e do DAB 
(Digital Audio Broadcasting) a 
tomar o lugar do FM, disse. Sem 
"empenho, profissionalismo e 
diferença", os meios de 
comunicaçâo locais nâo 
conseguirâo sobreviver, alertou. O 
ciclo de debates "Imprensa 
Regional - Sobrevivência, redençâo 
ou ültima Oportunidade?" decorre 
até sexta-feira no auditôrio da 
Biblioteca Municipal de Oeiras, 
organizado pela autarquia. 

Entre os intervenientes, estâo 
nomes como o jornalista Joaquim 
Letria, o historiador Jorge Miranda 
e o présidente da empresa TV 
cabo, Graça Baü. 
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COMUNIDADE 9 

Pois bem... 
Jâ que as coisas que, 
constituindo o fado da nossa 
vida, se iam desfolhando na 
“mùsica que a gente gasta” 
e como sâo de caràcter 
historico, (pelo menos para 
mim), eis que o titulo muda 
e Hca mais a propôsito por 
ser perpétue. 

Jâ aqui ficou dito que, comparada 
com a mais grave e mortal doença, a 
mente humana é muito mais létal e 
nâo sô deixa vestigios, como também 
afecta profundamente o 
desenvolvimento, pondo em perigo as 
geraçôes futuras e a prôpria 
existência tal como a conhecemos. 
Teimosamente, alguns de nos, vâo 
alertando para a complexidade do 
présente que vai prejudicando o 
futuro dia apôs dia. No entanto o eco 
dessas observaçôes e esclarecimentos 
nâo surtem o efeito que era bom 
esperar. 
Deixar de fumar... Sim, vou deixar de 
fumar... Nâo tenhd problema nenhum 
em o fazer, até porque jâ o fiz uma vez 
e nâo me custou nada. Portante posso 
fazê-lo outra vez. Vezes sem conta 
ouvi eu jâ isto e, claro, quem o diz 
nunca o faz, a menos que o seu estado 
de saùde esteja tâo deteriorado que 
seja forçado a desistir. Ninguém 
duvida hoje, mesmo os fumadores, 
que faz mal â saùde. 
O meu carro estâ a deixar sair muito 
fumo do escape, tenho que mandar 
ver isso... Eis que o dono do carro deu 
conta do problema, mas quanto a 
“ver isso”, trata-se de uma expressâo 
in temper al que para jâ nâo vem ao 
caso. 

Procrastinar parece ser entâo o que 
mais apetece â vontade humana, que 
a apelidar-se de indomâvel, mais 
parece um fio de âgua que corre 
sempre pelo caminho mais fâcil, isto 
é, para baixo. Para quê lutar contra o 
caminho mais fâcil para tornar o 
mundo melhor se eu daqui a uns anos 
jâ câ nâo estou? Ora, a juntar-se ao 
procrastinar, eis que chega o egoismo, 
combinaçâo que decerto nâo deixa 
ninguém duvidar do seu poder de 
autodestruiçâo. Se hoje sabemos 
duma lei que se chama “Principio 
Incerto” na formaçâo de tudo o que 
nos rodeia e no espaço universal; se 
conseguimos encolher o infinito a 
ponto de o começarmos a 
compreender dentro das nossas 
mentes; Se conseguimos manejar a 
matéria de tal sorte que ela nos seja 
mais servil; se, finalmente, temos a 
mania que sabemos tudo e somos as 
espécies mais inteligentes à superficie 
desta bola de lama, (para alguns, de 
todo o Universo), entâo porque nâo 
conseguimos fazer coisas tâo simples 
como deixar de fumar que nos 
obrigarâ a vestir mais cedo o 
sobretudo de madeira, ou arranjar o 
tubo de escape que vai poluindo o 
ambiente? 
A simplicidade das respostas a estas 
perguntas é tâo manifesta que até me 
envergonho de pensar nela. Talvez o 
“Principio Incerto”, tâo claramente 
explicado por Steven Hawking, esteja 
nâo sô no inicio, mas também 
entranhado no profundo intimo do 
ser humano. Se o “Principio é 
Incerto” continuemos na incerteza... 
Dâ menos trabalho e quem vier 
depuis que se oriente que foi o que eu 
fiz. 
Moral da histôria: Quem pensa muito 
dévia levar uma multa. 

ECO AÇOR 
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Continuaçào da pc^ina 1 

AÇORES e MINHO consagrados em ruas de Toronto 

Jantar de convivio do PS, em Toronto, realizaçào da Comissào Instaladora do PS-Toronto. 

Da esquerdapara a direita, Gonçalo Martins, Dr.Vitalino Canos eJoâo Dias, na altura da 

entrega da bandeira de Portugal à Secçào do PS em Toronto. 

-É necessario sentir que o 25 de Abril 
nâo acabou hâ 25 anos, ou seja, o 25 
de Abril começou hâ 25 anos e que, 
no nosso dia-a-dia, nos temos de saber 
cumprir os ideais de Abril. A 
juventude tem uma grande 
responsabilidade disso porque 
cumprir os ideais de Abril significa 
apostar na Democracia, apostar na 
Liberdade mas, apostar também, no 
desenvolvimento e no prestigio de 
Portugal. 
Aproveitamos o momento para 
também registar as opiniôes de José 
Ferreira, présidente da Casa dos 
Açores, em Toronto e, Joâo Dias, 
présidente da Associaçào Cultural do 
MInho. José Ferreira começou por 
dizer-nos: 
-E corn muito orgulho que participe 
neste acontecimento. O meu 
obrigado à Bety Disero e ao Dennis 
Fotinos desta ârea da Davenport- 
Ward 21, e ao Mârio Silva, da Trinity- 
Niagara, Ward 20, que muito 
contribuiram para que tudo isto seja a 
realidade que estâmes vivendo. A 
Açores Avenue, é um marco histôrico, 
que homenageia a comunidade 
açoriana pelo seu esforço em prol 
desta mega-cidade. Um orgulho para 
todos nos portugueses aqui radicados 
e nâo sô. 
-Jâ temos vârias ruas bem 
portuguesas...? 
-Sim, felizmente, desde 1969 que 
começamos a ser contemplados. Foi a 
Portugal Square nessa altura, depois 
as ruas Faial e Fâtima (pelo menos 
conheço estas), em Brampton... 
Agora, na mega-cidade, bem a 
propôsito, Açores e Minho e, tudo 
isto, ainda antes do proximo milénio. 
Isto é um principio e nâo um fim. 
Precisâmos de mais politicos luso- 
canadianos para que a comunidade 
portuguesa se afirme mais. 
Sabemos que as ruas corn nomes 
portugueses nâo é uma obrigaçâo da 
edilidade mas é concerteza um 
reconhecimento. E os portugueses 
merecem tanto ou mais que os outros. 
Junto de nos, tâo ou mais 
entusiasmado, estava Joâo Dias, 
présidente da Associaçào Cultural do 
Minho e sindicalista da Local 183, 
que afirmou: 
-È uma recompensa muito feliz que a 

Mario Silva, Gonçalo Martins, José Ferreira, 

Dr. Caio Roque e Dr. Vitalino Canas, no 

aplauso da praxe apôs o descerramento. 

Câmara Municipal de Toronto deu à 
comunidade portuguesa, 
especialmente âqueles que sâo 
originârios da regiôes do Minho e 
dos Açores. Nos, Associaçào Cultural 
do Minho, pelo muito que temos feito 
em prol desta cidade de Toronto, de 
hâ tantos anos a esta parte, nâo 
sentimos que seja um favor mas sim 
uma simpâtica justiça... Estamos 
muito gratos à Câmara Municipal de 
Toronto e, especialmente, à 
Vereadora Bety Disero que, corn 
muita insistência, corn o apoio de 
Mârio Silva e do Dennis Fotinos, 
conseguiu esta distinçâo para nos. 
-Neste Bairro 21 e, em particular, 
neste novo Bairro, vivem muitos 
portugueses e, naturalmente, por câ 
trabalham alguns? 
-Sim, portugueses residem por todo o 
lado de Toronto mas, aqui, vivem 
muitos dos nossos compatriotas. E, 
nesta obra, muitos portuguese 
trabalham e estou a lembrar-me, por 
exemplo, do Manuel Fiuza, de Viana 
do Castelo, cuja companhia fez todas 
as caves destas casas novas... 
-Entretanto, houve o jantar da 
Comissào Instaladora do Partido 
Socialista de Toronto que, corn 
grande aderência, realizou um jantar 
ao Secretârio de Estado da 
Presidência do Conselho de 
Ministres, Dr. Vitalino Canas. Como 
membre da Comissào, como sentiu o 
momento da entrega da Bandeira 
Portuguesa à Secçâo de Toronto do 
PS? 
- Senti um arrepio, fiquei chocado 
corn o geste... Nâo contava nada corn 
a atitude pois, na melhor das 
hipôteses, poderia esperar a bandeira 
do PS nacional. E, depois, ao ouvi-lo 
dizer: "Dou-vos a Bandeira de 
Portugal porque para nés, Partido 
Socialista, Portugal estâ sempre 
primeiro!", deixou-me aida mais 
emocionado. Nunca esquecerei 
aquele momento... 
-O camarada Gonçalo Martins é o 
porta-voz do Scçâo do PS em 
Toronto? 
-Sim, sim, é o homem que 
considérâmes ideal para cumprir essa 
missâo. Estamos todos de bem corn a 
nossa consciência! 
-Quai a impressâo que lhe causou o 
Dr. Vitalino Canas e a acçâo do 
Governo Socialista em relaçâo a todos 
nos? 
-Olhe, vi nele um jovem politico 
humilde, simpâtico, e corn vontade de 
trabalhar. Aliâs, é isso que eu vejo no 
Governo. Vontade de fazer, embora 
corn a oposiçâo de toda a gente. 
Primeiro fazer depois anunciar! 
-Hâ alguma novidade? 
-Bom, nés também procurâmes fazer 
e depois falar nelas. De qualquer 
modo julgo que jâ é altura de divulgar 
que estou tentando realizar um 
Congresso no Minho, sobre o Minho 

e os Minhotos, para se estabelecer 
uma ligaçâo entre entidades sediadas 
no Minho e as Associaçôes de 
Emigrantes Minhotos espalhadas 
pelo mundo...Jâ obtive algumas 
respostas satisfatôrias por isso julgo 
que vamos avançar. 
Deixamos o Joâo Dias confiante em 
mais esta iniciativa, embalado em 
sonhos de uniâo. 

Entretanto, todos se mantiveram 
conversando animadamente à volta 
do poste metâlico onde, bem alto, 
pontificavam os nomes: Açores Ave. e 
Minho Boulevard. 
Também, corn a irreverência 
habituai, o Rancho da Associaçào 
Cultural do Minho, dava mais alegria 
ao convivio. 

JMC 

José Saxamago pede o fim 
‘urgente’da guerra 

O escritor português José 
Saramago e Prémio Nobel da 
Literatura 1998, pediu o Hm 
‘urgente e imediato’ dos 
bombardeamentos da NATO 
contra a Jugoslavia e o 
reinicio das negociaçôes 
politicas. 

Em conferenciâ de imprensa 
realizada segunda-feira em Porto 
Alegre, Brasil, Saramago declarou 
ser ‘necessâria, pelo menos, uma 
trégua para se poder negociar’ e 
lamentou que ‘a NATO nâo pareça 
estar disposta a por termo aos 
bombardeamentos’. ‘Sô 
negociando se pode chegar a uma 
paz duradoura, a uma paz que 
sirva a todos os envolvidos no 
conflito, mas isso nâo parece ser problema grave como o da 
possivel neste momento’, disse o Jugoslâvia’. O escritor português 
escritor português. José Saramago encontra-se em visita ao Brasil 
qualificou o présidente jugoslavo, desde a semana passada quando 
Slobodan Milosevic, de‘criminoso’ chegou ao Rio de Janeiro para 
e ‘genocida’, mas também criticou participât na inauguraçào da IX 
a ‘absurda forma que â NATO Bienal do Livro, a decorrer nessa 
encontrou para resolver um cidade até 20 de Maio. 
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Artes marciais na Casa 
do Alentejo de Toronto da «einaiia 

Em tarde de Domingo, decorreu 
nesta colectividade luso-canadiana, 
uma exibiçâo de artes marciais corn 
incidência no Tae-Kwon-do, uma arte 
de defesa nascida na Coreia e a tomar 
forma na comunidade de expressâo 
portuguesa através da 
impulsionadora Lurdes Marchâo, 
cinturâo negro desta modalidade e 
que, jâ por varias vezes representou, e 
com grande classe, o Canada a nivel 
internacional. 
O evento serviu ainda, para assinalar 
o primeiro aniversârio deste grupo da 
Casa do Alentejo, à volta do quai 
muitos jovens têm desfrutado de boas 
horas de lazer e disciplina. 
Tratou-se ainda de levar a cabo 
publicamente, um exame a todos os 
alunos na sede da colectividade. 
De acordo corn Lurdes Marchâo, o 
Tae-Kwon-do é uma arte marcial que, 
possibilita a aprendizagem de defesa 
pessoal, luta livre e formas. Trata-se 
de uma arte muito importante e 
saudâvel, porque lhes ensina varias 
maneiras de autodefesa, ao mesmo 
tempo que os obriga a terem mais 
atençâo, o que, traduzido para as 
escolas, obriga os alunos a obterem 
melhores resultados académicos. 
Lurdes Marchâo foi peremptôria ao 
afirmar haver necessidade de mais 
alunos. Temos 19 mas, como o saber 
nào ocupa lugar, nunca é demais 
termos a casa cheia. Os resultados 

Lurdes Marchâo 

vâo ser surpreendentes. 
Corn a presença do “Grand Master” 
Hung Chul Kim, os alunos 
executaram algumas figuras. 
No final foram entregues cinturôes 
aos seguintes alunos: 
- Ashley Gonçalves e Kayla Marchâo 
Cruz -cinturâo verde- 
- Stephanie Fidalgo, Gabriela Lopes e 
Pedro Martins - cinturâo azul- 
- Margarida Albuquerque, Maria 
Joâo Ferreira, Sarah Ferreira, Danny 
Maia, Eisa Marchâo Cruz, Ritchy 
Marques, André Marques, Bruno 
Nascimento, Norberto Santos e Ana 
Sâo Paulo -cinturâo laranja- 
-Steven Louçâo, Pedro Sousa e Carlos 
Sousa - cinturâo amarelo- 
- Matthew Boycott - cinturâo branco. 

