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Divino Espi'rito Santo, no Graciosa C.C. 

0 Présidente da Câmara de Santa Cruz da Graciosa, Luis Reis, levando 

a Coroa do Divino Espirito Santo, no salào nobre do Graciosa C.C. 

O Graciosa Community Centre, uma das poucas 
colectividades luso-canadianas sem problemas de gerência e 
finanças, realizou as solenes festas do Divino Espirito Santo, 

com toda a pompa e circunstância. Da Graciosa, esteve 
presente uma vez mais, o Présidente da Câmara de 

Santa Cruz da Graciosa, Sr. Luis Reis e mulher. 

Antes das cerimonias conversamos com 
Luis Reis, aos microfones da CIRV-fm, e 
uma das questôes que Ihe pusemos foi esta: 
Quai a razâo de tâo forte capacidade de 
uniâo e de realizaçâo das gentes 
graciosenses? 
-Julgo que se deve à amizade que existe 
entre todos. A Graciosa é uma Ilha 
pequena corn cerca de 5 mil aimas. Temos 
mais graciosenses fora do que em casa! 
Portanto, toda a gente se conhece, toda a 
gente é amiga...-Depois, corn um sorriso, 
frisou.- Na Graciosa, como todos se 
conhecem, um casamento, por exemplo, 
leva imensa gente... Chega a ser problema, 
tanta gente para lugares pequenos e fracas 
economias! Aqui, tudo se processa da 

mesma maneira, penso eu. Conhecem-se, 
juntam-se, estimam-se, e levam em frente, 
fâcilmente, as suas iniciativas... 
-A uniâo faz a força, dizem os que sabem 
destas coisas, o povo, nâo é verdade? 
-Sem düvida! Era bom que os graciosenses 
servissem de exemplo. 
Depois divagamos sobre as festas do 
Divino Espirito Santo que, como todos 
sabem, sâo as festas mais importantes das 
gentes açorianas, uma tradiçâo enraizada 
em todas as ilhas do Arquipélago e, em 
todos os naturais dos Açores, que vivem 
longe da terra mas corn o Divino Espirito 
Santo bem perto do coraçâo. 

Continua na pagina 8 

Os meus amigos do Canada merecem que o 
Santa Clara suba à la. Divisâo! 

Entrevistamos o treinador do 
Desportivo Santa Clara, Manuel 
Fernandes, via telefone, antes do 
jogo que opôs os açorianos ao 
Felgueiras, no norte de Portugal. 
Depois de felicitarmos o Manuel 
Fernandes pela magnifica época do 
Santa Clara e pelo trabalho 
desenvolvido nos ültimos 6 anos e, 
agora, corn "um pé" na Primeira 
Divisâo, respondeu-nos: 
-Obrigado, Zé Mario. A équipa tem 
sido muito regular nas exibiçôes, 
consciente do seu valor, e é este 
conjunto de coisas que faz corn 

estejamos na jornada 30 do 
Campeonato em posiçâo de subir. 
Sô dependemos de nos! 
-Segundo lemos e ouvimos, o Santa 
Clara pratica o futebol mais bonito 
da Divisâo de Honra. Esta de 
acordo? 
-No decorrer do Campeonato 
vârios treinadores afirmaram isso e 
é verdade.-Garantiu, Manuel 
Fernandes.- O Santa Clara, nâo 
joga pontapé-para-a-frente e Fé em 
Deus. E uma équipa que sabe 

Continua na pagina 25 
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For principio nao sou muito "agarrado" as 
festas e festinhas tradicionais que acontecem 
através do ano, com mais ou menos sucesso, 
colorido e aderência popular. Na passada 
segunda-feira, Victoria Day, fui dar "uma volta 
por ai", na espectativa de, pela primeira vez, 
assistir ao fogo de artificio habitual nequela 
comemoraçào tào propagandeada. Enquanto 
nao chegava a hora do fogo e, por estar o fim- 
de-tarde chuvoso e frio, o passeio "por ai" foi de 
carro. Depois de algumas voltas...voltei a casa! 
Nao estava nada capaz de assistir ao fogo de 
artificio depois de tudo quanto vi. 
Em cada vao de casa, boca de aquecimento da 
rua ou em abrigos de eléctrico e autocarros, 
encontrava um sem-abrigo. Uns jovens, outros 
velhos e, outros ainda, de tâo andrajados e 
barbas e cabelos grandes e emaranhados, nao 

consegui adivinhar a idade. Nao vi mulheres. 
As mulheres, sem-abrigo, pelo machismo que 
impera, ainda vao encontrando "abrigo" a troco 
da carne e do amor-proprio. 
E, com este espectâculo real à frente dos olhos, 
todo o mundo corria para o show de fantasia dà 
Rainha Victoria! Victoria Day-Dia da Victoria! 
Qual vitioria? Fogo de artificio, o show-off da 
gente bem para alegrar quern nada tern? Nem 
esperança. 
Nem abrigo. 
E, vêm ai as eleiçôes. Algum candidate se 
preocupou em acabar com os SEM-ABRIGO? 
Nao estou a falar de promessas mas, sim, da 
preocupaçâo em acabar com tal calamidade. É 
claro, é muito mais fâcil e barato, oferecer aos 
eleitores fogo de artificio. Isto jâ vem do 
passado, nao é? 

TU CA TU LA com os Leitores 
Olâ, compaxiheiros! 

Aproxima-se velozmente o dia em que 
iremos comemorar o "DIA do PAI" por 
isso, CIRV-fm vai de novo , no 
SUMMERFEST-99, homenagear os 
pais através da escolha de o 
"Pal do Ano". A escolha é feita 
pelas esposas-mâes e, para tal, 

terâo que enviar uma QUADRA 
alusiva ao esposo-pai ou, ao dia do pai. 

West, Toronto, Ontario, M6J 1W9. 
Nas QUADRAS enviadas as autoras 
deverâo pôr o nome, morada e telefone. 
Tal como no passado ano, CIRV-fm 
oferecerâ très prémios, para as très 
melhores quadras. 
Os prémios serâo entregues no 
SUMMERFEST-99, domingo dia 20, no 
Markham Fairgrounds. Contamos 
convosco! 

Programas de Verâo de CIRV-fm 

Depois, o programa do 
SUMMERFEST-99, no Markham 
Fairgrounds, dias 19 e 20 de Junho, 
corn a presença dos artistas 
convidados TENTAÇÔES e 
CARMEN SILVA, respectivamente de 
Portugal e do Brasil e, naturalmemte, 
uma grande presença de artistas 
radicados entre nos. 
CIRV-fm corn a cooperaçâo de bons 
amigos, oferece vârios prémios neste 
Summerfest-99. Como exemplos, um 
"lease" por dois anos do novo Pontiac 
Sunfire 2.000, oferta da Addison on 
Bay e José da Costa e, duas antenas 
parabôlicas, da Orbit Sattellite 

Por fim, o programa do PORTUGUESE DAY, no 
Paramount Canada's Wonderland. Um trio de 
convidados muito especiais, para além da "prata da 
casa". De Portugal, a presença da Banda feminina 
DELIRIUM e a Banda Rock QUINTA DO BILL e, 
dos EUA, o popularissimo JORGE FERREIRA. 
Quantidade e qualidade, ao dispôr dos amigos de 
CiRV-fm. 

Estejam com a CIRV para mais um ano de sucesso! 
Informaçôes; (416) 537-1088 

Frank Alvarez, agradeceu a todos os amigos 
patrocinadores o apoio nunca regateado e, aos 
colegas da Informaçâo, pela simpatia e 
colaboraçâo. 

As senhoras interessadas em que o seu marido-pai 
seja o "PAI do ANO", podem enviar as suas 
QUADRAS até dia 16 de Junho, para a CIRV-fm, 
por carta, faxe ou pessoalmente. O faxe de CIRV- 
fm, é; (416) 537-2463. 
A CIRV-fm, estâ situada no 1087 Dundas Street 

Frank Alvarez, présidente de CIRV-fm, 
promoveu na sala de visitas da Estaçâo, 
uma Conferência de Imprensa-convivio, 
para apresentaçâo oficial dos programas 
de Verào da CIRV-fm, começando com a 
visita do Clube Desportivo Santa Clara, 
Açores, que defronta no Varsity Stadium, dia 

Junho, o Toronto Lynx. 

dos Systems. Também um convite para que cantem, em 
5 de unissino, o "Parabéns a Você" à sempre jovem 

CIRV-fm. 
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Pequenas histôrias 
de GENTE grande 

É um jovial e Juvenal cidadâo deste 
pais. 
Juvenal Fernandes Belo, nasceu em 
Santa Cruz, Regiâo Autônoma da 
Madeira, em 8 de Novembro de 
1943. Aos 16 anos de idade, 
acompanhado pela mâe, Lourdes 
Teixeira Belo, também natural de 
Santa Cruz, deixou a Madeira e 
Juntou-se ao pai. Antonio Fernandes 
Belo (Santa Cruz), que jâ se 
encontrava no Canada desde 1955. 
O jovial Juvenal Fernandes Belo, 
chegou a Toronto, a 9 de Agosto de 
1960. 
Em 1961, na "Festa dos Madeiras", 
em New Bedford, o Juvenal 
conheceu a Diana Alves, jâ nascida 
em New Bedford, em 10 de 
Novembro de 1948. Diana e 
Juvenal, casaram em 30 de Julho de 
1966, em Harthford/Connecticut, 
passando o casai a viver em Toronto 
e, ultimamente, em Brampton. A 
Diana Alves Belo, é formada em 
Business Manegement e, o Juvenal 
Belo, formado em Electrônica, 
curso feito no George Brown 
College. O casai Belo, tem très 
filhos; Nancy, de 30 anos, 
enfermeira diplomada; Richard, 
contabilista e, Michelle, secretâria, 
todos nascidos em Toronto. 
Juvenal Belo, iniciou a sua carreira 
na State Contractors, sendo 
supervisor da Divisâo de Serviços, 
de 1967 a 1985. 

No ano de 1985, for mou a sua 
prôpria companhia, Future-Tec, 
responsabilizando-se por todos os 
serviços eléctricos. Data e 
Comunicaçôes, de grandes 
empresas como o Eatons centre. 
Money Life Centre e, serviços 
pùblicos, tal como Queen's Park, 
etc... 
Juvenal Fernandes Belo, tem como 
sôcio e amigo, na Future-Tec, o 
canadiano David Restrick, que corn 
ele jâ trabalhava na State 
Contractors. 
Juvenal Fernandes Belo, sempre se 
dedicou ao desporto, em particular, 
ao futebol. 
Ainda na Madeira, foi junior do 
Nacional da Madeira de 1958 a 59, 
embora seja simpatizante do 
Maritimo. 
Em Toronto, em 1962, Juvenal foi 
sôcio-fundador do Portuguese 
United, mais tarde First Portuguese 
Canadian Club, nos bons tempos 
dos irmàos Bacalhau, Artur 
Rodrigues, Albuquerque, irmâos 
Silva e muitos outros. Chegou a 
jogar futebol corn o Rilhas e o 
Valdemar e outra rapaziada desse 
tempo. Foi Director da secçâo de 
Futebol do First. O jovial Juvenal 
Belo, quando jogava no 
Portuguese United, por fazer 
umas "festas" num ârbitro, levou 5 
anos de castigo. Um daqueles dias 
em que até se perde a jovialidade... 

A équipa do Portuguese United, de gratas tecordaçôes, que oJuveruilBeb nos cedeu e que tem à 

esquerda, de pé, o gumdaredes Rodrigues que, mais tarde, treinou o First Pmtiguese. 

A familia Belo, em feliz reuniào, em dia de festa. 

Juvenal Belo, é também sôcio- 
fundador do Canadian Madeira 
Club, colectividade nascida em 
1963 e, agora, a comemorar 36 
anos de existência. 
A vida tem sido benéfica para a 
familia Belo. Mas, os Belo, tudo 
têm feito pela vida. O Juvenal 
Fernandes Belo, merece o que tem 
pela sua simpatia, conhecimentos 
e dedicaçâo ao trabalho, amor à 
familia, à vida e ao proximo. E, 
também, pela sua irradiante 
jovialidade. 

O casai Diana e Juvenal Belo, tendo à sua frente 

JMC David Restrick, sôcio da firma Future-tec. 
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CHRYSLER • PLYMOUTH • JEEP • DODGE TRUCKS 
Temos um grande inventôrio em carras 

novas em todos os modelas da 
Chrysler, Plymouth, 
Dodge & Eagle Jeep. 

Ho 

’^'UlnUPos 
Hs 

1.8% 
DE FIMAMCIAWEMTO MO CHRYSJCER IMTREPID 

E 
CHRYS£ER CIRRUS 1999, ATÉ 48 JMESES. 

Temos também um departamento corn carras 
usados, semi-novos, em todos os modelas. 

Contactar Soraia 
(416) 861-1010 

Paie com a nossa équipa portuguesa, 
Vasco, Pedro e Celina, da Downtown Chrysler. 

1030 King Street West, Toronto, Tel: (416) 345“9900 
(A oeste da Bathurst, na esquina corn a Shaw) 

o 
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â PARA NÔ$„. 
As notîcias têm dado conta dos 
acontecimentos. Os factos circulam 
por toda a parte enquanto, pais e 
encarregados de educaçào, 
começam a pensar no que vira a 
seguir. 

Existe na realidade muita violência 
nas escolas! Mas, existe uma falta 
grande nos actuais sistemas e nada 
se faz a nâo ser culpar os jovens! 
Penso que a sociedade apesar de 
estar muito doente, nâo esta a ter a 
capacidade suficiente no encontrar 
de soluçôes para os grandes 
problemas! 
Aflige-me pensar que, muita gente 
préféré culpar os jovens de rebeldes 
e mal educados do que. 

providenciar-lhes uma educaçào e 
instruçâo condignas. 
Fala-se em armas como de pâo para 
a boca! Vendem-se armas de morte a 
jovens de 18 anos nos Estados 
Unidos mas, sô se permite que estes 
ingiram alcool aos 20 anos! Até 
parece uma anedota!?? 
O importante na terra do Tio Sam é 
disparar sobre os inimigos! Que 
grande complexo! Que 
mentalidadel Que inimigos!!? 
Claro que a missâo dos orgâos de 
comunicaçâo social é divulgar os 
acontecimentos. Aqui, nâo temos a 
menor düvida. Onde ela pressiste é, 
no facto de, nada se fazer para 
alterar certos cursos, a atitudes nada 
abonatôrias da parte de quem tem 

Novo dicionàxio multimédia 
na Porto Editora 

A Porto Editora apresentou o 
"Triplex", um dicionârio multimédia 
de português, inglês e francês que 
disponibiliza cerca de 164 mil 
entradas e mais de 15.500 verbos 
conjugâveis. "O Triplex constitui uma 
verdadeira biblioteca onde os 
estudantes do ensino bâsico e 
secundârio podem aprender 
facilmente as très linguas", salientou 
uma fonte da editora, defendendo 
que a utilizaçào deste novo produto 
"pode causar melhorias irreversiveis 
no desempenho escolar". O CD-ROM 
elaborado pelos especialistas de 
linguistica e de novas tecnologias da 
Porto Editora reûne oito dicionârios; 
Lingua Portuguesa, Inglês/Português, 
Francês/Português, Português/Inglês, 
Português/Francês, Verbos 
Portugueses, Verbos Ingleses e 
Verbos Franceses. "A descoberta de 

uma definiçâo ou da traduçâo de uma 
palavra é muito fâcil. Basta digitar o 
vocâbulo", frisou a fonte, 
acrescentando que "a pesquisa é 
râpida e permite reconhecer 
femininos, plurais e verbos 
conjugados". Por outro lado, a 
informaçâo disponibilizada é 
"frequentemente" acompanhada por 
recursos multimédia como imagens 
animadas e ampliâveis. O Triplex 
inclui ainda um conjunto de sete 
jogos, dos quais quatro sào dedicados 
às traduçôes e os restantes très às 
conjugaçôes de verbos. 

Este novo produto permite a copia e a 
impressâo de textos para facilitar a 
elaboraçâo de trabalhos escolares, 
além de facultar um registo das 
consultas para recapitular as palavras 
estudadas. 

360 mil contos para ampliar 
escola da Povoaçâo 

A escola secundaria de Vila de 
Povoaçâo, Açores, vai ser ampliada 
para receber mais 700 alunos, num 
investimento de 360 mil contos (1,7 
milhôes de euros) do executivo 
açoriano, foi anunciado. Dez salas 
de aula novas, uma biblioteca, 
cantina, laboratories e espaços 
para serviços administratives 
deverâo estar prontos dentro de 
um ano e dois meses, podendo 
nessa altura receber 700 alunos, 
disse à Agência Lusa o présidente 
da câmara local, Carlos Avila. A consignaçâo da obra é assinada 
quarta-feira. De acordo corn o autarca, apôs a ampliaçào e a 
construçào da nova escola da freguesia das Fumas, o parque escolar da 
Povoaçâo fica totalmente tenovado, permitindo uma correcta 
distribuiçâo dos alunos pelos estabelecimentos do concelho. 

Fala-se em armas 
como de pâo para a 

boca! Vendem-se 
armas de morte a 
jovens de 78 anos 
nos Estados Unidos 
mas, sô se permite 
que estes ingiram 

akoôl aos 20 anos! 
Até parece uma 

anedota!?? 

as rédeas do poder e, no sentido 
de mobilizar as camadas mais 
jovens para actividades que, lhes 
despertem mais entusiasmo e que 
lhes sejam mais üteis no future. 
Os governantes, cada vez mais 
estào interessados em legislar 
sem qualquer lôgica e apenas, 
para mostrar trabalho ao 
eleitorado. Penso ser uma ma 
politica e que trarâ graves 
consequêneias às prôximas 
geraçôes. 
Como soluçâo para que os maus 

habites dos nossos vizinhos nâo nos 
venham invadir talvez fosse razoâvel 
pensar-se, em banir totalmente toda 
e qualquer arma de morte. Para que 
é que as fabricam? Porque é um 
bom négocié? 
Triste do homem que pôe os lucres 
à frente de qualquer valor humane. 
Sera que os nossos politicos jâ 
alguma vez pensaram em colocar 
detectores de metais nas entradas 
dos estabelecimentos de ensino? 
Sera que jâ pensaram em decretar 
algo de verdade que proiba o fabrico 
de armas? Nâo sera uma politica 
desta natureza do interesse das 
maiorias? 
Ou, vamos continuar a ter de andar 
corn o coraçào nas màos todas as 
vezes que os nossos filhos sairem de 
nossas casas para ir à escola? 
Respeito e dignidade pela pessoa 
humana é algo que se précisa 
urgentemente nestas américas. 

Talvez seja aconselhâvel incluir nos 
curriculos nacionais aulas e exames 
de moral para adultos. 
Ou, nâo sera? 

Luis Fernandes 

PRODUTOS NATURAIS E MEDICINA HOMEOPATICA 

Marque uma entrevista corn o Naturista Homeopata 
Antonio Medeiros, jâ corn muitos anos de experiência, 
0 quai poderâ ajudar na soluçâo dos vossos problemas. 

Visite-nos no 920 Dundas Street West 
Telefone: (416) 603-7978 
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Clube de Missiauga 
a caminho de nova sede 

pessoalmente vejo que isso esta a 
acontecer. 
Sobre as ültimas sondagens à 
opiniâo püblica Frank Alvarez 
referiu o facto do PC estar a liderar 
O que, poderâ ser um dado na 
direcçâo de um governo de maioria. 
Clement, afirmou que a mensagem 
dos conservadores parece estar a 
encontrar algum eco entre os 
eleitores. Diria ainda que Mike 
Harris é conhecido como o melhor 
lider e as pessoas, começam a 
perceber que ele tem um piano para 
o futuro. Através da provincia, 
temos um leque de excelentes 
candidates e o partido conservador 
tem imenso prazer em ter uma 
numéro razoâvel de eleitores 
oriundos de Portugal continental e 
das regiôes autônomas que apoiam 
a nossa politica. 
Cirv radio também ajudou e, para o 
efeito, fez deslocar uma équipa de 
exteriores que, de quinze em quinze 
minutes dava, através de Manuel 
Gonçalves, a imagem sonora 
daquilo que se passava na herdade 
de Horâcio Domingos. 
Uma festa pic-nic na quai, actuaram 
varies artistas comunitârios e onde 
foram arrecadados cinco mil 
dôlares, para ajudar na construçâo 
da nova sede social para o Clube 
Português de Mississauga. 

