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As comemoraçôes do Vigésimo 
Aniversàrio do Sporting C. F. de 

Toronto, constituiu um grande 
acontecimento comunitârio e desportivo 

porque, em boa bora, os sens 
responsâvels conseguiram a vinda de 
figuras grades do Sporting Clube de 

Portugal: Màrio Castilho, Director 
Geral; Artur Agostinho, Présidente dos 

STROMPS; José Goulâo, Director do 
Jomal "SPORTING”; Maria Isabel Trigo 
de Mira, Membro do Conselho Directivo 

para a àrea das Filiais, Delegaçôes e 
Nucleos e, o Présidente do S.C.P., 

Dr. José Roquette. Um autêntico luxo! 

JOAO lOCIO.. 
uma voz dos poetas 
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Antonio Nunes é homem de rija 
têmpera. 
Antonio Nunes nasceu em Sâo Roque, 
Funchal, Ilha da Madeira, no dia 12 de 
Dezembro de 1924. 
O trabalho nas terras da familia foi o 
seu primeiro contacto com a dureza da 
vida. Fez o serviço militar no Quartel 
de Infantaria do Funchal e, desde essa 
altura, iniciou uma etapa de sonhos. 
Saiu do Funchal em 26 de Maio no 
navio Nea Healls e chegou a Halifax, 
Canada, no dia 1 de Junho 1953 
(devido à Alfândega estar fechada, sô 
desembarcaram no dia 2). 
Très anos antes de partir casou corn a 
sua conterrânea Conceiçâo de Caires, 
natural da Gâua, onde nasceu em 12 de 
Setembro de 1923. O casamento teve 
lugar a 11 de Fevereiro de 1950. 
Jâ residente em Toronto, nasceu ao 
jovem casai madeirense 4 filhos: Tony 
Nunes, de quem têm 3 netos. 

Rosemary Nunes Falcâo, que jâ lhes 
ofereceu 2 netos. Elizabeth Nunes 
Smith, 2 netos e, John Nunes, outros 
dois netos. Uma farturinha de 9 netos, 
enlevo actual To casai Conceiçâo e 
Antonio Nunes. Mas antes desta 
simples felicidade, muita âgua correu 
debaixo das pontes... 
Ao chegar a Halifax, Antonio Nunes e 
companheiros foram "enfiados" num 
"comboio a carvâo" que os levou para 
Montreal. Antonio Nunes foi de 

imediato "atirado" para uma quinta 
que ficava a uma hora de Montreal. 
Deixaram-no à porta da fazenda e 
apontaram-lhe a casa. E la foi o 
Antonio de fato branco, chapéu 
"palhinhas" na cabeça e sapatos de 
camurça... E, foi mesmo assim, que o 
mandaram tirar leite às vacas. La se 
foram o fatinho e os sapatos no meio 
do esterco... Na fazenda, passou 
alguma fome e fez um pouco de tudo, 
durante 6 meses. Desde tirar leite às 
vacas até colheitas de trigo, tudo lhe 
calhou. Para matar a fome bebia leite 
corn fartura... Pelos bons serviços 
prestados recebeu uma carta de 
recomendaçâo do fazendeiro. 
Partiu para Toronto onde assentou 
arraiais. 
Começou por trabalhar no Restaurante 
Scotch Tavern. Depots, durante 4 anos, 
trabalhou no Matadouro da Niagara. 
Quando o Matadouro foi transferido 

Antonio Nunes, convidado por um 
colega alemâo do Matadouro, passou a 
trabalhar na companhia de limpeza 
"Hoster", desse seu amigo. La se 
manteve 15 anos. Por causa de uma 
"birra" sem importância do alemâo. 
Antonio Nunes deixou-o e descansou 
um mês. Logo que pensou voltar a 
trabalhar, foi ao Orthopedic Hospital e 
conseguiu um lugar na secçâo de 
limpeza. La se manteve durante 15 
anos, exactamente até à sua reforma. 

Podemos Tornar 

o Seu RRSP 

Mais Eficiente 

Para Que Nào 
Nécessité 
ITrabalhar Mais. 

Nâo aceite baixas taxas de 
juros. Posso mostrar-lhe uma 
variedade de investimentos 

apropriados que o ajudarâo a 
receber mais na sua reforma. 

Contacte-me hoje mesmo 

Edward JoneS Ao Serviço de 
Investidores Inviduais. 

Membro CIPF www.edwardjones.com 

em 1990. 
Antonio Nunes é sôcio fundador do 
Madeira Park e do Canadian Madeira 
Club. Desde o inicio que se dedicou ao 
convivio social e recreativo. Foi apenas 
director do Canadian Madeira Club 
durante um ano. Ainda no salâo 
alugado ao Padre Cunha, junto da 
Igreja de Santa Maria, coube-lhe tomar 
conta do Bar. Notou que tinha feito 
mais dinheiro corn uma garrafa de 
Wisky do que o parceiro do dia anterior 
com duas! Nâo gostou da situaçâo e 
resolveu averiguar. No dia a seguir viu 
luz na sede e foi até la ver como era. 
Luzes acesas, gaveta do dinheiro aberta 
e ninguém na sede. Ficou alarmado. 
Pegou no dinheiro para o entregar ao 

Secretârio do clube. Deixou uma nota 
sobre o assunto. Nâo gostaram da sua 
atitude. Como gosta de tudo claro e 
correcto, deixou a Direcçâo e nunca 
mais aceitou convites para outras 
Direcçôes. E assim o Antonio Nunes. 
Ou vai ou racha... 
Antonio Nunes foi 19 vezes à Madeira 
desde que veio para o Canadâ. A sua 
mulher, 5 vezes. Conhecem o 
Continente português, Boston e New 
Bedford nos EUA e, naturalmente, 
algumas partes do Canadâ. Vâo 
continuar a passear. Uma vez por 
outra. Antonio Nunes vai até Niagara 
Falls jogar no Casino. Coisa pouca, sô 
para passar o tempo. 
Como a vida é um jogo, tudo bem! 
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O primeiro convivio que tivemos com 
a embaixada "leonina" vinda de 
Lisboa foi na Conferência de 
Imprensa na sede-social do Sporting 
C.P. de Toronto, num dia de neve, 
frio, incaracteristico, optimo para 
estar entre lençôis e, para mais 
"enevoar" o fim-de-semana 
sportinguista, a sua equipa 
profissional de futebol nao fora além 
de um amargo empâte com a Uniâo 
de Leiria. Mas como os homens de 
boa têmpera se conhecem nos 
momentos menos propicios, nao 
vimos nesses "leôes" indomâveis 
quaisquer indicios de révolta ou 
desistência. O caminho foi traçado, 
como disse varias vezes o présidente 
José Roquette, agora é sô esperar os 
resultados. E, mesmo corn as falhas 
prôprias do percurso, os resultados 
estâo bem à vista. Embora nâo fosse a 
meta para este ano até a equipa de 
futebol esta a corresponder. Como 
frisou o présidente dos STROMPS, o 
inigualâvel Artur Agostinho, 
"agarrado" à célébré frase "20% de 
inspiraçâo e 80 de transpiraçâo". - 
"...nâo sei se têm conseguido dar os 
tais 20% de inspiraçâo, mas 80% de 
transpiraçâo, nâo tenho düvidas!". As 
muitas perguntas feitas, todas elas 
dirigidas ao présidente José Roquette, 
como se impunha e, em alguns casos, 
a Artur Agostinho, resultou numa 
sessâo extremamente importante 
plena de "vivaddade e de respostas 
prontas, comedidas, sem acusaçôes 
vâs, apenas o interesse em dar a 
conhecer os meandros do desporto 
profissional português, as 
dificuldades em ultrapassar os 
"buracos" criados ao longo dos anos e, 
falar sobre as teorias e formulas 

possiveis para mudar os 
acontecimentos e preparar os clubes e 
o pais para o futebol que estâ dentro 
das suas possibilidades. José Roquette 
mostrou bem que nâo é preciso 
perceber de futebol para poder gerir 
corn eficâcia um clube de futebol 
profissional. Hâ quem nasça gestor, 
futebolista, critico... 
O Sporting C.P., a SAD e o Grupo de 
Empresas criado, formam très forças 
gestoras bem estruturadas corn um sô 
sentido. O SPORTING e os seus 
sôcios e simpatizantes. Segundo José 

Roquette, o S.C.P. possui gente de 
qualidade, de confiança absoluta, que 
a curto prazo darào ao Sporting C.P a 
dimensâo que soube criar através dos 
anos mais aquela que é possivel 

acrescentar nos tempos que correm. E 
o Sporting C.P. é o clube menos 
presidencialista pois, cada vector do 
Sporting actual, tern o seu présidente. 
Embora "joguem" no mesmo clube 
têm a sua autonomia prôpria. 

provenientes das transmissôes 
televisivas, aposta na formaçâo de 
jovens jogadores e possiveis vendas 
dos mesmos -o jovem Simâo Sabrosa, 
é um exemplo- e, mais importante, 
dar ao grande publico bons 

Qualidade, confiança, cada um no 
seu lugar, razâo do êxito do S.C.P. nos 
ùltimos tempos, apôs 18 anos de 
sofrimento... Mesmo que o "jejum" 
prossiga no futebol profissional, o que 
foi conseguido nos anos mais recentes 
corn José Roquette, jâ é motivo de 
alegria para as hostes verdes-e- 
brancas de Lisboa. E, claro!, é preciso 
nâo esquecer que o S.C.P. conquista 
mais de 400 titulos por ano! 
Como fazer para que as grandes 
dividas -o tal "buraco"- dos Clubes 
portugueses que vivem hâ tantos anos 
muito acima das suas possibilidades? 
Segundo o présidente do S.C.P., para 
além de uma consensualidade entre 
todos os agentes do futebol 
profissional, para que se possa définir 
as linhas a seguir, é necessârio criar 
estâdios que funcionem e dêem lucros 
diariamente e nâo apenas nos "trinta 
e tal jogos" anuais que cada equipa 
faz, dar o melhor seguimento às 
receitas -as maiores e mais lucrativas- 

espectâculos para que eles voltem aos 
estâdios, para que os jogadores nâo se 
sintam sôs... 
Sobre o jogo Uniâo Leiria-Sporting, 
todos afinaram pelo mesmo diapasâo: 
Tudo estâ em aberto para os très 
primeiros, "quem vai â frente alumia 
duas vezes", e todos os da frente ainda 
vâo perder mais pontos. Artur 
Agostinho, corn a sua graça muito 
mordaz, acrescentou: "...todos vâo 
perder pontos... Hâ équipas muito 
aflitas à procura de pontos...Hâ 
ârbitros aflitos à procura de pontos 
para certas équipas, enfim...", fecho 
de frase, corn gargalhadas entre todos 
os présentes. E, se calhar, o Artur 
Agostinho até tem razâo. Pelo que se 
vê e se ouve, e até pelas imagens 
virtuais corn que nos presenteiam, 
nota-se que algo estâ errado no reino 
da bola portuguesa! 
Continuamos corn suspeitas, 
"buracos" e...salve-se quem puder! 
Bem pode pregar "frei" Roquette... 

Frank Alvarez e os présidentes do Sporting de 
Toronto dào as boas vindas na CIRVà comitiva 

sportinguista vinda de Lisboa lideradapelo 

présidente José Roquette. 

luxo 6in Toronto 
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Do diâlogo feliz entre Frank Alvarez, 
Joâo Lücio, Joe Pimentel e Humberto 
Rebelo nasceu a gravaçâo HINO À 
VIDA, uma ediçâo especial da 
Dismusica/Canadâ, comemorativa do 
Dia Internacional da Poesia. JOÂO 
LÜCIO deu, mais uma vez, VOZ AOS 
POETAS! 
Nesta ediçâo da Dismusica, Joâo Lücio 
dâ VOZ aos poetas Gomes Leal, Antonio 
Botto, Eugénio'de Andrade, Jorge 
Barros Duarte, Sebastiâo da Gama, 
Bocage, Ruy Cinatti, Sofia de Mello 
Breyner Andresen, Jasmim Rodrigues 
da Silva, Noémia de Sousa, Antonio 
Gedeâo e José Régio e, ainda, o Hino à 
Vida, do prôprio Joâo Lücio Monteiro. 
Na apresentaçâo do trabalho, no Oasis 
C. Centre, a cerimônia abriu corn um 
saboroso "comes-e-bebes", gentileza da 
casa, que serviu de saudâvel aperitivo 
para tudo quanto se seguiu. Humberto 
Rebelo fez o agradecimento a todos os 
présentes e historiou um pouco sobre a 

• i 

Editera Dismusica, o Joâo Lücio e o 
produtor do CD, Hernani Raposo. 
Hernani Raposo falou do prazer da 
realizaçâo deste trabalho e da 
facilidade corn que Joâo Lücio se 
adaptou ao estüdio e às suas 
indicaçôes... O que pensara fazer em 
alguns dias, foi feito em pouco mais de 
5 horas! Ao microfone foi chamado 
Frank Alvarez, o grande "culpado" do 
acontecimento que chamou para seu 
lado Joe Pimentel e Humberto Rebelo, 
tendo feito o elogio dos responsâveis da 
Dismusica e, naturalmente, do homem 
da noite, Joâo Lücio. 
Depois de falar um pouco da vivência 
de Joâo Lücio Monteiro -o homem e o 
artista- entre nos e, particularmente, na 
colaboraçâo prestada na râdio e na 
televisâo corn o seu programa 
"Momento de Poesia", Frank Alvarez 
chamou o Joâo Lücio ao palco, a quem 
deu um forte abraço de amizade e 
admiraçâo. Visivelmente emocionado 

Joâo Lücio, comunicador de 
fâcil expressâo, agradeceu as 
palavras de amizade que todos 
os oradores lhe dispensaram e, 
de seguida, a todos quantos o 
acompanharam e ajudaram na 
sua caminhada local. 
Joâo Lücio Monteiro, natural 
de Setübal, onde nasceu em 27 
de Novembre de 1922, deixou- 
se empolgar pelo momento feliz 
que vivia e ofereceu aos 

présentes, com o talento que se lhe 
reconhece, um programa extra, corn 
histôria, graça e poesia. Valeu a pena! 
Se nâo foi o melhor, foi sem düvida um 
dos melhores momentos que Joâo 
Lücio nos proporcionou. Desde a 
evocaçâo de Bocage ao recordar Carlos 
Caspar, passando por 
peripécias vârias e 
momentos de gratidâo, 
de tudo nos deu sem 
que sentissemos o 
tempo passar. Até 
soube a pouco... 
Joâo Lücio, que ama a 
vida, prometeu voltar. 
Espicaçou-nos com a 
idéia que vai gravar 
mais poesia, reviver 
grandes poetas, dar-lhes 
VOZ como tâo bem 
sabe fazer. Ficamos à 
espera. Ansiosos! 
Que o vai-vem entre 

Toronto-Setübal-Toronto prossiga, se 
possivel, corn mais assiduidade. Como 
dizia um conterrâneo nosso: -Oh 
senhor Lücio, nâo va embora, a gente 
précisa de si aqui! 
E isso Joâo, précisâmes de ti aqui! 

O CD e cassete deste trabalho de Joâo 
Lücio "Hino à Vida - ...uma voz dos 
poetas" jâ estâ à venda nos 
estabelecimentos da especialidade. Os 
retalhistas que queiram adquirir este 
trabalho para venda, podem contactar 
gratuitamente, no Canada e USA, pelo 
nümero; 1-800-520-3347. 
Joâo Lücio, uma autêntica voz dos 
poetas! 

JMC 

JOAO lOCIO 
uma voz dos poetas 

Cunhal acusa Spînola e Igreja 
Lider histôrico comunista falou da criaçâo de uma rede bombista contra o PCP e das "conspiraçôes" 

de Soares na Embaixada dos EUA. No final, pediu que "nâo menosprezassem” o passado do peuüdo 

O general Antonio de Spinola "foi 
présidente" de uma "rede bombista" 
apôs 1974, da quai faziam parte, entre 
outres elementos, "o cônego Melo", o 
que prova, "efectivamente, uma 
participaçâo directa da Igreja 
Catôlica" contra os comunistas, 
nomeadamente no "espectâculo dos 
assaltos e destruiçâo de documentes 
de centres de trabalho" deste partido 
espalhados pelo Pais, - palavras de 
Cunhal, segundo noticia o Diârio de 
Noticias. Desfiando ao longo de mais 
de duas horas o seu roi de memôrias 
sobre as A Verdade e a Mentira na 

Revoluçâo de Abril, durante um 
colôquio realizado no sâbado à noite 
no auditôrio da Biblioteca Municipal 
de Aljustrel (mais de 150 pessoas 
encheram o local), em que mostrou 
estar ainda em boa forma, o lider 
histôrico do PCP, Alvaro Cunhal, 
acusou a Igreja de "abuso da funçâo 
religiosa" naquele période da 
revoluçâo portuguesa, ao referir que 
"nâo é durante uma missa que se 
deve fazer politica". Lembrou, a 
propôsito, terem chegado ao seu 
partido "ecos" da aeçâo de um "padre 
que juntou o povo para votar nos 

chamades "partidos 
independentes". Apesar disso, 
Cunhal fez questâo de sublinhar 
que o PCP conta com "milhares de 
catôlicos praticantes e sempre 
aceitou a crença, a liberdade religiosa 
e os direitos da Igreja". Ao navegar 
pelo passado, o ex-secretârio-geral do 
PCP nâo poupou criticas também a 
Costa Gomes, Palma Carlos, Mario 
Soares e Ramalho Eanes, pelo seu 
envolvimento em "sucessivos golpes e 
conspiraçôes", no 28 de Setembro, 11 
de Março e 25 de Novembre, apesar 
de existirem condiçôes a nivel 

nacional e internacional, para 
"avançar com reformas que 
permitiriam tornar Portugal num 
pais diferente e mais democrâtico, 
reforçando a sua capacidade 
produtiva". Ao invés, "acusaram o 
PCP de querer tomar conta do 
poder", lamentou. Para Alvaro 
Cunhal, nâo hâ düvidas de que 
Spinola se preparava para "restaurar 
a ditadura, aniquilar os comunistas e 
o movimento sindical unitârio". 
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Esteve entre nôs a deputada Dra. Manuela Aguiar. 
Veio fundamentalmente para se inteirar de 
problemas relacionados com as comunidades 
portuguesas que représenta na Assembleia da 
Repùblica. Figura bem conhecida da vida politica 
portuguesa é uma das personalidades que mais tern 
estado ligada à vida dos émigrantes. 
A Dra. Manuela Aguiar esteve sempre ligada às 
comunidades e ao pulsar dos portugueses, 
que vivem fora do Pais. 
Nâo poderia ter deixado de passar pelos estùdios de 
CIRV-88.9. £ ter falado para O Milénio. 
Foi apresentada como aquilo que na realidade é: 
Uma personalidade familiar da nossa comunidade, 
onde tem muitos amigos. Depois de lhe darmos as 
boas vindas e lhe termos deixado bem vincada a 
satisfaçâo de a receber, Manuela Aguiar 
começou por dizer. 