Luis Fernandes 

PORQUE O IMPREVISTO 
NÀO TEM HORA MARCADA! 

Tome as decisôes certas sobre o seu futuro. 
Consulte Daniel Fernandes e informe-se sobre 
pianos especiais como: 

♦ Seguros de vida, acidentes, doenças 
♦ Seguros de hipoteca 
♦ Pianos de reforma (RRSP) 
♦ Preservaçào de heranças 

DANIEL FERNANDES 

The Mutual Group TEL: (416) 823-0665 
lv\l (24 horas) 
3300 Bloor St., W., Ste. 1002, West Tower, Etobicoke 

José Ferreira Andrade 

prepara-se para cortar o 
boh do t09* Aniversârio, 

comemarado num hotel de 

Celorico da Beira, entre 

familiares e amigos. 

Ôctavio Ferreira, Chefs dos 

Serviços Florestais da 

Marinha Grande e Joâo 

Paulo Pedrosa, Vereador da 

Câmara da Marinha Grande, 

mostram algumas dos peças 

usadas pelos madeireiros do 

Pinhal de Leiria, que se 

encontram no Parque 

Florestal do Engenho e que 

farâo parte do futuro Museu 

Nacional da Floresta. 

Alberto Joâo Jardim 

enquanto dançava o 

tradicional Bailinho da 

Madeira, durante as 

comemoraçôes do 25 de 

Abril, na Praça da 

Autonomia. 

O Presidents da Repûblica, Jorge 

Sampaio, âcompanhado pelo 

PrimeirxhMinistro, Antônio 

Guterres, carimbaram uma ediçâo 

de selos comemorativa do 25° 

Aniversârio da B£voluçào de 

Abril, no Parque das Naçôes. 
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f== Senhor Santo Cristo dos Milagres 
recolher da Procissao, havera Missa campai e sermao. 
Depois da Missa campai prossegue o arraial com todo o seu 
colorido, alegria e müsica; os concertos com as Bandas de 
Montreal, London, Brampton e Santa Helena. 

Na segunda-feira, dia 10, feriado, sera celebrada a Missa de 
festa de Acçâo de Graças, às 7 da noite, por todos os devotos do 
Senhor Santo Cristo dos Milagres. 
A pregaçâo este ano esta ao cuidado do Padre Agostinho de 
Sousa Lima, Pâroco e Ouvidor do Nordeste, Ilha de Sâo 
Miguel, Açores. 

Para além das festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, a 
Capela do Senhor, esta agora mais bonita que nunca corn o 
atractivo de 4 belos quadros pintados em azulejo, da autoria do 
artista Hildebrando. 

Nos dias 8, 9 e 10 de Maio, o Portugal Square e a Igreja de 
Santa Maria, em Toronto, serào mais uma vez o ponto de 
encontre entre milhares e milhares de açorianos vindos de 
todas as partes do Canada e USA e, até, da Regiâo Autônoma 
dos Açores, sem esquecer as centenas de portugueses de outras 
origens que jâ fazem também das festas do Senhor Santo 
Cristo, a sua festa. 
A Fé e o respeito, nâo têm lugares de nascimento. 

JMC 

Hâ muitos anos que 
MARIA COUTO, 
ajuda nos prepa- 
ratives para a festa 
do Senhor Santo 
Cristo dos Milagres. 
Na sua opiniâo, a 
veneraçào da 
imagem tem muito a 
ver corn a nossa 
crença religiosa. E 
costume em horas 
de afliçâo pedir-se 

ao Senhor Santo Cristo uma graça, que 
normalmente é conseguida. Por vezes, sinto 
alguma fraqueza nas pernas e parece que fico 
melhor, quando peço que Ele me ajude. Nâo sei 
explicar as graças que nos sâo concedidas mas, 
elas acontecem, e eu acredito. Lembro-me 
quando criei a familia. 
Por vezes, surgiam situaçôes dificeis e o que nos 

socorria, era o Senhor Santo Cristo dos 
Milagres. Trata-se de algo que nos faz mover. 
Normalmente a procissâo é muito concorrida, 
corn peregrines de todas as partes e que 
aproveitam para pagar promessas por graças 
alcançadas. E ver, por exemple, crianças e 
adultes dependentes de cadeiras de rodas que 
naquele dia estâo alegres, o que dos dâ um 
certo bem estar. Peço ao Senhor Santo Cristo 
que me dê sempre saûde para assistir à esta 
festa. 

MARIA CODOMA, afirmou-nos ser o Santo 
mais venerado pelas gentes da ilha de Sâo 
Miguel em particular mas, por todos os 
açorianos, em gérai. Esta é a nossa festa grande. 
Nâo tâo prolongada como na ilha de Sâo 
Miguel mas corn uma grande profundidade de 
fé cristâ. Lembro-me que o meu pai - pessoa 
muito devota - nâo perdeu uma ünica 
procissâo do Senhor Santo Cristo pelo que, 

penso que esta 
~ tradiçâo, tem muito 

a ver corn o que 
aqueles que nos 
deram o Ser, nos 

ensinaram. Procurarei fazer o mesmo, 
transmitindo a mensagem de paz, amor e 
fraternidade que sentimos quando visitamos a 
capelinha onde esta a imagem do Senhor. A 
capela este ano esta muito bonita jâ que, tem a 
ornamentâ-la, uma série de azulejos pintados 
pelo artista senhor Hildebrando Silva o que 
constitui uma novidade entre nos. 
Penso que, à semelhança dos anos anteriores, 
vamos voltar a reviver em Toronto a nossa 
tradiçâo religiosa. 
Oxalâ que tudo corra como esta previsto. 
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A esposa do Prof, Dr. José 
Carlos Teixeira olha feliz 
para o marido que, por sua 
vez, contempla a medalha , 
comemorativa da 
Revoluçâo dos Cravos, 
oferecida pela Associaçâo 
25 de Abril. 

25 de Abril, mais q 
O Europa Catering, em Mississauga, encheu-se corn 

idealistas do 25 de Abril, no domingo 25 de Abril de 1999. 
A Associaçâo 25 de Abril-Delegaçâo de Toronto/Nûcleo 

Salgueiro Maia, esta de parabéns pela realizaçâo das 
comemoraçôes e pelo êxito das mesmas. 

A qui e ali, pequenos acidentes 
de percurso, nâo contain para 
O todo e, sô confirmam o 

ditado, "nâo hâ b’ela sem senâo". 
Um almoço saboroso, um ambiente 
de harmonia e consenso, discursos 
bons e q.b., prémios a quem mais os 
mereceu e um momento 
impressionante de fado. 
Tudo começou corn a voz bonita e 
segura de Isabel Sinde, entoando os 
Hinos Nacionais do Canada e de 
Portugal e, logo a seguir à refeiçâo, o 
"hino" da Revoluçâo dos Cravos, do 
José Afonso, "Grândola, Vila 
Morena", que pôs todos os présentes, 
em unissono, a cantar o belo e 
significativo tema. 

Grândola, vila morena 
Terra dafratemidade 

O povo é quem mais ordena 
Dentro de ti, ôh cidadeî 

Seguiram-se leituras de mensagens do 
PM Jean Chrétien, do Secretârio de 
Estado das Comunidades, José Lello, 
do Présidente da Câmara de Toronto, 
Mel Eastman, do MP, Rosario 
Marchese e, do Vereador, Mârio 
Silva. 
Depois, com emoçâo, o présidente da 
Associaçâo 25 de Abril-Delegaçâo de 
Toronto, Liberal do Couto, fez a sua 
alocuçâo ao momento histôrico e, 
agradeceu, a colaboraçào de todos, 
pondo em destaque, o Capitâo de 
Abril, Coronel Santa Clara Gomes. 
Também, em breves e sentidas 
palavras, o Cônsul-Geral de Portugal, 
Dr. Joâo Perestrello, falou sobre o 25 
de Abril e de todos os beneficios que 
trouxe a Portugal. O orador da tarde, 
o Coronel Santa Clara Gomes, 

natural da Ilha da Madeira e um dos 
homens de Abril, enalteceu a data 
historica e alertou para a necessidade 
de continuar a preservar a 
democracia de modo a que nunca 
mais percamos a liberdade. Aos 
jovens cabe a missâo de dar 
continuidade ao 25 de Abril mas, é 
precise, que os saibamos encaminhar 
nesse sentido. O Coronel Santa Clara 
Gomes, teve palavras de 
agradecimento para com a 
Associaçâo 25 de Abril-Delegaçâo do 
Canada e aos muitos amigos que 
conquistou e, com sinceridade. 

Liberal do Couto e o Coronel Santa Clara Gomes, na cerimônia de homenagem ao Prof. Dr. José 
Carlos Teixeira, que antecedeu a entrega da Medalha Comemorativa do 25 de Abril. 

ocasiâo para oferecer ao "convidado 
de Abril" uma peça do artesanato dos 
natives canadianos e, com a presença 
do convidado e do Cônsul-Geral, 
entregar a "Medalha Comemorativa 
dos 25 anos do 25 de Abril", ao 

O Coronel Santa Clara Gomes, ladeado por Henrique Santos e José Mârio Coelho, aguarda o 
momento de ver e receber a peça de artesanato dos nativos locais, oferta da Associaçâo 25 de 

Abril. As maos de Liberal do Couto (encoberto) aplaudem o momento. 

Professor Dr. José Carlos Teixeira, da 
a comunidade 

agora conheceu. 
enalteceu a cidade e 
portuguesa que sô 
Mostrou o desejo de voltar. Por nos, 
sera sempre bem vindo. 
Liberal do Couto, aproveitou a 

Universidade de Toronto. 
Liberal do Couto, ofereceu também 
uma plaça de mérito aos fundadores 
da Associaçâo 25 de Abril, em 
Toronto, Mario Lebre, Henrique 
Santos, Mario Corte Real, Dr. Tomas 
Ferreira, Walter Lopes, Joaquim 
Paulo, Maria Joâo Lisboa, Odete de 
Melo, Carlos de Melo e José Carlos 
Cardoso. 
Na mesma altura, deu às senhoras da 
Comissâo Organizadora das 
Comemoraçôes, Rita de Melo, Fatima 
Almeida, Fatima Pinheiro, Ana Felix 
e Maria Assunçâo, um bonito ramo 
de flores. 
O F.C. do Porto de Toronto, o Clube 
Asas do Atlântico e Vénus Creations 
ofereceram prendas à Associaçâo 25 
de Abril e, Emilio Costa, um video- 
cassete sobre o 25 de Abril, ao 
Coronel Santa Clara Gomes. 
Apos um curto intervalo, à luz da 
vela, aconteceu o Fado. Manuel 
Moscatel, Januario Arailjo e Luis 
Simâo, abriram com uma bela 
variaçâo, seguindo-se Armando Jorge 
e Guida Figueira. Um fecho Undo: 

Guida e Armando Jorge, cantar am a 
"duo" o fado, "Chegou a hora de 
dizer... " do Jorge Fernando, que pôs o 
publico em delirio e a cantar com 
eles. Realmente chegou a hora de 
dizer que o Fado é nosso e o 25 de 
Abril, também! 
"A democracia nâo é um fim, mas sim 
um meioi", disse Liberal do Couto, 
em determinado momento do seu 
discurso. Mais adiante, acrescentou: 
"O espirito do 25 de Abril esta de 
acordo com a modernidade mais 
avançada do nosso tempo. E nos 
devemos ter orgulho da Revoluçâo 
dos Cravos, que foi uma revoluçâo 
para o mundo. Aqui présente o nosso 
convidado de honra, Coronel Santa 
Clara Gomes, nâo quer que 
agradeçamos aos Capitâes de Abril, 
mas como présidente da Associaçâo 
25 de Abril aqui no Canadâ gostaria, 
em nome de todos aqui présentes, 
déssemos o voto final, que estas 
comemoraçôes de Abril, embora 
dando origem, naturalmente, a uma 
polémica salutar e ao debate que 
temos realizado, que se fizessem sob o 
signo daquilo que nos deve distinguir; 
o respeito pelos outros e a liberdade. 
O 25 de Abril é, sobretudo, a 
liberdade e, esse simbolismo, deverâ 
ser mantido por nos. Porque foi muito 
dificil conquistâ-lo, este mesmo 
simbolo, nos trouxe um renascimento 
de um pais novo. Obrigado.". 
Saimos de uma ditadura violenta 
para uma revoluçâo sem sangue, uma 
revoluçâo simbolizada, como contou 
o Coronel Santa Clara Gomes, pelo 
gesto de uma vendedeira de flores 
que, sem negôcio, deu um cravo ao 
soldado que estava mais perto de si. 
Este, por sua vez, nâo tendo "serviço" 
para a sua espingarda, pôs-lhe o cravo 
na ponta, junto da baioneta. Assim, 
uma revoluçâo, assim, a Revoluçâo 
dos Cravos, em 25 de Abril de 1974. 
Para acabar em beleza uma 
comemoraçâo tâo bem conseguida, 
procedeu-se à cerimônia do corte do 
bolo comemorativo. Acabou corn 
doçura e em ambiente de plena 
alegria e consciência tranquila., as 
festas da conquista da liberdade em 
Portugal. 
Que assim continue para sempre! 