Luts Fernandes 

Nâo sâo 
neeessârias 
palavras pois 
asfotograjîas 
dizem tudo. 

Mas nâo 
résista à 
tentaçâo de 
vos dizer que 
este porco foi 
"Umpo”num 
istantinho! 

A herdade de 
Horâcio Domingos 
em Brampton, foi 
o local escolhido pela 
actual direcçâo do 
clube português de 
Mississauga, para o 
pic-nic de recolha de 
lundos que ajudarâo 
na construçâo 
da nova sede. 

Bern cede, as pessoas começaram a 
afluir àquela herdade, corn a 
intençâo de ajudar nos preparatives 
para que todos se pudessem sentir 
bem. Presenciâmos gente dos mais 
variados ramos de negôcio, 
atarefados corn os barbecues ou, 
corn a disposiçào das mesas para 
que a festa fosse do agrado gérai. 
A presença de Tony Clement agora 
em plena campanha eleitoral 
também se fez notar. Frank Alvarez 
aproveitou o ensejo e perguntou-lhe 
como esta a decorrer a campanha 
eleitoral? 
Tony Clement informou que a 
campanha decorre normalmente. 
Muita gente deseja que mais postos 
de trabalho surjam no Ontario. 
Queremos mais oportunidades nâo 
sô, para os présentes como 
também, para as geraçôes 
vindouras. Os eleitores desejam dar 
aos filhos um futuro melhor e eu 

Eventual alargamento comunitàrio preocupa RUP'S 
O director de Estudos e 
Planeamento dos Açores 
(DREPA) manifestou receio de 
que o alargamento da Uniâo 
Éuropeia aos paises de Leste 
implique a perça de fundos 
indispensâveis ao 
desenvolvimento da regiào. 

Para evitar que tal aconteça, Carlos Corvelo 
alertou para a necessidade de criaçâo de 
mecanismos que salvaguardem as especificidades 
das Regiôes Ultraperifericas (RUP), Jâ* 

consagrados no tratado de Amesterdâo. O 
director do DREPA, que falava na abertura das 
jornadas das "Regiôes Ultraperifericas (RUP) da 
Uniâo Europeia" considerou, por outro lado, 
"fundamental a garantia no proximo Quadro 
Comunitàrio de Apoio das mesmas dotaçôes 
anuais conseguidas anteriormente" e que as taxas 
de co-financiamento e de elegibilidade dos 
projectos "tenhara em conta" a realidade 
especifica das ilhas. Carlos Corvelo defendeu, 
também, no dominio da politica estrutural, "uma 
definiçâo das medidas especificas que se possam 
adequar e desenvolver nas RUP's e no quadro da 
nova politica agricola comum (PAC). Reivindicou 
"o reconhecimento de uma fiscalidade especifica 
para as RUP's e a adaptaçâo das ajudas de Estado 
' as empresas regionais para adquirirem 
condiçôes concorrenciais idênticas ' as das suas 

congénères do continente europeu". As jornadas, 
que decorrem ate* sexta-feira, contam com a 
participaçâo de représentantes dos Açores, 
Madeira, Martinica, Guadalupe, Reuniâo, 
Guiana e Canârias. Os cerca de 30 participantes 
vâo analisar os atrasos estruturais das Regiôes 
Ultraperiféricas, o seu estado de desenvolvimento 
econômico e social, o impacte da cooperaçâo 
regional, as alteraçôes previstas no tratado de 
Amesterdâo e as implicaçôes da reforma politica 
regional da Uniâo Europeia. 



6 MISCELÂNIA 
Sexta-feira, 28 Maio, 1999 

O MILÉNIO 

Cnito da IfsMrla de HH PMI 

D.Afonso II, (governou entre 
1211 e 1223), herdou do seu pal 
D.Sancho I, um pais ainda 
entregue à tarefa do 
alargamento do territôrio mas, 
no quai se manifestavam jà 
sérios problemas 
administratives em 
consequêneia da forma como 
se iam organizando as classes 
pelo territôrio pelo poder e 
pelas diferentes actividades e 
funçôes sociais. 

3.is do que uma vocaçâo 
B B militar, D. Afonso II nâo 
~B~B foi sequer um guerreiro 
B B assumido, mas procurou 

criar condiçôes para que os exércitos 
recuperassem os territôrios até ao 
Algarve, começando por reconquistar 
Alcâcer do Sal em 1217 e avançando 
depois até ao sul Atlântico. 
O Algarve veio a ser definitivamente 
recuperado em 1249. 
D. Afonso II, Reuniu pela primeira 
vez as Cortes em Coimbra, 
introduzindo também as Leis Gerais, 
importantes para que se 
esclarecessem as paridades juridicas 

dos diferentes elementos que 
constituiam o tecido social e também 
para clarificaçâo dos vârios Poderes. 
Verificou-se uma forte contestaçâo da 
Nobreza as novas circunstâneias, na 
sequêneia de lhes terem sido retirados 
alguns privilégies e especialmente 
pelo avanço dos “ricos homens” para 
O Governo. 
Os Nobres tentaram tudo para 
demover o Rei recorrendo mesmo às 
armas, e inflingindo-lhe inclusivé 
algumas derrotas militares tendo 
sido necessârio a 
Papa para ajudar 
a resolver o 
problema. 
De especial 
relevo durante 
o reinado de D. 
Afonso 
conflito 
manteve 
Infantas 
D.Sancha 

II, 
que 

corn as 
D.Teresa, 

e D.Mafalda 

exercer direitos e 

tinham herdado de D.Sancho 
I uns territôrios sobre os quais 
D.Afonso queria 
poderes. 
Afonso VIII de Castela acudiu as 
infantas e invadiu mesmo Portugal 
pelo Minho e Trâs os Montes. 
Sô a pronta intervençâo do Papa 
Inocêncio III e o avanço dos 
Almôadas obrigou a juntar as tropas e 
a sanar o conflito. 
Afonso II teve oportunidade de 
définir quer os diferentes tipos de 
propriedades, os bens das diferentes 

classes os diferentes tipos de poder e 
Organizaçâo social. 
Como forma de protéger a posiçâo 
Real nestas disputas corn a Nobreza e 
as suas constantes ameaças aos 
dominios Reais e outros, criou as 
Inquiriçôes e as Cônfirmaçôes. 
Como nesta sua missâo de regular as 

relaçôes juridicas e sociais nâo 
conseguiu agradar a 

“Gregos e a Troianos”, 
alguns grupos manti- 

veram acesa a 
révolta e a 

contestaçâo ao 
seu reinado. 
Os Ricos 

homens vieram 
mais tarde a tomar a 

decisâo de suspender as 
confirma-çôes, as 

inquiriçôes e mesmo as 
Leis gérais, contrariando 
assim o ordenamento que 

D. Afonso II levou a efeito. 
Paralelamente a este cenârio os 

Franciscanos e os Dominicanos 
instalavam-se em Portugal entre os 
anos de 1216 e 1217. 
Se no piano do exercicio do Poder e 
do Direito teve claros problemas na 
gestâo dos interesses, no seu 

relacionamento corn a Igreja em 
consequêneia dos legados 
estabelecidos e especialmente das 
isençôes do fisco que deu âs suas 
obras, criou um clima de relaçôes 
pouco favoraveis chegando mesmo a 
entrar em guerra de facto corn o 
Arcebispo de Braga. 
Tal postura incluiu atitudes de 
retaliaçâo ao prelado o que levou 
mesmo o Papa a pronunciar-se, 
ameaçando D.Afonso II de que 
poderia perder o vinculo de 
submissâo dos vassalos. 
O Rei, veio a morrer de lepra, sem ter 
tido a possibilidade de reatar a paz 
corn a Igreja ou corn os restantes 
parceiros sociais. 
Na sua tentativa de criar um 
ambiente juridico-politico, 
administrative e social “supra- 
partidârio” e que pusesse limites aos 
actes arbitrârios particulares, 
impondo regras gérais, D.Afonso II 
apesar de ter alcançado alguns 
objectives fundamentais para a 
Naçâo, nâo teve um reinado fâcil, 
nem a adesâo da generalidade das 
classes sociais ou organizaçôes. 

Deu no entante passes décisives para 
o future do pais. 
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Cannes premeia 
audàcia de Oliveira 

Manoel de Oliveira ganhou o Prémio do Jùri do Festival 
Internacional de Cinema de Cannes corn o filme "A Carta". Versâo 
actualizada do romance "A Princesa de Clèves", interpretada por 

Chiara Mastroianni e Pedro Abrunhosa. 

O realizador de 90 anos recebeu o 
troféu das mâos da actriz 
Geraldine Chaplin, a quem 
agradeceu corn grande emoçâo. 
Apôs receber o prémio, Oliveira 
classificou o seu filme de 
"audacioso" e confessou-se 
sensibilizado por "conhecer 
pessoalmente a filha de Charlie 
Chaplin, o homem que fez as 
delicias da minha juventude. 
Chariot era a representaçâo do 
cinema". 
Trata-se, sem düvida, de uma 
distinçâo ao mais premiado dos 
realizadores portugueses e ao mais 
antigo cineasta ainda no active. 
Nas palavras de Manuel Maria 
Carrilho, ministre da Cultura, este 
galardâo vem cqroar "uma carreira 
de muito trabalho e criatividade". 
Paulo Branco, produtor do filme, 
definiu o momento como 
"histôrico” para o cinéma 
português, adiantando que a 
distinçâo premeia a "audâcia" de 
Manoel de Oliveira. "Estou 
extremamente satisfeito", disse, 
acrescentando que o jüri, 
presidido pelo realizador 
canadiano David Cronenberg, era 

"extremamente exigente". 
Surpreendente foi a atribuiçâo da 
Palma de Ouro, o prémio mais 
importante do festival, a "Rosetta", 
uma realizaçâo de Luc e Jean- 
Pierre Dardenne. O filme segue o 
drama de uma mulher e valeu 
também o prémio, 'ex-aequo', de 
melhor actriz para Emilie 
Duquenne. 
A outra premiada foi Séverine 
Ccmeele, por "L'Humanité", filme 
de Bruno Dumont vencedor do 
Grande Prémio do Jüri (o segundo 
mais importante) e do troféu de 
melhor actor para Emmanuel 
Schotte. 
O espanhol Pedro Almodovar foi 
premiado pela realizaçâo de '!Todo 
Sobre Mi Madré", enquanto no 
melhor argumento foram 
distinguidos os russos Yuri Arabov 
e Marina Koreneva, por "Moloch". 
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Jovens provocam paranoia total nos EUA 
Apôs a tragédia de Littleton, politicos, psicôlogos e professores debatem futuro de adolescentes 

De repente, o Kosovo desapareceu dos noticiârios. 
Precisamente 30 dias apôs o massacre de 12 alunos e um 
professor num liceu do Colorado, um jovem de 15 anos, 
abandonado pela namorada e corn os resultados 
escolares em derrapagem, pegou numa espingarda e 
numa pistola e disparou sobre sels colegas da sua escola 
em Conyers, na Georgia. No mesmo dia, o Senado 
aprovou legislaçào mais restritiva sobre a aquisiçâo de 
armas. E o Présidente Clinton deslocou-se ao Liceu de 
Columbine, em Littleton, onde se deu a tragédia, para 
reconfortar os sobreviventes e apelar à sua participaçâo 
na prevençâo de idênticas desgraças. 
No entanto, apesar de todo o frenesim, tornou-se claro 
que a América nâo tem grandes pistas sobre o que fazer 
corn os seus jovens e nâo sabe a quem atribuir as culpas. 
Multiplicam-se as ameaças de bombas nas escolas. 
Quase diariamente hâ relatos de jovens que dizem a 
amigos terem listas de colegas a abater ou que planeiam 
destruir a escola. As vârias claques que dâo cor ao 
recreio dos liceus sâo vivamente desaconselhadas - 
quando nâo mesmo proibidas - a usar os seus adereços 
identificativos. 
Apôs a tragédia de Littleton, politicos, psicôlogos, 
professores, pais e alunos invadiram as escolas e os talk- 
shows brandindo argumentos contra a violência na 
televisâo e nos jogos de computador, contra a Internet, 
contra os lobbies das armas, contra a separaçâo entre 
pais e filhos ou a oposiçâo entre "gôticos", "betinhos", 
rappers, punks ou fanâticos dos computadores. "Depois 
do massacre de Littleton, estes miùdos sentem que existe 
uma caça às bruxas contra todos os que sejam "fora do 
normal". "Estes estào a ser atacados por usarem 
gabardinas (como os dois alunos que provocaram a 
tragédia do Colorado), por andarem na Internet, por 
jogarem Quake ou Doom [videogames] ou por se 

chamarem de gôticos. Estes miùdos jâ se sentiam 
outsiders. Agora fazem-nos sentir como assassinos", 
acrescenta Katz. Jon Katz tem escrito colunas 
solidarizando-se corn os jovens que apelida de "nâo 
conformistas". Agora, a sua caixa de correio electrônica 
enche-se de mensagens de jovens que se queixam de 
discriminaçâo. Uns afirmam terem sido suspensos ou 
expulsos por "comportamento anti-social", outros 
afirmam que os pais os proibiram de surfar na Internet. 
Hâ casos de jovens a quem perguntam - primeiro, de 
forma discreta, depois numa insistência jâ enervante - se 
nâo gostariam de participar em sessôes de 
aconselhamento. 
Enfim, se muitos jovens ainda reagem corn um saudâvel 
humor, o facto é que muitas destas atitudes sâo 
precisamente o oposto àquela que, imediatamente apôs 
o tiroteio do Colorado, foi apontada como a grande 
soluçâo; uma maior aproximaçâo entre adultos e 
adolescentes. 
Outra, uma maior restriçâo no acesso a armas de fogo, 
parece ter sido minorada no final da semana passada, 
corn a aprovaçâo no Senado de uma lei - ainda bastante 
moderada - que obriga à verificaçâo dos antecedentes 
criminais daqueles que pretendam adquirir uma arma 
ou que pretendam reaver uma pistola ou uma 
espingarda que tenha depositado numa loja de 
penhores. 
No fundo, este novo diploma limita-se a tapar uma 
lacuna existente nas anteriores regras. Mas quem 
pretenda comprar uma caçadeira continua apenas a 
precisar de ter 18 anos, a mesma idade exigida para 
quem pretenda adquirir um maço de cigarros. Até a 
venda de uma lata de cerveja é mais restrita, jâ que sô é 
permitida a maiores de 21. Enquanto nâo surge uma 
soluçâo providencial para estes males, os fabricantes de 

detectores de metais vâo facturando milhôes, jâ que 
centenas de escolas decidiram instalar sistemas de 
segurança. Outras, jâ em final de ano lectivo, optaram 
por antecipar as férias, na esperança que a onda de 
tiroteios e ameaças amoleça corn o calor do Verâo. 
O estado de sitio nas escolas poderâ parecer exagerado. 
Mas é um facto que desde a tragédia de Littleton, 
nenhum dos 50 Estados escapou ileso a ameaças de 
bomba. 
E ninguém quer ficar corn as mâos manchadas de 
sangue por ignorar um sinal, seja ele real ou imaginârio. 
Até porque uma das acusaçôes mais frequentes apôs o 
ataque à escola do Colorado é a de que era impossivel 
ninguém ter reparado no que Eric Harris e Dylan 
Klebold - os dois responsâveis pelo ataque à Columbine 
High School - se preparavam para fazer. Um elemento 
adicional a baralhar os esquemas mentais dos norte- 
americanos é o facto de estes incidentes ocorrerem em 
liceus de subürbios confortâveis ou comunidades rurais 
de maioria branca, e nâo nos habituais guetos de 
minorias das grandes cidades. 
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Divino Espirito Santo, no Graciosa C.C. 

As festas do Graciosa, sâo um encanto. Tern a particularidade de serem 

servidas por “graciosas” senhora de bonitos aventais que nâo deixam o serviço 

por mdos aUieias. As senhoras do Graciosa, s6 por si, fcaem a festa! 

-So nâo lamento estax presente nas 
festas do Divino Espirito Santo, na 
Graciosa, porque aqui, em Toronto, 
sinto-me em casa e, as festas que 
aqui se realizam, sâo iguais, apenas 
os lugares sâo diferentes... So tenho 
amigos, graças a Deus.-Finalizou 
feliz. 

Luis Reis, esta hâ muitos anos na Câmara 
Municipal de Santa Cruz da Graciosa. Como tal, 
tern lidado com dois processos politicos diferentes, 
o do "PSD" e, agora, o do "PS". 
Sendo do "PSD", nào se escusou à nossa pergunta, 
sobre a diferença que encontra entre os dois 
Governos... 
-Bom, a minha preocupaçâo é dar o melhor de mim 
à populaçào que sirvo, nâo me preocupo em 
demasia com problemas partidarios. E claro que, 
quando governava o "PSD" eu estava mais à 
vontade e tinha mais confiança nas promessas 
feitas... -Com um largo sorriso, e certa malicia no 
olhar, acrescentou.- Agora, as coisas estâo 
diferentes, as contas demoram mais a fazer-se... Os 
dinheiros que as Câmaras têm direito, demoram 
mais tempo a chegar e, por vezes, nào chegam ou. 

melhor, ainda nâo chegaram... Meti- 
me em obras a contar com o dinheiro 
devido e, estou embaraçado para 
saldar as contas, porque nào hâ meio 
de chegar o que me foi prometido. 
Tive que servir-me de um empréstimo 
para suportar as contas até que chegue 
o que o Governo deve à Câmara. 
No resto, tudo bem. 

O présidente do Graciosa C.C., José 
Pacheco, é um homem activo e bem 
disposto. Diz-se jâ cansado de tanto 
trabalho no Graciosa mas, como 
sempre, vai dando cada vez mais 
tempo ao Clube e â Comunidade. O 
salâo nobre do Graciosa, jâ de si 
"gracioso" estava alindado de forma 
admirâvel. O Império montado no 
palco estava um espanto de 
simplicidade e beleza. Aos 
responsâveis, os nossos parabéns! 
Quando, pelas 3 horas da tarde, ao som do Hino do 
Divino Espirito Santo, entrou o Cortejo das 
Coroas, na sala de festas, o deslumbramento 
aumentou. O palco ficou mais rico, logo apôs o 
Luis Reis ter deposto a Coroa e, a porta-bandeira, 

ter posto no lugar prôprio, a 
Bandeira do Divino Espirito 
Santo. De imediato as senhoras 
acenderam as vêlas dos castiçais 
que ornamentavam as mesas do 
palco que, corn o seu brilho 
trémulo, deram um ar misterioso e 
belo ao ambiente gérai. 
Apôs o agradecimento do 
présidente José Pacheco, aos 
trabalhadores do Graciosa - 
homens e mulheres-, aos 
convidados e aos sôcios e amigos 
présentés, seguiu-se a presença da 
senhora Armanda Casimiro que, 
corn voz sonora e confiante, disse 
as oraçôes do dia e canton o " 13 de 
Maio", em louvor a Nossa Senhora 
de Fâtima. 

A partir daqui, o serviço do Pào e da 
Carne. Uma festa dentro de outra 

festa. Primeiro as tijelas cheias e bem cheirosas de 
Pào a "nadar" no molho da sopa do Divino 
Espéirito Santo, ornamentado corn folhas de couve. 
Uma delicia. Simultâneamente, travessas repletas 
de carne de vaca e de galinha, chouriço e toucinho, 
morcela e batatas. Para cümulo dos nossos pecados, 
os membros do clube nâo paravam de encher os 
copos de vinho tinto...! 
Por fim, as habituais e necessârias arremataçôes, às 
famosas "Massa doce" ou, se preferirem, "Massa 
sovada" e, a sobremesa, de arroz doce, massa doce 
e um calice de aguardente da Graciosa, para ajudar 
à digestâo. Estâo a ver o filme, nâo estâo? Corn toda 
a razào, o Présidente da Câmara de Santa Cruz da 
Graciosa, Luis Reis, disse no seu breve discurso; 
"Isto aqui, é um pedaço da Graciosa. Quando aqui 
entro, entro na Graciosa!". 
Corn toda a razâo, um dos bons pedaços da 
Graciosa, acrescentamos nos. Ainda bem que 
vivemos aqui ao lado, bem perto. Como lembrança, 
ainda ofereceram a cada pessoa présente, uma 
'Rosquilha das vésperas'... 

