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O mundo conss 
14 de 
ODIA0J 

Que assîm sej^s 
MÂE suprema ést€ 

sua bençâo sobre tôdM 
MÂESdaXr 

As Mâes e todos nos bëm ;; 
précisâmes de 

UMA MÂO SUPREMAJ 
de modo a que possamos 

viver tranquilos, em 
famdia e em democracià 

natural, nâo 
"vendem" poî?' ai. 

Pelos maus exemples qu€^. 
grassam por todo o ladd 

nâo sinto grande vontade 
de prosseguir a 

caminhada (embora nâo 
tenha outre remédiol) 

e nâo vislumbrbmn 
future risonho para 

fîlhos e netos. 
Se caUiar estou 

enganado. 
Espero que siml 

FELIZ DIA DA MÂEI 

Joe Eusiàquio entre o 
potieiu Jimmy e o 

, Superintendent 

{Toronto Poliee Trqffie 
IHvmon, Gary Grant, 
apos receher a Plaça 
de Méritn. 

SEMIINil DE PORTUGU 
0 allciame de sampie 

Do dia 1 e até 11 de Junho de 2000, vamos comemorar 
o "Dia de Portugal, de Camôes e das Comunidades", corn todo o 

respeito e amor que Portugal, Camôes e as Comunidades nos merecem. 

Como tem acontecido nos ùltimos anos, a 
realizaçâo da comemoraçâo esta a cargo 
da Aliança dos Clubes e Associaçôes 
Portuguesas do Ontario que, no 
"Restaurante New Casa Abrü", apresentou 
o programa dos festejos com simplicidade 
e simpatia. 

Na abertura da Conferência de Imprensa 
o présidente da ACAPO - José Eustâquio, 
saudou os présentes e fez a leitura do 
programa, seguindo-se breves discursos de 
vârios convidados, entre eles, os 
Vereadores Joe Patalone e Mario Silva, 

Continua na pagina 7 
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Coluna 
sem vértebras 
Torna-se aflitivo o muito que acontece à volta de 
um simples jogo de futebol. Tanto drama, tanta 
emoçào, tanta asneira pela boca fora de tanta 
gente que se diz responsâvel. O clubismo dâ cabo 
da cabeça a muito boa gente! O futebol tem um 
sortilégio mâgico que atrai, envolve e 
enlouquece, o que provoca muitas dificuldades 
as pessoas que caiem nessa "santa aliança". E, 
até, aliénante, segundo dizem os que percebem 
do assunto e que, la no fundo, também nâo 
conseguem sair ilesos... 
O fim-de-semana no Continente português vai 
ser escaldante. Salgueiros-Sporting, Gil Vicente- 
Porto, mais os que procuram fugir à 

despromoçâo, oferecem um movimento fora do 
comum, dào um ar de festa-drama às pessoas, e 
obrigam a um sentimento de medo que força os 
Governantes e os responsâveis da Segurança 

Nacional a uma estratégia de defesa digna de um 
campo de batalha!?... 
Como é que é? Jâ repararam que corn tanta 
azâfama à volta do futebol até esqueceram a 
visita Papal e a canonizaçâo dos videntes Jacinta 
e Francisco? 
Meu Deus, onde jâ chegâmos. 
Vamos la a ter calma e paciência. Espero 
sinceramente que ninguém dê trabalho à Policia. 
Nâo que eu sinta pena da Policia, apenas porque 
se lhes derem trabalho é sinal que houve 
pancadaria e quem sofre mais... sâo os 
apixonados da bola. 
Ponham. a vossa "bola" a funcionar melhor e 
passem um fim-de-semana tranquilo, ganhe 
quem ganhar, perça quem perder. 
Se levar uma "chouriçada" da Policia é bem pior! 
Ainda bem que sou do Benfica... 

JMC 

Olà, MâesI 
Mais uma vez câ estamos a 
homenagear-vos corn todo o carinho e 
felicidade. 
Mae, a suprema felicidade de uma 
mulher. Parabéns mulheres e mâes do 
meu pais, onde quer que estejam, 
tenham os anos que tiverem. Que este 
Milénio lhes seja favorâvel. 
E vamos passar a uma mulher-mâe 
que, nos sens simples versos a sua 
mâe, saùda todas as mâes. 

MINHA MÀE - antes e depois 

A conhecida Bia Raposo, activa 
dirigente da Casa do Alentejo desde o 
inicio e membro do Grupo Coral 
Feminino da Casa do Alentejo, em 
Toronto, é uma poétisa popular e uma 
sentimental. 
Para o DIA DA MÀE a Bia pediu-me 
que lê-se os versos que tinha dirigido 
a sua mâe quando emigrou e uns 
outros quando sua mâe morreu. 
hJeste fim-de-semana em que 
comemoramos o DIA DA MAE achei 
por bem dar à estampa estes singelos 
versos da Bia Raposo à sua amada 
mâe. 

Depois da Partida o que Sinto no 
Coraçâo (1967) 

Minha mâe quando eu nasci 
Beijou-me o rosto e chorou 
Filha vais ser emigrante 
Minha mâe nâo se enganou 

Parece que a estou a ouvir 
Ainda mais a sentir 
O que me disse minha mâe querida 
Chamando por mim a toda a hora 
Filha nâo te vâs embora 
Levas-me um bocado da vida 

E dolorosa a despedida 
De pessoa tâo querida 
Enfraquece os coraçôes 
Ser emigrante é o destino 
Vem de muitas geraçôes 

Neste pais que nâo me conhece 
Neste Sol que nâo me aquece 
Esta lingua que nâo entendo 
Por ti mâe vou sofrendo 
Foi Deus que assim o quis 
Tenho saudades tuas 
Quero ir p'rô meu pais! 

Inteligência a envolvia 
Tinha lindas mâos de fada 
Em tudo o que fazia 
Era com lirismo ardente 
Simpâticâ p'ra toda a gente 
Aquele povo assim dizia 

Prossigo em busca da luz 
Porque é que a vida delà 
Foi uma Cruz? 
Tâo perfeita que nada errava 
Pelo homem que se apaixonou 
Nunca mais ela voltou 

Vdæô Ê cjuero csquecer 
Sofdha»do. talvez. vagiieio 

mulliei c|ue me deu o 
séio 

poder sobn'% iver 

Fam quem é boa também! 

;^%üsUfam? 
^iFfôhaDIADAMÀE. 

Para a poder consolar 
Voltei para a abraçar 
Aqueles braços corn ternura 
Cansados de trabalhar 
Para nada me faltar 
Doce mâe... Amarga aventura 

Corn os olhos a brilhar 
E os lâbios a tremer 
Pedia-me para escrever 
Nem que seja em postais 
Por ti filha fico a rezar 
Jâ que nâo presto p'ra mais 

Assim que eu câ cheguei 
Uma carta enviei 
Para lhe poder contar 
Minha querida mâe tua filha 
bem 
Mas tem saudades de te beijar 

^a e de olht^ azuis 
icabelo tào preto s 

f-ttie a vê-la de perto 
i^uela feîçâo tâo rara 

jlCantava como um ci^ira 
mâgôas de sua vi^gis : 

Esta feiçâo tâo rara 
Em minha mae querida 

lJo»ltacomo oma ïO^ 
espinhos a va 

pruciosas 
Era ïî»4a, mas nâo s'aidusa 

o carinhosa 
estâ Como 00 gostaria de wk 

Aqttdbt ârvore tâo belâ. 
'Omdbme»sooho llm ta 
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ACTUALIDADE 3 

PSD: Durâo Barroso reage 
a GriUcas de Marcelo 

O Iider social-democrata, Durâo 
Barroso, reagiu ao prazo de seis 
meses para mostrar o que vale, 
lançado pelo antigo dirigente do 
partido Marcelo Rebelo de Sousa, 
afirmando que o PSD 
dirige-se aos portugueses 
e nâo a clientelas. "O PSD 
nâo é um partido para 
clientelas especificas, 
segundo informou o 
Püblico. Dirige-se aos 
portugueses", defendeu 
Durâo Barroso à entrada 
para uma reuniâo da 
Comissâo Politica do 
PSD. 
O lider social-democrata 
reagia assim ao prazo 
dado por Marcelo, para 
no espaço de cinco ou seis 
meses provar que é o dirigente do 
partido. Apesar de nâo falar no nome 
do antigo dirigente do partido. 

Durâo Barroso, afirmou que 
"preparar uma alternativa de 
Governo leva algum tempo", sendo 
necessârio "preparar uma équipa a 
sério". "As pessoas sâo razoâveis e 

têm bom senso. Sabem 
que nada se alcança sem 
trabalho. Eu sou contra a 
politica da exibiçâo fâcil 
e do espectâculo. Estou a 
preparar o partido corn 
seriedade e sem 
espectâculo", sustentou o 
lider do PSD, citado pela 
Lusa. Referindo-se às 
prôximas eleiçôes, Durâo 
Barroso confirmou que 
vâo constituir uma 
"viragem decisiva na 
politica em Portugal", e 
que se esta a preparar um 

encontre de todos os présidentes das 
secçôes do PSD para o proximo dia 
27 em Lisboa. 

filipinas: 
Rebeldes recusam-se 

a libertar refém dbente 
Um porta-voz do grupo rebelde 
filipino Abu Sayyaf, que detém 21 
reféns, na sua maioria estrangeiros, 
recusou o pedido do Governo para 
libertar uma refém alemâ, 
acusando-a de se fingir doente. 
"Nâo podemos libertar a alemâ 
doente, aconteça o que acontecer", 
disse Abu.Escobar, entrevistado ao 
telefone pela radio local DXRZ. "O 
grupo ainda nâo decidiu a abertura 
das negociaçôes corn o Governo. 
Nâo podemos libertar nenhum dos 
refens", acrescentou. Escobar foi 
entrevistado às 20h30 locais. 

poucas horas apôs o negociador 
Ghazali Ibrahim ter tentado um 
primeiro encontre corn os 
sequestradores no Sul da ilha de 
Jolo. "A alemâ doente nâo esta de 
facto doente", disse Escobar, 
referindo-se a Renate Wallert. "Às 
vezes, ela é incapaz de caminhar, 
mas sempre que hâ tiros, ela é a 
primeira a começar a correr", disse 
Escobar. Renate Wallert, de 57 
anos, sofre de hipertensào e arrisca- 
se a softer um ataque cardiaco, 
segundo o diagnôstico de um 
médico filipino. 

Podemos Tornar 
o Seu RRSP 
Mais Eficiente 

Para Que Nào 
Nécessité 
Trabalhar Demais. 

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

I de investimentos apropriados que 
o ajudarâo a receber mais na sua 

reforma. Contacte-me boje mesmo 

Edward Joncs AoServlçode 
Investidores Inviduais. 

Tel: (416) 201-8285 Fax: (416) 201-8234 
653 The Queensway, Toronto, Ontario M8Y 1K8 

Membro CIPF www.edwardjones.com 

Um forte sismo sacudiu na passada 
quinta-feira, dia 4 de Maio, partes da 
regiào central da Indonésia, causando 
a morte de cinco pessoas e 
derrubando centenas de casas e 
prédios. 
O tremor de terra, que atingiu 6,5 
graus na escala Richter, foi registrado 
às 11:21 da manhà, hora local, corn o 
epicentro no mar de Maluku, a cerca 
de 1.700 quilômetros de Jacarta, a 
capital indonésia. De acordo corn as 
autoridades da ilha de Banggai, pelo 
menos cinco pessoas morreram e 
dezenas ficaram seriamente feridas, a 
maioria atingida por destroços de 
casas que tombavam ou desabavam. 

Em Luwuk, cidade localizada na 
costa leste da ilha de Sulawesi, o 
abalo provocou um incêndio num 
centro comercial. A agêneia de 
noticias oficial Antara informou que 
o terramoto e uma tsunami, onda 
gigantesca geralmente relacionada a 
este desastre, causaram danos em 
centenas de casas em vilas localizadas 
ao longo de Sulawesi e das ilhas 
menores. A Indonésia, o maior 
arquipélago do mundo, corn mais de 
17 mil ilhas, estâ situada numa linha 
de actividade vulcânica no Pacifico, a 
quai se estende desde a costa oeste 
dos Estados Unidos, até o Japâo e o 
sudeste da Àsia. 

Antonio Gnterros 
considora rolaçSes 

corn pais nrioritârlas 
O primeiro-ministro. Antonio 
Guterres, garantiu ao Présidente 
tunisino, Zine Ben Ali, que as 
relaçôes entre Portugal e a Tunisia e o 
Magrebe sâo prioritârias. Antonio 
Guterres falava antes do almoço de 
homenagem ao Présidente tunisino, 
no Palâcio da Vila de Sintra, que 
terminou a visita de dois dias a 
Portugal. O primeiro-ministro 
justificou a continuaçâo das relaçôes 
entre os paises, corn o possivel 
estreitamento do interesse econômico 
bilateral. Guterres assegurou também 
que a presidência portuguesa da 
Uniào Europeia pretende dar 
prioridade à parceria corn o 
Mediterrâneo, jâ que nào existem 
paises de primeira, nem de segunda. 
"Pode contar corn Portugal para tudo 
fazer para que estes objectives sejam 
alcançados", garantiu o chefe do 
Executive português. O présidente 
tunisino, em resposta às afirmaçôes 
de Antonio Guterres, sublinhou "as 
vastas perspectivas para o reforço das 
relaçôes econômicas, a promoçâo das 
trocas comerciais e os investimentos, 
assim como a consolidaçâo da 
cooperaçâo tecnolôgica e cientifica" 
entre Portugal e a Tunisia. Ben Ali 
manifestou também a vontade "de 
aprofundar a cooperaçâo nos 
dominios estratégicos de interesse 

vital e examinar a possibilidade de 
concretizar a aproximaçào entre o 
Magrebe e a Europa, à luz dos dados 
regionais e internacionais actuals, 
através da definiçâo de uma nova 
aproximaçào do progresso e do 
crescimento econômico nas duas 
margens do Mediterrâneo". A 
Tunisia, segundo o Présidente Ben 
Ali, estâ interessada em reactivar o 
diâlogo entre a Uniào Europeia e a 
Uniâo do Magrebe, corn o objective 
de edificar em bases sôlidas a 
cooperaçâo e a solidariedade entre as 
duas comunidades. 
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A müsica embalou o Antonio Amaro 
Resendes desde o nascimento. O fado 
foi sen fado. Sen pai tinha uma 
guitarra que dedilhava ao serâo e, sua 
irma Maria dos Anjos que tocava 
muito bem, ensinou-lhe os primeiros 
acordes... 
Interessou-se, dedicou-se, e aos 17 

Esteve na Base 4 até 1964. Ainda em 
Sao Miguel, Antonio Amaro 
Resendes conheceu a Virginia de 
Chaves, natural de Santa Maria, com 
quern haveria de casar, em 1957, na 
Igreja do Corpo Santo, em Angra do 
Heroismo. Ao casai nasceu o Carlos 
Amaro Resendes, em Maio de 1957. 

Antonio Amaro, 
acompanhado da sua 
inseparâvel Guitarra, 
chegou ao Canada em 
22 de Junho de 1964. 
A mulher Virginia de 
Chaves Resendes e o 
filho Carlos, por 
imposiçâo dos Serviços 
de Imigraçâo do 
Canada, sô chegaram 
3 meses depois, em 
Setembro de 1964. 
Em Toronto, Antonio 
Amaro começou como 
electricista numa 
companhia privada, 
nos primeiros 6 meses. 

O Présidente da Casa do Alentyo Carlos 

Sousa, homenageia o müsico Antônio Amaro. 

anos, jâ tocava Guitarra Portuguesa 
na Emissora Regional dos Açores. 
Era, naquele tempo, 50.00 escudos 
por actuaçâo, a dividir por très... 
Mas vamos ao principio da histôria. 
Antônio Amaro Resendes nasceu em 
Algarvia, Nordeste, Sào Miguel- 
Açores, no dia 28 de Janeiro de 1926. 
Fez o Ciclo Preparatôrio na Escola 
Comercial de Angra e o Curso de 
Electricista.- Começou a vida de 
trabalho aos 16 anos como ajudante 
de electricista na Firma Joâo Soares. 
Em 1950 voltou à Terceira para 
trabalhar como electricista na Base 4, 
nas Lajes. Fez mais dois cursos e foi 
promovido a encarregado do 
Departamento de Manutençâo. 

Augusto e Antônio Amaro 

^ acompanham Isabel Santos. 

PORQUE OIMPREVISTO 
fÀO TEM HORA MARCAD. 

Tome as decisôes certas sobre o seu future. 
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) 

DANIEL FERNANDES ^EL: (416) 823-0665 
3300 Bloor St., W., Ste. 1002, West Tower, Etobicoke 

Passou depois para uma outra 
companhia em Streetsville, como 
soldador, até 1966. De seguida entrou 
para a Douglas Aircraft onde se 
manteve até 1985. Devido a uma 
inesperada Trombose, Antônio 
Amaro foi forçado a reformar-se em 
1986, dedicando-se desde entâo 
inteiramente à müsica. 
Quando vivia na Ilha Terceira, 
Antônio Amaro formou o Conjunto 
Insular na Recreio dos Artistas, 
composto por Amaro, Emiliano 
Santos, Mendonça um bateria 
madeirense que jogava futebol, o 
Rosa que tocava baixo e um estudante 
que tocava orgâo. Antônio Amaro era 

Logo que chegou ao Canada, no 
segundo dia de estadia, Antônio 
Amaro actuou (fazendo parelha corn 
Arsénio Amaral) num espectâculo, 
numa Taberna da Spadina, 
acompanhando a Isabel Santos -a 
primeira voz portuguesa no Canada. 
Depois apareceu também a Maria 
Gomes. Com o Arsénio formou o 
Conjunto Atlântico em 1964. Antes 
deste, o primeiro grupo pertenceu ao 
jâ saudoso Mariano Rego, chamado 
"Os Toureiros". Depois surgiu o Boa 
Esperança, portanto o terceiro 
conjunto comunitârio. Antônio 
Amaro, ainda corn o Arsénio, fundou 
o conjunto "Os Cariocas", que mais 

José Cabrai Rasquinha, müsico e professor de Antônio Amaro, formando trio de 
acompanhamento com este e Bento Lima. 

também um apaixonado do futebol, 
tendo jogado no Maritimo de Ponta 
Delgada e, nos Brancos da Praia, na 
Terceira, curiosamente ambos de cor 
azul-e-branca, tal como o clube da sua 
simpatia, o F.C. do Porto. 

tarde recebeu a voz de Fernandes 
Monteiro e durou 16 anos. 
O ultimo conjunto que formou 
chamou-se "Apolo 73", corn as vozes 
do Tony Gouveia e o Albano Ferrào. 
Mas, o fado, fez-lhe sempre^ 
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companhia desde os 16 anos e até aos 
dias de hoje. Actuou nos Açores, no 
Continente e em toda a América do 
Norte. No fado formou par com 
Manuel Mauricio, Tony Melo (20 
anos!) e, agora, com Leonardo 

passou a concertar e, também, a 
construir novos instrumentas, como 
guitarras, violas, cavaquinhos, banjos 
e violas da terra. Fabricou um 
instrumenta ünico em 3/3/1993, a 
"Guita", um misto de guitarra e viola 

Medeiros (10 anos) e, sempre que 
possivel, forma um trio com o 
mùsico Hernani Raposo. 
Entre outros, acompanhou 
Maria Madeira e Joao 
Fernandes (madeirenses), 
Herminio Silva, Manuel 
Quieto, Gui Fernandes, 
Henrique Cordeiro, Ariovalda 
Maria, Izalino Santos e Patricia 
Rodrigues (Açores), e do 
Continente, Rui de 
Mascaranhas, Rodrigo, Manuel 
de Almeida, Fernando 
Mauricio, Ada de Castro, 
Simone de Oliveira, Maria 
Armanda, Anita Guerreiro, 
Maria Valejo, Luis Braga, Filipe 
Duarte, Julio Peres, Carlos 
Macedo, Esmeralda Amoedo, 
Lidia Ribeiro, Lenita Gentil, 
Vasco Rafael,''etc, etc... 
Nos Açores, Antonio Amaro 
concertava os sens proprios 
instrumentos. No Canada, 

Fontes Rocha 

e Antonio Amaro 

tocando para Fernando Farinha. 

Grupo da Terceira, Antonio Amaro, 

Gui Fernandes, Ariovalda Maria, 

Henrique Cordeiro e Hélio Baiâo. 

