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Camar 
Os pintores luso-canadianos Paiva de Carvalho, Mia Azevedo e 
Hildebrando Silva, por iniciativa do Vereador Mârio Silva e da Aeademia 
do Bacalhau, exposeram 30 quadros da sua autoria -10 de cada um dos 
artistas-, na imponente Rotunda da Câmara Municipal de Toronto. 
Présentes na abertura nào so os artistas e familiares, como também muito 
publico simpatizante da arte e, naturalmente, dos pintores em causa. 
Segundo foi mencionado pelo Vereador Mario Silva, foi a primeira vez que 
3 artistas plasticos luso-canadianos exposeram os sens trabalhos na Câmara 
Municipal de Toronto, o que diz bem do interesse que começa a 
despertar nas entidades oficiais da Municipalidade as actividades e 
as iniciativas dos luso-canadianos. 

Encerrou no passado domingo, em beleza, a "13a. Semana Cultural 
Madeirense". 
Foi uma jornada de convivio, alegria, muita mûsica, cantigas, folclore e 
artesanato. 
A mûsica e som esteve a cargo de Julio Gouveia/ DJ Zip-Zip, e desfilaram 
varios artistas locais e convidados, com agrado geral. 
Na noite de fado, Manuel Moscatel e Januario Araujo acompanharam 
Otilia de Jesus, Humberto Silva e Luciana Machado com fidelidade 
e, as vozes, deram o sabor que a noite requeria e que a saudade 
exigia. 0 

No passado dia 18, 
Clyde Alves, 
actualmente 
aactuar 
no renascimento 
das novas 
produçôes 
de Broadway - 
o “Music Man” - e a 
desempenhar 
o papel do 
protagonista 
Tonuny Djilas, 
como actor, cantor 
e baJIarino, foi 
condecorado pelo 
Comité Fred 
Astaire, com o 
prémio Melhor 
Bailarino de 1999- 
2000, no Teatro 
Hudson de 
Nova lorque. 
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Coluna 
sem vertebras 
Somos realmente pessoas especiais e com uma 
forma de estar na vida muito propria. 
Nos, europeus, saimos das nossas terras à 
procura de novos horizontes, melhores condiçôes 
de vida e diferente educaçâo para os filhos. 
Trazemos "às costas" usos e costumes tâo 
enraizados que jamais os esquecemos e até os 
transmitimos aos nossos filhos e, se possivel, a 
quem nos rodeia. 
Pois! 
Por exemplo, trazemos connosco o vicio do 

futebol, a paixâo clubistica, o gosto de dar uns 
ponta-pés na bola. 
Pois! 
Vamos para os parques e fazemos desafios em 
beleza ao ar livre corn a familia, amigos e 
desconhecidos. O importante é a bola saltitante e 
fugidia... 
Pois! 
Por outro lado, temos futebol profissional e semi- 
profissional, campeonatos amadores de futebol 
de todas as idades e...nâo aparece ninguém para 
ver e apoiar! Porque sera? 
Que a qualidade nâo é das melhores, aceita-se, é 
natural, "Roma e Pavia, nâo se fizeram num dia", 
mas é preciso que os que gostam do futebol nâo 
se afastem dele. Como podemos ter um bom 

futebol se nâo houver aderentes e espectadores? 
A linguagem do futebol é universal, nâo é dificil 
de compreender, mesmo que os jogadores falem 
linguas diferentes da nossa. A finta, o ponta-pé, o 
falbanço, o golo, têm a mesma linguagem 
emocional e visual que em Portugal, no 
Afeganistâo, Angola, Japâo ou Canadâ. 
Curiosamente, o nosso RILHAS esta a treinar 
jogadores de futebol na Libia, e todos se 
entendem! 
Rapaziada, vamos à bola, onde quer que a 
bolinha ande a saltitar. 
Se quiserem bilhetes para o jogo do Varsity 
Stadium, domingo 28, entre o Toronto Lynx e o 
Boston, falem connosco. Temos bilhetes dos 
caros...gratis! 

JMC 

Olâ, gente amigal 

Vem ai mais fins-de-semana cheios de actividades. É 
Verâo, é época de festejar ao ar livre, sejam festas de 
indole religiosa, recreativa ou desportiva. 
No campo religioso, temos nos dias 27 e 28, as 
grandiosas festas do SENHOR SANTO CRISTO, na 
Igreja de Santa Maria, em Toronto. Dia 27, mudança 
da Imagem do Senhor às 17:30. No domingo, 28, 
Procissâo do Senhor Santo Cristo, corn saida da 
Igreja às 15:30 horas, corn o giro habituai. Petiscos, 
bazar e muita mûsica. Na RTPi poderâo ver em 
directe as Festas do Senhor Santo Cristo dos 
Milagres em Ponta Delgada. 

Em Mississauga, de 26 a 28 de Maio, a 
CARASSAUGA-2000, corn o Pavilhâo Português 
aberto no Clube Português de Mississauga. É o 15o. 
Festival Anual de Culturas onde pode apreciar os 
usos e costumes de 17 paises e, ainda, sua mûsica e 
sabores. Nâo faltem no Clube Português de 
Mississauga onde encontrarâo a comida tipica 
portuguesa, artesanato, folclore e mûsica. 

No fim-de-semana imediato, a partir de quinta-feira, 
dia 1 de Junho, iniciam-se os festejos do DIA DE 
PORTUGAL, DE CAMÔES e DAS 
COMUNIDADES, realizaçâo da ACAPO-Aliança 
dos Clubes e Associaçôes Portuguesas do Ontârio. 
No dia 1, abertura oficial da SEMANA DE 
TORTIJGAL no Consulado-Geral de Portugal em 
Toronto, às 17:30. 
Dia 3 de Junho, às 11 da manhâ, colocaçâo do ûltimo 
galhardete da Semana de Portugal em frente à Nova 
Era. 
Depois, com inicio às 13:00 horas, TARDE 
CULTURAL na Dufferin Mail, corn a participaçâo 
dos Ranchos da Casa do Benfica, Escola Portuguesa 

do Clube Transmontano, Casa dos Poveiros, Arsenal /College e Crawford. Às 20:00 horas, Noite Cultural 
do Minho, Peniche, As Tricanas, F.C. do Porto, Casa l no First Portuguese C.C.C. 
do Alentejo e Associaçâo do Minho. ^o dia 10 de Junho, sâbado, às 11:00 da manhâ, a 
No dia 4 de Junho, às 09:00 da manhâ, finais da Taça f grande PARADA da Semana de Portugal, corn saida 
Camôes no Ursula Franklin Stadium (Brockton H da Lansdowne e Dundas. 

' Stadium). J? i /V Æ, 
/Âs 10:15. IÇAR DA^BANDETRA. na Camara-.' 
Municipal d^_lbrnntn,,As 11:45, HOMEN^SEM 

ÀÜ^ PION^OS^no High Park:  
As 17:00 horas^Dia de Camôes-Arco Iris, no Woody's., 
Dia 5 de Junho, às 20:00 horas, demonstraçâo de 
Artes Marciais na Casa do Alentejo. 
Terça-feira, 6 de Junho, Torneio de Golf do 
Portuguese Club of Mississauga, no Richview Golf 
Club. Às 19:00 horas, Jantar do Torneio de Golf, no 
Clube Português de Mississauga. 
Dia 7 de Junho, às 19:00 horas, finais de Ping-Pong 
no Sporting C.P. de Toronto. 
Quinta-feira, dia 9 de Junho, corn inicio às 20:30 
horas, Noite Cultural Açoriana na Casa dos Açores. 
Sexta-feira, dia 9, às 11:00 da manhâ, Proclamaçâo do fDlA DE PORTUGAL no Queen's Park. Às 19:00, 
Homenagem a Camôes, no Camôes Square, na 

A partir das 15:00 horas, festividades no Bellwoods 
Park, com o 7o. Festival de Folclore "Raizes do Nosso 
Povo" e variedades. 
Actuam Oshawa Portuguese Club, Peniche C.C., 
Searas de Portugal, Catarina Cardeal, Grupo 
Folclôrico da Escola de Português do C. 
Transmontano, F.C. do Porto de Toronto, 
CLEMENTE-vindo de Portugal, conjunto Jovem 
Império, Rancho da Nazaré, APRESENTAÇAO DE 
PLAÇAS, Isabel Sinde, Casa do Alentejo, Arsenal do 
Minho, Shawn Fernandes e PEDRO ABRUNHOSA- 
vindo de Portugal. 
Domingo, dia 11 de Junho, continuaçâo das festas no 
Bellwoods Park, com inicio às 15:00 horas e actuaçôes 
do Rancho da Casa do Benfica, As Tricanas, Luso- 
Can Tuna, conjunto Português Suave, Casa dos 
Poveiros, SORTEIO DE PATROCINADORES, 
Guida Figueira, Clube Académico de Viseu, Sporting 
C.P. de Toronto, Armando Jorge e Fâtima Ferreira, 
conjunto Tabu, JOSÉ CID-vindo de Portugal, com a 
colaboraçào da Associaçâo Cultural do Minho e da 
Aliança dos Artistas Comunitârios. 
Uma festa em grande. A festa de todos nos. Nâo 
faltem corn a vossa presença na SEMANA DE 
PORTUGAL, DE CAMÔES E DAS 
COMUNIDADES PORTUGUESAS, de 1 a 11 de 
Junho de 2000. 
Informaçôes: (416) 536-5961, ou via Fax: 
(416) 536-8055. 

Como vêem, muito por onde escolher. Divirtam-se 
em paz e corn muita saûde. 

JMC 
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todos habituou. Recuperou um pouco 
fisicamente, abandonou a cadeira de 
rodas mas, o coraçâo, as pernas e as 
costas, mantêm-se débets, nâo 
permitindo que o Joaquim Rebelo faça 
uma vida absolutamente normal. Corn 
orgulho contou-nos que "era o melhor 
atirador de Sâo Miguel" mas que, 
devido aos problemas de saùde, jâ nâo 
dâ um tiro hâ muitos anos... 
Desde 1989 que o Joaquim Rebelo esta 
reformado. 
Também nos disse que "podia ser 
milionârio se fosse ambicioso e se 
tivesse melhores sôcios que aqueles 
corn quem negociou". 
A vida é assim mesmo, nada a 
modifica. 
No campo social o Joaquim Rebelo nâo 
foi um grande aderente por 
"esquisitices" entre amigos e 
regionalismos. 
Quando chegou em 1957 ainda foi 
sôcio e colaborador da entâo "Casa dos 
Açores" que nunca chegou a sê-lo... 
Foram seus mentores e organizadores o 
Venâncio, o sogro do Carteiro, o 
Manuel Câmara, o Manuel de Melo, o 
Mariano da Cunha Alvares Cabrai, e 
outros, mas nâo resultou. 
O Jack Rebelo é um grande devoto do 
Senhor Santo Cristo dos Milagres. Nas 
mais de 60 idas a Sâo Miguel em todos 

Da esquerda para a direita, Eugénio, Antonieta, Joào de Deus, Maria Antonieta (mâe), Ana, Odete, 

Jack Rebelo (pai), Fdtima, genre Joào Manuel Saraiva e Màrio Rebelo. Uma familia grande e feliz. 

Em Toronto, funcionârios da a familia Rebelo. O Antonio Sousa, da 
Imigraçâo e o intérprete terceirense Nazaré, convenceu o Joaquim a ficar. 
Meneses, enviaram-nos para um E, felizmente para todos, tudo acabou 

estes anos nunca faltou às festas 
de Ponta Delgada por altura do 
Senhor Santo Cristo. E, neste 
ano de 2000, la foi feliz para 
Sâo Miguel logo apôs esta 
entrevista. Na Procissâo do 
Senhor Santo Cristo dos 
Milagres, em Ponta Delgada, é 
que se sente bem. Bern consign 
e com o mundo que o rodeia. E 
esquece o muito que jâ passou... 

JMC 

Joaquim do Canto Freitas Rebelo é um 
pioneiro em vârios sentidos. Foi dos 
primeiros a chegar e o primeiro em 
determinadas iniciativas comerciais e 
indûstriais... 
Joaquim do Canto Freitas Rebelo 
nasceu em Ponta Delgada, Sâo 
Miguel-Açores, no dia 8 de 
Março de 1924. 
Depots dos estudos primârios foi 
funcionârio da Junta Autônoma 
dos Portos de Sâo Miguel. Fez o 
Serviço Militar nas Ilhas Terceira 
e Sâo Miguel. Acabado o Serviço 
Militar, Joaquim Rebelo foi para 
a Companhia dos Carregadores 
Açorianos. Esta Companhia fez o 
Teatro Micaelense e o Joaquim 
Rebelo passou a condutor da Em 

camioneta de serviço do Teatro. 
Devido a "jogos de interesses" a 
Companhia foi adquirida pelo 
Eng. Damiâo e, o Joaquim 
Rebelo, também mudou, fazendo 
parte da transaçâo... Mais tarde 
saiu para a Fâbrica do Açucar. 
Joaquim Rebelo conheceu e 
casou corn Maria Antonieta de 
Freitas Rebelo, cerimônia que 
teve lugar na Igreja de Sâo José, 
Igreja da Freguesia onde nasceu a 
Maria Antonieta em 29 de 
Fevereiro de 1926. O enlace teve 
lugar em 1946. 
Em Sâo Miguel nasceram os 
filhos Joâo de Deus Rebelo 
(Director Escolar, em Toronto), 
Odete, Fâtima e Ana Rebelo e, em 
Toronto, nasceram Màrio Rebelo 
(Canalizador), Eugénio (Empreiteiro) e 
Ana Rebelo. O casai Rebelo jâ tem 4 
encantadoras netas. 
Maria Antonieta e Joaquim Rebelo (e 
os filhos jâ nascidos na altura) 
chegaram ao Canadâ em Junho de 
1957. Partiram de Sâo Miguel no barco 
"Fumas" até Santa Maria. Depots, num 
aviâo da Pan Am, voaram até Toronto. 

