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Onde esta a minha "Cruz de Guerra?" 
Pergunta, com toda a justiça, o ex-combatente em Moçambique, Manuel Germano Carreira Camara. 

Conhecemos o Manuel Germano Carreira Camara, 
na festa do lOo. aniversario da Sociedade dos 
Déficientes Portugueses. 
Ele, a mulher e a filha mais nova, deram-se de alma-e- 
coraçào à comemoraçâo e ao convivio. Bern merecem 
uns momentos de pausa e alegria, para esquecerem 
por algumas horas, as dificeis horas do dia-a-dia. 
Pouco depois de nos encontrarmos no recinto da 
festa, o Manuel Câmara, aproximou-se de nos na sua 
cadeira de rodas eléctrica e, corn um misto de receio 
e audâcia, pediu uns minutos, para ser escutado pois, 
sua mulher, insistira corn ele para o fazer. 
-Hâ muito que gostava de falar-lhe para contar a 
minha histôria. Tenho muito para contar... 
Sorrimos corn a situaçâo e dispusemo-nos para ouvir 
e agir, caso houvesse justificaçâo para tal. Nâo 
perdemos o nosso tempo... 
-A minha mulher insistiu para vir ter consign. Eu 
precisava de alguém que me ajudasse a receber a 
minha “Cruz de Guerra”. Onde esta a minha “Cruz 
de Guerra?” 
Pouco depois, a mulher de Manuel Câmara, 
aproximou-se e deu-nos a 1er a Caderneta Militar do 

marido onde, corn certa emoçâo, lemos as razôes pela 
quai lhe foi dada a "Cruz de Guerra". 

O Manuel Germano Carreira Câmara, nasceu na 
freguesia de Sâo Roque, Sâo Miguel, Açores, em 5 de 
Março de 1950. Casou corn Natalia Rosario da Silva 
Lêdo Câmara, natural da Ribeira Seca, Ribeira 
Grande, Sâo Miguel, nascida em 24 de Outubro de 
1951. Têm 3 filhos, todos nascidos em Brampton, 
Ontario, Canada; o Rui, corn 23 anos; a Nancy, corn 
19 anos e a Lory Anne, corn 9 anos de idade. Esta 
ultima nunca viu o pai sem ser na cadeira de rodas... 

O Manuel Câmara, assentou praça em Sâo Miguel e 
partiu pouco depois para o Continente (entre 1971 e 
1974). Daqui seguiu para Moçambique, onde cumpriu 
o serviço militar coin 2 condecoraçôes, 2 louvores e a 
"Cruz de Guerra". Esteve em Moçambique 2 anos, 3 
meses e 7 dias. 
-Onde esta a minha "Cruz de Guerra?"-Pergunta, corn 
toda a razâo. Claro, para tudo hâ uma explicaçâo. 
Vamos aos factos: 

Continua na pagina 10 

First Portugfuese CGC, 
em risco de fechar as portas 
o primeiro clube português, o First 
Portuguese, primeiro "ombro" dos muitos 
pioneiros portugueses que ao Canada 
chegaram, poderâ fechar as portas 
definitivamente se nâo forem encontradas 
soluçôes para as énormes dividas da 
colectividade à banca. 
A hasta püblica é uma hipôtese a ter em 
conta e, até, se (bem) explorada, vir a ser 
benéfica para a situaçâo caôtica em que o 
First Portuguese se encontra. 
Gerências corn muito coraçâo e pouca 
cabeça, levaram o First Portuguese CCC ao 
"beco sem saida" em que esta encurralado. 
Para uma informaçâo compléta sobre o 

assunto, os actuals responsâveis do First 
Portuguese realizaram uma Conferência de 
Imprensa, na passada terça-feira, na sede- 
social do Clube. 
Entretanto, no programa “Opiniâo” da 
CIRV-fm, conversamos corn Lucy Cardoso, 
para uma primeira anâlise da situaçâo. 

Lùcia Cardoso, présidente interina do First 
Portuguese Canadian Community Centre, 
disse à Cirv-fm que “as dificuldades 
financeiras do First nâo sâo novidade para 
a comunidade pois jâ vêm de hâ algum 
tempo, tendo o projecto de obras trazido 

Continua na pagina 12 Tony Azevedo e Lucy Cardoso 
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Sempre tive a "mania" de que, ao tirarem a 
gordura natural do Leite ou da Manteiga, 
prejudicavam os produtos e tiravam-lhes todo o 
seu valor nutritivo e, assim, por tabela, 
prejudicando a saûde a quem usa esses produtos. 
Falei em manteiga e leite, apenas como exemple. 
Na minha mente, é como se tirassem o sangue a 
uma pessoa... Percebem!?... 
Li, sem surpresa, que as grandes companhias 
norte-americanas de produtos farmacêuticos, 
especialmente a Sherman Pharmaticals, vâo 
dedicar parte do dinheiro para pesquisa, no 
envio de Etnobotânicos, Quimicos, Biôlogos, 
Médicos e Farmacêuticos, para as selvas 
espalhadas pelo mundo para, junto dos 
indiginas, aprenderem os segredos dos 
curandeiros das selvas tropicais sobre os 
beneficios de algumas plantas. 
Isto vem parar ao mesmo, nâo é ?... 

Os especialistas verificaram que mais de metade 
das plantas descritas pelos "médicos" indigenas 
actuam nos modelos animais da doença. Um 
quarto dos medicamentos vendidos actualmente 
nas farmâcias tem na sua composiçâo 
ingredientes actives extraidos das plantas, tende 
a maior parte deles side descobertos por 
indigenas (74%). 
E o caso da aspirina, dos analgésicos e dos 
agentes quimio-terapêuticos para o cancre; todos 
eles sâo équivalentes sintéticos de plantas 
utilizadas em prâticas médicas antigas. 
Lesly Taylor, no livre "The Secrets of the 
Rainforest", afirma que os indios Barasan, da 
selva amazônica colombiana, conseguem 
identificar todas as espécies de ârvores do seu 
territôrio sem se referirem aos frutos ou às flores, 
o que nenhum botânico académico consegue 
fazer. 

Ai estâo "eles" a dar-me razâo. A sabedoria dos 
antigos, de experiências feita e, como dizia, 
Camôes: A necessidade aguça o engenho. Os 
"ciêntistas' de hoje, sô sabem -e bem!- 
comercializar as coisas. Marketing, grossas fatias 
de dinheiro, interesses varies e de grandezas 
prôprias. Nos, as pessoas, os consumidores nada 
somos, apenas e sô consumidores. Mas, como os 
mais velhos me ensinaram que, "de médico e 
louco, todos temos um pouco", câ vou fazendo 
pela vida, evitando os produtos quimicos e 
alimentes sem a seiva natural. E, como nâo me 
tenho dado mal, câ vou aguentando o barco, 
entre tempestades, marés e bonança, até que o 
Criador se lembre que jâ ando a mais por estas 
paragens... 
Bom, corn esta saga pelas selvas, espero que nâo 
estraguem os curandeiros corn o Markting... 

JMC 

TU CA TU LA corn os Leitores 
Olà, companheiros. 

As cartas. E-mail's, faxes e telefonemas, vâo 
chegando, corn uma frequência que me permite 
manter esta pagina. Ôptimo, é bom sinal. 
De Calgary, é verdade de Calgary-Alberta, chegou- 
nos a noticia de que o empresârio Luso-Canadiano, 
Joâo Domingos da Silva -jâ anteriormente 
referenciado no nosso semanârio-, foi distinguido 
no dia 23 de Abril, com o primeiro prémio 
"Immigrant-Business/99", numa Gala realizada 
pela Calgary Immigrant Aid Society. Uma honra 
para o nosso compatriota radicado em Calgary e, 
naturalmente, para a comunidade portuguesa, 
pequena mas jâ reconhecida. 
Parabéns! 

A Organizaçâo de comerciantes denominada 
Dundas-Ossington Merchants Association 
(DOMA), recentemente formada e aprovada por 
um grupo de voluntaries, submeteu à Câmara 
Municipal de Toronto uma proposta para obter 
uma licença de organizar um "sidewalk sale", no 
dia 29 de Maio. Os objectives da DOMA, 
comerciantes da ârea entre as ruas Shaw e Dufferin 
na Dundas St. e entre a Harrison e Argyle, na 
Ossington, sâo: melhorar a limpeza estética da 
zona, a segurança da ârea, mais négocié e colaborar 
corn as autoridades na procura de soluçôes para o 
problema de estacionamento e outros. Os 
voluntaries da DOMA, sâo: 
Frank Alvarez, Cirv-fm; Tibério Branco, Alfa Mar 
Travel; José Dias, Nova Era; Américo Santos, 
Builder; Fernando Tavares, o Guia; Jülio 
Henriques, Downtown Lumber; Laurentino 
Esteves, Downtown Lumber; Helder Costa, 
Caldense bakery e Nelson Henriques, Toronto 

Dominion Bank. A Associaçâo é gerida, por: 
Armindo Silva, présidente; Bento Martins, 
tesoureiro e, Paulo Rocha, secretârio. 
Info: (416) 5314674, (416) 588-3346 e, (416) 953- 
2444. 

Finalmente, a inauguraçâo permanente da RUA 
ALENTEJO, vai ter lugar. 
Corn a presença de entidades oficiais de Portugal e 
Canadâ, a RUA ALENTEJO sera inaugurada 
domingo, 16 de Maio, às 12:30, seguindo-se almoço 
e variedades. 
De Portugal, visitam-nos para participar no 
acontecimento, o Governador Civil de Evora, Dr. 
Henrique Tronche, Présidente da Câmara de 

Portel, Norberto Patinho, Présidente da Câmara de 
Alvito, José Guerreiro, Présidente da Câmara de 
Mértola, Manuel Paulo Neto e o Grupo de 
Cantares de Portel. Uma festa que promete, a 15 e 
16 de Maio, na Casa do Alentejo, em Toronto. 

Estivemos no Lusitânia de Toronto, num almoço- 
angariaçâo de fundos para a deslocaçâo da 
MARCHA DO LUSITÂNIA à Ilha Terceira, por 
qcasiâo das Sanjoaninas. 
É a primeira vez que tal acontece e, por isso, a 
euforia sentida nas pessoas que estiveram 
présentes, quase todas ligadas aos elementos da 
Marcha do Lusitânia... O almoço, foi um 
surpreendente "Sôpas do Espirito Santo", delicioso 
que, mesmo chegando tarde, chegou e...cresceu! Foi 
uma festa intéressante onde nâo faltaram 
arremataçôes bem conduzidas e rifas. Para 
finalizar, baile, corn "Pai e filhas". Foi um dia de 
Pai, filhas e ...Espirito Santo. Assim, por obra e 
graça do Espirito Santo e de todos os amigos do 
Lusitânia que, felizmente, continuam a ser muitos, 
a Marcha do Lusitânia vai à Terceira representar- 
nos. E, bem, estâmes certes! 
Boa viagem e boas Sanjoaninas! 

O Rancho Folclôrico da 
Casa do Benfica, em 

Toronto, completou mais um 
ano de vida. Parabéns e 

obrigado pelo convite que 
nos enviaram.Fazemos votes 

para que continuem a 
’’marcar golos” pelo Canadâ 

fora... 

JMC 
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/oie Lima, de serviço no First Portuguese C. C., pintando 

ornamenmtaçôes para a sede-sociaL 

Idâlia ejosé Lima, felixes junto dos netos André e Simon. 

Portuguese, juntamente corn 
Correia Dias e, mais tarde, com 
Vitor Santos, criou a secçâo de 
futebol Junior no clube. 
Hoje, reformado, José Lima e a 
mulher, dividem o seu tempo pela 
Florida e Toronto. De Janeiro a 
Abril, vivem na Florida e, os 
restantes meses, em Toronto e 
Markham. Na Florida, José Lima, é 
sôcio do Portuguese-American Fort 
Lauderdale Club (e Director por 5 
meses) e, muitas vezes, vai até ao 
Portuguse-American West Palm 

Beach Club, fundado pelo "velho" 
amigo Manuel Mira, um incansâvel 
apaixonado das coisas portuguesas 
na America do Norte. 
Depois de muitas canseiras, a paz e 
reinaçâo, até ser possivel. O José 
Lima é um acérrimo defensor das 
Marchas Populares de Lisboa e dos 
Ranchos Folclôricos. Por onde 
passa, marchas e folclore, tem 
de...bailar! 
Como é pequenino...é bailarino. 
Antes isso... 

JMC 

Pequenas histôrias 
de GENTE grande 

José Henriques Figueiredo 
de Lima, nasceu na 
freguesia do Socorro, 
Lisboa, em 7 de Dzembro 
de 1930 e dividiu os sens 
dias na sua profîssâo de 
Bate-Chapas, o desporto e a 
...politica (sem nunca 
esquecer a familia). 

Desde muito novo, 
José Lima, um 
trabalhador espe- 
cializado e corn 
habilidade para a 
profissâo de bate- 
chapas, dedicou-se 
também ao desporto, 
tendo praticado o 
Judo (Cinturâo 
Castanho). Ainda na 
area do desporto, fez 
o curso de arbitre na 
Comissâo Central de 
Hoquei em Patins {10 
anos), tendo 
arbitrado mais de 500 
jogos. Devido ao seu 
envolvimento no assalto ao Quartel 
de Beja, realizado pelo entâo capitâo 
Varela, e abortado pela raiz, viu-se 
forçado a abandonar Portugal logo 
apôs o assalto, e, a 10 de Junho de 
1961, chegou ao Canada. Isto 
aconteceu, disse-nos corn certa 
mâgoa, em vésperas de passar a 
arbitre internacional de Hoquei em 
Patins. 
José Lima casou em 24 de Janeiro de 
1955, na Igreja de Santa Isabel, com 
Idâlia Lopes Rodrigues de Lima, 
nascida na freguesia de Sâo 

Sebastiâo, em Lisboa, aos 7 de 
Setembro de 1933. 
Do enlace, nasceu a Maria Albertina 
Rodrigues de Lima, em 22 de 
Fevereiro de 1957, em Lisboa. A 
Maria Albertina, hoje casada corn 
Carlos Barbosa, natural de Sâo 
Miguel, jâ "ofereceu" dois netos ao 
José Lima e à Idâlia. A Maria 
Albertina Barbosa é professora e 
Vice-Principal de uma Escola 

Catôlica, em Markham, 
Ontârio. 
Os dois netos, André, de 
11 anos e, Simon, de 8, 
sâo o passatempo 
favorito dos avôs e, o 
mais novito, o Simon, jâ 
dâ alegrias desportivas: 
em breve irâ representar 
o Ontârio, na 
modalidade de ginâstica, 
José Lima, quando 
chegou a Toronto, foi 
trabalhar para a Ford e, 
um ano depois, para os 
TTC, onde se manteve 

22 anos. Na companhia de 
amigos abriu a oficina 

Portugal Auto-Body que durou 6 
anos. 
O bichinho do desporto fez corn 
que tirasse um curso de ârbitro de 
futebol, na Ontario Soccer Refree 
Association. Assim, durante 15 
anos, arbitrou mais de 600 jogos 
de futebol, pelas Ligas dos 
portugueses, italianos, gregos e 
tantas outras. Também arbitrou 
jogos da TDA e nas Escolas da 
Ontario Soccer League. 
Em Toronto, como sôcio e 
Director (Tesoureiro) do First 

O avôjosé Lima, ârbitro e, 
o neto, atleta! 
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Esta foi a semana de lançar barcos 
ao lago. Um pouco por todas as 
marinas, começou a sentir-se 
alguma vida depois de um Inverno 
longo que nos causou alguma 
melancolia. Trata-se de um 
periodo feliz para todos aqueles 
que conscientemente vâo disfrutar 
de uma série de actividades 
nâuticas nesta area do mundo. 
Todavia, hâ que ter em 
consideraçâo que nem toda a gente 
sabe tirar partido - numa maneira 
civilizada e elegante - daquilo que 
a natureza nos oferece. Por outro 
lado hâ, por vezes, a tendência de 
misturar alcool corn âgua o que 
nunca funciona. Temos, entre a 
comunidade de expressâo 
portuguesa, alguns casos que 

marcaram nâo s6 as vitimas, mas 
também os familiares e amigos. 
Uma terceira componente, esta 
relacionada corn a mania de que,se 
sabe tudo e que a experiência nâo 
nos vai trair. 
Para que esta época estival seja de 
alegria e divertimento total, hâ que 
ter em consideraçâo, uma série de 
factures que sumariamente passo a 
citar: 
- Se vai navegar, nunca se esqueça 
de vestir adequadamente o colete 
salva-vidas. 

Certifique-se sempre da 
existência dos apetrechos de 
emergência. Nâo se esqueça de 
reequipar a sua caixa de primeiros 
socorros corn produtos ainda em 
validade. 