Mats uma artmçâo 

de Antonio Amaro 

^ nos bons velhos 
K «  ■. J S: SissWSSS 

tempos. 

da terra. Undo, que ofereceu à 
Galeria dos Pioneiros Portugueses. 
Antonio Amaro Resendes é sôcio 
honorârio do Angrense de Toronto 
e, sôcio do Clube Português de 
Mississauga, neste ultimo, 
colaborando no Departamento da 
3a. Idade. 
Antonio Amaro, uma referência da 
comunidade portuguesa. 
Uma vida cheia, plena de 
generosidade e alegria, à mistura 
com alguns dramas que, por vezes, 
ensombram a vida. Quando a 
alegria o invade...toca o fado! 
Ouando pénétra a saudade... toca o 
fado! 
Antonio Amaro, éh fadista! 

JMC 

Antonio Amaro, Fernando Silva, Fontes Rocha, Isabel Santos, Fernando Farinha e 

Nuno confraternizando com os empresdrios que os convidaram. 

ETLDIANTS ET EMPLOYEURS 

LE PLACEMENT ÉTUDIANT DU QUÉBEC 
a pour objectif prioritaire de soutenir les 
entreprises dans leurs efforts d’intégration 
des jeunes à un marché du travail davantage 
axé sur l’occupation d'emplois spécialisés. 

Pour une deuxième année consécutive, 
25 % des emplois d’été dans la fonction publique 
sont offerts aux étudiants des groupes ailophones, 
anglophones et autochtones. 

À ces fins, le PEQ offre : 

l’inscription des étudiants en mode interactif 

01 un important fichier de candidatures 

une présélection de candidats 

des stages rémunérés et des emplois d’été 

une aide financière aux entreprises 

des services de qualité, confidentiels et gratuits 

6o/i/ie @c//*eA\Ÿe 
internet : www.piacement-etudiant.mic.gouv.qc.ca 

Courriel : info.peq@mic.gouv.qc.ca 
FAX-MIC : (514) 873-8335 ou 1 800 565-6428 (sans frais) 

[3 
m 

0 

Pour renseignements et inscription : 

Partout au Québec sans frais 
1 800 463-2355 

Montréal 
(514) 499-6565 

Québec 
(418) 643-6965 
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QW N NK HA KHSMMIS Éi 1QI§M§ 
Os responsaveis do Lusitânia de Toronto anteciparam o DIA DA MÀE para o 
passado dia 6. 
Com um jantar saboroso "à moda da casa", müsica para dançar com o 
conjunto "New Star" e um ramo de flores para a Mae mais idosa présente, 
passamos um serâo de convivio muito agradâvel no salâo de festas dos 
lusitanistas de Toronto. 

De salientar o domînio -no bom sentido do termo- das senhoras nos actuals 
Corpos Gerentes do Sport Club Lusitânia de Toronto. 
Na comemoraçào do DIA DA MÀE é intéressante recordar todas as senhoras 
que se "passaram corn armas e bagagens" para o Lusitânia: a Direcçâo é 

presidida por Lùcia Soares, com as vices Olivia do Carmo e Odete Monteiro. 
Nas relaçôes pùblicas a Maria Pontes; primeira secretâria Maria de Fâtima 
Gomes e primeira tesoureira Idalina da Silva. 
Na Assembleia Gérai, presidida por Luis Rocha, temos a secretâria Maria do 
carmo Gonçalves. 
No Conselho Fiscal, sob a presidência de José Monteiro, a secretâria é Caria 
Monteiro. O Lusitânia conta ainda corn as directoras Fâtima Matos e Natalie 
da Rosa e, a suplente, Natalia Sousa. 
No DIA DA MÀE as senhoras do Lusitânia ofereceram um bonito ramo de 
flores à MÀE mais idosa da sala, a senhora Margarida Auguste, de 78 anos. 
Muitos parabéns a todos. As maiores felicidades para as MÀES. 

Tibério e Rosa Branco 
desejam 

um DIA DA MÂE 
feliz no seio das 

familias portuguesas. 

Nâo 
esqueçam: 
estâmes 

em tempo 
de férias. 
Marquem 
as vossas 
viagens a 
tempo e 
horas na 

ALFA 
MAR e tenham umas férias agradâveis em 

Portugal ou onde quer que seja. 
A ALfÂ MAR esta convosco em quai quer parte do 

mundo! 
Tel: (416) 534-7515 Fax: (416) 534-3171 
1171 Dundas Street West, Toronto, Ontario M6J1X3 

Tiveram lugar em Brampton, Bradford, Mississauga, Oshawa e Toronto, as 
eleiçôes para Delegados do Congresso Nacional Luso-Canadiano. Foram 
eleitos os seguintes Delegados: 
Brampton/ Maria do Céu Oliveira 
Bradford/ Elizabeth Viâes 
Mississauga/ Pedro Ferreira 
Oshawa/ Herminio Joâo Ferraz Lopes 
Toronto/ Rita Melo 

Ana Cristina Marques 
Manuel de Brito P. N. Fialho 
Fernando Nunes 
Zélia Leme 
Antonio Ribeiro 

Entre estes Delegados serâo escolhidos, por votaçâo, o Director Geral e o 
Director para a Juventude. Também, todos os elementos eleitos, votarâo com 
os Delegados eleitos noutras regiôes para eleiçâo do Executivo -Présidente e 
Vice-Presidente Nacional, que esta previsto para o Outono proximo. 
Outras informaçôes pelo telefone: (416) 530-6608. 
As nossas felicitaçôes aos eleitos. 

JO R 

O MILENIO 
A $na companhia stmanal 
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frente da Nova Era, as 11:00 am. 
Das 13:00 às 16:00 horas, Tarde 
Cultural na Dufferin Mall, com varios 
Ranchos Folcloricos. 
Dia 4, Finals da TAÇA CAMÔES no 
Ursula Franklin Stadium (Dufferin 
Mall) com a presença de EUSEBIO. 
As 10:15am, Içar da Bandeira na 
Camara Municipal de Toronto. As 
11:45 am, Homenagem aos Pioneiros 
no High Park. 
As 17:00 horas, Dia de Camôes - Arco 
Iris, no Woody's. 
Dia 5, às 20:00 horas, demonstraçâo de 
Artes Marciais na Casa do Alentejo. 
Dia 6, às 10:00 am, Torneio de Golf do 
Clube Português de Mississauga, no 
Richview Golf Club. Às 19:00 horas. 
Finals de PING-PONG no Sporting C. 
P. de Toronto. 

saida da Lansdowne e Dundas. 
A partir das 15:00 horas, festividades 
no Bellwoods Park, com o "7o. Festival 
de Folclore - Raizes do Povo" com o 
Oshawa P. Club e Peniche C.Centre. Às 
15:50, Searas de Portugal e, depois, 
Catarina Cardeal. Às 16:40, Grupo F. 
do Clube Transmontano e F.C.Porto de 
Toronto. Às 17:30, Isabel Sinde e a 
Banda Jovem Império. Às 18:20, 
Rancho da Nazaré. Às 18:50, entrega de 
Plaças e às 19:15 actuaçâo de 
CLEMENTE. Pelas 19:50, Rancho da 
Casa do Alentejo e do Arsenal do 
Minho. A partir das 20:00 horas, Shawn 
Fernandes e fim de festa corn PEDRO 
ABRUNHOSA e sua Banda. 
Dia 11, continuaçâo do Festival de 
Folclore, às 15:00 horas, corn Casa do 
Benfica e "As Tricanas". Às 15:50, Luso- 
Can Tuna e a Banda Português Suave. 
Às 16:40, Ranchos Casa dos Poveiros e 
Académico de Viseu. Às 17:30 horas, 
Sorteio de Patrocinadores. Às 17:50, 
Guida Figueira. Às 18:15, Rancho do 
Sporting C.P. de Toronto, seguindo-se 
actuaçôes de Armando Jorge e Fâtima 
Ferreira. Às 19:15, Banda "Tabu" e, às 
19:40, JOSE CID, corn a colaboraçào 
da Associaçâo C. do Minho e da 
Aliança dos Artistas Comunitârios. 
No periodo de "perguntas e respostas", 
Joe Eustâquio esclareceu que o 
concurso "À procura de uma estrela", 
deu prejuizo e como tal foi estudado 
um novo figurino que passa pelos 
Clubes filiados e deverâ ter lugar no 
proximo Outono. Quanto à saida dos 
festejos do Bellwoods Park para o CNN, 
ainda nâo foi possivel devido aos custos 
e porque também nâo se encontrou os 
contornos à burocracite. Tudo leva a 
crêr que tudo correrâ bem num futuro 
proximo. 

Dia 8, às 19:30 horas, homenagem a 
CAMÔES na Casa de Portugal, na 
College e Crawford. E, às 20:30 horas, 
noite cultural na Casa dos Açores. 
Dia 9 de Junho, às 11:00 am, 
Proclamaçâo do DIA DE PORTUGAL 
no Queen's Park. Às 20:00 horas, noite 
cultural, em local por définir. 
Dia 10 DE JUNHO, às 11:00 am. 
Parada da Semana de Portugal, corn 

Depois, o convivio e um almoço a 
preceito, muito bem servido pelo 
Restaurante New Casa Abril. 
Tudo bem. Preparem-se agora para, 
entre 1 a 11 de Junho de 2000, 
participarem na grande festa 
portuguesa "DIA DE PORTUGAL, DE 
CAMOES E DAS COMUNIDADES". 
E, simplesmente, a nossa festa! 

JMC 

Continuaçâo da la pâgina 

Gary Grant -Superintendent Toronto 
Police Trafic Division, Derek Andrews - 
Harbourfront Music Programmer 
Community & Educational Programs e, 
ainda, Charles Sousa, présidente da 
Federaçâo dos Comerciantes e 
Profissionais Portugueses que, em 
breves mas consensuais palavras, 
enalteceu o trabalho da ACÀPO, seu 
présidente e companheiros, e a 
Comunidade Portuguesa, tal como 
Tony Dionisio -Présidente da Local 183, 
que apelou à... uniâo de todos! 
Intéressante o momento em que Gary 
Grant entregou uma Plaça de Mérito a 
Joe Eustâquio, salientando "admiro o 
senso de familia e de comunidade dos 
portugueses" ao mesmo tempo que 
formulava o desejo de continuar a 
colaborar nas festas da Semana de 
Portugal. 
Antes de entrarmos no programa 
vamos aqui salientar algumas 
diferenças em relaçâo ao passado. 
Segundo a intervençâo de Joe 
Eustâquio, entre 21 e 23 de Julho, a 
ACAPO realiza no Harbourfront o 
programa "Sabor Saudade", um festival 
da lingua portuguesa; o tradicional 
'Jantar de Gala" serâ este ano no 
Mississauga Convention Centre no dia 
17 de Setembro e, o II Festival de Tunas 
Portuguesas no Canada, serâ no 
Convocation Hall, no dia 7 de Outubro. 

A ACAPO colaborara ainda corn o 
"CIRV Summerfest" em 17 e 18 de 
Junho e corn o "Toronto Fiesta" de 14 a 
16 de Junho. 
PROGRAMA da "SEMANA DE 
PORTUGAL/2000": 
Dia 1 de Junho, abertura oficial no 
Consulado Gérai de Portugal, às 17:30 
horas. 
Dia 3 de Junho, colocaçâo do ultimo 
galhardete da Semana de Portugal em 
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Professores universitarios lançam 
obra sabre os portugueses no Canada 

«The Portuguese in Canada - From 
Cod Fishers to Urban Islanders: Five 
Centuries of Portuguese in Canada» é 
o nome da obra que sera lançada esta 
sexta-feira, dia 5, no Palacio das 
Necessidades em Lisboa. 
Editada em inglês pela Universidade 
de Toronto, com o apoio da secretaria 
de Estado das Comunidades 
Portuguesas e das delegaçôes de 
Toronto do Banco Espirito Santo e do 
Montepio Geral, a obra foi coordenada 
pelos professores José Carlos Teixeira e 
Victor Pereira da Rosa, 
respectivamente das universidades de 
Toronto e Otava, sendo constituida por 
16 estudos originais de diferentes 

autores. A cerimonia de lançamento do 
livro sera presidida o pelo secretario de 
Estado das Comunidades Portuguesas, 
José Lello e contara com a presença 
dos coordenadores e de alguns dos co- 
autores de estudos insertos na obra. 

Evacuado unico cidadao português 
O ünico cidadâo português que residia 
na Serra Leoa foi evacuado para o 
Senegal, com o auxllio dos 
paraquedistas ingleses que 
começaram a evacuar os cidadâos 
estrangeiros de Freetown, noticiou a 
TSF. 
O emigrante português na Serra Leoa, 
que pediu o anonimato, foi contactado 
ontem pelos serviços da Secretaria de 
Estado das Comunidades, segundo a 
Lusa, tendo referido que se 
encontrava bem e que apenas 
solicitaria a ajuda do Governo 

Durante a noite, segundo a TSF, 
outras 170 pessoas foram levadas para 
Dakar por aviôes militares britânicos. 
O Reino Unido destacou para a Serra 
Leoa um contingente de 700 homens 
equipados corn aviôes, helicôpteros e 
navios de guerra, para retirar do pais 
os estrangeiros que continuam à 
espera de poder sair. Também os 
Estados Unidos jâ puseram os seus 
meios à disposiçâo das Naçôes Unidas 
para auxiliar na retirada dos capacetes 
azuis e de outros funcionârios que se 
encontram no territôrio, que esta à 

português caso sentisse necessidade. beira de uma nova guerra civil. 

ERVANÂRIA VrrÔRIA inc. 
PRODÜTOS NATURALS E MEDICINA HOMÊOPÂTICA 

Visite-nos no 920 Dundas Street West 
Telefone: (416) 603-7978 

Martine uma eatrcvista corn o Naturistn Homeoputa 
Aiitônio Metieiraa, jti coui uiuîtoa aiio.'t de experiêcia, 
que o poiierd a jitdar iia soluçâo dos seus prohlenias. 

O MILÉNIO 

Citizenship 2000 
terminou por agora 

A ültima acçâo programada pelo 
Comité Ad-FIoc Citizenship 2000 
terminou no passado domingo no 
Clube Português de Mississauga. 
Mais de 600 pessoas desfilaram 
perante as dezenas de voluntârios 
que nâo se pouparam a esforços para 
cumprir a missâo. 
A meta foi atingida e, todos os 
componentes do Comité, foram 
unânimes em admitir que foram 
além do que o previsto e, se 
necessârio for, outras sessôes de 
preenchimento serâo efectuadas. 
O Comité Ad-Hoc Citizenship-2000 esta de parabéns pela iniciativa e pelo 
sucesso da mesma. 

0 PAPA JOÂO PAUlO II 
comemora os seus 80 anos em Fàtima 

o octagésimo aniversârio do 
Papa Joào Paulo II, dia 18 de 

Maio, sera comemorado em 
Fâtima, corn a celebraçâo de 
uma Missa internacional na 

Capelinha das Apariçôes, 
informou o Santuârio. 

Joâo Paulo II é apelidado de 
"o Papa de Fâtima", pela sua 

reconhecida devoçâo a Nossa 
Senhora de Fâtima que, 

segundo o prôprio, lhe salvou 
a vida quando o tentaram 

matar em 13 de Maio de 1981, 
na Praça de Sâo Pedro, em 

Roma. 
É a terceira vez que Joâo 

Paulo II visita o Santuârio de 
Fâtima, desta vez para a 

beatificaçâo dos videntes 
Francisco ejacinta. 

Lücia, a terceira vidente, 
ainda estâ viva, e participarâ 

na cerimônia se a saüde o 
permitir. 



Quinta-feira, 11 Maio, 2000 
INTERNACIONAL 9 O MILÉNIO 

Vladimir Putin tomou, no passado 
fim de semana, formalmente posse 
como novo présidente russo, 
prometendo unir a naçâo e fazer por 
merecer a confiança que o povo nele 
depositou. 
Para isso, o novo chefe de Estado 
aposta na continuidade das reformas 
e na estabilidade politica, sendo claro 
reflexo dessa aposta a esieollïaî de 
Mikhail Kasyanov para prlnxeiro- 
ministro, um homem cpm^larga 
experiência no campo ecoinêpafÈO e 
muito bem cotado no -OcJdeste. 
Numa cerimônia rechead#;^€S; 
e simbolismo, Rutin foi 
empossado no Kremlin, 
de um milhar de canv|d 
discurso, p' novo pfe 
prometeu' tentar fazer men 
confiança nele depositad^ e apel 
uniâo de todos os russos para o bem' 
do pais. ^ 
''Cousiderojce^ni-de^^agradounir 0 
povo da Ru^ia e'*)|n;^car os cidadaos, 
em tor no tàrÿaa claramente 
definidas, po|^ %Rma a que se 
lembrem, a cadà- minuto de cada dia, 
que somds s'^^lai .V) t- um s.'i 
povo", afirmo 

que poderâ cometer erros no seu 
percurso enquanto présidente 
mas que prometeu "tomar conta 
da Rùssia" para pagar a 
confiança que os russos 
depositaram nele ao fazerem 
dele présidente. 
Putin prometeu ainda trabalhar 
para melhorar a economia russa 
e a imagem do pais no exterior, 
comprometendo-se a prosseguir 
com as reformas democraticas e 
de mercado. Nesse sentido, 

ptStpifestou claramente o seu 
de estabilidade politica e 

^^^ônîHca, ao anunciar a 
.para primeiro-ministro de 

l^yanov, o anterior vice- 
dmeîï^gi^istro que teve a seu 

JO & ^^fâo dos assuntos correntes 
^y^i^çâo do pais desde que, no 

imcio do ano, Putin assumiu a 
pr^idência interina. 
O présidente mostrou-se ainda 
favot^el à cotttinuaçâo em funçôes 
da maiorla do anterior elenco 
governativo, afirmando que, nesta 
altura, O pais précisa, acima de tudo, 
de é&tabiîidade politica e economica. 
Kasyanov, de 42 anos, é um politico 

0 ex-presidente Boris leltsin passou 

0 testemunho a Vladimir Putin 

discreto, que ascendeu rapidamente 
de um lugar secundario no Ministério 
das Finanças ao cargo de primeiro 
vice-primeiro-ministro, tornando-se o 
"braço direito" de Putin quando este 
sucedeu interinamente ao présidente 
Boris leltsin. Economista liberal e 
hâbil negociador, é muito estimado 
no Ocidente, que vê nele um politico 
inteligente, educado e perseverante. 
Em Fevereiro deste ano, recorde-se. 

foi o grande responsavel pelo 
sucesso da reestruturaçào da 
divida russa para com o Clube 
de Londres de credores 
privados, esperando-se que os 
seus dotes négociais sejam um 
trunfo quando a Russia tentar 
em breve recuperar a confiança 
do Fundo Monetario 
Internacional. 
O ex-presidente Boris leltsin, 
que passou o testemunho a Putin 
na cerimônia oficial de tomada 
de posse do novo présidente, 
congratulou-se pela primeira 
transiçào pacifica e democratica 

de poder na Historia russa, naquele 
que considerou um dia historien para 
o pais. "Escrevemos a Historia da 
Rùssia a partir do zero, através de 
tentativas e erros. Sofremos muitos 
desafios e dificuldades. Mas agora 
todos nos temos algos de que nos 
orgulhar. 
A Rùssia mudou", afirmou o ex- 
presidente no seu curto discurso, 
pautado por longas e desconcertantes 
pausas e por palavras quase 
ininteligiveis, reflexo do seu estado de 
saùde precârio. 

DOMIXGOS MEAT PACKERS LTD 
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Um veiculo ligeiro colidiu 
violentamente, cerca das 
24h00 de 2a.-feira, na 
estrada nacional 533, que 

liga Palmela a Lau e Biscaia, coin 
uma carrinha que viajava em sentido 
contrario. Do impacto resultou a 
morte imediata de todos os ocupantes 
do primeiro carro - très jovens corn 
idades entre os 18 e os 23 anos - e 
ainda de uma criança de 10 anos, 
filha do casai que seguia na segunda 
viatura. Os corpos dos jovens 
ocupantes do Opel Corsa - todos 
residentes na localidade de Olhos 
d'Agua, cuja a identidade as familias 
entenderam nâo divulgar - foram 
transportados para a morgue do 
Hospital de Nossa Senhora da 

Conceiçâo, em Palmela. Na carrinha 
Wolkswagen viajava um casai 
residente na Volta da Pedra (Palmela) 
- Carlos Alberto Freire Gomes (40 
anos) e Maria Helena Macedo Gomes 
(37 anos) e a filha de ambos, Inès, de 
dez anos, que, apesar de sair do local 
do acidente ainda corn vida, 
chegaria cadaver ao 
Hospital de Setübal. Neste 
estabelecimento de saùde 
estava internada a mâe, corn 
mültiplas fracturas ôsseas. 
Carlos Gomes encontrava-se 
no Hospital Garcia da Orta, 
em Almada, em estado 
considerado grave. Segundo 
Sara Maria Pereira, patroa 
de Maria Helena, num 

stand de automôveis na Volta da 
Pedra, o casai teria, presumivelmente, 
deslocado-se a Lau, como era hâbito, 
por via de "um negôcio de venda de 
ouro" porta-a-porta. Segundo fonte 
dos bombeiros, o Opel Corsa - cujo 
condutor foi projectado vârios metros 

apôs a colisâo - ter-se-â despistado ao 
desfazer uma curva, na faixa do 
sentido Palmela-Lau, indo bâter 
lateralmente na carrinha onde seguia 
a familia Macedo. 
No local estiveram as corporaçôes de 
Palmela (quatro ambulâncias, dois 
pronto-socorro, uma viatura de 
desencarceramento e 12 homens) e 
Aguas de Moura (uma viatura de 
desencarceramento, uma ambulância 
e oito homens). 