CIRV-fm e o Milénio, agradecem a gentileza do 
convite e do convivio. Obrigado! 

JMC 

0 présidente da Câmara de Santa Cruz da Graciosa, Luis Reis, juntamente corn o 

présidente do Graciosa C.C. José Pacheco, em entrevista alegre na CIRV-fm. 

Saramago homenageado na Escola Sébastian 
da Gama em Setûbal 

o prémio Nobel da Literatura, José Saramago, 
foi homenageado pela Escola Secundâria 
Sebastiâo da Gama, disse Adriana Simôes do 
Conselho Directivo. A homenagem incluiu uma 
exposiçào de fotografias e dados biogrâficos, 
acompanhados por algumas frases lapidares 
ditas por José Saramago, patente no âtrio da 
escola devidamente enquadrada pelo colorido 
das bandeiras dos 30 paises que editaram a obra 
do escritor português. 
No ginâsio da escola houve um espectâculo em 
que participaram a Academia de Dança 
Contemporânea de Setûbal, Conservatôrio 
Regional de Setûbal, Teatro de Animaçâo de 
Setûbal (TAS), o Grupo de Aikido do Sul, alunos"* 
e professores da Escola Sebastiâo da Gama. 
Depois da homenagem ^ Setûbal José 

Saramago seguiu para Alcâcer do Sal onde foi 
inaugurar uma avenida a que deu o nome. Trata- 
se de um troço da antiga estrada nacional 5, 
entretanto recuperado, e que constitui agora a 
principal entrada da cidade alentejana. A 
autarquia alentejana justifica a atribuiçào do 
nome de José Saramago à principal artéria da 
localidade, "como forma de agradecimento pelo 
contribute que o escritor tem dado na 
divulgaçâo da cultura portuguesa". 

Uma moçào aprovada pela Assembleia 
Municipal dé Alcâcer do Sal référé que José 
Saramago se distingue pela "verticalidade das 
suas atitudes e coerêneia das palavras" e por 
sempre ter revelado uma postura de "defesa dos 
mais fracos e desprotegidos". 
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Domingos Melo 

Saecnia Sacculorum 
Os Leafs ainda vâo 
ganhar a Stanley cup, 
vocês vâo ver... Nâo! Eu 
nâo uso esse shampoo que 
nâo presta para nada... 
Estraga-me o cabelo todo. 
Star Wars? “Ganda filme 
6 meu”... Aquilo é cena de 
encher o olho... 
Categoria, sô te digo... 
Agora o que eu te digo é 
que hoje estava mesmo 
disposto a corner uns 
salmonetezînhos com 
uma saladinha à maneira. 

Sô nâo sei onde os hei-de arranjar. 
Amanhâ vou buscar o meu carro 
novo... Tudo automâtico... É uma 
“ganda mâquina”, vou-te contar. 
Aqui, deste lado, estâmes a contas 
corn o passatempo e a sobrevivência 
feliz. Neste lado as coisas sâo 
compostas corn mâximas que julgam 
o subjective visto por outres olhos 
que nâo estâo do lado de câ. Os 
Jardins sâo mais floridos; as cores 
têm mais brilho; as setas de cupide 
estâo mais afiadas e quando 
penetram na pele sô doem se for a 
série; a familia é mais unida, mesmo 
que os sacrificios sejam surdos e 
mudos e, deste lado, estâmes todos 
felizes e contentes. Mas o que é o lado 
de câ? É o lado da verdade e a 

vertente que luta contra o holocauste. 
Quem sâo os que estâo no outre lado 
que nâo fazem como nos? Quâo vil 
sera o ser que nâo atenta para a nossa 
realidade. Afinal os filhos de Deus 
nâo sâo todos iguais. Arrastamo-nos 
por uma experiência que apenas nos 
permite uma ünica certeza que é o 
seu fim. O reste, empresta-nos a 
superioridade conseguida através do 
dominio dos varies campes que 
encerram o saber da humanidade e 
das suas continuas descobertas. O céu 
azul, esta la em cima, e quando 
dizemos que é azul, nem sequer nos 
damos ao trabalho de confirmar 
olhando, porque ele é azul... toda a 
gente sabe disse. A corrida continua, 
o tempo passa cada vez mais 
depressa, cada vez estâmes mais 
velhos, a Terra esta também cada vez 
mais velha e o Sol também. O Sol 
transformar-se-â numa anâ branca 
um dia, perdida num canto do 
Universe infinite... Tudo deixarâ de 
ser. Mas... O que é que isso 
intéressa?... Venha entâo o carro 
novo, e os salmonetes, e o Star Wars, 
e a Stanley Cup, e o shampoo bom 
para o cabelo, porque eu quero viver 
hoje do lado de câ, no lado da 
felicidade e da inteligêneia, enquanto 
cai mais uma bomba no Kosovo e 
mais alguns deixam de ser. 

Moral da histôria: É dificil encontrar- 
Ihe algum. 
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G.S.T., para os EUA $75. e 

para a Europa $130. 
Envie a sua inscriçào 

através do Fax: (416) 538-0084. 
Façade «OMILÉNIO» 
a sua companhia semanal. 

Para mais informaçôes: (416) 538-0940 

; é OlCK 

Fasse pela Addison 
On Bay e veja a vasta 

selecçào de automôveis 
ao seu dispor! 

Joe DaCosta trabalho 
exaustivamente para que 

a sua visita seja 
L um sucesso. J 

VISITE JOBmeOSTA, 
REPRESENTANTE PORTUGUÊS DA ADDISON 

ON BAY, 
E SAIBA PORQUE É QUE MAIS DE TOGO 

CLIENTES PREFEREM OSSEUSSERVIÇOS. 

832 BAY STREET EM TORONTO (A NORTE DA COLLEGE) 

^ TELEFONEs (416) Q64-3âll ^ 

AOmSON ON BAY E JOE 
DACOSTA OEERECEM NA 

COMPRA DE UM CARRO NOVO 
OU USADO PREÇOS 

SENSACIONAIS E 
EINANCIAMENTO 

BUICK GMC 
CADILLAC PONTIAC 

ADDISON ON BAY 
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SEMANA DE PORTUGAL, semana de todos nos! 
Sabado, 29 de Maio, A Aliança dos Clubes e 
Associaçôes do Ontario promove uma Conferência 
de Imprensa e coloca o primeiro galhardete da 
Semana de Portugal, às 11:00 boras da manhâ, na 
Padaria e Pastelaria Nova Era, na Dundas, em 
Toronto. 
Domingo, dia 30, às 10:15 am, a ACAPO estara em 
força na City Hall para a cerimonia do Içar da 
Bandeira de Portugal. Depois, às 11:15, visita ao 
High Park, para homenagem aos pioneiros 
portuguess, com deposiçâo de flores junto do 
Padrao dos Portugueses. 
Na quarta-feira, 2 de Junho, abertura oficial às 
18:00 boras, no Consulado-Geral de Portugal, em 
Toronto. 
Na sexta-feira, dia 4 de Junho, "Jantar de Gala" da 
ACAPO e entrega do "Merit Award". O jantar sera 
no Renaissance C.C., em Mississauga. Actuarào no 
Jantar de Gala, Antonio Pinto Basto e Arminda 
Alvernaz. Réservas: (416) 536-5961. 
No dia 5 de Junho, Tarde Cultural Portuguesa, na 
Duffer in Mall, com inicio às 13:00 ho ras. Às 17:00 
horas, jogo de futebol entre o Santa Clara (Açores) 
e o Toronto Lynx, no Varsity Stadium. 
Domingo, 6 de Junho, finais da "Taça Camôes", 
com começo às 09:00 am, no Brockton Stadium. 
Segunda-feira, dia 7, demonstraçào de Artes 
Marciais, na Casa do Alentejo, com inicio às 20:00 
horas. 
No dia 8 de Junho, Torneio de Golfe, no Richeview 
Golf and Country Club, em Oakville. Às 19:30 
horas, apresentaçâo de prémios do Torneio de 
Golfe no Clube Português de Mississauga. 
Quarta-feira, dia 9, às 19:00 horas, finais do 
Torneio de Ping-Pong, no Sporting Clube 
Português de Toronto. 

No dia 10 de Junho, Dia de Portugal, de Camôes e Às 
das Comunidades, às 11:00 da manhâ, 
PROCLAMAÇÀO do DIA DE PORTUGAL, no 
Queen's Park. 
Às 18:00 horas, recepçào do Cônsul-Geral de 
Portugal, em Toronto. 
Às 20:00 horas, recepçào e homenagem a Camôes 
no First Portuguese C.C.C., seguindo-se a habituai 
Noite Cultural. 
Sâbado, 12 de Junho, às 11:00 horas, a grande 
PARADA portugusa, corn 
saida da Lansdowne para a 
Dundas e, caminhada, até ao 
Bellwoods Park. 
A partir das 15:00 horas de 
sâbado, inicio das 
festividades no Trinity 
Bellwoods Park, com a 
habituai festa popular, o 6o. 
Festival de Folclore "Raizes 
do nosso povo"; Conjuntos 
Musicais; às 18:30 horas, 
entrega de Plaças aos 
participantes na Parada. 
Depois, müsica corn a Banda 
do Sagrado Coraçâo de 
Jesus e Ecos de Portugal. Às 
19:30, artistas comunitârios 
e, às 20 horas, actuaçâo da 
banda "Santos & Pecadores", 
que estâo entre nos corn o apoio da CIRV. Às 21:30, 
encerramento, corn a presença de Paulo Gonzo e 
convidados. 
Domingo, 13 de Junho, continuaçâo e 
encerramento dos festejos no Trinity Bellwoods 
Park. 

15:30, 6o. Festival de Folclore; Às 18:00 
horas, actuaçâo da Luso-Can TUNA; 
Depois, conjuntos e artistas 
comunitârios. 
Às 20:00 horas, presença de "Santos & 
Pecadores" e, às 21:30, espectâculo corn 
a "Aliança dos Artistas Comunitârios". 
Terça-feira, dia 15, almoço corn o 
Ministro dos Negôcios Estrangeiros, Dr. 
Jaime Gama, e com o Secretârio de 
Estado das Comunidades, Eng. José 

Lello. Réservas e informaçôes, pelo telefone: (416) 
536-5961. 
A "Semana de Portugal", realizaçào da ACAPO, é 
uma semana de todos nos. Nâo faltem. Participem! 

JMC 

Portugal propôe-se liderar 
£yudas internacionais 

Portugal deverâ "assumir um papel de liderança" 
para carrear apoios internacionais à transiçâo de 
Timor-Leste para a independência, mas é 
necessârio realizar uma "Mesa Redonda" para 
organizar as ajudas internacionais ao territôrio. A 
ideia esta contida no Relatôrio sobre o Apoio do 
Estado Português a Timor-Leste no Periodo de 
Transiçâo, aprovado pelo Conselho de Ministres. 
O relatôrio reconhece que "é muito plausivel que 
Portugal seja um dos maiores doadores 
internacionais" para os apoios a Timor-Leste e 
conta também corn as ajudas de muitas agências e 

estados, mas nâo deixa de alertar para a 
necessidade de ter uma estratégia destinada a 
evitar um processo de aprofundamento da 
dependência externa. Para ajudar na coordenaçâo 
de apoios internacionais, tendo como pressuposto 
uma transiçâo de dois anos, o Governo Português 
propôe-se a contribuir corn 200 mil contos. O 
documente salienta que, se houver condiçôes de 
paz e estabilidade que permitam passar da 
assistência humanitâria para ajuda ao 
desenvolvimento, Timor-Leste "poderâ vir a 
receber apoios de muitas fontes". "Isto pode ser o 

caso tanto num cenârio 
de transiçâo para a 
independência como 
num de autonomia, 
embora seja previsivel 
que os apoios interna- 
cionais sejam mais 
elevados em caso de 
rejeiçâo da proposta de 
autonomia", realça-se no 
documente. Salientando 
que o territôrio poderâ 
obter um nivel de apoio 
internacional "per capita" 
"muito significative", o 
documente référé ser, 
contudo, essencial ter 
uma estratégia para evitar 
um processo de aprofun- 
damento da dependência 
externa. 

ASSINE E DIVULGUE 

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

para a Europa $130. 
Envie a sua inscriçào 

através do Fax: (416) 538-0084. 
Façade «OMILÉNIO» 
a sua companhîa semanal. 

Para mais informaçôes: (416) 538-0940 

Portuguesa eleita para 
organismo da ONU 

A présidente da Comissâo para a Igualdade e 
para os Direitos da Mulher (CIDM), Ana 
Braga da Cruz, acaba de ser eleita para o 
Institute Internacional para a Pesquisa e 
Formaçâo do Avanço da Mulher (INSTRAW). 
O INSTRAW é um organismo autônomo da 
Organizaçâo das Naçôes Unidas (ONU) que 
promove e desenvolve a pesquisa de politicas e 
programas de formaçâo para o avanço da 
mulher. O nome de Ana Braga da Cruz foi 
proposto à ONU pelo governo português, para 
coordenar o nùcleo do institute em Portugal. 
No final do mandate de très anos, Portugal 
deverâ apresentar nova candidatura se quiser 
continuar como membre deste institute. 
Ana Braga da Cruz, licenciada em Direito e 
corn um mestrado na ârea do 
desenvolvimento, é présidente da CIDM hâ 
um ano. 

'tonto 

ECQACOR 
TRAVELSl^VyCEINri TRAVEL 

'^SforTS P* Tfnduçoos 
Setvjço Consuiar 

fncome Tax 
Carga Dtver^a 
Automoveis 
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700 novos doutorados 
por ano em Portugal 
'Stock' deprofessores doutoresjâ vai chegar aos 8 mil 

Portugal esta a formar "700 
novos doutorados por ano", 
O que elevarà no fînal de 
1999 para cerca de 8000 o 
"stock" de professores 
doutores, todos eles 
integrados no mercado 
de trabalho. 

Revelou o ministro da Ciência e 
Tecnologia, Mariano Gago, 
acrescentando que agora os 
Politécnicos deverâo tornar-se 
atractivos para estes investigadores, 
combatendo a competiçâo que 
representam as universidades, os 
laboratôrios do Estado, as empresas e 
mesmo as instituiçôes estrangeiras 
que jâ reconhecem a qualidade da 
investigaçâo nacional. 
"Em todo o mundo o grau de 
doutoramento é o bilhete de entrada 
para a investigaçâo", o que, referiu o 
governante, esta a ser jâ reconhecido 
em Portugal corn o crescente 
envolvimento de doutorados em 
investigaçôes, quer no sector pùblico 
quer no privado. 
O ministro da Ciência e Tecnologia, 
que em conjunto corn o responsâvel 
pelo pelouro da Educaçâo Marçal 
Grilo, abriu as Primeiras Jornadas 
sobre Investigaçâo do Ensino 
Superior Politécnico, em Santarém, 
desafiou ainda os Politécnicos a 
terem a "coragem de afirmar um 
modelo novo para os prôximos anos", 
em que a investigaçâo seja 
componente importante para a 
prôpria carreira, advogando "a 
convergência, no futuro, da carreira 
docente do Ensino Superior 
Politécnico corn a carreira docente 
universitâria". 
Mariano Gago nâo deixou, no 
entanto, de criticar as instituiçôes que 
têm uma visâo tâo restrita da 
investigaçâo que fazem que sô 
pbrmitam a participaçâo daqueles 
que a elas estâo ligadas, vaticinando o 

seu desaparecimento num contexte 
em que é fundamental a convergência 
de todos, "qualquer que seja o seu 
lugar de origem". 
Segundo o ministro, ainda existe em 
Portugal o espirito "de capela, de 
costas viradas, uma visâo muito 
estreita, muito paroquial, que é 
precise combater", mas a situaçâo é 
agora "muito melhor que hâ dez ou 
mesmo cinco anos", existindo jâ 
grupos e redes de investigaçâo 
alargados. 
O ministro da Educaçâo lamentou 
que muitos portugueses nâo 
conheçam ainda o que sâo os 
Institutes Politécnicos, cuja "enorme 
relevância" sublinhou, mas reforçou o 
sentido de intervençâo de Mariano 
Gago, afirmando que a investigaçâo 
cientifica obedece a "critérios e a 
regras de avaliaçâo internacionais". 
O présidente do Conselho 
Coordenador dos Institutes 
Superiores Politécnicos, Luis Soares, 
referiu, por seu turno, que os 
politécnicos debatem-se corn 
problemas muito especificos, mas 
declarou-se confiante de que se estâ a 
caminhar no sentido dos padrôes 
internacionais. 
De acordo corn o responsâvel, nos 
ùltimos anos a investigaçâo cresceu 
nos Politécnicos em cerca de 400 por 
cento, o que révéla um aumento 
muito râpido do trabalho de 
investigaçâo em que estâo envolvidos 
docentes destes estabelecimentos de 
ensino. 

Tome as decisôes certas sobre o seu futuro. 
Consulte Daniel Fernandes 

e informe-se sobre pianos especiais como: 

Seguros de vida, acidentes, doenças 
Seguros de hipoteca 

—N Pianos de reforma (RRSP) 
aMutifal ) Preservaçâo de heranças 

(24 HORAS) 

^ I The Mutual Group TEL: (416) 823-0665 
3300 Bloor St., W., Ste. 1002, West Tower, Etobicoke 

DANIEL FERNANDES 

Como protéger a sua maior 
riqueza: o seu salârio... 

Ninguém quer acreditar que um dia pode ficar incapacitado; a maioria 
das pessoas acreditam que o governo, ou mesmo o emprego, possa 
protegê-los contra tal possibilidade. Sabe que tipo de beneficios o 
esperam se ficar invâlido quer seja por acidente ou por doença? 

Quais serâo os riscos? 
Hâ possibilidades de uma pessoa ficar invâlida. Cerca de uma em cada 
très pessoas na casa dos 40, ficarâ invâlida antes dos 65 anos, ou seja, 
nâo poderâ trabalhar durante 3 ou mais meses... 

Estatisticas Canadianas (1995): 
-Milhôes de pessoas ficam invâlidas de todas as idades no Canadâ. 
-Cerca de 1 em 7 Canadianos estâ invâlido. 
-Milhôes de invâlidos sâo adultos corn idades compreendidas entre os 
15 anos e os 64 anos. 
-Mais de metade destas pessoas tem um salârio inferior a $10,000. 

De onde virâ o dinheiro no caso de uma invalidez ? 
Se nâo pode trabalhar, de onde lhe virâ o dinheiro para pagar a sua 
renda, a hipoteca, corner, pagar o seu carro e todas as outras despesas ? 

Considéré as fontes de pagamento que teria se nâo poder trabalhar: 

1. Workers’ Compensation - Os trabalhadores na maior parte das 
indùstrias estâo protegidos no caso de um acidente relacionado corn o 
trabalho. Se tiver algum acidente de carro a caminho do emprego nâo 
receberâ nada destes... 

2. A Sindicato ou beneficios no emprego - Muitas pessoas tem seguro 
no trabalho que lhes darâ um longo ou curto prazo de proteçâo em caso 
de invalidez. Seguro de trabalho, normalmente, paga em curto prazo 
um beneficio de 26 semanas. 

3. Desemprego - O fundo de desemprego paga 15 semanas de 
beneficios se nâo poder trabalhar em caso de doença ou acidente, isto 
se você contribuir para esse fundo corn o numéro especifico de semanas 
durante o seu ano de trabalho. 

4. Canada Pension Plan-(CPP/QPP)- É considerado o piano mais 
dificultoso de qualificar para obter beneficios no caso de uma invalidez. 
O mâximo que se poderâ receber em 1995 era de $854.74 por mês e as 
crianças recebem um subsidio mensal. 

5. Liquidar os seus bens- Infelizmente, nunca receberâ o melhor preço 
pelo dito valor quando forçado a liquidar os tais. 

6. Usar as suas economias- Nunca opte pelas suas economias, a menos 
que tenha poupado o suficiente, pois necessitaria de $400,000 para 
usufruir um salârio équivalente a $20,000 por 20 anos. 

7. O conjuge terâ de trabalhar - Poderâ ser bastante custoso para o 
conjuge ter de trabalhar, cuidar, ser encarregado, enfermeiro e chefe de 
familia ao mesmo tempo, uma tarefa de bastante pressâo, mais ainda se 
houver crianças. 