Manuela Aguiar.- Agradeço as palavras amigas. Esta 
é uma comunidade muito querida que eu conheço hâ 
20 anos e onde realmente me sinto em casa e em 
Portugal: nos restaurantes, pastelarias, Associaçôes, 
nas Radios, na leitura dos jornais portugueses ou 
ainda no encontre corn portugueses. Hâ realmente 
um Toronto bem português e ao mesmo tempo bem 
integrado felizmente, na vida Canadiana, muito 
embora corn alguns problemas que nôs 
conhecemos. 
Milénio - Obrigado por esta sua saudaçâo que é 
gratificante para nôs que aqui vivemos 
trabalhamos e que aqui sentimos Portugal sem 
distancias geogrâficas da maneira que 
doutora bem conhece. O PSD tem sido desde 
sempre um grande defensor do voto de todos os 
émigrantes no Présidente da Repùblica. Depois 
de muito tempo, chegou-se à conclusâo que os 
mesmos devem efectivamente votar, mas... com 
certas restriçôes. Esta para ser finalizado este 
processo corn: "Quem deve ou nâo deve votar" 
M.A.- E uifï tema muito importante è muito 
actual. Deveria ter sido discutida a proposta de Lei 
do Governo e projectos do PSD e do CDS-PP na 
ültima quinta-feira, sô que houve um atraso e 
entendeu-se que nâo deveriamos estar a discutir um 
diploma de tal importância numa sala vazia. Os 
émigrantes de todo o mundo que aguardam este 
diploma hâ mais de 25 anos, nâo mereciam isso. O 
mesmo serâ discutido na prôxima quinta-feira. 
.^quilo que estâ em causa, por um lado, é um 
diploma do Governo que preyê o voto corn restriçôes. 
Isto é: sô vota quem estiver no estrangeiro hâ menos 
de 15 anos e sô votam aqueles que tendo a 
nacionalidade do outro Pais declarem sobre 

compromisse de honra que nâo participam nas 
eleiçôes desse mesmo Pais. O diploma do PSD e 
também do PP, é muito mais aberto e dâ o direito de 
voto a todos os portugueses que se recenseiem 
voluntariamente. Eu devo dizer que quem estâ de 
acordo connosco, é o prôprio Secretârio de Estado, 
José Lello, que desde 1999 tem dado vârias 
entrevistas a dizer que achava que os émigrantes 
devem votar nas mesmas condiçôes para os 
deputados e para o présidente da repùblica. 
E essas condiçôes sâo pura e simplesmente estarem 
recenciados. Creio nâo fazer sentido estar a pôr 
limite de 15 anos, quando nôs vemos, por exemplo, os 
militantes dos partidos politicos no estrangeiro 
ultrapassar jâ, nos Paises de acolhimento, esse tempo. 
Olhemos o Canadâ, quer no Partido Socialista quer 
no PSD ou em qualquer outro partido, os candidates 
da lista dos deputados sâo pessoas que tiveram mais 
de 15 anos de permanência numa comunidade. 
Portanto, nâo hâ nenhuma razâo para a lei 
determinar que ao fim de 15 anos a pessoa perde as 
ligaçôes com o Pais Portugal. O Governo, veio querer 
abrir a lei um pouco, mas a ünica abertura que 
deixou, foi permitir que vote quem foi nos ûltimos 3 
anos a Portugal, por puro turismo o que também nâo 
é um bom factor de recuperaçâo desse direito. Até 

porque coloca em condiçôes de desigualdade os 
portugueses que vivem, por exemplo, na Europa que 
todos os anos vâo a Portugal (mais de um milhâo e 
meio) de carro e de aviâo pois as viagens sâo baratas, 
OS contactes sâo fâceis... Jâ do Canadâ nâo é assim 
tâo fâcil ir a Portugal, por razôes econômicas. E 
noutros Continentes ainda é pior. Como é o caso de 
Africa ou da América do Sul. Portanto, parece-me 
desajustado. Ainda por cima, o Partido Socialista estâ 
dividido porque o Secretârio de Estado, como jâ 
disse, pensa como nôs, e depois, hâ outra facçâo que 
quer aquela Lei. Portanto, neste momento, nâo posso 
dizer aos portugueses aquilo que vai ser decidido, 
mas posso dizer que nôs tudo faremos para que seja 
feita Justiça. Por outro lado, hâ os bi-nacionais. 
Aqueles que têm dupla nacionalidade. Porque hâ 
uma disposiçâo da lei de 81 que diz que quando um 
português tem vârias nacionalidades, aquela que 
conta para Portugal, é a portuguesa. As outras sâo 
irrelevantes, do ponto de vista de Portugal. Ora se sâo 
irrelevantes, isto também quer dizer que para efeitos 
de voto também o sâo. Por isso nôs defendemos que 
os que têm dupla cidadania sâo portugueses 
exactamente iguais aos outros. E nâo podem 
minimamente ser penalizados pelo facto de terem 
duas nacionalidades. Iguais em dignidade, iguais em 
direitos. Em traços largos, esta é a fase em que se 
encontra a discussâo sobre o assunto. Mas eu tenho 

uma forte esperança que se chegue a um acordo, 
porque também durante a revisâo constitucional, as 
posiçôes do PS, eram muito diferentes das do PSD e 
depois acabaram por concordar corn uma fôrmula 
que diz que os portugueses têm que demonstrar laços 
de ligaçâo efectiva ao pais. Nôs entendemos que isso 
se mostra com o puro e simples recenseamento. Nâo 
faz sentido nenhum, estarmos a fechar uma porta 
aqueles que querem fazer parte activa da vida 
nacional. 

Milénio - Intéressante essa divisâo entre o Eng. 
José Lello e o prôprio PS. Pois ele tem vivido 
tal como a Dra. Manuela de Aguiar, os 
problemas dos émigrantes estando portanto 
dentro deles de uma maneira pessoal. 
M.A.- Sabe a diferença é que estâ a ser feita 
por teôricos, que nâo conhecem as 
comunidades portuguesas. E que acabam por 
erradamente pensar que quem estâ fora do 
Pais hâ tanto tempo, jâ nâo liga nada a 
Portugal. Nâo é assim! Para jâ temos que 
admitir que destes 4 ou 5 milhôes de 
portugueses, cada um tem formas de se 
relacionar corn o pals de maneira diferente. A 
ligaçâo sentimental, a ligaçâo afectiva, da 

saudade, da cultura, mantêm-se sempre. A politica, 
nem sempre. Mas a ligaçâo da politica ninguém pode 
dizer quai ela é. Sô a prôpria pessoa é que sabe. 
Podem acabar de chegar ao Canadâ e jâ nâo 
quererem saber da politica portuguesa para nada. 
Podem estar aqui hâ 50 anos e serem até présidentes 
de um Partido ou candidates a deputados. Entâo 
pode-se admitir que sejam candidatos a Deputados 
estando aqui hâ mais de 15 anos e nâo possam votar 
para Présidente da Repùblica? Nâo faz sentido 
nenhum. E depois hâ outro que foi um fim de semana 
dar um passeio a Portugal e jâ tem direito a voto. 
Eu desejo que entre estes dois PêéSses, que vença o 
PS que conhece a emigraçâo. 
Milénio - Ficamos mais elucidados sobre este assunto 
que se arrasta hâ tanto tempo. Estâ no momento de 
nos deixar. Quais as palavras finals? 
M.A.- Agradeço a todos. Espero voltar para termos 
uma conversa mais demorada, e queria dizer às 
pessoas que as minhas vindas aqui sâo para me 
inteirar dos problemas através do contacto corn as 
pessoas, que eu depois procuro a minha inspiraçâo 
quer para fazer acçâo de acompanhamento daquilo 
que O Governo vai fazendo, quer através de projectos 
de lei como estes de que aqui falei. Um abraço muito 
grande aos portugueses aqui residentes e muito 
obrigada. 

Maria Fernanda 
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\IIUA. da 
Mais lun gesto de simpatia da 

I Câmara Municipal 
I de Toronto para com a 
I comunidade portuguesa. 
I O Vigésimo Aniversârio do Graciosa 
I Community Centre, em Toronto, teve uma 

cerimônia extra, importante e 
agradabilissima, que serviu de magnifica 
prenda de anos. Nem a neve, nem a greve dos a Deputada Manuela Aguiar, o Vice-Consul 
funcionârios püblicos, impediu o descerramento Crescêncio Ferreira e o Présidente da Câmara 
da plaça toponimica -Rua da Graciosa-, efectuado Municipal de Santa Cruz da Graciosa, Luis Reis. 
no interior da sede-social do Graciosa, pelo Como sempre a sala de testas estava linda e as 
présidente José de Sousa, o Vereador Mario Silva, senhoras da casa impecâveis no serviço aos 

convidados, sôcios e simpatizantes 
do Graciosa Community Centre, 
em Toronto. 
Parabéns aos graciosenses de 
Toronto. Que o présidente da 
Câmara Municipal de Santa Cruz 
da Graciosa, Luis Reis, saiba e 
possa levar a mensagem desta 
gente tâo unida e simpâtica. Os 
graciosenses sào uma ...graça! A 
testa teve o seu epilogo teliz corn a 
cerimônia do corte do bolo de 
aniversârio, comemorativo de 20 
anos de lutas e sacriticios em prol 
da Graciosa e da Comunidade 1 
Portuguesa. Sâo merecedores da l 
nossa admiraçâo e estima. | 

^ O seu ^ 
.a seu donq, 

Na noticia do passado jantar de recolha de tundos 
para o pequenito Luis Miranda, realizaçâo do 
Arsenal do Minho e da Associaçâo de Barcelos, 
por lapso, toi mencionado o nome de Raquel 
Devesa , prima do jovem, na toto acima, o que 
nâo corresponde à verdade. Na realidade trata-se 
da conhecida vendedora de propriedades Maria 
Vieira, junto de Carlos Miranda e Bernardino 
Ferreira. As duas senhoras em causa, as nossas 
desculpas. 
A proposito, a Maria Vieira informa os sens 
amigos Barcelenses de que a Associaçâo Migrante 
de Barcelos, realiza no proximo dia 23, a testa da 
Pâscoa, à uma hora da tarde, na Dovercourt 
House, 805 Dovercourt Road. 
Haverâ a tradicional bençâo Pascal, almoço e 
diversâo. Info: (416) 653-8130, ou 651-3142. 
Boa Pâscoa para todos! 

Sheet Metal Workers' International Association 
14 Cosentino Drive 
Scarborough, Ontario 
Ml P 3A2 

LOCAL UNION No.30 Phone: (416)299-7260 
Toll Free: 1-800-268-3562 

Fax: (416)299-7734 

A Pâscoa é uma data para festejar, em conjunto, o renascimento e afé, 
A Local 30, os sens responsâveis, funcionârios e membros desejam a todos uma 

Pâscoa Abençoada, 

Business Manager/ 
Financial Secretary-Treasurer: 
Allan F. Budway 

PROÏÏbTÔ BÉA UNION 
ROOFER 

Roofers’ Business Representative; 
Eduardo Oliveira 

lîiforma-se que se realiza uma assemSleia-geraCespecial no dia 17 de HSril, 

segunda-feira, pelas 19,30 floras, que sera realizada no edificio OfFL, 15 Çervais 

T>rive em Tfon Mills, dirigida ao pessoalque traSalfa em telfiados, para discussâoi 

':ik,dQs aumentos de ordenado a partir de 1 de Maio de 2000. tPede-se o favor de j 
\  comparecer a esta importante assemSleia. istifUill I 

President: Recording Secretary: 
James Jackson Jay Peterson 

Vice-President: Local 30 Business Representatives: 
Art White Jr. McPhail. 

John Collins, 

John Nielsen. 
Kevin Archibald. 

Executive Board: 
Kevin Archibald. Mike Bloom, Audie Murphy, 
Ken Novalski, Martin Roberts. 

Warden: 
William Wilkinson 

Trustees: 
Steve Pickard. Bob White, Clinton Allain. 

Conductors: 
Joel Herve, Chris Paswisty 

Legal Counsel: 
Robert S. MacDougall 

Office Staff: 
Margaret Niven, Christina Ricci, Norma Symington, 
Celia Gronow. Odilia Renton, Nancy Otto. 
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"Fiquei espantado e desiludido com toda 
a situaçâo dos contactas com a RTF" 

Desabafo de Frank Alvarez apos o encontre com os responsaveis da RTPi, em Toronto Se a imagem jâ estava tremida, depois da 
descriçâo de Frank Alvarez sobre todos os 
factos das relaçôes RTP-CIRV, entao a 
tremideira é bem maior. Com 
documentos devidamente assinados e ao 

dispôr de quern necessitar consulta-los! 
Frank Alvarez, présidente da CIRV e lider do 
Grupo CIRV que assumiu a responsabilidade de 
preencher e entregar o requerimento à CRTC para 
a possivel entrada da RTPi nas redes por cabo do 
Canada, começou por nos dizer: 
-Esta odisseia jâ começou hâ cerca de 7 anos. 
Exactamente em 1 de Novembre de 1993. Henda 
Comunications Canada, pela minha mao, procurou 
trazer a RTPi para a rede por cabo canadiana. 
Quando a CRTC, jâ com o processo em reta final, 
me pediu o preço da assinatura mensal de cada 
subscritor, fui pessoalmente a Lisboa onde me 
reuni com os senhores Afonso Rato-Gestor da RTP, 
José Trindade-Director RTP e Rogério 
Serrasqueiro-Gestor da RTP, os responsâveis de 
entâo... Depois de uma batalha verbal acabei 
derrotado pois, aqueles responsâveis e o Governo, 
segundo me disseram, nâo abdicavam da teimosia 
de impôr às redes de cabo do Canadâ um serviço 
grâtis para os portugueses. Assim, todo o nosso 
esforço foi por âgua abaixo, e, naturalmente, 
perdemos todo o dinheiro investido. E foram 
dezenas de milhar de dôlares e, claro estâ, como 
nâo demos resposta, o processo foi arquivado pela 
CRTC ao fim de 6 meses. 
Depois de uma pausa e de consulta a alguns 
documentos, Frank Alvarez prosseguiu: 
-Em Julho de 1999, o SECP Eng. José Lello, pediu- 
nos, caso fosse possivel, para que procurâssemos 
saber quai o "pé em que se encontrava o processo 
metido na CRTC em 1998 pelo représentante da 
RTPi na America do Norte, Pedro Bicudo, para 
entrada da RTPi no Canadâ, na rede de cabo em 
British Columbia, para servir uma comunidade 
portuguesa de 200 familias". Em Novembre de 
1999, aquando da imposiçâo das Comendas de 
Mérite, em Ottawa, voltamos a falar do assunto, e 
entregâmos ao Eng. José Lello, o relatôrio feito pelo 
nosso advogado, corn custos a nosso cargo. Em 
Janeiro de 2000, a CRTC anunciou que o 
requerimento da RTPi tinha sido rejeitado. Em 
Fevereiro de 2000, em contacte corn um alto 
funcionârio do Gabinete de José Lello, foi-me 
novamente solicitado ajuda no processo da RTPi e 
o meu envolvimento. Fizemos um novo estudo que 
entregâmos ao Deputado Caio Roque, na ultima 
vez em que nos visitou. A partir daqui, iniciâmos a 
troca de correspondência corn a Dra. Cândida 
Gerardo e, mais tarde, corn o Dr. Fernando 

ECO AÇOR 
TR AV EL SERVICE tNC.-» - 

(4161 
603-0842 

Alexandre, Director dos Serviços Internacionais da 
RTP, corn o objective de prepararmos, em 
conjunto, o processo para apresentar à CRTC, 
antes de 3 de Abril 2000, para aprovaçâo dos 
serviços da RTPi na rede por cabo do Canadâ, 
inserindo para o efeito 15% de conteûdo canadiano 
que séria providenciado e produzido pelo Grupo 
CiRV, correspondendo à categoria de Classe 2. 
Durante esta troca de correspondência, a RTPi 
solicitou a informaçâo que entendeu necessâria e, 
pela nossa parte, em todos os contactes referimos 
sempre a data limite para entrega do respective 
requerimento na CRTC, tende o cuidado de 
também recomendar à RTP e à RTPi que séria 
necessârio no minime uma semana para preparar o 
processo corn possibilidade de sucesso. 
Em nossa opiniâo a RTPi deixou correr o tempo 
dizendo que o Departamento Juridico estava a 
estudar as nossas 2 propostas: a primeira, de 
parceria corn a RTP cedendo a esta uma quota de 
20% e, a segunda, se por acaso nâo pudessem 
aceitar a parceria por ser um Orgâo Estatal, 
oferecemos uma compensaçào de 20% sobre as 
receitas mensais provenientes dos assinantes das 
redes por cabo. Nâo havendo na circunstância a 
necessidade de a RTPi transferir para terceiros a 
sua programaçâo dado que a mesma faria parte do 
processo no seu todo. 
Recebemos o penùltimo faxe do Dr. Alexandre, na 
sexta-feira, dia 29 de Março, informando que 
continuava a aguardar notlcias dos Serviços 
Juridicos. Na segunda-feira, dia 3 de Abril, data 
limite para entrada do requerimento na CRTC, 
recebemos um faxe da RTP, assinado pelo Dr. 
Fernando Alexandre, dando conta de que os 
Serviços Juridicos tinham dado um parecer 
negativo, por nâo ser possivel estabelecer a parceria 
corn o novo Grupo, invocando 2 factos: 1- 
Impedimento de transferência para terceiros dos 
Direitos de Autor sobre o conteûdo das suas 
emissôes; 2- devido à obrigatoriedade da CRTC de 
legendar 90% das emissôes, custos que a RTPi nâo 
poderia acarretar, uma vez que os mesmos nâo 
faziam parte do nosso projecto financeiro. 

Hâ nisto qualquer coisa de esquisito... Primeiro, 
nâo haveria transferência nehuma para terceiros. 
Segundo, a leitura que fizeram dos 90% de 
legendagem, nâo foi correcta pois, sô diz respeito a 
programaçâo em lingua inglesa, o que nâo é o 
nosso caso... 
Que fique aqui bem claro que, no projecto enviado 
por intermédio do Deputado Caio Roque, e 
entregue na RTP, foi indicado que também 
tinhamos contacte corn a SIC e que estâvamos 
preparados para trabalhar corn ambas as Estaçôes. 
-Como se sentiu perante os responsâveis da RTPi 
na reuniâo no Consulado Gérai? 
-Fiquei abismado, depois de escutar o Dr. Fernando 
Alexandre dizer que nunca tinham tido a 
aproximaçâo da comunidade nem de grupos locais. 
Entâo o nosso Grupo? Foi gozo deles...? Entâo, dia 
29 de Março, recebi um faxe do Cônsul-Geral a 
convidar-me para estar présente na reuniâo do dia 
4 e, nesse mesmo dia, recebia um faxe de Lisboa, 
do Dr. Alexandre, sem novas nem mandados, o 
mesmo acontecendo na véspera da reuniâo -dia 3 
de Abril-, quando deu conta do parecer negativo do 
Departamento Juridico? No dia a seguir estâ em 
Toronto, ignora-nos completamente e diz que nâo 
teve apoios? Inacreditâveî! 
Nâo me contive, por respeito à comunidade e aos 
lideres comunitârios présentes, mostrei os FAXES 
E OS FACTOS a todos! 
Entâo é desta forma que querem o nosso apoio? 
O nervoso -imagem tremida!- foi bem patente no 
Dr. Fernado Alexandre e no Pedro Bicudo, apôs a 
minha intervençâo. As desculpas foram 
titubeantes, inconclusivas... 
-Que nos diz sobre a Conferência de Imprensa 
que... nâo chegou a haver e em local imprôprio? 
-Bom, como todos os membros dos Orgâos de 
Informaçâo présentes tiveram ocasiâo de ver, 
aquilo foi uma "mascarada"... -Disse, Frank 
Alvarez.-Julgo que fizeram uma marcha-atrâs corn 
receio que a recepçâo dos jornalistas fosse negativa 
depois de saberem dos acontecimentos que jâ 
referi. Nem sequer entregaram os "Press Kits" pois, 
na reuniâo do Consulado, eles foram-nos entregues. 
Mas nem vale a pena falar mais nisso! As mâs 
atitudes ficam corn quem as pratica! Faço questâo 
de dar conhecimento aos governantes, em 
particular, ao SECP, Eng. José Lello, que tanto 
interesse tem em que a RTPi entre nas redes por 
cabo do Canadâ. 
-E agora? 
-Agora resta-nos continuar a luta, como sempre 
fizemos. Parar é morrer. Como a SIC aceitou entrar 
no nosso processo -que entrou atempadamente na 
CRTC-, vamos aguardar que a Comissâo o aceite e 
aprove. 
Se tal acontecer e dado que as audiências pûblicas 
terâo lugar em Agosto proximo, esperamos estar 
"no ar" dentro de um ano e, entâo, necessitamos de 
todo o apoio que a comunidade portuguesa possa 
dar. 
Deixamos Frank Alvarez embalado nos seus 
sonhos. E dos sonhos que nascem as obras, por isso, 
acreditamos em mais uma realidade para o Grupo 
CIRV, em Toronto. 

JMC 
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Consideraçôes àcerca da amizade 
Segue abaixo uma frase impressiva que ouvi e 
suponho tenha sido cunhada por um feliz 
descobridor do “Género humano”: 
“O mundo esta cheio de amigos que eu ainda nâo 
conheço!...” A quai eu poderia juntar corn as 
naturals réservas: “e que estâo sô à espera de que 
tenha a boa sorte de os descobrir! “ 
Tal como num “guarda roupa” onde os fatos velhos 
se vâo acumulando, também algumas amizades sâo 
guardadas, permanecendo ali à espera do dia em 
que se lhes passemos uma revista, para as usar de 
novo, ou descartar aquelas que corn o uso e o abuso 
deixaram de ser prestâveis, por terem perdido a cor 
ou o estilo! 
- Quantas dessas “peças de vestuârio 
monstruosas”, (que sem uma boa inspecçâo, 
tomamos para nos), nos levarâo a dizer corn 
surpresa: - Como fui eu capaz de trazer isto em 
cima de mim?... Dévia ter muito mau gosto por essa 
altura! (Por vezes nâo as queremos, mas guardâmo- 
las sô para nâo desapontar aqueles que as oferecem! 
E talvez tempo de fazer limpeza nos guarda fatos e 
criar espaço para novos estilos, que digam melhor 
corn as nossas aparências, pois é por elas que 
muitas vezes somos julgados! 
Por nâo ter usado bolas de naftalina a preservâ-las, 
algumas dessas “raras peças de vestuârio,” estâo 
furadas da traça e um arejamento poderâ ser-lhes 
beneficial!... Depois de expostas, (corn mais ou 
menos furos), poderâo até encontrar quem as use...? 
A sempre quem esteja â espera de uma 
oportunidadei... (Sô que nâo se compram amizades 
nas “Garage Sales”.) 