"Farm" onde os puseram num barracâo 
e numa cama de enxerga. Desolado 
corn a situaçâo logo o Joaquim Rebelo 
disse para a mulher que iam regressar a 
Sâo Miguel. De fato novo no meio do 
esterco, nâo dava... 

cima uma parodia entre amigos onde se reconhece Jack Rebelo 

e José Porto. Em baixo, a familia Rebelo, na viagem entre 

S. Miguel e Santa Maria, no barco Fumas, em 1957. 

Corn a ajuda de um vizinho "farmeiro", 
a familia Rebelo partiu p'rà Front 
Street... très dias depois! Conseguiram 
entender-se corn um "taxista" e 
chegaram â Nassau Street... Por sorte, 
Joaquim Rebelo viu o seu amigo 
Manuel Câmara -o homem mais forte 
que jamais encontrou-, que muito o 
ajudou. As lâgrimas correram neste 
encontro de amigos. A vontade de 
voltar aos Açores mais aumentou entre 

por correr da melhor maneira. O 
Manuel Câmara arranjou um trabalho 
de jardineiro para o Joaquim. Depois, o 
Oliveira da Candelâria, cantador ao 
desafio -jâ falecido, arranjou-lhe 
colocaçâo na Robert Summerville 

Pipelines onde trabalhou 
cerca de 4 anos e aprendeu a 
profissâo de canalizador. 
Paralelamente, Joaquim 
Rebelo, homem de acçâo, 
abriu uma mercearia na 
Nassau que, apôs 5 meses de 
serviço, vendeu a um amigo 
da Madeira que jâ regressou 
à sua ilha. 
Na Euclid e Dundas, abriu a 
primeira loja de 
canalizaçôes luso- 
canadiana, a New Hardwick 
Plumbing & Heating 
General Construction, que 
durou 36 anos. Isto, 
simultaneamente corn o Joe 
Pinheiro, que foi o primeiro 
a abrir uma casa de serviços 
de electricidade, corn o seu 
nome prôprio. 
Recordando os velhos 
tempos Joaquim Qack) 
Rebelo, contou-nos que ao 
seu amigo madeirense 
Manuel Freitas, durante 
estes anos, comprou 11 
carros! Em 1963, o Joaquim 
Rebelo abriu o California 
Pat Shop, o primeiro na 

comunidade, que manteve cerca de très 
anos. A sua companhia de artigos de 
canalizaçâo, aquecimento e construçâo 
civil, progrediu e prosperou. Mas, hâ 
sempre um mas... 
Em 1989, um fogo destruiu 
completamente a sua loja de artigos de 
canalizaçâo e, foi para o hospital, para 
tratamento. Complicaçôes vârias 
provocaram problemas graves que 
îorçaram os médicos a uma 
operaçâo à coluna. Saiu do 
hospital em cadeira de rodas. 
O Liberal Medeiros, da 
ourivesaria, foi um dos que o 
acompanhou nesse momento 
dramâtico da sua vida, 
sabendo bem do seu 
sofrimento. Desde ai que o 
Joaquim Rebelo, Jack para os 
amigos, nunca mais foi o 
homem forte e valente que a 
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A popular colectividade minhota 
Arsenal do Minho, em Toronto, esta 
num momento bom da sua jâ longa 
existência. O présidente do executivo 
do Arsenal do Minho, o conhecido 
empreiteiro Bernardino Ferreira, 
esteve na nossa Redacçâo dando 
conta das actividades do clube para o 
Verâo de 2000. 
-Bom, neste momento estamos com o 
Torneio Inter-Clubes de Sueca, um 
Torneio que iniciamos em 1993 com 
grande êxito... 
-Porquê so agora o segundo Torneio? 
-Houve varios factores... Mudança de 
Direcçôes, falta de tempo e de apoios, 
ajuda de patrocinadores, etc... Isto dâ 
muito trabalho e requer muita 
paciência. Quando voltei à Direcçâo 
do Arsenal do Minho, recuperei o 
Torneio e o resultado esta à vista. 9 
clubs em compita e alguns com duas 
equipas. As sextas-feiras estao 
animadas no Arsenal do Minho. E, 
felizmente, temos optimos prémios 
para os vencedores. 
-Tanta trabalheira no clube nao 
prejudica o seu negôcio? 
-Claro que sim!-Anuiu Brnardino 
Ferreira.-Mas alguém tern que andar 

para a frente... Mesmo assim o meu 
maior problema é a falta de 
trabalhadores. Ando sempre à 
procura de Carpinteiros de 
construçâo de casas novas... 
-A sua companhia esta no Sindicato? 
-Sim, sim. Pertencemos à Local 183. 
-Vai haver em breve eleiçôes, quai é a 
sua opçâo, ou nâo pode dizer? 
-Digo, digo, nâo tenho nada a 
esconder. Alias, nas passadas eleiçôes 
nâo votei no Tony Dionisio e sua 
équipa mas reconheço que estava 
enganado. Quem confessa o pecado 
merece ser perdoado. Este ano faço 
campanha pelo Tony Dionisio pois 
reconheço que tem feito um trabalho 
magnifico em favor dos membros do 
Sindicato. Acho que o Tony é o 
homem certo no lugar certo! Apelo, 
alias, para que os sôcios da Local 183 
dêem o seu apoio à équipa do 
Dionisio... 
-Voltemos ao clube... Que hâ de novo? 
-Bom, andamos a angariar apoios 
para a gravaçâo de um CD do 
Rancho Folclôrico do Arsenal do 
Minho. Temos muitas saidas este 
Verâo e os componentes do Rancho 
merecem esta atençâo. Trabalham 

muito e bem. Temos mais surpresas 
mas nâo sâo convenientes as 
divulgaçôes por agora... 
-Como funciona a sede, todos os dias? 
-Sim, a nossa sede abre todos os dias 
das 20:00 à meia-noite. Sexta-feira é 
dedicada à Sueca. Ao sâbado, ensaios 
do Folclore e, convivio gérai, nos 
restantes dias. 
-Ouvimos uns rumores sobre uma 
grande festa no Verâo, o que hâ de 
verdade? 
-Bom, faz parte das surpresas que hâ 
pouco falei... -Depuis de rir, concluiu.- 
Vamos realmente fazer um grande 
Arraial Minhoto no Portuguese 
Canadian Youth Camp, o jâ 
conhecido Parque Camôes, no fim-de- 
semana de 24 e 25 de Junho. No 
sâbado à noite o Arraial Minhoto- 
"Noite de Sâo Joâo", corn milhentas 
concertinas e cantigas ao desafio, 
comes-e-bebes, etc... etc... No 
domingo, 25, o tradicional pic-nic. 
Uma experiência que espero venha a 
resultar em cheio! 
O Bernardino Ferreira é um puro 
entusiasta de tudo quanto faz, 
particularmente, se sâo coisas 
relacionadas corn o Minho e o 

Arsenal do Minho de Toronto. Nâo 
deixa nada a meio. Quem quiser mais 
pormenores sobre as festas do 
Arsenal do Minho, ou sobre trabalho 
na sua firma, contactem sem 
hesitaçôes para (416) 505-3392. Hâ 
sempre uma voz amiga do outro lado. 
A abertura oficial do Parque Camôes 
serâ no dia 25 de Junho, por altura do 
Pic-nic do Arsenal do Minho de 
Toronto. 

JMC 

10 iovens da diaspora participam sexta-feira no seu V Festivai 
A cançâo ligeira portuguesa vai estar 
em destaque, sexta-feira à noite, em 
Matosinhos, no 1° Festival Jovem das 
Comunidades Portuguesas, uma 
iniciativa que pôe a concurso 10 
müsicas interpretadas por portugueses 
a residir no estrangeiro. 
O 1° Festival Jovem das Comunidades 
Portuguesas,. uma iniciativa da 
secretaria de Estado das 
Comunidades e da RTP internacional, 
é destinado a portugueses e luso- 
descendentes residentes no 
estrangeiro corn idades 
compreendidas entre os 16 e os 30 
anos. De acordo corn o Regulamento, 
o festival tem como objectivos 
promover e divulgar a cançâo ligeira 
portuguesa, descobrir novos 
compositores, autores e intérpretes da 

müsica portuguesa nâo residentes em 
Portugal e aproximar todas as 
comunidades émigrantes espalhadas 
pelo mundo através da müsica. Os 
promotores da iniciativa realçaram 
que este festival vai "demonstrar que 
também nesta matéria haverâ uma 
afirmaçâo de qualidade", uma vez que 
muitos dos potenciais concorrentes jâ 
"sâo figuras de top nos paises de 
acolhimento, embora ignorados em 
Portugal". Catarina Alves Cardeal, do 
Canadâ, é a primeira jovem a subir ao 
palco do Centro de Desportos e 
Congresses de Matosinhos para 
interpretar a cançâo "Sonhos e Marés", 
seguindo-se Gilberto Manuel Alves 
Ferreira, de França, corn a cançâo 
"Longe da Vista". A cançâo "Sozinho 
no quarto", de Marcos Matias e 

Atlânticos Band, da Alemanha, é a 
terceira müsica a ser ouvida. A quarta 
cançâo a entrar em palco, "Sou jovem 
e crente", é interpretada por Guida 
Figueira, do Canadâ, e a quinta, 
"Lusa", é cantada por Helena Garcia, 
também do Canadâ. Sarah Pacheco, 
do Canadâ, interpretando "Eu sou" é a 
sexta jovem a apresentar a sua cançâo, 
seguindo-se Bethanie Maduro, dos 
Estados Unidos, corn a müsica "Nada 
mais" e Margarida Mugabguiane, de 
Moçambique, que apresenta 
"Lâgrimas de Chuva". Em nono lugar 
surge a cançâo "Aqui Estou", de Silvia 
Medeiros e Maria Jülia Medeiros da 
Rosa, da Austrâlia, e em décimo e 
ültimo lugar vai subir ao palco Silvia 
Saramagaio, da Suiça, corn a müsica 
"Canta". Estas 10 cançôes finalistas 

foram escolhidas por um jüri 
composto pelos cantores Simone de 
Oliveira, Paco Bandeira e Mafalda 
Arnauth, pela modelo Nayma e pelo 
présidente da Câmara Municipal de 
Matosinhos, Manuel Seabra. 
A RTP vai colocar à disposiçâo dos 
ôrgâos de comunicaçâo social 
espalhados pelo mundo o sinal desta 
emissâo, que poderâ ser transmitido 
livremente. 
A RTPi e a RTP Africa transmitem, 
desde o dia 16, os telediscos das dez 
cançôes concorrentes pela ordem de 
apresentaçâo no festival, para que os 
telespectadores de todo o mundo 
possam votar telefonicamente. A esta 
votaçâo dos portugueses espalhados 
pelo mundo juntam-se os votos do jüri 
de selecçâo. 

PORQUE O IMPREVISTO 
[ÂO TEM HORA MARCAD. 

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

e informe-se sobre pianos especiais como: 

Seguros de vida, acidentes, doenças 
Seguros de hipoteca 

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

TEL: (416) 823-0665 

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

DANIEL FERNANDES 
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David Costa 

^Associates 
^ Lawyers!Advogttdos 

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

VISO Shipping Inc. 
Carga para todo o mundo...Teh 533-9127 

Viseu Electric Inc. 
Os especiaHstas dos TlO/220 volts Tel: 531-2847 

 896 College St, Toronto  

"A cerveja dos 
portugueses" 

CENTRAL TICKET DEFENCE 

Defesa de todas as 
militas de conduçào. 

861 College St., Toronto Tel: 565-7821 

Xew €a§a Abril 
RESTAlIllAiVT CATEltlAG 

^aniiâtio TSatuts & 

desâtw T3tàs 
TCL:(416)654-9«96 / 654-8507 
rAX;(416)654-9058 
475 04KW00D AVENUE. TORONTO. ON M6E 2W4 

ORBIT OïQCC 
8881 

SATELLITE SYSTEMS V 
(905) 670-3660 ou 1-877-672-4848 

6985 Davand Dr, Unit #7, Miss. 

Tel:(416) 534-3847 

Encomende na 
CALDENSE 

todo 0 tipo de 

bolos e 0 

saboroso pào 

português 

1209 Dundas St. West, Toronto, Ont. M6J1X3 

TEL: 416 536-2362 

1445 Dundas SU W. 
TORONTO 
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Dany, Elvio Fernandes, Rui Gomes e o jornalista Silvio Mendes deram mais um 
"ar da sua graça" com a graça que Ihes é reconhecida. E, Vania Fernandes, 
"encheu" com a sua voz forte e bonita as almas présentes. No domingo, fim-de- 
festa, foi o bom-e-o-bonito... 
Petiscos à madeirenses Dia da Juventude, com o présidente Salomé Gonçalves a 

entregar medalhas de mérito aos jovens estudantes que participaram na Festa do 
Desporto Escolar na Regiâo Autonoma da Madeira. Seguiu-se uma intéressante 
palestra do Professor Dr. José Carlos Teixeira que esteve recentemente na 
Madeira e lançou um novo livro sobre a nossa vivência no Canada, em Lisboa. 
Depois, aquela festa, bem mais fâcil de ver do que de descrever... 

Os endiabrados Vânia Fernandes, Danny, Flvio Fernandes, Rui Gomes -um 
"portista" da cidade Invicta, radicado na Madeira hâ 20 anos- e Silvio Mendes, os 
locals Joâo Neves e Décio Gonçalves, e os elementos do Rancho Folclôrico do 
CMC-MHCC, "puxaram" pelo püblico e foi um encerramento em beleza, corn 
toda a gente a cantar e a bailar. 
Parabéns, tudo bem quando acaba bem! 

JMC 

O MILÉNIO 

LO sucesso na l’* pessoa^ 
Clyde Alves nasceu em Brampton, 
Ontario, filho de Ermidio Alves, 
natural da Amadora e de Teresa 
Alves, nascida na ilha de S. 
Miguel. Desde tenra idade, 
começou a cantar, dançar e actuar. 
Corn a idade de 10 anos, Clyde 
ingressou na Escola Nacional de 
Ballet e especializou-se, desde 
entâo, em vârios tipos de dança, 
nomeadamente em sapateado, 
jazz, acrobâtica e ballet. Aos 
dezasseis anos, Clyde completou 
todos os exames de dança e 
conseguiu o diploma de professor 
(Teacher ' s Certificate Diploma) 
com distinçâo. A partir dai, 
começou a dar aulas em vârios 
estüdios de dança e coreografou 
vârios numéros vencedores de 
prémios. Durante onze anos. 

lutador corn mais progresso em 
1996 e o melhor jogador do ano 
em futebol americano, em 1997. 
Aos dezasseis anos, Clyde 
conseguiu o primeiro trabalho em 
teatro na peça da Walt Disney “A 
Bêla e o Monstro”, em Toronto. 
Meses depois foi contratado para 
participar na mesma peça, em 
Viena de Austria. Logo que 
terminou este contrato, regressou 
a Toronto corn o teatro musical 
“Swing” onde permaneceu até ao 
encerramento do mesmo a 31 de 
Agosto de 1997. Durante estas 
exibiçôes, Clyde conseguiu 
conciliar o trabalho corn o estudo 
e terminou o seu curso na 
Mayfield Secondary School onde 
obteve o diploma com distinçâo. 
Quando terminou os estudos. 

Clyde competiu no sector da 
dança, através do Norte América, 
tendo conseguido vârios titulos, 
tais como: Master Dance, Jr. Mr. 
Dance, Teen Mr. Dance, Soloist 
Champion no Rising Star que teve 
lugar na Toronto National 
Exhibition. Finalmente, a 7 de 
Julho de 1998, conseguiu o titulo 
nacional de Melhor Bailarino do 
ano de 1998, em Arlington, 
Virginia, nos Estados Unidos da 
América. Recentemente, terminou 
a coreografia corn os artistas do 
Canadâ do grupo VIP (Voices in 
Public). 
Quando estudante, Clyde 
frequentou a escola “Mayfield 
School of the Arts”, em Caledon, 
Ontario, onde se especializou em 
artes vocais, dramâticas e dança. A 
müsica foi outra ârea de estudo 
que o fascinou, principalmente o 
piano e a guitarra que estudou 
durante os anos escolares. Clyde é 
o que os especialistas em educaçâo 
gostam de classificar como 
“estudantes priviligiados”, uma 
vez que também brilhou na ârea 
do desporto, particularmente em 
futebol americano, luta livre, 
rugby, futebol, ginâstica, 
patinagem artistica e hôquei, 
tendo conquistado troféus de o 

Clyde recebeu o prémio de dança 
do 12° ano e a carta de dança do 
13° ano, um troféu que reconhece 
o ârduo trabalho e dedicaçâo nos 
programas de dança. Em 1998, 
participou no festival de drama do 
Sears e conquistou o prémio de 
Melhor Actor. 
Em Setembro de 1998, Clyde fez 
uma audiçâo para o teatro musical 
“Fame”, dos Estados Unidos e foi 
contratado como bailarino, cantor 
e actor para este percurso de 
quarenta cidades norte 
americanas. Em 1999, conseguiu o 
papel de acçâo no festival de 
Stratford para a produçâo de 
“West Side Story”. Em Fevereiro 
de 2000, a câmara municipal de 
Brampton presenteou-o corn o 
prémio de artes desta cidade. 
Também em Fevereiro do 
corrente, juntou-se ao 
renascimento do “Music Man” 
corn o papel de Tommy Djilas 
como actor, bailarino e canton 
Agora, mais precisamente no 
passado dia 18, foi a, vez de 
Broadway, em Nova lorque, lhe 
entregar o prémio de Melhor 
Bailarino. O Clyde Alves continua 
a dedicar a vida e o talento à arte 
e à criaçâo de novos trabalhos 
dentro das artes dramâticas. 