O estado do Opel Corsa e da 

carrinha Wolkswagen testemunha 

a violência do impacto 

ABATE DE VACAS LEVAÀ 
PRISÂO 

A partir do corrente o tradicional abate quer de 
bovinos quer de suinos, tâo enraizado nestas 
nove ilhas dos Açores, pelas Pestas do Espirito 
Santo, vai ser considerado um crime, logo 
punivel corn uma pena de prisâo que pode ir até 
aos 3 anos e uma multa que nunca serâ inferior 
a cem dias. A medida adoptada serâ aplicâvel 
nâo sô aos mordomos, mas também a quem 
decidir adquirir, para consumo, 
clandestinamente essa mesma carne. A medida 
pretende por cobro a situaçôes de falta de 
higiene e de dor para o animal, que muito 
frequentemente se registavam um pouco por 
toda a Regiâo, corn particular incidência em Sâo 
Miguel. Quem nâo esta pelos ajustes corn a 
medida sâo alguns dos mordomos que se 
recusam a quebrar uma tradiçâo secular. Mas a 

> pena existe e serâ aplicada aos prevaricadores jâ 
a partir das prôximas festas do Divino Espirito 
Santo. 

CURANDEIRO DO PICO 
SENTENCIADO A 12 ANOS 

Chega ao fim o caso que, de hâ alguns meses a 
esta parte, foi noticia em quase todos os ôrgâos 
de comunicaçâo social regionais, senâo mesmo 
em todos. O caso do Curandeiro do Pico. 
Acusado de 8 crimes de homicidio na forma 
consumada, 21 crimes de homicidio na forma 
tentada, 21 crimes de burla qualificada e 1 crime 
de usurpaçâo de funçôes. Manuel Pimentel foi 
sentenciado no passado dia 4 a uma pena ünica 
de 12 anos pela prâtica de 28 crimes de ofensa à 
integridade fisica grave. O julgamento que 

decorreu no concelho de Velas, em Sâo Jorge, 
colocou um ponto final na histôria de Manuel 
Pimentel, curandeiro, que desde hâ alguns anos 
a esta parte realizava tratamentos, à base de 
“mezinhas” caseiras, a pessoas corn as mais 
variadas doenças e os mais diversos sintomas. 
Da prâtica das “curandices” exercidas por 
Manuel Pimentel recorde-se que oito pessoas 
faleceram, na sequência dos tratamentos 
realizados sem o minimo de condiçôes 
higiénicas, e corn a administraçâo nas feridas de 
um pomada concebida corn Gromoxone, um 
produto altamente tôxico, capaz de provocar 
dores intensas e morte, como acabou por ser 
provada em 4 das 8 pessoas falecidas. Embora 
tenha ficado reconhecido que Manuel Pimentel 
nâo tinha intençâo para matar, mas no entanto, 
conhecia os efeitos nocivos da substância 
aplicada. 

20 MIL CONTOS PARA OS 
AÇORES EM AM-MEER 2000 

Cerca de 17 mil contos é o montante dos apoios 
financeiros concedidos, até ao momento, por 
diversas entidades regionais, à participaçâo dos 
Açores na Expo AM-MEER 2000, em Hannover, 
na Alemanha. Estes patrocinios, formalizados 
em protocoles individuals na Secretaria 
Regional da Habitaçâo e Equipamentos, em 
Ponta Delgada, deverâo ascender, ainda, a cerca 
de 20 mil contos até à inauguraçâo oficial do 
certame previsto para o proximo dia 31 de Maio. 
As empresas "SATA Internacional", "Açoreana 
de Seguros" e "Cofaco" atribuiram novos apoios 
à representaçâo açoriana naquela exposiçào, era 
ceriraônia presidida pelo Secretârio Regional da 
Habitaçâo e Equipamentos, no final desta 
semana. 

Socialistas 
nâo descem ao 
nivcl uc Jai’uim 

AFIRMA ANDRÉ ESCÔRCIO 
Logo apôs a inauguraçâo do Complexo 
Habitacional das Romeiras, os socialistas falaram à 
comunicaçâo social, escusando-se, no entanto, a 
comentar as afirmaçôes de Alberto Joâo Jardim 
durante a cerimônia. 
André Escôrcio, vereador na Câmara Municipal do 
Funchal, disse apenas que os autarcas do PS «nâo 
descem ao nivel do sr. présidente do Governo 
Régional». 
O vereador lembrou que o Complexo Habitacional 
das Romeiras faz parte de um protocole iniciado 
em 1991, tendo sido «sucessivamente adiado pelos 
responsâveis social-democratas». 
André Escôrcio reforçou que, na altura da 
campanha autârquica, «o PSD prometeu construir, 
durante o mandate, 400 fogos». Uma promessa que 
levou sete anos para ser cumprida, afirmou. 
O autarca fez a comparaçâo corn as Câmaras de 
Oeiras e de Matosinhos, que em quatro anos 
construiram, a primeira, 1.400 fogos de habitaçâo 
social e, a segunda, 800. 
Salientou que «estes valores, por comparaçâo, 
demonstram a «incapacidade politica, técnica e 
operacional» da autarquia e «a sua permanente 
récusa em nâo considerar a habitaçâo social como 
a primeira das prioridades do concelho». 
Uma situaçâo que os autarcas socialistas do 
Funchal consideram «grave», principalmente 
quando «foi assumido, pelo Governo da Repûblica, 
um novo protocole que prevê a construçâo de 555 
fogos até 2001». Contudo, sublinharam que «por 
este andar, deslizarâo para 2003/2004 e, quem 
sabe, 2005». 
André Escôrcio disse tratar-se de um protocole, 
através do quai o Estado «estâ a assumir 2,4 
milhôes de contos a fundo perdido, e outres tantes 
por empréstimo a 25 anos, corn jures bonificados à 
taxa de inflaçâo». Mas, «nem assim a Câmara 
desperta para uma execuçâo fisica e financeira 
concordante corn os apoios disponibilizados e corn 
as necessidades da populaçâo do concelho». 
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A ma acessibilidade, nomeadamente o estacionamento anàrquico, difîcultou o trabalho dos bombeiros 

Um agente da PSP e um turista 
brasileiro morreram no domingo, em 
Cascais, na sequência de um incêndio 
que deflagrou durante a madrugada 
no Hotel Village, localizado perto da 
Boca do Inferno. O pânico dominou 
os hôspedes e sô a râpida acçâo dos 
bombeiros evitou uma tragédia de 
maiores dimensôes, apesar das 
dificuldades sentidas pelos soldados 
da paz em chegar através de auto- 
escadas aos hôspedes do hotel, 
isolados enquanto as chamas 
progrediam. "Pensei que havia 
alguém embriagado a bâter à porta 
do meu quarto, depois é que percebi o 
que se passava e, entâo, entre! em 
pânico sem saber o que fazer", 
recorda Evelyn Rose, uma holandesa 
hospedada no Hotel Village. A 
chamas deflagraram pouco depois 
das 5h30 no sexto andar, onde 
dormiam 68 pessoas. Um turista 
brasileiro e um agente da PSP de 
Cascais em serviço de segurança ao 
hotel foram as vitimas mortals do 

fazer, até me decidir a sair para a 
recepçào do hotel." No hotel estavam 
hospedadas 358 pessoas, 68 das quais 
no piso sinistrado, muitas crianças, 
que sairam ordeiramente - a maioria 
por sua conta - facto saudado pelo 

comandante da corporaçâo de 
voluntaries de Cascais que esteve à 
frente das operaçôes. No sexto andar, 
HO foco de incêndio, muitos hôspedes 
juntaram-se nas varandas. Francisco 
Rosado Santos elogiou o trabalho da 

meia centena de bombeiros: "Sô a sua 
dedicaçâo e altruisme explicam que 
as pessoas assustadas, nas varandas 
do sexto andar, nâo se tivessem 
atirado à rua." Além dos dois mortes, 
quatre pessoas ficaram intoxicadas, 

ainda que sem gravidade. As 
vitimas mortals sào o agente das 
brigadas anticrime da PSP de 
Cascais, André Paredes, de 25 
anos, e Artur Fortes Barbosa, de 37 
anos, um hôspede brasileiro que ali 
se alojava corn a mulher, sogra e 
filhos, precisamente no piso onde 
deflagrou o fogo. Artur Barbosa foi 
acordado pela esposa, que deu 
primeiro pelas chamas, e terâ saido 
para o corredor corn um cobertor 
molhado, na tentativa de chegar ao 
quarto onde estavam os filhos corn 

a avô. O agente da PSP morreu 
dentro do elevador, quando tentava 
subir ao andar sinistrado, na intençâo 
de ajudar na evacuaçâo das pessoas. 
A identificaçâo do corpo sô foi 
possivel através da arma. 

incêndio, cujo combate se revelou 
complicado uma vez que o 
estacionamento anàrquico obrigou os 
bombeiros a complexas manobras 
corn as viaturas para conseguir 
debelar as chamas, ainda de origem 
desconhecida. Embrulhada num 
cobertor distribuido aos 
hôspedes do hotel pela gerência, 
Evelyn nâo escondia o 
descontentamento: "Nâo hâ 
alarme de fogo e fomos nôs que 
saimos sozinhos, ninguém nos 
veio ajudar". A holandesa 
explica que, a meio da noite de 
sono, quando lhe bateram à 
porta do quarto, situado no 
quinto piso, nâo lhe acorreu a 
gravidade da situaçào - para 
Evelyn seriam, apenas, hôspedes 
'alegres' por terem bebido demais. 
"Depois ouvi as pessoas a gritarem 
para sairmos e sô entâo percebi o que 
se passava. Ainda estive alguns 
minutos dentro do quarto, de um 
lado para o outro, sem saber o que 

MADEIRA 

Cientistas investigam 
gâs da Faiâ da Ama 

Missâo cientifica desloca-se à Madeira para analisar a libertaçâo 

de gàs na galeria subterrânea da Fajâ da Ama. 

Investigadores da Universidade dos Açores e da 
Faculdade de Ciências de Lisboa estâo a 
preparar a deslocaçâo, à Madeira, de uma 
missâo cientifica para analisar a area onde foi 
detectado o gâs, de origem vulcânica, na galeria 
subterrânea da Fajâ da Ama, em Sâo Vicente. 
Segundo se conseguiu apurar, o objectivo da 
missâo é avaliar o significado e a extensâo da 
ârea de desgasificaçâo. 
Os cientistas da Universidade dos Açores, 
Centro de Vulcanologia, e da Faculdade de 
Ciências de Lisboa, Departamento de Geologia, 
têm acompanhado a situaçào desde que foi 

J detectada a boisa de diôxido de carbono durante 
a construçâo de galeria para captaçâo de âgua na 
Fajâ da Ama. 
O que aconteceu quando o tünel da galeria 
atingiu um sistema de fracturas e de condutas 
vulcânicas através do quai se dâ a ascensâo de 
gases existentes em profundidade. 
Na verdade, a suspensâo dos trabalhos e o 
encerramento da galeria, destinada à captaçâo 
de âgua para abastecimento püblico e para âgua 
de mesa, foi recomendada pelos investigadores 
do Centro de Vulcanologia dos Açores. Medida 
de precauçâo que tinha sido jâ tomada pela 
Sociedade de Gestâo da Agua, responsâvel pela 
obra de captaçâo de âgua. E que, conforme 
explicou Teresa Ferreira, especialista em gases 
vulcânicos, as anâlises feitas às amostras de ar. 

recolhidas no local, indicaram uma 
concentraçâo de diôxido de carbono muito 
superior à que é admissivel em termos de Saüde 
Püblica. A libertaçâo de diôxido de carbono, um 
gâs tôxico, chegou a afectar os trabalhadores que 
se encontravam na galeria, mas sem gravidade. 
Apesar do encerramento temporârio da galeria, 
situada entre Sâo Vicente e o Paul da Serra, 
Jorge Pereira, présidente da Sociedade de 
Gestâo da Agua, garantiu que a âgua nâo foi 
contaminada, tendo classificado o incidente 
como normal numa terra de origem vulcânica 
como a Madeira. 
O présidente da Sociedade assegurou, na altura, 
que as obras recomeçariam logo que o gâs tivesse 
desaparecido. Facto que, lembrou, levaria algum 
tempo, tendo em conta as dimensôes do tùnel da 
galeria. A drenagem do ar foi uma hipôtese 
levantada, mas, por se tratar de um gâs tôxico, 
isto exigiria muitos cuidados. 
As boisas de gâs sâo comuns em terras que 
tiveram origem em vulcôes e ainda mais quarido 
os ùltimos registos dessa actividade - em escalas 
de tempo de Geologia - sâo recentes. No 
entanto, estes residues - bolhas de gâs no meio 
das rochas - sào menos habituais na Madeira. 
Nas Canârias e nos Açores, estes fenômenos sào 
vulgares e mais exubérantes. Nas Fumas, 
localidade açoriana, existem lagoas de âgua 
quente e fumarolas. 

Casai Oliveira 
visitou 0 Milénio 
O simpâtico casai Oliveira, de Midland, visitou 
Toronto e, naturalmente, a nossa Redacçâo. 
O Casai Oliveira explora um pequeno complexe de 
lazer em Midland, alugando casas de Inverno e 
Verào, junto da praia, barcos a motor para pesca em 
excelente local para a prâtica daquele saudâvel 
desporto. 
Midland estâ a cerca de 120 kilômetros de Toronto. 
Carlos e Maria Oliveira recebem imensos 
portugueses que visitam o Santuârio de Nossa 
Senhora de Fâtima. A zona é também muito visitada 
para os Cruzeiros às 30 mil Ilhas e para visitas às 
Réservas de Indies. 
-Mas, o grande movimento prende-se corn a pesca. O 
local é priviligiado para a pesca por isso alugamos 
muitos barcos e casas aos fins-de-semana.-Esclareceu 
Maria Oliveira. 
Este casai amigo estâ de "pedra-e-cal" na zona de 
Midland e, como nâo poderia deixar de ser, ao dispôr 
dos portugueses. 
Podem contactar o casai Oliveira pelo telefone: 1 
(705) 534-9935. 
Por câ ficamos também à disposiçâo. Boas 
férias...trabalhando! 
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liLiLLiLiLtLiLiiiaS a L- As Comemoraçôes, sejam 
elas de que natureza 
forem, serâo sempre uma 
forma de reavivar e 
perpetuar uma memôria 

colectiva. Nào so se comemoram as 
grandes figuras, como importantes 
referências de liçôes vivas, mas 
também as grandes epopeias 
colectivas, embora a Histôria, na maior 
parte das vezes, mais nâo registe que os 
seus protagonistas ilustres, esquecendo 
a massa anônima que lhe deu corpo. 

As Comemoraçôes do 
Achamento do Brasil (foi assim que 
Pero Vaz de Caminha lhe chamou) 
iniciaram-se o mês passado e 
prolongar-se-âo por todo o ano de 2001. 
Agora que jâ assentou a poeira dos 
acontecimentos mais mediâticos, 
traduzidos nos encontros dos 
présidentes dos dois paises e 
respectivas comitivas, e tentativa de 
reconstituiçâo dos factos em Terras de 
Vera Cruz, permito-me fazer esta 
crônica sobre o evento. Nâo vou repetir 
O que jâ foi dito e mostrado: desde S. 
Pedro que achou por bem mandar 
aquela carga de âgua que estragou a 
festa e obrigou a cancelar alguns dos 
acontecimentos programados; à carga 
policial sobre manifestantes e indios hâ 
muito despojados das suas terras e 
direitos civicos, até àqueles que 
afirmaram nada baver para 
comemorar. É que se nâo fossem os 
portugueses, os indios viveriam ainda 
no seu paraiso terreal em plena 
harmonia corn a natureza. 

É sobre esta ultima afirmaçâo 
que me ocorre escrever qualquer coisa. 
Nada mais errado que fazer anâlise 
histôrica partindo de pressupostos, 
conceitos e modelos actuais, tentando 

transpo-los para épocas mais recuadas. 
A histôria é o que foi, fizemo-la assim e 
hâ que assumi-la sem complexes, sob 
pena de estarmos a contar histôrias em 
que os bons estâo sempre de um lado e 
os maus do outre. Estas perpassaram o 
imaginârio da nossa infância até que, 
de repente, acordâmos e rapidamente 
nos apercebemos de que a vida é muito 
mais cruel do que idealizâramos. A 
teoria do Bom Selvagem de Rousseau 
hâ muito foi desmistificada, pois jâ 
ninguém acredita que o homem, 
independentemente das coordenadas 
em que viva, seja naturalmente bom. 
Hâ, portante, que considerar que a 
natureza humana é capaz de actes da 
mais extrema generosidade, como de 
igual requinte de crueldade. Nâo 
pretendemos de modo algum fazer a 
apologia ou defesa do colonialisme, do 
trâfico de escravos ou da sangria 
demogrâfica a que sujeitâmos negros e 
indios. Temos, sim, de saber fazer a 
leitura, sem preconceitos, de uma 
determinada realidade histôrica como 
um todo, em que as vârias instâneias - 
O econômico, o social, o politico, o 
cultural e o religioso - se interligam na 
definiçâo de um certo modelo de 
entender e perceber o mundo à luz de 
uma prâtica comum e mundividência 
da época. Ao lado da cruz, sabemo-lo, 
caminhou sempre a espada. Esta e 
aquela de mâos dadas construiram o 
mundo tal como o temos hoje e nâo 
podemos alijar a parte da 
responsabilidade que nos cabe. 

Jâ todos nos apercebemos que 
estâ um pouco na moda pormo-nos de 
côcoras perante a Histôria, numa 
atitude envergonhada de quem apenas 
cometeu atrocidades. Nâo as negamos, 
mas infelizmente a Histôria nâo se 

poderâ reescrever nem reinventar. 
Acaso a moda de andarmos a pedir 
desculpas pelo passado, nos redime 
desse passado? Apagarâ o que jâ foi 
feito? A prosseguirmos nesta via, 
quando serâ que os Arabes nos 
mandam uma embaixada corn um 
pedido formai de desculpas por terem 
ocupado a Peninsula Ibérica durante 
séculos? E depois? Acabamos corn as 
chaminés algarvias? Deixamos de 
plantar laranjeiras e outros frutos por 
eles introduzidos? E as palavras 
começadas por “al” (artigo ârabe), 
amputamo-las? Passaremos a ir de 
férias ao “Garve” em vez de Algarve? E 
se recuarmos um pouco mais no 
tempo, que tipo de indemnizaçâo 
pedimos aos italianos? Estaremos 
dispostos a entregar-lhe de bandeja a 
lingua românica que hoje falamos e a 
criar uma outra? Esta e a religiâo que 
professamos sâo ambas produto de 
uma colonizaçâo. Porque é que nunca 
pensamos nisso? Exactamente porque 
sabemos olhar para um passado 
longinquo sem traumas nem 
complexos, aceitando-nos como o 
resultado de um caldeamento de vârias 
culturas que se foram incorporando, 
tendo cada uma dado o seu contributo 
para a formaçâo de uma identidade 
que nos define e de que nos 
orgulhamos. Como diria Tolstoi 
“Compreender tudo, é tudo perdoar”. 