Em termos mais sérios, a amizade para ser aceite 
sem réservas, (e por ser uma matéria delicada que 
muito nos poderâ afectar no futuro), merece que se 
lhe faça um estudo profundo antes de que a 
tomemos de braços abertos, pois muitas vezes nâo 
é aquilo que parece à primeira vista! (Nisto temos 
de ser delicados para nâo ferirmos aqueles a quem 
nos queremos dedicar). 
No campo da amizade existem os impostores, que 
afivelam mascaras no rosto - para venderem “gato 
por lebre”... Tenho medo deles - quando mostram 
o que sâo, o dano jâ esta feito... E por vezes é até 
irreparâvel! 
Quando essa boa amiga - a Amizade - vem de cara 
vendada, nâo é preciso esperar muito para a 
conhecer, a verdadeira intençâo daqueles que a 
oferecem depressa se manifesta, descobrindo-se o 
rosto! 
... Leva menos tempo a apanhar um mentiroso do 
que um coxo! 
Como nâo hâ ninguém, (por perfeito que seja) que 
nâo guarde no intimo da sua aima momentos e 
casos das suas vidas menos felizes, que estâo 
enterrados e nâo querem ser expostos - na ânsia de 
tudo querermos saber dessas pessoas - nâo 
toquemos neles - para nâo sermos escorraçados! 
Quem como eu tem a sorte de ter um verdadeiro 
amigo, sabe que a amizade nâo tem preço, pois que 
se o tivera, nem eu nem esse amigo teriamos tido a 
possibilidade de a disfrutar, dada a nossa pobreza... 
Nem os milionârios corn todas as suas montanhas 
de ouro a podem comprar! 
Num mâgnifico soneto Brasileiro escrito por Raul 
de Leoni, (que guardo hâ muito como um 

repositôrio de sabedoria), esse Poeta e Escritor 
descreve sob o titulo - Prudência - aquilo que 
acabei de referir: 

Prudência 

Nâo profondes nunca nem pesquises, 
O segredo das aimas que procuras; 
Elas guardam surprezas infelizes, 
A quem lhes desce às convulsôes obscuras. 

Contenta-te de amâ-las, se as bendîzes, 
Se te parecem lîmpidas e puras, 
Pois se às vezes nos frutos hâ dogmas, 
Hâ sempre um gosto amargo nas raizes. 

Trata-as assim como se fossem rosas. 
Mas nâo despertes o sabor selvagem 
Que lhes dorme nas pétalas tranquilas; 

Lembra-te dessas flores venenosas 
Que as abelbas cortejam de passagem, 
Mas nâo ousam provâ-las, nem feri-las! 

Raul de Leoni 

Se bem que ainda pudesse dizer muito mais àcerca 
dessa palavra, desse dom maravilhoso de Deus, que 
torna o mundo menos sombrio, nas relaçôes que as 
pessoas têm entre si, por agora é tudo! 

Fernando Feliciano de Melo 

DOMIXGOS MEAT PACKERS ETD 
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CAMARA DA PRAIA 

IGNORA CONTSRUÇÔES 

AMERICANAS FORA DA BASE 

A Camara Municipal da Praia da 
Vitoria desconhece, oficialmente, a 
intençâo das Feusaçores em construir 
um novo bairro com 62 moradias 
num terreno ocupado por antigas 
instalaçôes hospitalares, fora da 
vedaçâo da Base das Lajes. A 
construçâo das moradias devera 
começar no principio de Julho, 
substituindo 36 residências-môdulo 
que jâ foram demolidas, assim como 
algumas casas velhas existentes no 
local. O présidente da Camara 
Municipal da Praia da Vitoria 
confirmou que o projecto para a 
construçâo do novo bairro nâo deu 
entrada nos serviços municipais. José 
Fernando Gomes adiantou que a 
autarquia vai tomar em breve uma 
posiçâo sobre o assunto. As 
Feusaçores adjudicaram, a 20 de 
Março ultimo, o contrato para a 
construçâo das 62 moradas à 
American Renovation and 
Construction Company, de San 
Diego, California. 

EM SANTA MARIA, CDU 
AO LADO DOS LAVRADRES 

A lavoura mariense vive momentos 
de instabilidade e descontentamento 
motivados pelo seu mau 
relacionamento com o actual chefe de 
Serviços de'Desenvolvimento Agrârio 
da ilha. Por esse motivo, fizeram 
chegar ao Governo Regional e à 
Secretaria Regional da Agricultura e 
Pescas um abaixo-assinado com mais 
de 200 assinaturas, solicitando a sua 
substituiçâo do cargo. Esta é uma 
denùncia da CDU/ Santa Maria, em 
comunicado dirigido â comunicaçâo 
social. A CDU de Santa Maria chama 
ainda a atençâo para a insularidade a 

que os habitantes daquela ilha estâo 
sujeitos. "A sub-insularidade nâo 
diminui, acentua-se!" Aponta para os 
actuals horarios da SATA Air Açores, 
que nâo permitem efectuar ligaçôes 
directas na saida e no regresso à ilha. 
Além disso, queixa-se de que a visita 
de médicos especialistas a Santa 
Maria esta a diminuir, corn o 
abandono previsivel do médico 
otorrinolaringologista. 

ESTUDANTES DOS AÇORES 

CRIAM ASSOCIAÇÂO EM LISBOA 

Jovens dos Açores a estudar na 
capital portuguesa vâo criar uma 
associaçâo, cujo objectivo sera 
"promover a integraçâo plena dos 
estudantes açorianos deslocados em 
Lisboa e combater o desenraizamento 
destes em relaçâo à regiâo, através da 
defesa dos sens direitos e interesses e 
pela promoçâo de actividades 
culturais, sociais e recreativas". No 
dia 08, na Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa, decorre uma 
Assembleia Gérai Constitutiva para a 
criaçâo e fundaçâo a Associaçâo dos 
Jovens Açorianos Estudantes em 
Lisboa (AJAEL). Segundo a comissâo 
instaladora, "a AJAEL tentarâ 
congregar em seu torno todos os 
estudantes açorianos deslocados em 
Lisboa, com vista a apoiar e dar voz 
aos sens problemas e reivindicar uma 
melhor atençâo, por parte das 
entidades competentes, relativamente 
a estes jovens, na maioria dos casos, 
esquecidos pela Regiâo, aquando da 
realizaçâo dos sens estudos em 
Portugal Continental". 

NOVO BLOCO PARA O 
HOSPITAL DA HORTA 

O Hospital da Horta vai passar a 
dispor a partir de Agosto proximo, de 
um novo bloco para instalaçâo da 

Nâo Juros Nâo faz qualquer 
naannaçâo,entregaao pagamentO nem jurOS 

GSTnemPST domidiio.j„staiaçi. durante 90dia$. 

ii fiii ii littrii 
Qronde salaoçào de mobllas para: sala de estai: 
sala de jantat quarto de coma e quarto de criança. 
BLOOR WAREHOUSE FURNITURE 
1222 Bloor St. W 
Horas: 2a-6a-feira 9:30-20 horas, Sibado 9-I8 horas Bloor 

unidade de cuidados intermédios, 
hemodiâlise e hemato-oncologia. O 
empreendimento esta orçado em 
quase 500 mil contos e é co- 
financiado pela Uniâo Europeia no 
âmbito dos programas Feder e Pedraa 
IL Nos prôximos meses a regiâo vai 
investir cerca de 250 mil contos em 
equipamento para esta unidade. que 
se prevê que esteja a funcionar em 
pleno no primeiro trimestre do 
proximo ano. 

GOVERNO FINANCIA 
CENTRO GERIATRICO 

NA HORTA 

O executivo regional vai financiar 
corn 600 mil contos a construçâo de 
um centro de prestaçâo de cuidados 
de saùde a idosos na cidade da Horta, 
ilha do Faial. O financiamento vai ser 
concretizado através de um acordo de 
investimento entre a secretaria 
regional dos Assuntos Sociais e a 
Santa Casa da Misericôrdia da Horta. 

ÂGUA EM PONTA DELGADA 

PENAUZA CONSUMIDORES 

GASTADORES 

A nova tabela dos preços da âgua em 
Ponta Delgada, corn entrada em vigor 
no inicio do ano, faz jâ sentir a 
penalizaçâo dos consumidores 
gastadores. Enquanto a Indùstria, o 
Comércio e outros serviços, têm uma 
tabela fixa, os consumidores têm uma 
tabela de acordo corn as quantidades 
gastas. Dos zero aos 7 metros cùbicos 
o consumidor paga 70$00 por 
unidade. Dos 8 aos 15 metros cùbicos 
paga 120$00 e a partir dai paga 
300$00. O preço da âgua em Ponta 
Delgada é o mais elevado de toda a 
ilha de Sâo Miguel, os preços nos 
restantes concelhos variam entre um 
minimo de 35$00 e um mâximo de 
250$00. 

CÂMARADA 
MADALENA DO PICO 
INVESTE EM ÂGUA 

A Câmara da Madalena, Açores, vai 
investir cerca de 240 mil contos (1,2 
milhôes de euros) na instalaçâo das 
redes de âgua da Candelâria e 
Bandeiras, projecto que conclu! a 
cobertura integral do concelho. 
Segundo a maior autarquia do Pico, o 
empreendimento tem um prazo de 
execuçâo de oito meses, sendo 
comparticipado pelo programa 
comunitârio operacional dos Açores, 

PEDRAA IL O concelho da 
Madalena, corn cerca de seis mil 
habitantes, é, entre os 19 dos Açores, 
um dos que tem maiores problemas 
de abastecimento de âgua, devido â 
escassez de nascentes decorrente de 
condiçôes geolôgicas especificas, 
entre as quais a elevada 
permeabilidade dos seus solos. 

AGUALVA,NA 
TERCEIRA, SEM ÂGUA 

Cerca de metade da freguesia da 
Agualva estâ a ser afectada por cortes 
no fornecimento de âgua que, em 
alguns casos, ultrapassam periodos de 
24 horas. Os cortes de âgua na 
Agualva (entre o Caminho Novo, 
Ponte e Outeiro), devem-se a rupturas 
sucessivas, devido ao facto da rede 
naquela zona da freguesia jâ ter 
ultrapassado os trinta anos. As 
avarias sucessivas na rede de 
abastecimento de âgua da Agualva 
têm sido reparadas pelos serviços da 
Câmara Municipal da Praia da 
Vitôria que, desde hâ duas semanas, 
se debatem corn o problema 
provocado, ao que tudo indica, pelo 
mau estado da tubagem. O présidente 
da Junta de Freguesia da Agualva, 
Francisco Santos, defende que uma 
soluçâo râpida para o problema passa 
pela remodelaçâo total da rede sujeita 
a avarias diârias. Francisco Santos 
considéra que a remodelaçâo da rede 
de âgua nâo pode esperar pela 
renovaçâo do piso da estrada 
regional, uma obra da 
responsabilidade da secretaria 
regional da Habitaçâo e 
Equipamentos. Sendo assim, o 
autarca defende que a Câmara 
Municipal da Praia da Vitôria deve 
lançar, rapidamente, o concurso 
publico para adjudicar a obra de 
remodelaçâo da rede de âgua. Os 
serviços da edilidade praiense estâo a 
substituir as vâlvulas da parte da rede 
avariada, o que faz corn que os cortes 
de âgua sejam bastante prolongados. 

RAQUEL SOARES FOI 
3“ NA TUNISIA EM JUDO 

A atleta Raquel Soares do Judo 
Clube de Ponta Delgada foi 3“ 
classificada no Torneio Internacional 
da Tunisia, realizado no passado fim 
de semana. Raquel Soares perdeu o 
seu primeiro combate corn uma 
tunisina. Depuis foi repescada e 
venceu duas tunisinas, uma 
marroquina e uma espanhola, 
alcançando o terceiro lugar da 
classificaçâo gérai. 
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LUSITANIA 
inos de vida. 

Os lusitanistas de Toronto 
realizaram a sua festa de 
aniversârio, o Vigésimo 
Quarto, com alegria e 
tradiçâo. 
Depots do "Porto de Honra" 
de abertura, seguiu-se na 
sexta-feira, dia 7, as Sopas do 
Esptrito Santo e cozido. Fim 
de noite corn baile a cargo de 
"Os Vadios". 
No sâbado, dia do 
aniversârio, a sala de Testas 
encheu para o convivio, para 
O jantar e, como é 

tradicional, para a 
pmcissâo de Nossa 
Senhora das Graças, 
Padroeira do Clube. 
Uma festa bem à 
maneira dos lusitanistas 
de Toronto que acabou 
corn a alegria de sempre 
e baile corn "Os Vadios". 
Parabéns pelos 24 anos 
de serviço ùtil à Terceira 
e à Comunidade, sem 
esquecer as obrigaçôes 
sociais. 

As nos: 
estrela 
voltara 
As nossas jovens artistas 
da cançâo Catarina 
Cardeal, Helena Garcia, 
Sarah Pacheco e Guida 
Figueira, jâ regressaram 
de Portugal onde 
estiveram nos estüdios da 
RTP-Porto a gravar as 
cançôes que vâo defender 
no lo. Festival Jovem das Comunidades Portuguesas, dia 26 de Maio 
2ÜÛ0. 
Que disseram à chegada? 
Apenas a sua felicidade de visitarem Portugal, a alegria de se 
conhecerem melhor e novos amigos, a satisfaçâo de reconhecerem uma 
dezena de bonitas cantigas, todas elas corn as mesmas possibilidades, e 
a espectativa de um grande espectâculo no dia 26 de Maio. O resto sâo 
cantigas... 
Como jâ se "ganharam cantigas e interprètes", a partir daqui que ganhe 
quem for melhor e mais feliz. 
Sarah Pacheco, Helena Garcia, Catarina Cardeal e Guida Figueira 
estâo felizes, confiantes e corn a certeza de poder oferecer o melhor de 
si prôprias em defesa das cantigas do Canadâ, 
Ainda bem. O que conta é a partic.ipaçào e regressar conscientes do 
dever cumprido! 

GARROS USADOS 
TO SIL'IT 
corn 51,000 Km 
e todos os extras 

âdD(M) (BIBBo oummsf sæ 
3.8 LV6 
corn 1,000 Km 

AGORA 

(£lcâ 
entre 

Esta agora a 

ou 1.8% de financiamento 

Haeompra 
de um carre 
habiiita-se 

a gaebar uma 
TVdebS" 
eumDVD 

por 48 meses 

GARROS NOVOS 

a partir de $17,138 
ou 0% de juros até 48 meses 

a partir de $22,688 
ou juros a 2.8% até 48 meses 
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Quando me convidaram para 
escrever uma crônica semanal para 
este jornal, confesse que a minha 
anuência nâo foi imediata. Tive de 
pensar durante algum tempo, porque 
nunca antes tinha feito este desafio a 
mim prôpria. Nâo tenho qualquer 
formaçâo na area de jornalismo, para 
além de algumas noçôes bâsicas sobre 
a teoria da comunicaçâo e técnicas de 
redaeçâo. Escritas as primeiras 
crônicas, alguém me abordou um dia 
e disse: “Gostei do seu artigo ... alias, 
para si deve ser extremamente fâcil 
escrever!”. Fiquei calada e pensei para 
comigo “puro enganol”. E que pelo 
facto de ensinarmos uma lingua, toda 
a gente pensa que escrever é um acto 
puramente natural e espontâneo. 

Dominar as estruturas 
gramaticais, as regras da sintaxe, a 
ortografia, a precisâo lexical, tudo 
isto, sim, é nossa obrigaçâo saber fazê- 
lo e bem, até porque é isso que nos é 
exigido no exercicio da nossa funçâo. 
Mas escrever bem, é outra coisa! Nâo 
se restringe apenas ao que atrâs foi 
referido, mas implica acima de tudo 
imaginaçâo, criatividade e um total 
dominio da arquitectura do texto, a 
que se chama talento. E isso, caros 
leitores, é como diz a Biblia “sâo 
muitos os eleitos e poucos os 
escolhidos”. Nâo me incluo nem num 
grupo, nem no outro. O exemplo 
mais flagrante do que acabei de dizer, 
prende-se corn o nosso Prémio Nobel 
- José Saramago. Da sua biografia, 
nâo consta que tivesse frequentado a 
Universidade, feito qualquer 
mestrado ou doutoramento e tal falha 
(?) nâo O impediu de ter conquistado 
O maior galardâo no campo das letras. 
Miguel Tçrga e Fernando Namora 
eram médicos, sô para citar dois 
nomes bem conhecidos por todos. 
Nâo consta que os criticos de cinema 
(pelo menos os que conheço) tenham 
alguma vez realizado um filme. O 
mesmo se poderâ dizer para os 
criticos de pintura, sem tela exposta; 
os de teatro, que nunca pisaram um 
palco, e por ai fora que a lista nunca 

^mais acabaria. Isto para concluir que 
O facto de termos uma determinada 
formaçâo, nos nâo dâ 
automaticamente um dom especial à 
saida da universidade. 

Continuando corn os 
comentârios, registo um outro. “Que 
bom 1er as suas crônicas! Jâ tinha 
saudades de ver qualquer coisa escrita 
num português escorreito!”. E agora, 
jâ estou a ver todos quanto colaboram 
na imprensa comunitâria, a erguerem 
bandeiras contra mim, como se eu 
tivesse descoberto agora a América. 
Aguentem ai mais um pouquinho, 
tenham calma, respirem fundo e 
continuem a 1er. 

Primeiro, quero desde jâ 
manifestar o meu mais profundo 
respeito e apreço por todos aqueles 

que têm sabido manter viva a nossa 
lingua em todos os sectores da 
comunicaçâo social. Mas, como em 
tudo na vida, hâ quem escreva bem e 
quem escreva menos bem; hâ quem 
fale muito bem e hâ quem, à força do 
contâgio inevitâvel, se sinta mais ou 
menos contaminado, conforme os 
casos. Mas os contâgios actuam como 
nas epidemias, sâo poucos os que a 
elas escapam. Eu jâ dou por mim a 
sofrer de alguns sintomas, sinal de 
que o sistema imunitârio vai 
perdendo defesas. Dou por mim, às 
vezes, a hesitar ao proferir 
determinada palavra e a pensar se ela 
estâ correcta ou nâo, naquele 
contexto. Quando digo aos alunos 
que têm de preencher determinado 
formulârio e vejo as caras de espanto 
perante o palavrâo, a tentaçâo é logo 
fazê-lo seguir da respectiva 
“traduçâo” - aplicaçâo - e toda a 
gente entende! 

Continuando: a forma como 
interpretei a expressâo “português 
escorreito” foi exactamente esta, “sem 
contaminaçâo”. Considero tal facto 
absolutamente natural e normal, para 
quem tem de lidar a maior parte do 
tempo sô corn a sua prôpria lingua 
materna e mantém a frescura de 
quem estâ câ hâ pouco tempo. 
Tudo isto acontece nâo sô por causa 
dos chamados “falsos amigos” 
(palavras semelhantes mas que 
querem dizer coisas completamente 
diferentes), mas também porque as 
pessoas estâo jâ na posse de uma 
estrutura gramatical diferente que as 
leva a cometer erros sem o sentirem. 
Se fosse a dar exemplos, tê-los-ia para 
encher estas crônicas até ao fim do 
ano. Contudo, alguns terei que 
apresentar para que me faça entender. 
Quando leio um texto ou oiço uma 
noticia, imediatamente me apercebo 
de que tal frase foi pensada em inglês 
e vertida depois para português. 