Maioria de eurodeputados 
portugueses apoiam Romano Prodi 
Uma ampla maioria de 
eurodeputados portugueses deu o seu 
voto de confiança ao présidente 
designado da Comissâo Europeia, 
Romano Prodi, de acordo corn os 
resultados de uma votaçâo nominal 
realizada no plenârio do PE. Reunido 
em Estrasburgo, o PE aprovou - por 
392 votos a favor, 72 contra e 41 
abstençôes - a personalidade 
escolhida pelos chefes de estado ou de 
governo da UE para chefiar a équipa 
que substituirâ, a partir do final de 
Setembro, a Comissâo demissionâria 
liderada por Jacques Santer. A anâlise 
da grelha de votos nominais (que diz 
quem votou e como) révéla que sô' 
quatro de 25 votos portugueses 
possiveis sâo contra Prodi 
respectivamente dois do PP e dois do 
PCP - enquanto que a ünica 
abstençâo portuguesa partiu da 
eurodeputada socialista Helena 
Torres Marques. Girâo Pereira, o 
terceiro eurodeputado do Partido 
Popular, juntou-se à maioria 
parlamentar que viabiliza a ascensâo 
de Romano Prodi à liderança da nova 
Comissâo Europeia. Celeste 
Cardona, do Partido Popular, 
explicou o seu voto contra - idêntico 
ao voto do seu colega de partido 
Rosado Fernandes - por uma 
discordância de fundo corn o 
processo na origem das demissôes 
colectivas do actuais vinte 
comissârios europeus, acusados de 
varias faltas graves. "O mau 
funcionamento da Comissâo nâo 
ficou elucidado", disse a deputada à 
agencia lusa, acrescentando que as 
intervençôes de Romano Prodi em 
plenârio também deixam a desejar. 
"Prodi nâo me sossegou", afirmou, 
exemplificando corn as ideias do 
futuro présidente sobre a duraçâo do 
seu mandate (ate' 2005) e sobre as 

relaçôes Comissâo- Parlamento. Por 
trâs dos pareceres desfavorâveis dos 
très comunistas portugueses no PE 
estâo grandes divergências politicas e 
programâticas, justificou o 
eurodeputado Honôrio Novo, 
precisando que o PCP discorda das 
ideias de Prodi em matéria de 
estabilidade monetâria e rigor 
orçamental, de liberalizaçâo do 
comercio e de flexibilizaçâo do 
mercado de trabalho. Prodi, homem 
da continuidade, nâo corresponde às 
expectativas comunistas de mudança 
das politicas comunitârias, que 
considéra erradas, lamenta Honorio 
Novo. Excepçôes à parte, os membres 
portugueses do PE votaram a favor de 
Prodi. Nele, os socialistas portugueses 
elogiam o desejo de garantir a 
autonomia da Comissâo e a promessa 
de procéder a uma profunda reforma 
das suas praticas administrativas. Ao 
PS agrada, também, o compromisse 
assumido por Prodi de trabalhar em 
prol da reduçâo do desemprego e da 
coesâo econômica e social bem como 
o seu perfil pessoal e politico - de 
integridade, experiência politica e 
capacidade de dialogo. Os 
eurodeputados do PS reprovam-lhe, 
no entante, a omissâo da vertente 
social da construçâo europeia nos 
dois discursos que proferiu no 
Parlamento Europeu durante o 
ultimo mês. Para o grupo europeu do 
PSD, o importante "nesta fase" era 
dar um voto de confiança ao homem 
que reüne o consenso dos lideres da 
Uniâo, declarou à lusa o coordenador 
dos sociais-democratas portugueses 
no PE, Arlindo Cunha, referindo-se à 
necessidade de pacificar a vida 
interna da UE apôs a crise que levou 
à queda da Comissâo de Bruxelas. 

- Quando tiver necessidade de 
passar de um lado para outro da 
embarcaçâo, nunca pise um cabo 
pois este, quase pela certa, fâ-lo-à 
deslizar para parte indesejada. 
- Nunca navegar a solo, a nâo ser, 
em situaçôes de emergência. 

Se gosta de conduzir 
embarcaçôes velozes, nunca o faça 
em âreas onde possam 
eventualmente existir banhistas, 
nem o faça, tâo pouco, em zpnas 
onde haja movimento de 
embarcaçôes. 
- Se por acaso for apanhado de 
surpresa pelo mau tempo nâo 
entre em pânico e, lembre-se 
sempre, que o local mais seguro é 
na prôpria embarcaçâo, desde que 
esta esteja manobrâvel. 

- Cumpra sempre as leis 
maritimas e dê cortesia aos 
marinheiros menos experien- 
tes. 
- Quando se aproximar das 
margens certifique-se, que 
existe profundidade sufîciente 
para navegar. Evite que a sua 
embarcaçâo fique presa ao 
fundo. 
- Se navegar de noite preste 
atençâo ao sistema de 
iluminaçâo. Escute 

atentamente a banda maritima. 
- Respeite sempre as boias de 
sinalizaçâo. Nâo prevarique. 
- Se é praticante de vela, nâo 
obrigue o veleiro a ter de enfrentar 
ventos de altas velocidades pois, 
além de nâo facilitarem a viagem, 
criam stress na estrutura do 
mesmo. 
- Em caso algum, se faça ao alto 
lago quando receber avisos de 
alerta de mau tempo. 
- Se for apanhado por uma 
trovoada mantenha-se sempre 
longe das secçôes metâlicas e opte 
por uma posiçâo sentada. 
- Faça como que um juramento. 
Nunca utilize bebidas alcoôlicas a 
bordo nem as ingira em demasia 
antes de ir para o lago. 

Se conseguir, o que nâo é muito 
dificil cumprir, o que referimos 
terâ a certeza de que o Verâo vai 
ser muito mais divertido e seguro 
para quem, na realidade, gosta de 
actividades nâuticas. 
Lembre-se que, muita gente hoje, 
gostaria de continuar a disfrutar 
das belezas deste planeta mas, 
infelizmente, é tarde demais. 

Luis Fernandes 

ERVANÂRIA VITORIA inc. 
PRODUTOS NA JURAIS E MEDICINA HOMEOPATICA 
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Marque uma entrevista corn o Naturista Homeopata 
Antonio Medeiros, jâ corn muitos anos de experiência, 
0 quai poderâ ajudar na soluçào dos vossos problemas. 

Visite-nos no 920 Dundas Street West 
Telefone: (416) 603-7978 
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"Ontem 
O meu Nuno 

f marcou o u (5> X 
golô da vitôria 
■ ' 'V “fl 

f"'*—^ 

da eqüipa dele... 
agora vâo às finals. 

So é pena é que corn 4 anos 
nao O possa inscrever para 
O Campeonato do Mundo!^^ 

Oferta do programa de poupança Bell FlrstRate^'^ : Agora você pode 
contar a toda a gente os sucessos do futuro campeào de futebol. 

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

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

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

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

Bell - Serviço da mais alta qualidade a preços mais baixos. 
^ -S' 

s 
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Por; 
Nuno 
Miller 

D. Afonso Henriques, iniciou o sen 
reinado numa época em que o poder 
estava ainda sedimentado no “livre 
arbitrio” dos senhores e na “razao das 
armas”. 
Isto quer se tratasse de Cristâos, 
Moçarabes, ou nobres que hoje eram 
Cristâos e amanhâ estavam 
convertidos ao Islamismo e, que 
assim, lâ iam tentando segurar os 
bens que podiam ou apoderar-se das 
terras e das pessoas que conseguiam 
submeter. 
Por outro lado, havia os Conselhos a 
que jâ tive ocasiâo de me referir. 
Pode considerar-se que houve très 
passes importantes para a 
consolidaçâo da Nacionalidade 
Portuguesa, segundo J.H. Saraiva e 
que aqui apresento: 
“A conquista do Governo do 
Condado, em 1121, a paz de Tui em 
1137 a conferêneia de Samora e a 
enfeudaçâo ao Papa em 1143 e a 
morte de Afonso VII em 1157 corn o 
conséquente desaparecimento do 
titulo de Imperador e por ultimo a 
Bula Papal em 1179, corn o 
reconhecimento da nova Monarquia 
pela Santa Sé”. 
D. Afonso Henriques começou por 

Cmdcas ü KMilii clc luu l'ovui 
retirar o poder de governaçâo aos 
Condes, organizou, tanto quanto 
possivel o territôrio, ainda sem 
grandes possibilidade de définir 
fronteiras dado o constante avanço e 
recuo dos Muros. 
Sem capacidade de, por si sô, garantir 
totalmente a eficâcia da reconquista e 
a segurança das terras repovoadas 
apoiou-se nas Cruzadas como jâ referi 
anteriormente para levar a cabo essa 
tarefa. 
Se as datas (a cronologia) nos ajudam 
a entender os passos da histôria, pela 
observaçâo das actividades 
desenvolvidas por D. Afonso 
Henriques 
podemos constatar que estas se 
dividem por varias preocupaçôes 
estratégicas tais como: 

Criar um estado forte onde 
era necessârio eliminar o poder de 
uns tantos Condes pela ameaça que 
constituiam para o poder central e 
para a estabilidade social. 

Preparar meios humanos e 
militares para restabelecimento das 
fronteiras e garantir a consolidaçâo 
da paz e da liberdade das populaçôes. 

Mobilizar as populaçôes para 
a tarefa de organizaçâo das diferentes 
instituiçôes do Pais. 

Estruturar as Leis de modo a 
garantir a articulaçâo dos poderes e 
das jurisdiçôes Politica , Militar, 
Administrativa e Religiosa. 

Eliminar as tensôes sociais 
existentes entre os diferentes polos de 
interesses. 

Abrir perspectivas para o 
desenvolvimento do Pais apesar das 
dificuldades por que passavam. 
Curioso o pormenor de, neste 
contexte, no periodo anterior à 
nacionalidade terem aparecido nas 
funçôes politicas, personagens de 
origem variada, como mourisca, 
judia, ou outras, dando 
assim claramente a ideia 
da mobilidade social 
vivida na época. 
Foi o caso do governo 
instituido em 1063 
por Sesnando, Moça- 
rabe, nascido em 
Tentugal e que, 
segundo parece, era 
filho de Judeus. 
Isto demonstra bem a 
caracteristica multi- 
cultural da época 
e a dinâmica 
social que se 
vivia. 
D. Afonso Henriques, teve, por um 
lado, que se confrontar corn Afonso 
VII Imperador de Espanha, de outro 
corn os Mouros e ainda corn os 
Nobres e as Populaçôes que 
procuravam a todo custo estabilizar a 
produçâo dos varies sectores e 
assegurar a paz. 
Recordemos que D.Afonso Henriques 
consiliou a sua ambiçâo de 
independência corn um estratégico 
posicionamento entre as guerras 
existentes em Leâo e Castela, 
conseguindo tirar partido das 

fraquezas de uns e do apoio e poder 
de outres. 
Conseguiu lidar tâo bem corn a 
Diplomacia, nomeadamente nas 
relaçôes corn a Igreja, o Papado e as 
Ordens Militeres, como corn os 
diferentes quadrantes da sociedade 
tende conseguido apoios em vârias 
frentes inclusive em forças 
estrangeiras. 

D. Afonso Henriques 
acabou por morrer em 
1185 e ser sepultado na 
capela mor de Santa 
Cruz em Coimbra. 

De destacar o seu 
elevado carâcter a 
fazer “jus” à sua 
elevada estatura 
e a sua excelente 
habilidade para 

a arte da 
guerra. 

Dotado de uma sagaz, inteligente e 
extraordinâria visâo politica, corn 
uma inabalâvel determinaçâo, sô 
abandonou a sua actividade guerreira 
depois de ter sofrido um acidente em 
Badajoz, quando embateu contra a 
muralha da cidade e sofreu fracturas 
graves. 

Deixou a seu filho D.Sancho I, 
tarefas importantes como a 
recuperaçào do reste do territôrio Sul 
de Portugal e définir politicas de 
future como terei oportunidade de 
abordar nas prôximas crônicas. 

ASSINE E DIVULGE 

o MILÉNIO 
Assinatura anual no Canada, por apenas $48, incluindo o 

G ST, para EUA $75. e Europa $130. 

Envie a sua inscriçâo através do FAX: (416) 538-0084 

Faça de « O MILÉNIO » a sua companhia semanal. 

Nome: 

Morada: . 

Telefone: 

Para mais informaçôes: (416) 538-0940 

Ajuda, preci$a'$e ! 
A nossa conterrânea Alice 
Sousa, de Toronto, enviou-nos 
um pedido para que ajudemos 
um português necessitado. 
Trata-se de Fernando Almeida, 
natural de Pereira, Miranda do 
Corvo, que foi vitima de brutal 
acidente de viaçâo no 
Luxemburgo, onde estava 
emigrado e que o deixou 
paraplégico. 
Existe a esperança de que uma 
intervençâo cirürgica em Cuba 
possa minorar o sofrimento de 
Fernando Almeida e, quem 
sabe?, se ele nâo poderâ mesmo 
deixar a cadeira de rodas. 
Contudo a intervençâo, 
deslocaçâo e estadia tornam-se 
demasiado despendiosas para 
as suas possibilidades 
financeiras. 
Por isso um apelo às pessoas de 
boa vontade que o queiram 
ajudar podem depositar o seu 
contribute na Caixa Gérai de 
Depositos, conta No. 0468-9244900 
ou, ainda, para Fernando Manuel, 
Rua D. Almeida, Pereira, Miranda 
do Corvo, Portugal. 

Por outro lado, aqui em Toronto, 
poderâo informar-se mais 
detalhadamente corn a Alice 
Sousa, pelo telefone: (416) 756- 
2292. 
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"Sim, tia... 

a Isabel estava uma noiva 

linda e o jantar foi delicioso. 

Também estiveram la todos os 

nossos familiares; nâo sabia que 

tinha 32 primos - m 
estava la a Luisa e o Zé, 

o 

o Nuno, a Ana, o Paulo..." 

Oferta do programa de poupança Bell FîrstRate’^'^ : A sua tia nâo esteve 
no casamento, mas pode certamente imaginai o que se passou. 

Serviços de alta qualidade a preçps baixos e fixos para Portugal, 24 horas por dia, com 

a Bell. Sem despesas mensais raînimas. Sem ter de ligar numéros adicionais. Todas as 

chamadas dlrectas para Portugal custam apenas 70e por minuto. De dia 

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

Bell - Serviço da mais alta qualidade a preços mais baixos. ^ é‘ - 

<7? 
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Os (d)eficientes 
Estivemos com todo o gosto na festa 
comemorativa do lOo. aniversârio da 
Sociedade dos Déficientes 
Portugueses, na bêla sala de festas do 
Sindicato da Construçâo Civil-Local 
183. 
A festa começou relativamente tarde 
em relaçâo ao pré-estabelecido 
porque os "déficientes" chegaram 
primeiro que os...convidados! Um 
pouco como a velha e realissima frase: 
Apanha-se mais depressa um 
mentiroso do que um coxo! 
Apôs oraçâo da D. Luisa Martins, o 
jantar foi cuidadosamente servido 
pela New Casa Abril. Um convivio 
extremamente saudâvel. Foi ver os 
nossos (d)eficientes, garbosos e 
felizes, numa azâfama constante, 
preocupados em que tudo decorresse 
da melhor maneira. Foram, como 
sempre e numa palavra, eficientes! 
Desfilaram no palco, oferecendo 
cantigas e boa disposiçâo, os Searas 
de Portugal, Melissa André, Tanya 
Florência e o Grupo de Ginâstica da 
Casa do Alentejo, corn o apoio do 
equipamento de som de DJ-Nazaré 
Praia. Pelo meio, a simpatia do Joâo 
Ferreira e do Carlos Cruz, da Casa do 
Alentejo, corn um "leilâo silencioso" e 
um sorteio (realizado pela D. Helena 
Barbosa) através de rifas, que 
resultaram numa maquia razoâvel 
para a Sociedade dos Déficientes 
Portugueses. Que muito precisam, 
diga-se de passagem! Até o Cônsul- 
Geral de Portugal, Dr. Joâo 
Perestrello, adquiriu um quadro 
"silenciosamente"... O Cesârio Bras, 
da New Casa Abril, nâo deixou de dar 
o seu valioso contribute, assim como, 
o Jorge Campos da Mondetta, entre 
outros. 
O mais intéressante e comovente da 

noite de convivio corn os (d)eficientes, 
foi a passagem de modelos, que a 
ensaiadora Maria Raposo, 
apresentou. 
Foi vê-los e vê-las, nas sua cadeiras de 
rodas eléctricas, sorridentes e 
vaidosos, apresentando os seus fatos e 
vestidos, sob uma chuva de aplausos. 
E, aqueles que, felizmente, nâo 
precisam de cadeiras, apresentaram- 
se vistosos, den*^^ro das suas 
possibilidades fisicas, luma passagem 
cheia de brilho e fantasia. Bonito! 
Parabéns a quem confeccionou e 
cedeu as roupas, em especial à 
(d)eficiente-costureira, Mariazinha, 
que vestiu a primor a Isaura Carneiro 
e a si prôpria. Pareciam duas gentis- 
primaveras. 
Aos nossos amigos da Sociedade dos 
Déficientes Portugueses, 
agradecemos o convite que nos 
fizeram e desejamos-lhes as maiores 
felicidades. Aos responsâveis Isaura 
Carneiro e Antonio Fraga -os que 
mais de perto conheço- envio as 
nossas felicitaçôes pela festa e a 
certeza de que podem contar sempre 
connosco. 
Para aqueles que desejem ajudar a 
Sociedade dos Déficientes 
Portugueses, apelamos a que entrem 
em contacte pelo telefone: (416) 536- 
4679. 
5 ou 10 dôlares por ano nâo custa 
nada dar e, para a Sociedade dos 
Déficientes, é...muito! 

JMC 
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E agora vem a histôria 
do locutor de radio que, 
tentando sempre 
entreter o melhor que 
sabe e pode, é inûmeras 
vezes enfrentado como 
se fosse uma pessoa que 
nada mais sabe fazer e 
por isso se senta atrâs 
dum microfone e vai 
dizendo umas coisas. 