JMC 
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A "DTPA” en 15* üiiivciiÉlt 
Recebemos uma graciosa embaixada da 
Associaçâo Portuguesa da Universidade de 
Toronto, constituida pela présidente, Isabel 
Quinteiro; Nancy Carvalho, Coordenadora do 
programa "De maos dadas"; Cindy Lopes, Vice- 
presidente e, o Tesoureiro, Nuno Azeredo, para 
informar da sua "Semana Académica", inserida nas 
comemoraçôes do 15° aniversario da UTPA. 
Quern poderia negar-se a apoiar tao simpatica e 
prometedora juventude? 
Nos, nunca! 
A "Semana Académica" da UTPA terâ lugar entre 
9 e 15 de Maio, sob o lema: "Todos diferentes, 

- todos iguais: explorando a nossa cultura". 
Domingo, dia 9, dia da entrega de Boisas de 
Estudo, lançamento da 4a. ediçâo da revista 

■ "Origens" e apresentaçâo visual dos 15 anos 
: passados da UTPA. Ainda, teatro, poesia, 
' exposiçôes e müsica ao vivo com a LUSO- 
I CANTUNA, TONY GOUVEIA e ED CÂMARA. 
' No dia 10, dia dedicado ao Norte, historia 

;■ tradiçôes e cultura, e actuaçôes de artistas 

nortenhos na sede do Arsenal do Minho. 
Dia 11, dedicado ao Centro de Portugal, com os 
temas jâ mencionados e artistas da regiâo, na 
Casa do Alentejo. 
Dia 12, o Dia das Ilhas, com artistas da Madeira e 
Açores, no Canadian Madeira Club. 
Dia 13, Noite de Fado, na Casa dos Açores. 
Dia 14, Noite da Juventude, festa da sangria e 
baile, na Associaçâo Democrâtica. 
Sâbado, dia 15, espectâculo de aniversario, com 
LIZ RODRIGUES e MICHELLE TAVARES e os 
veteranos da TUNA ACADÉMICA DA 
UNIVERSIDADE DE COIMBRA. 
De 9 a 15 de Maio, estejam com os nossos jovens 
universitarios da Universidade de Toronto. Eles 
precisam de nos! 
Parabéns à UTPA pelos sens 15 anos de 
existência. 
Para informaçôes ou ajudas, contactem pelos 
telefones: 

(416) 73»-9385 ; (416) 937-4031 e, (416) 824-3261. 

.onTotmil* 

”t 'î ? 

A convite do saxofonista 
Alvaro Pimentel, o 
extraordinârio compositor 
e müsico, Râo Kyao, volta 
a Toronto, para um 
convivio de artistas e, 
também, para um jantar- 
concerto no Titanic Night 
Club, em Toronto, 
domingo, 23 de Maio, 
corn inicio às 20:00 horas. 
Jlào Kyao, é um eximio 
lautista e saxofonista, 

instrumentos através dos 
quais expressa os seus 
mais intimos sentimentos. 
Quem gosta realmente de 
müsica nâo pode deixar 
passar esta oportunidade 
de escutar Râo Kyao. 

A jovem e bonita Guida Figueira, 
juntamente corn Armando Jorge, 
bem acompanhados por Manuel 
Moscatel, Januârio Araüjo e Luis 
Simâo, "encheram" a sala do Europa 
Catering, em Mississauga, com o 
Fado, que tâo bem souberam 
interpretar. Foi na festa final das 
comemoraçôes do 25 de Abril, 
organizaçâo da Associaçâo 25 de 

Abril-Delegaçâo de Toronto. 
Guida Figueira, mostrou mais uma 
vez que tem o FADO dentro de si. 
Quando canta sente palavra-a-palavra 
e, julgamos, que nâo pode fugir ao 
seu fado de cantar...Fado! 

A cançâo pode ser um complemento 
ùtil para a sua carreira mas, fugir ao 
Fado, é fugir de si... 

Catarina Cardeal, esta na moda. Corn toda a justiça. Num âpice, apareceu, 
conquistou um brilhante 2o. lugar no Festival da Cançâo da CIRV-fm/98 e 
o lo. prémio de interpretaçâo e, pouco depois, ganhou a disputa entre 
centenas de jovens, no concurso de cançôes da Shania Twain. Foi chegar, 
ver e vencer... 
Catarina Cardeal, canton e encantou a "plateia" canadiana, na festa de 
angariaçâo de fundos para a campanha eleitoral de Cari de Faria, em 
Mississauga. 
Nâo podemos duvidar do seu talento e capacidade de conquista. Catarina 
Cardeal, é uma risonha realidade entre nos. 

TRÀNSITO? XOTICIAS? TEMPO? DESPORTO? 
SIXTOMZE 88.i)-CIRV-FM. IXFORMAÇÀO PERMANENTE. WWW.CIRVFM.COM 



Sexta-feira, 30 Abril, 1999 
O MILÉNIO ARTE E ARTISTAS 15 

O melhor magico de 1998, o português 
Luis de Matos, encheu os "olhos de 
centenas de convidados" na gala de 
entrega de prémios aos melhores 
magicos do mundo. Antes da entrega 
dos galardoes, Luis de Matos, ofereceu 
um show à sua maneira a todos os 
présentés que enchiam a sala de Testas. 
Foram 600 convidados, na sua maioria 
magicos e estudiosos desta arte, que 
aplaudiram de pé o nosso Luis de Matos, 
como testemunhou o jornalista Carlos 
Fino. 
O "Oscar do Mâgico do Ano", foi 
entregue a Luis de Matos que, 
embriagado na magia da noite, 
discursou em inglês e português, 
agradecendo à Academia de Artes 
Mâgicas de Hollywood pela distinçâo, 
aos pais que sempre confiaram nele, à 
namorada Evelina Pereira, que o 
hipnotizou e, à sua équipa de trabalho, 
que nunca o deixou "ficar mal", sem 
esquecer o admirador e amigo, o mâgico 

Topper Martin. 
A entrega do "Oscar do Mâgico do Ano" decorreu em 
Hollywood pela 31a. vez (o 13 ao contrârio). Foi a "sorte" a 
premiar corn justiça um jovem que se dedica de alma-e- 
coraçâo às artes mâgicas, contribuindo para o 
engrandecimento da mesma e fazendo despertar nos mais 
jovens o desejo de "descobrirem" a magia e a levâ-los a 
estudar a arte. Por tudo isto, e seu talento natural, a ^ 
Academia de Artes Mâgicas de Hollywood nâo hesitou em 
premiar o Luis de Matos. Se um "portuga" nâo tiver muito 
talento...chega a Hollywood e ganha Oscares? Nem pensar 
nisso! Sô se fôr por artes mâgicas... 

A ILHA DO 

DOLPHIN 
 e Reminiscências  

FERNANDO FELICIANO DE MELO 

•-.4* 
NDETTA 

TELECOMMUNICATIONS INC. 

O escritor 
Ferzsando 
Feliciano 
Melo, lança o 
seu livTo "A 
Hha do 
Dolphin e 
Reminiscên- 
cias", na 
Casa dos 
Açores, 
saJbado, 1 de 
Maio. 

Fernando 
Feliciano de 
Melo, teve a 
gentileza de 
nos visitar 
na redaeçâo 
de 
O Milénîo e 
nos oferecer 
um exemplar 
do seu livro. 

Obrigado e o 
nosso desejo 
de sucesso 
junto da 
comunidade. 
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TRÂNSITO ? NOTI'CIAS ? 
TEMPO ? DESPORTO ? 

INFORMAÇÂO PERMANENTE 

CiRV 
R D I O 
INTERNATIONAL 

TORONTO'S MULTU^ 
1/l.TUBAL SUPER MIX 

AGORA EM TODO 
O MUNDO ATRAVéS 
DA INTERNET: 
WWW,CIRVFM.COM 

SERVINDO MAIS 
DOZE GRUPOS 

ÉTNICOS 
AO SUL DO 
ONTÂRIO 

» 
■ 

§ TEL: Adm (416) 537-1088 Est: (416) 588-2472 Fax: (416) 537-2463 

^ FESTiVAL PORTUGUÊS RÂDIO E TELEV/SÂO. OnTV. 

55< por minuto para Portugal. 
Continente, Açores e Madeira 1-877-209-7355 
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Novo gerente da Delegaçâo do 
Banco Espirito Santo, em Toronto 

O Senhor Costa Lobo, Director-Geral do Banco Espirito Santo na 
América do Norte, visitou-nos, para apresentaçâo do novo Director da 
Delegaçâo em Toronto, Senhor Leonel Ramos, vice-presidente do 
Banco Espirito Santo. 
Embora a Delegaçâo em Toronto tenha constituido um êxito absoluto 
até ao momento, como salientou Costa Lobo, o Executivo do Banco 

Espirito Santo 
resolveu remodelar 
os serviços e injectar 
sangue novo. O 
agora Director da 
Delegaçâo em 
Toronto, Leonel 
Ramos, é um jovem 
formado de 31 anos 
de idade. Sangue 
novo, vida nova, 
como nos disse 
Leonel Ramos, 
embora nâo 
levantasse o véu 
quanto âs 
modificaçôes que 
pretende impôr de 
modo a servir ainda 
melhor os clientes 
do Banco e 
aumentar a 
produtividade. 
As nossas boas 
vindas a Leonel 
Ramos. 

Obrigado pela seu suporte. 

NOME 

ENDEREÇO 

CIDADE PROVINCIA 

CARTAO DE CREDITO 

DATADEEXPIRAÇAO 

ASSINATURA CÛDIGO POSTAL TELEFONE 

S6 ofetlas de $15 e para cima por aao receberâo recibo. 

lavor mande seu cheque para: WORLD VISION. 6630 Turner Valley Rd., Mississauga. ON L5N 3S4 

1959113 / 91470 

□ $150 para ajudar uma famflia 
I d $60 para ajudar duas crianças 
I □ $30 para ajudar uma criança 

1-800-268-3955 

É a area de maior desastre 
humanitârio desde a Segunda 
Guerra Mundial. Mais de 830,000 
refugiados de Kosovo estâo 
desalojados. Eles chegam somente 
corn a roupa que têm no corpo e 
corn 0 pouco que conseguem 
carregar. Nécessitâmes da sua 
ajuda. World Vision précisa de 
aiçar $3 milhôes o mais rapide 
possivel para poder providênciar 
embalagens de comida e outres 
produtos essênciais. 

World Vision 

Vinhos da 
Quinta do 

Crasto, um 
sucesso 

O représentante dos vinhos 
da Quinta de Monte 
Crasto, Miguel Roquete, 
esteve no Canada onde, em 
Vancouver e Toronto, fez o 
lançamento de novos 
vinhos. 
-Estivemos em Vancouver 
e, agora, em Toronto, para 
fazer o lançamento dos 
nossos vinhos de mesa da 
regiâo do Douro. 
Em Toronto, estivemos no 
Royal Ontario Museum, no 
"Festival Santé - The Bloor 
and Yorkville Wine 
Festival" e, também, num 
jantar especial onde for am 
apresentados 6 pratos 

diferentes para que, os 
especialistas, provassem os 
vinhos corn vârios sabores. 
Muito intéressante. 
Segundo Miguel Roquete, 
os vinhos da Quinta de 
Monte Crasto, têm obtido 
um enorme sucesso no 
Canada, nâo sô os vinhos 
tintos de mesa como 
também o conhecido vinho 
do Porto. 
Como curiosidade, Miguel 
Roquete disse-nos que estes 
vinhos da Quinta do 
Crasto, corn êxito absoluto 
no Canada, ainda nâo estâo 
comercializados em 
Portugal. 

AnIônioCarmo 
expôe em Toronto 

O pintor Antonio Carmo tem em 
exposiçâo na Galeria Almada 
Negreiros -Consulado-Geral de 
Portugal, em Toronto, quadros que 
nos mostram o universo da mûsica e 
das cores. 
Antonio Carmo, além de expôr os 
sens quadros em Toronto, vai 
também fazê-lo em Ottawa. 
Os novos trabalhos do pintor Antonio 

Carmo "constituem um testemunho 
significativo no movimento de 
renovaçâo da encenaçào dramâtica 
da pintura, sem esquecer a 
virtualidade da comédia humana dos 
temas populares ou as discretas 
alegorias de visâo patusca da 
actualidade". 
Uma exposiçâo de pintura a nâo 
perder. 
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SUMMERFEST/99 
* A TRAMÇAO CONTINUA NO 
^ FIM DE SEMANA DO DIA DO PAU 

g MAS 19 <& 20 bE JUNHO 
S NA"MARKHAM FAIRGROUNDS 

MAJOR MACKENZIE 

DO BRASIL, 
CARMEN SILVA 
A FOFURINHA 

» TENTAÇOES ^ 
AS ‘SPICE eiRLS‘ PORTUSUESAS ^ 

PELA PRIMEIRA VEZ NO CANADA ^ 

r- ^ E AINDA... ^ 

^ O MELHOR ^ 
ENTRETENIMENTO 

PARA TODAS 
\ AS IDADES y 

A BANDA DOMINICANA COM O RITMO DO MERENGUE 
E A PARTICIPAÇÂO DE ARTISTAS E CONJUNTOS 

LOCAIS E GRUPOS FOLCLORICOS! 

PASSATEMPOS, PARQUE DE DIVERSOES PARA CRIANÇAS, CONCURSOS, SORTEIOS E PREMIOS 
MUITOS PREMIOS, INCLUINDO UM PONTIAC SUNFIRE NOVO, DO ANO 2000 

OFERTA DE JOSÉ DA COSTA/ADDISON ON BAY E CIRV RADIO. 