8. Pedir um empréstimo ao banco ou aos amigos- Seja realista, quem lhe 
darâ um empréstimo se estiver invâlido? Quais seriam as garantias que 
lhe poderia dar? Como devolveria o empréstimo? 



12 COMUNIDADE 
Sexta-feira, 28 Maio, 1999 

O MILÉNIO 

Encerramento da 12a. Semana Cultural Madeirense 
Apos uma "maratona" de 10 
dias, terminou na sede-social 
do Canadiam Madeira Club- 
Madeira House Community 
Centre, a "12a. Semana 
Cultural Madeirense", onde 
foi possivel apreciar o 
artesanato da Regiao, 
exposiçôes varias, mùsica e 
cançôes para todos os gostos, 
palestras de interesse gérai e, 
saborear os tradicionais 
petiscos da Madeira, com 
destaque para a Espetada e 
para o peixe Espada preto. 
Estivemos em diferentes dias no 
Canadian Madeira Club por isso, pudemos 
apreciar de varies ângulos, o decorrer da Semana 
Cultural. 
O convivio foi excelente, embora seja de salientar, 
a falta de certes sôcios e amigos do Canadian 
Madeira Club que, nestas alturas, nâo costumam 
faltar. Nem deviam faltar! 
A Sala Cultural, no 2o. andar da sede-social, é "a 
menina bonita" da sede mas, talvez por estar 
"escondida", nâo chega a todos os que visitam o 
Clube. E pena, porque quem visita a SALA 
CULTURAL fica encantado corn o que vê e, ainda, 
pode pesquizar e estudar o que entender sobre a 
Regiâo Autônoma da Madeira, pois tem muito por 
onde o fazer. Grande parte dos visitantes da 
Semana Cultural Madeirense, corn quem falei, nâo 
tiveram oportunidade de ver a Sala Cultural, por 
falta de informaçâo e, outras vezes, por nâo baver 
ninguém disponivel para abrir a porta e servir de 
cicerone. Sugiro que, no futuro, a Sala Cultural 
esteja mais exposta aos visitantes, particularmente, 
aos nâo madeirenses pois, a Semana Cultural, deve 
servir também para que Continentais e Açorianos, 
assim como outras etnias, possam conhecer melhor 
a Madeira e os Madeirenses. Porque nâo, pôr um 
Director e as Miss's do Clube a tomar conta da Sala 
Cultural, enquanto dura a Semana Cultural 
Madeirense? 
Foi notôrio, mais uma vez, o interesse pelas 
palestras dos ilustres convidados, vindos da 
Madeira. Com o Vereador da Câmara do Funchal e 
Ecologista, Dr. José Raimundo Quintal, 
aprendemos cada vez mais a respeitar a natureza, 
especialmente, no que respeita â Madeira. Até 
aquilo que sabemos de "cor-e-salteado" em relaçâo 
ao Ambiente, torna-se ütil voltarmos a ouvir, para 
refrescar a memôria e avivar o espirito para a 
necessidade de cumprirmos as nossas obrigaçôes 
em defesa da natureza e dos nossos filhos e netos. 
Ffâ sempre quem boceje por altura das palestras 

A cozinha nào parou. As senhoras dos petiscos 

merecem uma homenagem pelo esforço e simpatia. 

Os convidados vindos da Madeira, Dr. Raimundo Quintal e Prof. Nelson Vetissimo, em plena convivio 

corn sôcios e amigos do Canadian Madeira Club, no encerramento da “12a. Semana Cultural Madeirense”. 

mas, entre esses poucos e a 
importâneia dos temas em discussâo, 
nâo hâ que hesitar. 
Pela primeira vez, veio até nos, o 
historiador madeiresnse. Professor 
Dr. Nelson Verissimo, que defendeu 
tese corn os descobrimentos, e que 
historiou a pirataria nas ilhas e a 
relegiosidade dos ilhéus e a 
importâneia das Confrarias na 
Regiâo Autônoma da Madeira. 
A conhecida pintora e artesâ Jùlia 
Azevedo, natural da Peniche, 
apresentou uma bonita exposiçâo dos 
seus trabalhos e, as senhoras do 
Canadian Madeira Club, souberam 
decorar a sala corn gosto, expôr 
artesanato madeirense de qualidade e, 
na cozinha, o sabor tradicional da 
ilha-mâe. As senhoras sempre na 
berra e em boa forma! 
Nas variedades, tivemos um pouco de 
tudo: Folclore, corn os vârios Ranchos 
do Canadian Madeira Club, a 
precisarem corn urgêneia de um ar 
mais alegre; As Tricanas, jovens e 
bem ensaiados; Os Cantares e 
Bailares de Sâo Miguel, sempre 
afinados e bem dispostos e, o 
Académico de Viseu, vistoso e feliz. 
O Madeira DJ e conjunto musical Os 
Vadios, ofereceram boa mùsica para 
dançar, assim como, o Duo SANTOS 
que, como lhes é caracteristico, deram 
um espectâculo diferenciado, ora 
mùsica para dançar, ora para escutar 
ou, ainda, para divirtir. Também 
deram o seu contribute os artistas 
locals Ilidio Vilela e Joâo Neves e, no fado, 
Armando Jorge e Fâtima Ferreira, acompanhados 
por Manuel Moscatel e Januârio Araùjo. De 
Portugal, actuaram Rafael Monteiro e ALEX, este 
ùltimo, de surpresa, mas corn grande êxito. Uma 
saudaçâo especial ao jovem-formado, Nelson 
Abreu, que falou corn conhecimentos de causa 
sobre Oportunidade de Emprego no Ontario, e, 
também, ao Maestro José Manuel Resendes e a sua 
Banda Filarmônica do Sagrado Coraçâo de Jesùs e 
Grupo Coral, pela forma brilhante como actuaram 
na Semana Cultural Madeirense. Por fim, uma 
palavra de reconhecimento ao Maetro Carrusca e 
aos seus "meninos" da Orquestra Infantil da 
Associaçâo Democrâtica, pela qualidade do 
trabalho apresentado. Todos merecedores de um 
Madeira de Honra! 
O présidente do Canadiam Madeira Club, Salomé 
Gonçalves, ofereceu a cada artista ou grupo uma 
plaça de agradecimento e, aos convidados vindos 
da Madeira, uma peça do artesanato canadiano. A 

A pintora Jülia Azevedo, depots de oferecer trabalhos seus 

à Olivia Abreu, Inès Freitas e Salomé Gonçalves, 

agradece ao CMC o convite para expôr os seus trabalhos: 

0 Professor Dr. Nelson Verissimo, ladeado pelo Dr. Raimundo Quintal e por 

Salomé Gonçalves, agradece a lembrança que o CMC lhes ofereceu. 

pintora Jùlia Azevedo, grata pela forma como foi 
recebida no Canadiam Madeira Club, doou um dos 
seus quadros ao Clube e ofereceu, âs senhoras 
Olivia Abreu e Inès Freitas, dois dos seus trabalhos. 
Tudo bem quando acaba bem. De salientar a 
colaboraçâo activa dos sôcios Vasco Rodrigues e 
Leo Pereira que, sem hesitaçôes, estiveram sempre 
no momento certo e no local adequado. 
Aos responsâveis do Canadian Madeira Club- 
Madeira House Community Centre, as nossas 
felicitaçôes por esta "12a. Semana Cultural 
Madeirense". E, como parar é morrer, é jâ sâbado, 
dia 29 de Maio, a festa comemorativa do 36o. 
aniversârio do Canadiam Madeira Club. 
Vamos fazer votos, desde jâ, que o Clube possa 
continuar a servir todos por muitos mais anos e 
cada vez melhores e que aqueles que têm faltado 
ultimamente digam présente no aniversârio. O 
Clube tem de estar acima de simpatias ou birras 
momentâneas! 
Parabéns! JMC 
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Ima^ens da. semaiia. 

A Secretâria de Estado da Cultura, 
Catarina Vaz Pinto, acompanhada 

pelo Présidente da CM Porto, 
Fernando Gomes, e pelas Vereadores, 
Manuela de Melo e Orlando Caspar, 

durante a inauguraçào da 69“ Feira 
do Livra do Porto, que esta exposta no 
PaviUiâo Rosa Mota. 

A cabeça de lista da CDU 
Parlamento Europeu, Ilda Figueiredo, é 

cumprimentada por uma habitante de 

Baleizào, à chegada à 

locaUdade para um 
Comicio/Homenagem a Catarina 

Eufémia, acompanhada do Secretârio- 

Geral do PCP, Carlos Carvalhos. 

O Primeiro-Ministro, Antônio Guterres, 

acompanhada pelo mlnistro da Ciência e 
Tecnologia, Mariano Gago, epor Simoneta 
Lux Afonso, ouvem as explicaçôes do 
Arquitecto, Siza Vieira, sobre oprojecto do 
Pavühào de Portugal, na Exposiçâo Universal 
Hannover Z 000, em cerimônia realizada no 

Parque dos Naçôes. 

Aspecto da manifestaçào de trabalhadores 
da Funçào Püblica, que decorreu entre o 

Marques de Pombal e a Assembleia da 
Republica. 

O Secretârio da Administraçûo 
Püblica e da Modemizaçâo 
Administrativa, Fausto Correia, deu 
uma Conferência de Imprensa no 
Governo Civil do Porto, sobre a greve 
decretada pela Federaçâo Nacional 
dos Sindicatos da Funçào Püblica. 

Soldados do Benim, do 
contingente da ECOMOG, 

guardam a entrada do Quartel do 
Bairro Militar, enquanto um 

camarada fotogrâfa o visitante 

U, .99 

entre de Inferinaçâo 
Imobiliârio & Real Estate Inc. 

Totalmente dedicados 
à comunidade portuguesa 

CEL: (416) 567-3775 

John Silva 
Corretor 

Rui (Roy) da Silva Kathleen Henriques 
Représentante de Vendus Représentante de Vendus 

DUNDAS & LANSDOWNE 
Divisôes -7 Cozinhas - 2 
Casas de Banho - 2 Garagetn - sim 
Cave - Por acabar 
Preço - $154,900 

DUFFERIN & WALLACE 
Divisôes 
Casas de Ba 
Cav^ 

Pre^ fT99,000 

nhas- 3 
ragem - sim 

BATHURST & DUNDAS 
Divisôes-4 Cozinhas- 2 
Casas de Banho ~ 2 Garagem-nào 
Cave - Acabada 
Redusido para-$165,900 

BRAMPTON / TOWNHOUSE 
Divisôes- 6 ~ 1 
Casas de Banbo^f^^i^fagem - sim 
Manu^gtt^^^Wu.38lmês 
Preço^k^^,900 

\ 

COLLEGE & MANNING 
Divisôes-7 
Casas de Banjv^^^^JiSfmgem - sim 
Cave ^ 
Preço^t$lWI,000 

DUFFERIN & DUPONT 
Divisôes -9 ^ 
Casas de Banhcu-çS^tjÊ^m^m - sim 
Cave - 
Preç^Hk^OO 

JiesuiÉatios pasitivas camtb 
estes sé ne Centre de Mntertnnçûe, 

(416) 536-4194 /1-800-876-3102 
1593 Dundas St., W., Toronto 
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U Tcnfaçôes com VaUer Silvcsfre 
Valter Silvestre, responsavel de Silvestre's Martial 
Arts, em Toronto, esteve recentemente em 
Portugal, tendo participado no programa 
televisivo, "Praça da Alegria". Foi uma alegria pois, 
Valter Silvestre, Diane Mendes e Dyvine Silvestre, 
poderam mostar ao pais e à diaspora a sua arte e, 
também, conviver com as famosas TENTAÇOES 
que, no Summerfest-99, da CIRV-fm, vâo mostar 

com é que se destroi coraçôes e muito mais, sem 
artes especiais. Bastam-lhes cantigas, ritmo e 
imagem. 

Neste caso, até a équipa de Silvestre's Martial Arts 
vai levar no coco... 

Nem sempre se pode ganhar! 

Sinéad O'Connor, 
sempre imprevisivel 

A sempre badalada cantora irlandesa Sinéad 
O'Connor, voltou a transformar-se e a espantar os 
sens seguidores. 
Aos 32 anos de idade, tal como o mundq, deu uma 
grande volta e tornou-se...Sacerdotisa! E verdade, 
depuis de tantas polémicas, de ter ofendido a 
Igreja, etc..., interiorizou-se e converteu-se. Agora 
pertence de corpo e aima à Igreja Tridentina 
Latina, uma ordem dissidente do catolicismo e nâo 
reconhecida pelas autoridades do Vaticano. 
Depuis de ter rasgado em pùblico a fotografia do 
Papa Joâo Paulo II e de ter contestado o Vaticano, 
a irreverente cantora, devotou-se à Igreja e pediu jâ 
ao Papa, " perdâo e compreensâo". 
A cantora-Sacerdotisa é, hoje, a serva Bernardette 
Maria O'Connor. 

Norren, Oliver Reed 
o conhecido actor britânico, Oliver Reed, faleceu em Malta, no 
passado dia 2 de Maio. 
Oliver Reed, encontrava-se em Malta, rodando o novo filme "The 
Gladiator". Num Bar local, Reed sentiu-se mal disposto e, levado 
ao Hospital, morreu pouco depuis. Oliver Reed, interpretou 53 
filmes, alguns de grande êxito mundial. Nasceu em Wimbledown, 
em 13 de Fevereiro de 1938. 
Era um homem temperamental e viciado no alcool, o que lhe 
causou grandes problemas. 

O conhecido e cada vez mais admirado Duo 
Santos voltou a gravar. 
Corn arranjos de Waldemar Mejdoubi e 
Hernani Raposo, o trabalho intitula-se, 
"Juras". "Juras" é, alias, a cançâo em que o Duo 
Santos mais aposta neste trabalho, que tem 
composiçôes de Hernani Raposo e Waldemar 
Mejdoubi. 
Este novo trabalho, uma produçâo de 
DISMUSICA Canada, corn distribuiçâo da 
mesma e da HMV, sera lançado em 
Conferência de Imprensa, no proximo dia 16 
de Junho, às 19:30 horas, no salâo de festas do 

Oasis Convention Centre, em Mississauga. 
Curiosamente, o Duo Santos, em 1999, ainda 
ira apresentar ao seu pùblico, mais duas 
gravaçôes. Uma gravaçào sô corn Fados, na 
voz bonita e bem timbrada da Eisa Arthur 
Santos e, um outro gravado em Portugal, corn 
produçâo de Mike Seargent e colaboraçào de 
José Cid. 
Um ano em grande para o Luso-Canadiano 
Duo Santos -na vida e na mùsica-, formado 
pelo lisboeta Joâo Santos e pela canadiana 
Eisa Arthur Santos. 
Felicidades. 

TRÂNSITO? NOTICIAS? TEMPO? DESPORTO? 
SINTONIZE 88.9-CIRV-FM. INFORMAÇÂO PERMANENTE. WWW.CIRVFM.COM 
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liiii'j; umLMikm 
date remain the biggest buyers and supporters of 
Backstreet Boys. 

The group kicks off their next world 
tour, Backstreet Boys Into The Millennium, on 
September 19 in Miami and is expected to hit 
Toronto some time in November of this year. 

Debbie Silveira 

This year, the Victoria Day long weekend 
was kicked off with the arrival of the boy 
band sensation, the Backstreet Boys to 

announce the release of their new CD 
appropriately entitled MILLENNIUM. The CD 
has sold over 600,000 copies nation wide since 
its release on May 18, that’s over 100,000 more 
units than it has sold in their home country of 
the United States. 
And the Canadian fans made sure they knew it. 
Even though, it was a Friday afternoon and most 
nice, well-behaved young ladies should have 
been sweating it out in classes, the deafening 
screams outside the Sutton Place Hotel told a 

whole other story. “I love them, they’re so 
sexy!” screeched Teresa Santos amid a not so in- 
tune chorus of / Want It That Wij, the first 
release off of the CD. When asked why the 
Backstreet Boys meant so much to them, the sea 
of screaming, crying, chanting teenage females 
replied, “Because they love their fans and we 
love them!” And if there was no other proof that 
the fans did indeed possess tremendous 
amounts of power and unpredictable energy, all 
you had to do was look around at the just as 
powerful members of the security team. You 
couldn’t get near a Backstreet Boy if your life 
depended on it. They had more bodyguards 
around them than Bill Clinton has on his 
morning jogs. 

Due to the undeniable hugeness of the 
group, they had to divide up the duties of 
promotional tours and only three of the five 
group members attended. Kevin Richardson, 
Howie D. and A.J. Mclean explained that 
because of the overwhelming response to their 
new CD, Brian Littrell and Nick Carter were off 
in some other place doing the same thing. 
However, they made it a point to begin their 
discussion by sincerely thanking the Canadian 
fans for being the ones who helped launch them 
in to superstardom back in 1996 with the release 
of their self titled debut album and who to this 

Para, mais uma vez, participar no Festival da Cançâo da Fundaçâo Benardino 
Coutinho, em Newark-USÀ, o conhecido compositor e poeta Zé da Vesga 
segue para Fall River dia 2 de Junho, levando consigo a interprète Isabel 
Sinde, para defender a sua cançâo "Amor Colorido". 
O Festival da Cançâo terâ lugar no dia 4 de Junho. 
Zé da Vesga, jâ conquistou naquele certame, varios prémios, lo., 20. e 30. 
lugares, desde a primeira hora. 
Tivemos o prazer de escutar, em privado, a cançâo "Amor Colorido" e, 
ficamos com a sensaçâo que Zé da Vesga e Isabel Sinde, vâo trazer o prémio 
principal para Toronto. Alias, o Zé jâ se habituou de tal modo que, se nâo 
ganhar algo, é uma surpresa...eventualmente chocante! 
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DOZE GRUPOS 
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AGORA EM TODO 
O MUNDO ATRAVÉS 
DA INTERNET: 
WWW.CIRVFM.COM 

 A ESTAÇÂO 
JROÜ! 

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

FESTIVAL PORTUGUÊS RÂDIO E TELEVISÂO. OnTV. 
Jt=lSlStSCSlSiSlSl=lS. 