J 
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luso-Canadianos expoëm na Câmara de Toronto 
Mais atitudes do género sâo 
necessârias para que a Comunidade 
luso-canadiana seja reconhecida 
como merece. 
O présidente da Academia do 
Bacalhau agradeceu aos responsâveis 
Municipais pela simpatia de cederem 
a Rotunda para a exposiçâo e pediu 
para que outras iniciativas possam ter 
lugar na Rotunda relacionadas corn a 
Comunidade e as suas actividades e 
tradiçôes. 
Mario Silva ofereceu a cada um dos 
artistas um certificado Municipal 
relative à exposiçâo. 
Mia Azevedo, estava felicissima. 
Apresentou 10 bonitos trabalhos 
quase todos eles feitos para a 
exposiçâo da Câmara Municipal, 
uma vez que tem uma outra 

exposiçâo em Ajax. 
Hildebrando Silva, deu-nos corn o 
talento conhecido, imagens da velha 
Toronto -recordar é viver!- e o retrato 
de Mario Silva, impecâvel. Por fim, 
Paiva de Carvalho, que pintou 
metado dos quadros para esta 
exposiçâo e, a outra parte, da sua 
vasta e valiosa colecçâo de pinturas, 
uma pintura cheia de intuiçâo e força 
interior. Cada um à sua maneira, 
deram mais beleza e cor à imponente 
"sala de visitas" da Câmara Municipal 
de Toronto. 
"A arte fala pelo artista", disse na 
altura Paiva de Carvalho. Estes 
artistas falam pela Comunidade, 
acrescentamos nos. Obrigado Mia, 
Hildebrando e Paiva de Carvalho. 

JMC 

LfÆVlJll 
SA TELLITE SYSTEMS 

com a 

iiiiiiiiiiiiiiiiis iiiiii! 

6985 Davand Dr. Unit #7, Miss., Ont. 

TEL: (9051670-3660 a 1-877-672-4848 

Personalidade 
da semana 
José Hermano Saraiva 

(1919-) 
Historiador e jurista português 
natural de Leiria. Licenciou-se em 
Direito em 1940 e em Ciências 
Histôrico-Filosôficas em 1946. 
Exerceu a advocacia e a actividade 
docente no ensino liceal, no 
Instituto Superior de Ciências 
Sociais e Politica Ultramarina e na 
Faculdade de Letras de Lisboa. 
Pertenceu a vârios organismos 
oficiais e desempenhou os cargos 
de ministro da Educaçâo Nacional 
(1968-1970) e de embaixador de 
Portugal no Brasil (1972-1974). É o 
secretârio-geral da Academia das 
Ciências de Lisboa. Desde 1974, 
tem-se dedicado sobretudo à 
investigaçâo e à divulgaçâo 
histôrica, tornando-se célébré corn 
os sens programas de radio e 
televisâo (O Tempo e a Alma, 
Madrugada e Maresia, Histôrias de 
Cidades e, mais recentemente, 
Histôrias que o Tempo Apagou). 
Neles se revelou um comunicador 
nato, conseguindo imprimir aos 

factos e episôdios narrados um 
aspecto de naturalidade e 
familiaridade, por vezes mesmo 
pitoresco, que cativa as audiências. 
Como escritor, dedicou-se à fieçâo 
e ao teatro, publicando Ventos 
Vindos dos Montes (1944), 
Dinheiro mal Ganhado (1949, 
primeiro prémio do «Teatro dos 
Povos», instituido pelo antigo 
Secretariado de Propaganda 
Nacional) e Caminho da Esperança 
(1960). Tem ainda uma vasta 
bibliografia nas areas do direito e 
da histôria, corn obras como Liçôes 
de Introduçâo ao Direito (1963), A 
Formaçâo do Espaço Português 
(1963), A Crise do Direito (1964), 
O Constitucionalismo Monârquico 
e a Politica Ultramarina ( 1964), A 
Revoluçâo de Fernâo Lopes (1976), 
A Vida Ignoradà de Camôes 
(1978), Histôria Concisa de 
Portugal (1978) e O Tempo e a 
Alma ( 1986, dois volumes). 
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—liBOlo^Ias -■ 
0 achamento do Portugal brasileiro 
Porque a minha profissâo primâria é a de escriba e servidor da Lingua Portuguesa, vou hoje enaltecer, com a 

Verdade que a Histôria da Humanidade the atribui e ajustiça que os bumanos da Terra fazem valer, vou 
enaltecer, dizia, um importante acontecimento do Portugal universalista - a descoberta do Brasil, de que se 

comemoram os 500 anos. Tanto mais que, se a Lingua Portuguesa é hoje uma das mais faladas no Mundo, isto sô 
O devemos ao pais-irmâo. Ironicamente, foram os portug^eses de 1500 que o achariun, mas Portugal - através da 
expansâo da nossa Lingua - deve ao Brasil um enorme saldo positivo, demonstrado pela soUdez, pela estrutura, 
pela continuidade bêla, expansiva e irreversivel, que o povo brasileiro soube dar à Lingua Portuguesa, tomando- 

a com amor infinito. E, como dizia Santo Agostinho : « A medida do amor, é o amor sem medida ». 

oi a 22 de Abril de 1500, que a 
frota sob o comando de Pedro 
Alvares Cabrai, corn destino ao 

Oriente, avistou uma nova terra na 
parte ocidental do Atlântico Sul. A 25 
de Abril, a esquadra lançou ferro 
numa baia, a que chamaram de Porto 
Seguro. Pedro Alvares chamou-lhe 
terra de Vera Cruz, mas el-rei 
D.Manuel mudou-lhe o nome, em 
1501, para Santa Cruz. A madeira 
abundante, de cor vermelha, que 
existia nas suas florestas, conhecida 
como madeira ou pau brasil, tâo 
cobiçada na Europa nào sô para 
tinturaria, como para a construçâo de 
môveis, fez corn que em 1503 a terra 
fosse rebaptizada - passou a ser 
conhecida por terra do Brasil. 
A politica de sigilo por parte das 
autoridades, indica a possibilidade da 
terra jâ ser conhecida dos nautas 
portugueses - alguns, pelo menos. 

como Duarte Pacheco Pereira - e que a 
viagem de Cabrai nâo tenha sido de 
descoberta, mas sim de 
reconhecimento. Hâ também a 
possibilidade de D. Manuel saber, mas 
nâo ter nos sens pianos Pedro Alvares 
Cabrai no conhecimento da sua 
existência e que, sô por acidente - 
desvio das rotas habituais por mau 
tempo ou correntes mais fortes - ter 
ido Cabrai la parar e, ai, o rei ser 
obrigado a dar a mào à palmatôria, 
oficializando o achamento e 
reconhecendo Pedro Alvares Cabrai 
como « O homem que inventou o 
Brasil », para citar a bêla expressâo de 
Afrânio Peixoto. 
Corn Cabrai viajava Pêro Vaz de 
Caminha, escrivâo de bordo, o quai 
registou magnificamente a façanha 
para a posteridade, numa carta ao rei « 
nova do achamento desta Vossa terra 
nova », documenta que Capristano de 

ERVANÂRIA VrrÔRIA inc. 
PRODUTOS NATURAIS £ MEDICINA HOMEOPATICA 

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

Mun/üc mmi entrevista «mî n i^iüurista Homeopata 
Aiitàtiio Medeiros, jd coin nndtos (inos de expcricciti, 
ijue O potîerd (ijtidar na solnçdo dos sens problenuts. 

Abreu chama corn inteira verdade « a 
carta de baptismo do Brasil ». 
Durante anos, o Brasil foi altamente 
cobiçado por muitas naçôes europeias. 
Foi acossado pelos corsârios franceses 
nas suas costas. Os holandeses 
instalaram-se durante 24 anos e foram 
uma verdadeira ameaça para a 
portuguesidade brasileira. Corn a 
capital no Recife, dominaram a regiâo 
de Pernanbuco. Em 1654, em plena 
época da Restauraçâo, portanto, foi 
possivel expulsâ-los definitivamente e 
restituir a unidade portuguesa ao 
Brasil. E quando em 1807, o continente 
português foi invadido pelos exércitos 
de Napoleâo Qunôt), a familia real 
portuguesa foi para o Brasil, onde o 
pavilhào nacional continuou hasteado. 
A 26 de Fevereiro de 1808, a corte 
instalou-se no Rio de Janeiro, que se 
transformou numa verdadeira capital 
do reino português até ao ano de 1821, 
quando D.Joâo VI voltou a Lisboa para 
jurar a Constituiçào. Deixou no Brasil 
seu filho mais velho, o principe 
D.Pedro, que a 7 de Setembro do ano 
seguinte (1822) e nas margens do rio 
Ipiranga, declarou a independência do 
Brasil, sob forma de império. Como 
nâo é minha intençâo descrever aqui a 
Histôria do Brasil, senâo salientar a 

homenagem dévida às comemoraçôes 
do encontro de culturas, realço o facto 
de nunca se ter quebrado o vinculo da 
ligaçâo corn Portugal, mantendo-se, no 
feliz dizer de Pedro Calmon, « a 
unidade espiritual entre a velha 
Europa e a América de fala 
portuguesa». 
O Brasil constitui assim o exemplo de 
uma experiência multirracial ünica na 
histôria da colonizaçâo europeia. 
O Brasil nasceu para a histôria como 
produto da civilizaçâo portuguesa, 
corn mâgica mistura das formas de 
vida indigena e a riqueza do elemento 
negro, numa espectacular fusâo 
humana, criando assim um dos 
maiores paises do Mundo. Foi outro 
testemunho da « tropicalidade » do 
homem e mulher portugueses - para 
utilizar a sugestiva tese de Gilberto 
Freire - integrando-se na terra, 
desbravando e criando um conceito de 
raça que nenhum outro povo europeu 
conseguiu superar, nem mesmo 
igualar. 
E eis que durante cinco séculos, essa é 
a glôria do Português: forjar na terra 
do Brasil um outro Portugal, 
mantendo as raizes da sua origem 
comum - achando sempre um 
Portugal brasileiro. 

Santo Cristo 
As tradicionais festas do 

SENHOR SANTO 
CRISTO realizam-se este 

fim-de-semana na Igreja de 
Santa Maria, em Toronto. 

Sàbado, às 19:30 horas, 
mudança da 

Imagem do Senhor. 
No domingo, às 15:30 

horas, a Procissâo, que 
percorrerà ô giro habituai. 

Paralelamente, Arraial, 
Concertos e variedades. 

o MILENIO 
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SEXO - vamos falar 
Parqué falar de sexoP Falar de sexo nem sempre é fâcil, mas 

quando conversamos corn os nossos 
filhos acerca da sexualidade, estamos a 
dizer-lhes que nos preocupamos corn a 

sua saüde e felicidade. Muitos de nos nunca 
falamos de sexualidade com os nossos filhos e, 
por isso, pode ser dificil no principio. Nào se 
preocupe se você e a(o) sua/seu filha(o) se 
sentirem pouco à vontade. Depois de começar 
torna-se mais fâcil. 

PORQUÊ FALAR DE SEXUALIDADE? 
-Para satisfazer a curiosidade 
natural dos nossos filhos. 
-Para reduzir as suas ^0^, 

ansiedades e medos. ^ 
-Para ajudar a atrasar 
O começo da actividade 
sexual. 
-Para os informar acerca de 
doenças sexualmente 
transmissiveis como, por 
exemplo, VIH/SIDA. 
-Para os ensinar a teram 
uma atitude saudâvel em 
relaçâo ao sexo e ao amor. 

PISTAS PARA CONVERSA 
-Paie acerca da sexualidade 

corn O seu parceiro (marido, esposa) para se 
preparar. » 
-Vâ à Biblioteca para arranjar mais informaçâo 
sobre o tôpico da sexualidade que esta 
interessado(a) em falar. 
-Responda às perguntas quando elas sâo 
colocadas - pois pode nào haver outra 
oportunidade. 
-Nào tenha medo de dizer que se sente 
embaraçada(o); muitas vezes dizê-lo ajuda-a(o) a 
si e à(ao) sua/seu filha(o) a descontrair. 

-Tente ouvir calmamente, mesmo que 
nào goste do que estào a dizer. 

-Peça opiniôes deles no que diz 
respeito ao sexo. 
-Respeite a privacidade deles. 
-Nào queira perguntar-lhes tudo 

acerca das suas prôprias vidas 
sexuais, deixe que eles se abram 
quando se sentirem à vontade. 

' -Você, como màe ou pai, deve 
tomar a iniciativa para falar 
de sexo. 

Este texto foi extraido do 
Folhetim Informativo da PIN. 

Informaçôes: 
(416) 537-2455, Ext: 235. 

Sampaio critica 
polîtica portuguesa 
No primeiro dia de 
presidência aberta, Jorge 
Sampaio defendeu ser 
necessârio «elevar o 
debate politico». O 
Présidente da Repüblica 
teceu duras criticas aos 
politicos de «mâ fama». 
Jorge Sampaio criticou a 
politica que actualmente 
se faz em Portugal, bem 
como os seus intervenientes. O Présidente da 
Repüblica apelou à elevaçào da qualidade do 
debate politico, num discurso efectuado no Vale 
do Ave, Guimaràes. Jorge Sampaio afirma que os 
politicos preocupam-se demasiado corn as «tricas» 
politicas, transmitindo a ideia que nào se 
interessam pelos problemas reais dos portugueses. 
O Présidente da Repüblica definiu depois, 
clarificando o que pensa sobre o que é a politica: 
«A politica nào é um pequeno episôdio, a pequena 
intriga da manhâ, outra à tarde, uma frase mais 
bombâstica que depois é comentada por 475 
entidades, de modo a que jâ nem se sabe bem 
quai é a frase que foi dita... Nào, nào! Isso nào é a 
politica, isso é o fait-diver. A politica é isto: como 
vai ser no futuro, nos prôximos anos, até 2007 o 
Vale do Ave?», apontou. No seu, discurso mais 
improvisado do que lido, Jorge Sampaio também 
se interrogou sobre o «day-after» das presidências 
temâticas. Segundo o Présidente, a politica é feita 
depois das comitivas abandonarem os locais por 
onde passam. Uma interrogaçào que no final lhe 
mereceu aplausos de pé. 

DOMIXGOS MEAT PACKERS ET» 

Pcça lUjL tmiecedm 

kabUual M (uvum de 

atia quaÜdade de 

VoMmgM Meal Vack&t^ 
Hordcio Domingos 

unico ma OU'TO 

ma 



Quinta-feira, 25 Maio, 2000 
10 ACTUALIDADE O MILÉNIO 

Papa Paulo 
80 anos atraves da historia do seculo XX 

O papa Joao Paulo II comemorou o 
seu 80° aniversario na passada quinta- 
feira, 18 de Maio, enfatizando um 
tema recorrente durante todo o seu 
pontificado: o pedido para que o 
judaismo, o cristianismo e o 
islamismo se aproximem respeitando 
as suas diferenças. A data foi 
celebrada por um concerto conduzido 
por um maestro judeu. A cerimônia 
também foi encarada como um 
tributo aos seus 22 anos de luta à 
frente da Igreja Catôlica. As 
celebraçôes da passada quinta-feira 
foram intensamente espirituais e 
Joao Paulo II convidou padres do 
mundo inteiro para participar numa 
missa na Praça Sâo Pedro. A Polonia 
também homenageou o papa e 
realizou missas de comemoraçào do 
aniversario de Karol Wojtyla, nome 
de baptismo de Joâo Paulo II, por 
todo o pais. O primeiro Papa eslavo e 
polaco da histôria do cristianismo, 
Karol Wojtyla dirige hâ 22 anos corn 
mâo firme a Igreja Catôlica graças à 
sua forte personalidade. No decorrer 
do pontificado mais longo do século 
XX, o Sumo Pontifice viveu 
momentos dramâticos de nossa 
histôria e tem desempenhado um 
papel importante na transformaçâo 
do cenârio internacional, ao 
contribuir para a queda do império 
comunista soviético. Apesar dos seus 
80 anos e dos problemas de saûde, 
Joâo Paulo II, o primeiro pontifice 
nâo italiano em quatre séculos, 
conseguiu conduzir a Igreja ao 
terceiro milénio, tal como havia 
prometido ao seu pai espiritual, o 
cardeal polaco, Stefen Wyszynski, 
poucas horas depois da sua eleiçâo ao 
trono de Pedro. Eleito chefe da Igreja 
Catôlica sob o nome de Joâo Paulo II 
no dia 16 de Outubro de 1978, teve 
uma influência politica notâvel a 
nivel mundial, graças ao que alguns 
definiram como "um apostolado 
mediâtico". Religiose, active, filôsofo, 
poeta, viajante, lider de multidôes, 
poliglota, desportista, Joâo Paulo II 