^ DAVID COSTA & ASSOCIATES- UMA FIRMA DE ADVOGADOS PORTUGUESES PRONTOS A DEFENDÊ-LO. TEL: 535-6329 ^ 
^ eOLDEN WHEAT BAKERY- UM NOME A FIXAR NO FABRICO DE PAO E PASTELARIA FINA E TRADICIONAL. TEL: 534-1107 ^ 

CENTRO DE INFORMAÇÂO IMOBILIARIO- A ESCOLHA CERTA PARA A COMPRA E VEND A DE PROPRIEDADES. TEL: 536-4194 ^ 
CENTRAL TICKET DEFENSE- A SOLUÇÀO DOS SEUS PROBLEMAS DE TRÂNSITO E ASSUNTOS FAMILIARES. TEL: 565-7821 ^ 

^ COURENSE BAKERY- UM NOME GRANDE NA ARTE DE FABRICAR PÀO E PASTELARIA. TEL: 536-1522 
PIZZA NOVA- O SABOR DA VERDADEIRA PIZZA FAZ CRESCER ÂGUA NA BOCA. TEL: 439-0000 W 

^ ORBIT SATEUTE SYSTEMS- ABRE-LHE AS PORTAS PARA PORTUGAL E PARA O MUNDO ATRAVÉS DE ANTENAS DIGITAIS. ^ 
^ TEL: (905) 670-3660 X 

BAIRRADA CHÜRRASQUEIRA GRILL- O REAL SABOR DO CHURRASCO À PORTUGUESA.TEI’. (416) 539-8239/(905) 273-9438 
^ VISO SHIPPING- ENV/0 DE CARGA PARA PORTUGAL TEL: 533-9127 ^ 
^ VISEü ELECTRIC- ARTIGOS ELÉCTRICOS DE 220 VOLTS PARA PORTUGAL. TEL: 533-2847 
^ CANADA PURE- ÂGUA CRISTALINA COM SABOR A DIVERSOS FRUTOS E ICE TEA. X 

MONDETTA TELECOMMUNICATIONS- .55 CÊNTIMOS POR MINUTO PARA PORTUGAL CONTINENTAL, AÇORES E MADEIRA, 
^ TEL: 1-877-209-7355 OU (416) 535-4604 ^ 

E, AINDA, A COLABORAÇAO ESPECIAL DA LABATT, A CERVEJA DOS PORTUGUESES 

UM FIM DE SEM-AN/V DE FOLI-A E DIVERSAO NA COMPANHIA DE CIRV-fml 

SUMMERFEST/99 TEM O APOIO DAS SEGUINTES FIRMAS 
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Cardiologia: gorduras e taba 
sâo os principals inimigos do coraçâo 

O consumo de gorduras em 
excesso e o crescimento do 
hàbito de fumar entre as 
camadas mais jovens, a par 
da sedentarizaçâo crescente 
da vida urbana sâo os 
factores mais perniciosos 
para os coraçôes dos 
portugueses, aHrmou 
O présidente do XX 
Congresso Português 
de Cardiologia. 

Em declaraçôes à Agência Lusa, no âmbito do 
Congresso que se realizou em Vilamoura, Leitâo 
Marques sublinhou que os estilos de vida em 
Portugal nào se alteraram em substância no 
decorrer dos ültimos anos e os maus hâbitos 

enraizados "continuam a matar muito 
cedo no nosso pais". Segundo 
aquele responsâvel da Sociedade 

Portuguesa de Cardiologia 
(SPC), os avanços naquela area 

da medicina no decorrer das 
ùltimas duas décadas e meia 
dizem sobretudo respeito aos 

avanços na area curativa e à 
melhoria da assistência clinica. "Hâ 

25 anos, quando começâmos estes 
congresses, havia serviços de 

cardiologia em Lisboa, Porto e Coimbra, 
ao passe que hoje hâ serviços em todo o 

territôrio nacional", enfatizou o cardiologista. 
No que respeita às vitimas de doenças do foro 
cardiaco, relativizou contudo a posiçâo 
portuguesa no contexte europeu, jâ que "as 
doenças coronârias sâo as que mais matam um 
pouco por toda a Europa". "O prôprio aumento 
da esperança de vida nas sociedades avançadas 

explica o crescimento deste tipo de doenças, pois 
hâ que nâo esquecer que a populaçâo idosa é o 
segmente etârio que mais cresce, o que induz 
factores degenerativos acrescentados", frisou. 
Salientou todavia os avanços da medicina no 
decorrer dos ültimos anos, no que respeita às 
doenças coronârias, "que têm salvo muitas 
vidas", a angioplastia coronâria e a cirurgia de 
"by-pass". Corn o maior numéro de inscriçôes de 
sempre (1.200), o XX Congresso Português de 
Cardiologia, que decorre todos os anos em 
Vilamoura, realiza-se este ano sob o signe das 
bodas de ouro (50/o aniversârio) da SPC e 
decorreu até quarta-feira. Nesta ediçào, 
organizada pela delegaçâo de Coimbra da 
Sociedade Portuguesa de Cardiologia, foram 
homenageados très especialistas: o brasileiro 
Adib Jatene, o holandês Jos Roelandt e o 
espanhol (embora residente nos EUA) Valentim 
Fuster, receberam distinçôes de mérite cientifico 
da SPC. 

Homem tem novo antepassado 
Achado de cientistas na Etiôpia révéla que um hominideo 

até agora desconhecido poderâ estar mais proximo dos humanos O homem moderno tem um novo 
antepassado. Viveu hà 2,5 milhôes 
de anos, numa regiâo da Etiôpia 
que é actualmente desértica, e 

recebeu agora um nome tirado do dialecto 
dos habitantes da remota aldeia de Bouri, 
a nordeste de Adis Abeha, onde alguns dos 
sens restos foram encontrados por uma 
équipa de eu*queôlogos etiopes, japoneses e 
americanos. O Australopithecus garhi, a 
nova espécie de hominideo, descende de 
outro australopiteco, o afarensis, e tornou- 
se sério candidate a antepassado dos 
primeiros Homo sapiens. 

Os restos que permitiram identificar o A. garhi, e 
que constituiram um achado surpreendente para os 
cientistas, e tanto assim que usaram esta palavra do 
dialecto local (garhi significa, precisamente, 
"surpresa"), foram fragmentos do crânio e do 
maxilar, cuja antiguidade foi estabelecida por 
dataçâo por radioisôtopos, mediçôes 
paleomagnéticas e biocronologia. Na mesma 
camada geolôgica encontraram-se outros fôsseis 
que, embora nâo haja ainda a certeza de 
pertencerem à mesma espécie, revelaram que os 
hominideos residentes na regiâo tinham membros 
inferiores bem proporcionados e usavam utensilios 
de pedra para cortar a carne e extrair o tutano de 
antilopes e cavalos, segundo um outro artigo, 
também na Science, de Jean de Heinzelin, 
Desmond Clark, Tim White e colegas. 
"Ninguém imaginou a existência do garhi", disse o 
biôlogo Tim White, da Universidade da California, 
em Berkeley, num comunicado da American 
Association for the Advancement of Science, que 
édita aquela revista. White e Asfaw dirigiram a 
équipa que encontrou os restos do novo 
australopiteco. E o achado explica também as 

razôes da surpresa. E que a maior parte dos 
investigadores tem pesquisado aquela regiâo etiope 
em busca do A. africanus, um hominideo de mais 
baixa estatura que viveu na Africa austral hâ très a 
dois milhôes de anos e se julgava ser o melhor 
candidate a "pai" do homem moderno. 
Os dados e mediçôes, revelam profundas diferenças 
relativamente ao A. Africanus e a outras espécies 
de hominideos que se sabe terem vivido nessa 
époeâ, incluindo duas que se extinguiram. Quanto 
muito, disse White, os grandes dentes do A. garhi e 
o seu prognatismo parecem-se de algum modo corn 
uma espécie mais antiga da Africa oriental, A. 
afarensis, de que o mais famoso représentante é a 
conhecida "Lucy". 
Além dos fragmentos cranianos e de dentes do A. 
garhi, a équipa encontrou ossos dos braços e pernas 
de diversos outros hominideos, mas, sem dentiçâo 
associada, os cientistas nào podem garantir que 
sejam da mesma espécie. Mas um pormenor que 
lhes chamou a atençào foi o facto de as proporçôes 
dos membros daqueles hominideos serem 
intermédias entre as dos 

res alongados, 
mas corn braços 
igualmente 
longos. 
As mediçôes 
indicam que esses 
hominideos 
tinham jâ pernas 
semelhantes às do 
homem moderno, 
mas os investiga- 
dores desco-nhecem 
ainda o que isso 
poderâ implicar em termos de locomoçâo e outros 
comportamentos e, ainda, em termos da influência 
que o facto poderâ ter tido na subséquente evoluçào 
para o H. sapiens. Os novos fôsseis, acrescenta o 
comunicado, proporcionam informaçâo muito 
valiosa sobre o que poderia estar a acontecer em 
Africa hâ très a dois milhôes de anos, uma fase 
crucial da histôria da evoluçào humana. 

Ossos do crânio do "A. garhi" 
e uma reconstituiçào das faltas 

macacos 
humanos. 
referem 
tigadores. 

dos 
seja, 

inves- 
enquanto 

e as 
Ou 

os 

"Lucy", que viveu hâ 3,2 
milhôes de anos, 
possuia braços que 
eram longos 
relativamente às pernas, 
e o Homo erectus (hâ 
1,7 milhôes de anos) 
apresentava braços mais 
curtos e fémures mais 
compridos, como o 
homem moderno, os 
hominideos nâo 
identificados de Bouri 
tinham também fému- 

SOTTOMAYOR BANK CANADA 

Alteraçào de Denominaçâo Social 

O Sottomayor Bank Canada informa o Pûblico em gérai, que 
conforme o estipulado no parâgrafo 215(2) da Lei Bancâria 
Canadiana, pretende alterar a sua razâo social, passando a 
denominar-se na lingua Inglesa, Totta & Sottomayor Bank Canada, 
e na Imgua Francesa, Banque Totta & Sottomayor Canada. 

16 de Abril 1999 

Luis Ornelas Rego 
President & Chief Executive Officer 
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Estrela da Via Lâctea tem em ôrbita très planetas 
O nosso sistema solar deixou de ser o ûnico conhecido. Novos planetas sâo do tipo Jupiter. 

Astrônomos americanos 
anunciaranif em Sào Francisco, 
California, ter descoberto na 
nossa galâxia um sistema solar 
compléta, composta, pelo menas, 
por très planetas gigantes, em 
ôrbita da estrela Upsilon 
Andrômeda, a 44 anos-luz de 
distância. 

Desde 1995, os astrônomos detectaram j'â cerca 
de duas dezenas de planetas em redôr de estrelas 
idênticas ao nosso Sol, mas até agora nâo tinham 
ainda conseguido identificar qualquer sistema 
que englobasse vâriôs planetas. Esta descoberta 
faz que O nosso prôprio sistema solar fique menos 
isolado entre as cerca de 200 mil milhôes de 
estrelas da Via Lâctea e sugere mesmo, como 
afirmou Debra Fischer, da Universidade de Sâo 
Francisco, que a galâxia poderâ albergar muitos 
mais sistemas solares. 
O primeiro planeta deste sistema tinha sido jâ 
ideritificado em 1996, por dois dos mais 
persistentes "caçadores de planetas" do mundo, 
os astrônomos Geoffrey Marcy e Paul Butler, 
também da Universidade de Sâo Francisco, que 

entâo divulgaram pela Internet os 
dados relativos àquele objecto na 
ôrbita da Upsilon Andrômeda, 
uma estrela co^i très rail 
milhôes de anos. 
Os dois astrônomos e a sua 
équipa suspeitavara hâ algum 
tempo da presença de outro 
planeta, e conseguiram detectâ-lo 
posteriorraente, apôs um ârduo 
trabalho com o telescôpio do 
Observatôrio Lick, de San José, na 
California. 
No entarito, o problema das oscilaçôes detectadas 
no campo gravitadonal da estrela, que permitiam 
deduzir a presença de planetas na sua ôrbita, nâo 
estava ainda çorapletamente resolvido. 
"Ghegâmos entâo à conclusâo de que deveria 
haver um terceiro elemento", disse Debra Fischer. 
Simultaneamente, e por puro acaso, duas outras 
équipas de astrônomos do Centro de Astrofisica 
de Harvard e do Observatôrio de Boulder, no 
Colorado, detectaram também a presença desses 
dois planetas. 
"Os nossos dois grupos calcularam as mesmas 
dimensôes e as mesmas ôrbitas para os dois 
objectos", disse Sylvain Korzermic, de Harvard. 
"As probabilidades de uma coincidência sâo 
infinitesitnais", acrescentou. 
O primeiro planeta, deteçtado em 1996, tem uma 
massa équivalente a très quartos da dejüpiter e 
compléta a ôrbita em torno da estrela em 4,6 

dias, a uma distância de nove milhôes 
de quilômetros {contra os 149,5 

milhôes que separam a Terra do 
Sol). O segundo planeta tem uma 
massa duas vezes maior que a de 
Jupiter e uma ôrbita de 242 dias 
em torno da Upsilon Andrômeda, a 
uma distância semelhante à que 

sépara Vénus do Sol, ou seja, cerca 
de 108 milhôes de quilômetros. O 

terceiro possui uma massa quatro vezes 
superior à de Jupiter e faz uma ôrbita 

compléta em cada quatro anos, a uma distância 
de 373 milhôes de quilômetros da estrela. 
A descoberta, no entanto, lançou alguma 
perplexidade entre os cientistas. "Pergunto-me 
como foi possivel formar-se um sistema de vârios 
Jupiteres", disse Geoffrey Marcy. Os teôricos 
consideram, corn efeito, muito improvâvel a 
formaçâo de planetas gigantes tâo perto de uma 
estrela, mas o cenârio imaginado pelos autores da 
descoberta sugere que os planetas se formaram 
muito longe da estrela e teriam sido atraidos para 
as suas ôrbitas actuais à força de cruzamentos e 
choques, num gigantesco "jogo de bilhar" 
gravitacional. 

Por outro lado, e a priori, hâ poucas 
possibilidades de algum desses planetas ter vida, 
embora também nâo se exclua a possibilidade de 
em torno da Upsilon Andrômeda haver algum 
planeta do tipo da Terra. 