Este pequeno exercicio de 
humor serve apenas para mais uma vez 
reafirmar que fazer anâlise histôrica é 
um processo muito complexo, que 
implica acima de tudo, conhecer bem 
as estruturas e as conjunturas mentais 
da época em que se inserem. É 
necessârio estudar os movimentos, 
idênticos ou diferentes, que as 

antecedem e que se lhes seguem, 
procurando estabelecer as suas 
relaçôes. Importa conhecer bem as 
motivaçôes dos grupos sociais nelas 
présentes, os seus objectivos manifestos 
e ocultos e até as expectativas que se 
frustaram. Sô assim deixaremos de 
colocar sempre do mesmo lado o vilâo 
e O bandido. Hâ-os de um lado e do 
outro. É preciso pensar que do lado de 
câ houve também muito sangue, suor e 
lâgrimas. Esquecê-lo, serâ negar toda a 
nossa histôria trâgico-maritima e 
esconder numa gaveta, por falta de 
sentido, o poema de Fernando Pessoa 

Ô mar salgado / quanto do teu 
sal / sâo lâgrimas de Portugal! 
De um lado e do outro lâgrimas 
rolaram para que se cumprissem os 
designios do Império. Muitas mais 
rolarâo ainda para que cumpram 
outros designios 
Eu, quando choro, / nâo choro eu. / 
Choro aquilo que nos homens / em 
todo tempo sofreu. / As lâgrimas sâo as 
minhas / mas o choro nâo é meu. 
(Antônio Gedeâo) 
E imperativo retirar liçôes do passado, 
trocando grandezas passadas por 
correntes de compreensâo mûtua, e 
partir para um novo achamento. Sô 
assim se construirâo as pontes deste 
mar de incompreensâo que nos sépara. 

Se alguns acham que nada hâ para 
comemorar agora, celebremos entâo o 
futuro. 

SHD8SI8 autor de "WBS «O amsr" é solto 
Por falta de provas, as autoridades 
filipinas libertaram na passada 
terça-feira, apôs vârias horas de 
interrogatôrio, o principal suspeito 
de ter criado o virus "I LOVE 
YOU", que infectou milhares de 
computadores em todo o mundo 
na semana passada. O juiz, porém, 
deu aos detectives um prazo de 10 
dias para que reünam mais provas 
contra o suspeito,; Reomel 
Ramones, de 27 anos e que tinha 
sido preso na manhâ de segunda- 
feira. Enquanto isso, os 
funcionârios do Departamento 
Nacional de Investigaçâo 
continuam a analisar as evidências 
encontradas durante uma festa no 
apartamento onde Ramones 
morava e seguem as pistas que 
envolvem outros 10 possiveis suspeitos. A namorada 
de Ramones, Irene de Guzmân, de 23 anos e que 
anteriormente tinha dito que jamais responderia a 
qualquer pergunta dos investigadores, de facto nâo 
apareceu para depor. Autoridades disseram que vâo 

solicitar uma intimaçâo â 
Justiça, a fim de que Irene seja 
obrigada a falar. Nas primeiras 
horas de terça-feira, a Policia 
filipina disse acreditar que o 
virus que devastou os programas 
de correios eletrônicos da Asia 
às Americas tenha sido criado 
por 10 pessoas ligadas a uma 
escola de informâtica de Manila. 
Segundo as autoridades, o 
chamado "virus do amor" 
funcionaria, na verdade, como 
um acessôrio destinado a 
possibilitar acesso gratuite à 
Internet. Ao ser activado, o virus 
destruiu arquivos, duplicou-se, 
acessou um programa de busca a 
nomes de utilizadores e senhas e, 
depois, raandou-os de vol ta ao 

autor do "bug". Como consequêneia, o autor 
poderia usar qualquer conta da vitima para navegar 
livre e gratuitamente pela Internet. O "virus do 
amor" correu o mundo corn velocidade 
surpreendente, à medida que milhôes de 

utilizadores da Internet abriam o seu prôprio 
correio eletrônico e uma mensagem intitulada "I 
LOVE YOU", geralmente enviada por alguém 
conhecido. As ultimas variaçôes do virus foram 
divulgadas na forma de mensagens corrompidas 
intituladas "Dangerous Virus Warning", "Virus 
ALERT", "How To Protect Yourself From The I 
LOVE YOU Bug" e até "Thank You For Flying With 
Arab Airlines". De acordo com a Policia, Ramones 
e a namorada, apontados como os principais 
suspeitos nesse caso internacional, frequentaram 
uma escola de computadores pertencente ao 
funcionârio do Governo filipino que liderou os 
esforços do pais contra o "Bug do Milénio". O chefe 
do Departamento Nacional de Investigaçâo, 
Federico Opinion, informou que o casai ainda serâ 
submetido a um interrogatôrio técnico e que todos 
os demais suspeitos terâo que prestar depoimento. 
Na segunda-feira, os investigadores efectuaram 
buscas ao apartamento de Ramones e Irene, 
levando em conta as informaçôes de um simples 
identificador de chamadas. Uma caixa contendo 17 
artigos foi apreendida corn a Policia. No seu interior 
havia revistas de informâtica, telefones, disquetes, 
cabos e cassetes. 
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SEMANA CULTURAl 
madeirense 
O Canadian Madeira Club - Madeira House 

Community Centre realiza de 12 a 21 de Maio a sua 
13a. SEMANA CULTURAL na sede-social do clube, 

1621 Dupont St., em Toronto. 

Sexta-feira, 12 de Maio, as 20:00 
horas, içar das Bandeiras com os 
hinos cantados por Sarah Pacheco. 
MADEIRA D'HONRA. Depois, 
actuaçâo de Sarah Pacheco com o 
som a cargo do DJ ZIP ZIP, de Jülio 
Gouveia. Paralelamente, exposiçâo de 
artesanato madeirense e bazar. 
Ainda, inauguraçâo de uma pintura 
no palco, alusiva à Madeira. Entrada 
gratis. 

Sàbado, dia 13: 
Pelas 18:00 horas, DIA DA FLOR. 
Variedades com Mario Marinho. As 
20:00 horas, serviço de um Bufete 
quente. Entrada com reserva. 

Domingo, dia 14: 
DIA DA CRIANÇA e comemoraçâo 
do DIA DA MÀE, com inicio às 16:00 
horas. Mùsica com o conjunto de 
Mario Marinho e actuaçâo do 
Rancho Infantil. Apresentaçào de 5 
artistas vindos da Madeira, très 
cançonetistas e dois humoristas. 
Concurso de desenho e outros, 
dedicados às crianças. Entrada gratis. 

Segunda-feira, dia 15: 
Pelas 18:00 horas, DIA DOS 
CONCELHOS -Funchal, Câmara de 
Lobos e Ribeira Brava- corn 
apresentaçào do filme "Belezas 
naturals da Madeira", exposiçâo de 
Vinhos da Madeira e cozinha 
regional. Mùsica corn o Ey Madeira. 
Entrada gratis. 

Terça-feira, dia 16: 
Pelas 18:00 horas, abertura, seguindo- 
se o DIA DOS CONCELHOS - Ponta 
do Sol, Calheta, Porto Moniz e Sào 
Vicente. Cozinha regional. Entrada 
grâtis. 

Quarta-feira, dia 17: 
Corn abertura às 18:00 horas, DIA 
DOS CONCELHOS - Santana, 

Machico, Santa Cruz e Porto Santo. 
Actuaçôes dos artistas vindos da 
Madeira. Folclore e actuaçâo de Joào 
Neves. 

Quinta-feira, dia 18: 
A partir das 18:00 horas, DIA DA 
BORDADEIRA e actuaçôes dos 
artistas vindos da Madeira. Folclore. 
Entrada grâtis. 

Sexta-feira, dia 19: 
Mùsica corn o E)} Jùlio Gouveia e 
NOITE DE FADO corn Manuel 
Moscatel e Januârio Araùjo que 
acompanharâo Luciana Machado, 
Humberto Silva e Otilia de Jesus. 
Entrada reservada. 

Sàbado, dia 20: 
Inicio musical corn o Zip Zip, jantar e 
actuaçâo compléta dos artistas vindos 
da Madeira. Entradas reservadas. 
(416) 533-2401. 

Domingo, dia 21: 
Começo às 13:00 horas. DIA DA 
JUVENTUDE corn mùsica do Zip 
Zip, almoço-bufete e ùltima actuaçâo 
dos artistas vindos da Madeira. 
Exibiçâo do Rancho Folclôrico 
Juvenil da Casa da Madeira. 
Cerimônia de apresentaçào dos 
jovens estudantes que participaram 
na Festa do Desporto Escolar, no 
Funchal, e entrega de medalhas. 
Palestra pelo Prof. Dr. José Carlos 
Teixeira. Fim de festa. 
Entrada reservada. 

De 12 a 21 de Maio, participem na 
grande festa madeirense na sede- 
social do Canadian Madeira Club- 
Madeira House Community Centre, 
1621 Dupont Street, em Toronto. Para 
mais informaçôes sobre a "13a. 
Semana Cultural Madeirense", 
contactem pelo telefone: 
(416) 533-2401. 

JMC 

Assine e divulgue 

Assinatura anual no Canada, por apenas $48, GST incluido, 
para os EUA $75 e Europa $130. 

Envie a sua inscriçâo (nome, morada, côdigo postal e 
numéro de telefone) através do FAX: (416) 538-0084 

ou para o 1087 Dundas Street West Suite 103 
Toronto, Ontario, M6J IW9 

2000 
SATA EXPRESS CUP 

Saturday 
May 20 

For the tournsment winner (First Place-Low Gross) 

ont Wtfli ÛOlf PfiailQE fOB iwo lO TM 

XV SflTfl flÇOPES OPEn {oaoMP i) 
Includes Air Fare, Tournament fees, Hotel and Car rental 

Courtesy of: SATA EXPRESS • VERDEGOLF COUNTRY CLUB ESTALAGEM 
SENHORADAR0SA*RENT-A-CAR ILHA VERDE,S. Miguel, Azores 

Win one of two 

Onf WEEK dOlf PflCKIIQES TO TtlE fIZOBES 
to be awarded to two randomly selected tournament participants. 

(iKludes Air Fare and Green fees. (Oet-Nov, Jan-Apr.) 
Courtesy of; SATA KXPRF-SS* VERDEGOLF COUN TRY CtUB 

hHole in One: BRAND NEW2000 HONDA, ACCORD SE 

) Courtesy of; CLASSIC HONDA - Brampton 

Glen Eagle Golf Club 
HWY. #50-Just North of Bolton 

lot Gun Start-I:00pm-Maximujn of 144 players 
$125.00 

(Includes Green fees, Power cart and Dinner-Dance) 

DiimeT, Dance, DopMes and Prizes Presentation 
will follow the toumoment (7:00pm) and will be held at the 

Portuguese Community Centre- is Fishenaan Drive, 
Brampton Dinner 0nl)f Tickets: $35.00-wili be eligible for a draw for o 

20“ Colour IWevision 
Courtesy of: 

For tickets and more information please contact: 
Joe Borges: (905)624-2600 

Nuno Rodrigues: (905)840-6905 
Manuel Oliveira: (416)747-993 I 

Joe Pinto: (905)564-3233 
Joe Oliveira: (905„453-8l 14 

www.lusogolf.com 
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O grande "lo. Festival Mundial Jovem das 
Comunidades Portuguesas" terâ lugar jâ 
no proximo dia 26 de Maio, em 
Matosinhos. . 

Em Toronto estiveram o produtor Carlos Oliveira e 
o realizador Carlos de Sa Pereira, da RTP-Porto, 
filmando as nossas jovens artistas Sarah Pacheco, 
Guida Figueira, Catarina Cardeal e Helena Garcia, 
para apresentaçâo na RTF e RTPi nos dias que 
antecedem o Festival para que o publico da 
diaspora possa também votar. 
O Pavilhào de Congresses de Matosinhos vai ser 
pequeno para acolher os milhares de emigrantes 
que pretendem ver de perto o Festival-2000. 
Em Toronto, no "Eco la Restaurant", houve um 
pequeno jantar-convivio de despedida aos 
membres da RTP-Porto que se mostraram 
impressionados com a Comunidade Portuguesa, 
com Toronto e, naturalmente, com o talento dos 
nossos artistas. Carlos Oliveira confessou-nos que 
nunca imaginou tanta qualidade na diaspora. Tern 
fé que este festival das Comunidades tenha mais 
expressào que o prôprio Festival da Cançâo-RTP. 
Pela parte que lhes diz respeito vâo fazer o melhor. 
Esperemos que sim. Os autores, compositores e 
intérpretes espalhados pelo mundo merecem esse 
carinho e profissionalismo. Os verdadeiros 

profissionais dào sempre o seu melhor. Garcia, Zé da Vesga, Carlos de Sa Pereira e Carlos 
Na fotografia, a presença de Domingos Melo, Lidia Oliveira. 
Ferreira, Joe Eustâquio, Guida Figueira, Helena Aquele abraço! 

SPPWÆSWliS wwmmm 

Os PiNTERAS novo SançamiLito 
Hoje, quinta-feira, dia 11, dia de saida de O Milénio, a Dismusica de Mississauga fez o lançamento do novo trabalho gravado dos veteranos comunitârios Os 
Panteras, conjunto que de hâ muito a esta parte anima as festas portuguesas. Nâo nos é possivel dar uma opiniâo abalizada sobre o trabalho devido ao fecho 
desta ediçào, mas prometemos falar do mesmo na prôxima. 
O lançamento teve lugar no Oasis Convention Centre onde estiveram présentes artistas, agentes ligados ao ramo e muitos amigos. 
Como sempre, Joe e Humberto Rebelo da Editora Dismusica e proprietârios do Oasis, receberam os seus convidados corn toda a fidalguia. Este novo trabalho 
de Os Panteras esta intitulado "Panteras do Coraçâo", tem produçâo d'os Panteras, arranjos de Tony Silveira, e gravaçâo e misturas de Jerry Rodrigues. Os 
"Panteras" sâo Carlos Caetano, Joe Morgado, Tony Silveira, Wally Morgado e William Vaz. As nossas felicitaçôes à Dismusica e aos Panteras. 

Os mais jovens nâo esquecem o 25 de Abril de 1974. 
A cineasta Maria de Medeiros -actriz e realizadora-, 
concerteza corn os conselhos do pai maestro Vitorino 
D'Almeida, escreveu o guiào e realizou à sua maneira, corn 
os "olhos de quem nâo viu", mas que veio a sentir os efeitos 
naturais da revoluçâo, o filme que gostava de realizar para 
homenagear os Capitâes de Abril. Na estreia uns gostaram e 
outros sentiram frustraçào... Claro, quem viveu o 25 de 

,.Abril, "vê-o" corn outros olhos. JJ 

TRANSITO? NOTICIAS? TEMPO? DESPORTO? 
SINTONIZE 88.9-CIRV-FM. INFORMAÇÂO PERMANENTE. WWW.CIRVFM.COM 
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Panastiiis Rl-PS^t 
Stereo Radio 
Cassette Recorder 

Portable Stereo 
CD, Radio, 

Cassette 
Recorder 

Portable Stereo 
Double Cassette 

Component System 

AM/FM I 
Stereo 
Cassette 
Recorder 

AM/FM/SCA 
Stereo Cassette 
Recorder 

FM/SCA 
Receiver 

Panasonic RU-VIS 
Stereo 
Radio/Walkman^^H^^| 
Cassette 
Player IL 

RaVlo MS-2R3 
SCA/FM 
Radio Receiver 

SCA/SCMO 
Multi-Channeî''''~~^^-~—Ê!/ 
Radio/Receiver/Transmitter 

lusGST&PST ^ 

Informaçôes pelo tel: (41 
ESTES RâDIRS ESTftO à VERDI RDS SE6RIRTES IDOIIS 

Festival Português - Canal 2 

HM l'©IE©OT‘©â Papelaria Portugal 220 Ossington Ave. Tel; 537-3730 * Viseu Electric - 896 College St. Tel: 531-2847 
* Portugal Mix -1191 Dundas St. West Tel; 534-4114 * Manata - 846 Dundas St. West Tel; 603-9572 * Artnova Furniture 

Plus - 992 Bloor St. west Tel; 532-1133 HM Nova Pastry & Bakery - 3635 Cawthra Rd. 

Tel: (905) 279-3206 * Vi-Ana Gifts - 289 Dundas St East Unit 4 Tel; (905) 279-9997 WM Concord 

Furniture - 280 Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 HM 8 - Alves Meats -157 Macnab St. North 

Tel; (905) 528-0165 HM - Clube Português de Oshawa - 68 Bloor St. East Tel; (905) 728-9018 , 



16 CANADA Quinta-feira, 77 Maio, 2000 
O MILÉNIO 

Suspello He assassinato 
loi detMo pela polfcia 

As autoridades 
conseguiram deter David 
Trott na segunda-feira 
passada, colocando assim 
umponto final à busca 
lançada durante o fim de 
semana para a sua 
detençàOy logo apos os 
restos mortals de Jessica 
Russel terem sido 
encontrados numa trela 
queimada. 

David Trott, 20 anos, foi visto, em 
fuga, pela policia junto a uma 
construçâo abandonada depois de 
um motorista ter denunciado um 
acidentë de cujo local o condutor 
tinha fugido. David Trott foi 
também a ultima pessoa que tinha 
sido vista com Jessica Russel 
quando deveriam ir em direcçâo à 
escola da menina onde nunca 
chegaram. A busca à Jessica, a 
triste noticia do aparecimento do 
seu corpo e a j evelaçâo que Trott 
tinha saido da cadeia em liberdade 
condiciOnal dias antes do 

desaparecimento de Jessica 
movimentou grande parte da 
provlncia de British Columbia 
durante o fim de semana. As 
autoridades receberam a primeira 
informaçâo sobre a presença de 
Trott na localidade de Kamloops, 
depois do desaparecimento da 
menina, de um condutor que tinha 
dado boleia a um homem cujas 
descriçôes combinavam com as de 
Trott. David Trott tinha saido da 
cadeia em liberdade condicional 
terça-feirâ da semana passada. Das 
varias acusaçôes que enfrenta, 
destacam-se roubo, assalto e 
ameaças. A liberdade foMhe 
consentida, nâo obstante o pedido 
do assistente social que tratava do 
caso para mais tempo de 
observaçâo e para estudar o estado 
psiquiâtrico do paciente. Alguns 
membros da familia disseram que 
Trott sofria de sindrome de alcool e 
o seu passado indica abuso de 
droga. Depois de ter saido da 
cadeia, o padrasto recusou-se a 
recebê-lo em casa, o que levou 
Trott a ser acolhido na casa da 
familia da Jessica que eram 
eonhecidos de Trott. 

apresenta 

pela primeira vez em Toronto, no dia 
, no 

ConyentiDf] CsïixrS; corn 
îlliflüÇOj 

Nâo deixe de 
recordar e 
assistir 

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

grandes 
- êxitos 

Comunicados 
o Consulado-Geral de Portugal em 
Toronto informa que, o horârio de 
atendimento ao püblico do 
Consulado-Geral, jâ em vigor, passou 
a ser o seguinte: 
De segunda a sexta-feira das 09:00 às 
13:00 horas. (416)217-0966 

A SATA Internacional comunica aos 
seus passageiros, familiares e 
comunidade em gérai, que os voos da 
"Sata Internacional" passarào a 
operar no Terminal 3, em Toronto, a 
partir de 3 de Junho de 2000. 
Info: (416)515-7188. 

Mario Silva e a Academia do 
Bacalhau informam a Comunidade 
de que a exposiçào de PINTURA dos 
artistas luso-canadianos PAIVA DE 
CARVALHO, MIA AZEVEDO e 
HILDEBRANDO SILVA, adiado por 
causa da greve dos funcionârios 
pùblicos, sera inaugurada domingo, 
dia 21, pelas 17:00 horas, na Rotunda 
da Câmara Municipal de Toronto. 
Info: (416) 392-7012. 

De 26 a 28 de Maio realiza-se a 
tradicional CARASSAUGA 
FESTIVAL, foi anunciado na 
Conferência de Imprensa realizada 
no Living Arts Centre, em 
Mississauga. 
A "CARASSAUGA-2000" terâ como 

tema forte a celebraçâo do Milénio. 
Info: (905) 615-3010. 
Como habitualmente os portugueses 
far-se-ào representar no Clube 
Portugês de Mississauga, com boa 
comida portuguesa, folclore e muita 
müsica. Nâo faltem no Clube 
Português de Mississauga nos dias 26, 
27 e 28 de maio. 

O Reverendo Padre Libôrio Tavares 
comunica à Comunidade que os 
festejos em Honra do SENHOÏl 
SANTO CRISTO DOS MILAGRES 
se realizam nos dias 27 e 28 de Maio 
na Igreja de Santa Maria, em 
Toronto. 
Depois de uma semana de oraçâo e 
pregaçâo, dia 27 teremos a Mudança 
da Imagem às 17:30 horas, como 
Missa solene e sermâo à entrada da 
Procissâo. Depois Arraial corn as 
Bandas de Santa Helena, Santa Inès, 
de Laval e do Senhor Santo Cristo. 
No domingo, dia 28, Procissâo às 
15:30 horas, percorrendo o giro 
habituai, Missa Campai e sermâo ao 
recolher da Procissâo. 
Fim-de-festa corn as Bandas de 
Montreal, de London e o Duo Brasil e 
Portugal. 
Na segunda-feira, dia 29, Missa de 
festa de Acçào de Graças às 19:00 
horas, por todos os devotos do 
SENHOR SANTO CRISTO. 