nasceu a 18 de Maio de 1920 em 
Wadowice, perte de Cracôvia, de uma 
familia modesta. O jovem Karol teve 
de trabalhar numa mina de sôdio 
para se sustentar, prosseguiu corn 
tenacidade os estudos secondaries e 
depois os universitârios. Durante a 
Segunda Guerra Mundial, quando a 
Alemanha ocupou a Polônia, animou 
um grupo de teatro clandestine e 
concluiu os seus estudos de 
seminarista, ordenando-se como 
sacerdote em 1946. 
Apôs ter sido professor de Teologia, 
em 1964 foi nomeado bispo de 
Cracôvia, o que lhe permitiu 
participar no Concilie Vaticano II, 
um momento chave para a 
modernizaçâo da Igreja. Em 1967, 
recebeu o titulo de cardeal. Definido 
por uns como um conservador e por 
outres como um renovador, escreveu 
13 enciclicas, très das quais sobre 
assuntos socio-econômicos, e é autor 
de numerosos sucessos editoriais, 
entre eles a "Carta às familias" e um 
livre de reflexôes intitulado "Entrem 
na esperança". A paz e o 

entendimento internacional, a defesa 
dos direitos do homem, a promoçâo 
de uma grande Europa, do Atlântico 
aos Montes lirais, a solidariedade 
entre o Norte e o Sul, a reconciliaçâo 
corn os judeus, a protecçâo da vida 
Humana desde antes do nascimento e 
a reafirmaçâo dos principios 
tradicionais da Igreja Catôlica no 
campo da moral sexual, figuram entre 
os temas mais importantes dos seus 
numerosos discursos e ensaios. A sua 
actuaçâo na Polônia e a sua influência 
sobre o ex-bloco comunista tiveram 
um peso considerâvel na queda dos 
regimes comunistas da Europa 
Oriental no final dos anos 80, 
segundo dizem numerosos 
historiadores. O pontificado de Joâo 
Paulo II esteve também marcado pelo 
atentado de que foi vitima no dia 13 
de Maio de 1981, quando ficou 
gravemente ferido pelas balas 
disparadas pelo terrorista turco Ali 
Agca. Outras tentativas de atentados 
foram desbaratadas no seu 
pontificado, incluindo uma em 1982, 
quando um padre integrista espanhol 

tentou matâ-lo corn uma faca no 
santuârio de Fâtima, em Portugal. 
Desde que sofreu o atentado de 1981, 
Joâo Paulo II foi hospitalizado em 
vârias ocasiôes e submetido a cirurgia 
seis vezes, principalmente depois da 
fratura do fémur, em 1994, que o 
obrigou a andar corn a ajuda de um 
bastâo. 
O Papa, que caminha corn 
dificuldade e sofre do mal de 
Parkinson, cujos sintomas se revelam 
ante os olhos de milhôes de fiéis, tem 
sido também um viajante inesgotâvel. 
Jâ percorreu mais de um milhâo de 
quilômetros em aviâo, comboio e 
automôvel, visitando quase todo o 
biliâo de catôlicos do mundo. E 
espera ainda poder visitar a Russia e 
a China. No dia 12 de Março passado, 
pediu perdâo a Deus pelos pecados e 
erros cometidos no passado pela 
Igreja, principalmente contra os 
judeus, o que repetiu em Israel, em 
frente ao Muro das Lamentaçôes em 
Jerusalém, um dos momentos mais 
importantes e comoventes do seu 
longo reinado. 

Morreu autor da letra do 
Itino da Rogiâo Autônoma 

L 

o autor da letra do hino da Regiâo 
Autônoma da Madeira, Joâo Luis 
Ornelas Teixeira, faleceu na manhâ 
de domingo, apôs doença 
prolongada, apurou a Agência Lusa. 
Ornelas Teixeira, de 68 anos de 
idade, era licenciado em Histôria 
pela Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa e era 
professor. 
Devido à doença, encontrava-se 
internado no Centro Hospitalar do 
Funchal. O hino da Regiâo 

Autônoma da Madeira, criado 
oficialmente pelo Decreto Regional 
12/80/M, de 16 de Setembro, tem 
müsica do maestro Joâo Victor 
Costa. "Do vale à montanha e do 
mar à serra/teu povo humilde, 
estôico e valente/entre a rocha dura 
te lavrou a terra/para lançar, do 
pâo, a semen te" é a primeira estrofe 
do hino escrito por Ornelas 
Teixeira. O funeral do professor 
realizou-se terça-feira para o 
cemitério de Sâo Martinho. 
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LAGES RESERVADA 
PARA SPACE SHUTTLE 

A base das Lajes esteve a passada 
sexta-feira de prevençâo, uma 
estrutura de emergência para o caso 
de algo correr mal no lançamento da 

aeronave. Assim, o espaço aéreo das 
Lajes esteve interdite a voos civis, 
implicando o atraso de diverses voos 
corn origem ou destine na Terceira. 
Esta situaçâo ocorreu porque as Lajes 
estiveram de prevençâo para o caso 
de algo correr mal no lançamento do 
Space Shuttle Atlantis, antes da sua 
entrada no espaço. Mas tudo correu 
bem corn o referido lançamento, 
houve festa na Nasa e as Lajes 
reabriram normalmente. Alias, esta 
situaçâo nào é novidade na ilha 
Terceira, as Lajes entram de 
prevençâo sempre que um shuttle é 
lançado para o espaço. A base fica 
reservada para uma eventual 
aterragem de emergência. É um 
inconveniente para a aviaçâo civil. 

mas também uma garantia, uma vez 
que significa que as Lajes estâo 
equipadas ao mais alto nivel para 
fazer face às emergêneias 
aeronâuticas. 

CENTROS DE SAÛDE 
PERDEM 35 MÉDICOS 

NUMA DÉCADA 

Os 17 Centres de Saüde dos Açores 
perderam 35 médicos entre 1988 e 
1998, passando de 152 para 117. Os 
dados revelados pelo Serviço 
Regional de Estatistica, indicam uma 
grande reduçâo de médicos, nos 
quatre centres de saüde das ilhas corn 
internamento, cujo numéro passou de 
87 para 57 clinicos. Em contrapartida, 
registou-se um ligeiro crescimento 
global no numéro de médicos nos très 
hospitais do arquipélago, no quai 
passou de 224 em 1988 para 234 em 
1998.Mas no période em referêneia, 
apenas Ponta Delgada beneficiou 
desse acréscimo, tende os restantes 
dois hospitais sofrido o inverso. 
Confirmando os dados anteriormente 
referidos, podemos acrescentar um 
aumento de 27 elementos em Ponta 
Delgada, ou seja, passou de 118 para 
145, enquanto que Angra diminuiu 
de 71 para 60 e finalmente a Horta de 
35 para 29. Na generalidade dos 
centres de saüde e hospitais das ilhas 
verificou-se, ao invés, um reforço do 
respective quadro de pessoal de 
enfermagem, que passou de 685 para 

Estudantes de Leamington 

o Padre Joâo Duarte e a professera Lucilia Afonso da Escola Cardinal 
Carter, de Leamington, estiveram de novo em visita a Toronto e, também 
como jâ se tornou um bom hâbito, visitaram a CIRV-fm e o semanârio O 

’ Milénio. Trouxeram um grupo de meninas estudantes que, além da escola 
normal, estudam a lingua portuguesa. As jovens alegres e irreverentes 

corn manda a "lei da 
juventude" deram um 
ar de festa a estas 
casas de trabalho. 
O Jamie nâo perdeu 
tempo e tirou uma 
fotografia para 
perpetuar a visita. 
A professera Lucilia 
Afonso e ao Padre 
Joâo reafirmamos a 
nossa disponibilidade 
para os receber 
sempre que 
necessitarem. 

Obrigado pela visita. 

de visita a Toronto 

889 efectivos, entre 1988 e 1998. Nos 
hospitais o nümero de enfermeiros 
aumentou de 371 para 564 e nos 
centres de saüde de 214 para 325. 

PATRÔES PERSEGUEM 
TRABALHADORES 
SINDICALIZADOS 

O coordenador de Sindicatos da 
Horta, na ilha do Faial, denunciou na 
semana passada que patrôes andavam 
numa perseguiçâo aos seus 
trabalhadores, sô por serem 
simplesmente sindicalisados. No 
sexto Congresso da Uniâo Europeia 
de Sindicatos, Luis Neves, fez 
referêneia à enorme dificuldade de 
criar uma actividade sindical no 
arquipélago dos Açores, devido à 
existência de atitudes discrimi- 
natôrias. 
Para justificar o que foi dite 
anteriormente, na generalidade, o 
trabalhador que se encontra em 
regime de contracto por seis meses, se 
efectivamente por opçâo desejar 
sindicalizar-se e o patrâo tomar 
conhecimento, na maioria sâo logo 
despedidos apôs o contracto. Tudo 
isto por ser considerado incômodo 
para a entidade patronal. E évidente o 
receio dos trabalhadores em 
tornarem-se sôcios destas entidades. 
No entanto, quando decidem fazê-lo, 
tomam a precauçâo de no sindicato 
pedirem para nâo descontarem no 
recibo de vencimento a sua 
quotizaçâo sindical. 

FARMÂCIAS APOIAM 
JOVENS ARTISTAS 

A Associaçâo Nacional de Farmâcias 
(ANE) esta a apelar aos jovens 
criadores para que apresentem 
trabalhos de artes plâsticas em torno 

dos ciclos da vida, num concurso 
aberto a varias expressôes, desde a 
pintura à ciberarte. Sob o tema 
"Arte/Vida, Arte e Farmâcia", o 
concurso insere-se nos Encontros de 
Arte - a decorrerem de 15 a 27 de 
Julho em Coimbra - que assinalam as 
comemoraçôes dos 25 anos de 
actividade da ANF. Dirige-se a jovens 
criadores portugueses e estrangeiros 
residentes em Portugal, corn menos 
de 35 anos, e abrange as modalidades 
de pintura, escultura, desenho, video, 
instalaçâo, performance, arte do 
comportamento, infoarte e ciberarte. 
Ao pretender incentivar o estudo, 
produçâo e difusâo de obras de arte, a 
ANF visa criar, a partir do concurso, 
um forum de reflexâo, diâlogo e 
confronte das ideias. 

LIMITE DE VELOCIDADE 
É AUMENTADO 

O limite mâximo de velocidade nas 
principais estradas dos Açores vai 
passar de 80 para 90 
quilômetros/hora, détermina uma 
portaria do Governo Regional a 
publicar esta semana. A alteraçâo 
encontra justificaçâo na melhoria do 
piso de algumas estradas, suficiente 
para garantir padrôes de segurança 
de circulaçâo a velocidades 
superiores. A titulo de exemple foram 
citados os cases da via râpida Angra 
do Heroismo-Praia da Vitoria e da 
estrada de ligaçâo Ponta Delgada- 
Capelas. 
O aumento do limite de velocidade 
em algumas vias do arquipélago nâo 
deverâ ter quaisquer consequêneias 
em matéria de sinistralidade. Corn 
excepçâo para um pequeno troço da 
via râpida entre P. Delgada e a 
Ribeira Grande, em que é permitido 
circular a 100 quilômetros/hora, todas 
as estradas açorianas têm um limite 
de velocidade de 80 quilômetros. 
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Génese das varias 
formas de Fado 

O Fado é, hoje em dia, um sîmbolo 
mundialmente reconhecido de 
Portugal, desde hâ muitos anos 
representado no estrangeiro por 
Amâlia, e mais recentemente por 
Dulce Pontes, entre outros. Pelo 
mundo fora, ao nome do nosso pais, 
associam-se de imediato duas coisas: 
as toiradas e o Fado. Adquirindo 
diversas formas consoante seja 
cantado no Porto, em Coimbra ou em 
Lisboa, o Fado é, por direito prôprio, 
a expressâo da aima portuguesa. O 
nosso pais esta, desde o seu 
nascimento, embebido num 
cruzamento de culturas. Foram 
primeiro os diversos povos que 
habitaram a zona que mais tarde se 
transformaria em Portugal e que 
deixaria os seus traços, foram os que 
invadiram o pais jâ depuis do seu 
nascimento, e sâo, ainda hoje, os 
diversos povos que aqui habitam e 
que contribuem para uma cultura 
comum. E neste sentido que é 
complicado apontar corn toda a 
certeza a origem do Fado, mas todos 
os estudiosos garantem que esta 
remonta hâ muitos séculos atrâs. A 
explicaçâo mais comumente aceite, 
pelo menus em relaçâo ao fado de 
Lisboa, é de que este teria nascido a 
partir dos cânticos dos Mourus, que 
permaneceram nos arredores da 
cidade mesmo apôs a reconquista 
Crista. A dolência e a melancolia 
daqueles cantos, que é tâo comum no 
Fado, estaria na base dessa 
explicaçâo. Hâ no entanto quem diga 
que na realidade o fado foi entrou em 
Portugal, mais uma vez pela porta de 
Lisboa, sob a forma do Lundum, uma 
müsica dos -escravos brasileiros, que 
teria chegado até nos através dos 
marinheiros vindos das suas longas 
viagens, cerca de 1822. Sô apôs algum 
tempo é que o Lundum se foi 
modificando, até se ter transformado 
no nosso Fado. A suportar esta 
hipôtese estâ o facto de que as 

primeiras müsicas dentro do género 
estavam de ligadas nâo sô ao mar 
como às terras para lâ daquele, onde 
habitavam os escravos. Veja-se o 
exemplo de uma das müsicas 
cantadas pela Amâlia, chamada "O 
Barco Negro", que fala precisamente 
de uma sanzala. Uma outra 
hipôtese considerada remonta o 
nascimento do fado à idade 
média, à época dos trovadores e 
dos jograis. Jâ nessa altura se 
encontravam nas müsicas 
caracteristicas que ainda hoje o 
facto conserva. Por exemplo, as 
cantigas de amigo, que eram os 
amures cantados por uma 
mulher, têm grandes 
semelhanças corn diversos temas 
do fado de Lisboa. As cantigas de 
amor, que eram cantadas pelo 
homem para uma mulher, 
parecem encontrar parentesco no 
Fado de Coimbra, onde os 
estudantes entoam as suas 
cançôes debaixo da janela da 
amada. Temos ainda, da mesma 
época, as cantigas de sâtira, ou de 
escârnio e mal dizer, que sâo 
ainda hoje mote tâo frequente do 
fado, em criticas politicas e 
sociais. De qualquer modo, o fado 
parece ter surgido primeiramente 
em Lisboa e Porto, sendo depuis 
transportado para Coimbra através 
dos estudantes Universitârios (jâ que 
Coimbra foi, durante muitos anos, a 
cidade Universitâria por excelência), 
e tendu ai adquirido caracteristicas 
bastante diferentes. 