CHEV-OLDS 

Contacte 
Victor Maciel 

ou 
Marcos Vinicius, 

os seus 
représentantes 

portugueses em 
West York 

Chev-Olds. 

Ofcrta especial do departameuto de assistcncia para 
o mês de Abril: 

Lavagem à transmissâo e direcçâo assîstida - era $215.90 

agora. $189.95 (na maioria dos carros da GM) 

ÎRotaçâo e Balanço às quatro rodas e alinhamento da 
direcçâo em duas rodas - era $131.90 

agora $99.95 (na maioria dos carros da GM) 
Victor Maciel 

Website: www.toronto.com/westyork 
E-mail: westyork@idirect.com Toronto, Tclt (416) 656-1200 1785 St. Clair Ave., W, 

A West York Chev-Olds 
faz agora os 

testes anti-poluiçâo 
para o governo 

do Ontario. 
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CARNEIRO Confrontaçâo de ideias. Enganos podem 

provocar urn processo de tribunal. Voce 
vai receber uma oferta atractiva, mas, se 
nâo souber o que fazer, nào responda por 
enquanto. A situaçâo conjugal é estavel. 

T O URO As pessoas que o rodeiam falam sério e os 
que fingem serào desmascarados. Você 
esta progredindo, nâo permita que os falsos 
sentimentos obstruam o seu caminho. 
Nativos de Capricômio e Caranguejo têm 
papel decisive neste momento. 

GEMEOS Planeie à escala universal. Você poderâ ser 
designado para actuar num outro pais. Uma 

H jBL Ji pessoa que vive a lastimar-se por falta de 
^ ^ dinheiro, tern mais condiçôes financeiras do 
^ ^ I J imagina. 

CARANGUEJO Aquela chama que deu im'cio a um 
relacionamento amoroso vai reacender-se. 
Mantenha a auto-estima, nâo permita que a 
atraeçâo fisica confunda o seu raciocinio. 
Uma vez avaliada a propriedade, obtenha a 
sua parte. 

LE AO Vai ter de fazer uma viagem curta para visitar 
^ '~Nyiilllll|Hi um familiar que afirma poder resolver todos 

os seus problemas. Nativos de Capricômio e 
Caranguejo têm um papel prédominante no 
momento. Se fizer alguma aposta, escolha o 
mimero 2. 

BALANÇA A Lua estâ no seu signo, seu ciclo esta em 

alta, désigné o local onde acontecera a aeçâo. 
Lute para fazer as coisas à sua maneira - é o 
melhor que tern a fazer. Mantenha sempre o 
contrôle da situaçâo. 

ESCORPIAO Hâ uma pessoa à sua procura, que précisa 
de falar consigo, solicitando a sua opiniâo. 
Dê-lhe sua atençâo, mas deixe bem claro 
que a decisâo apenas diz respeito a essa 
pessoa. Cuidado corn uma amizade que 
parecia nâo ter importâneia. 

VIRGEM Participe de um concurso que poderâ ser o 

inicio de uma onda de grandes conquistas. As 
boas oportunidades e a sorte estâo do seu 
lado. Um nativo de Gémeos e um Sagitârio 
figuram no cenârio. 

SAGITARIO A sua atençâo vai estar concentrada no lar. 

Um amigo de Balança que conhece projecto e 
arquitectura poderâ desempenhar um papel 
importante, ajudando-o a escolher os môveis 
e objectas de decoraçâo. 

AQUARIO Pessoas que disseram que o seu projecto era 
impossivel vâo ter uma desagradâvel 
surpresa. Napoleâo Bonaparte disse uma 
vez; "Impossivel é uma palavra usada por 
imbeds." Destaque para responsabilidade, 
pressâo, finanças. 

PEIXES Termine 0 que começou hâ meses - a sua 
autoconfiança sera recuperada. Abra linhas 
de comunicaçâo corn o estrangeiro, prepare- 
se para uma viagem. Um grande amigo de 

I Cameiro tem alguma participaçâo. 

CAPRICÔRNIO Saiba esperar. O tempo trabalha a seu favor. 
Nativos de Peixe e Virgem vâo tornar-se 
aliados valiosos. Questôes relacionadas corn a 
carreira tomam-se nihdas e palpâveis. 
Proteja-se contra propaganda enganosa. 

Èmbora estas duos images pareçam idênticas, 
possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 

0 IBMBlBlBJBJBMBMBJBlBJBMBMBlBigjBigjgJElMBJBiBjgigjgigjgjgj 0 

0 0 

PALAVRAS CRUZADAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

10 

11 

12 

VERTICAIS: 
1- Qualquer de entre dois 
ou mais; amante. 
2- Resina de ârvores (reg.); 
Deus da Mùsica da 
Mitologia grega. 3- 
Sumptuoso; condutor de 
palanquim na India. 4- 
Ninfa do Tejo; mentira 5- 
Atasca; impedi. 6- Sorria. 
7- Satélite da Terra. 
8- Funda; ramadas. 
9- Pâssaro afim do 
andorinhào; subirai aos 
direitos. 10- Frutos da 
videira; devastador. 
11- Flancos; rio que desa- 
gua em Setübal. 
12- Alarga; rasoira. 

HORIZONTAIS: 
1- Medida (apontada em desenhos técnicos); arredonda. 2- Dominio (fig.); Compe-tidor. 3- 
Partidàrio; planta graminea. 4- Pela; factos. 5- Lavoura; cont. dos prono-mes compl. LHE 
mais O; consoante dupla. 6- Medida agrària; caminho ladeado 
de casa numa povoaçâo. 7- Irmà da màe; ilesas. 8- Ruim; lavra; fazer girar. 9- Li-malha; 
antiga medida de 2 litros. 10- Interj. designativa de satisfaçâo; mâgico. 12- Rebolais; cura. 

îiïUuçâCi: Ucumtiua 
HORIZONTAIS; 1- Cota; abaula. 2- Pata; rival. 3- Amigo; cevada. 

'4- Depila; casos. 5- Arada; Iho; SS. 6- Are; rua. 7- Tia; sas. 8- Ara; rolar. 9- Apara; canada. KL 

Domava; medos. 11- Olare; mago. 12- Rolais; sara. VERTICAIS: T Cada; amador. 2- Mera; Apolo. 

3- Opiparo; amal. 4- Tagide; arara. 5- Atola; travei. 6- Ria. 7- Lua. 8- Brecha; ramas. 

9- Aivao; sonega. 10- Uvas; talador. 11- Lados; Sado. 12- Alassa; rasa. 
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ACADEMIA DO BACALHAU GANHA MAIS FORÇA 
Com a presença do Consul Gérai de 
Portugal, teve lugar no restaurante 
Nova Casa Abril mais um jantar, 
numa iniciativa da Academia do 
Bacalhau. 
A receita, desta vez, serviu para 
ajudar a custear as despesas de 
deslocaçâo a Portugal, dos 
componentes da Tuna Académica da 
Universidade de Toronto que, 
gentilmente actuaram durante o 
serâo. 
Corn a sala repleta, usou da palavra o 
Dr. Joào Perestrelo que, depuis de 
agradecer as atribuiçôes de diplomas 
da Academia, salientou o facto desta 
permitir, atraves dos seus jantares, de 
um conhecimento mais profundo dos 
produtos nacionais. 
Antes de ser servido o jantar, foi 
levada a cabo uma prova de vinhos da 
Quinta do Crasto e Caves Aliança 
tendo, muitas das qualidades 
servidas, recebido aplauso dos 
présentes. 
Noutra altura do evento, o Dr. Castro 
Lopo entregou uma série de 
diplomas, nomeadamente aos casais 
Alvarez, Branco e Melo. 
Tratou-se de uma noite agradâvel nâo 
sô, pelo convivio saudâvel mas 
também, pela oportunidade de 
saborear o fiel amigo acompanhado 
pelos mundialmente conhecidos 

vinhos portugueses. 
A Academia do Bacalhau foi criada, 
pela primeira vez na Africa do Sul 
mas, estende-se rapidamente a todas 
as parcelas onde residem 
portugueses. 
Agradecemos a gentileza para corn a 
équipa de exteriores de Festival 
Português. 

Luis Fernandes 

Frank Alvarez, no momenta em que procedia à prova de vinho -da 
Quinta do Crasto-, inserida no convivio da Academia do Bacalhau. 

0 casai Tiberio Branco, na altura em que recebeu o diploma de 
Compadre da Academia do Bacalhau. 

HORACIO DOMINGOS WHOLESALE 

DOMINGOS MEAT PACKERS LTD. 

îÉ.. 
C,1£V® 

% 

Tel: (416) 762-5503 ou 1-800-935-4441 
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Valores morals, 
altos padrôes e 
aventura: todos 
estes elementos 

contribuiram 
para a 

excelente 
reputaçâo e 

sucesso da 
Universidade 

York. 

A vida é, simplesmente, uma 
caminhada! Coisas hâ que nos 
passam despercebidas, embora o seu 
desenvolvimento seja notâvel. O ser 
humano preocupa-se corn sucessos, 
corn a tarefa de conseguir um estatuto 
mais elevado na sociedade, corn o 
ultrapassar qualquer barreira ou 
obstâculo que se apresente à sua 
frente; no entanto, quantas vezes sera 
que reflecte na origem do saber? Sera 
que se preocupa em olhar à sua volta 
e ver que é na educaçâo que se 
encontra a chave que abre a porta 
para o mundo do sucesso e da 
realizaçâo pessoal? E a comunidade 
portuguesa, onde se situa no meio 
desta histôria? Para mim, as 
caminhadas trazem sempre algo de 
muito importante quer seja simbôlica, 
quer seja realisticamente falando. E 
através delas que podemos reflectir 
no nosso passado, naquilo que somos 

e pretendemos conseguir no futuro. 
Foi precisamente pensando no futuro 
que hâ quarenta anos se fundou a 
que actualmente é a terceira maior 
universidade do Canada: 
Universidade York! Para quem esta 
prestes a terminar a sua licenciatura, 
dâ-me imenso prazer nâo sô cantar os 
parabéns a esta instituiçâo, como 
saber que se passou por ela, que se 
seguiu o seu trilho e que para onde 
quer que se dirija no desenrolar da 
vida, poder-se-â identificar como 
licenciado pela Universidade York. 
Quarenta anos fazem uma enorme 
diferença! Em 1959, o local onde hoje 
se encontra a faculdade principal da 
Universidade York, era nada mais, 
nada menos do que uma enorme 
quinta na periferia da cidade. Hoje, 
para além de ser a terceira maior do 
pais, é frequentada por cerca de 40 
000 estudantes. Ainda corn alguma 

falta de appio governamental 
(principalmente financeiro), em 
relaçâo a outras universidades, a York 
conseguiu triunfar ao longo das 
quatro décadas de existência, 
obtendo prémios de excelência 
académica. Hoje em dia, em qualquer 
cantinho das faculdades se sente uma 
atmosfera amigâvel, atarefada e 
pragmâtica. E quem melhor do que os 
estudantes para cantar os sens 
louvores? Muitos dos estudantes (e 
baseio-me também na minha 
experiência pessoal) tiveram a 
oportunidade de optar por outras 
universidades, nomeadamente a de 
Toronto. Nâo o fizemos porque 
descobrimos o verdadeiro segredo da 
York: bastante multicultural (possui 
cerca de 40 clubes étnicos) e corn a 
reputaçâo de ser bastante dinâmica e 

inovativa. No meu caso, posso ainda 
adiantar o facto de possuir uma 
bonita faculdade localizada na 
Bayview e Lawrence corn a 
particularidade de ser bilingue: 
Glendon College. Por tudo isto e 
muito mais é que dâ imenso orgulho 
comemorar quatro dezenas de arios 
de uma universidade por onde se 
passou, onde se viveram bons 
momentos, assim como alguns 
extremamente esgotantes; dâ orgulho 
dizer parabéns a uma instituiçâo 
onde se labutou para se conseguir um 

curso superior, mas que 
simultaneamente 
ofereceu a oportunidade 
de se conseguir um 
melhor futuro. 
Esperemos que mais e 
mais portugueses deci- 
dam marcar presença na 
histôria desta univer- 
sidade, pois sô se irâ 
conseguir uma comuni- 
dade mais forte e mais 
culta. 
De qualquer maneira, 
Universidade York: feliz 
aniversârio. 

Comunicaçâo Social: 
revoluçâo iminente vai abir mercado a jovens jornalistas 

O secretârio de Estado da 
Comunicaçâo Social afirmou em 
Coimbra que a chegada das râdios e 
televisôes digitais, dentro de poucos 
anos, vai fazer expandir o mercado de 
emprego de jornalistas. 

"Sô o futuro dirâ se hâ mercado para 
esta explosâo no numéro de 
jornalistas, mas haverâ mais 
possibilidades do que as que existem 

hoje", sublinhou Arons de Carvalho, 
na sessâo de abertura do I Congresso 
Nacional de Comunicaçâo e 
Jornalismo. 
A Internet e a difusâo dos jornais "on 
line" é outro dos dominios potenciais 
de mercado de emprego para os 
jovens profissionais. Segundo Arons 
de Carvalho, a modernizaçâo e a 
adopçâo de um outro espirito 
empresarial por parte da imprensa 

regional darâ igualmente um bom 
contributo nesse sentido. "O sector da 
comunicaçâo social atravessa uma 
fase de mudança, que irâ levar à 
explosâo de novos media", referiu o 
governante, em sinal de estimulo para 
uma plateia de vârias centenas de 
candidates a jornalistas. 
Em relaçâo à televisâo digital, que 
prevê disponivel dentro de quatro ou 
cinco anos, prevê o desencadear da 
"segunda grande revoluçâo, depois da 
televisâo a cores", com a oferta de 
novos programas e novos serviços 
pages. 
Também na comunicaçâo social 
regional prevê um incremento da 
tendência actual, de ôrgâos corn 
maior sentido empresarial e 
capacidade de intervençâo. 
Recordou que Portugal, corn os 650 
titulos de imprensa regional, uma 
grande parte sem um ùnico jornalista, 
apresenta uma oferta muito elevada, 
mas o pais tem dos mais fracos 
indices de leitura quando comparado 
corn outros Estados. 
Durante a sessâo de abertura, o 
secretârio de Estado da Comunicaçâo 
Social aludiu a recente publicaçâo de 

legislaçâo para o sector, considerando 
que os jornalistas dispôem hoje de um 
conjunto de direitos que "nunca 
tiveram". No dominio dos deveres, 
exortou os jovens a "nâo se 
esquecerem dos atropelos a 
deontologia profissional", porque "sâo 
raras as vezes em que o jornalista estâ 
disposto a assumir espontaneamente 
os sens erros". 