Acredite ou nâo!: 

DEPÔSITOS A PRAZO (GICs) e RRSPs o 

$1.000(”) a $4.999 
$5.000 a $24.99 

$25.000 a $49.999 
$50.000 ou mais 

Jl MUSÎ 2, ^tlQ ^ 
6.00% 6.35% 6.55% 
6.20% 6.50% 6.70% 
6.35% 6.65% 6.85% 
6.50% 6.80% 7.00% 

$1.000c*) a $5.000 6.50% 8,00% 

(*) Depôsitos segurados por DICO (Deposit Insurance Corporation of Ontario), que é 
uma agenda do governo da Provmcia do Ontario, até $100.000 por conta. 

(**) $500 apenas para contas abertas para menores de 16 anos de idade. 

(***) Sô para novos clientes: Uma (1) conta apenas por cada novo cliente. 

Horario 
De segunda a quinla-feira: 10 da manhâ às 2 da tarde 

sexta-feira: 10 da manha às 6 da tarde 

No(j; Mros, fVi/os e condçôn Mijnlof a alteriçio <etn aviio |>révb, fm eleito * partir de 8 de Maio cir 2000. 

PORTUGUESE CANADIAN CREDIT UNION 
722 CoH«o« St.. Toronto, Ontario, Canada M601C4 Tal.: (41<) S3342451 Rataa: <41S) S33-7421 / Fax: (414) 533-2S7S 
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ATRADIçAO CONTINUA 

SUMMERFEST 
fri de semana do dia dd pai, 17 e 18 de Junho no E 

PARK, ~na St-Clair e taledonia, em Toronto 

ViMobs DE PORTUGAL. 

Conjunto IKlIlMiÉ uma estreia no Can 

, -New Casa Abril Restaurant*475 Oakwood Ave. em Toronto ^ 

r;7 -NovoBrasU*1445Dundas St. Western Toronto 
/ -Central Ticket Defense*861 College St. em Toronto 

-Viso Shipping and Viseu Electric«896 College St. em Toronto 
^pse Bakery»1209 Dundas St. West, 335 Symington Ave. em Toronto e 447 Speers Rd. em Oakville; 

-Orbit SateliteSystems»6985Davand Drive Unit #7 em Mississauga 
te- ,, -David Costa &Associates»1015Bloor St. Western Toronto 

e Labatts Brewers 

CONTO 

mmmi 

Continuaçào da ediçào anterior 

Pondo-se de pé, a dona da casa pediu 
ao curandeiro para a acompanhar, 
levando-o para uma sala confortâvel, 
possivelmente um quarto de estar, 
indo chamar o marido e a filha, 
dizendo ao homem antes de sair; 
- Nâo se preocupe com a camionete, o 
meu marido ira conduzi-lo a sua casa! 
André sorriu, agradecendo à boa 
senhora. Gostara delà; sentia que 
tinham muitas afinidades. 
Antecedendo seus pais, que a pedido 
delà propositadamente se haviam 
deixado ficar para trâs, uma jovem 
alta, um tanto ou quanto magra, 
conforme era exigência da moda, de 
feiçôes atraentes, entrou na sala, 
deitando um olhar râpido, ao homem 
que se deslocara ali para a ver. 
Contrariamente ao que esperava, 
André nâo encontrou no relance que 
a jovem lhe deitou, animosidade ou 
desconfiança, apenas curiosidade, 
motivada por se encontrar frente a 
um homem, pouco mais velho do que 
ela, que iria tentar, onde os médicos 
corn mais experiência, haviam 

falhado; curar-lhe o seu corpo 
desarranjado! 
Era isso, pensou o rapaz, faltava-lhe 
maturidade na sua aparência, que 
inspirasse confiança aos seus 
pacientes no momento do primeiro 
encontro. 
Levantando-se e fazendo uma ligeira 
vénia, o curandeiro dirigiu-se para a 
jovem, estendendo-lhe a mâo. André 
Barreiro ao seu dispor! 
Corn aquela iniciativa, o homem 
simples do campo, que por anos se 
vinha instruindo corn as suas muitas 
leituras, tentou quebrar o gelo que 
pudesse inibir a aproximaçâo 
necessâria entre ambos. 
- Marilia de Andrade, apresentou-se a 
jovem, deixando transparecer um 
sorriso pouco mais do que 
convencional, enquanto apertava a 
mâo de André. Um eflüvio nascido no 
ligeiro contacto das mâos, perpassou 
o corpo da rapariga, alertando-lhe os 
sentidos. 
O rapaz que estava na sua frente nâo 

era um homem vulgar! Os seus 
olhares cruzaram-se, o delà envolvia 
um pedido mudo, enquanto o dele lhe 

transmitia confiança. 
- Soube que nâo tinha fé nesta nova 
experiência, disse André, peço-lhe 
porém que a reavive, é deveras 
importante, se levarmos em conta que 
muitas das curas estâo dependentes 
delà! 
- Comecei hoje em sua casa onde nâo 
queria ir, a modificar as minhas 
ideias, abrindo de novo o meu espirito 
à esperança, disse Marilia. 
- O que poderia na minha modesta 
residência, ter motivado tal 
transformaçâo? Interrogou curioso o 
Barreiro, perante a afirmativa 
categôrica da jovem. 
- Acima de tudo, o seu consultôrio, 
devo dizer-lhe! 
- Esteve no pobre quarto onde 
dispense as minhas ervas!? disse 
André corn entonaçâo surpreendida. 
- Sua mâe, que é de uma simpatia 
extraordinâria, recensa talvez de nos 
expor ao modesto conforte da sua 
casa, introduziu-nos lâ, contando-nos 
as suas desventuras corn a policia, que 
a haviam deixado mergulhada em 
desespero. Fazendo uma ligeira pausa 
a jovem continuou: 

Por: 
Fernando 
Feliciano 
de Melo 

- Enquanto estive nessa limpa e 
pequena dependência da sua casa, 
perfumada pelos diferentes odores de 
plantas, tive ocasiâo de estabelecer 
comparaçôes. Ultimamente tenho ^ 
andado de consultôrio para 
consultôrio - todos corn os mesmos 
cromos, vidros e odores antissépticos, 
exibindo um sem numéro de 
aparelhos de vârias sortes, sem que 
obtivesse qualquer resultado!... 
Foram essas mâquinas que os médicos 
usam e em que pôem toda a sua 
confiança, por serem incapazes de 
uma opiniâo prôpria, sem à ajuda da 
sua interferência, que acabaram por 
fazer de mim uma descrente, passei a 
temê-las e a eles também!... 
André escutava deveras interessado a 
histôria da jovem Andrade. Fazendo 
uma breve pausa esta prosseguiu no 
seu arremate: 

Continua na prôxima ediçào 
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Viagra: agora é para elas 
O Viagra pode nâo ser apenas para os 
homens. As mulheres que sofrem 
disfunçâo sexual podem também 
beneficiar da droga contra a 
impotência, de acordo com um estudo 
preliminar apresentado na reuniâo 
anual da American Urological 
Association. O estudo focou 35 
mulheres corn uma média de idade de 
50 anos que desenvolveram 
dificuldades sexuais depuis de se 
submeterem à histerectomia, ablaçào 
do utero. Os problemas foram 
reduzidos significativamente corn o uso 
da droga. Depuis de tomar Viagra 
durante seis semanas, as mulheres 
relataram "um aumento na 
lubrificaçâo e na sensibilidade e mais 
facilidade de atingir o orgasmo," disse 
Laura Berman, co-directora da Clinica 

da Saùde Sexual da Mulher da Boston 
University. Os autores do estudo 
acreditam que a droga funciona 
melhor em mulheres corn dificuldades 
sexuais résultantes de problemas 
fisicos, e nâo emocionais. Esses 
problemas podem estar relacionados 
corn a idade, tais como menopausa ou 
queixas p6s-cirùrgicas depuis de 
histerectomias. Mas a Dr. Ira 
Goldstein, pesquisadora de disfunçâo 
sexual na Boston University, alertou 
que o estudo nâo foi cientificamente 
controlado. Os pesquisadores 
costumam comparar qualquer droga 
corn um placebo, um comprimido 
inôcuo, de modo a se resguardar do 
"efeito placebo". Nâo se sabe bem por 
que motivo, mas as pessoas podem ter 
uma reaçâo fisica ao simples facto de 

tomar um comprimido, mesmo 
que esse comprimido nâo 
contenha nenhum agente. 
Alguns cientistas estâo a 
estudar a apomorfina, uma 
droga usada no tratamento da 
impotência masculina e 
experimentalmente pesquisada 
para tratar doença de 
Parkinson. Outros estâo a 
examinar as combinaçôes de ervas e 
drogas para resolver problemas que até 
recentemente eram dificilmente 
mencionados. Pesquisadores também 
sugeriram que as mulheres podem 
estar indevidamente preocupadas corn 
a disfunçâo sexual. Alguns 
pesquisadores relataram tentativas de 
criar instrumentos para medir 
fisicamente a disfunçâo sexual nas 

mulheres. Nos homens, a funçâo sexual 
é fâcil de medir, uma erecçâo pode ser 
vista. Nas mulheres, é dificil dizer. 
Outros ressaltam que, embora ainda 
haja um estigma sobre a discussâo das 
disfunçôes sexuais femininas, as 
atitudes estâo a começar a mudar e 
disseram esperar mais e mais pesquisas 
sobre drogas para tratar os problemas 
sexuais das mulheres. 

Cibersexo sem barreiras 
Nos Estados Unidos, a nova 

compulsâo sexual é jà epidémica 
e afecta grande numéro de 

homens e mulheres 

A habituaçâo ao sexo virtual pela Internet esta a 
assumir proporçôes epidémicas e a criar uma nova e 
perigosa compulsâo que afecta desde donas de casa a 
homossexuais e executives de grandes empresas, 
pondo em risco, em muitos casos, a vida em comum, 
afirmaram psicôlogos reunidos em Atlanta numa 
conferência do National Council on Sexual 
Addiction and Compulsivity, uma organizaçâo 
dedicada a estudos de compulsâo sexual. 
Este novo vicio, que afecta igualmente homens e 
mulheres, contrariamente à crença generalizada de 
que sâo os homens os principals visitantes de sites 
dedicados ao cibersexo, é facilitado pelo anonimato 
proporcionado pela Internet, mas o comportamento 
dos dois sexos face a este fenômeno apresenta 
algumas diferenças, disse um dos especialistas. Al 
Cooper, director clinico de uma clinica sexual em 
San José, na California. 
Estudos conhecidos indicam que, nos Estados 
Unidos, cerca de 15 por cento dos utilizadores da 
Internet visitaram jâ chat rooms (salas de conversa) 
dedicadas ao sexo ou sites pornogrâficos. Um estudo 
de Cooper, apresentado na conferência, indica que 
quase nove por cento das pessoas que usam a Internet 
para o sexo passam mais de 11 horas por semana em 
busca de conteüdos erôticos, sendo os numéros iguais 
para homens e mulheres. 
As mulheres, no entanto, preferem as salas de 
conversa, em vez de se demorarem, como muitos 
homens, a ver imagens pornogrâficas, disse Al 
Cooper, acrescentando que a Internet "esta a 
revolucionar a sexualidade" e que o cibersexo esta a 
obrigar a redefiniçôes do que é a compulsâo sexual, 
"tal como o crack fez alterar o campo do abuso de 
drogas". 
O interesse do sexo feminino pelos chat rooms 
poderâ dar-se porque as mulheres sentem que podem 
usar a Internet sem problemas para satisfazerem a 
sua curiosidade e exprimirem-se sexualmente. "As 
mulheres sentem ainda medo da violência, das 
doenças sexualmente transmissiveis e das atitudes 
das pessoas. Mas, o que quer que se deseje, seja quai 
for a tendência sexual, a Internet dâ resposta a tudo". 

sublinhou Cooper. 
O problema é que o anonimato proporcionado pela 
Internet e a extensa gama de sites fetichistas e 
dedicados a toda a espécie de fantasias criam, 
também, uma "hipersexualidade", uma necessidade 
compulsiva de cibersexo que pode afogar uma 
relaçâo normal dos casais, sejam estes de que 
natureza forem. "A dor que isto pode causar a uma 
relaçâo é profunda", considerou um dos psicôlogos 
présentes na conferência, explicando que, mesmo que 
a prâtica seja abandonada devido a qualquer 

incidente, "a recaida estâ à distância de um click [do 
rato do computadorj". 
No estudo de Cooper, quase metade das mulheres 
inquiridas disseram que os chat rooms eram os seus 
sites preferidos para o cibersexo, em comparaçâo 
corn as 23 por cento que declararam preferir imagens 
de conteüdo erôtico ou pornogrâfico. Estes numéros, 
relativamente aos homens, eram quase exactamente 
contraries. 
"As mulheres sâo mais auditivas. Gostam de 
conversar, enquanto os homens apenas se despem e 
actuam", comentou Robert Freeman-Longo, um 
psicôlogo de Vermont especializado em problemas de 
abuso sexual. 
A questâo é que este comportamento constrôi uma 
barreira de segredo entre parceiros, que acabam por 
mentir um ao outre sobre os sites em que navegam ou 
aproveitam as horas de sono do companheiro ou 
companheira para procurarem cibersexo, o que 
poderâ acabar por destruir a relaçâo. Por este e 
outros motives, disseram os especialistas, a viciaçâo 
pelo cibersexo deveria ser seriamente considerada e 
alvo de terapias adequadas, tal como as desordens 
psicolôgicas relacionadas corn a alimentaçâo ou a 
personalidade. 

"I Love You” 
Joveiti sueco aiudou autoridades filipinas 

Um estudante sueco de 19 anos, Jonathan James, 
ajudou o FBI e as autoridades filipinas a 
desmascarar o presumivel criador do virus 
informâtico "I Love You". "É incrivel ter feito parte 
desta caçada", declarou Jonathan James à agência 
TT, horas depois da detençâo de um homem, da 
sua mulher e da irmâ desta pelas autoridades 
filipinas. Jonathan, estudante em Vaenge, jâ 
ajudara anteriormente na detençâo de um 
funcionârio da companhia telefonica norte- 
americana ATT, David Smith, suspeito de ter 
criado o virus Melissa, que contaminou os sistemas 
informâticos de centenas de empresas em todo o 
mundo. No seguimento do caso Melissa, os agentes 
do FBI, "impressionados" pelo talento do jovem 
sueco contactaram-no para lhe solicitar uma 
colaboraçâo regular. Jonathan elaborou 
igualmente um aplicaçâo de protecçâo de sistemas 

informâticos baptizada Cassandra, utilizada pela 
Agência espacial NASA, a Marinha e a Força Aérea 
norte-americanas. "Estou convicto de que 
encontraram a pessoa certa", referiu Jonathan a 
propôsito do virus "I Love You". O jovem, que 
afirma querer terminar os seus estudos em direito 
para fundar uma sociedade especializada em 
sistemas de segurança informâtica, indicou ter 
chegado ao criador do virus "abrindo" caminho e 
endereços a que sô o criador do "I Love You" tem 
acesso. No entanto, segundo um investigador de 
informâtica da Universidade de Estocolmo, Fredik 
Bjoerck, a pessoa que o FBI e Jonathan James 
localizaram nâo é o criador do virus. Bjoerck 
considéra que o suspeito detido hoje sô é culpado 
de ter propagado um virus criado por um individuo 
de nome Michel, um alemâo de 18 anos que estuda 
na Austrâlia. 
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Terra pesa menas 
de que se 
Usando uma mediçâo nova e mais 
précisa da força da gravidade, os 
fisicos recalcularam a massa da 
Terra e concluiram que o planeta é 
um pouco mais leve do que se 
pensava anteriormente. A nova 
estimativa é de que o globo 
terrestre tem uma massa de 5.972 
sextilhôes de toneladas, ou 5.972 
seguido de 18 zeros. Os livros 
didâticos, actualmente, apresentam a 
massa da Terra como 5.978 sextilhôes 
de toneladas. A nova medida foi 
resultado do recâlculo da força da gravidade, 
uma constante representada pela letra G maiüscula. E um dos très 
valores fundamentals que os fisicos acreditam ser consistentes em todo 
O universo. Mas, nos anos recentes, diversas mediçôes de G produziram 
resultados completamente diferentes, aumentando o grau de incerteza. 
Para chegar a nova constante, os fisicos de Washington refinaram uma 
experiência desenvolvida primeiramente no século XVIll. Um aparelho 
chamado balança de torçâo registra os efeitos da gravidade de quatro 
bolas de aço inoxidâvel num prato folheado a ouro. Se o novo valor for 
aceite, poderia reduzir a incerteza de G por um factor de 100. Mas os 
pesquisadores da Universidade de Washington ressaltam que as suas 
descobertas sâo preliminares e sujeitas a modificaçôes. A internacional 
Comissâo de Dados para Ciência e Tecnologia nâo farâ mudanças no 
valor oficial até que os resultados sejam revistos e outras experiências 
sejam concluidas, disse Peter Mohr, do Instituto Nacional de Padrôes e 
Tecnologia, dos Estados Unidos. 

finis de eanero cenrfeal pede 
também eausar ipe oral 

o virus que causa a maioria dos 
casos de cancro cervical parece 
também responsâvel por um 
tipo de cancro oral, geralmente 
O tumor encontrado nas 
amigdalas, relataram os 
cientistas no Journal of the 
National Cancer Institute. O 
lado bom: os tumores 
relacionados ao papillomavirus 
humano podem ser muito 
menos mortals do que outros 
cancros da cabeça e do pescoço 
que sào causados pelos 
habituais culpados: fumo 
alcool. A Dra. Maura Gillison, 
oncologista da Johns Hopkins 
University, afirmou acreditar ter 
encontrado uma causa deste tipo de 
cancro em pessoas que nào fumam 
nem bebem. As suas descobertas sâo 
tâo relevantes que os pesquisadores 
da universidade que estavam 
desenvolvendo um tratamento 
experimental tipo vacina contra a 
doença agora se preparam para testar 
a terapia em alguns pacientes de 
cancro. O bioquimico da Harvard 
Medical School, Karl Munger, 
especialista em papillomavirus 
humano, ou HPV, disse estar 
entusiasmado corn a descoberta, pois 
uma vez conhecido o causador do 

caricro pode definir-se melhor uma 
estratégia para combatê-lo. A cada 
ano, cerca de 38.000 norte- 
americanos e 350.000 pessoas em 
todo O mundo recebem um 
diagnôstico de cancro oral, informou 
Dr. David Wong, chefe da patologia 
oral da Harvard School of Dental 
Medicine. É um tipo de cancro que 
desfigura muito a pessoa, é dificil de 
tratar e metade dos pacientes morrem 
em cinco anos, um indice que nâo se 
altera hâ duas décadas, segundo 
Wong. Fumo e bebida sâo as 
principals causas. Mas cerca de 15 
por cento dos pacientes nâo têm esses 
factores de risco, intrigando os 
médicos. 

CHH'RÜIH 

ÜtlfâMOHIU 

CHEV-OLDS 

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 
automôveiSi^ 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 W., Toronto, Tpli (416) 656-1200 1785 St. Clair Ave 

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 

A Lua Nova destaca a sua situaçâo 
financeira e a habilidade que voce 
possui de localizar objectos 
perdidos. O seu ciclo esta em alta e 
aplica-se a varias areas da sua vida, 
entre elas a do amor. 

TOURO 
21/4 a 20/5 

Você émana uma aura de 
magnetismo pessoal e sensualidade. 
Cuidado para nao partir muitos 
coraçôes. Lembre-se de que para 
obter um sorriso é necessârio dar 
um sorriso. Hâ um nativo de 
Escorpiâo no cenârio. 

GEMEOS 
21/5 a 20/6 

I i 

Examine, explore, descubra e 
registre tudo por escrito. E 
necessârio fazer revisoes, mas você 
tern os factos basicos na mao. 
Desmonte para reconstruir, hoje 
podera ser um dia de 
transformaçôes. 

CARANGUEJO 
21/6 a 21/7 

Você conquista amigos e 
influencia pessoas - podera obter 
fundos para um projecto nao 
muito popular. Você tern sorte em 
questâo de apostas, especialmente 
se ficar com o numéro 6. 

r 

LEAO 
22/7 a 22/8 

Você, mais do que ninguém, sabe 
que merece uma promoçâo, mas 
procure estar atento a relatorios 
falsos. Mantenha a guarda 
levantada e proteja-se, porque, no 
fim, você vai veneer. 