Chamam-lhe o senhor ou a 
senhora que fala na radio. Esta 
definiçào, por si, jâ significa 

qualquer coisa. Se a analisarmos bem 
poderemos concluir que a referência é 
omissa quanto à verdadeira ocupaçâo 
do individuo, importante na 
informaçâo e formaçâo das massas, 
pecando por imponderabilidade, na 
importância que a carreira de 
comunicador tem, cada vez mais, na 
sociedade moderna. Se “fala na 
radio” é porque nâo tem nada melhor 
que fazer... Se “fala na radio” é porque 
tem um microfone e qualquer pessoa 
o poderâ fazer também. Mas afinal o 
que é isso de “falar na Radio”? Falar 
na radio qualquer pessoa fala. Os 
repôrteres vâo para a rua e registam 
as opiniôes dos transeuntes que, 
longe disso, seguem o ritmo do seu 
quotidiano. Entrevistam um mundo 
de pessoas para levar aos ouvintes o 
conhecimento dos personagens nelas 
envolvidos e o que se propôem 
realizar ou jâ tenham realizado. Tâo 
depressa falam corn présidentes de 

naçôes como corn a mais humilde das 
pessoas, sempre corn o mesmo 
respeito e propôsito imparcial, na sua 
desenfreada corrida para atingir a 
meta de um trabalho bem feito, logo 
obscurecida pela prôxima que é 
sempre mais importante. O 
comunicador (locutor, jornalista, 
apresentador), nunca esta satisfeito 
corn o que faz pois podia ter, sempre, 
feito melhor e quando liga o 
microfone é-lhe proibido estar em 
desarmonia corn o mundo ou corn a 
sua vida particular; ele esta sempre a 
trabalhar, mesmo quando esta em 
casa, pronto para jantar corn a familia 
ou em qualquer outra situaçâo, pois 
vai absorvendo o que à sua volta se 
vai passando para poder utilizar no 
ar, quando isso vier a propôsito. Pelo 
dever de informât, o comunicador 
arrisca, quantas vezes, a sua pele. 
Sofre agressôes fisicas e morais, é 
preso, é apelidado dos mais diversos e 
ofensivos nomes e, em sua defesa, 
pouco se faz. O jornalista foi preso? 
Agrediram-no corn o microfone? 
Bom, isso nâo tem grande 
importância... Afinal o que ele faz, 
qualquer pessoa é capaz. A incerteza 
do peso da classe também constitui, 
na minha ôptica, uma fraca barreira 
que é facilmente transponivel pela 
mordaz atitude destrutiva, muito 
utilizada por estar sempre à mâo e 
que dispensa consideraçôes de 
eloquência e profundidade. Neste 
mundo de incertezas o ùnico 
imperador sô se pode chamar 
respeito... Doutro modo nâo vamos la. 
Moral da histôria: O comunicador 
deve ter consciência da sua classe. 

ECO AÇOR 
TnAVFI I TRAVEL SERVICE INC. 

/ 421 College St., Toronto, Tel: 603“0842 
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Continuaçào da pagina 1 

Onde esta a minha 
-A "Cruz de Guerra" é entregue no 
Dia de Portugal, a 10 de Junho, como 
toda a gente sabe. -Disse, Manuel 
Câmara.- Ora, em 1974, por altura do 
10 de Junho, nào houve cerimônias, 
devido à recente Revoluçâo de Abril e 
à independência das ex-Colônias. 
Assim, regressei a Portugal sem 
receber a minha "Cruz de Guerra", a 
que tenho direito, como jâ viu na 
minha Caderneta Militar. Em 16 de 
Outubro de 1976 vim para o Canada 
e nunca mais consegui nada. Espero 
que me possam ajudar... 

O Manuel Germano Carreira 
Câmara, é um valente. Razâo pela 
quai O Governo de Portugal lhe 
outorgou medalhas, louvores e a 
"Cruz de Guerra". Sô a "Cruz de 
Guerra" é que nâo recebeu...ainda! 
Vamos palmilhar as distancias que 
forem necessârias para que este 
audaz, muito marcado pela vida, 
possa receber a sua medalha, uma 
pequenissima compensaçâo, para o 
tanto que deu. 
Um homem como ele, coragoso, leal, 
fisicamente poderoso no passado, 
agora numa "miserâvel" cadeira de 
rodas, merece que nos empenhemos 
para lhe dar a satisfaçâo de receber a 
"sua medalha Cruz de Guerra", 
imagem digna de todo o seu suor, 
sangue e lâgrimas. 
-Para mim, o 25 de Abril 
de 1974, nâo foi bom... 
Nâo pude receber a 
minha medalha.- 
Lamenta-se, sem que 
incrimine o 25 de Abril 
em si mesmo. Apenas a 
circunstância. 
-Antes da vida militar, o 
que fazia? 
-Trabalhava e praticava 
desportp. Praticava 
Atletismo e corridas de 
bicicleta. Em bicicleta, 
cheguei a ganhar um 
titulo. Corria pelo Benfica 
Aguia da Ribeira Grande. 
No Atetismo, corri como 
independente e pelo 
Micaelense F. Clube. 

"Cruz de Guerra?" 
-Como lhe aconteceu ficar paralitico? 
-Quando vim para o Canada, comecei 
logo a trabalhar na IKO, em 
Brampton, uma fâbrica de fazer peças 
e material para telhados. Era 
habilidoso e gostavam de mim. Fiz, 
dado pela companhia, um curso de 
mecânico e, aos 40 anos de idade, 
passe! a mecânico. Quando me 
preparava para atingir a posiçâo de 
"Encarregado" e, também, quando 
comprei a minha casa, logo me 
aconteceu um desastre. 
Na fâbrica, ao arranjar uma mâquina, 
devido ao ôleo nas botas, escorreguei 
e cai, de tal maneira, que quebrei o 
pescoço... Foi uma queda pequena 
mas tâo infeliz que fiquei paralizado a 
99%... 
A minha filhinha mais nova nunca 
me viu sâo...-Todos nos sentimos 
comovidos. O destino nâo escolhe 
vitimas nem o lugar. E a quem calha e 
onde lhe apetece.- Assim, aqui estou 
numa cadeira de rodas... 
Para um homem activo, cheio de 
pujança e chefe de familia, deve ser 
uma tragédia sem medida. Sô quem 
passa por elas é que pode 
dimensionar a dôr e as 
consequências. 
-E a companhia, tem ajudado? 
-Sim, graças a Deus. Foram sempre 
meus amigos. Estou recebendo tudo 
quanto tenho direito, como se 

Germano Câmara, o campeâo, tendo atrâs de si Joâo Maria 
Machado, etemo segundo classificado, e o dono do "BigBen”, 
em Fall River, onde 6 portugueses assaltaram sexualmente 

umajovem americana numa mesa de bilhar. 

Ainda no Hospital, apos a tragédia, tendo a companhia da mulher e da filha. A filha nunca 

viu 0 pai escorreito. Sempre o viu no Hospital e, mais tarde, na Cadeira de Rodas. 

estivesse a trabalhar. Agora recebo da 
Compensation, mas nunca tive 
problemas corn a IKO. Continuam 
meus amigos. Até vou la de vez em 
quando falar sobre Segurança no 
Trabalho. Pedem-me para servir de 
exemplo e eu vou corn muita 
satisfaçâo. E sinal que continùo a ser 
ûtil... 

Ser ütil, uma obseçâo de Manuel 
Câmara e, julgo, de todos quantos 
vivem a sua situaçâo. Por isso, vamos 
fazer os possiveis e impossiveis para 
que este homem, um heroi da guerra 
do Ultramar, sem favores, receba a 
sua medalha "Cruz de Guerra". 

JMC 
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Caderneta Militar de Germano Câmara, onde estào discritas as condecoraçôes o/îciais recebidas. 

Visitamos a casa do casai Natâlia e Germano Câmara, em Brampton, e 
demos uma "olhadela" às muitas fotografias tiradas quando o Germano 
praticava desporto e da sua campanha em Moçambique. Uma vida cheia 
de força, jeito e aventura. Realmente, para um homem que foi campeâo 
de ciclismo em Sâo Miguel (o Eddy Merckx de Sâo Miguel, como esta 
escrito no Jornal Açores, datado de 28 de Julho de 1970), praticou corn 
êxito o atletismo e, dava uns pontapés na bola, é dramâtico viver numa 
cadeira de rodas (para quem nâo é?), por uma pequena queda na oficina 
onde trabalhava. Um dia aziago... 
-E 7 dias depois de termos comprado esta casa.-Disse a Natâlia Câmara, 
recordando esses maus tempos.- Olhe, senhor, ficamos tâo mal que nem 
leite tinha para dar à minha filhinha...Nem me quero lembrar. Até fome 
passamos. Mas nâo desistimos... E, imagine, no dia 17 de Junho de 1996, 
ele caiu por aquela escada (do lo. andar para a cave) e vol tou a partir o 
pscoço... Foi ele para um Hospital e eu para outro, corn um ataque de 
nervos. Tenho passado das boas, nos ültimos 8 anos. Até fiz cursos no 
Hospital para poder tratar do meu marido... 
Câ para mim, imagine! tudo quanto a familia passou. Mas, estou certo, 
que nem por perto andei. Quem passa por elas é que sabe, diz a sabedoria 
do povo. E, como sempre, corn razâo. 
O Germano Câmara, quer justificadamente a sua "CRUZ de GUERRA", 
talvez para minimizar o peso da sua prôpria cruz! 

JMC 
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Hi, mom / Olà, Mae 
A nossa ediçâo sai entre duas comemoraçôes do DIA DA MÀE. Em Portugal, 
no passado fim-de-semana e, no Canada, no proximo, ou seja, a 9 de Maio. 
Escolhemos dois poemas de JOÀO de DEUS para comemorar o Dia da Mae: 

MÂE e FILHO MINHAMÀE 

Primtcias do meu amorf 
Meu filhinho! do meu seio 
Tenro fruto que à lia veio 
Como à luz da aurora a flor! 

Na tua face inocente, 
De teu pai a face beijo, 
E em teus olhos, fîlho, vejo 
Como Deus é providente; 

Via em lâmina doirada 
0 meu rosto todo o dia, 
E a minha aima nâo havia 
De a ver nunca retratada? 

Quando a minha aima estende o olhar 
ansioso 
Por esse mundo a que inda nâo pertenço, 
Dos vagas ondas desse mar imenso 
Destaca-se-me um vulto mais formoso: 

E minha santa màe! berço mimoso 
Donde na minha infância andei suspenso; 
E minha santa màe, que vejo, e penso 
Verei sempre se Deus é piedoso. 

Como linguas de fogo se atraem, 
Avidamente os braços despedimos 
Um para o outro, mas os braços caem... 

0 MILÉNIO deseja 

a todas as MAES as maiores felicidades 

Como em lâgrimas se espalma 
Dor intima e se esvaece. 
De aima o resta quem pudesse 
Vazar todo na tua cdma! 

Mas em ti minha aima habita! 
Mas teu riso a vida furta... 
Mas que importa! (morte curta!) 
Se um teu beijo ressuscita! 

Quando o pai me unia à face 
E em seus braços me apertava, 
Pomba ou anjo nos faltava 
Que ambos juntos abraçasse! 

Parque é entào que olhamos e medimos 
A imensa distância donde saem 
Os ais da saudade que sentimos! 

Felizmente Deus que o centra 
Vê da terra e vê do abismo. 
Que bem sabe no que eu cismo, 
Na minha aima um altar viu dentro: 

Mas como lâmpada sem brilho, 
Sem 0 deus a que erafeito... 
Bafeja-me um dia o peito, 
E eisfeito o meu gosto, fîlho! 

PORQUE O IMPREVISTO 
NÂO 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 I Lîfeis 
♦ Seguros de hipoteca VaMutual, 
♦ Pianos de reforma (RRSP) \ affair 
♦ Preservaçào de heranças 

DANIEL FERNANDES 

# I The Mutual Group TEL: (416) 823-0665 
(24 horas) 

3300 Bloor St., W., Ste. 1002, West Tower, Etobicoke 

if A 

VigUia de professores contra o 

encerramento do ensino recorrente em 

muitas escolas do pats, junto ao 

Ministério da Educaçâo, uma iniciativa 

da Federaçâo Nacional dos Professores, 

Âspecto da vida da comunidade de 

rabelados, em Cabo Verde. 

O Primeiro-Ministro, Antônio Guterres, 

na qualidade de Secretàrio- Gérai do PS, 

reûne os candidatos às Eleiçôes Europeias 

para a foto de famüia, depois da reuniâo 

no Largo do Rato. À esquerda, encontra- 

seMàrio Soares, cabeça de lista do PS. 

O Primeiro-Ministro, Antônio 

Guterres, acompanhado pela présidente 

da Câmara Municipal da Axambuja, 

Joào Benevente, percorreu apéas ruas 

desta Vila durante a sua visita. 

Reuniâo dos deputados do grupo 

Confederal da Esquerda Unitâria 

Europeia no Funchal, onde esteve 

présenté o Secretürio-Geral do PCP, 

Carlos Carvalhos. 

A PSP de Coimbra deteve umjovem 

que se manifestava contra a realizaçâo 

de uma missa, em honra de Salazar, 

na Ignja de Nossa Senhora de 

Lourdes, em Coimbra. 

O Primeiro-Ministro, Antônio Guterres, 

entrega o seu BiUiete de Identidade, para 

renovaçâo da sua carta de conduçào, 

durante a inauguraçào da primeira Loja do 

Cidadào, que decorreu em Lisboa. 

A ministra do Ambiente, EUsa Ferreira, 

durante a cerimônia de selagem da lixeira 

de Fafe, quepassou a ser uma agradâvel 

zona verde,(projectofinanciadopelo 

Fundo de Coesâo da Uniào Europeia), 

prova a àgua do Jbntanârio ali existente. 
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First Portuguese 
ainda mais encargos aqueles que jâ existiam”. Têm 
estado a tentar regularizar a situaçâo nestes ùltimos 
anos e “o que acontece é que, como é do 
conhecimento geral, o banco avançou com o 
dinheiro para se finalizar as obras em parte e nos, 
até Junho do ano passado, tinhamos rendimento 
suficiente para poder pagar a despesa bancâria. 
Acontece que, em Junho passado, perdemos o 
principal rendeiro que tinhamos na cave, onde era 
para ser o restaurante e o salâo principal e os 
nossos problemas começaram. O banco obrigou- 
nos a entrar num acordo que exigia certas 
condiçôes que teriamos de cumprir até ao dia 1 de 
Fevereiro. Uma das exigências era termos de provar 
que tinhamos um rendimento mensal de 11.460 
dôlares, uma outra era a licença de ocupaçâo e 
outra era a isençào da taxa predial e um subsidio 
governamental que é suposto chegar. Por exigência 
do banco a propriedade foi alistada para se alugar 
0 espaço o que teve muita resposta mas como 
tinham que despender muito dinheiro para a 
construçâo das cozinhas tanto no restaurante como 
no salâo, tornou-se muito dificil. Finalmente, nos 
tinhamos pedido ao banco que nos desse até ao dia 
1 de Abril porque sabiamos que os contratos de 
arrendamento nâo se deveriam regularizar antes 
dessa data, mas o banco nâo nos deu esse prazo e 
exigiu que tudo fosse feito até dia 1 de Fevereiro. O 
dia 1 chegou e nos nâo tinhamos a maioria dessas 
coisas concretizadas. Depois entre o mês de Março 
e o mês de Abril conseguimos alugar todo o espaço 
corn algumas das maiores organizaçôes da nossa 
comunidade como o Abrigo, Federaçâo, ACAPO, 
Associaçâo 25 de Abril. Temos dois clubes da nossa 
comunidade que jâ fizeram os seus depôsitos para 
a organizaçâo das suas festas no salâo principal do 
First até ao proximo ano, temos o Credit Union e 
temos também o espaço no quarto andar alugado 
para um snack bar. Por isso, neste momento, o First 
tem capacidade de enfrentar a hipoteca sem 
problemas alguns, sô que estes contratos de 
arrendamento sô se materializaram depois do dia 1 
de Fevereiro. A autorizaçâo de ocupaçâo também jâ 
veio, jâ a temos na nossa mâo, mas sô veio depois 
do dia 1 de Fevereiro. A isençâo de taxas, tudo se 
mostra positivo e deve de acontecer no mês de 
Maio, porque sâo coisas que demoram e estâo fora 
do nosso contrôle. Nôs tentâmes tudo por tudo 
para que as coisas fossem feitas até essa data mas 
nâo conseguimos. Para nossa surpresa, na passada 
Sexta-feira recebemos um fax do banco no quai 
diziam que iam para a frente corn a venda do 
edif’cio... Foi um choque para nôs porque o banco 
esteve connosco até à ultima da hora dando-nos 
todas as oportunidades e agora, por fim, nâo estâ 
pronto a continuar o apoio”. 
Milénio: O que é que se pode fazer para que o 
banco rétrocéda na sua decisâo? 