Diferenças entre fados 

Em Lisboa e no Porto encontramos o 
fado cantado essencialmente na parte 
mais antiga da cidade, em tabernas 
ou casas de fado, pequenas, antigas, 
de paredes frias, decoradas corn os 
simbolos daquela forma de cançâo 
nessas duas cidades: o xaile negro e a 
guitarra portuguesa. O homem que 
canta o fado fâ-lo normalmente de 
fato escuro. Canta os seus amores, a 

sua cidade, as misérias da vida, critica 
a sociedade, os politicos. Fala muitas 
vezes da toirada, dos cavalos, de 
tempos passados e pessoas jâ idas, e 
fala, quase sempre, de saudade. Mas 
de onde vem a palavra Fado? Do 
latim fatum, que significa destino, o 

destino inexorâvel e que nada pode 
mudar. É por isso que o fado é 
normalmente tâo melancôlico, tâo 
triste; porque canta a parte do destino 
que foi contra os desejos do seu dono. 
À mulher canta sempre de negro, 
normalmente de xaile aos ombros, 
corn uma voz lamentosa. Canta, tal 
como o homem, o amor e a morte: a 
morte que vem da perda do amor, o 
amor perdido para a morte... 
Este modo de cantar espelha, de certo 
modo, o espirito do povo português; a 
crença no destino como algo que nos 
subjuga e ao quai nâo podemos 
escapar, o dominio da aima e do 
coraçâo sobre a razâo, que levam a 
actos de paixâo e desespero, e que se 
traduzem naquele lamento tâo negro 
mas tâo belo. E em Coimbra? Em 

Coimbra temos o mesmo estilo triste, 
mas corn uma motivaçâo totalmente 
diferente. Tal como jâ se disse, o ex- 
libris de Coimbra sâo os estudantes. 
Aos poucos, jovens que iam de Lisboa 
e do Porto para ali, foram levando as 
suas guitarras e aquele estilo novo de 

tocar, que caiu nas boas graças da 
populaçâo estudantil. O que 
poderia ser melhor para 
impressionar as suas amadas, do 
que cantaram a sua angüstia por 
nâo as terem, depositando-lhes 
nas mâos um coraçâo cheio de 
penas que sô elas poderiam 
aliviar? E que outra müsica 
poderia explicar melhor o 
desgosto de abandonar os 
melhores anos da mocidade, a 
vida boémia de um estudante, do 
que o Fado? Foi assim que ele 
surgiu como a müsica oficial das 
despedidas de cada ano, e dos 
estudantes em gérai. Em Portugal 
é costume os estudantes trajarem 
corn um fato e uma capa grossa, 
negros, e é assim que se canta o 
fado em Coimbra. Pode parecer 
um pouco soturno, uma multidâo 
de negro ouvindo uma serenata 
de Fado de Coimbra, mas na 
verdade é muito belo. No silêncio 
da noite - pois as serenatas sâo 
sempre à noite - ecoam as 

guitarras e as vozes profundas, num 
lamento que se estende por sobre a 
multidâo de capas negras, ou que se 
esgueira pelas esquinas das ruas 
estreitas e se entranha nas pedras 
centenârias. Note-se que apesar do 
fado ser um simbolo da nossa 
nacionalidade, ele nâo é, de modo 
algum, a cançâo nacional. De regiâo 
para regiâo, Portugal possuiu um 
folclore rico e tipico de cada 
geografia, que nada tem a ver corn o 
fado. Podemos, se quisermos, dizer 
talvez que este serâ a forma de 
folclore de Lisboa, Porto e Coimbra. 
No entanto, ele é apreciado e 
reconhecido em todo o pais como um 
simbolo. E este o espirito do fado, a 
expressâo de uma aima colectiva, 
feita da aima de cada um. 

^ew Casa Abril 
RESTAIIRMT CATERING 
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CARIOS AVIIA 
em Toronto 

O présidente da Câmara Municipal 
da Povoaçâo, Sào Miguel, Açores, 
Professor Carlos Avila, depois da 
visita a London e Leamington, na 
provincia do Ontario, deteve-se em 
Toronto, onde na terça-feira se 
encontrou corn o Vereador Mario 
Silva, na Câmara Municipal de 
Toronto, almoçou no Restaurante "O 
Tabico" e conviveu corn os AMIGOS 

DA POVOAÇÂO em prol do 
"Projecto 2000 Unir", do Grupo da 
Amizade da Ribeira Quente, no salâo 
da Igreja de Sâo Sebastiâo. 
Antes da visita à Parôquia de Sâo 
Sebastiâo, Carlos Àvila -e sua 
comitiva composta pelos Professor 
Pedro Miranda, lo. Secretârio da 
Mesa da Assembleia Municipal da 
Povoaçâo, Antonio Rita Amaral, 

Présidente da Junta de Freguesia da 
Ribeira Quente, José Carlos 
Resendes, représentante da Junta de 
Freguesia do Faial da Terra, Luis 
Duarte do Jornal Seara Verde, Daniel 
Pimentel da RTP-Açores e Marco 
Silva, da Radio Açores T.S.F.-, visitou 
a Galeria dos Pioneiros Portugueses, 
na Casa de Portugal, onde fez a 
entrega de duas medalhas, uma 

comemorativa dos Concelhos de Sâo 
Miguel e outra do Concelho da 
Povoaçâo, Concelho Pioneiro da Ilha 
de Sào Miguel. Na prôxima ediçào de 
O Milénio daremos mais detalhes 
desta visita. 
Quarta-feira, dia 24, Carlos Àvila e 
comitiva dedicaram o dia às visitas 
privadas, compras e preparativos de 
regresso a Sào Miguel. 

Artur Vilhena 
mata saudades 

em Toronto 
o conhecido Artur Vilhena, que 
durante anos foi massagista do 
Departamento de Futebol do First 
Portuguese (bons tempos!) e depois se 
dedicou à venda de automôveis, 
encontra-se em Toronto de visita à 
familia e matando saudades dos amigos 
e da cidade. 
Sempre pronto a ajudar o proximo, 
Artur Vilhena esta também corn a 
missâo de contactar a Local 183 para, 
junto com os sens responsâveis, 
encontrar uma plataforma de acordo de 
modo a que Inspectores de Segurança 
da Construçâo Civil do Canada possam 
participar num Seminârio, no Algarve, 
sobre Segurança no Trabalho. 
Artur Vilhena "entregou-nos" um 
abraço para todos os bons amigos do 
Canada. 

CÀ PARA m... 
Por: Luis Fernandes 

Surpreendeu-me bastante o ex- 
primeiro ministro de Portugal ter 
pedido publicamente aos 
jornalistas e ao tecido empresarial 
para que fiscalizem as actuaçôes 
do actual elenco governativo! O 
Sr. Cavaco, nâo deve estar a 
passar um bom momento da sua 
vida?!! Por acaso jâ se esqueceu 
quando obrigou os jornalistas de 
todo o Portugal a esperarem horas 
e horas na sala dedicada à 
imprensa, da sua entâo residência 
oficial para, no final do dia, lhes 
comunicar que nâo dava 
entrevistas? Fomos um, talvez o 
ünico que, naquela altura 
conseguiu sacar-lhe um diâlogo 
que foi publicado e televisionado 
graças, aos esforços do entâo seu 
chefe de gabinete e meu ex-colega 
de liceu Fernando Lima que, de 
certa maneira envergonhado, la o 
conseguiu talvez convencer que, 
evitar os jornalistas da diaspora 
nâo era boa politica. Lembro-me 
ainda deste lhe ter pedido 
autorizaçâo para que eu pudesse 
passar a minha entrevista aos 
colegas da RTP que esperavam 
desesperados ao que o Sr. Cavaco 
negouü! Deitou, naquela altura, 
por terra toda a transparência que 
um primeiro ministro deve ter e 
obrigou-me a chegar a Toronto e 
pedir aos meus superiores para 
enviarem a entrevista aos colegas 
de Portugal. Isto é, em meu 

Ou entâo, 
recandidate-se a 

primeiro ministro 
pois terei imenso 
prazer em voltar a 

entrevistâ-lo. 
A si ou a qualquer 

outro. 

Como deverâ saber 
Sr, Cavaco Silva os 
jornalistas nâo sào 
poUcias nem Userais 

de atitudes de 
govemos nem se 

prostituem da 
maneira velada corn 
que apresentou o seu 

artigo de opiniâo. 

entender, um tipo de lei da rôlha a 
que nâo fui habituado e que 
detesto sob qualquer circuns- 
tâneia. 
Hoje, passados todos estes anos, o 
Sr. Cavaco Silva e porque jâ nâo 
esta em posiçâo de quero, posso e 
mando, vem pedir ajuda aos 
jornalistas para que obriguem o 
governo a governarü! Isto mais me 
parece uma anedota do que uma 
afirmaçâo de alguém que esteve 
tantos anos a governar o pais onde 
vivem os meus familiares! 
Como deverâ saber Sr. Cavaco 
Silva os jornalistas nâo sào 
policias nem fiscais de atitudes de 
governos nem se prostituem da 
maneira velada corn que 
apresentou 0 seu artigo de 
opiniâo. Nos, relatamos os factos 
depois deles acontecerem. Somos 
apenas a correia de transmissâo 
entre o acontecimento e o leitor e 
nem influenciamos ninguém para 
que isto ou aquilo se faça, ou deixe 
de fazer. Se o Sr. Cavaco nâo estâ 
satisfeito corn esta ou aquela 
administraçâo vote noutra no 
proximo sufrâgio. Esse é o seu 
direito e dever de cidadâo. 
Ou entâo, recandidate-se a 
primeiro ministro pois terei 
imenso prazer em voltar a 
entrevistâ-lo. A si ou a qualquer 
outro. 
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Foi uma festa em grande, no passado sabado, 
no Centro Cultural Português de Bradford. 
Suavemente, sem grandes alaridos, o conjunto 
musical "Português Suave", de Bradford, subiu 
as varias escadas de uma carreira musical que, 
sem atingir grandes feitos, jâ chegou pelo 
menos à meta desejada; o reconhecimento 
publico do seu trabalho, dos seus créditos 
artisticos e do seu gosto musical. 
Estes jovens mùsicos, naturals da Praia de 

Mira, lançaram o seu ultimo CD, intitulado 
HARMONIA, um titulo que é um "rotulo" 
excelente para os jovens Armando Janeiro, Oscar 
Dias, Carlos Janeiro e Joâo Verissimo pois, 
harmonia musical e humana, é uma constante nas 
suas vidas. 
Neste "Harmonia" podem escutar varias cantigas 
de sucesso tal como "Tempo", "Coraçào Aberto", 
"Sô Quero Brincar" e, a propôsito de brincar, 
também as cantigas "O Barrigudo" e "Amor à 
Camisola", têm a sua graça e nâo ofendem 

ninguem. 
Neste novo trabalho, com produçào de 
Hernâni Raposo e composiçôes de 
Armando e Carlos Janeiro, Joâo 
Verissimo, Joâo José 
Clemente, J. M. 
Coelho e Hernâni 
Raposo, podem ainda 
ouvir os temas de 
grande êxito do CD 
anterior "Saudades" e 
"Terras de Portugal". 
Na festa, na sala 

esgotada do Centro Cultural 
Português de Bradford, houve 
inovaçôes. Primeiro, o jantar 
começou à hora marcada, o que é 
de louvar. Segundo, os elementos 
do conjunto Português Suave, 
familiares e amigos, é que 
serviram as mesas e arrumaram 
tudo... Depois, apresentaram as 
cantigas do seu trabalho corn 
simplicidade, método, bom som e 

luz -de Tony Silva, e, à falta de solista musical 
na cantiga "Sô Quero Brincar", chamaram para 
o efeito o Hernâni Raposo que nâo se fez 
rogado. A mùsica sabe ele de cor... E que no 
numéro "Eu Quero é Brincar", o Carlos Janeiro 
-o solista e la. voz do PS, "empoleirou-se" no 
tecto da sala e andou a cantar e a passear 
"pendurado", o que deu um efeito giro à 
apresentaçâo. Também de enaltecer o bem 
filmado e montado "clip" musical "Tempo", 
realizado por César Pedro, corn a bailarina Eisa 
Lotto em belos e ritmados movimentos. 
A ùnica nota menos positiva foi, aquilo que jâ se 
esta a tornar um mau hâbito, a de alguns pares 
começarem a dançar, nâo deixando quem esta 
sentado apreciar o espectâculo. E que era um 
espectâculo que estâvamos a ver e nâo o normal 
bailarico de fim-de-semana. Enfim, coisas. 
Estâo de parabéns os componentes e 
colaboradores d'os "Português Suave", de 

Bradford. Foi uma festa bonita, ritmada e feliz. 

O êxito espreita-os... suavemente! 

O imcio do futebol local no Varsity Stadium, 

casa do Toronto Lynx, teve um convidado 

muito especial. MICHAEL BURGESS, uma voz 

que dà mais valor ao que canta. O solista de 

"O Fantasma da Opera" esteve no Estàdio 

Varsity onde canton o Hino Nacional do | 

Canada como sô ele o sabe e pode fazer. | 

Foi um ponta-pé-de-saida de luxo e, ainda por ^ 
cima, o Toronto Lynx...ganhouI 

TRÂNSITO? NOTICI 
SINTONIZE 88.9-CIRV-FM. INFORMA 

MPO? DESPORTO? 
D PERMANENTE. WWW.CIRVFM.COM 
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Menino de quatre anos precipitou-se da 

varanda do vigésimo piimeiro andar 

Na passada segunda-feira, um menino de quatre anos 
morreu quando caiu da varanda do 21° andar 
enquanto tentava apanhar um frisbee juntamente 
corn mais duas crianças de Scarborough. Enquanto a 
ama estava no quarto, segundo informaram as 
autoridades, Latuan Danaja Chambers e mais dois 
colegas abriram a porta da varanda que nào estava 
trancada. Um deles atirou o frisbee e Latuan, 4 anos, 
correu para tentar apanhâ-lo, subindo o corrimâo 
para ver onde o disco foi parar. Enquanto olhava por 
cima do corrimâo, desiquilibrou-se e precipitou-se 
vindo parar à relva. Momentos depois, quando deu 
entrada no Grace Hospital de Scarborough, foi 
declarado morto. O dectective encarregado do caso. 
Steve Peconni, disse que tudo aconteceu em questào 
de segundos quando a ama foi ao quarto buscar algo 
para a sua filha. A mâe do menino tinha-o entregado 
à ama naquela manhà juntamente corn as duas irmâs 
de onze anos e um ano e meio. No apartamento, para 
além das duas filhas da ama, também estavam no 
apartamento um rapaz de sete anos e uma rapariga 
de dois anos. A mâe do menino apressou-se para o 
local quando ouviu a noticia, mas quando chegou jâ 
a ambulâneia tinha transportado o filho para o 
hospital. Horas depois jâ sabia que nada poderia 
salvar o seu menino. A policia avisou os pais e as 
amas para trancarem as portas das varandas para que 
as crianças nâo as possam abrir. O detective Peconi 
esclareceu, no entanto, que a ama de Latuan nâo foi 
négligente, mas que este tipo de tragédia pode servir 
de liçâo de segurança. 

Sismo de £raca intensidade abanou a 
parte leste de Toronto 

Milhares de residentes acordaram na manhâ de 
quinta-feira corn um sismo de fraca intensidade e por 
um ruido que parecia o rumor longinquo de um 
trovâo. O centro geolôgico canadiano - Geological 
Survey Canada - confirmou que o tal rumor sentido 
na parte leste da cidade de Toronto, Ajax e Pickering 
foi um sismo moderado registado às 6:22. No 
entanto, nâo houve nenhum registo de ferimentos ou 
estragos mais sérios. A policia da esquadra 42 em 
Scarborough, nâo parou de atender o telefone, logo 
que o sismo se registou, de residentes preocupados e 
sem saber o que tinham acabado de sentir, segundo 
informaram as autoridades. O sismo teve a duraçâo 
de aproximadamente dez segundos e agitou vârios 
residentes que nessa altura se encontravam a dormir. 
A policia informou que o que as pessoas sentiram foi 
algo semelhante ao movimento e ruido causado por 
um grande camiâo quando passa na rua a grande 
velocidade. A hora de encerramento desta ediçâo, o 
centro geolôgico nâo tinha ainda informaçâo sobre o 
epicentre do sismo. 

Cinco morreram nos lagos do Ontario 
durante fim de semana 

Dois homens morreram e outres dois, incluindo um 
de Scarborough, afogaram-se durante o fim de 
semana passado, marcado pelo feriado que 
comemorou o 99° aniversârio da morte da Rainha 
Victoria. Este acidente foi um de uma série de 
fatalidades ocorridas através da provincia. O native 

de Scarborough, Mathew Salej e o amigo, Darien 
Rowe, ambos de 22 anos, encontravam-se num barco, 
ao sul de Grand Bend, no lago Huron, às 4:30 da 
manhà quando se desiquilibraram e cairam nas âguas 
geladas do lago. Rowe, de Toronto, conseguiu nadar 
cerca de dois quilômetros até à margem do lago, mas 
Salej desapareceu na escuridâo das âguas. As 
autoridades informaram que o excesso de âlcool foi 
um dos factores que contribuiu para este trâgico 
acidente àquela hora da madrugada. O barco 
continuou o ser percurso, embora lentamente, e fpi 
recuperado pela policia a cerca de um quilômetro do 
local da queda. A hora de encerramento desta ediçâo 
as autoridades prosseguiam a busca ao corpo de 
Salej, sem contudo terem sucesso. A segunda 
fatalidade ocorreu corn Sanjeev Michael Watson, 19 
anos, de Oakville, que morreu apôs a conoa em que 
seguia corn um amigo ser virado nas âguas do parque 
de campismo de Muskoka, a cerca de 12 quilômetros 
de Huntsville. A amigo conseguiu voltar a conoa e 
salvou-se, mas Sanjeev nâo teve tanta sorte. Nenhum 
dos dois jovens estava a usar colete de salvaçâo. 
Em North Bay, um jovem de 21 anos, Tomasz Mroz, 
de Brantford, estava a nadar corn mais dois amigos e 
desapareceu de repente nas âguas de Clear Lake. O 
corpo foi recuperado a alguns metros do local onde 
Tomasz desapareceu. Entretanto, os mergulhadores 
da policia de Durham terminaram as buscas a um 
jovem de dezassete anos que desapareceu no lago 
Seugog. Para além destas tragédias, e nâo obstante o 
reforço da patrulha da policia nas estradas, 
registaram-se vârias mortes causadas por acidentes 
de viaçâo durante o fim de semana longo, conhecido 
como a abertura à época de campismo no Ontario. 