1-877-209-7355 55^ por minuto para Portugal. 
Continente, Açores e Madeira 
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PRESTIGIO PROSTITUIDO 

seg^ndo 
José Soaxes 

«Que força moral pode ter este pais se o Quebéque decidir ser soberano? Até aqui evita-se a independência de 
uma parte do Canada, argumentando que o pais é indivisivel e agora esse mesmo Canada agride militarmente 
a Jugoslavia, para que esta dê a independência ao Kosovo, uma parte do pais? Diz-se que o povo é diferente no 

Kosovo em relaçâo aos sérvios do resto do pais. E no Quebéque, o povo nâo é diferente? O Canada esta a 
bombardear um pais estrangeiro. Esta a lançar centenas de bombas e a destruir um pais soberano... » Desde hâ muito que nos 

habituamos, corn orgulho - 
diga-se em verdade - a 
ouvir elogios sobre o 

Canada através do planeta. Pais de 
bons costumes, humanizado, pacifico 
e pacificador, aonde o ar que se 
respira contém gotas de democracia, 
de justiça social e grande respeito por 
tudo o que é vida. Se aqui e ali ainda 
nâo mora a perfeiçâo (utopia dos 
bêbados), a verdade é que poucos 
paises se podem gabar de terem 
saboreado uma tâo longa e prospéra 
paz. 
Bruscamente, estamos em guerra. 
Ninguém se dâ verdadeiramente 
conta da gravidade, porque tudo esta 
sendo manipulado (mesmo a guerra), 
para que a repugnância nâo se 
propague à populaçâo e esta abra os 
olhos sobre a realidade. O Canada 
estâ a bombardear um pais 
estrangeiro. Estâ a lançar centenas de 
bombas e a destruir um pais 
soberano. O Canadâ caiu na 
armadilha americana e acabou 
fazendo o jogo que até hâ pouco 
tempo criticava. E porquê? 
Diante de um perigo estratégico para 

o ocidente, que pode ser a fogueira 
jugoslava no coraçâo da Europa, a 
força que foi criada para equilibrar o 
que era entâo o monstro soviético, a 
OTAN ou NATO se lermos ao 
contrârio, estâ sendo servida para 
controlar excessos ditadoriais de um 
tal Milesovic, homem pouco 
escrupuloso para nos por ser 
demasiado nacionalista e querer 
guardar a todo o custo um bocado do 
seu prôprio pais. Nâo serâo os 
americanos igualmente nacionalistas, 
se os mexicanos lhes tentarem tirar o 
Texas??? E os portugueses, se a 
Espanha nos quiser arrancar Trâs-os- 
Montes? 
O Canadâ, membro da NATO, tinha 
outra alternativa que a de juntar-se às 
forças de agressâo militar e lançar 
bombas. Ninguém obriga ninguém a 
fazer o que nâo quer. Se a causa aqui 
era humanitâria, entâo o Canadâ 
teria preenchido por inteiro o seu 
papel de membro da NATO que 
sempre desempenhou ao longo dos 
ùltimos 40 anos : ajudar os 
refugiados fornecendo-lhes abrigos, 
tendas, mantimentos, enviando 
médicos, enfermeiras e mesmo 

Kosovo: Milosevic 
favoràvel a soluçâo 

politica, "sem demora" 
O présidente Jugoslavo, Slobodan Milosevic, pronunciou-se a favor 
de uma regularizaçâo "sem demora" do conflito do Kosovo passando 
"da via militar à via politica" durante um encontro corn o ex-primeiro 
ministro grego Constantin Mitsokatis. Milosevic assegurou que "nâo 
existe qualquer obstâculo, além dos bombardeamentos, ao regressp 
dos refugiados aos seus lares no Kosovo, pois as operaçôes armadas 
terminaram corn o esmagamento do UCK (Exército de Libertaçâo do 
Kosovo) terrorista". Milosevic e Mitsotakis declararam-se 
"convencidos" de que "o processo de negociaçâo visando uma soluçâo 
pacifica sera coroado de êxito, pois todos os que desejam a paz, na 
Jugoslavia e no mundo, trabalham actualmente nesse sentido". 
Segundo Mitsotakis, "um compromisso politico" sobre o Kosovo 
reveste-se de "uma importância insubstituivel tanto para o povo da 
Jugoslâvia e o seu futuro" como para "a paz, a estabilidade e a 
prosperidade" dos Balcâs. Mas, uma regularizaçâo politica implica "o 
respeito total pela integridade territorial e a soberania da Repüblica 
Federal da Jugoslâvia". O Kosovo deve "manter-se no quadro da 
Sérvia, corn uma autonomie a définir", acrescentou. 

soldados - mas os da paz - os 
famosos capacetes azuis, respeitados 
em todo o mundo, inventados pelo 
governo do Primeiro-Ministro liberal 
Pearson, que por isso mesmo ganhou 
o Prémio Nobel da Paz. Esta é a 
missâo de um pais como o Canadâ. 
Nâo se deixar engendrar em 
malabarismos americanos, cujos 
principios enunciados até sâo bons à 
vista, mas que trazem sempre 
resultados negatives a que os 
americanos - e sô eles - jâ se 
habituaram a receber : Vinganças 
transformadas em bombas, atentados 
no pais, nos aviôes, nos aéroportés, 
atentados a présidentes, jornalistas, 
bem como toda uma lista 
interminâvel de retornos a quem quer 
controlar o mundo... 
Esta cruzada moderna nâo é boa para 
o Canadâ. Este pais nâo é nem deve 
ser um pais militarmente agressive. 
Portugal estâ habituado a guerras, 
desde que nasceu. Ora para se 
defender do seu vizinho (Espanha), 
ora para se alargar (conquistando 
territories aos ârabes, aos indios, aos 
Chineses, aos africanos (aonde saimos 
hâ bem poucos anos), etc. Os outres 
membres da NATO têm igualmente 
as suas razôes para se defenderem das 
acçôes hitlerianas de Milesovic. A 
Inglaterra, por exemple, que continua 
a colonizar a Irlanda pela força 
militar, corn todas as mortes que 
conhecemos. Mas... o Canadâ? 
Que força moral pode ter este pais se 
o Quebéque decidir ser soberano? 
Até aqui evita-se a independência de 
uma parte do Canadâ, argumentando 
que o pais é indivisivel e agora esse 

mesmo Canadâ agride militarmente 
a Jugoslâvia, para que esta dê a 
independência ao Kosovo, uma parte 
do pais? Diz-se que o povo é diferente 
no Kosovo em relaçâo aos sérvios do 
resto do pais. E no Quebéque, o povo 
nâo é diferente? Tem algum tarelo 
isto? 
Os nossos jornalistas sâo os primeiros 
a sentirem na pele os resultados deste 
prestigio prostituido. Até agora, em 
territôrio de guerra no planeta, os 
canadianos eram dos ùnicos que o « 
inimigo » nâo tocava. Todos 
respeitavam os cidadâos deste pais, 
por admirarem a tolerância, 
pacividade, respeito pelos direitos 
humanos e a sua imparcialidade. 
Agora, apontam-nos o dedo e juntam- 
nos ao grupo gérai dos agressores 
iguais a todos. Quer a causa sejajusta 
ou nâo (a Justiça é sempre cega de um 
olho). Serâ que era isso que 
queriamos? Nos, o Povo? Alguém nos 
perguntou se podiam prostituir o 
prestigio do meu pais? Alguém deu 
um mandato a Jean Chrétien para 
lançar o Canadâ na guerra? Os 
libérais vâo ter uma grossa factura 
nas prôximas eleiçôes. 
Ironicamente, todos os que estâo 
destruindo a Jugoslâvia agora, vâo 
ajudar a construi-la depois. 
Agora gasta-se milhôes destruindo, 
depois se gastarâ mais milhôes a 
construis 

E a nova « ordem mundial 
americana ». No fundo, tudo isto 
ajuda a economia a subir em balâo - 
mesmo se em vez de oxigénio, o balâo 
se enche corn sangue. 

QUER GAJVRÆR O MAJKÆMO 
RÆGJUVnO O MINIMO ? 

tniflo conioat “O niLCIIIO” 
c flnunciE os stus PRODUTOS DE COMPRA E VEUDA, 

nfl Pflcinfl DOS (LflSSIfiCflDOS. 
fflLE con o nosso DEPflRTflMEnTO DE PUbLlCIDflDE. 

A 
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"A cerveja dos 
portugueses" TELECOMMUNICATIONS INC 

iSUMMERFEST/99 TEM O APOIO DAS SECUINTES FIRMAS 

Aberta 24hrs 

BAKERY & PASTRY 
652 College St., Toronto Tel; 534-1107 

TJELJLITE SYSTEMS 

(905) 670-3660 ou 1-877-672-4848 
6985 Davand Dr. Unit #7, Miss. 

1000 College St., Toronto 
33 Hillcrest Ave., Mississauga 

Tel: (416) 539-8239 
Tel: (905) 273-9438 

^ VISO Shipping Inc. 
Carga para todo o tnundo...Tel: 533-9127 

Viseu Electric Inc. 
Os especialistas dos 110/220 volts Tel: 531-2847 

896 College St, Toronto 

1014 Bloor St., W., Toron to 

Aberta 24 horas 
Pâo e Bolos para 
todas as ocasiôes. 

Tel: 534-1107 

David Costa 
& Associates 
Laivyers/Advogados 

1015 Bloor St., W., Toronto Tel: 535-6329 

Âguas puras 
adocicadas ûnicamente 

corn O açûcar natural 
SPRING WATER BEVERAGES doS frutOS. 

(416) 744-9822 ou 1-800-361-2369 

A escolha certa. 

.entrodelnformagâo Tei: 
tml/.tfi.fi. t n..t rtt.t* i«e. t“‘ 

1593 Dundas St., W., Toronto 

(416) 536-4194 
800-876-3102 

CENTRAL TICKET DEFENCE 

Defesa de todas as 
multas de conduçâo. 
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Asterôide faz tangente à Terra 
Investigadores italianos puseram os seus càlculos na Internet em Abril e 
provocaram uma grande polémica. Mas outros grupos jà confirmaram a 

suas conclusôes. O AN 10 vaî passar muîto perto 
Chama-se 1999 AN 10, é um 
asterôide descoberto a 13 de Janeiro 
e tem um encontre imediato 
marcado corn a Terra para o ano 
2027. De acordo corn calcules de 
Andrea Milani e Steven Chesley, da 
Universidade de Pisa, e jâ validados 
por outros grupos de investigaçào 
em astronomia, o asterôide deverâ 
fazer uma passagem a apenas 38 mil 
quilômetros de distâneia do nosso 
planeta, o que, na escala 
astronômica, é uma perigosa 
tangente. A prôpria Lua orbita dez 
vezes mais longe em volta da Terra. 
Se as contas dos astrônomos 
estiverem certas, nâo bavera risco de 
impacte no ano 2027. No entante, 
existe uma forte possibilidade de o 
campo gavitacional interfer . corn a 
trajectôria do AN 10, de tal forma 
que o asterôide, na sua passagem 
seguinte, em 2039, venha mesmo a 
colidir corn o nosso planeta. 
Quando fizeram os primeiros 

calcules, os dois astrônomos de Pisa 
aperceberam-se de imediato da 
importâneia dos dados que tinham 
na mâo. Decidiram entâo, jâ em 
Abril, com discriçâo e sem 
alarmismes, colocâ-los na Net, na 
pagina dos astrônomos. Uma 
atitude que, apesar de ter como 
principal objective que outros 
investigadores verificassem 
observaçôes e calcules e fizessem a 
prova dos nove, nâo agradou a 
alguns seniores da profissâo. Um 
deles, Benny Peiser, da Liverpool 
John Moores University e um perito 
em objectes celestes deste tipo, disse 
"nâo haver razâo nenhuma para que 
a descoberta fosse publicada na 
Internet, onde ficou acessivel a toda 
a gente", sobretudo porque "os 
dados nâo tinham sequer sido 
verificados". 
A razâo por que os astrônomos 
italianos tomaram essa decisâo 
poderâ, alias, ter sido a mesma que 

levou Benny Peiser a repudiar a sua 
atitude: o facto de este tipo de 
informaçâo, potencialmente 
alarmante, ser em gérai tratado pela 
NASA como top secret, 
restringindo-o da divulgaçâo 
püblica. 
Agora, que esta feito, e que a 
polémica sobre a divulgaçâo ou nâo 
da informaçâo jâ sô tem contornos 
teôricos, diferentes grupos de 
astrônomos em vârios pontos do 
mundo sâo unânimes na precisâo 
dos dados: as contas dos italianos 
estâo certas. 
Uma mâ noticia, sobretudo depois 
de um caso semelhante, em 1998, 
sobre o perigo potencial do 
astreôide 1997 XFll, se ter revelado 
um falso alarme. 
Sô o astrônomo de Liverpool, uma 
voz discordante desde o inicio, 
afirma que é impossivel ainda 
predizer a trajectôria do AN 10. 
O medo de colisôes de asterôides 

corn a Terra é antigo e, ao longo da*^ 
histôria do planeta, estâ hoje 
cientificamente provado, vârias 
foram as catâstrofes desse tipo. Uma 
das hipôteses sobre a génese da Lua 
é mesmo uma dessas colisôes. Mas 
talvez nenhum século tenha 
expressado como o nosso esse terror 
latente. 
O cinema, poderoso instrumento de 
comunicaçào, nâo tem deixado de 
dar uma ajuda. 
Além disso, hoje, no tempo das 
globalizaçôes, a humanidade é sô 
uma. 

Uso do telemôvel em questâo 
Dois novos estudos dividgados na Grâ-Bretanha 
demonstram que telefones portàteis aumentam 

risco de se contrair tumores cerebrals 

Dois estudos divulgados 
na Grâ-Bretanha reacen- 
deram a polémica sobre 
os efeitos negativos para 
a saüde do uso do 
telemôvel. Desde que a 
utilizaçâo dos telefones 
portàteis se generalizou, 
vârios têm sido os avisos 
por parte de alguns 
médicos e membros da 
comunidade cientifica, 
na Europa e nos EUA, 
sobre a possibilidade de 
as microndas emitidas 
pelos telemôveis 
poderem potenciar o 
aparecimento e desenvolvimento de 
tumores cerebrais. Mas este efeito 
tem sido dificil de provar. Houve 
mesmo uma pesquisa que concluiu 
que a utilizaçâo do telemôvel melhora 
a capacidade de reaeçâo. 
De acordo corn os autores dos estudos 
divulgados, parece haver duas vezes e 
meia mais riscos de se ter um tumor 
cerebral com o uso do telemôvel, e os 
investigadores apelaram aos 
fabricantes para que informem os 
utilizadores dessa possibilidade. 
Lennart Hardell, de nacionalidade 
sueca e o coordenador de um dos 
trabalhos cientificos agora 
concluidos, garantiu que hâ uma 
indicaçâo biolôgica de um probfema 
que précisa de mais investigaçào. "Até 
que tenhamos uma conclusâo 
definitiva", sublinhou Hardell em 

declaraçôes à BBC, 
"deveriamos minimizar a 
exposiçâo às microndas 
produzidas pelos 
telemôveis." Reduzir a 
frequêneia da sua 
utilizaçâo e optar por 
aparelhos de mais baixa 
emissâo de microndas ou 
por aparelhos que nâo 
seja necessârio encostar à 
cabeça sâo alguns dos 
conselhos avançados 
pelos investigadores. 
O segundo estudo, 
coordenado pelo norte- 
americano George Carlo 

e, curiosamente, financiado pela 
prôpria indüstria, mostra que existe 
um aumento do risco de se ter um 
tumor cerebral raro devido à 
utilizaçâo destes aparelhos. A partir 
destes dados, o cientista norte- 
americano afirma que jâ nâo é 
possivel sustentar a posiçâo da 
indüstria de que nâo hâ problema 
nenhum. 

Uma outra pesquisa, realizada pelo 
National (britânico) Physical 
Laboratory em exclusive para um 
programa de informaçâo da BBC, 
quantificou os niveis de radiaçâo 
absorvidos pelo cérebro para 
diferentes telemôveis e registou 
diferenças considerâveis, embora 
"todos se encontrassem dentro dos 
limites de segurança". 

Màe deprimida afecta 
desenvolvimento 
As mâes deprimidas podem 
eventualmente entravar a 
aquisiçâo de conhecimentos 
dos filhos, segundo um 
estudo de investigadores da 
Universidade do Colorado, 
em Denver. 

Os autores do artigo, publicado na 
revista Child Development^ 
afirmam que essas mulheres nâo 
empregam corn os filhos certos 
côdigos de linguagem utilizados 
geralmente pelas mâes, 
nomeadamente determinadas 
entoaçôes dé voz. 
O autor principal do estudo, Peter 
Kaplan, sublinhou ter encontrado 
diferenças notâveis na aquisiçâo de 
conhecimentos entre as crianças de 
mulheres deprimidas e de mâes 
que nâo sofriam daquele tipo de 
perturbaçâo. 
"Descobrimos que as mâes 
deprimidas que tentavam 
interessar os filhos por um 
brinquedo - no caso, um gorila de 
pelùcia - pronundavam a palavra 
"gorila" numa entoaçâo 
relativamente baixa e monôtona. 
Este facto levantou a possibilidade 
de as crianças, que se sabe 
reagirem melhor a entoaçôes mais 
altas, terem dificuldades de 
aprendizagem sobre o mundo que 
as rodeia quando estimuladas pelos 
tons de voz de pessoas 
deprimidas", disse Kaplan, 
professor de psicologia naquela 

cognitivo do bébé 
universidade. Isto poderâ ajudar a 
explicar os motivos pelos quais 
crianças mais velhas, filhas de 
mâes deprimidas, têm 
desempenhos inferiores a outras 
crianças em testes de avaliaçâo do 
desenvolvimento. 
As mulheres nâo deprimidas, disse 
ainda Kaplan, têm tendência a 
modular a voz em gamas mais 
alargadas. Essas mudanças de 
tonalidade parecem "fazer 
aumentar na criança o estado de 
alerta, e os bébés corn esta 
disposiçâo de espirito (...) registam 
a informaçâo corn mais eficâcia", 
disse. E quando as mâes falam corn 
os seus bébés falta às suas vozes a 
qualidade acùstica necessâria para 
sensibilizar a criança, acrescentou. 
Os investigadores trabalharam, no 
seu estudo, corn 225 bébés de 
quatro meses filhos de mâes 
deprimidas e de mâes sem esse 
problema. 
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sAstronautas terâo de saber controlar emoçôes^ 
Missôes de longa duraçâo acabam por provocar tensâo entre 

équipas forçadas a conviver num espaço fechado 

No dia em que o homem sair da Terra em longas 
viagens em direcçâo a outros planetas nâo serâo 
apenas os eventuais problemas técnicos a dar 
dores de cabeça aos controladores das missôes, 
mas também as emoçôes humanas que os 
astronautas transportarào consigo e que poderâo 
constituir um grave problema no espaço 
confinado da nave espacial. 
Um psiquiatra que tem estudado o 
comportamento de tripulaçôes de naves 

espaciais 

considéra que, apôs alguns meses de convivio, hâ 
uma tendência para que a irritabilidade se 
instale, tendo como consequência a erosào da 
liderança, a formaçâo de pequenos grupos e o 
sentimento generalizado de aversâo ao controlo 
da missào na Terra. 

O descontrolo das emoçôes pode tornar-se 
inevitâvel no espaço exterior, disse Nick A. 
Kanas, da Universidade da California, em Sâo 
Francisco, na reuniâo anual da Associaçâo 
Psiquiâtrica Americana, acrescentando que ele 
prôprio e colegas estâo a estudar a forma de 
ensinar os astronautas a lidarem corn tais 
situaçôes. 

"Esperamos poder treinar as tripulaçôes muito 
antes da partida, para que se tornem conscientes 
do que pode acontecer e sejam capazes de 
medidas autocorrectivas para evitar as tensôes a 
bordo", disse Kanas. 
Crises de hostilidade no espaço têm sido 
comuns desde o inicio das viagens espaciais, 
até durante missôes curtas, como as das naves 
Apollo nos anos 60. 
Nas missôes do Skylab, que duravam até 84 

dias, nos anos 70, era habituai os astronautas 
reagirem mal aos seus programas de trabalho e a 
equipamentos que nâo funcionavam bem. 

culpando de tudo isso o controlo em terra. 
Situaçôes semelhantes ocorreram também a 
bordo da Mir, onde a permanência em ôrbita se 
prolonga por meses. 

O mesmo poderâ acontecer, segundo Kanas, às 
futuras tripulaçôes da estaçâo espacial 
internacional ou numa missào a Marte. "E dificil 
viver corn duas ou très pessoas no espaço 
durante meses", disse o psiquiatra. "Se uma 
pessoa se desentende corn outra na Terra, pode 
ir ao cinema ou fazer qualquer outra coisa e as 
coisas melhoram. Mas, no espaço, nâo se pode ir 
a sitio algum. 
Fica-se preso", acrescentou, alertando para o 
facto de se aproveitar a experiência da Mir para 
treinar melhor as équipas de astronautas. 

CHEV-OLDS 
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CARNEIRO Parentes resolvem dar palpite na sua casa, 
dizendo como mudar a disposiçào dos 
môveis, como tomar seu lar mais atraente. 
Voce nào é obrigado/a a concordar com tudo 
- siga 0 seu coraçào. Um native de Touro 
marca presença. 

LEÀO Proclame aos quatre ventos: "Estou receptivo/a ao 
^ amor." E isso vaicolocar noseucaminhosua futura 

alma gémea. Um viagem curta para ajudar um 
parente a recuperar um documente juridico 
perdido. 
a sua interpretaçào correcta do material escrito. 

"p O U RO Nào aceite a primeira oferta - sabendo 
esperar, conseguira fechar um negocio 
muito melhor. A influência da Lua na sua 
casa do dinheiro é sinal de aumento nos 
seus rendimentos. 0 relacionamento 

estremecido esta sendo retomado. 

VIRGEM Destaque para novas direcçôes, mobvaçào. 

Tenha cautela ao lidar com natives de Câneer 
e Capricômio. Eles sâo sinceros, mas podem 
estar mal-informados. A noite, prepare-se 
para um jantar inesquecivel. 