O primeiro dia do Congresso 
Nacional de Comunicaçâo e 
Jornalismo foi aproveitado para o 
lançamento em Coimbra da obra de 
Arons de Carvalho "A censura a 
imprensa na época marcelista". O 
livro, publicada em 1973 e agora 
reeditado, é para o historiador Reis 
Torgal, que o apresentou, "uma obra 
histôrica do tempo présente", e o seu 
aparecimento foi "um acto politico" 
do entâo estudante de direito, que 
conseguiu fazer passâ-lo sem o veto da 
censura. 

"Muito pouco se tem feito sobre o 
marcelismo, por isso se pode dizer 
que é uma obra de grande 
actualidade", acentuou. 

ATLAS 
CAR RENTAL' 

Automôveis e Carrinhas (7 e 8 lugares) 
7 escritôrios - Descontos a agências 

de viagens e agentes artîsticos - Carras novos 

Serviço 24: horas 
LÎMpeza de automôveis, incluindo shampô, a partir de $75. 

25-B Cariboo Ave., Toronto Tel: 535"7702 
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Ronaldo de Souza 
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•Joseph", 
espectàculo biblico, 
na Escola St. Luigi 

Os alunos da Escola Catôlica de St. Luigi 
preparam-se entusiâsticamente para 
apresentarem a revista "Joseph and the 
Amazing Technicolor Dreamcoat", que vai ser 
levadaà cena nos dias 12 e 13 de Maio, às o7:30 
da tarde. Para outras informaçôes podem 
contactar a Escola St. Luigi pelo telefone: (416) 
535-5370 

PRIMEIRA CO-PRODUÇÀO 
CINEMATROGRÂFICA ENTRE O BRASIL E O CANADA 

Por: Denise Guimarâes 
deniguinia@hotmaiLcom 

Um reporter brasileiro faz uma reportagem sobre 
os meninos de rua e ganha uma boisa de estudos 
para ir aos Estados Unidos. Ele viaja para Nova 
York e conhece um pais completamente diferente 
do que ele até entâo tinha ouvido falar. Para 
mostrar sua decepçâo corn o Primeiro Mundo, ele 
cria O documentârio “Made in Braszil” onde 
mostra um Brasil alegre, moderno, dinâmico, suas 
belezas naturals e o principal, a determinaçâo do 
povo brasileiro em vencer em qualquer parte do 
mundo. Depois de conquistar seu espaço em Nova 
York, o reporter despede-se dos amigos e volta para 
os braços da namorada em Poços de Caldas, sua 
cidade natal em Minas Gerais, Brasil. Esta é a 
sinopse do longa metragem “Made in Braszil” do 
videomaker brasileiro Ronaldo de Souza. Depois 
de produzir très documentaries (“Padre Lima - um 
português ao nosso lado”, “Caribana” e “Poços de 
Caldas - Saûde, Beleza e Progresse”) e de sentir na 
propria pele as consequências de ser imigrante, 
Ronaldo decidiu fazer o filme. O elenco é formado 
por 28 atores, entre brasileiros, canadenses e 
portugueses (participaçâo especial do cantor Joâo 
Cabrai) e é narrado em inglês. Cerca de 40% do 
filme jâ foi rodado e editado corn o apoio de 
editores portugueses. “Fizemos todas as cenas em 
Nova York e vamos encerrar as filmagens em 
Toronto entre os dias 16 e 19 do proximo mês”, 
afirmou Ronaldo. Entretanto, ele acredita que terâ 
algumas dificuldades para terminar o filme, pois, 
ainda nâo conseguiu as passagens aéreas para levar 
os principals atores ao Brasil. Segundo ele, o filme 
foi orçado em R$ 584.000,00 (quinhentos e oitenta 
e quatro mil reals), mas, diante das dificuldades em 
captar patrocinios, este valor caiu para 125 mil 
dôlares canadenses. “De junho de 98, quando 
comecei a rodar o filme, até hoje consegui apenas 
um patrocinio de très mil dôlares da mineradora 
Curimbaba, de Poços de Caldas, através da Lei 
Rouanet, e prestaçâo de serviços da Secretaria 
Municipal de Turismo de Poços de Caldas. Em 

Toronto, tive a colaboraçào dos restaurantes 
Cornucopia e Wiskema, onde foram feitas algumas 
cenas do filme ”, afirmou. Ronaldo disse que 
conseguiu o dinheiro da mineradora graças ao 
apoio do Consulado Gérai do Brasil em Toronto, 
que facilitou o registre do filme no Ministério da 
Cultura em Brasilia. Através da Lei Rouanet, 
criada durante o governo José Sarney, empresârios 
que apoiam financeiramente projetés culturais, têm 
uma deduçào de 30 a 40% no imposte de renda. 
Mesmo corn todas as dificuldades financeiras, 
Ronaldo de Souza garantiu que vai terminar o 
filme - sendo o diretor e o produtor, nâo deixarei 
este projeté inacabado e neste setor sô reconhecem 
o nosso valor depois que produzimos algo de 
concrete. Para ele, “Made in Braszil” sera uma das 
melhores formas de mostrar um pais que muita 
gente desconhece. “Quero mostrar um Brasil que 
tem, além de suas belezas naturals, histôria, 
tradiçâo, cultura, respeito e seriedade e vou 
mostrar também a saudade que o imigrante tem da 
sua terra natal. O Brasil nâo é apenas sinônimo de 
futebol, samba, mulheres e carnaval”. Para 
Ronaldo, o prôprio brasileiro é o responsâvel pela 
criaçâo e manutençâo destes estereotipos e até os 
cineastas brasileiros contribuem para esta imagem 
tâo negativa do Brasil. Ele nâo concorda corn os 
temas abordados em varies filmes, onde os 
diretores sô “enfocam a pobreza e as desgraças do 
Brasil para se promoverem”. Ronaldo de Souza vai 
mais longe e afirma que existe uma mafia no 
cinema brasileiro, onde um pequeno grupo de 
produtores contrôla a qualidade dos filmes. 
“Infelizmente, sâo os grandes cineastas brasileiros 
que determinam o filme que ira representar o 
Brasil no exterior”. “Made in Braszil” deverâ ser 
lançado no mercado em fevereiro do ano 2000. A 
empresa responsâvel pela distribuiçâo do filme é a 
Charles Chaplin Enterprises. Ronaldo disse que jâ 
estâ trabalhando em um projeto para o prôximo 
ano - estou fazendo um intercâmbio corn alguns 
escritores no Brasil e vou readaptar o roteiro de “A 
Vingança de Jutara”. 
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Locals de venda de O MILéNIO, no 
circuito do PORTUGUESE BOOK STORE: 

BRAMPTON; 
- Sào Miguel Supermarket 
MISSISSAUGA; 
- Trigo Bakery 
-Vi - Ana Gifts Inc. 
- Litoral Bakery 
- Feira Nova 
- Nova Pastry 
LONDON; 
- Ocean Food Centre 
- London Portuguese Bakery 
- European Groceries 
CAMBRIDGE; 
- Café Moderno 
LEAMINGTON; 
- Clube Com. Português 
- Agência Forno 
BRADFORD; 
- Mar Alto 
HAMILTON; 
- Video Europa 

DISTRIBUIÇÀO DIRECTA 

TORONTO; 
- Portuguese Book Store 
- Papelarias Portugal 
- Caldense Bakery 
- Palace Flowers 
- Silva & Sobral Variety Store 
- College Book Store 
- Discount Mart 
- 3 Padarias Nova Era 
- Courense Bakery 
- Pepper’s Café 
- Churrasqueira Costa Verde 
ETOBICOKE; 
- Churrasqueira Bom Apetite 
MISSISSAUGA; 
- Tropical Nights Restaurant 
- Casa Toste Armazém Português 
OAKVILLE; 
- Nova Era Bakery 
- Azores Supermarket 
- Tahiti Bakery 
-John’s BBQ^ 
- Oakville Fish Market 
HAMILTON; 
- Alves Supermarket 
OTTAWA; 
-José Soares (Bureau in Ottawa-Hull) 

Info.: (416) 538-0940 

Agenda 
comnnUaria 

Sabado, 1 de Maio: 
-Organizaçôes Madeira Camara de Lobos of 
Toronto, realiza as festas de Sâo Tiago, no salâo de 
St. Wenceslaus Hall, em Toronto. Jantar, as 18:00 
boras. Info: (416) 438-2119. 
-O Sport Club Lusitânia, leva a efeito o seu baile da 
semana com o Conjunto "Os Vadios". 
-Na sede-social do Canadian Madeira Club, realiza- 
se a "Festa da Juventude", organizaçâo dos 
elementos do Rancho Folclorico para angariaçâo 
de fundos para a construçâo da piscina no Madeira 
Parque. Jantar, Folclore e baile. 

-No domingo, 2 de Maio, a Casa do Benfica de 
Toronto, realiza a festa comemorativa do 
aniversario do Rancho Folclorico do clube. 
Almoço, folclore e baile. Parabéns. 
-Também, a 2 de Maio, almoço gratis no Lusitânia, 
para um convivio de angariaçâo de fundos, para a 
deslocaçâo à Terceira da Marcha do Lusitânia. 

-A "ACAPO" e a Liga da Àmizade, realizam uma 
Conferência de Imprensa, quarta-feira, dia 5 de 
Maio, na sede-social do First Portuguese, para 
informaçào sobre o lançamento da "Taça Camôes- 
99" e do "4o. Campeonato da Liga da Amizade". A 
Conferência serâ às 20:00 horas. 

-A Associaçâo Portuguesa de Sào Miguel Arcanjo, 
em Hamilton, comemora 25 anos de Mordomia, 
corn uma festa de "Cantigas ao desafio", sâbado, 8 
de Maio, no St, Stephens Hall, às 20:00 horas. 
Info: (905) 527-8786. De s. Miguel, vêm os 
repentistas Joâo Luis Mariano e Jorge Rita. 

-A actualizaçào do Recenseamento Eleitoral esta 
aberto a todos os portugueses nos Consulados e 
Embaixadas de Portugal, assim como em postos de 
Recenseamento. 

Precisa-se de carpinteiros para a construçâo. 
TEL.: 707-0677 

Precisa-se de pessoa para trabalhar na limpeza pesada 
entre as 3 e as 11 da noite na ârea de Richmond Hill. Di- 
se preferência a homem. 
TEL.: (416) 720-7964 

Precisa-se de instaladores de produtos de aluminio. 
TEL.: 656-1080 ou 564-8010 

Livraria précisa de empregada de balcâo em regime part- 
time. E necessârio saber português e inglês. 
TEL.: 653-8901 

Precisa-se de casai ou pessoa sô para limpeza na ârea de 
Oakville. 
TEL.: (905) 827-5697 

Precisa-se de pessoal para trabalhar no ramo do 
aluminio para a construçâo. 
TEL.; (905) 501-9300, deixe mensagem ou telefone 
depois das 18 horas. 

Companhia de limpeza em Oakville précisa de casais. 
TEL.; (905) 272-6913 ou pager (416) 614-5060 

Restaurante na ârea da Bloor e Islington précisa de 
ajudante de cozinha. 
TEL.; 236-4453 e fale corn Zé Manuel. 

Precisa-se de jardineiro corn alguma experiência. 
TEL.: 588-6729 e deixe mensagem. 

Companhia de restauraçâo e construçâo de varandas 
précisa de pessoal corn experiência e de sub- 
contractores. 
TEL.: 410-9255 e fale corn Lel. 

Supermercado português précisa de empregados corn 
carta de conduçâo. 
TEL.: 534-8636 

Companhia de pintura précisa de pessoal corn 
experiência. 
TEL.: 2874)032 

Conceituada padaria portuguesa précisa de empregado 
de balcâo a tempo inteiro e de empregadas de balcâo a 
tempo parcial. 
TEL.: 588-7700 

Fâbrica de armârios de cozinha précisa de instaladores 
corn experiência e de desenhador corn conhecimentos 
de vendas. 
TEL.: 763-7177 

Precisa-se de carpinteiros de acabamentos para 
construçâo de casas novas. 
TEL.: 231-9466 

Precisa-se de soldadores e de ajudantes. 
TEL.: 604-8711 
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Santa Clara, em Toronto 
O conhecido faialense, José Ferreira, présidente 
da Casa dos Açores, em Toronto, esta radiante 
corn a vinda do Santa Clara, a Toronto, para um 
jogo no Varsity Stadium, no sâbado, dia 5 de 
Junho, contra o Lynx, da Liga Profissional Norte- 
Americana de Futebol. Foi no ambiente propicio 
da abertura oficial das ruas Açores Ave. e Minho 
Blvd., em Toronto. 