Lucy Cardoso 

CCC, em risco de 

Charles Sousa 

LC - Neste momento eu achp que, se houver uma 
força da comunidade que mostre que, de facto, a 
comunidade estâ unida e que estâo por detrâs do 
First Portuguese, talvez se pudesse parar a venda do 
edificio. Como é do conhecimento geral temos 
“liens” de construçâo contra o edificio e eu acho 
que o ideal séria juntarmo-nos, arranjarmos o 
dinheiro para poder fazer frente a esses “liens” e a 
um “loan”, para podermos provar que, de facto 
temos investidores, ou entâo, se o banco nâo quiser 
retrair a sua decisâo, estou agora a falar corn os 
advogados e a falar corn as pessoas que sâo 
rendeiras do edificio e estamos agora a conjugar as 
ideias todas para ver quai é a melhor maneira de 
fazer frente a este problema. 
M - De qualquer dos modos o piano passa por 
arranjar dinheiro da comunidade para fazer frente 
a um pagamento de quanto? 
LC - Neste momento precisâvamos de 64.000 
dôlares para limpar os “liens” que é a prioridade 
sobre o banco se o prédio for à venda e um “loan” 
de 200.000 dôlares que nâo estâ registado no titulo, 
em que o banco nâo tem prioridade, foi um “bridge 
loan” que eles fizeram... 
M - 264.000.... 
LC - Sim! E, além disso, sabemos que temos na 
nossa comunidade individuos, firmas que investem 
em “real estate”, porque nâo a comunidade 
comparar o prédio ao banco? E uma outra 
alternativa que estâ a ser debatida. 
M - Bom... Pouco mais hâ a acrescentar. Para se 
sair desta situaçâo é preciso dinheiro... 
LC - Sim e talvez telefonemas para os responsâveis 
do banco (Royal Bank) pois trata-se dum centro 
comunitârio, nâo é um negôcio, pedindo-lhes para 
serem mais compreensivos corn a situaçâo. Talvez 
isso faça corn que eles nâo sigam em frente.- 
Mostrando que a comunidade tem interesse em 
salvar a primeira casa portuguesa, nâo é?, e neste 
momento corn um numéro de organizaçôes 
portuguesas dentro do First Portuguese, eu acho 
que... fica aqui o apelo à comunidade para pensar 
se de facto merece a pena salvar ou nâo a primeira 
pedra que foi posta nesta comunidade. Neste 
momento jâ nos aproximâmos do Sottomayor Bank 
e eles também estâo a considerar a possibilidade de 
ficarem corn a hipoteca. 
M - Séria, realmente, uma pena perdermos essa 
representatividade.    

fechar as portas 

Jane Hainsworth 

LC - Sem dùvida. E até, devido ao numéro de 
organizaçôes portuguesas que estâo lâ, a direcçâo jâ 
tinha registado o nome de “Casa de Portugal”, para 
se dar ao edificio. Por isso é uma pena perdermos 
aquilo por que tanto se tem lutado para se salvar. 
Entretanto, a CIRV falou também corn Charles 
Sousa, do Royal Bank, que começou por relembrar 
que o seu pai foi o fundador do First Portugueses e 
que têm muito gosto na sua continuaçào ao serviço 
da comunidade. “Eu nâo sei exactamente tudo o 
que se passa e procurei nâo saber muito para evitar 
conflito de interesse”, começou por referir. Por tal, 
apresentou na conversa a gerente dos serviços 
püblicos do Royal Bank, para explicar a situaçâo. 
Declarando que era muito dificil para o banco 
tomar decisôes desta natureza. “Desenvolvemos 
esforços em conjunto corn a colectividade para 
encontrar uma soluçào, mas, até agora nâo a 
conseguimos encontrar”, referiu. Charles Sousa 
acrescentaria a seguir, que “queremos ajudar o 
mâximo e temos estado a fazer isso nos ùltimos 
dois anos ou mais. A pergunta agora é o que é que 
vamos fazer daqui em diante? Eu, como membro 
activo da comunidade gostava de ver o First 
continuar, para isso precisamos de ajuda da 
comunidade”. 
Milénio - Que espécie de ajuda? 
CS - Bern... A Lûcia jâ disse o que se passa e ela sabe 
mais do que eu em termos do que se estâ a dever, 
mas... E preciso saber o total do que se estâ a dever 
e acho que ainda hâ mais do que isso. E importante 
sabermos o que é preciso na totalidade. 
M - Quer o Charles dizer entâo que os 264.000 
dôlares nâo é a totalidade do que se deve? 
CS - Eu nâo sei o numéro Certo da totalidade... Foi- 
me dito que houve vârias coisas feitas, nos ùltimos 
anos, que nâo foram cumpridas... 
M - Mas o Charles deixa a ideia de que a divida é 
muito maior. Quer avançar um nùmero? 
CS - Nâo posso. E um conflito de interesses. Eu nâo 
posso estar a dizer... Nâo é minha posiçào estar a 
falar sobre isso. 
M - Entâo, pelo que percebemos, esses 264.000 
dôlares estâo afastados do total... 
CS - Nâo é a divida total, nâo. 
M - Fala-se em mais de um milhào de dôlares, é 
verdade? 
CS - Naquilo que eu sei acho que sim, mas nâo sei 
bem o total e nâo posso estar a falar sobre isso... 
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A situaçâo econômica do First 
Portuguese Community Centre nâo é 
das melhores mas, estamos em crer, 
ser possivel manter o edificio nas 
mâos da comunidade. Estas, as 
palavras do advogado Tony Azevedo, 
pouco antes de ontem à noite a 
comunicaçâo social présente no salâo 
principal da colectividade ouvir Jane 
Hainsworth, funcionâria superior do 
Royal Bank, entidade que parece, 
também estar interessada numa saida 
razoâvel para a crise. 
De acordo corn a senhora 
Hainsworth, o Royal Bank sempre 
apoiou as iniciativas do First. " Como 
sabem a nossa instituiçâo de crédite é 
aquela que mais tem emprestado 
dinheiro a esta colectividade. No 
passade, chegâmos mesmo a oferecer 
algo e até, muito recentemente, 
conseguimos espaço para albergar os 
seus serviços aquando das obras de 
renovaçâo que tiveram lugar. Isto 

demonstra que acreditamos no 
sucesso deste centre. Todavia, algo 
importante que esta noite surgiu 
como nota positiva passa pela 
elaboraçâo de um piano financeiro. 
Um piano que contenha todos os 
assuntos que esta noite foram falados 
nesta conferência. O Royal Bank, vai 
apreciar o piano e concerteza que 
voltaremos à mesa das negociaçôes. 
Sobre o tempo limite para uma 
decisâo final a senhora Hainsworth, 
foi peremptôria, em concordar que, 
trinta dias é tempo limite razoâvel. 

Uma conferência de imprensa em que 
honestamente nenhuma das partes 
envolvidas estava devidamente 
preparada. Uma conferência de 
imprensa que acabaria por tornar-se 
numa reuniâo de apelo à angariaçâo 
de fundos para salvar o First 
Portuguese. 

Por Hm... 

Também na quarta-feira, 
CIRV-fm, realizou mais 
uma "Opiniâo" corn o 
tema "crise no First 
Portuguese", com a 
presença da Vice- 
Presidente da 
Assembleia Gérai, Odete 
Melo que, em resumo, 
declarou: 
-O First Portuguese 
CCC, nâo pode 
continuar neste 
caminho... Remendos 
nâo resolvem a situaçâo, 
apenas adiam os 
problemas e agravam-nos. 
Neste momento, para que o Royal 
Bank pare o processo de venda do 
prédio em hasta pùblica, sào 
necessârios cerca de 300 mil dôlares. 
Mas é preciso que se diga que, para 
pôr o First Portuguese em condiçôes 
de sobrevivência, tem de baixar a 
divida para 1 milhâo e 200 mil 
dôlares pois, de outra maneira, daqui 
a um mês ou dois estamos na 
mesma... Para salvar e proporcionar 
uma vida estâvel ao First Portuguese 
sâo necessârios nas prôximas 3 ou 4 
semanas, um total de 800 mil dôlares. 
Sô assim é possivel normalizar o First 
Portuguese e "acertar o passo" corn o 

Banco... 
Serâ que nôs temos força 
e compreensâo para tal? 
Na Conferência de 
Imprensa, nem a Lucy 
Cardoso, nem o 
advogado Tony Azevedo, 
foram capazes de pôr em 
cima da mesa a verdade 
pura e simples, de modo 
a que todos percebam a 
crua realidade do First 
Portuguese. Com 
"paninhos quentes" nâo 
resolvemos o problema. 
E preciso dizer 

Odete Melo frontalmente, sem 
receios nem rodeios, que o 
First estâ mal e é preciso 

que a comunidade corresponda ao 
dramatismo. da situaçâo. O First 
Portuguese précisa urgentemente de 
dinheiro e soluçôes. Quem puder e 
quiser que apareça! 
Hâ uma conta aberta no Sottomayor 
Bank Canada, para recolha de apoios. 
E a conta numéro: 1205327 

Contra isto nâo hâ argumentas. Nôs 
temos que respeitar os nossos 
pioneiros que tanta nos deram e que 
nada nos pedem. Apenas querem que 
mantenhamos, o melhor possivel, 
aquilo que nos legaram. 

JMC 

a. .99 

entto de Infotmaçâo 
Imobiliârio & Real Estate Inc. 

Totalmente dedicados 
à comunidade portuguesa 

CEL: (416) 567-3775 

John Silva 
Corretor 

Rui (Roy) da Silva 
Représentante de Vendus 

Kathleen Henriques 
Représentante de Vendus 

DUNDAS & LANSDOWNE 
Divisâes - 7 Cozinhas - 2 
Casas de Banho -2 Garagem - sim 
Cave - Por acabar 
Preço r $154,900 

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

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

BRAMPTON / TOWNHOUSE 
Divisâes - 6 Cozinhas -1 
Casas de Banho - 3 Garagem - sim 
Manutençào - $100.38/mês 
Preço ~ $168,900 

COLLEGE & MANNING 
Divisâes-7 ^ 

Casas de Baÿdw^k^Êwmgem - sim 

Preço^^UfOOO 

DUFFERIN & DUPONT 
Divisâes - 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 
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An$rcii$c de Toroido, 
Miss até 2000 

Decorreu, no sabado à noite, na sede- 
social do Angrense de Toronto, a 
eleiçâo da "Miss Angrense-99". 
Apresentaram-se ao certaine 6 jovens. A 
sala do Angrense estava repleta de bons 
amigos e muito bem engalada. 
O veredicto do Juri, ditou a seguinte 

classificaçâo: 
Miss Simpatia, Jennifer Sampaio; 2a. 
Dama, Michelle Reis; la. Dama, 
Raquel Mendonça e, a rainha da noite, 
a Miss Angrense-99/2000, Carla Silva. 

Parabéns e muitas felicidades. 
•V/'111 '■> I'l'riririiindiiniiiirnif 

No proximo domingo, dia 16 de Maio, o autor, 
compositor e intérprete Zé da Vesga, realiza no 
Oasis Convention Centre, em Mississauga, um 
grande espectaculo de apresentaçâo do seu ultimo 
trabalho gravado , com a companhia amiga de 
vârios intérpretes que, ao longo dos anos, 
conquistaram prémios em festivais de cançâo no 
Canada e USA, corn cançôes da sua autoria. 
E uma gravaçâo inédita corn novas cançôes e 
cançôes vencedoras de festivais. 
Neste trabalho, Zé da Vesga, interpréta as cançôes 
"Porquê assim", "Balada para um pai inteiro", 
"Amor é o teu nome" e "Madeira meu destino" e, 
Sonia Mara (USA), Tony "Tabu" Gouveia, Catarina 
Cardeal, Isabel Sinde, Carlos Borges e Guida 
Figueira, cantam as cançôes "Chuva de amor", 
"Bluff de mim", "Quero ver-te", "Canto magoado" e 
"Desta vez", "Balada proibida" e "Alma prisioneira", 
respectivamente. Um trabalho bem conseguido, 
corn bonitas cançôes e vozes maravilhosas. 
É uma produçâo do prôprio Zé da Vesga corn 
programaçâo e arranjos de Hernâni Raposo. 
Zé da Vesga e seus companheiros estarâo na 

grande festa de apresentaçâo, domingo, 16 de 
Maio, para alegria dos muitos admiradores destes 
artistas. Nào sera fâcil num futuro mais ou menos 
proximo vê-los num sô espectâculo. 
O almoço no Oasis Conventio Centre, em 
Mississauga, terâ inicio às 13:00 horas e, logo apôs 
a refeiçâo, a festa corn Zé da Vesga, Sonia Mara, 
Catarina Cardeal, Guida Figueira, Tony Gouveia, 
Carlos Borges e Isabel Sinde. De salientar a 
presença dos Starlight que se responsabilizaram 
pelos instrumentes, som e luz. Uma atitude 
simpâtica e de companheirismo da rapaziada de os 
Starlight. 
Bom, agora, resta adquirirem os bilhetes na CIRV- 
fm, no Oasis Convention Centre ou, ainda, junto 
do Zé da Vesga. Info; (416) 345-1680. 
Sô temos uma düvida. Sera que o Zé da Vesga esta 
a fazer desta festa de apresentaçâo do seu trabalho, 
uma festa de despedida? 
Esperamos que nâo pois, Zé da Vesga, tem ainda 
muito para dar. 
Até, domingo, dia 16, meu caro Zé. 

JMC 

Jancl Ici^h, em lorma 
As vezes penso que a vida é um 
grande teatro mas interpretada por 
péssimos actores e actrizes. Por isso, 
a vida que é a coisa mais bêla do 
mundo, tornou-se numa caminhada 
dificil e dramâtica. O ditado, "a vida 

é bêla nos é que damos cabo delà", é 
uma verdade incontroversa. 
Se a vida fosse "teatralizada" corn 
bons actores, como Rui de Carvalho 
e Canto e Castro, por exemplo, nâo 
séria uma delicia? 

É realmente uma 
maravilha ver e ouvir estes 
dois "monstros" da arte de 
representar. Agora que as 
têvês em Portugal abriram 
as suas "janelas" de par-em- 
par, surgiram centos de 
interprètes novos de 
grande valia, pondo em 
realce os maus do 
"anteriormente" e nos 
pincaros os de grande 
valor. Vi, em "despique" de 
talento, Rui de Carvalho e 
Canto e Castro, num dos 
ùltimos dias, e voltei a 
ficar de bem corn a vida... 

A conhecida actriz Janet 
Leigh, esteve 
recentemente no Festival 
de Filmes de Beauvais, ^ 
acompanhada de sua | 
filha Kelly Lee Curtis, ^ 
nascida do seu f 
casamento corn Tony 
Curtis, nos bons velhos | 
tempos. Janet Leigh, ^ 
eternamente recordada » 
pela sua fabulosa ' 
interpretaçâo no 
"Psychose", mitico filme 
de Hitchcock, ao lado do 
elegante Anthony 
Perkins, recebeu no 
Festival de Filmes de 
Beauvais, a 
Condecoraçâo da Ordem 
das Artes e Letras. Janet 
Leigh, sempre na berra. 
Os anos nâo contam. 

TRÂNSITO? \OTICIAS? TEMPO? DESPORTO? 
SINTONIZE 88.9-CIRV-FM. IXFORMAÇÀO PERMANENTE. WWW.CIRVFM.COM 
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É sempre bom reencontrar um amigo. 
Chegou, corn a mesma vivacidade e talento que 
sempre lhe conheci. Passaram os anos mas... a 
simplicidade de uma grande amizade nâo passou. 
Foi um dos maiores “homem espectâculo” que 
passou por Angola, arrastando atrâs de si 
autênticas multidôes de fans. 
Estou a falar de Alex. Alex que tem a 
particularidade de comunicar e através disso 
deixar sempre, va onde for, grandes amigos. 
Jâ correu mundo corn o seu espectâculo. Sô lhe 

faltava a China e aqui o nosso Canada. Agora s6 
lhe falta a China. Veio cumprir uma série de 
espectâculos aos E.U.A. e deu aqui um “saltinho” 
nâo para actuaçâo, mas ûnica e simplesmente, 
para tratar de assuntos relacionados corn 
gravaçôes. Sô que por amizade, uma noite deu um 
ar da sua graça num dos restaurantes de Toronto. 
Apenas algumas cançôes do seu variado 
repertôrio. De tal maneira prendeu a assistência, 
que foi obrigado - é o termo - a ficar entre nos por 
algum tempo mais. Apenas duas semanas porque 

os compromissos aguardavam o 
seu regresso ao pais vizinho. Alex 
tem 42 CD's gravados e, para 
breve, acontecerâ o lançamento 
de mais 2. Foi apresentado ao 
grande püblico aqui, pela onda 
de 88.9-CIRV-FM. Foi um prazer 
rever um amigo que o tempo nâo 
fez desaparecer como tantos 
outros que se perdem pela vida 
fora. Votos de felicidades na tua 
vida artistica e pessoal e o pedido 
para que voltes sempre a este 
Canada que também sabe 
receber à maneira bem 
portuguesa e pelo quai jâ te 
encantastes. Milénio também te 
deseja tudo de bom. 

Maria Fernanda 

iUlcrnafiva do 
açoriano Mario Ml^l 

O dia 6 de Maio foi dia 
grande para o jovem 
cavaleiro açoriano Maxio 
Miguel. Na Praça de Touros 
do Campo Pequeno, em 
Lisboa, apadrinhado por 
Luis Miguel da Veiga -o 
cavaleiro no activo com mais 
anos de alternativa, 33 anos!- 
que é também seu padrinho 
de baptismo, Mario Miguel, 
sentiu a simpatia à sua volta 
e a amizade dos homens da 
festa brava. 
Nas pegas de Touros 
estiveram os Grupos 
Forcados Amadores de 
Lisboa e Forcados Amadores 
da Ilha Terceira. Os Touros 
lidados eram das ganaderieis 
de Veiga Teixeira, Oliveiras 
Irmâos, Vinhas, Antonio 
Charma, Passanha e a de 
Sâo Marcos. O cavaleiro 
Antonio Ribeiro Telles, 
também lidou e deu "aquele 
abraço" ao jovem Mario 
Miguel. Parabéns, Mario 
Miguel. 

TRÂNSITO ? NOTICIAS ? 
TEMPO ? DESPORTO ? 

INFORMAÇÂO PERMANENTE 
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OSDEPORTADOS E OS DESPOTAS 

Atingem jâ algumas centenas, esses cidadâos de pàtria alguma, despejados nas ilhas pelo sistema que os forjou 
criminals. Produzidos e batidos na bigorna social do norte-américa, que Ihes deu as curvas viciadas, aonde a seguir os 
condena. Seguem-se as ostentaçôes habituais do sistema: atira-se as vitimas aos leôes do coliseu da imigraçâo os quais, 

tentando limpar-se com a candura profîssional do carrasco guilhotinoso, recorrem às suas codiHcadas 
leis que poucos entendem e, a seguir, os deporta despoticamente e sem apelo, para o seu pais (?). c A final, um erro foi cometido 

pelos juizes dos serviços de 
imigraçâo dos Estados 
Unidos. De facto e segundo 

uma lei do Congresso americano, 
todos os individuos nào naturalizados 
e que foram deportados por crimes 
cometidos antes de 24 de Abril de 
1996, teriam direito a recorrerem da 
decisâo de deportaçào, dada pelos 
serviços de imigraçâo americana. No 
entanto, aqueles serviços passaram 
pura e simplesmente por cima da Lei 
existente. Razâo porque um 
advogado americano, Fred Watts, 
apelou aos tribunais e a causa que 
defendia foi por ele ganha. O seu 
cliente alegava que tinha recebido 
ordem de deportaçào sem ter sido 
ouvido nem recorrer aos tribunais 
corn base em razôes humanitârias ou 

outras. Segundo o jornal “Açoriano 
Oriental”, cerca de 250 deportados 
dos EUA estâo neste momento nos 
Açores e outros 80 sâo esperados a 
todo o momento. 