GEMEOS Seu ciclo continua em alta, voeê sabe onde dev 

e, portante, nào permita que alguém que afirn 
saber tudo o/a desmotive. Nas finanças, um 

inesperado gobe de sorte. E isso tem a ver coi 
um native de (. apricômio.çào, mudança de 
cenârio, variedade de sensaçôes. Leitura e esci 

BALANÇA Destaque para versatilidade, senso de humor, 

disponibilidade para fazer concessôes 
inteligentes. Um telefonema interurbano 
poderâ ser o prenûncio de uma viagem. Se é 
solteiro/a, poderâ receber uma proposta de 
casamento. 

m\ 
CARANGUEJO DeLiberte-se de uma situaçào desagradâvel que o/a I 

atormenta hâ algum tempo; voeê poderâ iniciar uma | 
nova vida, bem mais intéressante, se assim o 
desejar. Nativos de Aries e Libra se tomam 
preciosos aliados. 
staque para parceria, casamento e questôes 
relacionadas corn contratos juridicos. 

ESCORPIAO Um dia do jeito que voeê gosta. Pessoas 

que antes resistiram a voeê agora dirâo: 
"Junte-se a nos." Se tropeçar, lembre-se que 
saberâ recuperar o equilibrio facilmente. 
No cenârio, nativos de Touro e Leào. 

SAGITARIO Uma viagem curta poderâ fazer bem a sua 

saûde. Muitas pessoas oferecem conselhos, 
mas nenhuma delas deve ser levada a sério. 
0 relacionamento amoroso vai esquentar 
muito. E pode ser corn um/a virginiano/a. 

CAPRICÔRNIO Voeê recebe um présente luxuoso, talvez um 
objecta de arte. Quem enviou estâ tentando 
fazer as pazes depois de uma discussào. 
Aceitar ou nâo é sua escolha. Mas lembre-se 
que perdoar faz bem à aima. 

AQUARIO Aproveite um tempo para meditar, examinar 
os vârios ângulos de uma situaçào polémica. 
Hâ pessoas que insistem em afirmaf que 
voeê tem poderes extra-sensoriais - e voeê 
vai acabar comprovando isso. 

PEIXES Siga sua intuiçâo, obedeça à sua voz interior. 
Pessoas que voeê respeita o/a consultarâo 
sobre assuntos pessoais e profissionais. Um 

! nativo de Câneer exerce uma importante 

influência na sua vida neste momenta 

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

(H 
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mmM CRUZADAS 
1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 

10 

11 
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VERTICAIS: 
I- Baixio;sobrepor; 
aparência.2-Exasperar; 
tarugo. 3- Gatuno; corner. 
4- Ligar;colorir. 
5- Consoante dupla; nota 
musical; cantiga. 6- Simb. 
Quim. do érbio; chamada; 
abrev. de antigo. 7- Possui; 
desertos; lavas âsperas e 
esco reâceas. 8- Paixâo; 
batrâquio; campeâo. 
9- Lavrada; Lavrem. 
10- Acometo; pregador. 
II- Prédestina; pompa. 
12-Altar; rezas; écoa. 

HORIZONTAIS: 
1- Misero; patranha; canseira. 2- Terra arroteada prôpria para cultura; acabar. 3- 
Tramar; domicilio. 4- Indignara; estripe. 5- Unir; base; nota musical. 6-0 sustento; 
crava; brisa. 7- Sufixo; bomança; capa sem mangas. 8- Poeira; o sono dos bébés; 
lavras. 9- Desaranjo mental; curar. 10- Castrara; cerdas. 11-Instrumento musical 
de sopro; movimento. 12- Grande quantidade; ligas; desgaste. 

Saliiçôci; lia <;cuia[ia iufs<;{ttîa 
HORIZONTAIS: 
I- Casulo; opais. 2-Oca; ara; ulmo. 3- La; 
aparentar. 4- Alisaria. 5- Romàs; môr; pa. 
6- Cio; rés; par. 7- Por; pus; aer. 8- As; 
sem; arcar. S)-Calafrio. 10- Exonerara; em. 
II- Lima; aro; ira. 12- Àsaro; ozonar. 

VERTICAIS: 
I- Colar; panela. 2-Aça; ocos; xis. 3-Sâ; 
Amir; coma, 4- Alào; sanar. 5-Lâpis; pele. 
6-Oras; rumara. 7- Aramas; Faro. 8- Eros; 
arroz. 9- Punir; aria. 10- Alta; peco; in. 
II- Imà; para; era. 12- Sorvar; rimar. 
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Engenheiro brasileiro faz parte da 
terceira maior empresa de fabricantes 

de avides no Mundo: A Bombardier 

Por: 
Denise 
Guimarâes 

O engenheiro Celso Sensini, 
tem 42 anos, nasceu na 
cidade de Sâo Vicente, 
interior de Sâo Paulo, é 

casado e tem dois filhos. Graduado 
em Engenharia Mecânica hâ 19 anos 
pela Universidade de Taubaté, este 
brasileiro veio para o Canada em 
maio de 97 a convite da Bombardier 
aerospace group, uma empresa 
canadiana especializada na 
fabricaçâo de aviôes. Desde entâo, ele 
é O Chefe do 
Departamento de 
Engenharia de Produçâo 
de Aviôes da 
Bombardier e comanda 
uma équipé de 30 
engenheiros e técnicos. 
O Milénio foi conhecer 
de perto o profissional 
que esta importante 
companhia fez questâo 
de trazer do Brasil para 
trabalhar no Canada. 
M: Quai é a especializaçào do senhor 
em aeronâutica? R: Nos ùltimos 15 
anos tenho participado em vârios 
cursos de especializaçào, 
relacionados corn projectos de 
aeronaves e direcçâo de projectos 
aeronâuticos dos quais destaco: 
Direcçâo de Projectos (ITA - Institute 
Tecnolôgico de Aeronâutica-Brasil); 
Direcçâo de Projectos Aeroespaciais 
(Centro Nacional de Estudos 
Espaciais- Toulouse/França) e 
Airplane Preliminary Design (The 
University of Kansas-E.U.A.). M: 
Durante quanto tempo o senhor 
trabalhou na Empresa Brasileira de 
Aeronâutica S/A (Embraer) no 
Brasil? Quais eram as suas 
responsabilidades e o cargo que 
ocupava? R: Trabalhei na Embraer 
durante 15 anos, antes de vir para o 
Canada. Iniciei como Engenheiro 
Mecânico e o meu ultimo cargo foi de 

Gerente Técnico do Programa EMB- 
120 Brasilia. As responsabilidades 
deste ultimo cargo eram: 
Planeamento, prioridades, e contrôle 
de prazos, custos e actividades do 
Programa; garantir a integraçâo 
técnica do programa; aprovar 
mudanças no conteüdo técnico do 
mesmo; autorizar e responder pelas 
despesas dentro do orçamento 
previsto; analisar e aprovar relatôrios 
(trabalhos técnicos relevantes); 

assegurar que os recursos 
necessârios estivessem 
disponiveis para atingir as 
metas preestabelecidas e 
centralizar o contacto 
corn o cliente e outras 
areas da empresa. 
M: Quais sâo as suas 
funçôes e 
responsabilidades na 
Bombardier? R: Ocupo 
na Bombardier o cargo de 
Chefe do Departamento 

de Engenharia de Sistcmas dos 
Programas DASH 8 S100 / 200 / 300. 
Este Departamento compreende a 
engenharia mecânica, os comandos 
de voo, propulsâo, 
electrônica/aviaçâo, trem de 
aterragem, combustivel, 
pressurizaçâo, ar condicionado, 
enfim, todos os sistemas que 
compôem o aviâo. As minhas 
responsabilidades e funçôes na 
Bombardier sâo, essencialmente, as 
mesmas do cargo que eu ocupava na 
Embraer. 
M: Como é o seu dia-a-dia na 
empresa? R: O meu dia-a-dia é bem 
dinâmico. A Bombardier é uma 
empresa extremamente dinâmica e a 
todo momento me sinto envolvido em 
novos desafios e sempre agindo 
integrado num grupo grande de 
pessoas. O meu horârio ùtil é de 40 
horas semanais, mas, normalmente 

trabalho 50 e algumas semanas até 60 
horas. Gosto do que faço e nào me 
preocupo corn o nùmero de horas de 
trabalho mas sim corn o resultado do 
trabalho. 
M: O senhor jâ teve algum problema 
grave no trabalho? R: Nâo tenho 
registrado nenhuma grande 
dificuldade no trabalho ou de 
adaptaçâo. Quando trabalhava na 
Embraer, eu viajava constantemente 
para outros paises e estava sempre em 
contacto corn varias empresas e 
pessoas e por isso me adaptei 
râpidamente aqui. Para mim, o maior 
desafio foi, recém-chegado do Brasil, 
ter de dirigir um grupo de 
canadianos que jâ trabalhava na 
Bombardier hâ alguns anos. No inicio 
foi estranho para mim e também para 
eles, mas, hoje estâ tudo bem e o 
relacionamento corn os meus colegas 
de trabalho tem sido muito bom. 
Aproveito a oportunidade para 
agradecer o apoio que recebi de 
todos, quando cheguei do Brasil. M: 
Quai é a experiência do senhor na 
fabricaçâo de aviôes, tante no Brasil, 
como em outros paises? R: Na 
Embraer, trabalhei 
nos Programas: EMB - 
120 Brasilia, aviâo de 
30 passageiros, 
pressurizado e corn 
mais de 300 unidades 
vendidas. Trabalhei na 
Engenharia de 
Sistemas Mecânicos; 
CBA - 123 Vector, 
aviâo de 19 
passageiros, pressurizado, corn teto 
operacional de 40.000 pés. 
Engenharia de Sistemas Mecânicos; 
AMX - aviâo subsônico militar de 
ataque ao solo, desenvolvido em 
consôrcio Brasil-Itâlia. Supervisor de 
Engenharia de Sistemas; EMB - 312 
Tucano, aviâo de treinamento militar. 
Elder Técnico; EMB - 145, aviâo de 
50 passageiros, pressurizado, corn 
teto operacional de 40.000 pés. Este é 
o aviâo que concorre directamente 
corn o aviâo CRJ da Bombardier. 
Supervisor de Engenharia de 
Sistemas. Na Bombardier, apoio ao 
processo de certificaçâo do sistema de 
protecçào contra gelo do LEAR 45, 
aviâo executivo fabricado pela 
Bombardier/Learjet e Sustaining dos 
aviôes Bombardier de Havilland 
DASH 8 S100/200/ 300. 

M: O senhor é o ùnico brasileiro que 
trabalha na empresa? Como é que se 
sente, ao vir para o Canadâ 
contratado pela Bombardier? R: Eu 
nào sou o ùnico brasileiro, hâ outros 

que também trabalham em Toronto e 
alguns em Montreal (todos sâo 
engenheiros). Pessoalmente, senti e 
ainda me sinto muito bem por ter 
sido convidado para trabalhar numa 
empresa como a Bombardier, que é a 
terceira maior fabricante de aviôes no 
mundo, atrâs apenas da Boeing e da 
Airbus, e é a primeira na categoria de 
aviôes regionais. Profissionalmente^ 
vir para o Canadâ corn o contrato de 
trabalho jâ assinado corn a 
Bombardier, foi e tem sido uma 
experiência muito importante para a 
minha carreira. 
M: O senhor tem um contrato de 
trabalho exclusivo e por quanto 
tempo? R: O contrato que assinei corn 
o Bombardier é por tempo ilimitado e 
eu nâo tenho intençâo de voltar ao 
Brasil a curto prazo. 
M: A sua familia jâ se adaptou ao 
Canadâ? R: Graças a Deus, a minha 
esposa, Isabel, e os meus filhos, 
Thiago e Tatiane de 15 e 12 anos 
respectivamente, jâ estâo bem 
adaptados ao pais. Quando 
decidimos mudar para o Canadâ, 
sabiamos sobre o rigoroso inverno. A 

melhor maneira que encontrâmos 
para fazê-lo passar mais râpido foi o 
envolvimento em vârias actividades 
durante a estaçâo. Toronto estâ bem 
preparada para o inverno e oferece 
uma variedade de shows, cinemas e 
shoppings centers, entre outras 
atracçôes. Além do mais gostamos 
muito de viajar e fazemos isto sempre. 
No inverno, o esqui diverte muito a 
familia e no verào, eu e o meu filho, 
tentamos jogar golf. Ainda estâ meio 
dificil mandar a bola na direcçâo 
certa, mas, acreditamos que este nào 
vai ser um desafio muito grande. 
Corn um pouco de treino tudo vai se 
resolver. 

M: O que é que mais gosta no Canadâ 
e o que mais detesta? R: O que mais 
gosto neste pais é a tranquilidade de 
poder ir para a rua e nào ser assaltado 
(ou pelo menos as hipôteses sâo 
infinitamente menores que no Brasil) 
e o que menos gosto (nào chego a 
detestar) é a duraçào do inverno, que 
considero muito longo. 

Dra. Tatyana Craescu, D.D.S. 

O mais completo e moderno 
serviço de cirurgia dentària, 

limpeza de dentes e cuidados corn 
a boca. 

i^Aceiiam-se todos os tipos deseguros ikAbertos à noite (Terças e Quintas) 
üParque de estacionamenlo nas traseiras 'kFala-se Português 

Para uma consulta telefone: 787“8897 

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



22 PAGINA JOVEM 
Sexta-feira, 28 Maio, 1999 

O MILÉNIO 

31 de Maio é DU NUNDUL SEN TABACO 
O abuso do tabaco é um dos problemas mais sérios e preocupantes na area da saüde 
püblica, nâo sô neste pais, mas um pouco por todo o mundo. A cada ano morrem 3 

milhôes de pessoas no mundo por abuso do Tabaco. £stima-se que até 
ao ano 2020,10 milhôes de pessoas morrerâo por causa do tabagismo. 

Embora pareça ser 
algo normal o 
facto de tantas 
pessoas 
fümarem hoje 
em dia, a , 
verdade é / 
que as 1 
consequências ^ 
do tabaco sâo 
alarmantes. 

Mais alarmante ainda é saber- 
se que existe tanta informaçào 
e tanto alerta para o caso e que 
nada é feito para o combater. 
Quando dizemos que a droga é 
flagelo do século, nâo devemos 
pensar apenas em substâncias tais 
como a cocaina, a heroina e outras do 
género. Devemos ver que uma das 
drogas que mais afecta a sociedade é 
o Tabaco. 
Mas afinal o que é o tabagismo? E jâ 
que esta pagina é dedicada aos jovens, 
porque fumam os mais novos e o que 
sera que tanto os influencia? Bom, 
vamos ao inicio e à informaçào. 

yo smi^( I Segundo os livros 
' - de saüde e os 

entendidos, o 
tabagismo é uma 
doença de 
evoluçâo crônica 

ocasionada pelo 
consumo regular e 
periôdico de tabaco 

determinando 
frequentemente um 

descontrole no consumo de 
substância, bem como o 
surgimento de uma série de 

sintomas cognitivos, 
comportamentais, emocionais e 

fisiolôgicos, provocados pela privaçâo 
do consumo, levando aos usuârios a 
experimentarem intenso sofrimento. 
Mais ainda, a nicotina é um excitante 
do Sistema Nervoso Central. Cerca 
de 25% da nicotina inalada atinge o 
cérebro em 15 segundos e sua vida 
ùtil é de 2 boras. 
No entanto, hâ também aqueles que 
indirectamente sâo afectados pelo 
fumo do tabaco, mesmo sem serem 
fumadores. E que o nâo fumador. 

também chamado de fumante 
passive, é aquele que embora nâo 
fume directamente o cigarro, inala de 
forma indirecta o fumo proveniente 
da queima do cigarro e da expiraçào 
do fumante. Ao fim de um dia de 
trabalho num ambiente poluido por 
cigarro os fumantes passives poderâo 
ter fumado o équivalente a 10 
cigarros e as esposas de maridos 
tabagistas adquirem 2 a 3,5 vezes 
mais câncros de pulmâo do que a 
verificada entre aquelas cujos 
maridos nâo sâo fumadores. 
Quanto à segunda questâo, porque 
razào os jovens fumam, hâ um 
determinado numéro de factores 
complexes e inter-relacionados que 
predispôem os jovens a fumar, e este 
nûmero varia entre individuos e entre 
populaçôes. Anos de pesquisa, no 
entanto, identificaram certes factores 
que em gérai desempenham um papel 
na iniciaçào ao fumo. Esses factores 
incluem altos niveis de aceitabilidade 
social dos derivados do tabco, 
exposiçào e vulnerabilidade ao 
empenho da publicidade da indüstria 

do tabaco, disponibilidade e 
facilidade de acesso aos produtos, 
imitaçâo dos pais e dos idoles e 
pressâo dos colegas do grupo. 
Finalmente, vamos apenas dizer, uma 
vez que este tema dâ pano para 
mangas, o papel da propaganda é 
crucial para o processo de 
condicionamento do adolescente. Nos 
anüncios, os fumadores sâo 
apresentados como charmosos, 
populares, independentes, 
aventureiros e sensuais. Ao 
seleccionar marcas que apresentam 
essas imagens os jovens sentem que 
estâo internalizando essas mesmas 
caracteristicas. Cabe à sociedade e, 
acima de tudo, aos pais e directores 
escolares, dedicarem-se totalmente a 
combater este flagelo para que as 
estatisticas comecem a apontar os 
cases que desistiram de fumar, ao 
invês de apontarem os cases que 
anualmente morrem devido ao fumo 
do tabaco. 
Sigamos o tema que este ano foi 
escolhido para o Dia Mundial sem 
Tabaco - «Parar de fumar». 

Historia de "santinha" da ilha Terceira em livre 
Um livre corn a biografia de uma 
jovem violada e assassinada em 1947, 
a quem sâo atribuidos milagres, é 
lançado em Junho na ilha Terceira, 
Açores. 
Intitulada "Maria Vieira, mârtir dos 
Açores", a obra é da autoria do 
professor Antonio Neves Leal e 
aborda o crime que abalou a Terceira 
e o fenômeno de devoçâo apôs a 
morte da jovem, que transformou o 
local do assassinio num centre de 
culte corn relates de milagres. 

O crime ocorreu num terreno da zona 
do "Arrabalde" junto à freguesia de 
Sâo Sebastiào onde actualmente se 
ergue um temple mandado construir 
por um emigrante em cumprimento 
de uma promessa a Maria Vieira. 
Junto ao temple foi, também, erguida 
uma cruz corn a foto da jovem, onde 
diariamente sao depositadas vêlas, 
flores, e fotografias de pessoas em 
promessa por afliçôes de diversas 
ordem. O antigo pâroco daquela 
freguesia, Coelho de Sousa (jâ 

falecido), procurou iniciar o processo 
de canonizaçào de "Maria Vieira", 
intençâo que ainda se mantém por 
parte de muitos dos habitantes, mas 
que admitem a existência de muitas 
dificuldades. A obra de Neves Leal, 
com 250 paginas traça na primeira 
parte uma panorâmica geogrâfica e 
histôrica daquela época e, numa 
segunda, o culto em torno de Maria 
Vieira até à présente data. Segundo o 
comendador e padre Julio da Rosa, o 
livro "révéla um profundo 

conhecimento dos factos, fazendo um 
estudo sociolôgico e temâtico muito 
elucidativo". O terceiro capitulo da 
obra inclui 141 quadras populares 
retiradas de danças de entrudo, 
tipicas da época do Carnaval, e a 
quarta parte da obra colige 
depoimentos de devotos. Neves Leal 
analisa, ainda, a posiçâo da Igreja 
Catôlica quanto ao fenômeno "Maria 
Vieira", reservando para o final da 
obra vârios textos publicados na 
imprensa sobre a jovem. 