Bilhetes à venda em Novo Brasil, 
1445 Dundas St. West,Toronto 
Telefone [416) 536-2362 
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Horârio 
De segunda a quinla-feira: 10 da manhà às 2 da tarde 

sexta-feira: 10 da manhà às 6 da tarde 
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Continuaçào da ediçào anterior 

Talvez até algum, dos que foram 
incapazes de darem cura à minha 
filha! ... Quem sabe? - Na profissào 
dos esculâpios, tal como nas outras, 
os que nâo têm habilidades 
produtivas, procuram dificultar a 
vida de quem as tem. 
- Nâo tenho ideia, meu caro senhor. 
O inspetor absteve-se de mencionar 
nomes; no tribunal porém, a pessoa 
terâ de aparecer para me acusar! 
- Temos de arranjar-lhe quanto 
antes um bom advogado, disse o 
diretor da Finançôrica - pode ir 
contando corn isso da minha parte. 
- Fico-lhe extremamente grato, meu 
caro Senhor; um dia espero poder 
pagar-lhe. Nâo me esquecerei; 
prometeu o André. 
- Cada coisa a seu tempo, disse o 
chauffeur bem humorado. 
O Barreiro meneou a cabeça em 
assentimento, de momenta era o 
que podia fazer. 
O outro voltou ao assunto; o 
problema daquele homem simples 
movia-o: - Na opiniâo do inspetor 

Viriato, a quem voltei a telefonar, o 
que se torna uma necessidade, antes 
que o seu caso saia a julgamento, é 
arranjar uma cobertura corn 
legalidade e sem mâ reputaçâo, 
onde possa continuar o seu 
trabalho, sem ter de se sugeitar a 
estes vexâmes. Curandeiro é um 
nome pouco digno, que esta ligado 
a toda a sorte de aldrabices, para 
nâo falar de outras coisas... O de 
“Ervanârio” esta mais apropriado. 
Va pensando nisso, arranjar-lhe-hei 
lugar para se estabelecer. 
Haviam chegado. Idalina Barreiro, 
ouvira parar o carro, esperando na 
porta pelo filho, correndo a recebê- 
lo de braços abertos, enquanto 
acenava para o Sr. Martinho, que se 
preparava para voltar à cidade. A 
boa mulher, tomando a mâo do 
filho, como se este fora ainda uma 
criança, jubilosa conduzi-o para 
dentro. 

Corn a habituai velocidade, 
apanâgio dos mecanismos da Lei, 
(que se movem a bem dizer quase 

sem lubrificaçâo) - mais de um ano 
havia decorrido - sem que o 
julgamento do André estivesse 
ainda aprazado. 
Um bom advogado escolhido pelo 
director da Finançôrica, começara a 
estudar o caso, preparando a defesa 
do curandeiro. 
Nesse meio tempo, Marilia que 
viera a recuperar um estado quase 
normal de saüde, começava a olhar 
confiante para o futuro e a esquecer 
os longos anos de sofrimento, 
graças aos tratamentos dos chas do 
André Barreiro. 
Influenciado pelos conselhos do 
Sr.Martinho, a que o advogado nâo 
fora estranho, este abrira, numa 
parte do rés do châo, de um dos 
imobiliârios da Finançôrica, um 
pequeno estabelecimento de vendas 
de ervas e chas, que progredia corn 
bons augùrios. 
Sempre seguiu o meu aviso pensou 

o inspetor Viriato corn certo prazer, 
ao tomar conhecimento da 
novidade que aparecia na imprensa 
local.da abertura de um novo 
estabelecimento - a "Ervanaria 

Por: 
Fernando 
Feliciano 
de Melo 

Barreiro". 
Sem demora, o pensamento do 
policia derivou do seu aviso 
inconséquente, (na altura), para as 
coincidências que se haviam ligado 
corn ele, começando distraido a 
bâter corn a caneta no tampo da 
secretâria... 
Qualquer força mistical envolvia 
aquele homem a quem tinha dado a 
direçào do financeiro Andrade, 
iniciando corn isso um 
encadeamento de eventos, de que 
nâo sabia quais iriam ser os 
resultados. Sentiu arripiarèm-se-lhe 
os pelos dos braços. Tal como o 
psiquiatra, preferiu deixar de 
profundar o assunto; certas coisas 
nâo se quadravam corn explicaçôes 
racionais... 

Continua na prôxima ediçào 

BOISAS DE ESTUDO 
da FPCBP 

Violência rellgiosa 
faz mais de 200 

mortes na Nigéria 
A Federation of Portuguese Canadian 
Business & Professionals inc. alerta 
pais, encarregados de educaçâo e 
alunos que, até dia 1 de Outubra de 
2000, aceita a inscriçâo de candidatos 
às varias BOLSAS DE ESTUDO que 
tem para oferecer. 
Os jovens alunos universitârios 
portugueses ou descendentes podem 
adquirir o boletim de inscriçâo na 
FPCBP, situada na Casa de Portugal, 
722 College St., esquina corn a 
Crawford, em Toronto. 
Outras informaçôes através dos 
telefones: (416) 537-B874, 961-4653 e 
823-0665, falando corn Palmira 

Almeida, Louis Louro ou Daniel 
Fernandes, respectivamente. 
Os estudantes candidatos às 
BOLSAS DE ESTUDO da FBCBP 
deverào indicar o seu resumo 
curricular, transcriçào académica, 
areas de maior interesse escolar e 
participaçâo e envolvimento 
comunitârio. 
Fax: (416) 537-9706 
E-mail: fpcbp@cybergenie.net 
Website: www.cybergenie.net/fpcbp 
O "19o. Jantar Anual da FPCBP" 
para entrega das Boisas de Estudo, 
terâ lugar no dia 20 de Novembre de 
2000. 

Os confrontas sectaries 
entre cristâos e 
muçulmanos iniciados 
no ultimo fim de 

semana na cidade nigeriana de 
Kaduna deixaram, até a passada 
quarta-feira, um saldo de mais de 
200 mortes, informaram hospitais 
locals. 
Testemunhas, porém, disseram que 
a calma começa a voltar à cidade 
localizada no norte da Nigéria, 
uma vez que as forças de segurança 
intensificaram a repressâo aos 
grupos de jovens responsâveis pela 
violência. Muitos imigrantes 
cristâos ainda tentam abandonar a 
cidade, tal como fizeram em 
Fevereiro, quando centenas de 
pessoas morreram em choques 
envolvendo seguidores das duas 
religiôes. 
No inicio do ano, a onda de 
violência foi motivada pelos 
rumores de que o estado de 

Kaduna estava a planear adoptar a 
rigida lei islâmica. 
Os ùltimos incidentes foram 
desencadeados pela descoberta do 
corpo de um cristâo na cidade de 
Kaduna. 
Moradores de dois bairros 
vizinhos, etnicamente divididos, 
deflagraram o confronta que 
rapidamente atingiu outras areas. 
Na terça-feira passada, as 
autoridades impuseram o toque de 
recolher em todo o estado, o que, 
segundo os moradores, contribuiu 
para que a violência começasse a 
ceder. 
Na quarta-feira, a Policia prendeu 
dezenas de pessoas, entre elas cinco 
militantes que estavam a usar 
uniformes falsificados do Exércita, 
disparando contra cristâos e 
ateando fogo às suas casas. 
Mesmo corn a reduçâo da tensâo, 
bancos, lojas e escritôrios 
permaneceram fechados. 
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Azeite de oliveira pode protéger a 
pele contra cancre, dizem cientistas 

Esfregar azeite virgem de oliveira no corpo apôs ter 
bronzeado pode ser uma protecçào contra o cancro 
de pele, de acordo coin uma pesquisa japonesa 
relatada no semanârio britânico New Scientist. 
Os especialistas teorizam que o azeite de oliveira 
contém vitaminas que varreriam os chamados 
radicais livres, moléculas instâveis criadas pela 
exposiçâo à radiaçâo ultravioleta que danifica as 
células, algumas vezes levando ao cancro de pele. 
Uma équipa da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Kobe, chefiada por Masamitsu 
Ichihashi, submeteu ratos pelados a très sessôes de 
banho de sol por semana e cinco minutos depois 
passaram azeite extra-virgem e regular na pele das 

cobaias. 
Apôs 18 semanas, os ratos que nâo tinham sido 
submetidos a esse tratamento começaram a 
desenvolver tumores na pele, enquanto que os ratos 
que tinham sido lambuzados corn o azeite regular 
estavam um pouco melhores. Mas os que foram 
tratados corn azeite virgem demoraram mais seis 
semanas para apresentar qualquer sinal de cancro, 
e os tumores eram menores e menos frequentes, e 
havia menos danos às células da pele. 
Os pesquisadores ressaltaram, contudo, que o 
azeite de oliveira nâo é um protector solar e que 
deve ser aplicado caso se queira precaver contra os 
raios ultravioletas. 

' Corner peixe pode ' 
afastar depressâo, 

sugere estndo 
Coma peixe, seja feliz! Um 
amplo estudo na Finlândia 
encontrou evidências de que 
as pessoas que comem peixe 
menos de uma vez por 
semana têm 31 por cento a 
mais de probabilidade de 
sofrer depressâo do que as 
pessoas que o consomem corn 
maior frequência. Isto porque 
o peixe contém âcido graxo 
polisaturado omega-3, ou 
Pufa, explicou o psiquiatra dr. 
Antti Tanskanen, da Universidade 
de Kuopio, na Finlândia. Mas 
ainda é muito cedo para 
recomendar que as pessoas comam 
peixe ou tomem Pufa para evitar 
depressâo, advertiu. Tanskanen 
apresentou o seu estudo na 
passada terça-feira na reuniâo 
anual da American Psychiatrie 
Association. O estudo foi 
patrocinado pela universidade, 
disse. 
A evidência era estatisticamente 
significante apenas para as 
mulheres. Mas Tanskanen disse 
acreditar que o efeito também se 
aplica aos homens, cujos 
resultados apresentaram a mesma 
tendência. 
O estudo envolveu uma amostra 
aleatôria de 3,204 adultos de 
quatro regiôes da Finlândia, que 
preencheram um questionârio 
para medir sintomas de depressâo 
e indicaram corn que frequência 
comiam peixe. Cerca de 30 por 
cento comiam peixe menos de uma 
vez por semana e foram 
classificados também como 
consumidores "pouco frequentes" 

de peixe. E 28 por cento do grupo 
total relatou sintomas que total relatou sintomas que 
sugeriam depressâo branda ou 
mais severa, corn a maioria na 
primeira categoria. 
Entre as mulheres, sinais de 
depressâo apareceram em 34 por 
cento do grupo que raramente 
comia peixe, comparados corn 27 
por cento das outras mulheres. Nos 
homens, a diferença foi de 30 por 
cento contra 28,5 por cento. 
A diferença total de 31 por cento 
foi tomada depois de os resultados 
dos dois sexos serem combinados e 
as taxas terem sido 
matematicamente ajustadas para 
anular o efeito dos factores tais 
como a idade ou o fumo. No ano 
passado, outros pesquisadores 
relataram que a inclusâo de 
capsulas de âcidos graxos omega-3 
no tratamento de maniaco- 
depressivos teve resultados 
positivos. E, em 1998, um dos co- 
autores do estudo finlandês relatou 
que nos paises corn um maior 
consumo per capita de peixe hâ 
uma tendência para menores 
indices de depressâo. 

Pesquisadores alertant 
para a epidemia da 

tuberculose 
Uma pequena, mas 
alarmante, percenta^em 
de pessoas em todo o 
mundo tem uma forma 
de tuberculose que é 
resistente ao tratamento 
normal e précisa ser 
combatida corn drogas 
mais fortes e caras a fim 
de evitar uma crise 
comparàvel à da Sida, 
alertaram os 
pesquisadores da 
Organizaçâo Mundial 
de Saùde. 

Quando tratada incorretamente, a 
tuberculose tende a mutaçôes para 
bases ainda mais resistentes. 
Se nâo houver um aumento no 
tratamento correcte, a OMS calcula 
em quase 1 biliâo o numéro de 
pessoas que serâo infectadas nas 
prôximas duas décadas. Dessas, 35 
milhôes morrerâo. O estudo 
examinou 6.402 casos de 
tuberculose na China, Coreia do 
Sul, Perü, Repùblica Dominicana e 
Russia entre 1994 e 1996 e 
descobriu que cerca de 5,5 por 
cento nâo respondem às chamadas 
drogas de primeira linha. Os 
medicamentos que poderiam 
efectivamente tratar esta minoria 
de pacientes sâo muito mais caros e 
devem ser tornados por dois anos, o 
que significa uma barreira para os 
paises em desenvolvimento. Mas 
nâo tratâ-los pode ter resultados 

catastrôficos. Espinal, doutor 
responsâvel pelo estudo, disse que 
119 dos 212 paises membros da 
OMS aderiram ao piano de 
combate a tuberculose, que utiliza o 
tratamento corn as drogas de 
primeira linha. Representando 85 
por cento do total de casos de 
tuberculose, 22 paises, incluindo 
Brasil, China, India e Nigéria 
participam do piano. A OMS estâ a 
pedir a expansâo do piano de 
combate à tuberculose usando 
tratamentos que sâo pelo menos 
350 vezes mais caros do que as 
drogas de primeira linha, tais como 
isoniazida e rifampicina que custam 
20 a 30 dôlares. A organizaçâo 
calcula que 16 milhôes de pessoas 
têm tuberculose em todo o mundo e 
as taxas de infecçâo estâo a 
aumentar. As estimativas das 
autoridades da OMS sâo de que sô 
em 1997 houve 8 milhôes de novos 
casos. 
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Milhôes de crianças pedem sefrer efeltos 
de expesiçàe ae chumbe, diz estude 

Pesquisas realizadas nos Estados Unidos sugerem que milhôes de 
crianças a mais do que se acreditava anteriormente podem ter 

problemas mentais relacionados à exposiçâo ao chumbo. 
w 

As pesquisas também estabelecem 
uma forte ligaçâo entre o chumbo e a 
delinquência juvenil. Um dos 
trabalhos, divulgado em Boston, 
sugere que o padrâo actual de niveis 
aceitâveis de chumbo no sangue é 
muito alto e também ressalta a 
necessidade de focar na prevençâo. O 
chumbo é um metal tôxico que pode 
interferir corn o desenvolvimento do 
sistema nervoso central. Os niveis de 
chumbo podem ser detectados no 
sangue e nos ossos. Considera-se que 
a intoxicaçâo por chumbo, que causa 
tonteiras e até mesmo morte, pode ser 
tratada corn medicamentos. Mas o 
Dr. Bruce Lanphear, do Children's 
Hospital Medical Center em 
Cincinnati, que apresentou um dos 
estudos na conferência da American 
Academy of Pediacrics e da Pediatric 
Academie Societies em Boston, disse 
que o comprometimento das funçôes 

mentais por intoxicaçâo de chumbo é 
persistente e pode ser permanente. 
Por sua vez, um estudo corn 417 
jovens do Condado de Allegheny, 
Pennsylvania, revelou que foram 
encontrados niveis mais altos de 
chumbo no sangue entre os 
delinquentes, segundo o Dr. Herbert 
Needleman, da Universidade de 
Pittsburgh. Entre os meninos, os 
acusados de delinquência tinham 
duas vezes mais probabilidade de 
possuir altos niveis de chumbo nos 
ossos em comparaçào ao grupo de 
outros jovens. O risco para meninas 
era ainda maior, em parte porque 
somente um numéro pequeno de 
delinquentes, 21 meninas, foi 
estudado, disse Needleman. Os 
resultados do estudo sugerem uma 
possivel ligaçâo entre uma exposiçâo 
ao chumbo e os delinquentes presos, 
de 11 por cento a 37 por cento, disse 

Needleman, cuja pesquisa 
anterior ligava 
agressividade e 
comportamento anti-social 
ao chumbo. O pesquisador 
argumenta que a exposiçâo 
ao chumbo pode ser uma 
das principais causas 
evitâveis de comportamento 
criminoso. Os niveis de chumbo no 
sangue diminuiram significa- 
tivamente nos ùltimos tempos corn a 
remoçâo do metal da gasolina, tinta 
de parede, tubulaçâo e latas. Mas 
permanece uma ameaça princi- 
palmente nas pinturas antigas e as 
crianças podem ser intoxicadas por 
residuos da tinta no châo. O nivel 
aceitâvel pelo Governo é de 10 
microgramas por decilitro. Uma 
média de 4,4 por cento de crianças 
corn idade de 1 a 5 anos, cerca de 
890.000, tem pelo menos esse nivel. 

embora em algumas comunidades 
corn construçôes mais antigas os 
niveis sejam maiores, disse Don Ryan, 
da Alliance to End Childhood Lead 
Poisoning. Lamphear exâminou 4.853 
crianças com idades entre 6 anos e 16 
anos, de 1988 a 1994, comparando os 
niveis de chumbo no sangue a 
desempenho em testes de leitura e 
matemâtica. A maioria dos niveis 
estava abaixo dos 10, mas cada 
aumento de um micrograma 
representava uma reduçâo em um 
ponto na nota de leitura e 
matemâtica. 