Sempre nos repudiou a forma 
ignominiosa de como os governos 
americano e canadiano cinica e 
hipocritamente solucionam estes 
casos. Tratando-se de paises novos, 
saidos das colonizaçôes europeias do 
fim da idade média, paises modernos 
e até de vanguarda planetaria em 
Direitos Humanos (caso do Canada); 
paises que foram construidos pelos 
braços da imigraçâo mundial, sem os 
quais eles nâo existiriam, é 
lamentâvel ver-se a fraca visâo 
humanitâria no campo das 
deportaçôes, nâo demonstrando 

AJUDE OS REFUGIADOS 
DE KOSOVO 

Obrigado pelo seu suporte. 

1-800-268-3955 

IQ $150 para ajudar uma familia 
□ $60 para ajudar duas crianças 

I □ $30 para ajudar uma criança 

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. IMecessitamos da sua 
ajuda. World Vision précisa de 
aiçar $3 milhôes o mais rapide 
possivel para poder providênciar 
embalagens de comida e outros 
produtos essênciais. 

World Vision lon^^ 
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1959113 / 91470 

nenhum espirito de inovaçâo e 
agindo de forma pinochista. 
Se punir é um acto obrigatôrio para 
a sobrevivência colectiva da paz 
social, punir desumanamente é a 
forma bârbara, contraria à reinserçâo 
social do punido que, em vez de 
aceitar a sua puniçâo como uma nova 
oportunidade que a sociedade lhe dâ, 
préféré entrar pela porta da 
reincidência, acarretando consigo o 
peso dos ôdios que a forma negativa 
da puniçâo nele descarregou. 
Uma das colunas-mestras dos 
sistemas democrâticos modernos, é 
precisamente a tolerância - e esta 
nâo deve ter limites nem fronteiras, 
quando se trata de valorizar a vida 
Humana. Principalmente quando essa 
mesma vida ou pessoa vive o dilema 
do crime que é, afinal, produto da 
vivência social e colectiva do meio 
aonde vive! 
No caso deste meu Canada, pais que 
sempre me intéressa defender os 
principios e regras; pais aonde 
enraizamos as nossas vidas; pais que 
adoptamos como nosso por principio 
e causa justas, intéressa no entanto 
dizer que no campo das deportaçôes 
muito deixa a desejar. Se somos, 
como canadianos, os paladinos na 
ajuda internacional aos mais pobres, 
aos mais fracos, aos desprotegidos e 
degradados, assumindo a nossa 
responsabilidade para corn todos os 
povos, entâo que comecemos 
também, neste campo, em casa e 
fiscalizemos mais de perto os poucos 

déspotas que ainda restam no 
Ministério da Imigraçâo do Canada. 
Um pais que vive e respira 
essencialmente pelos vasos e veias da 
imigraçâo, nâo pode vomitar pelos 
mesmos. E contra natura. A sua 
prôpria saüde periga e nos todos 
sofremos. Hâ que falar, protestar 
contra tais infâmias. Somos 
certamente capazes de inovar no 
campo punitivo, passando por novas e 
modernizadas leis, compativeis corn o 
prestigio canadiano de naçâo 
tolérante e progressiva, evitando, 
entre outras coisas, repatriamentos 
insensiveis e bârbaros de pessoas que 
cresceram, viveram, casaram e até 
tiveram filhos no Canada. Separâ-los 
das familias, depois de cumprirem 
penas nas prisôes canadianas e enviâ- 
los hipocritamente para “o seu pais de 
origem”(?), faz bem lembrar tempos 
passados que a Histôria regista, como 
as deportaçôes da Acâdia no que é 
hoje a Nova Brunswick ou os campos 
de concentraçâo de Chineses do Oeste 
canadiano durante a segunda guerra 
e outras mais, bem ao estilo de um 
tempo e contexto diferentes. Façamos 
um apelo à coerêneia e ao respeito 
pela aplicaçâo das leis e à 
humanizaçâo na elaboraçâo das 
mesmas. Façamos leis condignas para 
corn o pais que dizemos ser. 

Acordem, senhores deputados em 
Ottawa! Estamos praticamente no 
ano 2000. Acabemos corn essas 
aberraçôes coloniais... 

QUER GANHAR O MAXIMO 
PAGANDO O MINIMO ? 

tnTflO conTflQE “O niLf flIO" 
E flnunCIE os SEUS PRODUTOS DE COURRA E VEnDA, 

HA PACIUA DOS (LflSSIflCflDOS. 
fALE (on o nosso DEPARTAHEMTO DE PUBLICIDADE, 
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COMUNIDADE 17 
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Mais provas de vida em Marte 
Cientistas da NASA descobriram estruturas idênticas a 

fôsseis de bactérias em rocha marciana, caida no Egipto em 1911 

Observado no ,céu nocturno, Marte é, 
nesta altura, um ponto luminoso 
especialmente forte e brilhante, que 
se destaca em relaçào aos outros 
astros. A razâo é simples: na sua 
ôrbita em torno do Sol, o planeta 
vermelho atingiu no dia 1 de Maio o 
ponto mais proximo da Terra dos 

ûltimos dez anos. Um encontro que 
dâ aos astrônomos uma vista especial 
sobre o quarto planeta, justamente 
numa altura em que Marte se prépara 
para voltar a dar que falar. Enquanto 
a sonda Mars Global Surveyor 
continua em ôrbita para realizar um 
mapa detalhado do planeta, um 

Rim "biônico" pode 
estar a caminho 

Mâquina corn células vivas de suinos teve bom 
funcionamento na "limpeza" de sangue de câes 

Investigadores da Universidade de 
Michigan fabricaram um rim 
"biônico" e afirmam, no ùltimo 
nùmero da revista Nature 
Biotechnology, que este aparelho, 
constituido em parte por células 
vivas, funcionou laboratorialmente 
em câes. A mâquina, semelhante a 
um equipamento convencional de 
diâlise, inclui células renais de 
suinos, as quais fazem corn que o 
aparelho funcione à maneira de 
um rim natural. 
David Humes e colegas daquela 
universidade escreveram na revista 
que, nos testes efectuados em câes, 
o rim "biônico" funcionou melhor 
que uma mâquina convencional de 
hemodiâlise, substituindo cerca de 
50 por cento das funçôes renais, o 
que, afirmam, poderâ prolongar a 
sobrevivência dos doentes. 
"Um paciente entre os 50 e os 54 
anos, corn uma doença renal 
crônica em estado terminal, tem 47 
por cento de possibilidades de nâo 
ultrapassar mais cinco anos de 
vida", escreveram, para acentuar 

que a mâquina melhorava 
sensivelmente essa probabilidade. 
Um paciente forçado a submeter-se 
a diâlise por disfunçâo renal tem 
de ser ligado à mâquina très vezes 
por semana, em regra, para limpar 
as toxinas do sangue. A équipa de 
Humes partiu da concepçâo 
clâssica da mâquina, mas 
acrescentou-lhe células renais 
progenitoras, as que se 
desenvolvem para formar as 
células renais, extraidas de suinos. 
Nas experiências corn câes aos 
quais foram removidos os rins, uns 
foram ligados ao rim "biônico" e 
outros a uma mâquina 
convencional. O sangue dos 
primeiros foi quase totalmente 
purificado de toxinas, enquanto 
nos outros quase nâo houve 
"limpeza" do sangue. 
Num comentârio ao artigo, um 
outro especialista, Clark Colton, do 
Instituto de Tecnologia de 
Massachusetts, considerou que o 
sistema parece estar pronto para 
ser testado em humanos. 

grupo de cientistas anunciou, na 
semana passada, que Marte sofreu em 
tempos um processo de plaças 
tectônicas semelhante ao que 
continuamos a observar na Terra. 
Mas o mais importante ainda estâ 
para vir. De acordo corn uma noticia 
da BBC, uma parte dos cientistas que 
em 1996 anunciaram ter descober to 
provas de ter jâ existido vida em 
Marte, a partir do estudo do célébré 
meteorito marciano AL84001, 
preparam-se para fazer uma nova 
revelaçâo. Numa conferência, que 
terâ lugar nos Estados Unidos da 
América, os investigadores vâo 
anunciar que descobriram novos 
indicios, em dois outros meteoritos 
oriundos do quarto planeta do 
sistema solar, que apontam para a 
existência de vida em Marte, no 
passado. 
Hâ dois anos, quando o grupo do 
Johnson Space Centre, da NASA, 
liderado por David Mckay, revelou ter 
encontrado estruturas microscôpicas 
inusuais no tal meteorito, uma parte 
da comunidade cientifica 
internacional manteve-se céptica. Por 
isso se espera que a nova descoberta 
nâo tenha um acolhimento 
consensual. 
As novas provas vêm de um estudo 
realizado sobre o meteorito Nakhla, 
que caiu em Nakhla, Egipto, em 1911, 
partindo-se em muitos bocados. 
Anâlises realizadas mais tarde 
permitiram confirmar tratar-se de um 
dos apenas 14 meteoritos 
identificados na Terra como oriundos 
de Marte. 
Corn uma idade estimada em 1,37 
milhares de milhôes de anos, o 
meteorito de Nakhla terâ sido 
arrancado ao planeta-mâe e lançado 
na sua viagem espacial até à Terra na 
sequência de uma colisâo de um 
asterôide corn a superficie marciana, 
hâ centenas de milhôes de anos. 
Depois de alguns milhôes de anos no 

Imagens da sonda " Mars Pathfinder’ 

mostra-nos um oUiar 

diferente da superficie de Marte. 

espaço, o meteorito caiu finalmente 
na Terra, em 1911. 
A équipa de especialistas do Johnson 
Space Center submeteu o meteorito a 
uma série de exames, corn 
instrumentos ôpticos, incluindo um 
microscôpio electrônico 
extremamente poderoso, e descobriu 
que o meteorito contém particulas 
redondas todas do mesmo tamanho. 
Os cientistas acredita'm que estas 
estruturas sâo restos mineralizados de 
bactérias que em tempos viveram em 
Marte e sublinham que o tamanho é 
semelhante ao das bactérias da Terra. 
Mas nâo ficam por aqui as hipôteses 
lançadas pelos especialistas da 
NASA. Olhando atentamente para as 
alegadas colônias de bactérias 
fossilizadas, os investigadores 
afirmam que a imagem é semelhante 
à de micrôbios em pleno processo de 
divisâo para replicaçâo. Uma das 
estruturas, sustentam, poderâ mesmo 
ter uma pequena extensâo, como uma 
fibra que às vezes se observa em 
bactérias terrestres. 
Além destas hipôteses, os cientistas 
norte-americanos adiantam ainda a 
possibilidade de haver mais do que 
uma geraçào de bactérias marcianas 
na pedra caida em Nakhla. 
E, se tudo isto nâo for suficiente para 
convencer os mais cépticos, os 
especialistas têm outra carta na 
manga: outro meteorito de Marte, o 
Shergotty, pode também conter 
fôsseis de bactérias que hâ milhares 
de milhôes de anos terâo populado o 
planeta vermelho. Para muitos 
cientistas, no entanto, as pequenas 
estruturas encontradas nos 
meteoritos nâo constituem qualquer 
prova de vida em Marte. 

SOTTOMAYOR BANK CANADA 

Alteraçâo de Denominaçâo Social 

O Sottomayor Bank Canada informa o Püblico 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 lingua Francesa, Banque Totta & Sottomayor Canada. 

16 de Abril 1999 

Luis Ornelas Rego 
President & Chief Executive Officer 
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Cancro do 
colo do utero 

perturba 
sexualidade 

Estudo révéla que o 

tratamento cirurgico 

compromete a posterior 

vida sexual das doentes, 

causando-lhes graves 

disfunçôes 

Os tratamentos cirurgicos utilizados 
nas mulheres que sofrem de cancro 

do colo do utero podem 
comprometer seriamente a sua 

posterior actividade sexual. 
Esta é a conclusâo de um estudo 

publicado no New England 
Journal of Medicine. 

A pesquisa, realizada por investigadores do 
Instituto Karolinska, de Estocolmo, na Suécia, 
incidiu sobre 821 mulheres, divididas por dois 
grupos, e révéla que uma grande parte das 
mulheres tratadas em relaçâo a este tipo de 
cancro experimentam depois graves disfunçôes 
sexuais. 
De acordo corn os dados recoUiidos pelos 
investigadores suecos, 26 por cento das doentes 

qUeixam-se de uma lubrificaçâo vaginal 
insuficiente, tornando impossivel a relaçâo 
sexual. 
A percentagem de mulheres saudâveis corn o 
mesmo tipo de problema cai para il, segundo os 
dados apresentados pelos investigadores. 
Além daquele sintoma, 23 por cento das doentes 
apresentam ainda uma elasticidade vaginal 
insuficiente, contra quatro por cento das 
mulheres saudâveis. 
Embora a frequência de orgasmos reportada seja 
idêntica para os dois grupos, 26 por cento das 
doentes corn aquele tipo de cancro, submetidas a 
intervençôes cirürgicas, admitiram ter sido 
vitimas de angüstia e de sofrimento durante as 
relaçôes sexuais posteriores ao tratamento. Em 
relaçâo às mulheres saudâveis, pelo contrârio, 
apenas oito por cento das que compunham o 
grupo de contrôle disseram ter sentido esse tipo 
de sintomas. 

"As mulheres que foram tratadas contra um 
cancro do colo do ütero sofrem alteraçôes 
anatômicas e nas funçôes vaginais que têm 
consequêneias negativas na sua sexualidade", 
concluem os médicos suecos no artigo agora 
publicado. 
Na opiniâo destes especialistas, a ablaçâo de 
partes do ùtero e a conséquente danificaçâo de 
nervos e de pequenos vasos sanguineos, que 
ocorrem nestas cirurgias, sâo as causas mais 
provâveis dos problemas mencionados pelas 
doentes. 
A radioterapia, por outre lado, parece nâo ter 
qualquer tipo de efeitp sobre a sexualidade, 
sublinham os médicos. 
De acordo corn as estatisticas da OMS, o cancro 
do colo do Ütero é a segunda causa de morte das 
mulheres a nivel mundial, corn 300 mil vitimas 
por ano. 
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CARNEIRO Confrontaçào de ideias. Enganos podem 

provocar um processo de tribunal. Você 

vai receber uma oferta atractiva, mas, se 

nào souber o que fazer, nâo responda por 

enquanto. A situaçâo conjugal é estâvel. 

T O U RO As pessoas que o rodeiam falam série e os 

que fingemserào desmascarados. Você 

esta progredindo, nâo permita que os falsos 

sentimentos obstmam o seu caminho. 

Natives de Capricômio e Caranguejo têm 

papel decisive neste momento. 

GEMEOS Planeie à escala universal. Você poderâ ser 

designado para actuar num outre pais. Uma 

H 1 pessoa que vive a lastimar-se por falta de -s;—' ^ dinheiro, tem mais condiçôes financeiras do 

^ 4 I ^ *1^® imagina. 

CARANGUEJO Aquela chama que deu inicio 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 

f um familiar que afirma poder resolver todos 

os seus problemas. Natives de Capricômio e 
/ ii ^ Caranguejo têm um papel prédominante no 

> momento. Se fizer alguma aposta, escolha o 
numéro 2. 

BALANÇA A Lua esta no seu signe, seu ciclo esta em 

alta, désigné o local onde acontecerâ a aeçâo. 

Lute para fazer as coisas à sua maneira - é o 

melhor que tem a fazer. MantenKa sempre o 

contrôle da situaçâo. 

ESCORPIAO Hâ uma pessoa à sua procura, que précisa 

de falar consigo, solicitando a sua opiniâo. 

Dê-lhe sua atençào, 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 objectos de decoraçâo. 

CAPRICÔRNIO Saiba esperar. 0 tempo trabalha a seu favor. 
Nativos de Peixe e Virgem vâo tornar-se 

aliados valiosos. Questôes relacionadas corn a 

P®**'''- ^ carreira tomam-se nitidas e palpâveis. 

^ j Proteja-se contra propaganda enganosa. 

AQUARIO Pessoas que disseram que o seu projecto era 

  ^“^1 impossivel vâo ter uma desagradâvel 

surpresa. Napoleâo Bonaparte disse uma 

vez: "Impossivel é uma palavra usada por 

V^a imbeds." Destaque para responsabilidade, 

W pressâo, finanças. 

PEIXE S Termine o que começou hâ meses - a sua 

: autoconfiança serâ recuperada. Abra linhas 

i de comunicaçào corn o estrangeiro, prepare- 

i se para uma viagem. Um grande amigo de 

I Cameiro tem alguma participaçào. 

Embora estas duos images pareçam idênticas, 
possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 
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(=] 

I I I 
I 

I I 
I .1 

PALAVRM CRUZADAS 
123A56789 10 11 12 VERTICAIS: 

Ceifar; mâscara. 
2- Forma de agnosia 
visual; amofinam. 
3- Afere; Companhia 

Aérea Açoreana. 
4- Reis(abrev.); cavala; 
existir. 
5- Brotara; sorri. 
6- 30 dias; prega. 
7- Fihdar; fruto da ateira. 
tt-Seguir; combater. 
9-Radiograma (abrev.); 
pardieiro; utensilio 
doméstico. 
lü-Andaras; macaquear. 
11- Ocultas; moera. 
12- Nâo mencionado; 
planta do pé (pl.). 