-Como açoriano e amante do futebol, sinto-me 
feliz corn a vinda do Santa Clara! Eu jâ tinha 
estado envolvido nos preparativos da vinda num 
encontro que tive em Sâo Miguel corn os 
responsâveis do Santa Clara. 
-Pensas que vai ser um sucesso? 
-Nâo tenho a menor dùvida! -Respondeu, 
peremptôrio.- E vou mais longe, se o Santa Clara 
subir à la. Divisâo Nacional como se espera, 
entâo vai ser uma loucura. Ninguém nos segura... 
Vou jâ começar a incitar a rapaziada da Casa dos 
Açores... 
-É necessârio pois as despesas sâo énormes. Sô de 
impostos temos de pagar a "loucura" de mais de 

30%...!? claro! Jâ hâ bilhetes? 
-Eu sei, eu sei, um disparate de impostos fora o Rimos corn gosto pelo entusiasmo de José 
resto. Mas corn Sol ou corn chuva, o Varsity vai Ferreira. Se forem muitos como ele, o risco é bem 
saber quem sâo os açorianos, no bom sentido, mais pequeno. Aguardemos... 

“PlAÏOfFS” 
Jogos de quarta-feira 

Philadelphia 5 Toronto 2 
{série empatada 2-2) 
Boston 4 Carolina 1 
(série empatada 2-2) 

San José 4 Colorado 2 
(Colorado lidera a série 2-1) 

Jogos para hoje 

Toronto - Philadelphia 
New Jersey - Pittsburgh 

Carolina - Boston 
Colorado - San José 
St. Louis - Phoenix 

Maratona de Boston 
o atleta luso-canadiano, Arnaldo Gomes, 
correu a Maratona de Boston, corn o êxito 
esperado. 
Arnaldo Gomes, de 40 anos de idade, correu 
corn a camisola do Illiabum de Ilhavo, e 
ficou nos primeiros 15 por cento -o 2100, 
entre 13 mil atletas- o que lhe deu o direito a 
correr ajâ famosa Maratona de Boston-2000! 
-Foi acolhido de uma forma maravilhosa 
pela comunidade de New Bedford. Fizeram- 
me uma grande festa...-I)isse-nos, feliz, o 
atleta amador, natural de Ilhavo-Aveiro. 
-Como lhe "correu" a corrida? 
-Sempre bem de principio a fim. A 
temperatura estava ideal, pelos 16 graus 
centigrados, o que me facilitou a qualificaçào para 
o ano 2000. 

-Quai foi o seu tempo de corrida? 
-Fiz a Maratona em 3 horas, 18 minutos e 38 
segundos. Bem bom para um amador de 40 
anos de idade! 
-Quem realizou a festa ao Arnaldo? 
-Foi o clube "Amigos de Ilhavo", através do 
director Luis Nunes. Foi uma maravilha. 
Fiquei-lhes muito grato. Foi a primeira vez 
que corri em representaçâo do clube da 
minha terra. Todos ficaram contentes e 
orgulhosos. Para o ano 2000 lâ estarei para 
lhes dar mais alegrias! 
E o bom do Arnaldo Gomes, encantado da 
vida, lâ foi corn o seu equipamento de 

corridas, redacçào fora, para mais umas "horitas" 
de treino. E que o ano 2000 estâ à porta! Que tudo 
"corra" bem ao Arnaldo, sâo os nossos desejos. 

MCA PORTUGAL 
CAMPO MAIOR" Disparo de Nuno Campos à 

baliza do adversârio durante o encontro 
Campomaiorense - Maritimo a contar para os 

Quartos de Final da Taça de Portugal. Os 
alentejanos surpreenderam os madeirenses 6-5 

apôs uma sessâo de grandes penalidades. 

SETÛBAL; Fase do jogo Vitôria de Setùbal - 
Torreense realizado quarta-feira no Estadio do 
Bonfim para os quartos de final da Taça de 
Portugal. O Setùbal eliminou o seu adversârio corn 
uma vitôria de 3-0. 
O Campomaiorense ao vencer o Maritimo na 
«lotaria» dos penalties defronta na meia-final, o 
Esposende, sobrevivente da II de Honra. Quanto ao 
V. Setùbal, vai agora defrontar o Beira-Mar. Os 
jogos disputam-se no prôximo dia 5 de Maio. 



26 DESPORTO 
Sexta-feira, 30 Abril, 1999 

O MILÉNIO 

No Canadian Madeira Club, em Toronto, houve convivio com o "Capitâo de 
Abril"-Coronel Santa Clara Gomes, natural da Regiâo Autônoma da Madeira. 
Também, no Madeira Parque, a tradicional situaçâo de plantar uma ârvore. 
Santa Clara Gomes, nâo fugiu à regra... 

O Vereador da mega-cidade de Toronto, Mario Silva, deu uma recepçâo ao 
Secretârio de Estado da Presidência do Conselho de Ministres, Dr. Vitalino 
Canas, na Câmara Municipal de Toronto onde o Governante português 
assinou o livre de Honra da Cidade. 

A Câmara Municipal de Toronto expôs numa das suas salas uma mostra de 
fotografias e cartazes referentes à Revoluçâo de Abril de 1974, em Portugal. 
Présentes nesse dia, o Coronel Santa Clara Gomes-Capitâo de Abril; Liberal 
do Couto-presidente da Associaçâo 25 de Abril em Toronto; Mario Silva e 
Bety Disero-Vereadores da Câmara de Toronto; Tony lanno-MP e présidente 
do Grupo Parlamentar de Amizade Canada-Portugal e outras 
individualidades... 

^ A ACAPO e a Federaçâo dos Comerciantes e Profissionais Portugueses, 
realizaram um jantar de boas vindas ao Secretârio de Estado da Presidência 
do Conselho de Ministres, Dr. Vitalino Canas, que teve a presença do 
Embaixador de Portugal em Ottawa, Dr. Duarte de Jesüs, Cônsul-Geral de 
Portugal, Dr. Joào Perestrello, os membres da Secretaria de Estado das 
Comunidades Portuguesas Dr. Caio Roque e Eduardo Saraiva, entre outres. 

O MPP Tony Ruprecht realizou um encontre de amigos para angariaçâo de 
fundos para a sua campanha eleitoral. Na festa salientou-se o présidente da 
Câmara de Toronto, Mel Eastman, pela sua alegria 
constante. Tony Ruprecht, prometeu manter a sua 
porta sempre aberta aos constituintes, como tem 
acontecido até aos nossos dias. 

O MP Cari de Faria, de Mississauga East, promoveu 
o seu anual jantar de convivio e angariaçâo de 
fundos para a campanha eleitoral que se avizinha. O 
Ministre da Energia do Ontario, présente no jantar, 
disse na sua alocuçâo que, as prôximas eleiçôes, sào 
as "Eleiçôes para o progresse ou do voltar atrâs". 

Este titulo vem a propôsito! 
"E depois do adeus", foi a cançâo que foi rodada na voz do Paulo de 
Carvalho, para dar o sinal de que os "Capitâes de Abril" podiam avançar. 
Aqui, em Toronto, a Associaçâo 25 de Abril, realizou um jantar no "Piri- 
piri", de despedida, ao Coronel Santa Clara Gomes e aos membres e 
colaboradores da Associaçâo. Pergunto; E depois do adeus? Nas 
comemoraçôes das Bodas de Prata da Revoluçâo de 25 de Abril de 1974, 
foi fâcil falar da revoluçâo e "atacar" as memôrias de cada um. Mas, e 
depois do adeus?, sera que vâo deixar o période de um ano para voltar a 
falar do 25 de Abril? Pense que o période do "e depois do adeus" é o mais 
importante, por isso, nâo deixem para o ano 2000 o que podem e devem 
fazer nos 365 dias que nos separam da prôxima comemoraçâo. 

Quer ganhar o màximo 
pagando o minimo ? 
Entâo contacte “O MILÉNIO” e anuncie 

os sens produtos de compra e venda, 
na pagina dos CLASSIFICADOS. 

Fate com o nosso departamento de puhlicidade. 

( 416) 538 - 0940 

E depois do adeus... 

i 
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Campeonato Nacional 
de Futebol da P divisâo 
Classificaçôes 

EQUIPAS 

1 FC PORTO 
2 BOAVISTA 
3 BENFICA 
4 SPORTING 
5 UNIÀO LEIRIA 
6 AMADORA 
7 SETÛBAL 
8 GUIMARÀES 
9 SALGUEIROS 
10CAMPOMAIOR 
11 MARITIMO 
12 FARENSE 
13 ALVERCA 
14BRAGA 
15 RIO AVE 
16 BEIRA-MAR 
17 CHAVES 
18ACADÉMICA 

J V E D 

29 20 6 3 
29 17 10 2 
29 17 6 6 
29 15 10 4 
29 12 8 9 
29 11 9 9 
29 11 8 10 
29 10 7 11 
29 7 13 8 
29 9 6 14 
29 8 9 12 
29 8 8 13 
29 7 10 12 
29 7 10 12 
29 6 11 11 
29 5 13 11 
29 5 9 14 
29 4 7 18 

M S P 

65 24 66 
48 23 61 
60 23 57 
54 25 55 
30 23 44 
30 34 42 
31 31 41 
43 37 40 
36 43 35 
36 43 33 
35 37 33 
29 46 32 
29 40 31 
32 49 31 
23 39 29 
28 42 28 
35 54 25 
27 58 19 

Taça dos Açores 99 (ONTARIO) 

SEGUNDAJORNADA 
Leôes 0 Strathroy 2 
London 1 Porto 0 
Oriental 0 Académica 0 
Eagles 3 Supersônicos 0 

Série A 
London e Strathroy qualificaram-se para as finals a 
disputar em London, no fim de semana de 22 a 24 de 
Maio. 

Série A 
London 6 
Strathroy 6 
Leôes 0 
Porto 0 

Para mais informaçôes P.F. contactar Ernie. 
Tel: (905) 824-8181 

CLASSIFICAÇÀO 
Série B 
Oriental 4 
Académica 4 
Eagles 3 
Supersônicos 0 

Resultados da 29* Jornada 

Setûbal - Braga, 3-0 
Estrela Amadora - Alverca, 1-0 

Benfica - FC Porto, 1-1 
Campomaiorense - Farense, 3-1 

Beira-Mar - Maritimo, 1-1 
Académica - Uniâo Leiria, 0-1 

Sporting - Boavista, 1-1 
Rio Ave - Guimarâes, 0-1 
Chaves - Salgueiros, 1-1 

Jogos da 30* Jornada 

Boavista - Estrela Amadora 
Guimarâes - Beira-Mar 
Uniâo Leiria - Sporting 

Maritimo - Farense 
Alverca - Rio Ave 

Salgueiros - Académica 
Braga - Chaves 

Benfica - Campomaiorense 
FC Porto - Setûbal 

Melhores marcadores 

29 golos: JARDEL - FC Porto 
21 golos; NUNO GOMES - Benfica 
14 golos: TIMOFTE - Boavista 
13 golos: SILVA - Braga 

DEMÉTRIOS - Campomaiorense 

Campeonato Nacional de Futebol 
II HONRA 

Classifîcaçâo 
CL EQUIPA J 

1 GIL VICENTE 
2 BELENENSES 
3AVES 
4 FELGUEIRAS 
5 ESPINHO 
6 SANTA CLARA 
7 LEÇA 
8 P.FERREIRA 
9 VARZIM 
10 PENAFIEL 
11 MOREIRENSE 
12 NAVAL 
13 MAIA 
14 ESPOSENDE 
15 FEIRENSE 
16 U.MADEIRA 
17 U.LAMAS 
18 ESTORIL 

29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 

55 
51 
44 
44 
44 
43 
42 
41 
41 
40 
40 
36 
34 
33 
30 
29 
27 
24 

Resultados da 29*Jornada 
Felgueiras - Feirense, 1-1 
Naval 1® Maio - Paços Ferreira. 1-2 
Estoril • Uniâo Lamas. 0-2 
Espinho - Santa Clara, 3*2 
Uniâo Madeira - Varzim, 3-1 
Belenenses - Aves, 3-0 
Penafiel - Esposende. 4-0 
Moreirense • Gil Vicente, 0-5 
Leça • Maia, 0-0 

30*jornada 
Esposende - Felgueiras 
Leça • Belenenses 
Feirense - Aves 
Uniâo Lamas • Naval 1® Maio 
Paços Ferreira - Penafiel 
Santa Clara - Estoril 
Gil Vicente • Espinho 
Varzim - Moreirense 
Maia - Uniâo Madeira 

Futebol; Euro'2000 

UEFA reaHrma apoio a 
co-organizaçâo holandesa 

A Uniâo Europeia de Futebol (UEFA) voltou a 
expressar quarta-feira o seu apoio à Holanda, 
como pais co-organizador, com a Bélgica, do 
campeonato europeu de futebol de 2000, apesar 
dos incidentes verificados no fim-de-semana. A 
UEFA condenou os actos violentos 
protagonizados por adeptos do Feyenoord de 
Roterdâô, équipa que sâbado se sagrou campeâ 
da Liga holandesa, e dos quais resultaram 16 
detidos, mas nâo déixou, ainda assim, de 
reafirmar o seu apoio ao Europeu naquele pais. 
Em comunicado, os responsàveis do futebol 
europeu consideram que a Holanda "saberâ 
organizar um campeonato de futebol sem que 
nele se produzam actos violentos" e acrescenta 
que os incidentes estâo assdciados apenas a 
certo tipo de adeptos. "Continuam a usar este 
desporto como desculpa para exercerem 
violência gratuita", acrescenta ainda o 
comunicado. 