IÜAW4I4 

CHFVRÜlH 

ÜÜffiMOHlU 

CHEV-OLDS 

Contacte 
Victor Maciel 

ou 
Marcos Vinicius, 

os seus 
représentantes 

portugueses em 
West York 

Chev-Olds. 

Hâ muito que West York Chev»01ds serve os 
portugueses com uma grande selecçâo de 
automôveis, camîôes 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 Toronto, Tplt (416) 656-1200 1785 St. Clair Ave., W, 

A West York Chev-Olds 
faz agora os 

testes anti-poluiçâo 
para o governo 

do Ontario. 
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CARNEIRO 
21/3 a 20/4 

A Lua Cheia na sua oitava casa 
coincide com um intenso interesse 
em astrologia e assuntos correlatos. 
Um nativo de caranguejo tern um 
papel de destaque no seu dia. 
Acelere o passo. 

TOURO 
21/4 a 20/S 

Uma questao juridica sera 
solucionada. Estao na ordem do 
dia reputaçâo, credibilidade, 
parceria e casamento. O convite 
para uma viagem é intéressante, 
mas agora nâo é o momento certo. 

GEMEOS 
21/5 a 20/6 

I 

Sacuda a letargia emocional. 
Recomece, siga o seu caminho, nâo 
imita aos outros. Probabilidade de 
um pequeno problema digestivo. 

, Nativos de Aquârio e Leâo têm um 

41 V importante no seu dia. 

CARANGUEJO 
21/6 a 21/7 

Um dia perfeito para si. Os assuntos 
familiares sâo resolvidos. Encontrarà | 
um local confortâvel para viver. A 
fase lunar enfatiza criatividade e 
sensualidade. Hà um outro nativo 
de caranguejo no cenârio. 

r 
LEAO 
22/7 a 22/8 

Diversifique. Promova uma 
reuniâo social, mostre bom humor 
e talento. O amor esta no ar; mas 
nâo parta muitos coraçôes. Nativos 
de Gémeos e Sagitârio marcam 
presença na sua vida. 

VIRGEM 
23/8 a 22/9 

BALANÇA 
23/9 a 22/10 

Esteja preparado para a mudança 
e a variedade de sensaçôes. A 
situaçâo financeira melhora e hà 
um alivio na pressâo. Objectos de 
valor perdidos serâo recuperados. 
Comemore. 

ESCORPiAO 
23/10 a 21/11 

O seu progresso tem sido lento, 
mas constante. O cenârio destaca 
uma viagem curta, relacionada corn 
um documente juridico. Um nativo 
de Touro e outro de Escorpiâo vâo 
encaixar-se nos seus pianos. 

O seu ciclo continua em alta. 
Poderà conseguir bons lucros corn 
transaçôes relacionadas corn terras 
e imàveis. A sua sensualidade esta 
à flor da pele, mas nâo saia por ai 
partindo coraçôes. 

SAGITARIO 
22/11 a 21/12 

Destaque para mistério, intriga e 
decepçâo. E voce vai pensan "Nâo 
acredito no que esta a acontecer, 
mas infelizmente é verdade." Isto 
tem a ver corn um nativo de Peixes 
e outro de Virgem. 

CAPRICÔRNIO Um golpe repentino fâ-lo cair na 
22/12 a 20/1 realidade. Algumas das suas 

teorias nâo se mantêm. Mas, apesar 
disse, voce conquista a admiraçâo 
das pessoas. A sua mensagem 
toma-se clara como cristal. 

AOUARIO Hà quem diea que voce é um 
2î/lal9/2 - . ... , magico no sentido literal. 

Abandone as ideias 
preconcebidas, esteja preparado 
para uma viagem de ultima hora. 
Prepare o seu future. 

PEIXES 
20/2 a 20/3 

Missâo cumprida. Esteja preparado 
para um novo projecto. Enfatize a 
independência e a originalidade. 
Voce apaixona-se facilmente - é 
melhor ser mais cauteloso. Hà um 
nativo de leâo no cenârio. 
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Embora estas duos imagens pareçam idênticas, 
possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 
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PAiaVRAS CRUZADAS 
9 10 a 12 HORIZONTAIS: 

I- Esfolara;bolsas.2-Pâiido; 

fragmento de louça quebra- 

da.3-Rama;unara.4-Guarneci- 
do de asas;balada.5-Liqui- 

do que se sépara do leite 

depois de coaguiado;flutu- 
ar.6-Transpiro;fruto da 

ateira.7-Pedras de moinho; 

som.8-Fio puxado h fieira; 
estimar.9-0 bolbo de cer- 

tes plantas;mijo(pop.)• 

10-Totna nota de;cheiros. 
II- Tombe;enredo.12~Planta 

rasteira cultivada nos 

j ardins;aromatizar. 
feia(pop.) . 2-Ave corredoura 

(pl.);trigueiras.3-Sacerdote Budista(pl.);variedade de 

couve.4-Lavrados;nome corn que e designado o individuo 

que entra nas concentraçôes de motorizadas.S-Contorno; 
pintura.6-Flanco;sufixo.7-Alguma;altar cristâo.8-Aque- 
duto;fortificar.9-Adv.de lugar;brejeiro.10-Silenciosa; 

concordaro.1l~Nome genérico do ^cido acdticojausencia de 
quantidade. l2-Adj.cionara;unir-se pelo casaraento. 
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Ve M 

f ANJOS ÔRAVAM 
NOVO ALBUM 

Â 

Os Anjos estao neste memento 
em estudio para gravar o segundo 

album dc originais... 
O segundo album dos irmSos 

Nelson e Sergio deve chegar as 
lojas no final de Setembro e a 

produçao esta a cargo, 
mais uma vez, de Nuno Carvalho 

da NZ Produçoes. 
Entretanto jd para a semana sai 

mais urn single do album "Ficarei", 
0 sexto, desta vez o tema é 

"Numa Noite ao Luar". y 

Agora as 6“fciras o ritmo c jovem. ' 
ROCK 

DANCE 

POP 

MB TECNO 

das 21:00 as 24:00 horas. 
LOUCURA TOTAL 

L ^ ^ ^ Com gpresentaçQo de Jamie Iria 

Tudo 0 que seja 100% Jovem Pesquisar 

Ferias 
Quando cheqa a altura de 
pensar nas ferias, a primeira 
pergunta que nos surge é: "ir 
para onde?". Para ajudar a 
tomar uma decisao, nada melhor 
do que fazer um passeio virtual 

or Portugal através da 
nternet, depois de observar a 

beleza das diferentes regioes e 
de saber o que elas tern para 
oferecer, fazer uma opçao. 
Entretanto, vamos olhando para 
PORTUGAL DE RELANCE. ^ 
Calcula-se que o Portugues e 
hoje a quinta lingua mais falada 
em todo o mundo, com cerca de 
200 milhoes de falantes, 
fazendo da lusofonia um dos 
factores mais prépondérantes 
da sua historia. com efeito, 
Portugal manteve durante quase 
4 seculos um extenso império 
cpionial, pom possessoes em 
Africa, Asia e na America. 
Presentemente o numéro de 
portugueses disperses pelo 
mundo como emigrantes eleva- 
se a 3 milhoes, disperses 
sobretudo pela UE - sobretudo 
em França, na Alemanha e no 
Luxemburgo - gssim como no 
Canada e na Africa do Sul. 
Trata-se de uma Republica 
Parlamentar ^ cujo poder 
legislative é exercido pelo 
Pqrlamento composte por uma 
so Camara de 230 deputados, 
eleitos por sufrdgio universal 
segundo o sistema proporcional 
(Kondt). O Présidente da 
Republica, eleito de 5 em 5 anos, 
pode dissolver o Parlamento e 
nomear o Primeiro Ministre, ou 
demitir o Governo. OUAIS as 
primeiras coisas que me vem à 
cabeça quando pensa em 
PORTUGAL? 
VINHO DO PORTO, LISBOA, 
NAVEGADORES E ALGARVE. 
VINHO DO PORTO - A regiao 

ue hoje produz o vinho do 
orto, 0 Douro, é a mais antiga 

regiao vinicola demarcada, em 
meados do sec XVIII. Este 
vinho ^ teve origem numa 
experiencia que consistiu em 
acrescentar aguardente ao 
vinho para ver o que acontecia. 
A aguardente interrompe o 
processo de fermentaçao 
através do quai o açuear se 
transforma em alcool. Deste 
modo se conserva o gosto 
açucarado do vinho. O vinno do 
Porto conta-se hoje como um 
dos vinhos mais conhecidos e 

e Tempos 
apreciados no mundo, como 
digestive ou aperitive. LISBOA 
- Fundada em 1200 a.c. pelos 
fenicios, em Lisboa ainda hoj^e 
sôo visiveis marcas da ocupaçao 
romana e arabe. No séc XVI e 
XVII era uma das cidades mais 
proféras do Ocidente. Em 
175o sofreu um terramoto 
devastador, tendo renascido 
praticamentc dos escombros. A 
construçSo posterior marcou a 
fisionomia da cidade, oinda hoje 
bem visivel na Baixa da cidade 
corn o^seu estilo Pombalino, em 
ref erêneia ao seu construtor - o 
Marques de Pombal, A Lisboa 
estao associados os seu locais 
de culte como o Bairro Alto, 
quarteifSo medieval de ruas 
estreitas onde hoje pontuam os 
bares e as casas de fado, a zona 
das doeas e actualmente a zona 
da EXPO'98, onde se esta a 
operor uma autêntica revoluçâo 
urbona. NAVEGADORES - Os 
portugueses foram o primeiro 
povo europeu a lançar-se na 
aventura dos Descobrimentos 
da era moderna. Talvez por isso 
se associa à cultura portuguesa 
0 nome de muitos navegadores e 
exploradores como: Vasco da 
Gama, descobridoi; do caminho 
maritime para a India, Fernao 
de Megalhaes, o primeiro a 
encefar a viagem de 
cjrcunave^açao do gloDo e Pedro 
Alvares Cabrai, que descobriu o 
Brasil; entr.e muitos outres. 
ALGARVE - O seu nome dériva 
da palavra arabe Al-qharb, que 
significa O Ocidente. A 
influência arabe é ainda hoje 
muito forte na arquitectura e 
em muitas palavras usadas 
habitualmente nesta regiâo dg 
extreme sul de Portugal. E 
também conhecido pelo imenso 
tapete branco que cobre uma 
grande parte da sua paisagem, 

uando as amendoeiras 
lorescem. Este pitoresco da 

sua paisagem, o seu clima ameno 
todo ano e as suas praias de 
dguas cristalinas tornaram-no 
um paraiso para os turistas. 

Pousadas da Juventude 

Podes encontrar Pousadas da 
Juventude em todo o Pais 
(desde o campo à cidade, do mar 
a montanha) e nelas podes 
convj^ver corn jovens de diverses 
regioes e nacionalidades, bem 

Liures 
como participares de programas 
culturaîs, desportivos e 
recreativos.O acesso às 
Pousadas de Juventude em tdda 
a rede internacional é fcito por 
intermédio do Cartao de 
Alberguista, reconhectdo em 
todo 0 mundo. 
Cartao Jovem e Megacartao 
Jovem pare Tu viveres mais a 
tua vida O Cartao Jovem é um 
'cartdo emitido em cerca de 30 
paises europeus, que 
proporciona aos jovens entre os 
12 e os 25 anos um conjunto de 
vantagens que se estendem nas 
seguintes areas: Mobilidade: 
transportes e alojamentos; 
Cultura e Comunicaçao: teatros, 
cinemas, museus, livros, etc. 
Desporto: Futebol, Basquetebol 
e Andebol, em especial; 
Serviços: funçdes banedrias 
(débito e porta-moedas 
multibanco), seguros 
(assistência em viagem, 
acidentes pessoais e prdtica de 
desportos radicais), e-mail, etc. 
Informaçao: sobre programas 
para jovens. Viajando pelo nosso 
pais ou pela Europa, o teu 
Cartao permite-te usufruir de 
vantagens em cerca de 200.000 
estabelecimentos comerciais e 
acederes mais facilmente a 
espectdculos e eventos 
cultyrais a p^reços reduzidos. 
E NAO TE ESQUEÇAS!!!! O teu 
Cartao Jovem concede-te 
vantagens no acesso ds 
Pousadas de Juventude - a 
melhor maneira de viajar e 
conhecer o nosso pais a preços 
super-econdmicos. 
Ao efectuares uma réserva, 
caso nSo tenhas Cartao de 
Alberguista, o teu Cartao 
Jovem dd-te direito a um 
Cartao de Alberguista Junior 
que te of erece 10% de desconto 
sobre a réserva individual de 
aloiamento exclusivamente na 
rede nacional de Pousadas de 
Juventude. Para mais 
informaçôes, dirige-te à 
MQVIJOVEM Av. Duque 
D'Avila, 137 - 1069-017 
LISBOA Tel: 21 359 60 00 - 
Fax: 21 359 60 01 Email: 
movijovem@mail.telepac.pt ou à 
Delegaçao Regional do Instituto 
Portugues da Juventude em 
qualquer regiao do pais. 