Houve hâ pouco tempo um 
acidente corn um autocarro escolar 
em que morreram très crianças. 
Noticia em português “ ... neste 
acidente foram mortas très crianças”. 
Neste caso estamos perante uma frase 
na voz passiva. Quem é o agente da 
passiva? Foram mortas, quem as 
matou? O acidente? Ora, esta frase 
resultou da traduçâo literal do inglês, 
em que é possivel dizer-se “were 
killed”. Mas em português, as pessoas 
morrem (e nâo sâo mortas) vitimas de 
acidentes e, neste campo, segundo as 
estatisticas, somos os campeôes da 
Europa. Talvez, por isso, 
simplesmente ... morremos! Em 
Portugal, quando alguém é morto, é a 
tiro, à paulada, à facada e é sempre 
por um outro, caso contrârio, serâ 
suicidio. Para dominio deste 
vocabulârio, nada melhor do que 
comprar “O Crime” onde estâo lâ 
escarrapachadas todas as histôrias de 

faca e alguidar. Por falar em alguidar 
ocorre-me outra. Quando a Federaçâo 
Portuguesa atribuiu as boisas aos 
estudantes luso-descendentes, lâ 
foram “os recipientes das boisas” 
receber o merecido cheque e tirar, 
entre sorrisos de alegria, a foto para a 
posteridade. Na semana seguinte, 
apareceram nas primeiras pâginas 
dos jornais corn a respectiva legenda 
“Os Recipientes das Boisas”. Câ estâ 
outra vez o português a promiscuir-se 
corn o inglês, num processo de 
mancebia amigâvel (estou a falar da 
lingua, nada de mâs interpretaçôes!). 
E verdade que a palavra recipiente 
existe em português, como adjectivo 
(aquele que recebe), contudo, 
raramente é usado. No entanto, na 
qualidade de substantivo, significa, 
entre outras coisas, “campanula, 
bacia, alguidar, vaso ou cavidade para 
receber ou conter um liquido”. Ora, 
meus amigos, reduzir estes esforçados 
estudantes a qualquer um destes 
objectos, ou até a um daqueles que faz 
parte da belissima colecçâo, que se 
encontra exposta na cave de um 
famoso restaurante da baixa, em 
direcçâo às casas de banho, serâ 
confinâ-los a uma funçâo muito 
pouco digna! 

Os recém-chegados notam 
tudo, porque vêm corn o seu 
português muito fresquinho, o ouvido 
e o olhar atentos ao minimo deslize. E 
quem pensar que o dicionârio ajuda 
em tudo, estâ muito enganado! Claro 
que sâo a nossa primeira e principal 
ferramenta de trabalho, mas também 
criam equivocos. Para o provar aqui 
vai mais um exemplo. Numa aula de 
produçào de texto escrito, sugeri, 
entre outros temas, o seguinte: “Acha 
que o suicidio é sempre um acto de 
cobardia, ou poderâ também ser um 
acto de coragem?”. Algumas 
composiçôes, variando apenas no 
adjectivo, começavam assim: “O 
suicidio é um sujeito muito sério”. 
Estào-se a rir? Pois é, fiz o mesmo! 
Mas em inglês “subject” significa 
“assunto, tema” e dai a tentaçâo 
imediata de o travestir de sujeito. 
Porém, se consultarmos o dicionârio 
estâ lâ “assunto de qualquer obra 
literâria ou cientifica”. Perante isto, 
qualquer aluno se poderâ defender 
com a consulta do bendito cartapâcio, 
sô que nesta frase nâo résulta. 

Hâ uma outra de que gosto 
particularmente: é quando pedem 
pedreiros, carpinteiros, canaliza- 
dores, etc., licenciados. Um 
licenciado, etimologicamente, serâ 
“aquele que tem licença”, o que à 
partida nos leva a considerar, numa 
primeira leitura, que tudo estâ 
correcto. O problema é que a palavra 
licenciado, actualmente, équivale a 
quem tem uma licenciatura, ou seja, 
um curso superior. E tudo isto, 
porque na época medieval, quando a 

Igreja (como instituiçào 
monopolizadora do ensino) começou 
a disciplinar o grande movimento 
cultural de criaçào das universidades, 
passou a exigir aos mestres uma 
licença para ensinar, que tomou a 
designaçào de licentia docentit. 
Instituiu-se a categoria do Licenciado, 
o que tinha a licença. A semântica 
(estudo das mudanças que se dâo, 
através dos tempos, no significado das 
palavras) tem destas coisas. Alguém 
se lembrarâ do significado que, 
outrora, teve a palavra ministro? 
Avivo-vos a memôria: um ministro era 
um servidor, alguém à nossa 
disposiçào para nos servir, assim 
como um criado. Hoje, é um dos 
membros do poder executivo, corn 
um ministério nas màos, ou um cargo 
diplomâtico, uns e outros corn todas 
as mordomias que as funçôes exigem 
e determinam. O problema nâo estâ 
na terminologia, porque na essência, 
o significado mantém-se: eles estâo lâ 
para nos servirem, para lutarem pela 
res pûblica. A questâo levanta-se, 
quando esta ultima cai no 
esquecimento e se cria a fronteira 
social que sépara a funçâo, daqueles a 
quem a mesma se destina. 

Voltando ao principio: 
escrever é um acto extremamente 
sofrido, doloroso e angustiante. A 
palavra, arma de dois gumes, amiùde 
nos atraiçoa. Nem sempre 
conseguimos traduzir através do 
registo escrito aquilo que 
pretendemos dizer. Somos analisados, 
dissecados e tentam muitas vezes 
imputar-nos intençôes que nâo as 
nossas. “Palavras leva-as o vento”, diz 
o povo. O mesmo se nâo passa corn a 
palavra escrita. Ela ali fica impressa, 
testemunha duma ideia nem sempre 
compreendida. Nada apaga o seu 
registo. Por isso nâo concordo corn o 
Padre Joào de Lucena, quando diz: 
“O tempo, pois é comedor das coisas, 
mais facilmente corne as palavras”. 
Quando muito, às vezes, somos 
obrigados a engoli-las! Prefiro a 
sensatez de S. Francisco de Sales 
“Falar de si é uma coisa nâo menos 
dificil do que andar sobre uma corda; 
é necessârio ter grande firmeza nos 
pés para nâo cair, e maravilhosa 
circunspecçào para nâo ficar mal”. 

Concluindo: todos nôs, que 
fazemos da busca da palavra certa 
uma causa, andamos sempre na corda 
bamba. Nâo fosse estarmos em 
tempos de Quaresma, apetecia 
terminar corn um Bamboleo! 
Bamboleo! 
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ERVANÂRIA VITORIA inc, 
PRObUTOS NA JURAIS E MEbICINA HOMEOPATICA 

Foi realmente 
uma festa de Gala! 

Tudo foi estudado ao 
pormenor, com requinte. 

A elegante sala de festas Mississauga 
Convention Centre estava decorada 
corn mâo de mestre beleza sôbria; 
Tudo exposto com gosto e no lugar 
certo; Gente bonita, bem vestida, em 
ambiente ùnico. 
Logo à entrada, um corpo de baile 
Hawaiiano dengoso e belo dava as 
boas vindas a quem chegava. No 
interior, ao redor do salâo, varias 
exposiçôes de comida tipica, servida 
por especialistas do pais de origem. 
As secçôes da comida Chinesa e 
Portuguesa, foram as mais solicitadas. 

Agris Robeznieks, o MPP Cari de 
Faria, o Consulter RG Ralph Gritani, 
Monsenhor Resendes, Dominic Fuda 

cargo de Sharma Sisters (India), The 
Hawiian Pacific Magic (Hawaii) e 
Soundscape Productions - Jazz Trio 
(Canada). Também, Kung Fu and 
Lion Dance (China); Platonas 
Hellenic Academy (Grécia) e Hopak- 
DNIPRO (Ukrania). 
No palco desfilaram Debi Sander 
Walker que entoou o Hino Nacional 
do Canada; Liz Rodrigues (Portugal); 
Andrea Garolsalo (Itâlia) e a banda 
musical “STAR Band”. Som a cargo 
de TNT Productions. 
As saudaçôes aos présentes foram 
dirigidas pelo Director de Vendas & 
Markting Walter Galvâo. A oradora 
da noite de Gala, Mayor Hazel Mc 

Callion que, corn a sua simpatia e 
poder de argumentaçâo, encheu a 
sala de boa disposiçâo e orgulho na 
cidade de Mississauga. 
Os nossos sinceros parabéns aos 
proprietaries Manny Silveira, Walter 
Galvâo, Luis Borges, Luis Pimentel, 
Orlando Garcia e Mohinder Minhas. 
Como nos afirmou Manny Silveira: - 
"Esta casa é mais para a comunidade 
portuguesa. A comunidade tudo 
devemos. Para a comunidade a nossa 
gratidâo e câ ficamos ao dispôr!" 
Força portugueses e descendentes. O 
Mississauga Convention Centre esta 
pronto para vos servir. 

JMC 

Vinhos de qualidade e empregados de 
primeira. Um luxo leve onde reinava 
a felicidade. ' Muitos convidados 
especiais, onde se destacavam a 
energética Mayor Hazel Mc Callion, o 
Conselheiro da Ward 5 Cliff Gyles, o 
Director da Divisâo de Imobiliârio 

& Sandro e Fernando Pallazo Triaxis, 
o MP Sarkis Assadourian e 
représentantes do Conselho Gérai 
Ukrainiano. Ainda membres dos 
Orgâos de Informaçâo de Lingua 
Portuguesa e o MC Ted Woloshyn da 
CFRB. As variedades estiveram a 

Manny Silveira 
sôdo gerente do 

Mississauga C. Centre 
Frank Alvarez 
iCIRVfm) Ted Woloshyn (CFRB-am) 

Marque mua cutreviata corn o Maturista Honieopata 
Antànio Medciroa, jâ cosu tmdton mwa de experiêcia, 
qm' o podcrd «indar na solssçào don seua problessimi. 

Visite-nos no 920 Dundas Street West 
Telefone: (416) 603-7978 
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em Toron'to 
O popularissimo NEL MONTEIRO, ap6s uma ausência relativamente 
prolongada, volta ao nosso convivio em Toronto, a convite do empresario 
Victor Couto. 
Nel Monteiro vai 
animar a festa da 
Pascoa do Ambiance 
C. Centre, domingo, 
dia 23, com o 
almoço a ser servido 
pelas 13:00 horas. 
O ùltimo trabalho 
gravado de Nel 
Monteiro, intitulado 
"Retratos da Vida", 
com letras e mùsicas 
da sua autoria, jâ foi 
lançado no Canada e 
esta à venda nas 
lojas comunitarias. 
Entre os temas deste 
novo trabalho de Nel 
Monteiro o destaque 
vai para 
"É Duro ser Mae", 
"Retrato da Vida", 
"Rei da Feira", "Valsa da Terceira Idade" e "Meninas do Benfica". 
O popular Nel Monteiro, em Toronto, para dar mais sabor à nossa Pascoa. 

P0RTUGUÊS SUAVE 
nova gravaçâo 

O conjunto musical PORTUGUÊS SUAVE, de Bradford, acaba de 
gravar mais um trabalho discografico nos estüdios de Hernani Raposo. 
O lançamento deste segundo CD do conjunto Português Suave sera 
num jantar de convivio no Centro Cultural Português de Bradford, dia 
20 de Maio, pelas 19:00 horas. 
Aos jovens Oscar, Joào e irmaos Arnaldo e Carlos Janeiro, desejamos 
os maiores sucessos e, la estaremos no dia 20 de Maio, em Bradford, 
para os ouvir e aplaudir. Parabéns! 

“iNSHHVnHr 

Um trabalho discografico com a voz e 
a alma de MIGUEL CORDEIRO, 
apresentado no dia 25/03/2000, em 
London. 

E naquela noite tudo teria sido 
Undo... 
A festa era de Miguel Cordeiro. A 
noite era para "Ansia de Viver". O 
ambiente era para confraternizaçâo 
entre amigos. A ocasiao era para, com 
verdade, se conhecer e analisar o 
artista e o homem no contexto social. 

E naquela noite tudo teria sido 
lindo... 
O Clube Português de London estava 
engalanado. A sala de espectâculos 
mostrava-se cheia de calôr humano. 
O palco tinha -como cenario vivo- um 
lindo moinho de vento que, segundo 
me foi dado constatar, fora 
construido pelas maos do proprio 
Miguel Cordeiro. 

E naquela noite tudo teria sido 
lindo... 
Os horarios estiveram vivos e foram 
levados a cabo com atrazos apenas 
minimos! 
O jantar, muito simples e saboroso, 
foi servido com ligeireza e 
sobriedade! 

E naquela noite tudo teria sido 
lindo... 
O Sr. Euclides Cavaco, principal 
organizador do evento, tomou a seu 
cargo as posiçôes de mestre de 
cerimônias e de locutor. Corn a sua 
reconhecida fluência, Euclides 
Cavaco subiu ao palco para dar inicio 
à chuva de "estrelas" - cadentes umas 
e cintilantes outras. 

E naquela noite tudo teria sido 
lindo... 
Foram très partes que poderiam ter 

sido très actos que terminaram corn o 
pûblico de pé a aplaudir o Miguel 
que, apesar de um pouco nervoso, 
conseguiu conquistar um espaço no 
meio artistico da nossa comunidade. 
O Miguel mostrou-se seguro e provou 
ser um cantor de caracteristicas 
prôprias. De realçar o apoio que o 
Miguel recebeu da sua esposa, filhas, 
sogros e de alguns amigos. 

E naquela noite tudo teria sido lindo, 
nâo fora o senâo de se ouvir, a partir 
de um certo momenta, comentârios 
motivados pela düvida de quem é que 
ali naquela sala e naquele palco 
estava a ser homenageado. E certo 
que o Miguel Cordeiro subiu très 

vezes ao palco. Mas, durante todo o 
espectâculo o que mais se enalteceu e 
badalou foram as "poesias" do mono- 
autor; e, das estrelas convidadas, sô 
cintilaram aquelas que cantaram 
versos escritos por "Euclides Cavaco". 
Penso que nâo houve intençâo 
negativa pela parte do Sr. Euclides 
Cavaco, que eu considero um homem 
de valôr humano e corn altas 
capacidades literârias. A provâ-lo ai 
vira o seu livro que, concerteza, sera 
um êxito! 
De London para "O Milénio": 
Ferreira Soares 

TRÂNSITO? NOTICIAS? TEMPO? DESPORTO? 
SINTONIZE 88.9 CIRV FM. INFORMAÇÀO PERMANENTE. WWW.CIRVFM.COM 
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Recorder 
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Recorder 
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Cassette 
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Recorder 
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II80II 
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^ • 
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Informaçôes pelo tel: (416 
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Incêndio de 
Scarborough 
Mais de 150 bombeiros 
de Scarborough e 
Toronto dirigiram-se, no 
passado domingo, para 
a fâbrica U.S.E. Hickson 
Products Ltd. onde um 
incêndio causou um 
verdadeiro desastre 
ecolôgico. 
Segundo os bombeiros e 
as autoridades, o vento 
contribuiu para que a 
vizinhança nâo 
nécessitasse de ser evacuada, uma vez 
que soprava de noroeste e 

J I»* rrm»,» 

U 

( B. 

■ empurrou a enorme nuvem prêta 
de fumo para o Lago Ontario, 

embora alguns residentes 
mais prôximos da fâbrica 
tenham sido evacuados por 
umas horas. U.S.E. Hickson 
Products produz uma 
variedade de produtos 
relacionados corn a 
restauraçâo e protecçâo de 
madeira, de cimentos e 
materiais para os telhados. 
A grande preocupaçào dos 
bombeiros era manter o fogo 
distante de grande parte dos 

tanques de tôxicos, solventes e ôleos 
minerais, incluindo Varsol and 
Hexane, para que um verdadeiro 
desastre ecolôgico fosse evitado, 
embora o incêndio propriamente dito 
jâ tenha sido um verdadeiro desastre 
para o ambiente. As autoridades nâo 
crêem que alguém estivesse a 
trabalhar na altura em que o incêndio 
deflagrou. Também ninguém ficou 
magoado. 
Nâo obstante o vento ter 
direccionado o fumo para o lago, o 
ministério do ambiente enviou 
especialistas e equipamento para 
analisar se o châo e a âgua do lago 
estâo contaminados. No entanto, sô 
uma anâlise de todo o local, incluindo 
as ruinas, é que poderâ determinar se 
o incêndio teve ou nâo um grande 
impacto. 
O présidente da corporaçâo disse que 
sessenta por cento da fâbrica ficou 
intacta, devido ao tremendo trabalho 
desenvolvido pelos bombeiros. A 
hora de encerramento desta ediçâo, 
desconheciam-se ainda os resultados 
finais dos prejuizos deste incêndio, 
assim como os resultados da anâlise 
ecolôgica feita pelo ministério do 
ambiente. 

ficou Mel Eastman, présidente da 
câmara municipal de Toronto. 
Segundo informou, o contracto é 
favorâvel aos empregados e à câmara. 
Falta saber apenas quai é o assunto 
ainda pendente e quando serâ 
discutido pelos représentantes da 
câmara e pelo sindicato. 

Très jovens morreram 
em acidente de viaçâo 

A policia informou que o excesso de 
velocidade e alto nivel de alcoolemia 
foram os principals factores que 
contribuiram para um - acidente de 
viaçâo e que vitimou très jovens e 

pela primeira vez em Toronto, no dia 

4 de Junho, no Nisslssaucj-] 
; CorivantiDD coni 

alrtjoço; Sidney Magal 
: Nâo deixe 
■ de Assistir 
;recordar 
grandes 
êxitos de 

Bilhetes à venda em Novo Brasil, 
1445 Dundas St. West,Toronto 
Telefone (416) 536-2362 

NOVO BRASIL apresenta 

Terminou a greve de dez 
dias dos funcionàrios 
da Câmara Municipal 

Os cerca de vinte mil funcionàrios da 
câmara municipal de Toronto 
terminaram a greve de dez dias, 
segunda-feira de manhâ, quando o 
sindicato e os représentantes da 
câmara chegaram a uma tentativa de 
acordo. 
As duas partes resolveram todos os 
assuntos pendentes, excepto um que 
ninguém quis comentar e que, 
portante, se desconhece até que o 
contracto seja ratificado. Desconhece- 
se também a data de ratificaçâo deste 
contracto. 
No entanto, o sindicato conseguiu 
organizar um comité que discuta a 
estabelizaçâo dos salârios; a câmara 
municipal iniciarâ um fundo de 
réserva para igualdade de 
pagamentos; o sindicato conseguiu 
melhores bénéficiés para os 
empregados; os empregados em 
regime part-time terâo mais horas de 
trabalho; e haverâ um programa de 
treino para os que forem despedidos. 
Para os empregados, este contracto é 
muito melhor do que o anterior e 
regressaram ao trabalho na passada 
terça-feira satisfeitos corn o resultado 
conseguido, apenas lamentando-se 
que tivessem sido necessârios dez dias 
de greve para se chegar a tal acordo. 
Nâo menos satisfeito corn o resultado 

feriu gravemente outres dois. 
O acidente surgiu apôs o pedido feito 
pela policia de Peel para que 
evitassem excesso de velocidade, uma 
vez que as condiçôes climatéricas e o 
piso das estradas nâo estavam em 
bom estado. 
No entanto, o aviso nâo deve ter 
chegado aos ouvidos destes cinco 
jovens cujo carro ficou dividido em 
duas partes quando embateu a alta 
velocidade contra um poste de 
cimente na esquina da rua Airport e 
autoestrada 407. 
As vitimas foram o condutor 
Manpreet Dhaliwal, 20 anos, e os 
passageiros Harpreet Gill, 17 anos, e 
Surjit Brar de 21. Gurmeet Pannu, 23 
anos, ficou ferido, sendo o seu estado 
considerado grave, assim como 
Rapinder Suhota, 20 anos, que 
também se encontra em estado critico 
no hospital. Um amigo da familia, 
Joginder Bassi, disse às autoridades 
que uma das vitimas, Harpreet Gill, 
sô saiu de casa porque os amigos 
insistiram toda a tarde para que saisse 
corn eles. 
Bassi adiantou ainda que o jovem 
tinha sido adoptado hâ oito anos e 
que os pais biolôgicos vivem na India. 
Os pais adoptives estavam também 
na India a passar férias quando 
souberam da morte do filho. Todas as 
familias estâo em estado de choque e 
ainda nâo conseguiram compreender 
como uma tragédia destas pode ter 
acontecido, nas circunstâncias que 
aconteceu. 
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O Consulado-Geral de Portugal em Toronto informa que é de toda a 
conveniência que todos os portugueses em relaçâo aos seus filhos nascidos no 
Canadâ, ou em outro pais fora de Portugal, procedam ao registo do 
nascimento dos mesmos no Consulado-Geral, para que aqueles possam 
beneficiar da nacionalidade portuguesa, cujos requisitos sào os seguintes; 

Requisitos para o pedido de Aquisiçâo de Nacionalidade Portuguesa para 
individuos menores, corn idade inferior a 14 anos, Blbos de cidadâos 
portugueses: 

1- Certidâo de nascimento do/a registando/a, emitida hâ menos de seis (6) 
meses -"Birth Certificate-Certified Copy-. Esta certidâo poderâ ser requerida 
no "Office of the Registrar General of Ontario", 900 Bay Street, em Toronto. 
2- Foto recente do/a requerente (tipo passe). 
3- Quando os pais do/a requerente tenham adquirido a nacionalidade 
canadiana, apresentar provas através do/s respectivo/s certificado/s de 
cidadania. 
4- Os pais deverâo promover a transcriçâo do seu casamento, caso nâo o 
tenham feito. 