DRIVE ME 
CAR RENTAL 

AulmmeU & Catiinkdii (7 e 8 
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25-B Carîboo Ave., Toronto Tel: 604^4555 ^ 

ASSINE E DIVULGUE 
Assinatura 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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Por; Jamie Ma   W!<i "" is um 
igrupo 

de jovens luso- 
descendentes que sempre apreciou um dos aspectos 
da cultura portuguesa que atinge qualquer pessoa, 
dependendo dos gostos de cada um, a mûsica. 
Jorge Sousa, Joe Carreiras, Jeff Silveira e Nuno 
Maltez sâo os elementos que compôem este grupo 
musical que eles unanimamente baptizaram de 
Filhos da Mae. 
E claro que a primeira pergunta que me surgiu foi 
a de como chegaram a uma conclusâo para o nome 
do grupo. A resposta, entre sorrisos, foi simples: 
tudo começou na brincadeira, mas depois a ideia 

foi levada mais a sério; acharam que como jâ eram 
um grupo corn um estilo musical diferente daquele 
a que a comunidade se tinha habituado, porque 
nâo também um nome que de igual modo ficasse 
na mente do pùblico. E na verdade, tanto o grupo 
como o seu nome jâ estâo a ficar bem conhecidos. 
O estilo musical dos Filhos da Mae, segundo me 
disseram (e que tive o prazer de o confirmar), é um 
misto das grandes correntes musicals modernas, 
nas quais a camadajovem portuguesa se identifica. 
Tudo começou em Outubro de 1998 quando 
concorreram ao Festival da Cançâo da CIRV-fm e, 
consequentemente, lançando-se ao pùblico na 
passagem de ano 98-99 na Casa do Alentejo. Foi 
entâo que a decisâo do lançamento dum CD 
começou e agora, apôs alguns meses de grande 
esforço e trabalho, essa decisâo jâ se tornou 
realidade. O CD intitulado corn o nome do grupo, 
teve o seu lançamento hâ duas semanas e é 
constituido por dois temas originals - Mulheres da 
Noite e Tu serâs minha. Este CD de "introduçâo" 
ao grupo jâ tem a continuidade prevista para um 
segundo CD cujo lançamento serâ por volta do mês 
de Abril do ano 2000 e no quai, segundo me 
informaram, estarâo cerca de dez a onze temas corn 
mais algumas surpresas. 
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 ^  
O CD "Filhos da Mae" teve uma boa reacçâo do 
pùblico e, diga-se de passagem, jâ era tempo de 
alguém lançar este estilo de mùsica moderna e que, 
segundo os prôprios, "...a juventude merecia algo 
diferente, mais propicio à idade e nos tivemos a 
'coragem' de lançar um CD corn este estilo na 
comunidade; tentamos sempre dar 110% de esforço 
nos concertos e gostamos da interactividade corn o 
pùblico". 

Por fim, pedi que deixassem uma mensagem aos 
jovens (de todas as idades) e que foi a seguinte: "... 
façam tudo aquilo em que acreditam e tenham 
coragem para continuar os vossos sonhos mesmo 
que haja quem os contradiga... E, (entre sorrisos) 
comprem o nosso CD!" 

Da minha parte e da équipa do Milénio, desejamos 
o maior sucesso e força. Continuem! 

Scmana Académica da UTPA 
i Por Ana Fernandes 

Para além de celebrar uma semana académica, a Associaçào Portuguesa da 
Universidade de Toronto celebrou este ano o 15° ano da sua existência. 
Como sempre, houve a preocupaçâo de explorar as diferenças e igualdades 
existentes entre as duas culturas que nos sâo comuns: a portuguesa e a 
canadiana. Decorreu de 10 a 15 de Maio e foi composta por um excelente 
elenco de artistas locals, assim como maravilharam a nossa comunidade 
corn a excelente actuaçâo do grupo de fados de Coimbra - Porta Férrea - 
directamente vindos de Portugal. 
Em conversa corn o Nuno Azevedo, um dos responsâveis por esta 
magnifica semana, descobrimos que foram dedicados dias ao Norte, 
Centro e Sul do Continente Português, assim como, um dia dedicado às 
ilhas. O objectivo destes dias, segundo nos informou o Nuno, foi o poder 
dar a oportunidade aos Luso-descendentes de conhecer melhor Portugal; 
foi uma espécie de "viagem" onde se viu o traço distinto do nosso pais, a 
nivel gastronômico, musical e cultural. 
Como nâo podia deixar de ser, houve também a famosa noite da juventude, 
este ano baptizada pelo nome de Noite de Sangria - aliâs uma noite muito 
consagrada para o prezado estudante português. Esta noite teve a 
participaçâo especial das universidades York e Western, uma bonita 
maneira de os nossos jovens demonstrarem que a uniâo faz a força e que 

existe sempre uma ligaçâo entre as vârias associaçôes estudantis a nivel 
universitârio. 
Resta, assim, lembrar a apoteôse desta semana, a quai foi um verdâdeiro 
sucesso para estes incansâveis estudantes que viram o encanto do pùblico 
perante o maravilhoso espectâculo que proporcionaram os artistas e 
convidados, assim como o quarto lançamento da revista "Origens". 
Como mensagem final o Nuno disse que "...gostaria que a comunidade 
continuasse a apoiar este tipo de inciativa jovem, assim como tudo luso- 
canadiano, uma vez que os jovens sâo o futuro desta comunidade. Da 
nossa parte temos apenas a acrescentar que estâo de parabéns pelo trabalho 
desempenhado e continuem a incentivar os mais novos a seguirem as 
pegadas que vâo traçando ao longo da vossa caminhada. Bem hajami 

BOAT CRUISE ANUAL 
YUPA E UTPA 

As associaçôes da univesidade York e de Toronto levam a efeito jâ este 
domingo, 30 de Maio, o seu "boat cruise" anual. Para mais informaçôes 
poderâo contactar as respectivas associaçôes ou o Nuno através do 824- 
3261. A partida serâ às 19:30 do 257 Queens Quay. Haverâ jantar e a noite 
serâ abrilhantada corn mùsica inglesa e portuguesa para dançar. Nâo perça 
mais esta iniciativa jovem que bem merece todo o apoio. 
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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 

Agenda 
comunllaria 

-A "ACAPO", coloca o primeiro galhardete da Semana 
de Portugal, dia 29, às 11:00 am, junto da Padaria Nova 
Era. 

Sabado, 29 de Maio, o Canadian Madeira Club festeja o 
seu trigésimo sexto aniversario com um jantar 
comemorativo, bade com o Conjunto Europa, bolo e 
champanhe. Réservas: (416) 533-2401. Parabéns. 

-A "Casa dos Açores, em Toronto, realiza um "Pot Luck 
Dinner", sâbado, 29, e bade com o Conjunto "Os 
Vadios". 

-A Irmandade do Divino Espirito Santo da Igreja do Sao 
Salvador do Mundo, em Mississauga, realiza as suas 
testas a 28, 29 e 30 de Maio, na Igreja de Cristo-Rei. No 
domingo, ao meio-dia, Missa Solene na Igreja de Cristo- 
Rei, seguindo-se o Cortejo das Coroas acompanhado da 
Banda N.Sra de Fâtima, de Brampton. Entre as 2:30 e as 
4 pm, serâo servidas as tradicionais sopas do Divino 
Espirito Santo. Depots do bade com o DJ Nazaré Praia, 
sorteio das DOMINGAS. Informaçôes através do 
présidente da Comissâo-99, Joào Gonçalves, pelo telef: 
(905) 507-0345. 

-Domingo, 6 de Junho, a organizaçâo "The Heart and 
Stroke Foundation of Ontario", realiza o seu 12o. anual 
"Becel Ride For Heart" com a presença de mais de 
12.000 ciclistas pedalando a partir da Ontario Place 
Bridge corn o sinal de partida a ser dado pelo Mayor 
Mel Eastman... Info: (416) 486-7433. 

-Domingo, dia 6 de Junho, a Irmandade "ESPIRITO 
DAS ILHAS" dos Amigos dos Açores de Toronto, 
realiza a sua festa do Espirito Santo, na Igreja da 
Ressurreiçâo, no 1021 College St., corn o Cortejo 
Tradicional a sair pelas 13:00 horas. Ap6s a Missa serâo 
servidas as Sopas do Espirito Santo, confeccionadas à 
moda do Pico. Info: (416) 651-4045. 

-Quinta-feira, 17 de Junho, o TeatrOVAL apresenta, em 
ante-estreia para convidados e Orgâos de Comunicaçâo, 
a peça "O Nosso Baile", uma retrospectiva dramâtica e 
musical sobre a evoluçâo da comunidade emigrante de 
Portugal, em Toronto. 
A apresentaçâo terâ lugar no Tasca, 262 Augusta 
Avenue, às 19:30. 
Esta peça serâ apresentada ao pùblico, no mesmo local, 
nos dias 25 e 26 de Junho. Info: (416) 244-1986. 

-A 28 e 29 de Maio e 4, 5 e 6 de Junho, a organizaçâo 
Portuguese Canadian Integration Movement, realiza as 
suas grandiosas festas do Divino Espirito Santo, no 
Graciosa Community Centro e na Igreja de Santa 
Maria, em Oakville, respectivamente. Info: (905) 281- 
9254. 

^ EFC & associates ^ 

I Contabilista - conselhos financeiros - | 
I pequenos négocies - empréstimos, etc... | 

I Contacte Sandy (905) 738-9073 

- A Quality Meats nécessita, com urgêneia, 
Cortadores de carne e ajudantes de 
Cortadores. Aprendam uma nova profissao 
na Quality Meats, em Toronto. 
Telefone: (416) 403-7675. Falem com Alex. 

A Downtown Chrysler, précisa de 
représentantes de vendas, masculinos ou 
femininos, que falem português e inglês. 
A Chrysler procura personalidades corn atitude 
positiva, entusiâsmo e independência. 
Nâo precisam experiência. 
A Chrysler oferece bom piano de comissôes, 
beneficios médicos e outros. Chame para: (416) 
345-9900 para apontamento ou enviem résumé 
pelo Fax: (416) 345-1577. 

Precisa-se de cozinheiro corn experiência. 
TEL.: 533-9856 

Precisa-se de pessoal para lavar loiça. 
TEL.: 603-6522 

Companhia de jardinagem tem em aberto 8 
posiçôes para Oakville e Mississauga. 
TEL.: 821-1281 

Precisa-se de cabeleireira corn experiência. 
TEL.: 588-4002 

Precisa-se de pessoal para trabalhar nos telhados. 
Entrada imediata. 
TEL.: 247-8970 

Aluga-se espaçc para escritôric/ Sala 
de reuniâc/ sala de cenferêneia. 
Para mais infc telefcne para: 
(905) 738-9073 e fale ccm Alena 

Aluga-se Icja ccm 2,000 metres 
quadrades ne rés de châc mais cave. 
Renda baixa. 
963 BIccr St. W. TEL.: (416) 579-6811 

Aluga-se apartamentc ccm 3 quartes, 
sala cemum, estacienamente e cutras 
facilidades. 
Infcrmaçôes: (905) 677-5184 
(entre as 9 am e as 5pm) 
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Continuaçâo da pâgina 1 

Os meus amigos do Canada merecem que o Santa Clara suba à la. Divisâol 

A grande festa de aniversârio do Clube Desportivo Santa Clara de 
Toronto, realiza-se sâbado, dia 5 de Junho, no Resurection Hall, corn 
inicio às 19:00 boras. Actuarâo na festa, o Conjunto "Os Panteras" e o 
rancho Folclôrico do Clube Académico de Viseu de Toronto. 
Informaçôes e réservas: (416) 537-5605. 
No dia imediato, domingo, o Clube Desportivo Santa Clara de Toronto 
defronta a équipa das Velhas-Guardas do C.D.Santa Clara, no Lamport 
Stadium, às 15:00 boras, com entrada gratis. 
Parabéns ao Clube Desportivo Santa Clara de Toronto pelo aniversârio 
e pela "prenda" que oferecem aos sôcios e amigos, as Velhas-Guardas do 
clube-mâe, de Sâo Miguel. 

CÆJ\rMÆÆÆë O 

tnTôo conifiCTt “O niLCniO” 
Ê fmunciÊ os SEUS PRODUTOS DE COMPRO E VEnDfl. 

rm Pflcmfl DOS CLflSSincflDOS. 
TALé COM O nosso DEPARTOMEMTO DE PUBLICIDADE. 

aquilo que quer e sabe muito bem 
estar dentro do relvado. Os jogadores 
assimilaram bem o meu esquema de 
jogo e, hoje, nâo é preciso dizer-lhes 
muita coisa... Jogam corn a bola nos 
pés, pelo châo, pelo ar, corn boa e 
coordenada movimentaçào. Em 
termos de futebol talvez seja a 
melhor... 
-As constantes viagens de aviâo 
afectam de algum modo a équipa? 
-Claroî-Respondeu de pronto. Manuel 
Fernandes.- Sâo 16 ou 17 vezes que o 
fazemos...Sâo 9 horas de viagens, se 
incluirmos o autocarro para os 
Estâdios. Mas, temos um bom grupo 
de trabalho e jogadores corn boa 
capacidade de sofrimento. 
-Corn ou sem passagem à la. Divisâo, 
o Manuel Fernandes ira manter-se no 
Santa Clara? 
-Sim, esta tudo acordado para que 
fique mais 2 anos no Santa Clara. 
Sinto-me bem... 
-Como se sente o Manuel Fernandes, 
grande personalidade do futebol, a 

viver numa terra tâo pequena? 
-Nesta vida do futebol temos muitas 
vezes de fazer opçôes. Eu sou 
profissional e jâ vivi em muitos 
lugares pequenos -até sou natural de 
um lugar bem pequeno-, portanto nâo 
estranho nada. Eu vivo para a minha 
profissâo e estou num sitio bonito, 
onde as pessoas me dedicam muito 
carinho... Em Sâo Miguel, nâo tenho 
problemas! 
-E, de Toronto, jâ tem saudades? 
-Fui muitas vezes corn o Sporting a 
Toronto.-Fez uma pausa e depois de 
um suspiro forte, acrescentou.- Os 
imigrantes portugueses do Canadâ e 
USA sâo excepcionais. Hâ uma 
comunidade muito grande açoriana e 
séria muito bonito que o Santa Clara 
subisse à la. Divisâo, para podermos 
comemorar em conjunto a subida. Os 
meus amigos do Canadâ, em 
particular os açorianos, merecem que 
o Santa Clara suba ao Nacional da la. 
Divisâo. E corn este espirito que 
vamos ai defender as cores do Santa 

Clara. 
-O Santa Clara vai defrontar o 
Toronto Lynx, uma équipa estilo 
inglês, corn muita força e velocidade. 
Quai a estratégia para o jogo? 
-Nâo sei de momento pois, para mim, 
conta agora os jogos que nos faltam, 
em especial o ultimo, contra o 
Desportivo das Aves, em casa, e que 
poderâ decidir a subida. Sô depois me 
debruçarei sobre o Lynx. Nâo 
seremos "pera doce" para ninguém!- 
Garantiu Manuel Fernandes. 
-Bom, reafirmamos o desejo de boa 
sorte para o Santa Clara e 
gostariamos de registar uma 
saudaçâo do Manuel Fernandes para 
Toronto e sens amigos... 
-Vamos ai procurar dar uma grande 
alegria a todos os açorianos e a 
todos os que gostam de futebol. Os 
Santaclarenses podem confiar em 
nos! Posso dizer que 
sinto muitas saudades 
dos muitos amigos que 
tenho no Canadâ e, 
sinceramente, conto 
vê-los. Até daqui a 
quinze dias! 
Éstamos convictos que 
o "Manel", como é 
conhecido na giria 
futebolistica, nâo nos 
vai deixar mal. Por 
isso, também estou 

convencido que os seus amigos e, nâo 
sô, vâo vê-lo e aplaudi-lo, dia 5, no 
Varsity Stadium. Ele e a sua équipa 
bem o merecem. Mesmo que nâo 
suba de Divisâo, o Santa Clara tem 
justificado todas as esperanças dos 
seus dirigentes e dos seus sôcios. 

JMC 

Manuel Fernandes, 
treinador do Desportivo 

Santa Clara, Sâo MigueL 

31 DE JELHO 

-Passeio a Montreal, 

Horatorio S. José, 

l^uebec Citj, Igreja 

de Santa Anna e 

Ottawa, por 3 dias. 

26 DE AGOSTO 

"Passeio às lestas do 

Di vino Espirito Santo 

em FaU River. Saida na quinta-feira às 7pm 

e,regresso a 30 de Agosto. Preço do DES: 

$93. por pessoa. 

PARA WAIS IWFORMtAÇÔES TEJCEFOWE: 

WiARIA SirUA (905) 624-4545 
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Osenhor "Penta" da Costa, esta radiante 
como nunca. Com toda a justiça. O seu 
clube, que é uma "naçon", sagrou-se 

campeâo e pela quinta vez consecutiva, o que é um 
feito ünico na histôria do futebol português. Um 
feito que é bem dificil de ser atingido por outro 
clube português -nâo escrevo impossivel, porque 
isso nâo corresponde à teoria...!- pois, o F.C.Porto, 
reüne uma série de predicados que os rivais nâo 
têm nem de perto nem de longe. Arrisco até, 
escrever, tal como jâ o disse a vârios amigos, que o 
sexto campeonato...estâ no papo-azul-e-branco! 
Porquê? Porque a mâquina Pinto da Costa esta 
montada e afinada e, os outros, nem présidentes à 
altura têm. Hâ o Boavista, vizinho do lado, mas o 
"jogo" nortenho é tâo visivel que nâo se vislumbram 
as "zangas de comadres" como acontece em Lisboa. 
Até nisso o Pinto da Costa, deu liçôes. O que me 
espanta é que apôs tantos campeonatos "sacados" 

NHL “f INAir 
Divisâo Ocidental 

^ Data 
Dom. 23 Mai 
Ter. 25 Mai 
Qui. 27 Mai 
Sab. 29 Mai 
Seg. 31 Mai 
Qua. 2 Jun 
Sex. 4 Jun 

Encontro horârio 
Toronto 4 Buffalo5 
Toronto 6 Buffalo 3 
Buffalo - Toronto 19.30 h 
Buffalo - Toronto 19.30 h 
Toronto - Buffalo 19.30 h 
Buffalo - Toronto 19.30 h 
Toronto - Buffalo 19.30 h 

Divisâo Oriental 

Data 
Sab. 22 Mai 
Seg. 24 Mai 
Qua. 26 Mai 
Sex. 28 Mai 
Dom. 30 Mai 
Ter. ljun 
Qui. 3 Jun 

Encontro 
Dallas 1 Colorado2 
Dallas 4 Colorado2 
Colorado - Dallas 
Colorado - Dallas 
Dallas - Colorado 
Colorado - Dallas 
Dallas - Colorado 

horârio 

19.30 h 
19.30 h 
14.00 h 
19.;10h 
19.30 h 

Viva o PENTA-CAMPEÂO 
ao Sul, ainda nâo tenham percebido isso! Restam 
dûvidas de que o sexto campeonato tem o caminho 
aberto e atapetado de rosas? 
Por mim, julgo que nâo. Nem meto nisto os 
ârbitros, o "jogo" a preto-e-branco. Esta, é uma 
opiniâo pessoal, nada mais. Benfica e Sporting, 
com tanto dinheiro deitado à "rua", corn muito 
sacrificio la chegaram à Taça UEFA, o que nâo é 
mau de todo, olhando ao que mereciam... 
Académica e Desportivo de Chaves, disseram 
adeus à la. Divisâo e, Alverca e Beira Mar, vâo suar 
as estopinhas até à ultima apitadela, para saberem 
quai deles vai até à Divisâo de Honra. Assim, o jogo 
Benfica-Sporting, nâo vai ter o mesmo "fogo" que o 
habituai porque, as chamas, vâo ter lugar nos jogos 
Alverca - Guimarâes e Salgueiros - Beira Mar. 

Quem dira, anos atrâs, que um Benfica-Sporting, 
passaria despercebido?!... 

JMC 

anos depo: 
Os ingleses do 
Manchester United 
sagraram-se quarta- 
feira campeôes 
europeus de futebol 
pela segpunda vez no 
seu historial, ao 
vencerem os alemâes 
do Bayern Munique 
por 2-1, na final da 
Liga dos Campeôes 
1998/99, disputada 
em Barcelona. O 
internacional 
germânico Mario 
Basler colocou os 
germânicos em 
vantagem logo aos 06 
minutos, mas os 
suplentes 
Sheringham e 
Solskjaer, jâ no f>eriodo de descentes 
91 e 93 minutos), 

deram a vitôria e o 
titulo ao Manchester, 
que répété o feito de 
1968, quando venceu 
o Benfica na final da 
Taça dos Campeôes 
apôs prolongamento. 
O Manchester 
United junta assim o 
titulo europeu ao 
titulo inglês e à 
conquista da Taça de 
Inglaterra, uma 
"tripla" inédita. 