HOIZONTAIS: 
-Sagrado; do fogo. 2-Pronome pessoa!; mataram (giria). 3-Massa gelatinosa; possiiir; pintor 
espanhol. 4-Eixo; chiste. 5-Ribaneceiras; aguardente de melaço; Sua Santdade(sigla). 6-Penhor; 
inflexâo da voz. 7-Juntei; enlaçar. 8-Brisa; heroina francesa; estirpes. Ü-Rente; altar; ralador. tO- 
Fileiras; ainda; ôxido de câleio. Il-Multidâo;com destino a. 12-Estimaria; rostos. 

i^'cUUçCfüi: dii i;CLLUilUl [UiSiicltitL 

HORIZONTAIS: 1-Cota; abaula. 2-Pata; rival. 3-Amigo; cevada. 4-Depila; c.asos. 5-Arada; Iho; SS. 6-Are; rua. 

7-Tia; sas. 8-Ara; rolar. 9-Apara; canada. lü-Domava medos. 11-Olare; mago. 12-Rolais; sara. 

VERTICAIS; 1-Cada; amador. 2-Mera; Apolo. 3-Opiparo; amal. -l-Tagide; arara. 5-Atola; travei. (>-Ria. 7-Lua. 8- 

Brecha; ramas. 9-Aviâo; sonega. lO-üvas; talador. U-Lados; Sado. 12-Alassa: rasa. 
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Brasilnet entrega prémios aos vencedores 
do concurso de contos em Img^a portug^esa 

Fernando Bihari (3o.), Manuel Fernandes Alves (1o.), Andréa Dompieri (4a.) e Newson Fonseca (2o.). 

Por: Denise Guimarâes 

deniguima @hotmail. corn 

No ultimo dia 24 de abril, a sede do 
Brasilnet, em Toronto, foi palco de 
uma sclenidade “sui generis”. Varias 
pessoas foram prestigiar a entrega dos 
prémios aos vencedores do primeiro 
Concurso de Contos em Lingua 
Portuguesa no Canada. Depois de um 
coquetail, o présidente do ôrgâo, 
Erson Gonçalves, fez um discurso 
onde ressaltou a inédita iniciativa do 
Brasilnet ao realizar este concurso. O 
idealizador do projecto, Paulo Simas, 
agradeceu a todos que colaboraram 
para a realizaçâo do concurso, 
principalmente, aos patrocinadores. 
“O concurso, além de ter contado 
corn uma boa participaçâo do 
pùblico, atingiu o seu principal 
objective, que era o de aproximar 
mais as comunidades brasileira e 
portuguesa”. Ele garantiu que outres 
projectos semelhantes serâo 
realizados ainda este ano. O vencedor 
do concurso foi o luso-canadiano 
Manuel Fernando Alves. Com o 
conto “Os Poetas Envelhecem mais 
Cedo”, ele recebeu mil dôlares e um 
trofeu. Em segundo lugar, o brasileiro 
Newson Fonseca, com o conto “O 

Condenado”, ganhou quinhentos 
dôlares e também um trofeu. O 
brasileiro Fernando Bihari (usou 
pseudônimo no concurso), garantiu o 
terceiro lugar corn o Conto “Histôria 
nâo Contada de Marat em Seis Atos” 
e o quarto lugar foi para a brasileira 
Andréa Dompieri Furlan, corn o 
conto “Crime Passional no High 
Park”. Os dois receberam plaças de 
Mençâo Honrosa. Corn 27 anos, o 
primeiro lugar fez questâo de vir de 
Bramptom para receber o prémio. 
Manuel Fernando Alves nasceu na 
vila Melgaço, no Minho, norte de 
Portugal e chegou ao Canada hâ 11 
anos. “Fiquei muito feliz corn o 
resultado, pois, eu escrevo por 
prazer”. Embora admita que nâo 
tenha ambiçôes como escritor. 
Manuel define a escrita como um 
diabo que algumas pessoas trazem na 
cabeça. “E algo que nos persegue, 
uma obsessâo. A escrita faz parte da 
existência da pessoa e nâo hâ escola 
que ensine a ser poeta”. Como 
escritores preferidos , Manuel citou 
Machado de Assis e Vitorino 
Nemésio. “Nâo posso deixar de falar 
de Camôes, pois, ele é para mim o 
maior poeta, sem falar que foi o 
criador da lingua portuguesa”. 

afirmou. Jâ o brasileiro Newson 
Fonseca, disse que esta distinçâo lhe 
deu mais confiança. “Nunca pensei 
em ganhar nada corn o concurso. 
Mas, a partir de agora estou mais 
seguro para poder levar adiante o 
meu grande sonho, que é escrever um 
livro de contos”, revelou. Sens 
escritores preferidos sâo Clarice 
Lispector, Machado de Assis, 
Fernando Pessoa e Luis de Camôes. 
O ponto mais alto da distribuiçâo dos 
prémios (que me perdoem os quatro 
vencedores), foi o discurso proferido 

pelo brasileiro Paulo Simas Jr. Em 
menos de uma hora, resumiu com 
muita precisâo e irreverêneia, a 
origem da lingua Portuguesa, sua 
evoluçâo, seus aspectos geogrâficos e 
suas diversidades. Paulo Simas Jr deu 
uma verdadeira aula sobre o nosso 
tâo complexe Português. De acordo 
com dados apresentados por ele, o 
Português é a oitava lingua mais 
falada no Mundo, é a lingua oficial 
em sete paises e cerca de 190 milhôes 
de pessoas falam português no 
Mundo. 

HORACIO DOMINGOS WHOLESALE 

DOMINGOS MEAT PACKERS LTD. 

Horâcio Domingos 

Tel: (416) 762-5503 ou 1-800-935-4441 
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UM ADOLESCENTE: TAREFA FÂCIL OU DIFICIL? 
A sociedade caminha a 
passos largos em direcçâo a 
um verdadeiro caos - ou 
pelô menos assim nos 
parece. Sâo jovens que se 
revoltam contra o lar, a 
educaçâo e a sociedade em 
gérai. Outros que devido a 
perturbaçôes mentais 
acabam por cometer graves 
crimes dos quais se 
arrependem logo de 
seguida. 

O certo é que nos perguntamos 
constantemente que tipo de 
relacionamento é que os nossos 
jovens mantêm corn os pais? 
Enquanto estes passam por 
transformaçôes dolorosas, os pais, por 
sua vez, vâo ter que aprender a viver 
de novo um corn o outro, porque é 
nesta altura que os filhos se afastam 
de casa. A partida, o facto de os pais 
possuirem um conjunto de 
expectativas negativas em relaçâo aos 
filhos adolescentes, como a droga, o 
suicidio, a violência e a perda de 
valores, condiciona esta relaçâo. Por 
outro lado, existe um discurso 
diferente entre pais e filhos; os pais 
acham que os filhos devem ser 
responsâveis,. no entanto, pensam que 
eles nâo têm capacidade para discutir 
certos assuntos. No seio da nossa 
comunidade existe um problema 
ainda mais grave: falta de 
compreensâo mùtua entre pais e 
filhos causada pelo conflito, nâo sô de 
geraçôes, mas também de nâo 
partilharem a mesma lingua, as 
mesmas raizes e a mesma cultura. No 
diâlogo entre pais e filhos 
adolescentes é necessârio haver 
flexibilidade; os pais devem negociar 
corn os filhos, isto é, obrigâ-los a ser 
responsâveis, a assumir 
compromissos que de seguida devem 
honrar. No entanto, é necessârio 

existir uma continuaçâo do ponto de 
vista emocional; é importante que os 
pais acompanhem o dia-a-dia dos 
filhos. Nâo devem delegar na escola, 
nos amigos, ou seja, no exterior, todo 
o processo da sua aprendizagem. 
Mesmo assim, esta provado que é 
através dos amigos mais velhos do 
grupo que o adolescente esclarece as 
düvidas sexuais, pois o diâlogo corn 
os pais é dificil, no entanto, nâo é 
impossivel. Sobretudo, é 
necessârioque os adultos tenham em 
conta que existe diferença de ambos 
os sexos vêem o inicio da sua vida 
sexual. É durante a adolescência que 
o jovem descobre a sua identidade e 
se dâ a sua idealizaçâo e 
desidealizaçâo dos pais, ou seja, estes 
perdem a capacidade de influenciar 
os filhos. Isto é benéfico, pois quer 
dizer que eles ganharam autonomia e 
poder de decisâo. O fim da 
adolescência corresponde também a 
uma reuniâo do casai; é necessârio 
encarar esta fase dos filhos corn 
desprendimento e aceitaçâo. Estudos 
elaborados afirmam ser esta a ordem 
pela quai as familias comunicam: 
mâe/filha, mâe/filho, pai/filha e, por 
ültimo, pai/filho. Esta estabelecido 
que corn os rapazes o pai é mais 
liberal e a mâe mais intrusiva. Entre 
todos, a comunicaçâo é mais aberta 
devido à televisâo ligada, mas a 
conversa é quase sempre de tipo gérai. 
Nâo podemos esquecer que a 
televisâo é um elemento de grande 
importância na difusâo de 
informaçâo, no entanto, a 
aprendizagem nâo é linear; pais e 
filhos, avôs e netos educam-se uns aos 
outros. Existe maior proximidade 
corn a mâe, o pai e os avôs, mas tios e 
padrinhos também sâo procurados 
pelos adolescentes para se 
aconselharem. A advertência mais 
utilizada para os rapazes é "cuidado"; 
a ideia é "podem divertir-se, mas nâo 
engravidem ninguém". Corn as 
raparigas, usa-se "juizinho", ou seja, 
"nâo se portem mal". A grande 
preocupaçâo dos pais é o 

aparecimento de uma gravidez nâo 
desejada e, lamentavelmente, o 
problema da SIDA nâo os preocupa, 
porque o relaciona corn a 
homossexualidade. Conclui-se que 
uma atitude aberta e positiva dos 
pais, assim como a experiência de ter 
sido mâe adolescente, facilita a 
confiança e a proximidade emocional 
entre uns e outros. O que a dificulta 
sâo razôes tâo variadas, como: a falta 
de conheciementos dos pais em 
relaçâo a certos temas, a existência de 
conflitos familiares, a ideia de que o 
sexo deve acontecer sô depois do 
casamento, uma relaçâo autoritâria 
entre pais e filhos e a falta de 
confiança exiscente entre os vârios 
membros familia. Porém, hâ familias 

25-B Carîboo A\e., Toronto Tel: G04'^555 

Semana Académica 

Por: Ana 
Fernandes 

na nossa comunidade que merecem 
um destaque especial pelo papel 
familiar que estâo a desenvolver corn 
os seus filhos adolescentes. Outras hâ 
que, se nâo acreditam no que acabo 
de escrever, devem sair à noité até 
aos pontos de encontre da nossa 
comunidade e verificarem o quâo 
triste é o comportamento de certos 
meninos e meninas. Lutemos para 
que a nossa comunidade seja uma 
exemplar em boas maneiras e 
costumes e nâo o contrario. 

Nancy Carvalho e Isabel Quinteiro 

A Associaçâo Portuguesa da 
Universidade de Toronto leva a 
cabo mais uma Semana 
Académica para celebrar o 15° 
aniversârio desta organizaçâo 
estudantil, corn inicio na prôxima 
se^nda-feira, dia 9. Do programa 
cujo tema é "todos iguais, todos 
diferentes", consiste numa noite de 
entrega de boisas de estudo 
juntamente corn o lançamento da 
revista "Origens". Seguem-se 
alguns dias dedicados às regiôes 
Norte, Centro e Sul do continente 
Português, assim como o dia das 
Ilhas para recordar Portugal 
Insular. Os nossos estudantes 
universitârios nâo deixaram 
escapar esta oportunidade e 
dedicaram um dia à cançâo de 
Portugal - c Fado. Muitas outras 
actividades terâo lugar durante 
esta semana, inclusive a actuaçâo 
de artistas locais e dos veteranos 
da Tuna Académica de Coimbra 
vindos da Universidade mais 
antiga de Portugal. Boa Sorte e 

Ed Câmara e Tony “Tabu” Gouveia, 
dois dos artistas que irào animar as 

/estas da Semana Académica da UTPA. 

mais detalhes serâo dados sobre 
esta semana na prôxima ediçâo. 
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Ontario, orçamento e eleiçôes 
Ernie Eves, Ministre das Finanças do 

Ontario, responsàvel do Orçamento 
Provincial-1999/2000, terminou a 
apresentaçâo do mesmo, corn um 

sorriso no rosto. O PM Mike Harris, 
apresentava também, no fînal, sinais de 

triunfo. A bancada Conservadora, 
estava eufôrica. A Oposiçâo, nem por 

isso. Considerou de imediato de 
Orçamento eleitoralista. No fundo, a 

rotina de sempre. Para uns o màximo, 
para outros nem o minimo exigivel. 

Pela rama do Orçamento, destacamos: 
-A criaçâo de um fundo destinado ao pagamento 
de propinas a estudantes que tenham notas altas 
e pretendam seguir o ensino Superior. 
78 milhôes de dôlares serâo aplicados em novos 
espaços para o Ensino. 
-Apesar da reduçâo do deficit em 500 milhôes de 
dôlares ainda se mantém o saldo negative 
(deficit) de 2.1 biliôes de dôlares. 

-Os contribuintes irâo ter uma reduçâo nos 
Impostos sobre Propriedades e sobre 
Rendimentos. Este, sera reduzido 5% em 1 de 
Julho dando uma média de $155.oo para um 
rendimento familiar médio de 60 mil dôlares 
anuais. 
O imposto sobre propriedades tem uma reduçâo 
de 10% desde Janeiro de 1999. 
-No campo da saùde serâo investidos mais 1.6 
biliôes de dôlares os quais incluem 945 milhôes 

de transferências do Governo Federal. 
Aqueles fundos serâo aplicados em serviços de 
emergência, assegurando que os doentes nâo 
esperem mais de 15 minutos para ser vistos, nos 
Hospitals. 
-Na area da Agricultura, desconto no valor do 
imposto sobre os materiais de construçâo para os 
agricultores e isençâo total de impostos de 
vendas numa grande selecçâo de materiais 
rurais. 
-No combate ao crime, registo a nivel provincial 
de todos os violadores sexuais. Combate à 
violência doméstica. 
Pouco depois do Orçamento da Provincia do 
Ontario, Mike Harris, anunciou o dia das 
Eleiçôes provinciais: 3 de Junho de 1999. 
O lider da Oposiçâo, o Liberal Dalton McGuinty, 
disse na ocasiâo que chegou a altura de pôr o 
Povo em primeiro lugar. Segundo McGuinty, o 
dia 3 de Julho, é o dia em que o Povo vai travar 
o caos , os cortes e a imcompetência, no Ontario. 
A provincia précisa de uma clara visâo sobre a 
Saùde e a Educaçâo. E isso que consta no seu 
programa. 

mmmm 

EM MISSISSAUGA CAMPANHA PARA NOVA 
SEDE PROSSEGUE COM GRANDE ÊXITO 

Neste sentido e fazendo parte da 
campanha iniciada hâ jâ algum 
tempo, decorreu no restaurante 
Rougues um almoço onde, 
participaram cerca de cem pessoas. 
Victor Vieira, explicou para a nossa 
reportagem que os convidados 
especiais, desta vez, surgiram de 
varias localidades tendo em vista que 
o Clube Português de Mississauga 
tem amigos por toda a parte. Tratou- 
se, de fazer reunir uma série de 
pessoas influentes capazes de, a 
médio e longo prazo, ajudarem a pôr 
em prâtica um sonho desta 
colectividade. Existe um terreno na 
Traders Blvd. entre a Kennedy e 
Hurontario, um bloco a Sul da 
Britânia. Estamos empenhados na 
aquisiçâo deste terreno, até porque, 
fica num local bastante central e de 
fâcil acesso. 
Sobre o inicio das obras Victor Vieira 
esboçou um sorriso e disse que, a 
primeira fase passa pela aquisiçâo do 
terreno mas, adiantou, que é vontade 
desta direcçâo que a obra fique 

Victor Vieira 

pronta nos prôximos dois anos, corn 
um custo total de um milhâo e meio 
de dôlares. 
Ainda durante o almoço de 
angariaçâo de fundos, foi levado a 
cabo um leilâo, de vârios artigos 
oferecidos pelos présentes. De acordo 
corn informaçôes que colhemos junto 
de Raimundo Favas, a receita liquida 
desta etapa da campanha rendeu 
dezassete mil dôlares. 
A comissâo, fez questào ainda de 
realçar a ajuda do proprietârio do 
restaurantes Rogues na medida em 
que, abriu as suas instalaçôes para o 

efeito e num dia que, 
normalmente, esta 
encerrado ao pùblico. 
Pela’ amabilidade que 
dispensaram à équipa do 
Milénio os nossos 
agradecimentos e votos 
de que, a prôxima 
reportagem aconteça jâ, 
no local da obra do novo 

Clube 
de 

Assim 

Responsâveis da Federaçào dos Comerciantes e Profîssionais e 
Frank Alvares, “desenham” caminhadas... 

edificio do 
Português 
Mississauga, 
desejamos. 

Luis Fernandes 

Os portugueses residentes em 
Mississauga nâo deixam por 
mâos alheias, o trabalho de 
angariar fundos para a 
construçâo de um edificio 

prôprio para o Clube onde, 
futuramente, possa vir a 
funcionar todas as actividades 
inerentes àquela colectividade. 

Mottsenhor Resendes agradece apoios e saüda o CP Mississauga. 

ASSINE E DIVULGUE 

Assînatura anual no Canada, 
por apenas $48, incluindo o 
G.S.T., para os EUA $75. e 

para a Europa $130. 
Envie a sua inscriçâo 

através do Fax: (416) 538-0084. 
Faça de «O MILÉNIO» 
a sua companhia semanal. 

Para mais informaçôes: (416) 538-0940 
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Locals de venda de o MILéNIO, no 
circuito do PORTUGUESE BOOK STORE; 

BRAMPTON; 
- Sao 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 
- J. Rumor Supermarket 
- Vagueira Bakery & Pastery 

DISTRIBUIÇÂO 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 

Este fim-de-semana, é o fim-de-semana em que 
festejamos o Senhor Santo Cristo dos Milagres, na 
Igreja de Santa Maria, em Toronto e, 
homenageamos as maes. 
Sabado, 8, mudança da Imagem as 05:30 da tarde 
e, domingo, dia 9, Procissao as 03:30 da tarde. 
Concertos por Bandas Musicals e Arraial. 