VIRGEM 
23/8 a 22/9 

Destaque para promoçâo, produçâo e 
mais responsabilidades. O 
relacionamento amoroso anda 
tempestuoso. O processo criativo esta 
estimulado. Nativos de Caranguejo e 
Capricômio fazem parte do cenârio. 

BALANÇA 
23/9 a 22/10 

Você é dotado de carisma, as pessoas 
disputam a sua companhia. Nâo 
abandone os seus principios, apesar 
das promessas brilhantes. As 
perspectivas de viagem sâo boas, 
poderâ estar a viajar muito em breve. 

ESCORPIAO 
23/10 a 21/11 

Você é o assunto do momento. As 
pessoas falam sobre você e alguns 
apaixonam-se loucamente. Jâ 
outros, mantêm-no à distancia. 
Uma nova oportunidade no amor 
desponta no horizonte. 

SAGITARIO 
22/11 a 21/12 

A Lua Nova em Touro estâ 
relacionada corn a sua sexta casa, 
corn o trabalho e o relacionamento 
corn colegas. Alguém falou muito 
de você e o seu merecimento serâ 
questionado. 

AQUARIO 
21/1 a 19/2 

CAPRICÔRNIO Examine detalhadamente os vârios 
22/12 a 20/1 aspectos da oferta e da 

apresentaçâo. Procure descobrir se 
se trata de uma brincadeira. Talvez 
seja boa demais para ser 
verdadeira. Pique atento. 

Olhe nos bastidores - é necessârio 
fazer uma pesquisa bâsica. O quebra- 
cabeça matemâtico serâ resolvido e 
você terâ os méritos reconhecidos. 
Um aliado oferece uma sugestâo 
intéressante. Ouça e aprenda. 

PEIXES 
20/2 a 20/3 

Um parente implora que você o 
acompanhe numa viagem. Nâo se 
apresse a tomar uma decisâo; hâ 
condiçôes que merecem ser 
examinadas. Hâ fortes emoçôes 
envolvidas nisso. 

0 fBfBlBlBlBlBfBEJBlBlBJBIBIBJBIBlBIBJBIBlBIBJBIBJBIBlBJBJBlBIBlBlBlBI 

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

I 1. 

0 1 I i 
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PAIAVRAS CBUZABA8 
10 II 12 HORIZONTAIS; 

l-Resplendor(fig. ) ;emi- 
das.2-Interj.usada ao te- 
lefone(pl.);aves columbl- 
nas.3-Chupar;ocupar o tro- 

nc, 4-Ac to de aclamar;re- 
moinho de âgua.5-Curas; 
contr.de umas;grito afli- 
tivo.6-FamClia;detras. 7- 
Cobertor;6xido de c^lcio. 
8-Art.plural;transpiro; 

re'gulos.9-Einissâo de voz; 
aspereza.10-Prostram;uten- 

sflio de costura.li-Pos- 
sulras;contr.de senhora. 
12-Devotos;letra grega(pl) 

VERTICAIS: 
l-Batrdquio anuro(pl.);combinaia-se.2-01ivedo;debaixo de. 
3-Distribuiram em lotes;bosque.4-Arrancaras;possulr.5- 
Batrâquios junidade,6-Brisa;ligo;desgraqa.7—Preposicjâo; 
joeira;apelido.8-Levantar; Sul em frances.9-Poema da 

idade média;abanas.10-Burro;conhecedor.11-Fileira; le- 
proso.12-Areal;qualquer comparttraento vasto(pl.). 

•sortsexoaeo-2|•eaosîseaaqiH-TT'T^P^Pî^^^eqv-Ql 
•ezapna‘aiîaios-6'SBqos;onsfsv-8'I®3‘®3“®“‘D~2'v‘spi3B 
îaei-9*TBt senisBaes-ç'eioî 
•dtSBXoaîsoxv-2*seiadeD‘îos-T tlVlNOZIHOH V« OVOmOS 
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100% JOVEM 21 

VTOVEM 

CNTRCVISTAS 

NOVIDADE8 

TOPS 

AGENDA 

BIOQRAEIAS 

^ ^ ^ ^ 

Top de vendus da Valentim de Carvalho 

SUPERNATURAL 
SANTANA 

IS THERE ANYBOby 
PINK FLOYD 

MASTERS OF CHANT 
GREGORIAN 

ENRIQUE 
ENRIQUE IGLESIAS 

PLATINUM ALBUM 
VENGABOYS 

Agora as 6“*feiras o ritmo é jovem.,^ 

*** 'f.rC\ ' 

^ das 21:00 as 24:00 horas. 

 —-^T- 
--'Vii ‘ 

ROCK 
DANCE 

POP 

R4B TECNO 

LOUCURA TOTAL 

‘ ^ Com apresentaçao de Jamie Iria 

Tudo 0 que seja 1007o Jovem Pesquisar Q 
III d quase vinte anos 

p que 0 Grupo Novo 
Rock começou a 
suo correiro. Mas 
os GNR nunca 
perderam a sua 

idcntidade c foram por isso 
recompensados com a melhor 
prenda que umo banda pode Eedir: a fidelidade do publico... 
•esde 1981, foram inumeras 

as alteraçoes no alinhamento 
do grupo, as dcsavenças, 
polémicas e os tlpicos altos e 
baixos. A banda começou com 
Toli César AAachado, Vitor Rua 
e Alexandre Soares, a quem se 
juntaria Rut Reintnho a tempo de 
participer no pHmeiro album 
'Independanca”, de 1982. Nessé 
ano, quando mal haviam 
começaao, OS 6NR quase 
acabaram. Conflitos vdrios 
fizeram com que a banda 
chegassc a octuor em Vilar de 
Mouros com apenas très 
musicos, Rctninho, Toli e Rua, e 
este ultimo virio a sair depois de 
nao consequir acabar com o 
projecto. Superada a crise, o no continuou com dois dtbuns 

l-ura do primeiro: "Defeitos 
Especiais" e *'Os Homens NSo Se 
Querem Bonitos" (1984 e 1985), 
embora a pop ocupe coda vez 
mais urn espaço que em tempos 
pertencia ao experimentolismo. 
Hinos como "Dunas" jd faziam 
parte da histdria do rock 
nacional, aproveitando bem o 
caminho desbravado por Rui 
Veloso. Em 1986 os SNR jd se 

gabar de terem esgotado V^podiam 

a Aula Magna, e "Psicopdtria" 
mostra uma banda pronta a levar 
0 rock portugues os costas se 
necesscu'to para nao o deixar 
morrer* Mesmo à custa de 
polémicas, como atesta o EP 
'Video Maria" (1988), banidc de 
muitos ''Playlists*' com medo de ir 
para 0 Inferno, Quem mostra 
nao ter medo de nada sdo 
novamente os &NR, que cm 
"Valsa dos Detectives*’ voltam a 
mostror sinais de evoluçao. 
Agora, todos os mus i cos 
compoem para a banda, e a 
diversidade fico a ganhar. 
Depois de tantas conquistas, que 
desafios rcstavam? Os 
concertos e o Seu registo para a 
posteridade. "In Vivo", album 
dupio, é urn desafto oos fas, que 
correspondem em grande c 
fazem deste album de 1990 urn 

fiSucesso estrondoso, onde se 
encontra toda a historia do 
grupo e algumas versdes 

inesqueciveis (como 
"Runaway", de Del Shannon ou ^ 
"Apache", dos Shadows). 
Mostrando novamente uma 
coragem sem precedentes, os 
SNR dao seguimento ao 
sucesso de "Rock In Rio 
Douro" com o primeiro 
concerto de estddio 
encabeçado por portugueses. 
Cançoes como "Sub-16" 
dirigiam-se a uma geraçao que 
mais tarde se chatnaria 
*'rasca", enquanto "Pronüncia 
do Norte" afirmava o orgulho 
nas origens. Ingredientes 
perfeitos para motivar 40 mil 

pessoas ^ a deslocarem-se a 
Alvalade para um concerto 
inedito. Umemo depois, em 1993, 
0 feito séria repetido no Estadio 
dos Antas, 0 "cosa" dos SNR. 
Se^ir-sc-ia *'5ob Escuta", em 
1994, e um deSccBiso tao raro 
qucttito merccido, Quando muitos 
espcculavam sobre a 
continuidade dos SNR, eles 
voltaram ô corga, incansaveis 
como um "Mosquito" que nao para 
de atacar, mesmo quando se 
pensa que jd morreu. AAostrando 
uma maturidade inigualdvel, os 
SNR, atndo liderados por 
Rcininho, diSSeram corn esse 
album que a ultima pagina do seu 
livre ainda estava para ser 
escrita. A comprova-lo esta 
“Popless", de 2000, primeiro 
disco para o novo milénio, mas 
que mostra a energia da banda 
intacta. A ironie do grupo esta 
mais sagaz do que nunca, e a 
continuidade assegurada. 

Pagina da autoria de Jamie Iria ©2000 

Por banal que possa soar, os 
Madredeus evocam na sua müsica 
a propria aima portuguesa. Nao é a 
predominâneia acüstica que o faz, 
mas sim o sentimento que exala de 
cada tema. Tal como o Fado, os 
Madredeus sao portugueses 
pc^que nao podiam ser de outro 

Corn 0 segundo album, "Existir" de 
1990, 0 grupo passou a mostrar a 
sua arte fora de Portugal. 
Sucesso absoluto: de todos os 
cantos do mundo choviam elogios a 
esta musica estranhamente 
familiar e universal. Longas 
digressoes seguem-se, e 
influenciam o proximo trabalho do 
grupo, que passa a compôr para 
uma audiência cada vez mais vasta. 

Dai surge, em 1994, "O Espirito da 
Paz". A escalada na popularidade 
nao abranda, e o grupo faz a 
banda sonora "Ainda'', para o filme 
de Wim Wenders "Lisbon Story", 
em 1995. 
Depois, um novo album de 
originals, o ultimo até hoje: "O 

Paraiso", de 1997. Este album 
volta a levar o grupo à volta do 
mundo, corn passagem pelo 
Vaticano onde sao recebidos pelo 
Papa JoSo Paulo II, e confirma a 
universalidade da linguagem dos 
Madredeus. Para além de um disco 
ao vivo, "O Porto", o grupo 
comemora os seus quinze anos de 
existência (se bem que houve 
alteraçoes na formaçSo original, o 
espfrito do nücleo duro mantém- 
se) corn "Antologia", compilaçao de 
17 temas que sintetiza, na medida 
do possivel, 0 que esta singular 
banda fez até noje. E para a 
Primavera de 2001 espera-se um 
novo album de originals... 

Nascidos da combinaçao de 
esforços de Pedro Ayres 
Magalnaes e Rodrigo Leao, os 
Madredeus s6 alcançariam o seu 
formato definitive quando aos 
müsicos se juntou a entao 
desconhecida voz de Teresa 
Salgueiro... 
Neste momento, nenhum outro 
grupo português active goza da 
popularidade internacional dos 
Madredeus. A simbiose é tao 
perfeita que parece desenhada no 
Céu. O primeiro album do grupo, 
"Os Dias da Madredeus", gravado 
na Igreja do Convento de 
Xabregas em 1987, foi 
timidamente anunciado, mas em 
vao: este era um grupo destinado 
à adoraçao do publico. 
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SAÜDE EM SUA CASA 

Aboca é a comunicaçâo 
do corpo com o 
ambiente. Enquanto 
que O nariz é uma 
comunicaçâo passiva 

para a entrada de ar e de aromas, a 
boca é uma comunicaçâo activa. Ela 
abre e fecha por acçâo voluntâria dos 
maxilares e é fundamental para as 
funçôes mais primârias e essenciais 
da vida, como a alimentaçâo e a 
respiraçâo, ou funçôes mais elevadas, 
como a comunicaçâo pela fala, ou o 
sentir e expressâo de emoçôes. Como 
a boca esta em comunicaçâo directa 
corn o ambiente, ela esta, como ele, 
sujeita aos efeitos do desleixo e da 
poluiçâo. As gengivas e os dentes sâo 
tâo sensiveis à sujidade dos residuos 
alimentares que, se nâo forem limpos 
diariamente, podem originar as 
mais frequentes, e também as mais 
fâceis de prévenir de todas as 
doenças: as gengivites e caries 
dentârias. As caries sâo tâo 
frequentes que, sô por si, justificam 
a existência de uma profissâo: a de 
dentista. 
Quando é que se deve começar a 
limpar a boca e os dentes? A boca, 
logo depois do nascimento quando 
ela começa a ingerir açücares e a 
mastigar. A limpeza dos dentes deve 
começar corn o aparecimento dos 
primeiros dentes. Os açücares 
refinados tem uma grande afinidade 
para se colarem â superficie dos 
dentes e as particulas de alimentes 
sôlidos acumulam-se nos sens 
espaços, e entre os dentes e as 
gengivas. Se essas particulas nâo 
forem eliminadas diariamente, elas 
vâo estimular o crescimento de 

bactérias e leveduras na boca e, pela 
acçâo desses microrganismos, vâo 
produzir âcidos que podem dissolver 
os minerais dos dentes e causar 
cavidades. Ao contrario das outras 
feridas do corpo que, corn 
tratamento cicatrizam e curam, as 
cavidades nos dentes, causadas por 
dissoluçâo de minerais, uma vez que 
comecem nâo curam mais. O ünico 
tratamento possivel é a limpeza 
compléta da cavidade e seu 
enchimento corn um material 
apropriado para evitar que o buraco 
nâo aumente. 
O dente tem uma parte minerai 
exterior, bastante dura, que se chama 
esmalte. Por dentro deste hâ uma 
camada minerai mais macia 
chamada marfim. No seu interior 
esta a polpa formada por tecido 
mole, vasos sanguineos e terminaçâo 
dos nervos sensoriais. A boca, pela 
sua comunicaçâo corn o exterior, 
estâ sempre repleta de 
microrganismos, sobretudo 
bactérias. Quando se forma um 
buraco num dente que atinge a parte 
minerai na sua inteira espessura, os 
âcidos e bactérias contactam corn os 
vasos sanguineos e nervos da polpa, 
podendo causar, na maioria das 
vezes, dores violentas e infecçôes. 
Estas infecçôes podem formar 
colecçôes de pus: os abcessos. 
Algumas vezes as infecçôes podem- 
se espalhar aos tecidos da face e 
originar febre; ou um inchaço da 
cara chamado celulite. Em casos 
mais raros as infecçôes podem-se 
espalhar ao crânio ou ao coraçâo, e 
causar abcessos cerebrals ou doenças 
çardiacas. 

Na gengivite, a inflamaçâo crônica 
da gengiva, as gengivas ficam 
vermelhas e inchadas e sangram 
corn facilidade. Muitas vezes doem e 
sangram corn o escovar dos dentes, o 
que leva algumas pessoas, pouco 
esclarecidas, a nâo limparem os 
dentes para evitar sofrimento. 
Infelizmente, como o ünico 
tratamento eficaz para a gengivite é a 
limpeza apropriada e cuidadosa da 
boca corn escova e fio dental, o 
abandono dessa limpeza vai causar 
agravamento da doença. As 
mulheres gravidas sâo mais 
susceptiveis à gengivite e devem ser 
cuidadosas corn a limpeza da boca. 
A membrana periodontal, um 
llgamento duro entre a gengiva e o 
dente, pode inflamar e deteriorar 
por progressâo da gengivite, e fazer 
corn que os dentes comecem a 
abanar e finalmente acabem por cair. 
É pela falta de higiene bocal que 
caiem os dentes. E trâgico que isso 
aconteça porque poderia, quase 
sempre, ter sido evitado. Para essa 
prevençâo é necessârio uma ampla 
informaçâo e promoçâo da higiene 
oral, nâo sô pelas autoridades de 
saüde püblica, mas também como 
instruçâo, nas creches, jardins de 
infância, escolas, e ôrgâos de 
comunicaçâo social. E também 
necessârio uma grande cooperaçâo, 
e conselho, de vârios profissionais da 
saüde, incluindo enfermeiros 
püblicos, médicos de familia, 
pediatras, higienistas dentârios e 
dentistas. A responsabilidade ültima 
estâ na familia, nos pais, nas crianças 
e no prôprio individuo. A falta de 
dentes pode causar muitos outros 
problemas da boca tais como os 
résultantes de ferimentos, 
inflamaçôes ou reacçôes alérgicas 
causadas pelos materials de 
dentaduras, ou por dentaduras mal 
ajustadas ou déficientes. A irritaçâo 
crônica causada por dentaduras 
traumatizantes pode, corn o tempo, 
causar tumores. Quando o espaço da 
boca é demasiado pequeno, por falta 
de dentes, ou dentaduras 
déficientes, pode originar uma 
inflamaçâo crônica nos cantos da 
boca: a estomatite angular. 
A estomatite, inflamaçâo da boca, 
pode ser causada por infecçâo, mâ 
nutriçâo ou por dentaduras 
déficientes. As crianças e os idosos, 
ou os sofredores de diabetes e 
deficiências imunolôgicas, sâo muito 

PORK FRIED RICE 
BEEF & BROCCOLI 

CANTONESE CHOW MEIN 
& SOUR CHICKEN BALLS I WE SPEAK PORTUGUESEM 
ASK FOR FATIMA | 

FAST HOT DELIVERY 

(416)366-6633 

FAMILY AFFAIR 
4 EGG ROLLS 

Por: 
Dr. César 
Nunes 
Cordeiro, 
médico 

mais sujeitos à estomatite causada 
por cândida, um fungo leveduracque 
pode causar uma substância branca 
na boca conhecida vulgarmente por 
farfalho ou sapinhos. O herpes é um 
virus que produz, por contâgio, uma 
estomatite aguda e corn febre, na 
maioria das vezes em crianças antes 
dos très anos de idade. O virus fica 
num estado dormente durante toda a 
vida e pode tornar-se activo, 
sobretudo em periodos de maior 
stress, para dar origem ao herpes do 
lâbio. Este desconforto periôdico 
aparece geralmente no canto do lâbio 
corn dores, bolhas, e depois crosta 
que acaba por desaparecer. 
As feridas e laceraçôes da boca 
curam corn facilidade, mas, quando 
os bordos da ferida estâo separados, 
devem ser unidos corn pontos 
cirürgicos. Quando uma laceraçâo 
atinge a junçâo dos lâbios e pele deve 
ser suturado corn perfeiçâo para nâo 
deixar uma cicatriz feia ou 
deformidade. 
As aftas sâo lesôes pequenas, 
frequentes e dolorosas, que aparecem 
na boca e lingua, mas que, apesar de 
incomodar, nunca causam 
problemas sérios. As exostoses sâo 
saliências ôsseas dos maxilares, 
também bastante frequentes, mas 
sem importância clinica. Quando 
aparece um caroço no interior da 
boca, ou na lingua, uma visita ao 
médico deve ser imediata. Muitos 
destes tumores sâo benignos, mas, se 
for maligno, o desleixo pode-se pagar 
corn a vida. 
A boca é uma janela para o exterior 
que se pode observar todos os dias ao 
espelho, ou até apalpar corn o dedo 
se for necessârio. Apesar da 
facilidade do seu exame, e do 
potencial para um diagnôstico 
précoce, dois terços das pessoas corn 
cancro da boca nâo sobrevivem cinco 
anos. Contudo, se o tumor for 
tratado antes de atingir dois 
centimetros de diâmetro, o dobro 
dessas pessoas escaparâ da morte. O 
cancro da boca é seis vezes mais 
frequente em fumadores, e também 
mais comum entre alcoôlicos. 
A boca é a transiçâo entre o 
ambiente e o corpo. E pela boca que 
passam o ar, os alimentos, e muitos 
dos vicios. A comida deixa residuos. 
O tabaco nâo deixa sô negrura mas 
pode causar cancro. Como diz o povo 
numa das suas metâforas: "o peixe 
morre é pela boca". 
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INFORMAÇÂO 
- Decorreram no passado domingo as Eleiçôes 
dos Corpos Gerentes da CASA DOS AÇORES, 
em Toronto, com duas listas, lideradas por 
Américo do Rego e Fernando Faria, 
respectivamente. Venceu a lista de Fernando 
Faria. Assim, na presidência da Assembleia 
Geral ficou Luis Carlos Moniz, acompanhado 
de Maria Skultety, Emanuel Soares e Hélio 
Menezes. O Conselho Fiscal é presidido por Rui 
Ferreira, coadjuvado por Adriana Pimentel, 
Octavio Resendes e Maria Menezes. A Direcçâo 
é liderada por Fernando Faria, com Fatima 
Toste, José Pimentel e José de Sousa, nas 
posiçôes imediatas. Ainda, mais 13 directores e, 
na Comissào de Festas do Divino Espirito 
Santo, sob a Direcçâo Joâo de Freitas, mais 12 
directores e voluntârios. 
Parabéns e boa gerência. 