SÉRIE AÇORES 
6/a jornada da segunda fase 

Apurajnento do Campeio: J 

1. LUSITÂNIA 4 
2. MICAELENSE 5 
3. PRAIENSE 5 
4. ÂGUIA 5 
5. MADALENA 5 

Despromoçâot J 

1. VILA FRANCA 5 
2. SP.IDEAL 5 
3. LAJENSE 5 
4. NORDESTINHO 5 
5. VILANOVENSE 4 

P SÉRIE AÇORES 
7* jornada 

53 Madalena - Âguia 
45 Praiense - Lusitânia 
40 Folga: Micaelense 
31 
27 

Despromoç&o 
P 7* jornada 

Lajense - Sp. Ideal 
37 Vila Franca - Vilanovense 
24 Folga: Nordestino 
20 
20 
18 

Campeonato Nacional de Futebol II divisâo B 
(lasslflcaçôes (Zona Norle) 
CL EQUIPA 

1 FREAMUNDE 
2 FAFE 
3 LEIXÔES 
4 TROFENSE 
5 VIZELA 
6 MARCO 
7 ARRIFANENSE 
8 INFESTA 
9 FAMALIÇÀO 
10TAIPAS 
11 SÂO JOÂO VER 
12 LOUROSA 
13 SANDINENSES 
14 RIBEIRÀO 
15 VILA REAL 
16LIXA 
17 ERMESINDE 
18 GONDOMAR 

29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 

63 
57 
54 
52 
50 
44 
38 
36 
36 
35 
34 
33 
32 
32 
32 
31 
30 
29 

Resultados 
Infesta • Leixôes, 1*1 
Taipas - Arrifanense, 1-1 
Trofense - Lixa. 0-0 
Famalicâo • Freamunde, 1-4 
Ermesinde • Lourosa, 1-1 
Marco • Gondomar, 0-3 
Vila Real • Ribeirâo, 1-3 
Sâo Joâo Ver - Vizela, 1-1 
Fafe • Sandinenses. 2-0 

30* lornada 
Arrifanense - Leixôes 
Lixa - Taipas 
Freamunde - Trofense 
Lourosa - Famalicâo 
Gondomar - Ermesinde 
Ribeirâo - Marco 
Vizela - Vila Real 
Sandinenses - Sâo Joâo Ver 
Fafe - Infesta 

ClassiUcaçôes (Zona (eniro) 
CL EQUIPA J P 

1 SP. COVILHA 
2 LOURINHANEN. 
3 ACAD. VISEU 
4 CALDAS 
5 SANJOANENSE 
6 OÜVEIRENSE 
7 OVARENSE 
8 BENEDITENSE 
9 CUCUJÂES 
10TORREENSE 
11 PENICHE 
12 TORRES NOVAS 
13 FATIMA 
14 VILAFRANQUEN 
15 GUARDA 
16 E.PORTALEGRE 
17 FANHÔES 
18ELVAS 

29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 

58 
54 
48 
48 
47 
44 
43 
41 
40 
39 
38 
36 
33 
31 
31 
30 
26 
26 

Retultados 
Est. Portalegre - Torres Novas, 1-1 
Desp. Fàtima ■ Oliveirense, 0-0 
Sp. Covilhi - Sanjoanense, 2-0 
Acad. Viseu - Lourinhanense, 1-1 
Caidas * Vilafranquense, 2-3 
Torreense - Benedltense, 2-3 
Peniche - Ovarense. 0-1 
Cucujâes - Fanhôes, 3-2 
O Elvas - Quarda. 2-2 

30* jornada 
Oliveirwise • Torres Novas 
Sanjoanense - Fâtima 
Lourinhanense - Sp. Covilhâ 
Vilafranquense - Acad. Viseu 
Beneditense - Caidas 
Ovarense - Torreense 
Fanhôes • Peniche 
Guarda • Cucujâes 
O Elvas - Est. Portalegre 

Cla$$ificaçôc$ (Zona $ul) 
CL EQUIPA 

1 BARREIRENSE 
2 IMORTAL 
3 0LHANENSE 
4 PORTIMONENSE 
5 AMORA 
6 ORIENTAL 
7 MACHICO 
8 JUV.EVORA 
9 NACIONAL 
10CAMACHA 
11 CAM.LOBOS 
12 0PERARIO 
13 U.MONTEMOR 
14 LOULETANO 
15ATLÉTICO 
16 SEIXAL 
17 SINTRENSE 
18 DESP.BEJA 

J P 

29 53 
29 51 
29 51 
29 50 
29 50 
29 48 
29 47 
29 45 
29 43 
29 40 
29 36 
29 34 
29 32 
29 31 
29 29 
29 27 
29 25 
29 14 

Resultados 
Desp. Beja - Louletano, 0-2 
Olhanense - Câmara Lobos, 2-1 
Amora - Sintrense, 1-2 
Juventude - Atlético. 3-1 
Barreirense - Operario, 3-0 
Machico - Uniâo Montemor, 0-3 
Nacional - Portimonense, 0-0 
Imortal - Seixal, 3-0 
Camacha - Oriental, 0-1 

30* jornada 
Câmara Lobos - Louletano 
Sintrense - Olhanense 
Atlético - Amora 
Operârio - Juventude 
Uniâo Montemor • Barreirense 
Portimonense - Machico 
Seixal - Nacional 
Oriental - Imortal 
Camacha - Desp. Beja 

Campeonato Nacional de Futebol III divisâo Classificaçôes e resultados 
Série A 
CL EQUIPA J 

1 VIANENSE 28 
2 JOANE 28 
3 AMARES 28 
4 MONÇÀO 28 
5 VALENCIANO 28 
6 MONTALEGRE 28 
7 PEVIDEM 28 
8 M.CAVALEIROS 28 
9 MEREUNENSE 28 
10RONFE 28 
11 BRAGANÇA 28 
12 VILAVERDENSE 28 
13 ÂGUIASGRAÇA 28 
14 NEVES 28 
15 VIEIRA 28 
16VILAPOUCA 28 
17 MIRANDES 28 
18BOTICAS 28 

P 

60 
53 
51 
50 
45 
44 
43 
42 
40 
39 
37 
36 
36 
31 
28 
23 
21 
16 

Série B 
CL EQUIPA 

1 CANELAS 
2 VILANOVENSE 
3 AVINTES 
4 0RAGÔES SAN. 
5 PAREDES 
6 VALONGUENSE 
7 FIAES 
8 LOUSADA 
9 RIO TINTO 
10SERZEDELO 
11 CASTELO MAIA 
12 PEDROUÇOS 
13TIRSENSE 
14LAMEGO 
15 AMARANTE 
16 SM PENAGUIÂO 
17 S.P.COVA 
18P.BRANDÂO 

J P 
28 64 
27 55 
28 50 
27 48 
28 44 
28 41 
28 41 
28 38 
28 38 
28 34 
28 34 
28 33 
28 31 
28 31 
28 28 
28 28 
28 27 
28 25 

Sériée 
CL EQUIPA J 

1 QLIV.BAIRRO 28 
2 AGUEDA 28 
3 MANGUALDE 28 
4 AVANÇA 28 
5 FQRNOS ALG. 28 
6 SAO ROQUE 28 
7ANADIA 28 
8CESARENSE 28 
9 0L.HOSPITAL 28 
10 TOURIZENSE 28 
11 ESMORIZ 28 
12 VALECAMBREN. 28 
13 P.ÇASTELÇ 28 
14 SAO ROMAO 28 
15 OLIV.FRADES 28 
16TONDELA 28 
17 MEALHADA 28 
18NELAS 28 

55 
53 
49 
45 
45 
44 
43 
43 
40 
39 
35 
35 
32 
32 
32 
25 
24 
15 

Série D 
CL EQUIPA 

1 MARINHENSE 
2 SP.POMBAL 
3ALCAINS 
4 BENFICA CB 
5 U.COIMBRA 
6 PORTOMOSENSE 
7 SERNACHE 
8 ALCANENENSE 
9 BtDOEIRENSE 
10SOURENSE 
11 U.SANTAREM 
12 FAZENDENSE 
13 SERTANENSE 
14 U.TOMAR 
15 RIACHENSE 
16 PORTALEGREN. 
17U.SERRA 
18 MARIALVAS 

28 
28 
27 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
27 
28 

59 
55 
50 
49 
48 
43 
42 
42 
41 
40 
39 
36 
35 
31 
30 
26 
22 
15 

Série E 
CL EQUIPA 

1 RIB.BRAVA 
2 CAMARATE 
3 PORTOSANTEN. 
4 OL.MOSCAVIDE 
5 1® MAIO 
6 LOURES 
7 ATLCACEM 
8 MAFRA 
9 SÂO VICENTE 
10SACAVENENSE 
11 SAM.CORREIA 
12 CORUCHENSE 
13FUT.BENFICA 
14 0DIVELAS 
15 VIALONGA 
16BENAVENTE 
17 SL OLIVAIS 
18CALIPOLENSE 

28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 

57 
47 
47 
44 
44 
43 
42 
41 
40 
40 
38 
37 
35 
33 
25 
25 
24 
24 

Série E 
CL EQUIPA 

1 SESIMBRA 
2 LUS.ÉVORA 
3 ESTRELA VN 
4 PES.CAPARICA 
5CASAPIA 
6 ALCOCHETENSE 
7 LUSIT. VRSA 
8 VASCO GAMA 
9 ESP. LAGOS 
10ALMADA 
11 ALMANSiLENSE 
12 LAGOA 
13 OURIQUE 
14 MONTI JO 
15PALMELENSE 
16 PADERNENSE 
17CASTRENSE 
18SERPA 

28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 

55 
54 
53 
51 
48 
48 
42 
41 
37 
37 
36 
35 
34 
30 
29 
26 
21 
10 

Montalegre - Neves, 5-1 
Vilaverdense - Monçâo, 2-1 
Âguias Graça - Rome, 2-0 

Boticas • Vieira, 2-1 
Macedo Cavaleiros - Bragança. 2-2 

Vila Pouca - Mirandés, 5^ 
Joane - Arrtares, 0-2 

Valenciano - Pevidém. 1-0 
Vianense - Merelinense. 2-1 

Serzedek) - Tirsense, 2-0 
Rk> Tmto - Amarante. 1-2 

Avirttes - Carrelas. 4-1 
Fiâes - Valonguense, 2-î 
Lousada'■Paredes, 2-0 

Pa^ Brandâo- S.M. Per^gutâo, 2-0 
Sp. Lamego ^ S. Pedro Cova, 1-1 

Vilanovense-Pedrouços, 3-1 
Castelo da Maia ^ Oragôes 

Sandinenses. 1-2 

Avança • Oliveira do Hospital, 1-0 
Valecambrense - Nelas, 4-0 

Tourizense - Penalva do Castek), 2-0 
Esmoriz - Tondela, 1-1 
Mealhada - Anadia, 0-4 

Fomos de Algodres - Sâo Roque, 3-0 
Mangualde - Cesarense, 1-2 

Oliveira do Bairro - Româo, 2-0 
Oliveira de Frades • Agueda, 1-0 

Sertanense - Ui Serra, 3-1 
U. Tomar-Alcains. 2-0 

Ü. Santarém - Bidoeirense, 1-2 
U. Coimbra - Portorrxssense, 2-1 

Sp. Pombal • Marinhense. 2-0 
Fazendense ^ Riachense. 0*^ 
Mariaivas - Alcanertense. 0-3 

Benf. Cast. Branco - Semache, 2-1 
Sourense-Poftalegrense, 1-3 

Odivelas • 1® Maio, 0-1 
Olivajs e Moscavide - Sâo Vicente. 2-1 

Âguias Camarate - Mafra, 2-0 
Calipolense - Futebol Benfica, 1-3 

Coruchense - Cacém. 3-1 
Loures - Samora Correia, 2-1 

S.L Olivais • Viatonga. 1-3 
Ribeira Brava - Benavente, 6-0 

Pr^osantense - Sacavenmse, 2-0 

Montijo - Pescadores, 1-1 
Almansilense - Serpa, 2-2^ 

Ourique - Lusitano Even’d. 2-2 
Lagoa - Lusitano VRSA, 1-1 
Casa Pia • Palmelense, 2-1 

Est. Vendas Novas • Sesimbra. 0-1 
Esperança Lagos • Pademense, 2-1 
Vasco da Gama • Atcochetense, 1-1 

Almada- Castrense, 2-0 
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O MILÉNIO 

A ncHfte nnida. (J® 
A vigésima nona jornada nào trouxe nada de 
novo ao campeonato nacional de futebol. 
Benfica e Porto, cumpriram a sua obrigaçâo, 
distribuiram irmâmente os pontos e...viva o 
futebol! 
Sporting e Boavista, para nâo destoar, fizeram 
exactamente o mesmo. Que grandes empatas! 
Nenhum é capaz de aproveitar um deslize, por 
pequeno que seja, do F.C. do Porto. É por isso 
que "eles" passeiam a seu belo prazer e ganham 
os campeonatos corn uma "perna-às-costas"... 
Académica -numa casa onde nâo hâ pâo...- D. de 
Chaves, Beira Mar e Rio Ave, continuam na 
"zona vermelha" mas, Braga, Alverca e Farense, 
nào podem "respirar socegadamente" pois, très 
pontos a mais ou a menos, fazem uma grande 
diferença nesta altura do campeonato... 

Este fim-de-semana, teremos os seguintes jogos: 
Sexta-feira, 30 de Abril, Boavista-E.Amadora, às 
4 pm (SporTV). 
Sâbado, Guimarâes-Beira Mar, à 1 pm (SporTV) 
e Uniào Leiria-Sporting, às 4 pm (RTPi). 
No domingo, Maritimo-Farense, às 11 am; 
Alverca-Rio Ave; Salgueiros-Académica: Braga- 
Chaves e Benfica-Campomaiorense (SIC), todos 
às 12;oo horas e, às 3:30 pm, o Porto-Setùbal 
(SporTV). 

Faltam apenas 4 jornadas! 
Surgirâo supresas? 

0 guarda-redes do Uniào de Leiria, Miroslav, em vôo, 

consegue eviiar o goto dojogador da Académica, Mauricio. 

O jogador Victor Vieira, do Estrela da Amadora, tenta 

passarpor dois jogadores do Alverca, durante ojogo 

disputado no Estâdio José Gomes, na Reboleira 

Edmilson luta pela posse da bola corn o hoavisteiro, Rui 

Bento, durante o jogo disputado entre o Sporting e o Boavista 
que decorreu no Estâdio José de Alvalade. 

O guarda-redes do Benfica, Michael Preud'Homme, foi 
considerado o rrulhor jogador em campo, no Estâdio da Luz, 

no jogo Benfîca-FC Porto, corn o resuüado final de 1-1 

• • 
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