Requisitos para o Pedido de Aquisiçâo de Nacionalidade Portuguesa para 
Individuos Menores, corn mais de 14 anos, Blbos de cidadâos Portugueses: 

1- Certidâo de narrativa de nascimento dos pais, ou certidâo de casamento 
de ambos e de narrativa de um deles, passadas hâ menos de seis (6) meses, 
pela/s respectiva/s Conservatôria/s do Registo Civil em Portugal. 
2- Certidâo de nascimento do/a registando/a, emitida hâ menos de seis (6) 
meses. 
3- Foto recente do/a requerente. 
4- Passaporte canadiano vâlido. 
5- Quando os pais do/a requerente tenham adquirido a nacionalidade 
canadiana, apresentar provas através do/s respectivo/s certificados/s de 
cidadania. 

Para Individuos Majores de 18 anos: 

Os mesmos requisitos acima mencionados, corn excepçâo da presença dos 
pais do/a requerente. O tempo médio para a conclusâo do processo é da 
ordem de 24 meses. 

RE-AQUISIÇÀO de NACIONALIDADE 

O Consulado-Geral mais informa que os nascidos em Portugal que tenham 
adquirido a cidadania canadiana antes de 03/10/81 (data da entrada em 
vigor da nova lei da nacionalidade em Portugal que passou a admitir que 
cidadâos portugueses que adquiriram outra nacionalidade mantenham a 
nacionalidade portuguesa) e pretendam a readquirir a cidadania portuguesa, 
poderâo através do Posto Consular iniciar o processo de reaquisiçâo de 
nacionalidade portuguesa, devendo para o efeito apresentar: 
1- Certificado de Registo Criminal emitido hâ menos de très (3) meses, pelos 
Serviços de Identificaçâo Criminal. 
2- Certidâo de Narrativa de Nascimento passada hâ menos de seis (6) meses 
pela respectiva Conservatôria do Registo Civil em Portugal. 
3- Certificado do Registo Criminal, emitido hâ menos de seis (6) meses por 
quaisquer serviços policiais do Canadâ. 
4- Documento emitido pelos competentes serviços pùblicos canadianos de 
cidadania onde se ateste a data e a legislaçâo sob a quai foi adquirida a 
nacionalidade canadiana (para requerer este documento, os interessados 
poderâo dirigir-se a 25 St. Clair Avenue East, Suite 201, em Toronto). 
5- Apresentaçâo do passaporte canadiano vâlido ou bilhete de cidadania, 
aquando do inicio do processo junto do Consulado-Geral. 
6- Factos demonstrativos da ligaçâo à Comunidade Portuguesa. 

O tempo para a finalizaçâo do processo é em regra superior a 1 ano. 
Para mais informaçôes, podem contactar o Consulado-Geral pelo telefone: 
(416) 217-0966. 

“(1 CiUlÉi 
C o N T o 

I Continuaçào da ediçào anterior 

Quai é o seu nome? Perguntou o 
inspector Viriato, olhando o 
interrogado nos olhos, sem que isso 
fizesse pestanejar ou altérasse a 
serenidade do homem que estava 
interrogando. 
- André Barreiro! 
- A sua ocupaçào? 
-Trabalho num posto de 
recebimento de leite, da Empresa 
Lâctea do Norte. 
- Quai é o seu horârio nesse 
trabalho? 
- Das cinco da manhà até à uma 
hora e trinta da tarde. 
- E no resto das horas do dia, 
frizou o inspector, o que faz corn o 
tempo disponivel? 
- Amanho o quintal e faço alguns 
outros trabalhos, respondeu André 
que via onde o outro queria chegar. 
- Tais como praticar medicina, 
vincou o policia, o que é ilegal, 
uma vez que nâo estudou, nem 
possui diploma de médico! -Temos 
aqui uma queixa contra si, que o 
irâ levar a tribunal. Até ao 
Julgamento nâo poderâ continuar a 
tratar ninguém. 
- Partiu essa queixa de alguém a 
quem tivesse lesado corn as minhas 
prâticas? Perguntou André, 
procurando ser ele desta feita a 
fitar o inspector, com uns olhos que 
haviam perdido a serenidade 
habituai, para se tornarem 
metâlicos e incisivos, o que fez o 
outro sentir-se inconfortavel. 
Nâo; foi um médico que 
apresentou a queixa! Alegando 
contra as suas irregulares prâticas a 
competirem corn a medicina 
natural, disse o chefe, que 
prosseguiu. - Sem um curso e um 
diploma, elas sâo contrârias à lei e 
à medicina institucional que 
afirma ser perigosa e trazer riscos 

Por: 
Fernando 
Feliciano 
de Melo 

às pessoas que se submetem aos 
seus tratamentos. 
- O Sr. Inspector podia talvez 
définir melhor, o termo corn que 
estou a ser acusadoi... - Nâo sei em 
que possa estar a competir corn um 
médico! Nâo opero, nem receito 
drogas ou produtos farmacêuticos. 
Châs de ervas, fricçôes ou 
massagens - nâo vou além disso! 
- Corn as suas prâticas, voce nâo 
cura doentes? Interrogou o policia, 
sem responder à pergunta do 
André. 
- Por vezes obtenho resultados; tal 
como os outros; (intuitivamente o 
acusado evitou a palavra médico, 
que queria saltar-lhe dos lâbios), 
nâo me considero infalivel! 
- Sâo os resultados, que têm 
chamado sobre si a atençâo da 
classe médica, disse o inspector, 
que havia simpatizado corn aquele 
homem simples do povo, que 
inteligentemente procurava 
defender-se das invejas e 
malquerenças, de quem nâo podia 
acusâ-lo abertamente de falhanços. 
- As coisas em lei, nâo sâo simples 
como parecem; o seu caso, nâo o 
posso resolver aqui; - terâ de 
arranjar um bom advogado que o 
defenda no tribunal. Até lâ tem de 
se abster de receitar ou tratar. - 
Quer um conselho? Porque nâo 
vem para a cidade e abre um 
estabelecimento de vender ervas? 
Teria assim uma maneira legal, 
para justificar o preço que tivesse 
de cobrar por elas e ao mesmo 
tempo cobriria corn um nome 
apropriado as suas actividades. 
Ervanarias existem em muitas 
partes do pais. 

continua na prôxima ediçào 

RE60 
22/01/1928 -12/04/2000 

O conhecido e admirado artista 

MARIANO REGO fahceu quarta- 

feira, dia 12 de Abril, no 

St. Michael's Hospital, 

em Toronto. 

Mariano Rego, natural dos Açores, foi 

um dos grandes mûsicos que, como 

poucos, soube animar as /estas. 

portuguesas na America do Norte. À 

famtlia enlutada as nossas sentidas 

condolências. 

O funeral de Mariano Rego sairà da 

Igreja de St. Maria, 6" feira, lOam. 
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“Uprima”, a nova pîlula 
contra IMPOTÊNCI 

Viagra, a pilula azul contra 
impotência sexual que se tomou *" 
um sucesso instantâneo e uin icône 
cultural precisarà, 
enfrentar um difici 

em breve, 
^sàrio. 

Uma nova droga, chamad i 
'‘Uprima”, que deverâ S( i 
submetida à aprovaçâo dn 
Governo dos Estados Unidos, 
testarâ o dominio do Viagra no 
mercado de 30 milhôes de norte- 
americanos que sofrem de 
impotência. Porém, médicos e 
analistas da indùstria farmacêutica 
nào acreditam que o “Uprima” 
alcance o mesmo successo do Viagra 
quando chegar ao mercado, na 
metade do ano. Os médicos e 
analistas dizem apenas que, se 
aprovada, a droga sera procurada por 
homens que nâo se adaptaram ao 
Viagra ou por aqueles corn problemas 
cardiacos. 
Os fabricantes do remédio esperam 
vendas da ordem de 100 a 300 
milhôes de dôlares ao ano, contra um 
biliâo do Viagra. O “Uprima” 
também se mostrou mais râpido, jâ 
que começa a mostrar efeito em 15 
minutos, enquanto a pilula azul 
demora cerca de uma hora. Mas a 
vantagem da nova droga tem o seu 
preço: pode estragar o "momento" 
corn nauseas e vômitos. Segundo 
Murdock, o novo medicamento 

funciona do mesmo jeito que o 
Viagra, mas de maneiras diferentes 
em pessoas diferentes. O Viagra, que 
é manufacturado pela Pfizer, é um 
comprimido que deve ser ingerido 
com liquido e funciona ao melhorar a 
circulaçâo do sangue no pénis. Jâ as 
tabletes de Uprima, feitos pela TAP 
Pharmaceuticals, precisam de ser 
dissolvidos debaixo da lingua, 
estimulando o cérebro que envia o 
sinal para a erecçâo. A principal 
vantagem do “Uprima”, segundo os 
médicos, é que aparentemente pode 
ser receitado a homens que tomam 
remédios para o coraçâo. Jâ a 
combinaçâo do Viagra corn alguns 
desses medicamentos poderia levar à 
morte. Em testes clinicos, o “Uprima” 
funcionou para 55 por cento dos 
homens corn impotência, segundo o 
Dr. Eugene Dula, um urologista da 
California envolvido nos estudos. 
Cerca de 15 por cento dos homens 
que ingeriram uma dosagem mais 
elevada da droga tiveram nâusea e 
alguns, vomitaram. Mas, no gérai, os 

Radiaçâo em telemouel 
é mener sem e use das mâes 

diz est^udo israelita»»^» 
A quantidade de ondas 
electromagnéticas que passam pelo 
cérebro de quem fala por telemôvel 
é 20 vezes menor quando se usam 
aparelhos que dispensam as mâos, 
disseram pesquisadores israelitas, 
contrariando conclusôes de 
pesquisa recente. Os resultados do 
teste dos niveis de ondas 
electromagnéticas corn telefones 
que funcionam sem o uso das mâos, 
elaborado por Menahem Margaliot, 
do Centro de Pesquisa Nuclear de 
Nahal Sorek, ao sul de Tel Aviv, 
contradizem a pesquisa publicada 
anteriormente pela Associaçâo de 
Consumidores Britânicos. 
O estudo britânico anterior afirma 
que os sistemas livres das duas 
mâos actuam como antenas, 
canalizando très vezes mais 
radiaçâo nos cérebros dos usuârios. 
As vendas dos aparelhos sem uso V ZI   

das mâos, que consistem num fone 
e num microfone, cairam depois 
que surgiram noticias de um 
possivel vinculo entre o telemôvel 
padrâo e tumores cerebrals, perda 
de memôria, dificuldades 
psicolôgicas e outros problemas de 
saùde. Em vista dos resultados 
contraditôrios dos estudos, a 
présidente da comissâo 
parlamentar de saùde 
israelita, Zehava Cal On, 
recomendou uma 
pesquisa mais 
profunda sobre 
a questâo. 

Manipulaçao 
genética 

Poderâ levar ao flm da humanidade Amanipulaçâo genética da 
vida humana poderâ, no 
limite, conduzir ao fim da 
humanidade, afirmou, em 

Lisboa, Lee Silver, professor de 
Biologia Molecular na Universidade 
de Princeton (Estados Unidos). Silver 
falava na conferência organizada 
pela Fundaçâo Luso-Americana 
(FLAD), subordinada ao tema- 
"Manipulaçâo da vida humana". 
"No passado, os pais apenas podiam 
fornecer aos filhos vantagens 
exteriores (sociais, educacionais), 
mas hoje jâ existem técnicas que 
permitem controlar ou alterar os 
genes que lhes transmitem", afirmou 
Lee Silver. 
Segundo o investigador, existem 
actualmente duas técnicas neste 
campo: as tecnologias de reproduçâo 
assistida, hoje correntes, e a 
"reprogenética", um termo utilizado 
por Silver para designar a tentativa 
de controlar os genes que, na 
reproduçâo, sâo transmitidos aos 
filhos. 
Lee Silver referiu duas formas de 
desenvolvimento da "reprogenética". 
Por um lado, a técnica de teste e 
selecçâo genética de embriôes que 
permite aos cientistas, a partir de 
multiples embriôes, escolher o 
melhor ou mais resistente a 
potenciais doenças genéticas. Por 
outro lado, existe a engenharia 
genética, uma técnica muito mais 

poderosa, que permite introduzir no 
embriâo uma determinada 
informaçâo genética, eliminando 
eventuais traços defeituosos ou 
tornando o embriâo imune a 
algumas doenças. 
As aplicaçôes desta técnica poderâo 
estender-se para lâ da medicina 
(introduçâo no embriâo de 
determinadas caractaristicas fisicas e 
intelectuais escolhidas pelos pais), 
produzindo seres com excelentes 
capacidades de adaptaçâo. 
"Parece um cenârio de fieçâo 
cientifica, mas a tecnologia jâ existe e 
é improvâvel pensar que nâo seja 
utilizada um dia", afirmou, 
realçando, no entanto, nâo ser 
provâvel que isto aconteça num 
future proximo, devido aos vârios 
condicionalismos dos processes 
(técnico, politico, social e ético). 
Na primeira sessâo da conferência, 
os xenotransplantes (transplantaçâo 
de ôrgâos entre diferentes espécies) 
foram o tema da comunicaçâo de Jay 
Fishman, director clinico do 
programa de transplantes e doenças 
infecciosas do Massachusetts 
General Hospital (Boston). 
O cientista afirmou que os 
xenotransplantes podem salvar vidas 
e sâo uma forma de diminuir as 
longas listas de doentes à espera de 
ôrgâos, alertando, no entanto, para 
alguns riscos, como a transmissâo 
viral, além dos jâ existentes. 

Glinagein lunnana é mais um méiado 
la KpiMuçio-Gregoni Pence 

"A clonagem humana é apenas outro 
método de reproduçâo", defendeu, no 
Porto, o professor do Departamento de 
Filosofia e Medicina da Universidade 
do Alabama, Estados Unidos, Gregory 
Pence. O especialista falava durante o 
seminârio "Should We Fear Human 
Cloning?", uma iniciativa do Instituto 
de Biologia Molecular e Celular. 
Gregory Pence, que dividiu a sua 
apresentaçâo em très partes, 
nomeadamente nos "mitos ou erros", 
nos "factos" e nas "preocupaçôes éticas" 
sobre a clonagem humana, considéra 
que "a clonagem humana nâo se trata 
de copiar um ser". Na sua opiniâo, um 
clone humano nâo passa de "um gémeo 
atrasado", um ser que nasce da côpia 
de um gene, mas que nunca serâ igual, 
uma vez que "dépende de tudo aquilo 
que a vida lhe vai dar, da sua educaçâo 
e dos hâbitos familiares". Pence, que 
apôs o anùncio da clonagem da ovelha 

Dolly escreveu o livro "Who's Afraid 
of Human Cloning?", considéra que "as 
pessoas acreditam demais nos filmes e 
na fieçâo e transportam-nos para a 
realidade, criando mitos e caindo em 
erros graves". Gregory Pence, para 
quem os "factos falam por si", 
considerou a clonagem como "um 
importante avanço na medicina". 
Sustentou que "para se chegar à 
clonagem humana é ainda precise 
clonar mais e mais animais e fazer 
testes". 
Quanto à ética da questâo, Gregory 
Pence afirma que "ainda é muito cedo 
para se falar em fazer leis sobre 
clonagem". Gregory Pence admitiu que 
hâ razôes sociais de preocupaçâo, mas 
considerou que "a destruiçâo, a guerra 
e a discriminaçâo existentes na 
sociedade nada têm a ver corn a 
ciência, mas sim corn questôes de 
religiâo e moral". 
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Contrariainente &o que se pensava, 
osùivisuais tamhém sonham corn imagens e movimentos 

Pode uma pessoa que nunca viu paisagens, rios, 
cores ou movimento, sonhar com tudo isto? 
Durante muito tempo pensou-se que nâo. Mas dois 
investigadores do Hospital de Santa Maria, de 
Lisboa, têm confirmado, através de estudos cada 
vez mais sistemâticos, que, afinal, os cegos também 
fazem viagens oniricas povoadas de cores e 
imagens. 
Os cientistas utilizaram como um dos métodos da 
investigaçâo pedir aos cegos que desenhassem os 
seus sonhos e o resultado é muito semelhante ao 
das pessoas que nâo sofrem de incapacidade visual. 
"Hâ muitos desenhos em que nâo é possivel 
distinguii eiUie tegos ou nâo cegos", e.xplUou 
Teresa Paiva, que esteve no simpôsio "Aquém e 
Além do Cérebro" para comunicar aos 
congressistas as suas investigaçôes, ( [lU' ainda estao 
a decorrer, numa intervençâo que foi muito 
apreciada pelos présentes. 
Teresa Paiva, que tem dedicado grande parte da 
actividade cientifica a investigar o sono, 
juntamente corn Hélder Bértolo, colocou como 
hipôtese de trabalho verificar se os sonhos dos 
cegos, congénitos ou adquiridos, sâo processados 
no cortex occipital, da mesma maneira como 
acontece nas pessoas normals. O que, a verificar-se. 

quereria dizer que o cortex funciona da mesma 
forma e que nâo afectado pela deficiência visual. 
Teresa Paiva e Hélder Bértolo verificaram se existia 
uma relaçâo entre o conteûdo dos sonhos o sinal de 
electroencefalografia (EEG), jâ demonstrado por 
outros estudos em pessoas normals que é diferente 
consoante os componentes do sonho sejam de 
carâcter visual, emocional ou motor. Por exemplo, 
se uma pessoa sonha corn emoçôes, o cérebro tem 
funçôes râpidas, originando um sinal corn 
frequências altas. Por outro lado, se o sonho incidir 
mais sobre "aspectos telegrâficos ou abstractos" a 
taxa de activaçâo do cérebro é menor, explicou a 
cientista. 
A estratégia foi acordar os cegos e perguntar-lhes o 
que estavam a sonhar. O resultado mostrou uma 
correla<,âü l’ntre as frequências allas e a laxa de 
activaçâo visual nos individuos cegos. O que 
significa que os sujeitos cegos apresentam conteûdo 
visual nos seus sonhos, descrevendo cenas e 
paisagens, mesmo quando congénitos. 
Outro aspecto que a investigaçâo revelou passou 
por refutar outra teoria referente aos cegos, 
segundo a quai eles nâo teriam movimentos 
oculares râpidos durante o sono, por estes estarem 
relacionados corn visualizaçôes. Os dois 

investigadores; conseguiram registar esses 
movimentos dos olhos, estando, neste momento, a 
tentar verificar se existe ou nâo relaçâo corn o 
conteûdo visual dos sonhos dos invisuais. 
O que parece certo é que os cegos conseguem fazfer 
representaçôes mentais do que ouvem ou tocam, 
construindo imagens. Por exemplo, como se 
processa mentalmente o acto de assinatura do 
nome de um ccgo? Hélder Bértolo questionou os 
cegos corn quem trabalha, perguntando-lhes se 
decoravam o movimento. E a resposta é nâo: os 
cegos visualizam mentalmente a assinatura e 
depois reproduzem-na. "E certo que as suas 
imagens sâo iguais âs nossas",. explica o 
investigador, ;smas Kio essencial é que eles têm 
representaçâo visual. 
Nâo existem ainda explicaçôes para estes 
resultados. Os paranormais tendem a considerar 
que essas imagens podem ser recordaçôes de vidas 
anteriores. Hélder Bértolo préféré acreditar que o 
nosso patrimônio genético existe como que uma 
"biblioteca virtual de imagens". 

CHK'RüIET 
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Contacte 
Victor Maciel 

ou 
Marcos Vinicius, 

os seus 
représentantes 

portugueses em 
West York 

Chev-Olds. 

Hâ muito que West York Chev-Olds serve os 
portugueses corn uma grande selecçâo de 
automôveis, camiôes e carrinhas de carga ou 
passageîros às melhores condiçôes de 
financiamento. Quaisquer reparaçôes mecânicas. 
Para tal contactem Manuel Fonseca: 656-1200. 
Entrega de peças e acessôrios em toda a cidade de 
Toronto. Victor Maciel 

Website: www.toronto.com/westyork 
E-mail: westyork@idirect.com 1785 St. Clair Ave., W., Toronto 

A West York Chev-Olds 
faz agora os 

testes anti-poluiçâo 
para o governo 

do Ontario. 
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CARNEIRO 
21/3 a 20/4 

Um dia maravilhoso para si. 
Dê ampla vazâo à sua curiosidade 
intelectual. Você receberâ amigos e 
sera também recebido. Natives de 
Gémeos e Sagitârio têm impacto nas 
suas decisôes esta semana. 