Boavista quer despenalizaçâo de Luis Manuel 
o Boavista enviou uma reclamaçâo para a 
Comissâo Disciplinar da Liga dos Clubes, visando 
a retirada do cartâo vermelho ao "trinco" Luis 
Manuel, expulso no passado sâbado no jogo de Sâo 
Luis frente ao Farense. O médio foi um dos très 
jogadores "axadrezados" expulsos na partida corn o 
Farense, da penùltima jornada do "Nacional", cujo 
desfecho (2-2) afastou o clube do Bessa da luta pelo 
titulo, desde logo assegurado pelo FC Porto. Luis 
Manuel foi admoestado corn o cartâo vermelho 

pelo ârbitro Antonio Costa, jâ em periodo de 
descontos, numa medida que os responsâveis do 
Boavista consideram incorrecta, motiyo pelo quai 
apresentaram ontem a reclamaçâo. E desejo da 
direcçâo do Boavista que o futebolista seja 
despenalizado para poder participar no jogo de 
domingo corn o Maritime, o ultimo do 
campeonato, e onde o clube pretende vencer para 
abrilhantar a festa pelo acesso à pré-eliminatôria da 
Liga dos Campeôes. 



O MILENIO 
Sexta-feira, 28 Maio, 1999 

DESPORTO 27 

Campeonato Nacional 
de Futebol da divisâo 
Classificaçôes 

EQUIPAS J V 

1 FC PORTO 33 23 
2 BOAVISTA 33 20 
3BENFICA 33 19 
4 SPORTING 33 17 
5GU1MARAES 33 14 
6SETUBAL 33 14 
7UNIAOLEIRIA 33 13 
8AMADORA 33 11 
9 BRAGA 33 9 
10FARENSE 33 10 
11 MARITIMO 33 9 
12 SALGUEIROS 33 7 
13 RIO AVE 33 8 
14 CAMPOMAIOR. 33 9 
15 BEIRA-MAR 33 6 
16ALVERCA 33 7 
17 CHAVES 33 5 
18ACADEMICA 33 4 

E D M S P 

7 3 83 26 76 
11 2 56 27 71 
7 7 68 26 64 
11 5 61 29 62 
8 11 52 39 50 
8 11 36 38 50 
10 10 34 28 49 
12 10 33 38 45 
12 12 36 50 39 
9 14 38 52 39 
11 13 42 44 38 
16 10 41 51 37 
11 14 26 45 35 
7 17 37 50 34 
14 13 32 49 32 
11 15 34 49 32 
10 18 38 66 25 
9 20 30 70 21 

Resultados da 33*Jomada Jogos da 34* Jornada 

Farense - Boavista, 2-2 
Sporting - FC Porto, 1-1 
Marftimo - Alverca, 3-3 
Beira Mar - Uniào Leiria, 1-1 
Rio Ave - Salgueiros, 2-1 
Estrela Amadora - Braga, 0-0 
Chaves - Setübal, 1-2 
Académica - Benfica, 0-3 
Guimarâes - Campomaior, 2-0 

Alverca ■ Guimarâes 
Boavista - Man'timo 
Uniâo Leiria - Farense 
Salgueiros - Beira Mar 
Braga - Rio Ave 
FC Porto - Estrela Amadora 
Benfica - Sporting 
Setübal - Académica 
Campomaiorense - Chaves 

Melhores marcadores 

35 golos: Mério JARDEL - FC Porto 
23 golos: NUNO GOMES - Benfica 
15 golos: TIMOFTE - Boavista 

“ALEX" - Marftimo 
14 golos:Elpidio SILVA - Braga 

AYEW - Boavista 
ZAHOVIC - FC Porto 

Festa do Penta vai ser de arromba! 
O présidente da Câmara Municipal do Porto 
apresentou a agenda oficial dos festejos em honra 
do FC Porto. Jorge Sampaio estarâ na Invicta para 
cumprimentar os campeôes, tal como o ministro 
adjunto, José Socrates, e o secretârio de Estado 
Miranda Calha. O trânsito vai parar para que 100 
mil se sintam mais à vontade no coraçâo da cidade 
enquanto a équipa é recebida na Câmara. E Sâo 
Joâo pela segunda vez esta semana e ainda nem 
sequer estamos em Junho. 
Nâo se conquista um pentacampeonato todos os 
dias e, se nâo houvesse outros, esse séria motivo 
mais do que suficiente para uma festa de arromba. 
Alias, jâ foi. No sâbado, logo que a matemâtica 
confirmou aquilo que se adivinhava, ninguém 
segurou os portuenses e a Praça voltou a ser o 
coraçâo de uma cidade que respira ao ritmo das 
alegrias que o seu clube mais representative 
proporciona. Mas foi, apesar do hâbito que ameaça 

Campeonato Nacional de Futebol 
II HONRA 

Classincaçâo 
CL EQUIPA J 

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

33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 

Resultados da 33* Jornada 
P Esposencle * Belenenses. 1-0 

Feirense • Paços Ferreira. 3*2 
65 Aves ' Uniâo Lamas. 0*1 
58 Felgueiras * Santa Clara. 2-0 
52 Penafiel - Gil Vicente. 1-3 
51 Naval 1® Maio • Varzim, 1-1 
50 Estoril • Maia, 2-0 
50 Espinho • Leça, 4-1 
49 Moreirense - Uniâo Madeira. 2-2 
48 
44 34* jomada - ülUma 
43 Paços Ferreira • Esposende 
43 Uniâo Lamas • Feirense 
41 Santa Clara • Aves 
38 Gil Vicente - Felgueiras 
37 Varzim - Penafiel 
37 Maia - Naval 1® Maio 
34 Leça - Estoril 
30 Uniâo Madeira • Espinho 
27 Belenenses • Moreirense 

tomar conta da celebraçôes de cada novo 
campeonato conquistado pelo FC Porto, uma festa 
de improviso. 
Ora, cinco campeonatos consecutivos nâo se 
festejam numa noite, muito menos numa noite de 
improvises. Hâ uma certa dose de pompa e 
circunstâneia que se justifica e que escapa às 
(des)organizaçôes populares caracteristicas da 
Invicta. 
Dai que a Câmara Municipal do Porto, em 
conjunto corn o FC Porto, tenha assumido a 
iniciativa de organizar um festa diferente, corn 
agenda pré-definida, capitalizando em organizaçâo 
o que se poderâ perder em espontaneidade. Como 
disse Fernando Gomes, présidente do municipio 
portuense, na cerimônia de apresentaçâo dos 
festejos, e que decorreu no complexe do Monte 
Aventino, "é importante festejar este feito de forma 
inédita". Um desafio assinalâvel depois de quatre 
anos capazes de esgotar a imaginaçâo do mais 
criativo dos foliôes, mas uma obrigaçâo para quem 
considéra o FC Porto "a grande referêneia 
institucional da cidade e o seu principal promoter 
externe. 

SERIE AÇORES 
lO/a e penùltima jornada da segunda fase 

Apuramento do Csmpeiot J P 

1. LUSITANIA 8 65 
2. MICAELENSE 8 45 
3. PRAIENSE 8 44 
4. AGUIA 8 34 
5. MADALENA 8 31 

Detpromoçdo: 

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

Série Açoret 
(10* jornada, 2* fase) 
Apuramento do campeâo 
Lusitania • Aguia. 6-0 
Praiense - Micaelense, 1-0 
Folga; Madalena 

38 
29 
27 
27 
20 

Despromoç&o 
Vilanovense • Sp. Ideal, 3-0 
Vila Franca - Nordestinho, 2-0 
Folga: Lajense 

Campeonato Nacional de Futebol II divisâo B 
Cla$§ificaçSe$ (Zona Norlc) 
CL EQUIPA 

I FREAMUNDE 
2FAFE 
3 LEIXOES 
4 TROFENSE 
5 VIZELA 
6 MARCO 
7 INFESTA 
8 ARRIFANENSE 
9 FAMALICAO 
lOLIXA 
II SANDINENSES 
12 ERMESINOE 
13TAIPAS 
14LOUROSA 
15RIBEIRAO 
16 SAO JOAO VER 
17 VILA REAL 
18GONDOMAR 

Jà promovtdo à II Divisèo Honra: Freamunde. 
Jé despromovidos à lü Divisâo: Vila Real e Gondomar. 

J P Resultados 
Uxa - Infesta, 3-1 

33 72 Arrifanense - Freamunde. 3-2 
33 63 Leixôes - Lourosa, 3-1 
33 63 Taipas - Gondomar. 4-0 
33 59 Trofense - Ribeirâo, 1-0 
33 54 Famalicâo • Vizela. 1-0 
33 49 Ermesinde - Sandinenses, 3-2 
33 45 Marco-Fafe. 1-0 
33 42 Vila Real • Sâo Joâo Ver. 2-1 
33 42 34* jomada 
33 41 Freamunde - üxa 
33 41 Lourosa - Arrifanense 
33 40 Gondomar - Leixôes 
33 39 Ribeirâo - Taipas 
33 37 Vizela • Trofense 
33 37 Sandinenses • Famalicâo 
33 34 Fafe - Ermesinde 
33 32 Sâo Joâo Ver - Marco 
33 30 Infesta - Vila Real 

ClassUlcaçdes (Zona Ceniro) 
CL EQUIPA 

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

33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 

67 
62 
59 
54 
53 
50 
48 
45 
45 
43 
43 
39 
37 
37 
37 
35 
32 
28 

Jà despromovidos à III Divisâo: Elvas. 

Resultados 
Sanjoanense • Est. Portalegre. 3-1 
Oliveirense - Lourinhanense. 0-0 
Torres Novas - Vilafranquense. 6-2 
Desp. Fàtima - Beneditense. 1-1 
Sp. Covilhâ - Ovarense, 2-1 
Acad. Viseu - Fanhôes, 2-1 
Caldas • Guarda, 3-2 
Torreense - O Elvas, 4-3 
Peniche - Cucujâes, 2-0 

34* jomada 
Lourinhanense - Sanjoanense 
Vilafranquense - Oliveirense 
Beneditense - Torres Novas 
Ovarense - Desp. Fàtima 
Fanhôes - Sp. Covilhâ 
Guarda - Acad. Viseu 
O Elvas - Caldas 
Cucujâes - Torreense 
Est. Portalegre - Peniche 

Cla$$iiicaçôe$(ZonaSul) 
CL EQUIPA 

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

33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
32 
32 

61 
60 
58 
57 
57 
54 
51 
46 
46 
46 
44 
41 
39 
37 
36 
30 
26 
14 

Jà despromovidos à III Divisâo: 
Desp.Beja, Sintrense e Seixal. 
Resultados 
Desp. Beja • Sintrense, 1-3 
Câmara Lobos - Atléfico, 5-2 
Louletano - Operàrio, 1-0 
Olhanense - Uniâo Montemor. 3-1 
Amora • Portimonense. 0-2 
Juventude - Seixal, 0-3 
Barreirense - Oriental, 1-0 
Machico - Camacha, 3-1 
Nacional - Imortal, 0-1 

34^ornada 
Atletico - Sintrense 
Operàrio - Câmara Lobos 
Uniâo Montemor - Louletano 
Portimonense ■ Olhanense 
Seixal • Amora 
Oriental • Juventude 
Camacha - Barreirense 
Imortal - Machico 
Desp. Beja - Nacional 

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

1 VIANENSE 32 69 
2 JOANE 32 60 
3 MONCAO 32 60 
4 VALENCIANO 32 54 
5 AMARES 32 52 
6 PEVIDEM 32 51 
7 MONTALEGRE 32 51 
8 M.CAVALEIROS 32 48 
9 MERELINENSE 32 47 
10AGUIASGRACA 32 43 
11 BRAGANCA 32 43 
12RONFE 32 42 
13 VILAVERDENSE 32 39 
14 NEVES 32 37 
15 VIEIRA 32 37 
16VILAPOUCA 32 27 
17 MIRANDES 32 22 
18BOTICAS 32 16 
Jé daipremovidDs aos dsiriun: Vi» Pouca. Mkandét • Botcas. 

Âguias da Graça - Vilaverdense 2 • 1 
Boticas • Montaiegre 1*2 

Macedo Cavaletros • Neves 1 • 0 
Vila Pouca - Monçâo 1 -1 

Joane • Ronfe 2 -1 
Valenciano - Vieira 2 • 0 

Vianense * Bragança 8 * 0 
Pevidéfn • Mirandés 3 -1 

Série B 
CL EQUIPA J P 

1 CANELAS 32 70 
2 VILANOVENSE 31 63 
3 DRAGOES SAN. 31 57 
4AVINTES 32 53 
5 PAREDES 32 - 49 
6 FIAES 32 48 
7RIOTINTO 32 47 
8 LOUSADA 32 42 
9 VALONGUENSE 32 42 
10 PEDROUCOS 32 40 
11 LAMEGO 32 39 
12CASTELOMAIA 32 38 
13 AMARANTE 32 37 
14SERZEDELO 32 37 
15TIRSENSE 32 35 
16S.P.COVA 32 34 
17SMPENAGUIAO 32 32 
18RBRANDAO 32 28 

Jé pfommdo à If DiviiBO 6: Camias. 
Jé daapwmovido ao« Diéhflaw: Pagos BtandSa 

Avintes • Rio Tînto 0 1 
Râes * Serzedek) 2 1 

Lousada • Tirsense 0 1 
P. Brandâo - Amarante 0 4 

Lamego - Canelas 4 2 
Vilanovense - Valonguense 1 0 
Castelo da Mala • Paredes 4 2 

Pedroueps • Santa Marta Penagulâo 3 0 
 ^ Ppdrq CM Çqva^ragôe^SarKUnenseS 2 1 

Sériée 
CL EQUIPA 

1 Oliv. Bairro 
2 Âgueda 
3 Mangualde 
4 Cesarense 
5 Avança 
6 F. Algodres 
7 S. Roque 
8 Anadia 
9 Tourizense 
10 Esmoriz 
11 Valecambrense 
12 Oliv. Hospital 
13 Ol. Frades 
14 Mealhada 
15 Penalv. Castelo 
16 S. Româo 
17 Tondela 
18 Nelas 

32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 

Tourizense • Valecambrense 1 • 1 
Esmoriz - Avarwa 1 -1 

Mealhada • OIrv. Hospital 2-0 
F. Al«x1res * Nelas 2*0 

Mangualde • Penalv. Castelo 4 • 1 
Oliv. Bairro • Tondela 5 • 1 
Ol. Frades * Anadia 1 > 1 

S. Româo * S.. Roque 0 * 0 
Cesarense - Âgueda 2*4 

Série D 
P CL EQUIPA J P 

65 1 Marinhense 32 68 
65 2 Pombal 32 64 
56 3 Alcains 31 59 
50 4 U. Coimbra 32 54 
49 5 Benf. Castelo Branco 32 52 
49 6 V. Sernache 32 50 
49 7 Bidoeirense 32 50 
47 8 Sourense 32 47 
44 9 Portomosense 32 47 
43 10 Alcanenense 32 46 
42 11U. Santarém 32 42 
41 12 Uniâo de Tomar 32 41 
36 13Sertanense 32 40 
36 14Fazendense 32 40 
35 15 Riachense 32 39 
33 16 Portalegrense 32 30 
29 17 Uniâo Serra 31 22 
16 ISMarialvas 32 15 

JédéipromovidoéapsDi«lrita>:MM<atMa«.Ü, SanBePortotegran». 

U. Santarém - Uniâo de Tomar 0 -1 
U. Coimbra • Sertanense 3*1 

Pombal * Uniâo Serra 7 * 0 
Fazendense • Alcains 2 - O 

Marialvas • Bidoeirense 0 -12 
Benf. Castelo Branco > Portomosense 5 * 0 

Sourense * Marinhense 1*0 
V. SerTMche * Riachense 3*0 

^^^^^^^teanenens^^ortalegren^^^^^^^^ 

Série E 
CL EQUIPA 

1 Ribeira Brava 
2 Âguias Camarate 
3 Portosantense 
4 Loures 
5 1® Maio 
6 Ol. Moscavide 
7 Coruchense 
8 Mafra 
9 Sacavenense 
11 S. Vicente 
12 At. Cacém 
13 Fut. Benfica 
14 Odivelas 
15 Vialonga 
16 SL Olivais 
17 Calipolense 
18 Benavente 

32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 

65 
57 
57 
50 
50 
48 
47 
47 
46 
45 
44 
39 
34 
32 
27 
27 
26 

Âguias Camarate - Ol. Moscavide 3 * 0 
Calqx>lense - Odivelas 1*0 
Coruchense -1® Mak> 1 * 0 

Loures * S. Vicente 3*0 
SL Olivais - Mafra 0 * 1 

Ribeira Brava * Fut. Benfica 0 * 0 
Portosantense * At. Cacém 5 * 0 

Benavente • Samora Correia 0-5 
Vialonga • Sacavenense 4*1 

Série F 
CL EQUIPA 

1 Vendas Novas 
2 Lusitano Évora 
3 Alcochetense 
4 Sesimbra 
5 Pescadores 
6 Casa Pia 
7 Lusitano V. R. 
8 V. da Gama de Sines 
9 Esperança de Lagos 
10 Almansilense 
11 Lagoa 
12 Ourique 
13 Almada 
14 Palmelense 
15 Montijo 
16 Padernense 
17Castrense 
18 Serpa 

32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
33 
32 
32 

63 
60 
60 
60 
58 
54 
47 
45 
43 
43 
41 
38 
38 
35 
34 
32 
23 
10 

Jé déépromovldot aos Dislfllais; Sérpa é Castrensa. 

Ourique ■ Almansilense 0*4 
La^a - Montijo 3 -1 

Casa Ha - Pescadores 2*0 
Vendas Novas * Serpa 11 * O 

Esperança de Lagos * Lusitano Évora 1 • 1 
Vasco da Gama de Sines - Lusitano 2 * 2 

V. R. Almada • Palmelense 3 * 5 
Alcochetense - Sesimbra 4 -1 
Padernense * Castrense 2-1 
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Jâ O "assunto" poderia estar resolvido mas, 
hà sempre um mas, na vida de cada um. 

A derrota inesperada do Santa Clara, corn o 
Felgueiras, fez corn que a derrota caseira do 
Aves, nâo tivesse os devidos efeitos. O Santa 

Clara, por ironia do destino, tem que receber o 
Desportivo das Aves, em Sâo Miguel e, um 
empâte, apenas um empâte, é suficiente 

para ascender à la. Divisâo Nacional. 

Por outro lado, uma moeda tem sempre duas 
faces, o Desportivo das Aves, se vencer em Ponta 
Delgada, sobe à ambicionada la. Divisâo. 
Bonito, nâo é? Jâ viram quanta emoçâo, suor e 
lâgrimas, vâo ter lugar no Estâdio Joâo Paulo II, 

em Ponta Delgada? Quantos dos nossos vâo este 
fim-de-semana a Ponta Delgada (dos EUA saiu 
pelo menos um aviâo carregadinho...) sô para 
"sofrerem" a magia de um jogo de futebol que, 
dependente de um golo, para um ou outro lado, 
farâ correr lâgrimas, para um dos lados de 
alegria, para o outro, de impotência e 
sofrimento? 
Tudo isto num simples e delicioso jogo de 
futebol. Sô o futebol oferece este sortilégio, pelo 
menos entre nos! 
O Desportivo de Santa Clara, tem a "faca e o 
queijo" na mâo, agora é sô saber dosear, mastigar 
e saborear, a seu belo prazer... Se o adversârio 
estiver pelos ajustes, claro! Se a lôgica nâo for 
uma batata, vamos ter o SANTA CLARA, em 
Toronto, corn as faixas da la. Divisâo Nacional 
de Futebol. 
Mas, nâo quero deixar de frisar que o empâte 
pode nâo chegar, porque o Felgueiras pode 

ganhar fora e iguala em pontos o Santa Clara. E, 
como ganhou na ultima jornada ao Santa Clara, 
a coisa compliaca-se... Pelo menos é o que me 
parece a esta distância. Vamos â vitôria que o 
resto sâo cantigas, cantadas a muitas vozes! E, 
para cantarem a "cantiga da vitôria", no Varsity 
Stadium, damos a seguir a "receita"... 

Adquiram os bilhetes para o jogo SANTA 
CLARA-TORONTO LYNX, em CIRV-fm, 
Portuguese Book Store, Papelaria 
Portugal e nas bilheteiras da Ticket 
Master. Gérai, $20. dôlares; Camarotes, 
$22. dôlares e, jovens dos 3 aos 16 anos, 
$10., na Gérai. 

O jogo tào ansiosamente esperado terâ lugar no 
Varsity Stadium, sâbado, dia 5 de Junho, às 17:00 
horas. Estamos quase lâ... E, você, amigo Leitor, 
vai lâ estar? Contamos consigo! 

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