Sabado, dia 8: 
-A Associaçào Portuguesa de Sâo Miguel Arcanjo, 
Hamilton, realiza a festa dos 25 anos de 
Mordomia, no St. Stephans Hall, com Cantigas ao 
Desafio. 
-Dia da Mae, na Casa do Alentejo, com folclore, 
artistas locais e o Grupo Romanças, vindo de 
Lisboa. 
-Bade do Dia da Mae, no Lusitania de Toronto, 
com o Conjunto Bons Amigos. 
-A Casa do Benfica, em Toronto, realiza um bade 
com o Conjunto 2001 e, domingo, dia 9, almoço e 
apresentaçâo das equipas de futebol e, também, 
bade com o conjunto 2001. 

Semana Académica da UTPA: 
-De 9 a 15 de Maio, a Associaçào dos Estudantes 
Portugueses da Universidade de Toronto, realiza a 
sua Semana Académica e festa de 15o. aniversario. 
-Vào, cultural e musicalmente, dar a volta a 
Portugal Continental e Insular. Para além dos 
artistas locais, terao a participaçâo dos veteranos 
da TUNA Académica da Universidade de 
Coimbra. Info: (416) 937-4031. 

"JOSEPH", a 12 e 13 de Maio: 
-Nos dias 12 e 13, os alunos da Escola Catolica St. 
Luigi, apresentam a peça teatral "Joseph and the 
Amazing Technicolor Dreamcoat". Para 
informaçôes: (416) 535-5370. 

-No dia 12 de Maio, a ACAPO realiza as 11:00 
horas, uma Conferência de Imprensa no 
Restaurante New Casa Abril, para divulgaçâo do 
Programa Final da Semana de Portugal-99. 

-Dia 15 de Maio, sâbado, o Lusitânia de Toronto, 
apresenta um espectâculo com Dinis Cruz e o 
comico José Lima (o Carteiro), para angariaçâo de 
fundos para a Marcha do Lusitânia ir às 
Sanjoaninas. 

Companhia de jardinagem précisa de pessoal 
para instalar relvados e plantio de ârvores. 
TEL.: (416) 565-5295 ou 739-5575. 

Companhia de limpeza nécessita de 
supervisores corn conhecimentos de ingfês e 
português e experiência no ramo. 
TEL.: (905) 568-3838. 

Companhia de mobilias em Toronto précisa de 
fiel de armazem corn carta de conduçâo de 
mudanças. 
TEL.: 920-4441 extençâo 230 e fale corn Ana. 

Precisa-se de cozinheira corn experiência para 
entrada imediata. 
TEL.: 658-4426 

Companhia précisa de um canalizador e de um 
electricista corn alguma experiência. 
TEL:. 243-3586 ou 651-6716. 

Precisa-se de pessoal para limpeza na area de 
Mississauga. 
TEL.: (905) 502-6555 

Companhia portuguesa précisa de condutores 
corn carta DZ e G. 
TEL.: 533-3591 

Precisa-se de pessoal para limpeza em regime de 
part-time. 
TEL.: 5934383 

Precisa-se de carpinteiros de acabamento para a 
area de Toronto. Oferece-se bom salârio e é 
necessârio pertencer à uniâo. 
TEL.: (905) 303-8757 

Companhia em Brampton précisa de 
serralheiros\instaladores, soldadores e de 
ajudantes corn experiência. 
TEL.: (905) 799-3324 até às 5pm ou (905) 567- 
0958 depois das 5pm. 

AlUeA-SE 
Aluga-se apartamento com 3 quartos, 
sala comum, estacionamento e outras 
facilidades. 
Informaçôes: (905) 677-5184 
(entre as 9 am e as 5pm) 
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Joâo Jardim ameaçou abandonar os trabalhos 

Alberto Joâo Jardim ameaçou abandonar a 
presidência da mesa do congresso do Partido Social 
Democrata, apôs um delegado o ter alertado para 
os seus métodos na conduçâo dos trabalhos. Depois 
de ter cortado a palavra abruptamente a um 
anterior congressista corn o argumenta de estar a 
exceder largamente o tempo para discursar, o 
orador seguinte, Antonio Gonçalves, de Loures, 
dirigiu-se a Alberto Joâo Jardim da seguinte forma: 
"Senhor présidente, nâo estamos na Madeira". 
Perante este comentârio, Alberto Joâo Jardim 
reagiu intempestivamente, levantando-se do seu 
lugar e comentando o seguinte: "Nâo admito que se 
diga que a Madeira nâo é Portugal, ou que na 
Madeira se usam regras diferentes. Nâo fico nem 

mais um minuto a presidir aos trabalhos". Joâo 
Jardim chegou mesmo a arrumar os seus 
documentas na pasta e desceu até à plateia, onde 
foi travado pelos restantes membres da mesa que o 
aconselharam a ter calma e a regressar ao seu lugar, 
o que acabou por fazer escassos minutas depois. 
Antonio Gonçalves jâ nâo reuniu condiçôes para 
prosseguir o seu discurso, tendo sido violentamente 
apupado por cerca de duas dezenas de delegados, 
que gritaram "Madeira, Madeira". Um deles 
chegou mesmo a fazer um gesto de agressâo ao 
congressista de Loures. Aos jornalistas. Antonio 
Gonçalves reafirmou o essencial das suas acusaçôes 
contra Alberto Joâo Jardim, advertindo que os seus 
métodos, "aqui, no continente, nâo dâo resultados". 

Antonio Guterres apresenta 
Piano Regional de Emprego 

O Primeiro-Ministro, 
Antonio Guterres, 
presidiu na Exponho, 
Matosinhos, à 
apresentaçâo publica 
do Piano J^egion^ de 
Emprego para a Area 
Metropolitana do Porto 
(AM). 

Segundo fonte do Institute do 
Emprego e Formaçâo Profissional, 
o piano résulta do facto de a AM 
"apresentar uma situaçâo face ao 
emprego de contornos 
desfavorâveis". O secretârio de 
Estado do Emprego e Formaçâo, 
Paulo Perdoo, disse recentemente, 
no final de uma reuniâo corn a 
Junta Metropolitana do Porto 
(JMP) sobre este piano, que a taxa 
de desemprego na AM é de 6,5 
por cento, contra 4,8 por cento da 
média nacional. Na ocasiâo, o 
présidente da JMP, Vieira de 
Carvalho, afirmou que os 
numéros que a junta dispôe 
apontam para uma taxa de 
desemprego de 12 por cento na 

AM, que, no caso dos jovens, se 
eleva a 29 por cento. O piano visa, 
através de "medidas activas", 
redùzir o desemprego estrutural e 
contribuir para a criaçâo 
sustentada de emprego e para a 
melhoria da qualidade. Antonio 
Guterres foi acompanhado na 
sessâo pelo ministro do Trabalho 
e Solidariedade, Ferro Rodrigues, 
e por Paulo Perdoo. Antes da 
apresentaçâo do piano, o 
Primeiro-Ministro presidiu à 
inauguraçâo do 
Emprego do Porto 
visitou a empresa 
Gondomar. 

Centro de 
Ocidental e 

Moveme, em 

Dra. Tatyana Craescu, D.D.S. 

O mais completo e moderno 
serviço de cirurgia dentâria, 

limpeza de dentes e cuidados corn 
a boca. 

i^Aceitam~$e todos os tipos de seguros i^Abertos à mite (Terças e Quintas) 
iiParcjue de estacionamento nas traseiras üFala-se Português 

Para uma consulta telefone: 787*8897 

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

Madeira foi ^maltratada’ no Congresso 
do PSD, diz dirigente do PP 

o présidente do PP/Madeira 
considerou no Funchal, que a 
Madeira foi ‘’maltratada” no 
Congresso nacional do PSD, no 
passado fim-de-semana. Em 
conferencia de imprensa, José 
Manuel Rodrigues disse que Alberto 
Joâo Jardim ”foi enxovalhado no 
congresso e a Madeira perdeu 
posiçâo na direcçâo e ôrgâos 
dirigentes nacionais do PSD”. "O 
PSD fez uma mâ escolha ao eleger 
Durâo Barroso”, declarou Rodrigues, 
acrescentando que foi uma opçâo de 

"conveniência à beira das eleiçôes”. 
O dirigente popular afirmou que o 
novo lider do PSD começou mal o seu 
periodo de liderança ao atacar os 
populares, salientando que o 
verdadeiro inimigo politico é o PS. 
Neste encontre corn a comunicaçâo 
social, o PP/M apresentou o balanço 
do mandate de 14 meses do 
eurodeputado madeirense Rui Vieira. 
Em Estrasburgo, o eurodeputado fez 
30 intervençôes, apresentou 13 
perguntas ao Conselho e à Comissâo 
e foi ainda autor de um parecer. 

Governo préféré renovar hospital 
da Terceira a construir outro 

o subsecretârio da Saùde açoriano 
condicionou a construçâo de um 
novo hospital na Terceira â 
impossibilidade de reabilitaçâo das 
actuais instalaçôes hospitalares de 
Angra do Heroismo, corn 40 anos 
de funcionamento. Segundo o 
subsecretârio regional da Saùde, 
Victor Carneiro, "o actual edificio 
ainda possui espaços que permitem 
a sua ampliaçâo, sendo também 
possivel adquirir os terrenes 
anexos para o efeito". O 
subsecretârio regional, que falava 
no âmbito de uma visita do 
présidente do Governo açoriano, 
Carlos César, aquela unidade de 
saùde assegurou, no entante, 
tratar-se de um assunto jâ em 
estudo, tanto por parte do 
executive regional como pela 
administraçâo do hospital. "Os 
novos conceitos sobre a construçâo 
de hospitals, nomeadamente a 
visâo de alguns em defesa da 
construçâo de unidades 
especializadas, obriga-nos a 
ponderar calma e serenamente a 
construçâo de um novo hospital na 
ilha Terceira", comentou Victor 
Carneiro. O director clinico do 
hospital de Santo Espirito, Antonio 
Candeias, disse ser possivel 

procéder, nos proximos dez anos, a 
uma ampliaçâo e crescimento 
qualitative da unidade se forem 
construidos novos espaços nos 
terrenes anexos. Antonio Candeias 
reconheceu, no entante, ser 
"problemâtico" o atendimento nas 
urgêneias, uma vez que o serviço 
"esta' localizado em instalaçôes 
exiguas que exigem um esforço 
redobrado para atender 
anualmente cerca de 40 mil 
utentes". Em termes de recursos 
humanos, sublinhou que as 
maiores carêneias se situam no 
serviço de anestesia, pediatria e 
medicina interna, salientando, no 
entante, que a maioria dos quadros 
de especialidade sô estâo 
preenchidos a cinquenta por 
cento". 
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Harkness régressa a pedido 
Joào Pinto, em nome dos colegas, intercedeu junto do présidente e foi levantada a suspensâo ao defesa britânico da Luz. 

Os jogadores do Benfica intercederam junto de 
Vale e Azevedo a favor do seu companheiro Steve 
Harkness. O présidente benfiquista acedeu ao 
pedido, formulado pelo "capitâo" de équipa, Joâo 
Pinto, e Harkness, que estava suspenso, foi 
integrado no treino. No exterior do estâdio, Eurico 
Gomes, um dos adjuntos de Jupp Heynckes, futuro 
técnico benfiquista, encontrou-se corn Martim 
Cabrai, um dos assessores do présidente, "apenas 
para almoçar". 
O treino tinha começado pouco tempo antes, os 
jogadores corriam em redor do relvado principal 
do estâdio quando Vale e Azevedo subiu dos 
balneârios ao relvado e posicionou-se junto ao 
banco de suplentes. Joâo Pinto abandonou o grupo 
de trabalho, aproximou-se do présidente e 
entabulou uma conversa durante cerca de um 
quarto de hora. O teor desse diâlogo foi mais tarde, 
na sala de imprensa, esclarecido pelo prôprio 
"capitâo" de équipa; "Foi uma atitude decidida pelo 
grupo de trabalho. Falâmos corn o présidente e 
achou-se que, para bem do grupo e do prôprio 
Benfica, Steve dévia continuar connosco e a 
trabalhar normalmente. O présidente aceitou isto 
de bom grado." 

O 
—• /// 

U NHL 

“PlAÏOFfS” 
Jogos de quaxta-feira 

New Jersey - Pittsburgh 2-4 
St. Louis - Phoenix 1-0 

Jogos para hoje 

Toronto -Pittsburgh 

Vale e Azevedo, apôs a conversa 
corn Joâo Pinto, chamou o 
assessor José Teixeira e este foi 
aos balneârios chamar o atleta 
britânico. Muito pouco tempo 
depois, Harkness surgiu no 
relvado, juntou-se ao présidente 
e ao "capitâo" de équipa, 
trocaram mais' algumas palavras 
por curtos instantes, e os dois 
atletas integraram, logo de 
seguida, o treino. 
E a sessâo lâ decorreu corn Shéu 
Han a dividir o grupo em dois. 
Numa das metades do campo, 
Pembridge e Bruno Basto, no 

atitude do grupo numa fase 
dificil do clube. Demonstrâmos 
que somos um grupo forte, 
independentemente do que se 
tem dito." O "capitâo" 
benfiquista explicou a 
oportunidade da sua 
intervençâo junto do 
présidente: "Depois de tudo o 
que se passou, foi esta a 
primeira oportunidade que^nôs 
tivemos de falar corn o 
présidente, jâ que quando se 
reuniu connosco saiu logo a 
seguir e nâo deu tempo para 
falar corn ele. Estâvamos a 
pensar fazer isso no balneârio. flanco esquerdo, Sousa e Vale e Azevedo ouviu Joào Pinto, durante um 

Andrade, no flanco direito, î“«rto rfeAora, e monrfoa cAamarffarfcnm mas sô encontrâmos o présidente 
cruzavam bolas para a ârea, onde para o treino no campo. Tive autorizaçâo de 
Nuno Gomes, Cadete, Saunders e 
Joâo Pinto tentavam 
corresponde^ rematando ou cabeceando para a 
baliza, defendida por Paulo Lopes. Do outro lado 
do campo, o restante grupo disputava um jogo 
treino. Ausentes estiveram Michael Thomas 
(dispensado para tratar de assuntos pessoais) e 
Gary Charles (a recuperar de uma intervençâo 
cirürgica). 
No final da sessâo, José Teixeira transmitiu aos 
jornalistas uma declaraçâo de Steve Harkness: 
"Fico contente por ter regressado ao grupo de 
trabalho e pela atitude do grupo ao intercéder 
junto do présidente." Esclarecia ainda o assessor 
que o inquérito instaurado pela direcçâo do clube 
ao jogador britânico tinha sido retirado. Mas nâo 
esdareceu se o jogador iria ser multado, alegando 
tratar-se de um assunto do foro interno do Benfica. 
Joâo Pinto revelou o teor da conversa corn o 
présidente e da utilidade da integraçâo de Steve 
Harkness no grupo de trabalho: "Foi uma boa 

Shéu Han para falar corn o 
présidente e resokvermos isto da 

melhor forma." 
Joâo Pinto nâo divulgou os factos que estiveram na 
origem da suspensâo de Steve Harkness: "Nâo sei 
exactamente aquilo que se passou, porque nâo vi. 
Soube depois porque me informaram, mas nâo vou 
divulgar pormenores, porque sô a nos diz respeito 
este assunto." 
Solicitado a comentar declaraçôes de Souness, jâ 
em Inglaterra, ao jornal O Jogo - 'Joâo Pinto é um 
bom jogador mas nâo é jogador de top" -, o 
"capitâo" benfiquista référé: "Se eu fosse comentar o 
que ele diz, todos os dias nâo chegavam para 
comentar o que tinha para dizer dele." 
Entretan to, José Luis Tamargo, o représentante do 
jovem benfiquita Edgar Caseiro - atleta 
recentemente suspenso e alvo de um inquérito 
levantado pela direcçâo do clube da Luz -, 
anunciou a transferência deste futebolista para o 
Valência. 

Dos fracos nâo reza a historial... 
Recentemente chegados ao Canadâ um grupo de 
homens decidiu criar um clube, o quai séria um 
ponto de encontre para os portugueses. Deitaram 
mâos à obra e assim nasceu o First Portuguese na 
Nassau St. no dia 23 de Setembro de 1956. 
Mas o que inicialmente séria sô um clube, deu 
raizes a uma escola a quai teve o seu inicio em 
Outubro de 1964, a uma biblioteca, équipas de 
futebol, cultura, e até inicio a vârios dos muitos 
clubes que hoje existem na nossa cbmunidade. 
Foram muitas as peripécias na vida da 
colectividade, ameaças de fechar as portas por nâo 
pagamento dos impostos prediais, etc., mas tudo 
foi ultrapassado corn a força dos primeiros 
pioneiros. 
Estâmes à beira de um novo milénio, o ano 2,000 e 
mais uma vez corre-se o risco de perder as raizes 
lançadas em solo canadiano jâ lâ vâo quase 43 
anos, estâmes em risco de perder para as geraçôes 
futuras um dos legados dos quais nôs os 
portugueses tanto nos orgulhamos, um marco 
histôrico em terras canadianas, o First Portuguese! 
Temos contribuido para causas justas, causas 
humanitârias, enfim nôs os portugueses 
contribuimos para tudo, mas onde esta a 
contribuiçâo para aquele que foi o pioneiro, que 
deu a mâo e apoio a muitos dos portuguese aqui 
residentes? Milhares foram os que usufruiram das 
aulas de inglês como segunda lingua, aulas de 

cidadania, serviços sociais, salào grâtis, aulas de 
português grâtis aos que nâo podiam pagar, espaço 
para reuniôes grâtis, muitos foram os que se 
tornaram sôcios para fins de se naturalizarem e 
depois se esqueceram de quem lhes deu a mâo, 
muitos foram os que se aproveitaram dos serviços, 
e agora pergunto? Onde estâo vocês agora que o 
First précisa de vocês? Onde estâ a vossa 
contribuiçâo? Vâo deixar morrer o espirito que fez 
corn que Camôes nadasse sô corn uma mâo para 
salvar os Lusiadas? Vâo deixar morrer o espirito 
da Padeira de Aljubarrota? Vâo deixar morrer o 
espirito que fez corn que os portugueses dessem 
novos mundos ao mundo? E este o exemplo de 
fraqueza que vamos deixar para os nossos filhos 
quando eles amanhâ olharem e verem quai foi o 
legado, a impressâo que deixamos nesta sociedade 
que nos acolheu? 