Um alivio na pressâo financeira- 
voeê vai sentir-se melhor. Um 
objeclo valioso perdido sera 
localizado no mesmo lugar onde 
você O deixou. Hà um native de 
Escorpiâo envolvido nesta histôria. 

SAGITARIO 
22/11 a 21/12 

Faça uso da sua habilidade para se 
autopromover e do seu conhecimento 
de coordenaçâo de cores. Anuncie, 
divulgue - você poderâ ter sucesso, ter 
lucre corn um empreendimento. E um 
native de Carneiro vai ajudâ-lo. 

TOURO 
21/4 a 20/5 

Expérimente, explore, descubra e 1 
faça um relatôrio. Termine o que 
começou, desenvolva uma 
perspectiva universal. O seu talento 
profético esta aguçado. Elâ um native 
de Leâo nos arredores. 

CAPRICÔRNIO Nâo tenha receio de destruir para 
reconstruis Isso inclui a vasta area 
do relacionamento amoroso. Nativoi 
de Touro, Leâo e Escorpiâo têm 

1 papel de destaque neste momento 
de sua vida. 

O seu ciclo esta em alla, a sua 
capacidade de discernimento e sua 
intuiçâo atingem certeiramente o alvo. 
Seja analitico/a, leia, escreva, ensine. 
Uma pessoa do sexo oposto confessa: 
"Sinto uma atraçâo irresistivel por si." 

GÉIVIEOS Destaque para a müsica, artes, 
decoraçâo do seu ambiente 

•r doméstico. Esta semana, a sua voz 
^ ^ soa diferente; as pessoas notam isso 

I e sugerem que tenha aulas de canto. 

I il J native de Balança nos r I I f arredores. 

BALANÇA Acentue a originalidade, a ousadia, 
23/9 a 22/10 

Alguns vao o ver como uma pessoa 
teimosa. Jâ outres entendem que voo 
simplesmente esta defendendo os 
seus principles. Você vai passar por 
uma agradâvel mudança no campo 
profissional. 

O pioneirismo. O seu parceiro ou 
seu companheiro précisa de mais 
dinheiro e pede-o sem cerlmônia. 
Nâo faça um escândalo por causa 
disse. 

ESCORPIÂO Destaque para direccionamento, 
23/10 a 21/11 motivaçâo, meditaçâo. A sua 

criatividade esta em grande 
■ ebuliçâo. Você consegue tomar 

decisâo certa relacionada corn uma 
questâo legal que inclui o 

CARANGUEJO Procure définir os termos para, 
assim, evitar decepçôes. Nâo conte 
tudo, mantenha uma aura de 

J* mistério. O seu desejo concretiza-se 
i«» ^ de forma espantosa. Envolve 

dinheiro - invista corn sabedoria. 

PEIXES 
20/2 a 20/3 

Um parente proximo expressa a sua 
opiniâo de uma forma nem um 
pouco diplomâtica. E você 
responde: "Estou cansado dos seus 
insultes." Mas, em breve, a 
harmonia sera restaurada. 

casamento. 

nmm CRUZADAS 
1 2 J 4 -5 6 7 8 9 10 H 12 HORIZONTAIS: 

1-Baixela; machado peque- 
no. 2-Aguço; colocar. 3- 
Invulgar; craidora. 4-Olé; 
mxsero; levantam. 5-Garou- 

pa-preta(pl.); nome de 
mulher. 6-Rebanho; candn- 
hel. 7~Liiaalha; superfi- 
cie. 8-Desgraça; nome de 

homem. 9-Ave de rapina; 
sofrimento; nome de homem. 

10- Que nSo tem vegetaçâo 
(pl.); paixâo. 11- Carra- 
ças dos câes; sa. 12- Mor- 
reram (calao); enfezado. 

VERTICAIS; I-Querido; sugaram. 2-Mineral apreciado em 
joalharia; mamifero bufalino africano. 3-Em direcçâo a; 
andar depressa(fig.). 4-Anel; abismo; pouco densa. 5- 
Tapas; mal. 6-Fuga; velha. 7-Chama em socorro; donos. 

8-Rubor das faces; curar. 9-Filamento dos talos dos fun- 
gos; eleraento de orlgem grega de composiçao de palavras 
que exprime a ideia de novo; fileira. 10-Refugiada; as- 

sim seja. 11-Doença do sono em algumas zonas de Africa; 
palestra. 12-Guarnecereis de arame; Pais Islâmico. 

SOLÜÇAO NA HORIZONTAL 

• OBunîmBaBaB]Ai-21 'BsaxT ‘ soxeov 
-XI •aoiuBÎ.sopBdBy-ox *T^¥-^c>ptao6Y-6 ‘d^ogmpstx^H-S ‘S 
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SAÜDE EM SUA CASA 

AIERGIA AO AMENDOIM Adiferença entre a vida e a 
morte pode estar nas coisas 
mais pequenas e vulgares 
que se podem imaginar. Um 

simples grâo numa escada, um pouco 
de ôleo numa estrada, ou 
comprimidos deixados esquecidos ao 
alcance da mâo de uma criança, 
podem originar algumas vezes uma 
queda mortal, um despiste trâgico, 
ou a perça duma vida inocente. Sâo 
fatalidades que poderiam ter sido 
evitadas, causadas por coisas 
pequenas, mas que acabam sempre 
por se tornar énormes pelas suas 
consequências trâgicas e irreversiveis. 
O amendoim é também uma semente 
pequena e vulgar, mas para algumas 
poucas pessoas que lhe sâo alérgicas, 
pode-lhes causar grandes dissabores. 
Para os mais alérgicos nem sequer é 
necessârio uma semente inteira para 
os poder matar. 
Cerca de sete em cada mil pessoas sâo 
alérgicas ao amendoim. Esta alergia 
começa muitas vezes na infância, mas 
pode principiar em qualquer idade e 
perdurar a vida inteira, ao contrario 
do que acontece corn alergias a outros 
alimentes, tais como o leite e os ovos, 
que geralmente diminuem e acabam 
por desaparecer corn a idade. 
Nâo hâ ninguém que nasça corn 
alergias, ou seja alérgico a uma 
substância sem ter primeiro tido 
contacte corn ela. No caso do 
amendoim, como corn qualquer 
outre produto alimentar, é sempre 
necessârio que uma pessoa tenha 
ingerido esse produto para que mais 
tarde se tome alérgica a ele. E por isso 
que nunca se deve dar amendoins, 
bolos, ou manteiga de amendoim, a 
crianças pequenas. Elas estâo muito 
mais sujeitas do que os adultes a 
ficarem alérgicas para o resto da vida. 
Esse perigo é muito maior, e mais 
frequente, antes da idade de um ano. 
Amendoins, outras sementes, peixe, e 

clara de ovo, devem ser 
completamente excluidos da dieta de 
um bébé antes dos doze meses de 
idade. Nâo sô nâo sâo necessaries, 
mas podem tornar-se perigosos, 
originar eczemas, ou outras alergias. 
Porque é que algumas pessoas sâo 
alérgicas e outras nâo? A tendência 
para a alergia pode ser herdade dos 
pais através dos genes e chama-se 
atopia. A pessoa corn tendência para 
formar alergias, ao ingerir o 
amendoim, fabrica nas suas células 
da imunidade anticorpos sensiveis a 
esta semente. Estes anticorpos ficam 
a circular no sangue e podem mais 
tarde detectar e unir-se às proteinas 
do amendoim, duma forma 
semelhante às peças de um lego 
quando se unem para formar um 
brinquedo de construçâo. Os 
anticorpos unidos às proteinas de 
amendoim vào atacar certas células 
nas superficies da pele, olhos, vias 
digestivas e respiratôrias e produzir 
reacçôes inflamatôrias mais ou 
menos intensas. Sâo essas reacçôes 
que dâo origem aos sintomas de 
alergia. 
A alergia pode causar comichâo 
intensa nos olhos, na pele, vias 
respiratôrias e outras superficies 
interiores. Pode também causar 
edema, o que vulgarmente se chama 
inchaço, nos mesmos ôrgâos e 
superficies. Quando o edema esta 
localizado na garganta, a laringe pode 
ficar completamente obstruida e o 
doente asfixiar. E por isso que a 
reacçâo alérgica mais râpida, mais 
intensa, e que produz mais edema nas 
vias respiratôrias, a reacçâo 
anafilâtica, pode muitas vezes, se nâo 
for tratada corn vigor e urgência, 
causar a morte. 
Toda a pessoa que sofrer de prurido e 
irritaçâo frequente nos olhos, nariz, 
céu da boca, garganta, e pele, ou que 
tenha episôdios de urticaria ou 

inchaço na lingua e nos lâbios, deve 
procurar saber o que comeu antes do 
aparécimento dos sintomas. Entre 
esses alimentos pode estar a causa da 
alergia. Comidas frequentemente 
associadas corn alergias incluem, nâo 
sô os amendoins, mas também nozes, 
sementes, ovos, alguns peixes e 
mariscos. A causa da alergia pode 
estar escondida em pastas, bolos, 
condimentos ou até em bebidas. 
Um dos problemas que tenho 
encontrado na minha vida de clinico 
é observar que muitas pessoas, corn 
alergias suspeitas a alimentos, exigera 
fazer testes para detecçâo dessas 
alergias, e acreditam que injecçôes 
para alergia lhe vâo ser üteis para 
eliminar o problema. Na verdade 
essas injecçôes podem ser inüteis e 
até perigosas como tratamento à 
alergia ao amendoim ou a outros 
produtos alimentares. O teste é 
muitas vezes falsamente positive e 
pode causar, em alguns, casos rares, 
reacçôes anafilâticas violentas. As 
injecçôes de alergia sô devem ser 
usadas como tratamento em pessoas 
com alergias ao pôlen, a âcaros do 
pô, ou a outras particulas inaladas. 
Os sintomas de alergia ao amendoim 
e a outros alimentos podem ser 
aliviados com medicamentos que 
contrariam a acçào da histamina: os 
antihistaminicos. A histamina é um 
dos produtos quimicos causadores da 
inflamaçâo alérgica. O ünico 
tratamento efectivo para uma reacçâo 
alérgica grave é a injecçâo de 
adrenalina e o transporte imediato 
para uma urgência hospitalar. Todo 
aquele que jâ teve uma reacçâo 
alérgica severa deve ter sempre à 
mâo, e trazer no bolso ou carteira, 
uma seringa com adrenalina para ser 
injectada imediatamente se a alergia 
se voltar a repetir. Isso pode salvar- 
Ihe a vida. 
O melhor tratamento da alergia 

Por: 
Dr. César 
Nunes 
Cordeiro, 
medico 

alimentar, como em quase todas as 
doenças, é a prevençào. Deve haver 
um cuidado constante e escrupuloso 
para nâo se corner qualquer produto 
que contenha proteina do produto 
alérgico. A pessoa alérgica deve 1er os 
rôtulos das embalagens e nunca 
corner nada em que possa haver a 
minima suspeita de conter extracto 
de amendoim ou outro produto 
nocivo. 
Infelizmente as crianças sâo as mais 
vulnerâveis e, com a idade escolar, 
ficam fora do controlo dos pais. Nâo 
sô podem corner nas cantinas, usar 
mâquinas distribuidoras de 
alimentos, ou aceitar comida de 
outras crianças. Uma criança alérgica 
a amendoim esta sob um perigo 
constante quando fora de casa. Os 
professores, pessoal da cantina, e 
outros alunos, devem ser informados 
da alergia e aconselhados a nâo 
distribuirem alimentos à criança 
afectada. Os alimentos devem vir de 
casa e com a segurança necessâria 
para que nâo contenham produtos 
nocivos. Na escola deve haver uma 
seringa com insulina, à mâo, para ser 
administrada imediatamente em caso 
de urgência. 
Toda a pessoa alérgica, seja ela adulta 
ou criança, deve trazer sempre uma 
bracelete a indicar a alergia. Os 
sofredores de alergias graves devem 
indicar na bracelete que possuem um 
estojo com injecçâo de adrenalina 
para lhes ser administrada 
imediatamente se houver uma 
reacçâo anafilâtica. Estas precauçôes 
sâo pequenas coisas que se tornam 
grandes por salvarem vidas. Coisas 
pequenas com uma importância 
grande, como o amendoim, o grâo na 
escada, ou o ôleo na estrada. 

FAMILY AFFAIR 
4 EGG ROLLS 

PORK FRIED RICE 
BEEF & BROCCOLI 

CANTONESE CHOW MEIN 

& SOUR CHICKEN BALLS I WE SPEAK PORTUGUESEÈ 
ASK FOR FATIMA j 

FAST HOT DELIVERY 

(416)366-6633 

PORQUE O IMPREVISTO 
fÂO TEM HORA MARCAH 

Tome as decisoes ccrtas sobre o seu futuro. 
Consulte Daniel Fernandes 

e informe-se sobre pianos especiais como: 

Seguros de vida, acidentes, doenças 
Seguros de hipoteca 

Pianos de reforma (RRSP) 
Preservaçâo de heranças (24 HORAS) 

TEL: (416) 823-0665 

3300 Bloor St., W., Ste. 1002, West Tower, Etobicoke 
DANIEL FERNANDES 
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O conhecido Advogado David Costa uniu a vida à bonita Denise. p 
Uma festa plena de alegria que juntou à volta do jovem casai Denise e p 
David centenas de pessoas, familiares e amigos. 
Bom gosto, distinçâo, convivio excelente, codimentos que fizeram da 
festa no Mississauga Convention Centre um acontecimento social de 
vulto. Ao jovem casai Denise e David Costa desejamos as maiores 
Venturas na vida em comum e profissional. Parabéns e felicidades! 

I O conhecido profissional e membro activo do Canadian Madeira Club, 
I Alex Abreu, casou no passado fim-de-semana com a atraente Cristiane, 
I jovem senhora que conheceu no Brasil. 
I Nada melhor para celebrar a descoberta do Brasil em Toronto que um 
I casamento Luso-Brasileiro. Cristiane e Alex Abreu ofereceram aos 
I muitos familiares e amigos présentes uma festa linda, cheia de requinte, 
I no Europa Convention Centre, em Mississauga. 
I A paixâo entre ambos é notôria. Que a Cristiane e o Alex tenham a 
I felicidade que merecem. Muitas felicidades! 

m 

Comunicados 
Associaçâo 25 DE ARIL 
-A Associaçâo 25 de Abril, Nücleo Capitâo 
Salgueiro Maia, comunica à Comunidade 
portuguesa que ira como habitualmente realizar 
as celebraçôes comemorativas do 25 de Abril. 
Este ano, é convidado de honra, o Almirante 
Victor Crespo, que farâ o discurso alusivo à 
"Revoluçâo dos Cravos", no jantar que terâ lugar 
no "New Casa Abril". 
Serio também oradores o Dr. José Carlos 
Teixeira, o Dr. David Raby, Dr. Tomâs Ferreira e 
o Cônsul-Geral de Portugal, Dr. Joào Perestrello. 
Os interessados em participar neste jantar 
comemorativo do 25 de Abril, podem entrai em 
contacte pelos telefones: (416) 459-5229; 239-3773, 
ou 466-7364. 
25 de Abril, sempre! 

CIDADANIA CANADIANA NA LOCAL 183 
A Universal Workers Union, Local 183, anuncia que nos dias 29 e 30 de Abril 
farâ a sua campanha de CIDADANIA CANADIANA abrindo as portas do 
Uniâo Centre, 1263 Wilson Anenue, North York, de modo a auxiliar os sens 
membres, sens familiares e amigos, a tornarem-se Cidadâos do Canada. 
Nos dias 29 e 30 de Abril, entre as 10:00 am e as 04:00 pm, a Local 183 terâ 
ao dispôr dos interessados pessoal especializado para o preenchimento dos 
formularies e dar respostas a quaisquer düvidas. 
O Business Manager da Local 183, Tony Dionisio, pede a todos os que 
telefonaram e se inscreveram, o favor de passai na Local 183 para dar 
andamento ao processo. Todos devem levai consigo documentes de 
indentificaçâo pessoal. 
Para mais informaçôes, contactem corn Ana Aguiar, pelo telefone: 
(416) 241-1183. 

Eleiçôes no CONGRESSO NACIONAL LUSO-CANADIANO. 
Neste mês de Abril vâo ter lugar eleiçôes püblicas para Delegados do 
Congresso Nacional Luso-Canadiano. Estas eleiçôes estâo abertas a todos os 
Luso-Canadianos. Podem votar para Delegados Locals e, segundo os estatutos 
em vigor, poderâo eleger os Directores do Congresso e o Présidente do 
Congresso. 
As eleiçôes na mega-ârea de Toronto terâo lugar nos seguintes locals: 
No dia 23 de Abril, âs 15 boras, no Portuguese Community Centre, em 
Brampton. 
No dia 30 de Abril, às 15 boras, na Casa do Alentejo, em Toronto; no Clube 
Português de Mississauga e, também, no Portuguese Cultural Centre of 
Bradford. 
Para mais informaçôes, contactem o CONGRESSO pelo telefone: (416) 530- 
6608. 

Assine e divulgue 

O MILÉNIO 
Assinatura anual no Canada, por apenas $48, GST induido, 

para os EUA $75 e Europa $130. 

Nome;   

Morada:   

Telefone: 

Envie a sua inscriçâo através do FAX: (416) 538-0084 
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FESTAS 
Sexta-feira dia 14: 

-A Caravana da Comissâo das Festas da Praia da 
Vitoria (Terceira) realiza uma Conferência de 
Imprensa no Papers Café. (416) 531-3146. 

Sàbado, 15 de Abril: 

-Para comemorar os sens 20 anos de carreira, 
FERNANDO CORREIA MARQUES, actua no 
salao de festas da Igreja de Cristo Rei, em 
Mississauga. O jantar tara lugar às 19:00 horas. 
Info: (905) 565-0527. Parabéns, Fernando! 
-A Associaçâo Migrante de BARCELOS realiza a 
sua Festa de Pâscoa, com almoço, Bençâo Pascal, 
variedades e mùsica para dançar com o E)J Martins 
Sound Mix, na Dovercourt House. Info: (416) 653- 
8130 ou 651-3142. 
-O PENICHE Community Club of Toronto, realiza 
o seu baile da Pinhata abrilhantado pelo conjunto 
"Os Panteras", no Resurration Hall. Info: (416) 536- 
7063. 
-O Clube Português de Mississauga realiza a eleiçâo 
da MISS/2000, com um grande espectaculo. 
-O Portuguese Canadian Democratic Community 
Centre promove o Baile da Pinha com o DJ do 
PCDCC. As 20:00 horas inicio do convivio com 
jantar. 
-Os amigos do BOMBARRAL realizam um 
jantar/convivio no Dundas Banquet Place, às 19:00 
horas, para angariaçâo de fundos a favor do Novo 
Quartel dos Bombeiros dp Bombarral. Info: 658- 
8327. 
-O ANGRENSE realiza baile e Matança do Porco à 
Açoriana. Som a cargo do DJ Sound Good 
Productions. 
-O LUSITÂNIA de Toronto realiza o baile da 
semana com o Conjunto “Samba 2001”. 

Breves da ComutUdade! 
Seraphic Massage Therapy, das irmâs Martha 
e Sofia, comemora o seu primeiro aniversario. 
Estas especialistas em massagens terapeuticas 
tern a sua clinica na Dundas e Brock, em 
Toronto. Parabéns! 

A Direcçâo do "Portuguese Canadian Youth 
Camp - PARQUE CAMÔES, comunica à 
comunidade em geral que vai dar inicio ao 
processo de limpeza e restauraçâo do parque 
de recreio. 
Precisa-se dee voluntariospara varios serviços, 
tais como: limpesa de ârvores, jardinagem, 
pichelaria e carpintaria. 
A Direcçâo do Campo Camôes encarrega-se 
do transporte gratuito. AJUDEM. 
COLABOREM. 
O Portuguese Canadian Youth Camp é de 
todos! 
Info: (416) 918-4923; 706-6196; 516-3701, ou 
1-905-524-2272. 

Cursos de Verâo 2000. 
A Associaçâo das Universidades da Regiào 
Norte de Portugal, em que participam as 
Universidades püblicas de Aveiro, Minho, 
Porto, Tras-os-Montes e Alto Douro e o 
Centro Regional do Porto da Universidade 
Catôlica Portuguesa proporciona este ano 
CURSOS DE VERÀO, destinado aos 
cidadaos residentes no estrangeiro. 
'Os cursos têm duraçâo de 2 semanas e 
realizam-se em 2 périodes diferentes, entre 11 
e 23 de Junho e, 16 e 28 dejulho. Informaçôes 
no Consulado-Geral, 438 University Ave., 
Suite 1400, em Toronto, telefone: 217-0966. 
Fax: 217-0973. 