Houve eleiçôes para a Direcçâo do Canadian 
Madeira Club-Madeira House Community 
Centre, no passado domingo, em Assembleia 
Geral Extraordinâria. Concorreram Salomé 
Gonçalves e Bernardete Gouveia, uma vez que 
Eusébio Abreu, desistiu no prôprio dia. Salomé 
Gonçalves conseguiu os votos necessârios para 
se manter na presidência do Clube. José M. 
Quintal e José F. Silva mantêm-se no Conselho 
Fiscal e na Assembleia Geral, respectivamente. 

FESTAS DE 13 E 14 DE MAIO 
-A 13 e 14 de Maio, o Comité Nossa Senhora de 
Fâtima do Centro Cultural Português de 
Bradford realiza as cerimônias em Honra de 

Nossa Senhora de Fâtima na Igreja dos Mârtires 
do Japâo e no Centro Cultural Português de 
Bradford. 
-No dia 14, o F.C. do Porto de Toronto realiza o 
"Dia da Mâe" corn almoço a ter inicio às 12:30. 
Variedades e baile. 
Info: (905) 275-0818, ou (416) 536-2921. 
-Dia 13, baile e jantar do Dia da Mâe no 
Angrense de Toronto. 
-Dia 13, celebraçâo do Dia da Mâe no Arsenal 
do Minho, corn jantar e müsica para dançar 
corn o E)J Nazaré Praia. 
-Dia 13, jantar do Dia da Mâe no C. P. de 
Mississauga, com o conjunto Jovem Império. 
-Dia 14, a Associaçâo M. de Barcelos 
homenageia as Mâes corn um almoço às 13:00 
horas, no Dovercourt House. Variedades corn 
Melissa André. Réservas: (416) 653-8130, ou 
(416) 651-3142. 
-Dia 14, almoço do Dia da Mâe na sede do First 
Portuguese C.C. Centre, corn passagem de 
Modelos Infantil e variedades corn Isabel Sinde 
e Katherine Marie. Info: (416) 531-9971 / 72. 

CONVÎVIOS DE MAIO: 
-Dia 16, "4o. Jantar Anual dos Présidentes", 
realizaçâo da FPCBP e da European Union 
Chamber of Commerce In Toronto, tendo como 
convidado o Embaixador de Portugal, Dr. José 
Manuel Duarte de Jesus. Jantar no Hilton 
Hotel, às 19:00 horas. (416) 537-8874. 

-Dia 20, apresentaçâo da équipa de futebol do 
PENICHE C.C. de Toronto e entrega de 
Troféus. Jantar e baile, no Resurrection Hall. 
Rservas: (416) 536-7063. 

Serralheiros corn experiência em fabricaçao de 
grades. Contacte Paula ou Maria pelo telefone 
516-6369 

Pessoal para limpeza na area de Mississauga. 
Tel: (905)527-2828 

Condutor corn carta de conduçâo DZ. 
Tel: 747-6079 

Pessoal para limpeza. Tel: (905)455-5414 

Senhoras para limpeza de casas na area de 
Mississauga. Tel: (905)823-8745 ou 504-70-08 

Ama para tomar conta de duas crianças de 6 e 11 
anos, para residir em casa. Tel: 948-1668 

Pessoal para limpeza. Tel: 925-8901 

Pessoal para armazém e empregada de escritôrio 
para companhia de utensilios. Tel:785-5250 IProcura-se pessoal para trabalhar nos telhados. 

Tel: 658-2993 ou cell: 879-8484 

Pessoa procura uma garagem “single ou dupla” 
corn aluguer até 

Empregada de balcâo para padaria em Brampton. 
Tel: (905)796-6361 

Pessoal para supermercado em Mississauga. Tel: 
(905)501-9910 

Pessoal para jardinagem. Tel: (905)273-5691 

Carpinteiros corn experiência em montar portas e 
janelas. Tel: 520-5324 

Pessoal para limpeza nas areas de Scarborough e 
Woodbridge. Tel: 787-6354 

Ajudante de cozinha. Tel: 977-1287 

Empregada de balcâo para churrasqueira. Tel: 538- 
3363 

Garou pa 
corn Cogumelos 
Ingredientes: 

4 postas de garoupa congelada 
1 cebola grande 
125 gr de cogumelos 
1 ovo 
3 colh. sopa de pâo ralado 
2 colh. sopa de sumo de limâo 
4 colh. sopa de vinho branco 
25 gr de margarina 
Salsa picada 
Sal e pimenta q.b. 

Receita: 
Pique a cebola e os cogumelos, à partç. Espalhe-os 
no fundo duma assadeira. Descongele, lave e 
enxugue a garoupa. Passe por ovo batido e pâo 
ralado. Coloque sobre os cogumelos, na assadeira, 
e regue corn o limâo. Tempere corn sal e pimenta. 
Junte o vinho branco e polvilhe corn pedaçinhos de 
margarina. Leve ao forno durante 40 minutes, nos 
160°C. Sirva decorado corn salsa picada, podendo 
rodear corn amêijoas abertas. 

Semi frio de Kiwi 
Ingredientes: 
370 gr de açûcar 
2,5dl de leite 
2 ovos 
2 gemas 
Aproximadamente 300 gr de kiwi 
2 colh. sopa de licor de kiwi 
6 folhas de gelatina transparente 
6dl de natas 
Chocolate derretido q.b. 
1 base de Pâo de Lô de compra 

Receita: 
Misture 85 gr de açûcar corn os ovos inteiros e 
gemas. Va misturando em fio o leite quente, 
previamente fervido, mexendo sempre. Leve ao 
lume em banho-maria, mexendo sempre corn a 
colher de pau, até engrossar. Retire e deixe 
arrefecer. Descasque os kiwis reservando 1 para a 
decoraçâo final, e corte os restantes em pedaços. 
Ponha-os num tachinho e junte-lhes o restante 
açûcar, leve ao lume brando, mexendo de vez em 
quando e deixe cozinhar até obter ponto de fio. 
Retire do lume e junte as folhas de gelatina 
previamente demolhadas em âgua fria. Mexa bem 
para que a gelatina fique totalmente dissolvida e 
misture corn o creme das gemas. Adicione o licor 
de kiwi. A parte, bata 4dl de natas e envolva-as no 
creme. Disponha um aro de metal sobre um prato 
e corte a base de pâo-de-lô à medida deste. Coloque 
dentro do aro e cubra corn o creme de kiwi, alise a 
superficie e leve ao frigorifico por cerca de 6 horas 
ou até o creme solidificar por compléta. Nessa 
altura, bata as restantes natas frias e acrescente 
açûcar a gosto, batendo até obter chantilly. Retire o 
aro do doce, e enfeite corn o chantilly, meias luas de 
kiwi e chocolate derretido. Sirva bem fresco. 
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Futebol e 
entretenimento 

Mais uma vez este verâo, a équipa de futebol 
Toronto Lynx, jogarâ quinze jogos em casa 
como membro da A-League, uma volta norte 
americana de futebol profissional. Deste 
torneio farâ parte também um jogo contra a 
équipa italiana Reggina. Todos os jogos serâo 
realizados no estâdio Varsity, em Toronto. 
Todos os jogos da liga têm um tema 
especial, desta vez corn nota alta 
para o entretenimento e outras 
actividades de interesse comunitârio 
depois de no ano passado se ter verificado um 
aumento de cinquenta e dois por cento de 
participantes em relaçâo ao ano de 1998. Este aumento 
representou um dos mais elevados de sempre no futebol 
profissional na liga norte americana. Este ano, para além dos vârios 
convidados, fazem parte dos eventos as celebridades Michael Burgess, Gisele 
do Tvo Kids e Gordie Tapp. O primeiro jogo desta série realizar-se-â no 
domingo, 21 de Maio contra Millennium Extravaganza de Montreal, às 19:30. 

Euro’ 2000 - Soberanos da 
Holanda, Bélgica e 

Luxemburgo na inauguraçâo 
A rainha Beatriz da Holanda, o rei Balduino, em Bruxelas. 
dos belgas Alberto II e o grâo-duque Os soberanos belga e holandês 
Joâo do Luxemburgo assistirâo ao também irâo assistir ao jogo da final 
jogo inaugural do ;Euro'2000 de do campeonato, que se jogarâ no 
futebol, que Goloçarâ frente a frente a estadio Kuip, ém Roterdâo, a 02 de 
Bélgica è a Suiça, no estâdio rei Julho. 

Que o Portuguese Canadian Credit Union paga os melhores 
juros da banca jâ nem é novidade para ninguém! Que todos 
os depôsitos sâo garantidos pelo governo até 100 mil dôiares 
cada, também jâ nâo é novidade! 

Por isso, hoje vamos falar de empréstimos e 
conneçaremos por dizer que oferecemos as 

melhores condiçôes possfveis: 

Qustis sSo os sous prdxlmos plaoQs?; 
-Comprar casa? 
-Renovar a que jâ tem? 
-Fazer obras para alugar parte da sua casa? 

Se for o caso, entâo acredite que o melhor que tem a 
fazer, antes mesmo de mais nada, é falar connosco 
para saber com o que pode contar. 

E nâo esqoeca: gabs hâ muîtos, mas ci na capoeira de Toronto 
ninguém bate o galo do Portuguese Canadian Credit Union! 

PORTUGUESE CANADIAN CREDIT UNION 
722 Coll*9« St, Toronto, OnUrio, Canada IMG 1C4 Tal.; (416) 533-9245 / Ratos: (416) 533-74211 Fax: (416) 533-2576 

Established 1966 
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Jogos do Sporting o 
FC Porto em directo na TV 
Os jogos Gil Vicente-FC Porto e 
Salgueiros-Sporting, da 34“ e ultima 
jornada da I Liga de Futebol, 
deverao ser transmitidos em directo 
pela televisâo. O acordo para a 
transmissào dos "jogos do titulo" foi 
anunciado pelo ministre da 
Administraçâo Interna, Fernando 
Gomes, apôs uma reuniâo no MAI 
entre os clubes envolvidos e a Liga 
Portuguesa de Futebol Profissional. 
Os dois jogos deverâo ser 
transmitidos às 19:00 {14:00 em 
Toronto). A mesma hora realizam- 
se o Vitôria de Setübal-Uniâo de 
Leiria, Farense-Belenenses e Rio 
Ave-Alverca, que têm implicaçôes 
na luta para evitar a despromoçâo à 
II Liga, em que também estâ 
envolvido o Salgueiros. Os restantes 
jogos - Estrela Amadora-Campo- 
maior en se, Boavi s t a-Sp o r ting 
Braga, Benfica-Maritimo e Santa 

para o titulo nem para as 
despromoçôes, mantém-se às 16:00 
(11:00 em Toronto). Para que a 
transmissào seja uma realidade é 
apenas necessârio assegurar acordo 
corn a SportTV, apôs o que a Liga 
de clubes abrirâ um concurso 
limitado para a transmissào dos 
dois jogos decisivos para a 
atribuiçâo do titulo ao Sporting ou 
ao FC Porto. 

Gil Vicente "inundade" corn pedides de 
acreditaçâe para jogo cent FC Porto 

o Gil Vicente tem sido "inundado" de 
pedidos de acreditaçâo de imprensa 
para o jogo de futebol corn o FC Porto, 
no domingo, mas estâ a negar-se a 
atribuir a maior parte dos mesmos, 
apurou a Agência Fusa. O Campo 
Adelino Ribeiro Novo tem capacidade 
para albergar apenas cerca de 50 
profissionais da comunicaçâo social, 
mas os dirigentes gilistas esperam 
cerca de 400 pedidos de acreditaçâo. 
Além dos ôrgâos de comunicaçâo 
social que habitualmente fazem a 

cobertura noticiosa dos jogos da I 
Liga, o Gil Vicente estâ a receber 
imensas solicitaçôes de jornais e 
râdios locais de todo o Norte e Centro 
do pais. Até terça feira passada, jâ 
tinham chegado aos serviços do Gil 
Vicente perto de 200 pedidos de 
acreditaçâo. Entretanto, as medidas 
de segurança para o jogo corn o FC 
Porto começaram a ser visiveis, corn a 
construçâo de tapumes de madeira 
junto ao Largo do Cemitério na Rua e 
Avenida Santa Marta. 

Europeu sub-16 - Todos operacionais 
para a "batalha belénica" 

o técnico de Portugal, Antonio 
Violante, voltou a contar corn os 18 
jogadores, sem qualquer limitaçâo, 
no ultimo treino antes do encontre 
corn a Grécia, das meias-finais do 
Europeu de futebol de sub-16. 
Ricardo Quaresma voltou a estar às 
ordens de Violante depois de ter 
falhado o treino de terça-feira, fruto 
dos sintomas de vômitos e febre da 
véspera, talvez motivados por uma 
insolaçâo. 
Bruno Ribeiro, que foi poupado dos 
exercicios corn bola no treino de 
terça-feira, que serviu essencialmente 
para descomprimir do esforço 
suplementar exigido no jogo corn a 
Alemanha, também voltou a treinar 
sem limitaçôes. Desta forma. Antonio 
Violante nâo devérâ ter grandes 
problemas em éscalonar a équipa 
para o embate corn os helénicos, 
devendo subir ao relvado o mesmo 
"onze" titular que defrontou os 

germânicos. Depois de terem deixado 
a unidade hoteleira de Bat Yarn onde 
estavam instalados, os portugueses 
rumaram mais para Norte, para 
Netanya, onde agora ficarâo reunidos 
até ao final do Europeu os quatro 
semi-finalistas da competiçâo: 
Portugal, Grécia, Holanda e 
Repùblica Checa. Jâ instalados no 
hotel, a seiecçâo realizou 
posteriormente o treino que ultimou 
os pormenores tâcticos para o jogo, 
corn a sessâo a realizar-se num dos 
relvados do Instituto Universitârio de 
Winget, nos arredores de Netanya. 
Curiosamente, o ârbitro do encontro 
serâ o alemâo Helmut Fleischer, o 
mesmo juiz que apitou os dois 
primeiros jogos dos portugueses no 
Grupo A, que coincidiram corn as 
duas ùnieas vitôrias dos portugueses 
neste Europeu, talvez um bom 
prenûncio para o jogo de Quinta- 
feira. 
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TAÇA CAMOES 
novo calendârio 

Devido à necessidade de arranjos nos jogos de futebol da TAÇA 
CAMOES passâmes a informar o novo calendârio. 
SENIORES - Dia 15 de Maio, às 19:00 horas: 
-Asso. M. Barcelos/Connections, no Eglinton Flats, North West. 
-Arsenal Minho/ Peniche C.C., no Eglinton Flats, North West 
Dia 20, às 19:00 horas: 
-Académico Viseu/ Portuguese United, Eglinton Flats, N.W. 
-Nacional/ Liga da Amizade, Eglinton Flats, N.W. 
Dia 21, às 19:00 horas: 
-Vencedores dos jogos 1 e 2, no Eglinton Flats, N.W. 
-Vencedores dos jogos 3 e 4, no Eglinton Flats, N.W. 
VETERANOS - 12 de Maio, às 19:00 e 21:00 horas: 
-Arsenal Minho/ Asso. M. Barcelos, noJPP 
-Sporting/ C.P. Mississauga, no JPP 
Dia 18, às 19:00 horas: 
-Peniche/ Nacional, Eglinton Flats, North West 
-Portugal'96/ Casa Benfica, Eglinton Flats, N.W. 
Dia 21, às 19:00 horas: 
-Vencedores dos jogos 1 e 2, no Eglinton Flats, N.W. 
Dia 22 de Maio, às 19:00 horas: 
-Vencedores dos jogos 3 e 4, no Eglinton Flats, N.W. ' 
JUNIORES • Dia 28 de Maio, às 13 e às 15:00 horas: 
-Sporting/Casa do Benfica, no Eglinton Flats, N.W. 
-Portugal'96/ Académico Viseu, no Eglinton Flats, N.W. 

□liveira Rental 
Cottage: Summer &\Winter Fishing 

►Aluga-se Barcos a Motor \ ^ 

► Excelente Lugar para pesca 

► Aluga-se Casa de Campo 

> ►Verâo & Inverno ' ' T,'. 

► Aluga-se Apartamento 5 min de Praia ^ A jf* 
Midland:!-(705) 534-9935 

Sâbado, dia 13 de Maio, realiza-se na sede-social do Sport Club Lusitania de 
Toronto, a festa de apresentaçào da équipa de futebol que ira participar na 
Liga da Amizade-2000. 

SILVESTRE's Martial Arts realiza sâbado, 20 de Maio, no Clube Português 
de Mississauga e, domingo, dia 21 de Maio, no Oasis Night Club de Toronto, 
dois festivais de Artes Marciais para a transmissâo da menssagem " Nâo à 
violêneia". 
Serâo entregues nestes festivais 4 diplomas de Pré-Instrutores a 4 jovens que se 
distinguiram. 
Também vai ser divulgada a équipa que irâ representar a Comunidade no 
grande festival da RTPi, no Verâo 2000. 
Mais informaçôes, contactando Valter Silvestre: (416) 656-5554. 
-    

Prosseguiu o lorneio do Peniche no Allan A. Lamport Stadium, em Toronto, 
tal como jâ tinhamos publicado. 
Jogos e resultados da 2a. Jornada: 
Toronto Eagles 2- Santa Clara 1 
N. Y. Astros 3- Portuguese United 1 
Miss. Portofino 1- Peniche 2 
Portugal'96 3- America Unida 0 
Jogos para 12 de Maio, para determinar o 3o. e 4o. lugares: 
As 19:00 horas, Santa Clara-Port. United 
As 21:00 horas, Toronto Eagles-N.Y. Astros 
Jogos para dia 14 de Maio, para determinar o lo. e 2o. lugares: 
As 15:00 horas. Miss. Portofino-America Unida 
Às 17:00 horas, Peniche-Portugal'96 
Tony Dionisio, Business Manager da Local 183, darâ o ponta-pé de saida no 
jogo da final do Torneio do Peniche. 

"TRAFFIC 

^pCKET 

^^EFENCE LTD. 
t Propriedaxle e direçâo de uxn ex-agente, 

John Zadkovich; 

$ Mais de vinte e quatro anos de experiência em tribunal; 

t Fluente em português; 
$ Preços acessiveis; 

t Advogado disponivel para defesa criminal; 

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

3045 Southereek Road, Unit 3 
Mississauga, On 
L4X 2X6 (Auto-estrada 427 e Dundas) 
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Formula 1: 

Mika Hakkinen «à prova» de Schumacher 
Autor de mna corrida perfeita, o 

bicampeâo do Mvindo atâcou, sem 
cometer o minimo erro, o alemâo da 

Ferrari (o grande azarado do dia), 
resistiu ao “forcing final de 

Coulthard e arrancou para o terceiro 
triunfo consecutivo na pista catalâ 

Enfim... Hakkinen. O finlandês Mika 
Hakkinen, autor de uma corrida 
perfeita, conquistou a primeira vitôria 
da época no Campeonato do Mundo 
de Formula 1, no Grande Prémio 
(GP) de Espanha, domingo disputado 
no Circuito da Catalunha, nos 
arredores de Barcelona. 
Numa pista "talismâ" (foi o terceiro 
triunfo consecutivo), o bicampeâo 
mundial, mesmo pilotando "sobre 
brasas", conseguiu nào colocar uma 
roda fora do sitio enquanto 
permanecia “colado” a Michael 
Schumacher, "roubando" o segundo 
lugar na classificaçâo dos pilotos ao 
colega na McLaren, David Coulthard, 
e aproximado-se perigosamente do 
alemâo na classificaçâo. 
Tratou-se da segunda "dobradinha" 
consecutiva da escuderia anglo- 
germânica, que conseguiu oferecer o 
segundo posto ao escocês no ültimo 
reabastecimento, depois de o ter feito 
perder dois lugares na primeira 

passagem pelas "boxes". 
Numa prova de estreias, corn 
Schumacher a alcançar também a 
primeira "pole position" da 
temporada, os reabastecimentos 
foram, como vem sendo hâbito, 
déterminantes para définir a 
classificaçâo, mas, desta vez, a 
principal novidade foi tudo ter 
funcionado às mil maravilhas na 
McLaren. 
Na Ferrari, pelo contrario, uma 

invulgar precipitaçâo do mecânico 
responsâvel pela entrada e saida do 
carro de Schumacher, que lhe deu o 
“OK” quando o bocal de enchimento 
do depôsito de gasolina ainda estava 
dentro do monolugar, deu origem ao 
atropelamento de um colega e aos 
problemas verificados na segunda 
paragem do piloto germânico. 
Depois, um terceiro jogo de pneus 
defeituoso “afundou” ainda mais o 
antigo bicampeâo do Mundo, vitima, 
enquanto se “entretinha” a discutir a 

terceira posiçâo corn o irmâo Ralf 
(Williams), de uma sensacional 
(dupla) ultrapassagem do 
companheiro Rubens Barrichello, 
acabando a corrida num impensâvel 
quinto lugar. 
A jornada espanhola serviu para 
confirmar a "maldiçâo" que parece 
perseguir os detentores das "poles", os 
quais, em cinco corridas, nunca 
conseguiram vencer. Desta vez, o 
infortünio abateu-se sobre o alemâo 
da Ferrari. 
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t-e.i 

Classificaçôes 
EQUIPAS 

2 FC PORTO 
ii«iiFics 
4B0AWISTA 
stiLviMirrE 
RMARiTIMO 

iGUMHRftiS 
8EST.AMAD0RA 
iiRAfiA 
10UNIÂ0LEIRIA 

lilAUmiCft 
12BE1ENINSES 
13OAWOIIAI0RW» 
14SA1GUEIR0S 

liiETAML 
16FARENSE 

illWMffi 
18 SANTA CUUU 

V E 

33 22 
33 22 
33 20 
33 16 
33 13 
33 13 
33 U 
33 9 
33 12 
33 10 
33 11 
33 9 
33 n 
33 9 
33 
33 
33 
33 6 

3 
1 
G 
6 
n 
n 
3 
15 
6 
11 
G 
13 
6 

1 

§ 
n 
9 
10 

3 

4 
î 

11 
3 
9 
13 
9 

15 
12 
U 

11 
V 
11 

13 
15 
V 
11 

M 

« 
65 
56 
38 
43 
41 
46 
31 
42 
31 
38 
35 
31 
30 
25 
33 
32 
32 

22 
24 
32 

34 
40 
35 
43 
35 
4G 

59 
54 
48 

sResultados 
(33“jornada) 

Guimarâes - Salgueiras, 2-2 
Belenenses - Setübal, 0-1 
Sporting-Renfica, 0-1 
Maritimo-RiaAve.5-2 
U. leiria-Santa Clara, 3-2 
Campamalor. - Farense, 1-0 
Sp. Rraga - Gll Vicente, 0-0 
Alverca-8oavlsta.1-0 
FC Porto-L Amadora,2-1 

14 
13 
GG 

29 54 
33 50 

50 
40 
42 
42 
41 
41 

36 40 
48 36 
45 34 
43 32 

32 

28 

(34“jornada) 

Santa Clara - Vlt.Gulmaries 
Renfica - Maritimo 

Salgueiros - Sporting 
VILSetübal - Onlâo leiria 

Farense • Relenenses 
EstJtmadera - Campamalor. 