Espero bem que nâo... espero que exista ainda 
muita garra e sangue de Camôes na nossa 
comunidade! O espirito e aima do First nâo 
podem nem devem morrer! 

Dos fracos nâo reza a histôria! E nôs os 
portugueses, nunca fomos fracos sempre demos a 
face à luta. 

Maria José 
Sôcia 520 
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Campeonato Nacional 
de Futebol da P divisâo 
Classificaçôes 

EQUIPAS V E M 

1 FC PORTO 
2 BOAVISTA 
3 BENFICA 
4 SPORTING 
5 UNIÂO UEIRIA 
6 GUiMARÂES 
7 AMADORA 
8 SETÜBAL 
9 SALGUEIROS 
10 FARENSE 
11 CAMPOMAIOR. 
12 BRAGA 
13 MARl'TIMO 
14 RIO AVE 
15 ALVERCA 
16 BEIRA-MAR 
17 CHAVES 
18ACADÉM1CA 

30 21 6 
18 10 
17 7 

30 
30 
30 
30 
30 12 
30 11 
30 11 
30 7 
30 9 
30 9 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

16 10 
12 8 

7 
9 
8 
15 
8 
7 
10 
9 
11 
10 
13 
10 
8 

3 
2 
6 
4 
10 
11 
10 
11 
8 
13 
14 
12 
12 
12 
13 
12 
15 
18 

71 
50 
61 
57 
30 
47 
31 
31 
38 
32 
37 
33 
35 
24 
29 
28 
36 
28 

24 69 
24 64 
24 58 
25 58 
26 44 
37 43 
36 42 
37 41 
45 
47 

36 
35 

44 34 
49 34 
37 33 
40 32 
41 31 
45 28 
56 25 
59 20 

Resultados da 30* Joraada 

Boavista - EstrelaAmadora, 2-1 
Guimaràes - Beira-Mar, 3- 0 
Uniâo Leiria - Sporting, 0-3 

Maritime - Farense, 1-3 
Alverca - Rio Ave, 0-1 

Salgueiros - Académica, 1-1 
Braga - Chaves, 1-0 

Jogos da 31* Jornada 

Académica- Braga 
Farense - Guimaràes 
Chaves - FC Porto 

Campomalorense - Marftimo 
Beira-Mar - Alverca 
Rio Ave - Boavista 

E. Amadora - Uniâo Leiria 
Sporting- Salgueiros 

Setübal - Benfica, 
Benfica - Campomaiorense, 1-1 

FC Porto - Setübal, 6-0 

Melliores marcadores 

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

DEMÉTRIOS - Campomaiorense 
ALEX - Maritime 

Taça Portugal - Beira-Mar junta- 
se a Campomaiorense na final 

Campeonato Nacional de Futebol 
II HONRA 

O Beira-Mar apurou-se para a final da 
Taça de Portugal em futebol, onde 
encontrarâ o Campomaiorense, ao 
receber e bâter em Aveiro o Vitoria de 
Setübal por 1-0, em jogo das meias- 
finais. Ricardo Sousa apontou, aos 33 
minutos, o golo que permite à équipa 
aveirense chegar ao Jamor pela segunda 
vez no seu historial. Em 
1990/91, o Beira-Mar disputou 
o troféu corn o FC Porto, 
tendo os "dragôes" vencido 
por 3-1 apôs prolongamento 
(1-1 ao cabo dos 90 minutos). 
Na outra meia-final, disputada 
o Campomaiorense alcançou 

pela primeira vez a final da Taça, ao 
vencer no campo do Esposende, da II 
Divisâo de Honra, por 2-0, corn golos 
dos brasileiros Isaias e Demétrios. A 
final realiza-se a 19 de Junho no estâdio 
do Jamor, disputando-se uma eventual 
finalissima dia 26 do mesmo mês. 

Classifîcaçâo 
CL EQUIPA J 

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

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

58 
52 
46 
45 
45 
44 
44 
43 
42 
41 
40 
37 
36 
34 
31 
30 
29 
24 

Reiultadot da. 30* Jornada 
Esposende - Felgueiras, 0-0 
Leça - Belenenses, 3*3 
Feirense • Aves, 2*2 
Uniâo Lamas • Naval 1^ Maio, 2-1 
Paços Ferreira • Penafiel, 1-1 
Santa Clara • Estoril, 1 -0 
Gil Vicente • Espinho, 2-1 
Varzim • Moreirense. 2-0 
Maia * Uniâo Madeira, 3-2 

31* Jornada 

Moreirense • Maia 
Felgueiras - Paços Ferreira 
Naval - Santa Clara 
Estoril - Gil Vicente 
Sp. Espinho • Varzim 
Uniâo • Leça 
Belenenses - Feirense 
Desp. Aves • Esposende 
Penatiel • Uniâo Lamas 

SÉRIE AÇORES 
6/a jornada da segunda fase 

Apurainento do Campeiot J 

1. LUSITÂNIA 4 
2. MICAELENSE 5 
3. PBAIENSE 5 
4. AGUIA 5 
5. MADALENA 5 

DecpromoçAot 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: Micaeiense 
31 
27 

DetpromoçAo 
P 7* jornada 

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

Campeonato Nacional de Futebol II divisâo B 
Classlilcaçôes (Zona Norie) 
CL EQUIPA 

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

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

66 
57 
57 
53 
52 
45 
39 
38 
36 
36 
35 
35 
34 
34 
33 
33 
32 
29 

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

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

ClassUicaçdcs (Zona Ceniro) 
CL EQUIPA 

1 SP. GOVILHÂ 
2 LCXIRINHANEN. 
3 SANJOANENSE 
4 CALDAS 
5 ACAD. VfSEU 
6 OLIVEIRENSE 
7 OVARENSE 
8 BENEDITENSE 
9 CUCUJÂES 
10TORREENSE 
11 PENICHE 
12 TORRES NOVAS 
13 VILAFRANQUEN. 
14 GUARDA 
15 FÂTIMA 
16 E.PORTALEGRE 
17 FANHÔES 
18 ELVAS 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

58 
57 
50 
49 
48 
47 
46 
42 
40 
39 
38 
36 
34 
34 
33 
31 
29 
27 

Reiultados 
Oliveirense - Torres Novas, 3-0 
Sanjoanense - Fétima, 2-0 
Lourinhanense • Sp. Covilhà, 2-0 
Vilafranquense - Acad. Vtseu, 2*1 
Beneditense * Caldas, 1*1 
Ovarense - Torreense, 2*1 
Fanhôes * Peniche, 3*1 
Guarda - Cucujâes, 3-0 
O Elvas - Est. Portalegre, 1-1 

31* Jornada 
Est. Portalegre - Oliveirense 
Torres Novas * Sanjoanense 
Fâtima - Lourinhanense 
Sp. Coviihâ * Vilafranquense 
Acad. Viseu - Beneditense 
Caldas * Ovarense 
Torreense - Fanhôes 
Peniche • Guarda 
Cucujâes - O Elvas 

Cla$$lficaçô€$ (Zona Sul) 
CL EQUIPA 

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

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

54 
54 
51 
51 
51 
50 
48 
46 
45 
43 
37 
37 
33 
32 
32 
27 
25 
14 

Resultados 
Câmara Lobos • Louletano, 1*1 
Sintrense - Olhanense, 1-2 
Atlético - Amora. 2-1 
Operàrio * Juventude, 2*1 
Uniâo Montemor • Barreirense, 0*0 
Portimonense • Machico, 0*0 
Seixat * Nacional, 1*3 
Oriental • Imortal, 2*0 
Camacha - Desp. Beja, 4-0 

31* jornada 
Desp. Beja * Câmara Lobos 
Louletano - Sintrense 
Olhanense - Atlético 
Amora • Operàrio 
Juventude - Uniâo Montemor 
Barreirense * Portimonense 
Machico • Seixal 
Nacional * Orienta) 
Imortal • Camacha 

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

1 VIANENSE 
2 JOANE 
3 MONÇÂO 
4 AMARES 
5 VALENCIANO 
6 MONTALEGRE 
7 PEVIDÉM 
8 RONFE 
9 M.CAVALEIROS 
10MERELINENSE 
11 BRAGANÇA 
12VILAVERDENSE 
13ÀGUIAS GRAÇA 
14 NEVES 
15 VIEIRA 
16 VILA POUCA 
17MIRANDES 
18 BOTICAS 

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

60 
54 
53 
51 
48 
47 
46 
42 
42 
40 
40 
36 
36 
34 
31 
23 
22 
16 

Merelinense - Montalegre, 0-1 
Neves * Vilaverdense. 3-0 

Mon^o • Âguias Graça, 3*0 
Ronfe - Boticas, ^1 

Vieira - Macedo Cavaleiros, 1-0 
Bragança * Vila Pouca, 3*0 

Mirandôs * Joane, 1-1 
Amares * Valenciano, 0-2 
Pevidém * Vianense, 2*1 

Série B 
CL EQUIPA 

1 CANELAS 
2 VILANOVENSE 
3 DRAGÔES SAN. 
4 AVINTES 
5 PAREDES 
6 VALONGUENSE 
7 FIÂES 
8R10TINTO 
9 LOUSADA 
10 CASTELO MAIA 
11 PEDROUÇOS 
12SERZEDELO 
13 LAMEGO 
14T1RSENSE 
15 AMARANTE 
16 SM PENAGUIÂO 
17 S.P.COVA 
18 P.BRANDÂO 

29 
28 
28 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 

67 
-56 

51 
50 
47 
42 
41 
41 
39 
35 
34 
34 
32 
31 
31 
29 
28 
25 

Dragôes Sandinenses - Serzedeio, 4-2 
Tirsense - Rk> Tinto, 1-3 
Amarante * Avintes. 2*0 

Canelas - Fifies. 2*1 
Valonguense * Lousada, 1*1 

Paredes * Paços Brandâo, 4*1 
S.M. Penaauiâo * Sp. Lamego, 2*2 
S. Pedro ôova - Vilanovense, Ci-O 
Pedrouços - Castelo da Maia, 1*1 

Sériée 
CL EQUIPA 

1 QLIV.BAIRRO 
2 AGUEDA 
3 MANGUALDE 
4 ANADIA 
5 AVANÇA 
6 FORNOS ALG. 
7 SÂO R(X)UE 
8 CESARENSE 
9 OL.HOSPITAL 
10TOURIZENSE 
11 ESMORIZ 
12 VALECAMBREN. 
13 OÜV.FRADES 
14 PCASTELÇ 
15 SÂO ROMAO 
16 MEALHADA 
17TONDELA 
18 NELAS 

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

56 
56 
50 
46 
45 
45 
45 
44 
40 
40 
38 
38 
35 
32 
32 
27 
25 
16 

Série D 
CL EQUIPA 

1 MARINHENSE 
2 SP.POMBAL 
3 ALCAINS 
4 BENFICA CB 
5 U.COIMBRA 
6 ALCANENENSE 
7 BIDOEIRENSE 
8 SERNACHE 
9 PORTOMOSENSE 
10 SOURENSE 
11 U.SANTAREM 
12 SERTANENSE 
13FAZENDENSE 
14U.TOMAR 
15RIACHENSE 
16 PORTALEGREN. 
17U.SERRA 
18MAR1ALVAS 

29 
29 
28 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
28 
29 

62 
58 
53 
49 
48 
45 
44 
43 
43 
41 
39 
36 
36 
34 
33 
27 
22 
15 

Âgueda * Avança. 1 *0 
Oliveira do rfospital - Valecambrense. 1-2 

Nelas * Tourizense, 1-1 
Penalva do Castelo • Esmoriz, 0*4 

Tondela * Mealhada, 0*1 
Anadia * Fomos Algodres. 2*1 
Sâo Roque - Mangualde. 1*1 

Cesarense - Oliveira do Bairro, 1*1 
Sâo Româo * Oliveira de Frades, 0*3 

Portalegrense * Sertanense, 1*1 
U. Serra - U. Tomar, 1*2 

Alcains - U. Santarém, 7*0 
Bidoeirense ^ U. Coimbra, 2*0 

Portomosense - Sp. Pombal, 1*3 
Marinhense * Fazendense, 3-0 

Riachense • Maiiafvas. 3*1 
Alcaneriense - Benf. Cast. Branco. 5-3 

Semache * Sexirense, 0-0 

Sériel 
CL EQUIPA 

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

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

58 
50 
48 
47 
44 
44 
44 
43 
43 
41 
41 
38 
37 
33 
26 
25 
24 
24 

Sacavenense • Odivelas, 3*2 
1** Maio - Oiivais e Moscavide, 2-1 

Sâo Vicente - Âguias Camarate, 1 *1 
Mafra * Calipolense, 2-0 

Futebol Benfica - Coruchense. 0*1 
Cacém * Loures, 2*2 

Samora Correia * S.L. Oiivais, 3-1 
Vialonga - Ribeira Brava. 0*0 

Benavente * Portosantense, 1*2 

Série f 
CL EQUIPA 

1 LUS.ÉVORA 
2 SESIMBRA 
3 ESTRELA VN 
4 PES.CAPARICA 
5 ALC(XHETENSE 
6 CASA PIA 
7 LUSIT. VRSA 
8 VASCO GAMA 
9 ESP.LAGOS 
10OURIQUE 
11 ALMADA 
12 ALMANSILENSE 
13 LAGOA 
14 MONTIJO 
15 PALMELENSE 
16 PADERNENSE 
17 CASTRENSE 
18 SERPA 

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

57 
56 
56 
54 
51 
48 
45 
41 
38 
37 
37 
36 
35 
31 
29 
29 
22 
10 

Castrense - Montijo, 1*1 
Pescadores - Almansiiense, 2-0 

Serpa - OurIque. 0-5 
Lusitano Évora • Lagoa, 2*1 

Lusitano VRSA - Casa Pia, 2*1 
Palmelense • Est. Vendas Novas. 4*5 

Sesimbra * Esperança Lagos, 0-0 
Pademense * Vasco da Gama, 3-0 

Alcochetense - Aimada, 2-1 
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O MILÉNIO 

A équipa Sénior, a 
fazer uma magnifica 
temporada na 
Divisâo de Honra, 
esta com grandes 
probabilidades de subir à la. Divisâo Nacional. 
Logo que o Campeonato termine a équipa do 
Santa Clara sera apresentada à comunidade 
portuguesa do Canada onde jogarâ no Varsity 
Stadium, em Toronto, no sâbado, dia 5 de 
Junho, as 17:30, contra o LYNX. 
E uma grande oportunidade para os portugueses 
do Ontario, especialmente os açorianos, de 
conhecerem a équipa mais representativa dos 
Açores. A comitiva Santaclarense é chefiada pelo 
seu présidente, Paulino Pavào, integrada de 
vârios directores e departamento médico, assim 
como, o treinador Manuel Fernandes e sens 
assistentes Antonio Oliveira, professor Jorge 
Mendonça e Eduardo Brito, e todos os jogadores 
profissionais, corn destaque para Madureira, 
Eurico, Portela, Telmo, Miranda, Cue, 
Prokopenko, o grande capitâo Figueiredo, 
Vineze, Sadjô e outros... 
No salâo do Santa Clara de Toronto, no 1021 da 
College St., bavera um grande convivio 
Santaclarense, e açorianos em gérai, por ocasiào 

da chegada e aniversârio do Santa Clara de 
Toronto. 
No domingo, 6 de Junho, as velhas glorias do 
Santa Clara defrontam o Santa Clara de 1 
Toronto, às 15:oo boras, no Lamport Stadium. \ 
Na segunda-feira, dia 7, a équipa sénior i 
Santaclarense parte para os Estados Unidos, > 
onde jogarâ em Foxboro, dia 9, e depois em New J 
Hampshire. 
Hâ muita espectativa à volta desta vinda do 
Santa Clara a Toronto pois, a grande 
comunidade açoriana, esta ansiosa por ver 
actuar a équipa que tâo bem se tem portado no 
campeonato da Divisâo de Honra e, quem sabe?, 
a primeira équipa açoriana a subia à la. Divisâo ^ 
Nacional. Fazemos votos para que assim 
aconteça. Os Açores e os açorianos bem i 
merecem! 
Os bilhetes vâo estar à venda na CIRV-fm, nos 
Clubes e lojas locais. Ticket Master e no Varsity ; 
Stadium. 

JMC ■ 

O Clube Desportivo Santa Clara, 
Instituiçâo de Utilidade Pûblica, 
fundado em Ponta Delgada-Sâo Miguel, 
em 1931, visita a América do Norte. O 
Santa Clara, foi agraciado corn a 
Medalha de Cobre da Cruz Vermelha 
Portuguesa e foi Campeâo Nîu^ional da 
II Divisâo em 1997/98. 

As équipas de veteranos (velhas glorias) e 
Séniores profissionais do Clube Desportivo 
Santa Clara (II Divisâo de Honra) vâo efectuar 
alguns jogos de futebol no Canada e EUA. 

mundo em sua casa. 

M;^)NDETTA 
TEIECOMMUNICATIONS INC 

e® 

T .%, •, 

55^ por mînuto para Portugal. 
Continente, Açores e Madeira 