Pedreiros. Contacte Joe DaSilva pelo telefone 
762-5947 

Empregada de mesa para padaria. Tel: 652-2155 

Pessoal para jardinagem. Para as areas de 
Mississauga e Oakville. Tel: (905)858-4485 

Pessoal para fabrica de armârios de cozinha. 
Tel: 762-5591 

Pessoal para jardinagem. Tel: 399-9694 

Carpinteiros corn experiência para fazer portas e 
janelas. Tel: 663-4672 

Pessoal para trabalhar em telhados. Tel: 651-7919 

Pessoal para limpeza. Tel: 925-8901 
Empregada para agenda de viagens que fale Inglês 
e Português. Tel: 249-2011 

Mecânico de refrigeraçâo comercial e ar 
condicionado. Tel: 676-1005 

Pessoal para limpeza nas areas de Toronto, 
Scarborough, e Guelph. Contacte Margarida ou 
Fernando pelo telefone 653-6561 

Precisa-se cozinheiro/a profissional. Bom ordenado 
e parte da gratificaçâo. Tel: (416) 495-1523 

1 Procura-se pessoal para trabalhar nos telhados 
corn o minimo de 1 ano de experiênda. 

Tel: 65&^2993 ou Cell: 87^6484 

Pessoa procura uma garagem dupla 
corn aluguer até $200 na àrea de Dmferin 

e St. Clair, Tel: 658-2993 ou CeU: 879^484 

Excursâo para o CasinoRama no dia 16 de Abril 
às 9:45 am com saida da escola St Michael’s em 

Etobicoke. Jantar e bebidas gratuitos. 
Info: 6204235 e fale corn Maria Dinis. 

Contentor corn espaço para Apùlia, 
Esposende. Contactar FUipe pelo 
Tel: (905) 893-9644 depois das 18h. 

Saida no fim de Abril, 2000. 

Rolînhos 
de Perü 

Ingredientes: 

4 escalopes de perü 
4 fatias de bacon 
8 ameixas prêtas secas sera caroço 
50 gr de margarina 
Sal e pimenta q.b. 
1 pitada de Ervas da Provença 
0,5 dl de conhaque 
1 dl de natas 

Receita: 

Coloque sobre cada escalope uma fatia de bacon e 
2 ameixas. Enrôle e até corn linha propria de 
cozinha em cruz. Frite a carne, de todos os lados, 
na margarina quente. Tempere corn sal e pimenta 
a gosto e corn as ervas da Provença. Regue corn o 
conhaque e puxe fogo, corn cuidado. Junte as 
natas, mexendo a frigideira, para o molho 
espessar. Sirva corn batatas fritas em palitos. 

Gelado de Café 
Ingredientes: 

1 lata de leite condensado 
2 colh. sopa de café solûvel em pô 
7 medida e meia da lata de leite 
4 gemas 
3 colh. sopa de Licôr de Café 
Chantilly e gràos de café 

Receita: 

Misture o leite condensado, o café solûvel e o 
leite, levando ao lume para aquecer. Bata as 
gemas e junte aos poucos ao leite, mexendo 
sempre. Leve a banho-maria até que fique 
consistente e misture o licor. Despeje numa 
forma e leve ao congelador para solidificar, 
mexendo de hora a hora até ficar sôlido. 
Quando servir, décoré as bolas de gelado corn 
chantilly e grâos de café. 

Lote em Portugal corn cerca de 
390 junto à praia de St. Cruz, 

a 45 minutes de Lisboa. Fale corn o 
proprietàrio pelo tel: (905) 549-3527 
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Lisboa para a festa dos 20 
anos do Sporting de Toronto, 
que na minha experiência 
como présidente do Sporting, 
nâo lembram de ter sido 
possivel reunir uma tào 
grande assembleia. Isto é, 
desde logo, extremamente 
gratificante. 
Para mim como présidente 
do Sporting, nâo posso deixar 
de referir e mais uma vez 
felicitar aqueles que sâo 
responsâveis pelo Sporting 

local e de lhes dizer que 
indiscutivelmente este 20o. aniversârio 
é um grande successo. 
Mobilizar para a mudança é parte do 
nosso trabalho. Assim sera enquanto 
os sportinguistas quiserem. E neste 
projecto de mudança que implica 
fundamentalmente a velocidade a que 
a vida esta a mudar e nem sô em 
tecnologias... Ao fim e ao cabo, muita 
coisa esta a mudar. A medida que essa 
velocidade vai acontecendo é 
fundamental reter alguns valores de 
referência. E fundamental retermos 
algumas balizas de rumo para nâo nos 
envolvermos simplesmente sô na 
chamada mudança pela mudança. Nôs 
no Sporting defendemos isso mesmo e 
somos de alguma forma o repositôrio 
da viragem do século e da mensagem 
que os nossos fundadores nos 
deixaram. Muitos nem sabiam sobre a 

grandeza da instituiçâo que estavam a 
criar. A nossa grandeza é da 
responsabilidade de todos. 
Dar participaçâo ao Sporting é a nossa 
meta. Aquilo que mfnha mulher 
referiu “de mais e mais adesâo em 
termos de sôcios efectivos” tem sido 
notâvel desde o principio deste ano. Jâ 
temos quase mais 6 mil novos sôcios e 
jâ ultrapassamos o numéro 70 mil, 
mas é preciso mais! 
Para aqueles que o Sporting é 
importante, convidamos a um maior 
envolvimento neste projecto e que se 
assumam também, eles prôprios, 
como razâo de mudança. Assim, 
estamos a construir o Sporting que 
todos nôs queremos. Ai, nôs estamos a 
construir o Sporting do século 21 e 
que vai ser campeâo durantes os 
prôximos anos. Esta é a mensagem 
que vos deixo. 
Viva o Sporting Club de Portugal! 
O convivio prosseguiu e encerrou corn 
a troca de prendas. Victor Silva, 
présidente do S.C.P. de Toronto, Lino 
Pereira, présidente do Conselho Fiscal 
do S.C.P.T. e, Antônio Lopes, 
présidente da Assembleia Gérai do 
S.C.P.T., entre outros, receberam 
medalhas comemorativas dos 
responsâveis "leoninos" vindos de 
Lisboa. Uma festa em grande que 
dignificou os sportinguistas e a 
Comunidade Portuguesa. 
Brindo-vos corn um verdasco! 

JMC 

Imprensa na sede-social do S.C.P. de 
Toronto, quer nas entrevistas que deu 
a nôs, ao Record e a A Bola, José 
Roquette foi sempre vertical, sem 
tibiezas, frontal e sincero. Deu-nos até 
a sensaçâo de que o "mundo dos 
bastidores futebolisticos nacionais" 
nada tem a ver corn ele. Pior que isso, 
outros como ele, fogem do futebol 
profissional como o diabo foge da 
cruz. Até a classe politica -fora aqueles 
que vivem à conta dele- nâo 
assume os problemas do futebol. 
Que pena. Ainda bem para o 
Sporting e para o futebol 
português que o Dr. José 
Roquette...é sportinguista de 
gema! 
E a demonstrar a sua capacidade 
de aglutinador de atençôes, o 
salâo de festas do Sindicato - 
Local 183, acolheu a sua maior 
enchente de sempre; 1.200 
pessoas e nâo eram apenas 

Mira, José Goulâo, Artur Agostinho- 
mas, todos queriam ouvir, 
logicamente, José Roquette. E ele 
spube dizer-lhes, corn muita 
simplicidade, tudo quanto era 
necessârio e possivel na ocasiâo. 
..." Tenho alguma dificuldade em 
exprimir aquilo que realmente hoje 
aqui senti e recebi como présidente do 
Sporting. Foi aqui afirmado por outras 
pessoas que me acompanharam desde 

O conhecido gestor e sportinguista Dr. 
José Holtreman Roquette, Présidente 
do Sporting Club de Portugal e 
impulsionador-criador do moderno 
Sporting, SAD e Grupo de Empresas, 
é um cavalheiro, um desportista, e um 
conhecedor profundo do mundo 
empresarial. Caiu como "sopa no mel" 
no seio do Sporting C.P. e, também, 
no paupérrimo sistema "mental" do 
futebol português profissional. As 
estruturas do futebol profissional 
português "nascido e criado" em 
"buracos" constantes, aumentado em 
proporçôes gigantescas devido aos 
maus e interesseiros présidentes de 
ocasiâo que têm dominado -e 
dominam!- o futebol nacional, têm de 
ser mudadas e isso sô poderâ ser 
conseguido corn gestores sérios, 
apaixonados, que sabem o que querem 
e para onde vâo. Mais, ainda, que 
sejam capazes de incutir no espirito de 
todos os agentes ligados ao futebol - 
imprensa desportiva, incluiada-, que 
os rodeiam, de que é corn clareza de 
métodos e sabendo o que querem que 
podem salvar o "miserâvel" futebol 
português. Quer na Conferência de 

gentes ligadas ao Sporting de câ e de 
là. Havia de tudo na sala, do Porto ao 
Benfica, de Os Belenenses ao Atlético, 
do Santa Clara ao Vitôria de Setübal... 
Toda a comitiva foi acolhida de braços 
abertos, todos eles tiveram palavras de 
carinho para corn os sportinguistas 
locais e desportistas em gérai -Mario 
Casquilho, Maria Isabel Trigo- de 

Lino Pereira recelftada de Jasé 
Hoqtuüe e etableina di> 
Sporting C. 
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Schumacher imbat;fvel 
Para loucura dos “'tifosi” 

Michael Schumacher e a Ferrari 
continuam a sua senda vitoriosa, mas 
em Imola, o sucesso do alemao foi 
quase uma surpresa, pois foi Mika 
Hâkkinen o principal dominador da 
corrida, e Schumacher nâo parecia 
capaz de o hater, até que, subitamente, 
a situaçâo se inverteu. Em menos de 
dez voltas, a estratégia estabelecida 
para a Ferrari surtiu pleno efeito e 
Schumacher saltou para o comando 
apos o segundo reabastecimento, 
passando a ter a vitoria praticamente 
garantida a partir de entâo. Depuis de, 
na véspera, a McLaren-Mercedes e 
Hâkkinen terem mantido a 
invencibilidade em qualificaçào, a 
Ferrari e Schumacher também 
conseguiram manter-se imbativeis nas 
corridas jâ disputadas este ano. E como 
é em funçâo do resultado das corridas 
que os pontos sâo atribuidos, a équipa 
italiana e o piloto alemâo reforçaram a 
posiçâo de comandantes nos dois 
Mundiais, face a uma McLaren- 
Mercedes que, apesar da eficâcia 
demonstrada, teve que se contentar 
corn o facto de ter conquistado os 
primeiros pontos do ano... O Grande 
Prémio de San Marino teve dois 
tempos bem diversos. O primeiro 
prolongou-se até ao segundo 
reabastecimento e caracterizou-se pela 

vantagem da McLaren-Mercedes e de 
Hâkkinen, sendo bastante mais longo 
do que o segundo, que resultou na 
alteraçâo das posiçôes relativas das 
duas équipas que monopolizaram os 
outros primeiros lugares, sendo 
decisivo para mais um sucesso da 
Ferrari e de Schumacher. Assim, se a 
corrida se iniciou corn Hâkkinen no 
comando, ganhando algum terreno a 
Schumacher, que falhou 
completamente o arranque, ao fazer 
patinar demasiado as rodas traseiras 
do seu carro, o segundo 
reabastecimento provocou a inversâo 
dessas posiçôes, depuis da McLaren- 
Mercedes ter conseguido, também no 
segundo reabastecimento, colocar 
Coulthard à frente de Barrichello. 
Portanto, depois de perder o terceiro 
lugar no segundo reabastecimento, a 
Ferrari compensou amplamente essa 
circunstância, ao ganhar a corrida na 
segunda paragem de Schumacher. Por 
outro lado, a corrida começou mal para 
Schumacher, que teve de se colocar 
ostensivamente à frente de Coulthard 
para nâo perder um lugar à partida, e a 
escolha de pneus médios, face aos 
pneus macios de Hâkkinen, também o 
penalizou, sobretudo porque as 
temperaturas foram mais baixas do que 
0 previsto. Mas depois do "forcing" que 

iniciou pouco antes da segunda 
paragem de Hâkkinen, e prolongou até 
ao momento em que também teve de 
pa-rar. Schumacher conseguiu inverter 
as posiçôes de ambos, para alcançar 
segunda vitôria consecutiva em Imola, 
e a terceira de um inicio de época 
plenamente vitorioso: «A estratégia foi 
fantâstica e o carro esteve perfeito, por 
isso nâo podiamos esperar melhor 
resultado diante dos nossos "tifosi" e 
em solo italiano. A provar o 
elevadissimo ritmo a que foi disputada 
a corrida, esta o facto de ter durado 
menos dois minutos do que a do ano 
passado, e da melhor volta. 

estabelecida por Hâkkinen perto do 
final, ter sido dois segundos mais 
râpida do que a registada na corrida de 
1999. E nesta longa qualificaçào, se 
Schumacher e a Ferrari justificaram o 
sucesso corn mais uma estratégia de 
corrida aplicada da melhor forma e no 
momento oportuno, resolvendo a 
corrida em menos de uma dezena de 
volta, Mika Hâkkinen e a McLaren- 
Mercedes também nâo mereciam fê-la 
perdido. 
Entretanto, sublinhe-se a justiça corn 
que o terceiro lugar foi parar às mâos 
de David Coulthard, que perdera essa 
posiçâo para Barrichello apôs a 
partida, a ter de travar para nâo bâter 
em Schumacher. Barrichello que 
ficaria em quarto lugar. Os dois 
ùltimos lugares pontu,âveis ficaram 
para Jacques Villeneuve e Mika Salo, 
que terminaram a corrida separados 
por menos de meio segundo, mas corn 
menos uma volta do que os primeiros. 
O canadiano começou a construir esse 
bom resultado corn um excelente 
arranque, que lhe permitiu ser quinto 
logo no inicio da corrida, mas foi muito 
pressionado ao longo de toda a corrida, 
primeiro por Trulli, depois por Ralf 
Schumacher, e finalmente por Salo, 
que estava mais râpido, mas nâo 
conseguiu ultrapassâ-lo. 

UKlJll 
SA TELLITE SYSTEMS 

cam a 

œSi: 

6985 Davand Dr. Unit #7, Miss, Ont. 
TEL (9051670-3669 a 1-877-672-4848 

$ Propriedade e direçâo de um ex-agente. 
John Zadkovich; 

t Mais de vinte e quatre anos de experiência em tribunal; 
ÿ Fluente em português; 

$ Preços acessiveis; 
ÿ Advogado disponivel para defesa criminal; 

Considera-se culpadoP 
Poderà receber uma multa... mas nâo sera condenado. 

O LJ telefone fora de horas para 

C4i63 8^7-SB68 
3045 Southereek Road, Unit 3 
Mississauga, On 
L4X 2X6 (Auto-estrada 427 e Dundas) 
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Euro'2000 / "Portugal é 
capaz de fazer melhor 

Portugal "é capaz de fazer melhor" no 
Euro/2004 do que esta a ser feito pela 
Holanda e Bélgica para a organizaçâo 
da fase final do proximo Campeonato 
da Europa de futebol, em 2000, 
garantiu Gilberto Madail. "Nâo posso 
acreditar que nos nâo somos capazes 
de O fazer. Vamos conseguir...", 
sublinhou o présidente da Federaçâo 
Portuguesa de Futebol (FPF), que 
falava durante o I Forum do Desporto 
Português, no Centro Cultural de 
Belém, numa intervençâo dedicada à 
candidatura e organizaçâo da fase 
final do Europeu de 2004. Apôs um 
discurso bastante optimista, e instado 
a responder a uma pergunta de um 
responsâvel da Federaçâo Portuguesa 
de Ginâstica, Madail acabou por 
comentar que considéra "muito 
pouco provâvel" que o Estâdio 
Nacional, no Jamor, venha a ser 
utilizado na fase final do Euro 2004. 
Madail aproveitou o encontro para 
lançar um apelo aos vârios 
représentantes do movimento 
associativo para que "saibam 
aproveitar, sem ressentimentos" a 
organizaçâo do evento em Portugal, 
cujo impacto econômico "serâ maior 
que o da Expo 98". 
O présidente da FPF explicou que a 
construçâo dos estâdios que 
acolherâo os encontros da fase final 

do Euro 2004 géra condiçôes para 
que nos respeictivos parques 
desportivos nasçam pistas de 
atletismo, piscinas de nataçâo, 
pavilhôes e campos de ténis. Por 
outro lado, o Euro 2004 terâ claros 
impactos na antecipaçâo de vârios 
projectos de modernizaçâo de infra- 
estruturas do pais, como aeroportos, 
hospitais, estradas e hôteis. A titulo 
de exemple, Madail revelou que o 
Governo deu garantias de que vai 
antecipar até ao Euro 2004, 45 por 
cento do Piano Rodoviârio Nacional 
que tinha como meta 2010. "Vai haver 
um “boom” da construçâo civil", 
previu Madail, realçando ainda o que 
jâ estâ a acontecer em Braga, onde as 
sete maiores empresas da regiâo se 
associaram para trabalharem 
conjuntamente no Euro 2004. Um 
conjunto de argumentes que Madail 
enumerou para justificar as très 
razôes pelas quais a FPF se 
candidatou â organizaçâo do evento: 
reforçar a imagem do futebol 
português, trazer um grande 
acontecimento desportivo para 
Portugal e entrar em ruptura corn a 
lôgica das atribuiçôes deste tipo de 
provas aos cinco "grandes" do 
continente Europeu (França, 
Inglaterra, Alemanha, Itâlia e 
Espanha). 

Resultados e Classiiicaçôes 

Quartos 
de Final 

GONFERËNCIA ORIENTAI 
Divisao Nordeste 

Philadelphia vs. Buffalo 
Washington vs. Pittsburgh 
Toronto vs. Ottawa 
New Jersey vs. Florida 

CONFERiNCIAOCIDENTAl 
Divisâo Noroeste 

St. Louis vs. San José 
Dallas vs. Edmonton 
Colorado vs. Phoenix 
Detroit vs. Los Angeles 

Taça de Portugal 
FC Porto e Sporting 

na final 
o FC Porto qualificou-se 4a feira para a final 
da Taça de Portugal, na quai vai de&ontar o 
Sporting, ao receber e bâter o Rio Ave por 3-0, 
em encontro das meias-fînais, disputado no 
Estâdio das Antas, no Porto. 

Domingos 
Paciência, aos 19 
minutos, o brasileiro 
Mârio Jardel, aos 29, e Ricardo 
Silva, aos 31, apontaram os très 
tentos da formaçâo portista. Na 
outra meia-final, disputada ao inicio 
da tarde, o Sporting venceu fora o 
Moreirense, da II Liga, por 1-0, 
graças a um golo do ganês Ayew, aos 
53 minutos. A final da ediçâo 
1999/2000 da Taça de Portugal 
disputa-se a 21 de Maio, no Estâdio 
Nacional, em Lisboa. Resultados 
das meias-finais; Quarta-feira, 12 
de Abril 
Moreirense (IIL) - Sporting (IL), 0-1 
FC Porto (IL) - Rio Ave (IL), 3-0 

KwLiiludüa 

Sîin Antonio 98 Sacramento 92 

New Jersey 93 Chicago 100 

Portland 81 Dallaâ 9!|i 

Houston 103 DeiiTO Üi 

Vancouver 97 Golden State 109 

V D P 

llaad'îîiam 51 26 .662 
ClhlUfiitDtilt 44 33 .571 
ToroMo 43 34 .558 

■ ftetaroüt 40 37 .519 
hiMwii'ta&ee 38 39 .494 
Cl®v®laasid 30 47 .390 
Attliucittit 26 51 .338 
CMcago 17 60 .221 

Phoenix 95 LA Cl4>pei's 88 

V D P 

'Oîsili 52 25 .675 
Andfflnte 50 28 .641 

Mâ3Siii®s<o4ii 48 29 .623 
IDalîis 36 41 .468 

' Mo'Jûiatoaa 32, 46 .410 
ID®œr«ï 31 ' 47 .397 
VMcwvesr 21 56 J273 
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Classificaçôes 

ISPORTflK 

2 FC PORTO 

ajaxRGA 

4GUIMARAES 

etOARISTA 

OGIlVICENn 

IRIAOiTIMO 

GEST.AMA00RA 

lORElENENSES 

IIRRAGA 

12ALVERCA 

IIIWNSE 

14RI0AUE 

wæniRAi 

16SAIGUEIR0S 

lilCAMPffiHAIOREHSE 

18 SANTA CLARA 

29 19 

29 19 

29 18 

29 14 

29 » 8 

29 12 9 

29 ti n 

29 8 

29 8 

29 7 

29 » 

29 9 

1 
7 

1:11 

29 

29 

29 

29 7 

29 

29 

2 
4 

b 

10 
10 
8 
8 
7 

11 

9 

15 

13 

12 
13 

16 

16 

16 

14 

48 

54 

49 

43 

32 

40 

33 

31 

26 

30 

36 

34 

29 

29 

22 
22 
26 

29 

19 

27 

31 

27 

29 

29 

28 

29 

31 

40 

42 

52 

41 

41 

40 

45 

42 

65 

63 

60 

47 

45 

45 

43 

38 

34 

34 

34 

34 

31 

30 

29 

27 

27 

25 

Melhores Marcadores 

Resultados 
(29“jornada) 

RioAv8-Guimarâes.1-1 

Uniâo leiria - Sporting. 1-1 

Campomaior. - Renfica 24 

Relenenses - Maritimo, 1-1 

Sp.Rraga - Santa Clara. 3-1 

Alverca-VILSetûbal.0-1 

Gif Vicente - EsL Amadora 2-2 

FC Porto-Salgueiroa 2-0 

Ooavista-Farense.2-1 

(30“ jornada) 

Farense - Ahierta 

Santa Clara - FC Porto 

Maritimo - Uniâo leiria 

Rentica - Relenenses 

Salgueires • Campomaior. 