Gll Vicente - FC Perte 
Geauista - SpGraga 

Rie Ave - Aherca 

MelhOFeslllaicailores 
31 wins 
MârielARDEl -FC Parte 

22geios: 
Alberta ACOSTA - Sporting 

iBgales 
Eric Games "GAÜCHOI" - Estrela da Amadara 

NUGO GOMES-Renfica 

15 Wins. 
Idelbrando Dalsoto 'VRANDAO' - Guimarâes 

13|ile» 
Mariano TOEOTU - Maritimo 

12galos 
HUGO HENRIQUE-Rio Ave 

llBtiOt 

WHUIITON Silva-Boavista 
lucian MARINESCO - Farense 

Cl 

Classificaçôes 
Cl EIVIPA 

IIEIU-MAI 

2P.FEMEIBA 

3AVES 

4VMUIM 

sacaotMica 

SPEVaHEL 

IFELGUEiaaS 

suNiÂo ums 

gESPINVO 

10 caavES 

IIHEaMUNOE 

i2u$a 

i3Maia 
14 naval 

isiMtaiai 

lOMoaaaENSE 

niSPOSENBE 

18 coviiai 

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

84 
62 
60 
60 
56 
S3 
50 
46 
45 
44 
42 
42 
41 
38 
33 
28 
25 
25 

CL EQUIPA J 

1 MICAELENSE 7 
2 PRAIENSE 6 
3 MADALENA 6 
4 STANTONIO 7 
5 VILA FRANCA 6 

9* iomadâ 
Vila Franca • Madalena 
Santo Antonio ■ Praiense 
Folga: üniâo Micaelense. 

59 
48 
36 
33 
31 

StRIE AÇORES 
8* Jornada ~ it faso 

Uniâo Micaelense - Vila Franca, 5-3 
Madalena - Santo Antônio, 0-1 
Folga; Praiense 

ReSUltadOS (33‘Jomada) 

PtçnEnr(lra-U(a,4-0 
EtpasinVt - Chavn. 2-1 
aciVÉmlci - UnUs lin». 2-0 
Inirtil-Mill. 0-0 
Vinin-Null. 4-3 
Piniflil-FriinHnili.l-l < 
Siiri-Mir-Ci«ilU.1-0 
Mirilriiii - Filiiili». 1-1 
Eiplnai-avii,1-0 

Prôxina iornada 
(34* jomada) 

MnCluns - r.iurain 
niiliuim - EIUIMUM 

FC Mali - icadémlca 

■anl - Minai 
FniMiili . «anM 
M CMni - PmaHil 

FiMiilni - MraMw 
lni.lni - Maraliuia 

laça - {«.Ewliilia 

APURAMENTO 30 CAMPEÂO 

MANUTÉrépAO 
l^jense - Payai, 3-6 
Aguia - Vilanovense, 1-0 
Folga: Beira 

CL EQUIPA 
1 LAJENSE 
2 ÀGUIA 
3 VILANOVENSE 
4 FAYAL 
5 BEIRA 

^ ioma6a 'i 
Payai - Aguia 
Vilanovense - Beira 
Folga; Lajense. 

P 
35 
34 
32 
20 
14 

Campeonato Nacional de Futebol II divisâo B 

Cla$$Uicaçô€$ (Zona Norfe) 
CL EQUIPA 

1 MARCO 
2 FAMALICÀO 
3 LEIXÔES 
4 FC PORTO B 
5 INFESTA 
6 VIZELA 
7 SANDINENSES 
8 CANELAS 
9 FAFE 
10 LOUROSA 
11 TROFENSE 
12 VILANOVENSE 
13ERMESINDE 
14 CAC.TAIPAS 
15JOANE 
16 LIXA 
17 VIANENSE 
18 BRAGA B 

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

59 
49 
44 
44 
43 
42 
40 
39 
37 
35 
35 
35 
34 
31 
30 
30 
25 
25 

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

9* jornada 

Sandinenses • FC Porto "B" 
Famalicao - Vilanovense 
Ermesinde • Caçadores Taipas 

Vizela - Marco 
Sp. Braga ”B“ • Leixôes 

Lourosa • Fafe 
Lixa ■ Trofense 

Infesta • Canelas 
Vianense • Joane 

Cla$$Uta0€$ (Zona Ceniro) 
GL EQUIPA 

1 OVARENSE 
ZSANjOANENSE : 
3SP.POMBAL 
4 VILAPRANQUENSE 

5ACAO.VISEÜ 
6 FËIRENæ 
7 TORRÈS NOVAS 
ÔOLfV.BAlRRO ^ > 
9 ARRIFANENSE < - 
10 LOURINHANENSE 
Tl MARiNHENSe : • 
12 CALOAS 
m CH-IVEtRENSE ' ; 
: 14 PENICHE 
T5TORREENSE 
lé BENEOITENSE ; ; 
17CAMARATE 
18ÇUCUJAES 
19 AGUEDA : - 
20GUARDA ^ 

32 
32 
32 
32 

-'32'.. 
32.:; 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
.32 

;;32. 
32 
32 

' 32 s 
32 

70 
55 
55 
w: 

. 52-: ■ 
49 
49 
48 
47 
;45 
44 
42 

>42 
36 
35 
34 
33 
30 
30 
28 

Reniltados 
Torreense ♦ Arrifanense, : 
Penidiô - GOarda. 2-0 - 
Torres Novas - Marinhensev 0-4;; ;: ::v 
Çucujâes - Sanjoanense, 1-0 
Oiivôifensje - Benédîtense, 1-1 ■ 
Caldas - Aguiâs Caroarate, 0-0 
Oliveira do Bairro *:V(tafranquense> 3-2: 
Sp. Pombal - Acad viseu, 2-1 
Ç^arense - Lourinhanense, 1-0 
Agueda y Peiranse, 0-1 ; 

33* Jornada 

Fèirense «*, Torreen^ ■ ' 
Afrffànénee Peniche ; 

Quarda ; Torres Nayas : ; 
Marlnhônsè;i Cucojaes 

: : Sanjoanense: Oliveirense ; : : ; > ; 
: BerTôditense:;:ÿ;:Câtdas 

Aguias Camaratei » Oiiveira do Bairro 
Vilafranquense > : Sp; Pombal 

Acad. VIseu r; lOvarense 
Lour^hanônse i* ; Agueda 

Cla$$liicaçô€$ (Zona $ul) 
CL EQUIPA 

1 NACIONAL 
2 PORTIMONENSE 
3 U.MADEIRA 
4 CÂMARA LOBOS 
5 BARREIRENSE 
6 ESTORIL 
7 OLHANENSE 
8 MACHICO 
9 MARiTIMO B 
10 ORIENTAL 
11 BENFICA8 
12 SESIMBRA 
13 0PERÂRIO DES. 
14 LOULETANO 
15CAMACHA 
16 LUSITANIA 
17RIB.BRAVA 
18AMORA 
19ALCOCHETENSE 

J P 

32 70 
32 62 
32 62 
32 58 
32 56 
32 54 
32 53 
32 52 
31 46 
32 44 
32 43 
32 40 
32 40 
32 38 
32 37 
32 36 
31 25 
32 22 
32 21 

Juventude de Évora despromovido 
matematicamente a terceira divisâo. 

Resultados 
Uniâo Madeira - Ribeira Brava, 2-1 
Oriental - Alcochetense, 1-2 
Câmara Lobos - Lusitânia. 2-0 
Benfica "B" - Amora, 6-1 
Operério - Estoril-Praia, 1-2 
Juventude - Barreirense, 1-7 
Louletano - Camacha, 1-0 
Machico - Maritimo "B“, 0-3 
Olhanense - Sesimbra, 0-1 
Nacional Madeira - Portimonense, 3-0 - 

33* jomada 

Portimonense • Uniâo da Madeira 
Ribeira Brava • Oriental 
Alcochetense - Câmara de Lobos 

Lusitânia • Benfica "B" 
Amora • Op. Desportivo 

Estoril-Praia - Juventude 
Barreirense • Louletano 

Camacha - Machico 
Maritimo "B" • Olhanense 

Sesimbra « N. Madeira 

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

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

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

61 
53 
53 
50 
44 
42 
40 
39 
38 
38 
38 
37 
37 
36 
34 
33 
31 
30 

Série B 
CL EQUIPA 

1 GONDOMAR 
:;2LOÜSADA : :: 
SS PAREDES : 
:;:4:FIÂÊS^? • 
5 DRAGÔES SAN. 
6 PEDROUÇOS I: 

i 7 VILA REAL : : " 
8P.RÜBRAS 
éUMEGO ; ; 
10T.MONGORVO 

S11 RIOTtNTO 
i2esMORtz 
13AVINTES 
14 AMARANTE;; 
15 RÉGÜA; 

: 16VALONGUENSE 
17CASTMAIA 
18LOBÂO 

30 
30 
30 
30 
20 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

:30 
30 

;30 
;;30; 

. 68 ; " 
;; 65 ' ■ 

SI 
50; 
47 
47 
45;: 
43 ; 

. 41 • 
: 40 

3Ô 
33 

; ; 32 " 
;27 ■■ 
26 
22 
17 

Sériée 
CL EQUIPA 

1 SÂO JOÂO VER 
2 U.COIMBRA 
3 E§TARREJA 
4 SAO ROQUE 
5 AVANÇA 
6 VALECAMB. 
7 0LHOSPITAL 
8 SOURENSE 
9 CESARENSE 
10 MIRANDENSE 
11 MANGUALDE 
12 F.ALGÔDRES 
13 OLIV.FRADES 
14ANADIA 
15 MEALHADA 
16 MILEU 
17TOURIZENSE 
18 VOUZELENSES 

30 
30 
29 
29 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

56 
56 
52 
49 
48 
48 
46 
43 
43 
40 
38 
38 
36 
35 
33 
29 
29 
19 

Série D 
CL EQUIPA 

i FÀTiNjA : - 
2ALCAINS 
3 PORTOMOSENSË :; 
4 Ê.PORTALEQRE 
5 BENFICA CB 
é FAZENDENSE 

• 7 FERBOVt^tOS ; 
:aU.TOMAR ; ; 
9CORUCNENSE 
10U:SANTARÉM ; 

V1T.SERNACHÉ ;: 
12 BIDOE4RENSE • 
13 CARANGUEJEf. 
14ALCANENENSE 
ISRtACNENSE 
16AVISENSES 
17 IDANHENSE 
léPCWTERROL 

30 
. 30:^ 

30;; 
30 ' 
29 
30 
30 
30 
30:: 
30 : 
30 
30 

: 30 
: 30 

30 
29 
30 : 
30 

62 
60 : 
57 
56 

ÿ-m 
42 
.39 
38 

; : 38 
37 
32 

■:''32'- 
31 
25 
24 . 
23 
23 

Série E 
CL EQUIPA 

Casa Pia 
2 Atlético 
3 Sintrense 
4 Fut. Benfica 
5 Portosantense 
6 01. Moscavide 
7 Fanhôes 
8 S. Vicente 
9 Samora Correia 
10 1® Maio 
11 Mafra 
12 Pontassolense 
13 Sacavenense 
14 Real 
15 At. Cacém 
16Elvas 
17 Vialonga 
18 Loures 

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

71 
58 
50 
44 
42 
42 
42 
41 
37 
37 
37 
36 
35 
35 
33 
32 
30 
28 

Serzedelo - Bragança, 1-0 
Juv. Ronfe - Sâo Martinho, 3-1 
Maria da Fonte • Merelinense, 2-0 
Vilaverdense - Monçâo. 1-1 
Valenciano - Cabeceirense, 2-2 
Limianos - Amares, 3-1 
Âguias Graça - Vieira, 2-1 
Ribeirào - Pevidém, 0-0 
Macedo Cavaleiros - Montalegre, 1-2 

Gondonriaf - Torre de Moneprvo,; 3-1 
Esmoriz Dragôes Sandinenses, 1-2 
Lousâda - Câstelp da Mata, 3-1 
ValoriguKise * : Vila Real, 1-2 
Régua^ SpAamego. 0-0 
Fiâes - Lobâo, 4-0 
Pedras Rufaras - Pedrouços, 1*0 
Avintes - Rio Tîrrtû, 1-2 
Paredes - /^marante, 5-0 : 

Tourizense - Avança. 2-3 
Mirandese - Fomos Algôdres. 3-2 
Sâo Roque - Estarreja, adiado devido ao 
mau tempo 
Vouzelenses • Mealhada, 2-3 
Mangualde • Cesarense, 0-0 
Sâo Joâo Ver - Oliveira de Frades. 2-1 
Mileu - Anadia, 1-0 
U. de Coimbra - Oliveira do Hospital, 3-1 
Valecambrense - Sourense, 5-1 

de lomar - Alcanenense, 0*2 
Ferroviéftos - Portomosense, 0-1 
Benf. Cast. Branco - ü. Santarém, 6-0 
FatÉma - Avisenses, 6-1 
Faiendense; - Carangueieira, 3-0 
Coruchense - Wartrense, 4-1 
VItôria Sernache - Ajcains, 1-1 . : 
Bidoeirense - Ponterrolense, 7-0 ' ^ 
Estrela - Riachense, 1-0 

O Casa Pia jé garantiu a subida 

à segunda divisâo B 

Pontassolense ■ Samora Correia. 1-1 
S. Vicente - 01. Moscavide, 3-2 
Fanhôes -1® Maio, 2-4 
Loures ■ Real, 1-1 
Elvas - Fut. Benfica, 1-1 
Atlético - Sacavenense, 1-1 
Mafra - At. Cacém, 2-1 
Portosantense - Sintrense, 1-1 
Vialonga - Casa Pia, 0-0 

Série f 
CL EQUIPA J 

r LUS.éVORA 30 
2SEIXAL 30 
3 ESTRELA VN 30 
4 PES.CAPARICA 30 
5 DESRBEJA ; 30 
6 PINHALNQVENS : 30 
7 QüARTEfRÉNSË :: 30 
8VASCOGAMA 30 
9 0URIQUE 30 
10PALMELENSE .. 30 
11 ALMANSILENSE ; : : 30 
12ALMADA 30 
13LUSIT,VRSA 30 
14 6SP.LAGOS : . 30 
15 U.MONTEMOR 30 
iéPf^TEL ; 30 
17/«.JÜSTREL. : : 30 
18 LAGOA 30 

14: 
14 
13 

Esperança Lagos * Ùniâo Mpntemor, 0-2 
Lagoa - Almansitense, 0-0 
Aljüstrelense ’■ Almada, 0-2 
PInhaInovense.rPalmelense, 1-0. 
Portel - Lüsitano de êvora, 0-6: 
Sebcal - Vasco da Gama. 2-1 
Pescadores - Ourique, 4-3 
Quarteirense - Lüsitano VRSA, 3-2 
Est Verrdâs Novas - Desp. Beja, 3-1 
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Vamos ter liga 
âj^^ltimajornada, 

aoiMlttniinuto! 
Bern prégava Frei Inâc 
nâo ouça. O Bepf- 

cerimj 
Alvalade jâ jusWicavam. 

gaminhos e rivaldades! A 
novo e, SPOlfriNG e 
uam com as melmas possij 

pergi 
que 
ferry 
ani 
PO 
de veii|l||^ï^a, Liga Profis^ 
vantag^ natural para 
ponto qüe mantém à 
Interes^^te, quem di 
Os respS^sqveis do 
esfregam als«jâ,os de'^œn 

sempre quem 
aos seus 

ragot^a festa 
ta nâo 
. Liga 

do 
idades 

bl, corn 
devido ao 
das Antas. 

ga se imciou... 
Gil Vicente 

pelo inesperado 
brinde de entra^“^ft‘ Sffnheiro extra nos seus 
esvaziados cofres. O resultado desportivo também 

TRANSITO ? NOTICIAS ? 
TEMPO ? DESPORTO ? 

INFORMAÇÂO PERMANENTE 

GRV 
R D I 
INTERNATIONAL TORONTO 

TORONTO’S MOLTi(^ 

tOvt. MUKAS U! ‘ 
•JE RÂDIO AC ; J 
DA CULTURA 

=>ORTUGUES.. 

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

CIRV-FM A ESTACÀû 
DO FUTüROÜ! 

gUunaL SUPERm 

SERViNDO MAIS 
DOZE GRÜPOS 

ÉTNICOS 
AO SUL DO 
ONTÂRIO 

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

FESTIVAL PORTUGUÊS RÂDIO EIIIVISÂO 

conta, claro! f- 
E O mais curioso é que, para atingirerna^^as'metas, o Salguéj|jps tem de 
ganhar, o Sporting tem de ganhar e jjÆlc. do Porto ar Sem 
esquecer que o Setübal, o Farense e o Rio Ave, tambér 
grande final de LIGA vamos ter! 
Imaginem o clima dos jogos Salgueiros 

U. LeiriâiiEârense - Bqlnnenses e Rio. 
Sporting; Gil 

dvercalAlùitb 
corre: 
O SANTA CLA^^^^^consegipu 
a experiência agi»^^H|'ida, deve 
Para^ll^ b seu lîjp^ temos o 
Jogq^^H|tima jornaHa, a ï». Todos’ 
dia ^^^Bdos à mesrha hor J ou seja 
Santl^lR - Guim^fes; pÆfica - Maritimo; Salgueir^ 
U. Leiria; Faren||^^Hj|kénses; EAmadbra - Campom; 
Porto;^oavista ^^^^HrRio Ave - Alvé" ' 
BonitoT^&Oi dû' 

har. Que 

etùbal 
as vào 

ejado lugar na |a. Liga m3 
he a subida na pi^xima époc 

Rei-morto, reQiosto! 
erâo disputado^no domir_ 

:00 aih: j/ 
'ètùbal 
icente 

wm 'wmsmmmm* 

Ft 
Veja domingo 
pela manliâ em 
The New VR 
o Festival 
Portug^ês-TV 

7- Acontecimentos Comunitârios 
2- Nossa gente e suas /estas 
3- Curiosidades 
4- Cantigas 
5- Noticias de Portugal 

e do Mundo Às 08:00 am e até às 09:00, 
& Desporto alegre o seu despertar com 

Festival Português no Canal 20. 