Setûiial ■ Rraga 

Gil Vicente - Rio Ave 

Sporting - Guimarâes 

LAmadora - Roavista 

llgeios: 

MàriolARDEl -FC Porto 

IRgolos 

Alberto ACOSTA - Sporting 

Eric Gomes "GAÛCHOI" - Estrela da Amadora 

NUNO GOMES-Reniica 

I4gelte 

Idelbrando Oalsoto "RRANOiO" - Guimarâes 

13golos 

Mariano TOEDTll - Maritimo 

HUGO HENRIQUE -Rio Ave 

lOgelos 

EDMILSON lucena - Guimarâes 

Whelliton-Roavista 

9 gales 

Maniche-Reniica 

lucian MARINESCU - Farense 

Odair-Sp. Rraga 

Classificaçôes 
Cl EQUIPA 

1BEIRA-MAR 

2AVES 

3ACADÉMICA 

4VARZIM 
5 P. FERREIRA 

6 PENAFIEl 

7FELGUEIRAS 

R UNIÂO lAMAS 
9MAIA 

10 CHAVES 

HESPIHHU 
12 lECA 

13 FREAMUNUE 

14 NAVAL 

15IMORTAL 

16 COVIIHA 

nmUREIRENSE 

16 ESPOSENDE 

29 

29 

29 

29 
29 

29 

29 

29 
29 

29 

29 
29 

29 

29 

29 
29 

29 

29 

55 

54 

53 

50 
50 

45 

43 

43 
40 

40 

39 
39 

35 

35 

29 
22 
21 
19 

SÉRIE AÇORES 
5*MmaNi«fllm 

Uiriio Micaalsme - Madalma. 3-2 
Vila Franca - Praiensa, 2-1 
Folgau;SamoAMâala 

CIEQRIPA J P 
IMICAEIENSE 4 52 
2PIIA1ENSE 4 44 
3MADA1ENA 4 36 
4VIU FRANCA 4 31 
5STANTRNIR 4 29 

S'iormda "'i.! 
Wla Franca - Santa AnMnin 
Uniin MIcaalanca - Pralanaa 
Fnlia: Madalana. 

Resultados (28^jomada) 

Mnralranta-Mala. 0-0 
laça-Acadèmica, 1-3 
lmnrtal-Eapoaande.3-1 
Varzim - Paçni da Farraira.1-1 
Panallal - Cbavas. 2-2 
Raira Mar-Uniânda lamas. 5-0 ^ 
Espinhn - Naval. 2-3 
Avas-Freamunda.2-0 
Falgualrai-Cavillii.1-1 

Prâxlaia jornada 

(.■?()* jornada) 

Ennunai . [spiiemu 
P.ftir«ln . p.hrnln 

Disacnmi - Disncnatn 
UnIifUmai . uniiiumn 

FC Mali . FC Mail 
naaal . naaal 

Fraarnunda . Fraamunda 
sncanini . sa.caniiii 
Falaualiai Falwaltaa 

APURAMENTODOCAMPEÂO 

WUISTllICftO 
laianta-Aauia.2-1 
Faval - Raira. R-1 
Folpnu:Vilannvaasa 

Cl EQUIPA ] 
1AGUIA 4 
2 lAIENSE 4 
3VIIANPVINSE4 
4MVA1 4 
5BEIRA 4 

RFtamada 
Faval-Vilanavansa 
laiansa-Raira 
FVlRarÂaiiia 

P 
30 
29 
26 
29 
13 

Campeonato Nacional de Futebol II divisâo B 
Cla$$iiicaçôe$ (Zona Norle) 
CL EQUIPA 

1 MARCO 
2 FC PORTO B 
3 FAMALICÂO 
4 INFECTA 
5 LEIXOES 
6 VI2ELA 
7 CANELAS 
8 VILANOVENSE 
9 FAFE 
10SANDINENSES 
11 LOUROSA 
12 TROFENSE 
13ERMESINDE 
14 LIXA 
15CAÇ.TAIPAS 
16JOANE 
17 VIANENSE 
18 BRAGA B 

J 

24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 

P 

51 
42 
42 
38 
37 
37 
35 
34 
32 
30 
30 
29 
28 
26 
25 
25 
21 
20 

Resultados 
Ermesinde - Vizela. 1-2 
Famalicao • Sp. Braga "B", 2-1 
FC Porto "B" ■ Lourosa, 2-0 
Vilanovense - Lixa, 4-2 
Caçadores Taipas - Infesta. 1-1 
Marco - Vianense, 3-0 
Leixôes - Joane, 2-3 
Fate - Canelas, 2-0 
Trofense - Sandinenses. 1-1 

25* jornada 

Sandinenses ■ Ermesinde 
Vizela • Famalicao 

Sp. Braga “B" • FC Porto "B" 
Lourosa - Vilanovense 

Lixa • Caçadores Taipas 
Infesta • Marco 

Vianense • Leixôes 
Joane • Fafe 

Canelas • Trofense 

aa§$Uiea0€i (ZORR Ceniro) 
CL EQUIPA J 

:^; 0\MRENSE ■ : v : 
igSAHIOANENSE :;28:: 
SSRPOMBAL 
4ACAD.VISEU ■ 

: 5 VILAFRANC3UENSE : : 28; 
BOLtV.BAIRRO 28 
7TORRES NOVAS 28 
8:ÉEIRENS£ : 
9MARINHENSE- 28 

... 28 
11 OLIVEIRÊNSÊ 28 
12ARR1FANENSE 28 
M LOURINHANÉMS ^ : 28 
14 TORREENSE 28 
Ï5 CAMARATE ^ ; U ^ 28 
iie PENICHE V : 28 
17 AGUEDA ..2Q 
18 BENEDITENSE: : ; :i : : : 28 
19 GUARD A 

P 

60 
50 
49 
46: 
46 
43 
42 
41 
39 
38 
38 

36 
;34 
32 
àl 
29 
28 
25 

•24)^; 

Resultadou 
Guards * Màrinh^se< 0-1 
Arrifanensé; - Sarrioànense, 0-3--T 
TwreeoseBenéditanse, 3-0 ., : 
Peniche ♦ Aguias Camarate. 
Torres Novas sj VilafranQuense, 1 -è : : ; : 
Cucüjâes-Acad.;-Vjseu, 0-0 
Oliveimnse Loyrtnhanense, 1-3 : 
Galdas - Aguéda»; 1^0 ; 
Oliveira do BâJrro ^ Ovarerise, 1 -2 
Sp, Pombal - Fétrènse. i-1 
29* jornada 

Feirense M Guarcîa : 
: : :: ' Marinhense i>;;Amfâneo8e • 1 

; Sanjoanense • ; ^Tarreense .• 
BenedÉtense'MÀéntçhè- '■■■■•• 

Agutas Camaraté Torres Novas : ; 
: :Vilafranguense ;*ü::;Cuculâes 

Acad Viseu ÔlfwëM’snsé • • ^ 
.. LoOririi^nense ■ * GakJas 'i' 

•; Agueda i^xOlwelra ëo Éair/o' 
Ovarense 1 Sp, Pt^faal. > 

Cla$$iiicaçôe$(ZonaSul) 
CL EQUIPA J 

1 NACIONAL 27 
2 PORTIMONENSE 28 
3 CÂMARA LOBOS 28 
4 U.MADEIRA 28 
5 BARREIRENSE 28 
6 MACHICO 28 
7 OLHANENSE 28 
8 ESTORIL 28 
9 OPERÂRIO DES 27 
10 MARITIMO B 28 
11 ORIENTAL 27 
12BENFICAB 28 
13SESIMBRA 28 
14 LUSITANIA 28 
15CAMACHA 28 
16LOULETANO 28 
17RIB.BRAVA 28 
18AMORA 28 
19JUV.ÉVORA 28 
20 ALCOCHETENSE 28 

P 

58 
55 
53 
50 
49 
46 
46 
44 
39 
39 
37 
36 
34 
33 
32 
31 
22 
21 
19 
18 

Resultados 
Alcochetense - Lusitania. 2-4 
Ribeira Brava - Amora, 2-0 
Uniâo da Madeira - Estoril-Praia. 1-0 
Oriental • Barreirense, 3-0 
Câmara de Lobos - Camacha, 1-0 
Benfica "B" - Maritimo "B". 0-2 
Operàrio Desportivo - Sesimbra, 1-0 
Juventude - Nacional da Madeira. 1-2 
Louletano - Olhanense, 1-1 
Machico - Portimonense, 3-2 

29* jornada 

Portimonense • Alcochetense 
Lusitânia • Ribeira Brava 

Amora - Uniâo da Madeira 
Estorii-Praia • Oriental 
Barreirense • Câmara de Lobos 

Camacha - Benfica "B" 
Maritime "B" - Op. Desportivo 

Sesimbra • Juventude 
N. Madeira • Louletano 
Olhanense • Machico 

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

1 BRAGANÇA 
2 PEVIDÉM 
3 SERZEDÉLO 
4 RIBEIRÂO 
5 VILAVERDENSE 
6 SÂO MARTINHO 
7 MACEDO CAV. 
8 MERELINENSE 
9 LIMIANOS 
10 MONTALEGRE 
11 CABECEIRENSE 
12 VALENCIANO 
13 MARIA FONTE 
14 AMARES 
15 MONÇÂO 
16ÀGU1AS GRAÇA 
17 VIEIRA 
18 JUV.RONFE 

27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 

55 
49 
48 
45 
42 
39 
37 
37 
36 
33 
33 
33 
32 
32 
29 
29 
28 
26 

Série B 
CL EQUIPA 

'Vl GONtX5MAR^^:r ^ 
LOUSADA:^: : :v^ 

;;;:4 DRAGÔES SAN. 
B- PEDROUÇOS 
6 FiÂES 
7 PRUBRAS 

: 8 VILA REAL 
9 UMEGO 
lOtMONCORVO 
11 ESMORtZ 
12RIOTINTO 
13 AMARANTE 
14AVINTES 
15VALONGUENSE 
16RÉÛUA 
17CASTMAIA 
18LODAO 

27 
27 

■-W' 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 

: : 59;: 
;v56-: : 

S3 

42 
42 
41 
39 
38 
35 
34 
32 
30 
23 
23 
22 
17 

Sériée 
CL EQUIPA 

1 U.COIMBRA 
2 SÂO JOÂO VER 
3 ESTARREJA 
4 SÂO ROQUE 
5 AVANÇA 
6 OL.HOSPITAL 
7 SOURENSE 
8 CESARENSE 
9 VALECAMBRENS 
10MANGUALDE 
11 MIRANDENSE 
12 ANADIA 
13F.ALGODRES 
14 OLIV.FRADES 
15TOURIZENSE 
16 MEALHADA 
17 MILEU 
18 VOUZELENSES 

27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 

52 
49 
48 
46 
45 
43 
39 
39 
39 
35 
34 
33 
32 
32 
28 
27 
26 
19 

Série D 
CL EQUIPA 

2 ALCAINS 
3 PORTOMOSENSE 
4 BENFICA CB 
6EPORTALÊGRÊ 
6 FAZENDENSE 
7 FERROVIÀRIOS 
8 Ü.TOMAR 
9 U.SANTARÉM 
lOVlTSERNACHE 
11 CORUCHENSE 
12 CARANÛUEJE1RA 
13 BIDOEIRENSE 
14 AtCANENENSE 
15AViSEN$ES 
1610ANHENSE 
17R1ACHENSE 
18PCWTERROU 

27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 

59 
57 : 
51 
50 
50 
45 
39 
36 
36 
35 
32 
32 
29 

.27 
.;;24;:. 

23 
21 
20 

Série E 
CL EQUIPA 

1 CASA PIA 
2 ATLÉTICO 
3 SINTRENSE 
4 FANHÔES 
5 0L.MOSCAVIDE 
6 SAM.CORREIA 
7 PORTOSANTENSE 
8 SÂO VICENTE 
9 FUT.BENFICA 
10 PONTASSOLENSE 
11 CACÉM 
12 REAL 
13SACAVENENSE 
14MAFRA 
15 1®MAIO 
16 ELVAS 
17 VIALONGA 
18 LOURES 

27 
26 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
26 
27 
27 
27 
27 

67 
51 
46 
42 
41 
39 
38 
35 
34 
34 
33 
31 
28 
28 
28 
28 
26 
24 

SérieF 
ex EQUIPA 

1 LUS.EVORA 
2 SEIXAL 
3 ESTRELA VN 

; 4 PES,CAPARICÂ ; 
5 DESP8EJA : 

■ 6 PiNHALNOVENS 
7VASCOGAMA 
8 0UR1QUE 
9 QUARTEIRENSE 
10PALMELENSE 
11 ALMANSfLENSE 
12ALMADA 
13LüSfT.VRSA 
14 ESP.LAGOS 
ISaWONTEMOR 
16LAQOA 
17PORTEL 
18AUUSTREL 

27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 

27 : 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 

60 
59 
56 
55 
50 
43 
42 
42 
40 : 
40 
36 
33 
32 
27 
22 
12 
11 
11 

Montalegre - Sâo Martinho, 1-0 
Merelinense • Bragança. 0-0 
Monçâo - Serzedeio, 2-0 
Cabeceirense - Juv. Ronfe. 1-1 
Amares - Maria da Fonte. 0-0 
Vieira • Vilaverdense. 0-1 
Pevidém • Valenciano, 2-4 
Macedo Cavaleiros - Limianos. 1-0 
Ribeirâo • Âguias Graça, 1-0 

S;Arriarartië;i'i;£^^èS:BïHidiriehses»:1*ë&j 
Cast da Maia - Torre de Moncorvo^ 0^2 
Vila Real - Gondomar. 3-2 
Sp. Lamego - Esmoriz, 1*) 

: Lobâo> tousada. 1-2 
PedrouçoS' Valonguense, 3-0 

i RKJ Tintp ♦ Régua, 2-0 
Paredes - Fiàes, 3-i 

:::AVinteS:«:Pedras Rubras, 0-0 

Sourense • Fornos Algôdres, 2-2 
Estarreja - Avança. 1-0 
Mealhada - Tourizense. 4-2 
Cesarense • Mirandense. 4-1 
Oliveira de Frades • Sâo Roque, 2-0 
Anadia - Vouzelenses, 2-1 
Oliveira do Hospital - Mangualde. 1-1 
Valecambrense - Sâo Joâo Ver, 2-0 
Uniâo de Coimbra - Mileu. 4-0 

R^hense - Pai1C8nnOBense+ 1*t 
: : Uniâo de Santarém:^ Atcanenenee, 2-0 :: 

Avisenses - Uniâo de Tomar, 1-1 
Caranguejeifa ■< Ferroviânos, 1-0 ■ 
{danher^se * Benf. Cast Branco^ &2 
Alcâins - Panma. 1-0 
PonterroierTse • Fazendense 0-1 
Estrela - Corudiense. 3-Û 
Bldoeirense - vaôna Semache. 2-1 

Casa Pia • Olivais e Moscavide, 4-0 
1® Maio • Samora Correia, 2-2 
Real - Pontassolense, 1-2 
Futebol Benfica - Sâo Vicente. 1-1 
Sacavenense • Fanhôes, 2-1 
Cacém - Loures, 0-2 
Sintrense • O Elvas. 4-2 
Vialonga - Atlético, 1-0 
Portosantense - Mafra, 0-0 

: :D8sp Beja * Almansilense, 0-2 
Afmada - Uniâo de Montemor, 3-1 
Palmelense - Esperança Lagos, 3-3 
Lusitano de Évora - Lagoa, 44 
Vasco da Gama • Aljustreiense, 10-0 
Oufique - Pinhainovense, 3-0 
Lusitano VRSA - Port^, 3-0 
Estrela Vendas Novas - Setxal, 0-1 
Ouarteirense - Pescadores. 2-2 
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TRÂNSITO ? NOTICIAS ? 
TEMPO ? DESPORTO ? 

INFORMAÇÀO PERMANENTE 

CiRV 
INTERNATIONAL 

.yirUHAL 

fm88.9 
%J TORONTO 

TORONTO’S 

TORONTO 

SUPER MIX 

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

SERVINDO MAIS 
DOZE GRUPOS 

ÉTNICOS 
AO SUL DO 
ONTARIO 

Tel: (416) 537-1088 Fax: (416) 537-2463 

FESIWAL PORTÜGUÊS RADIO E1ELEVISÂ0 

As apostas jâ estâo a correr por todo 

o lado. O Sporting vai ser campeâo! 

O F.C. do Porto vai conseguir o hexa! 

A aposta no Benfica é ténue... 

Quern acerta? 

O diabo que escolha. 

O Sporting comprometeu as aspiraçôes frente à 
Uniào de Leiria (1-1), deixando 2 pontos longe de 
Alvalade. O Porto, fez o necessario para arrecadar 
os très pontos da ordem, frente ao Salgueiros. Em 
Campo Maior, o que parecia dificil tornou-se facil 
para o Benfica, que venceu à vontade por 4-2. Os 
très grandes estâo agora separados por 5 pontos. 
Sporting, 65; Porto, 63 e, o Benfica, 60! 
O Vitoria de Setübal merece uma referência 
especial ao veneer em Alverca , por 1-0, vitôria que 
deu a Rui Aguas e seus pupilos, mais esperança e 
tranquilidade. 
Os homens do Bonfim jâ vêem o... fim da tabela 
com outras gentes! 
Agora, os menos tranquilos, sao: Salgueiros, 
Campomaiorense e Santa Clara, os ûltimos da 
tabela classificativa, com 27 e 25 pontos, 
respectivamente. Na "corda bamba" continuam 
Setübal, Rio Ave, Farense, Alverca, Braga, 
Belenenses e Uniao de Leiria. Na paz dos deuses 
estâo E. da Amadora, Boavista, Maritimo, Gil 
Vicente e Guimarâes. 
Quern vai ser campeâo? Quern vai descer? O 
senhor de La Palisse diria: -Quando o campeonato 
acabar, perguntem-me! 
Logo a seguir aos jogos da Taça de Portugal e da 
Liga dos Campeôes Europeus, a emoçâo nacional 
volta-se de novo para a la. Liga e a sua 30a. 
Jornada, com os seguintes jogos: Sexta-feira, dia 14, 
com transmissâo na 
SporTV, o jogo Farense - 
Alverca, às 4pm. 
Sabado, dia 15, Santa 
Clara - F.C.Porto, na 

RTPi, à 1pm. 
Domingo, dia 16, às 11am, Maritimo - Uniâo Leiria; 
Benfica - Belenenses, com transmissâo na SIC; 
Salgueiros - Campomaiorense; Setübal - Braga e, 
Gil Vicente - Rio Ave. As 3:30pm, Sporting - 
Guimarâes, com transmissâo na SporTV. 
Na segunda-feira, dia 17, às 3:30pm, E. Amadora - 
Boavista, com transmissâo na SporTV. 

Mais um fim-de-semana de emoçôes... sofrimento, 
alegrias e tristezas. 

Quern se aguenta? 

Veja domingo 
pela manhâ em 
The New VR 
o Festival 
Português-TV 

7- Joâo Lûcio - a voz dos poetas 
2- Pioneiros vâo ter a sua Galeria 
3- 0 Sporting em festa, em Toronto 
4^ Aniversarios do Graciosa e do Lusitânia 
5- Noticias e Desporto 
6- Cantigas e curiosidades Às 08:00 am e até às 09:00, 

alegre o seu despertar com 

Festival Português no Canal 20. 

           

4^ 