Pégina da autorta de Jomie lîSa 
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A ABSORÇÂO DOS ALIMENTOS E AS FEZES 
Os alimentos, depois de serem 
preparados no estômago e 
transformados em pequenas 
particulas, sâo lançados no intestino, 
onde sâo tratados corn os detergentes 
da bîlis, e corn os fermentos digestivos 
fabricados pelo pancréas. A acidez é 
neutralizada com o bicarbonato 
existente nestas secreçôes. O bolo, ao 
entrar no intestino, é diluido corn a 
âgua que diariamente circula entre o 
sangue e o interior do tubo intestinal, 
transformando-se num produto 
bastante liquide. As gorduras sâo 
emulsionadas pelos detergentes. E ao 
longo deste extenso tubo, corn cerca 
de oito metros de comprimento, o 
intestino delgado, que os nutrientes, 
contidos no bolo alimentar, sâo 
absorvidos e entram na circulaçâo do 
sangue, para fornecerem às células do 
corpo a âgua, os minerais, as 
vitaminas, e as calorias necessârias à 
manutençâo da vida. 
Diariamente entra na cavidade 
intestinal, proveniente do sangue, 
nove litres de âgua, os quais entram 
novamente no sangue, 
acompanhados dos nutrientes. Sô 
cerca de duzentos mililitros de âgua é 
que saem para o exterior como 
diluente das fezes. As fezes, ao 
contrârio do que se pensava no 
passade, nâo sâo um refuge inùtil, 
mas sim, um produto necessârio e 
essencial para a vida. 
O uso de purgantes para expulsar as 
fezes, que se pensava serem tôxicas, 
foi um dos grandes erros na medicina 
do passade. Hoje sabe-se que o uso de 
fibra, ou outres produtos nâo 
absorviveis pelo intestino, ao 
aumentar a quantidade de fezes, tem 
uma acçâo benéfica ao prévenir o 
desconforto da prisâo de ventre, e 
evitar doenças frequentes, ou até 
potencialmente perigosas como as 
complicaçôes da diverticulose. Outre 
erro, também muito frequente no 

passade, era as pessoas corn diarreia 
deixarem de beber liquides. 
Pensavam que os liquides iam 
fornecer mais âgua à diarreia e 
causar-lhe agravamento. Ignoravam 
que a âgua da diarreia provinha do 
sangue e linfa na circulaçâo e, ao 
deixarem de beber, poderiam morrer 
por desidrataçâo. 
Os bébés, muito mais sensiveis à falta 
de âgua, eram os que mais facilmente 
pereciam, por esta falta de 
conhecimento. Os sintomas de 
doença intestinal mais frequentes sâo 
as dores de barriga, a diarreia, e a 
prisâo de ventre. A perça de peso é 
menos frequente. Pode estar 
associada a problemas da absorçâo de 
nutrientes no intestino delgado, 
causada por deficiência das células ou 
de fermentos da digestâo. A perça de 
peso pode ser um sintoma de cancro 
do aparelho digestivo. Neste caso 
quando associada a inchaço do 
abdomen, ou a ictericia, uma cor 
amarelada dos olhos e da pele, pode 
significar doença grave. 
Na diarreia, a âgua no intestino em 
vez de voltar para a circulaçâo, sai 
para o exterior em grande 
quantidade. É frequente em crianças, 
sobretudo em bébés, quase sempre o 
resultado de uma infecçào causada 
por virus; a gastroenterite. Alguns 
casos de diarreias infecciosas sâo 
causadas por bactérias. Sâo muito 
mais frequentes nos paises pobres, 
sobretudo nos trôpicos, causadas por 
contaminaçâo das âguas ou dos 
alimentos. 
Os viajantes, ao desloquem-se para 
estas regiôes, devem ser cuidadosos 
corn a âgua e alimentos. Devem 
preferir âguas engarrafadas, de marca 
credivel, e evitar alimentos expostos 
em buffet que estâo muito mais 
sujeitos ao contacto corn moscas, um 
veiculo frequente de contaminaçâo 
corn bactérias causadoras de diarreia. 

As diarreias agudas, de origem 
infecciosa, devem ser tratadas corn 
hidrataçâo, isto é, âgua ou fluidos 
corn as calorias necessârias para 
sustento energético. Alimentos 
sôlidos, sobretudo leite e gorduras, 
nâo devem ser ingeridos até a 
diarreia passar. O leite e produtos 
lâcteos devem ser evitados, mesmo 
alguns dias depois da diarreia ter 
terminado. 
Algumas pessoas ficam intolérantes à 
lactose, o açücar do leite, enquanto as 
células intestinais nâo recuperam e 
voltam a funcionar normalmente. Os 
antibiôticos nâo destroem virus. Por 
isso nunca devem ser usados em 
gastroenterite. Mesmo em muitas 
diarreias causadas por bactérias, os 
antibiôticos nâo devem ser usados. 
Muitas destas infecçôes nâo passam 
da superficie do intestino e 
recuperam em poucos dias, ou pouco 
mais duma semana, apenas com 
dieta e hidrataçâo. Alguns 
antibiôticos, ao matarem muitas das 
bactérias que normalmente habitam 
o intestino, fazem apenas uma 
selecçâo corn proliferaçâo de 
bactérias resistentes, e estas podem 
causar uma diarreia intensa, 
prolongada, e muitas vezes perigosa e 
dificil de tratar. 
As diarreias, sobretudo as mais 
prolongadas e récurrentes, podem ser 
causadas por inflamaçôes nâo 
infecciosas do intestino, problemas na 
contracçâo muscular, ou 
simplesmente por stress. A prisâo de 
ventre é uma queixa bastante 
frequente, sobretudo em mulheres 
ainda jovens, e em ambos os sexos 
depois da meia idade. Ambos os 
grupos tendem a usar laxativos, 
muitas vezes diariamente, o que vai 
perpetuar o problema. Muitas vezes a 
causa é simplesmente uma dieta 
pouca rica em fibra, o material 
responsâvel pela formaçâo das fezes. 

Por: 
Dr. César 

Cordeiro, 

O ünico tratamento, 
verdadeiramente sadio e eficaz, é a 
modificaçâo da dieta corn maior 
consumo de alimentos corn fibra,*^ 
como o pâo integral, as frutas, 
legumes e végétais, juntamente corn 
bastante âgua. Muitas pessoas, ao 
ingerirem mais fibra, sentem mais 
gazes; outras vezes sentem distensâo 
do abdômen, causada nâo sô pelos 
gazes, mas também pelo aumento das 
fezes. Por isso, muitos desistem da 
dieta rica em fibra, e vâo continuar a 
usar laxativos. E mais um dos ciclos 
viciosos a afectar muitas pessoas, do 
quai é dificil sair. A prisâo de ventre, 
ou a sua alternaçâo corn diarreia, 
quando aparece pela primeira vez 
depois dos cinquenta anos, pode ser 
um sintoma de tumor, e por isso deve 
ser sempre investigada. A natureza 
tem muitas imperfeiçôes, que podem 
ser desagradâveis à vista ou ao 
olfacto, mas que nem por isso deixam 
de ser importantes. As fezes moles e 
bem formadas, ou mesmo o cheiro 
desagradâvel do flato, podem ser um 
alivio para um sofredor de prisâo de 
ventre ou de gases. Sâo precisamente 
os alimentos bons para a saùde, 
como a cebola, o alho, as hortaliças, 
ou os feijôes, aqueles que melhor 
previnem a prisâo de ventre, evitam 
as doenças intestinais, e reduzem o 
colesterol evitando tromboses e 
ataques do coraçâo. Sâo estes 
alimentos, maravilhosos para a saùde, 
os que mais podem provocar, e tornar 
desagradâveis, o hâlito, os gazes, ou o 
cheiro das fezes. Infelizmente nâo 
existe tratamento eficaz para os gases. 
O melhor que se pode fazer, para esta 
imperfeiçâo da natureza, é procurar a 
privacidade. 

PORK FRIED RICE 
BEEF & BROCCOLI 

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

FAST HOT DELIVERY 

(416)366-6633 

I 
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-Organizaçôes Madeira Câmara de Lobos of 
Toronto enviaram cumprimentos a O Milénio e 
a lista dos sens Corpos Gerentes-2000. Por 
intermédio de Orlando Ferreira-Presidente da 
Assembleia Gérai; Avelino Teixeira-Presidente 
do Conselho Fiscal e José Tiago Faria- 
Presidente da Direcçâo, saudamos todos os 
eleitos e desejamos-lhes uma boa gerência. 

-A Academia do Bacalhau realiza mais uma 
"bacalhauzada" sexta-feira, dia 26, na. Nova 
Casa Abril. Sessâo de fados corn Floriano 
Rodrigues, Januârio Araùjo e Manuel Moscatel 
e outros. 
Info: (905) 427-9923. 

-Na Casa do Alentejo, em Toronto, poderào 
apreciar sexta-feira, dia 26, um bom jantar e um 
espectâculo corn a acordeonista Adélia Botelho, 
vinda de Portugal. No sabado, dia 27, 
apresentaçào dos novos trajos e danças dos 
Ranchos Folclôricos da Casa do Alentejo e 
espectâculo corn Carlos Borges, Joâo Carlos 
Silva, Maria da Assunçâo e Searas de Portugal. 
Info: (537-7766. 

-A Associaçâo Democrâtica Luso-Canadiana 
realiza nos dias 26 e 27 de Maio a "Noite 
Colombiana" e "Noite de Lisboa", 
respectivamente, corn comidas tipicas, mùsica 
tradicional e Teatro. Info: (416) 516-0025. 

-O Canadian Madeira Club-Madeira House 
Community Centre comemora 37 anos de 

existência, promovendo um jantar sâbado, dia 
27, antecedido de um "MADEIRA D'HONRA". 
Haverâ a cerimônia do Corte do Bolo de 
Aniversârio e Champanhe. A festa sera 
animada pelo Conjunto Os Panteras. Parabéns! 

-O Clube Académico de Viseu de Toronto 
realiza a sua FESTA DA PRIMAVERA no 
sâbado, dia 27, corn inicio às 19:30 horas. Jantar 
e actuaçâo do Rancho Folclôrico do Académico 
de Viseu. 
Info: (416) 604-1125. 

-Domingo, dia 28 de Maio, serâ inaugurada a 
exposiçâo de Notafilia, Numismâtica e Filatelia 
no Sporting C.P. de Toronto, às 2:00 pm. 
Os coleccionadores interessados podem 
contactar o organizador Antonio Cruz pelo 
telefone: 
(416) 891-9010. 

-No dia 31 de Maio, a autora FÀTIMA TOSTE 
lança o seu segundo livro "Nas Redes do 
Sonho", na Casa dos Açores, pelas 19:30 horas. 
Fâtima Toste lançou anteriormente o livro 
"Imagens do Mar", que obteve sucesso entre 
nos. 

-A "ACAPO" realiza uma reuniâo informai na 
sede-social do F.C. do Porto de Toronto, pelas 
20:00 horas, quarta-feira, dia 31 de Maio. Esta 
reuniâo servirâ para discutir pormenores 
respeitantes à grande PARADA de sâbado, dia 
10 de Junho, inserida na Semana de Portugal. 

rjjTjjiŒmie 
Pessoal para supermercado. Tel: 534-8636 

Ajudante de cozinha. Tel: 538-3197 

Pessoal para instalar soalhos de madeira. 
Tel: 450-9101 

Pessoal para trabalhar em telhados corn ou sem 
experiência. Tel: 658-6014 

Condutores corn carta de conduçâo AZ. Contacte 
Cordeiro pelo telefone (905)469-1995 

Pessoal para jardinagem. Tel: (905)568-2583 

Casais para limpeza. Tel: (905)457-8874 

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

Pessoal corn experiência em mâquinas de costura 
para trabalhar numa fâbrica de estofos e 
cortinados. Tel: 785-4330 

Pessoal para limpeza. Tel: 369-0137 ext: 182 

Costureira para trabalhar em fâbrica. Tel: 743-1046 Pessoal para jardinagem. Tel: 767-7545. 

Pessoal para limpeza nas âreas de Mississauga e 
Brampton. Tel: 822-4104 

Cabeleireira. Tel: 534-7503 

Bate-chapas e pintores para oficina Portuguesa em 
Hamilton. Tel: (905)543-1580 

Cozinheira. Tel: 537-2098 

Pessoal para limpeza nas âreas de Toronto e 
Mississauga. Tel:593-4383 

Procura-se pessoal para trabalhar nos telhados. 
Tel: 658-2993 ou cell: 879-8484 

Pessoa procura uma garagem “single ou dupla” 
corn aluguer até $300 

Precisam-se de vendedores ou 
vendedoras para CIRV fm e jornal 

0 Milénio. Contactar pelo 
tel: (4161537-1088, 
Fax [4161 537-2463 

ou E-mail: inffo@cirvfm.com 

Frango corn 
legumes 

Ingredientes: 

1 frango; 1 pimento verde; 1 courgette 
1 cenoura grande; 1 cebola 
4 tomates 
4 dl de caldo de galinba 
Sal e pimenta prêta moida na altura 
1 colh. sopa de farinba 
2 colh. sopa de azeite 
1 colh. sopa de margarina 

Receita: 

Raspe e corte a cenoura em palitos. Corte também 
a courgette em palitos. Descasque a cebola e corte- 
a em rodelas. Limpe o pimento de sementes e 
corte-o em tirinhas. Limpe o tomate de sementes e 
corte-o em pedaçinhos. Aqueça o azeite num tacho, 
junte a cebola e deixe alourar. Adicione o frango, 
previamente limpo de peles, gorduras e cortado em 
pedaços; frite até os pedaços alourarem. Junte o 
tomate e deixe cozinhar durante cerca de 3 
minutos. Polvilhe corn a farinha, regue corn o caldo 
de galinha e deixe levantar fervura. Tempere de sal 
e pimenta e mantenha ao lume durante cerca de 20 
minutos. Junte os restantes legumes, tape e deixe 
cozinhar até ficarem macios. Rectifique os 
temperos e junte a margarina. 

Queilada à Moda 
das Beiras 

Ingredientes: 

7 ovos 
200 gr de farinba 
1 L de leite 
600 gr de açûcar 
100 gr de margarina 
Raspa de limâo 
50 gr de amêndoa 
Canela para polvilbar 

Receita: 

Misture todos os ingredientes, excepto as amêndoas e £ 
canela. Leve ao forno num pirex untado. Entretanto 
pique finamente a amêndoa corn pele, até ter aspectc 
de farinha. Passados 5 minutos de estar no forno, retire 
e espalhe por cima a amêndoa, mexendo a superficie 
corn um garfo. Deixe alourar e verifique corn um palitc 
se a massa jâ estâ firme. Polvilhe corn canela e este 
pronto a servir. 
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2000 lUSO Golf 
Tournament 

Teve lugar no passado dia 20, com o aliciante de vârios e valiosos prémios, a LUSO-GOLF / 2000 SATA Express 
Cup, no Glen Eagle Golf Club. O Jantar de confraternizaçâo e entrega de prémios realizou-se no Portuguese 
Community Centre, em Brampton. Os prémios foram oferecidos pela SATA Express, Verdegolf, Estalagem Senhora 
da Rosa, Rent-A-Carr Ilha Verde, Montepio Gérai e FPCBP. 
Os vencedores -foram todos, claro!- sâo os seguintes: 
-lo. "Low Gross", Fernando Pinheiro, 68 pancada, quatro abaixo do par. 
-2o. " , Rolando Barbosa, 75 " 
-3o. , Jerry Coelho, 76 

-lo. "Low Net", Irv Zinn, com 66 pancadas 
-2o. " , Tony Antunes 67 " 
-3o. " , Alex Duarte 67 " 

-Low Gross Ladies, Carminda Barbosa, 88 pancadas 

-Most Honest Golfer, Sandra Summit, 150 pancadas 

-Longest Drive, Ashley Silva (man) 
" , Maria Borges (ladies) 

-Closest to the Hole, Rob Couto (men) 
" , No winner (ladies) 

No final os responsaveis da LUSO GOLF entregaram à FPCBP 
um cheque de 10.000 (dez mil) dolares, dinheiro conseguido em 
iniciativas de 1999/2000, para BOLSAS DE ESTUDO. O cheque 
foi entregue por Joe Borges. 
Os nossos parabéns à LUSO-GOLF e a todos quantos 
contribuiram para o sucesso das realizaçôes. 

Joi Borges entrega a 

Fernando Pinheiro a 

laça de vencedor do 
tomeio da Luso Golf, 

Maria Borges apos 
receber a sua taca 

PORTUGUESE CANADIAN CREDIT UNION 
in Colltg* St, Toronlo, Onlaito, Canada MW 1C4 Tal.: (410) 5304245 / Rataa; (410) 533-7421 / Fax: (410) 5334570 

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

E nâo esqueca: gabs hâ muitos^ mas câ na capoeira de Toronto 
ningüêm bate o gab do Portuguese Canadian Credit Union! 

Quats stSo os sens pr4ximtos pianos?: 
-Comprar casa? 
-Renovar a que jâ tern? 
-Fazer obras para alugar parte da sua casa? 

Que O Portuguese Canadian Credit Union paga os melhores 
juros da banca jà nem é novidade para ninguém! Que todos 
os depositos sâo garantidos pelo governo até 100 mil dolares 
cada, também jà nâo é novidade! 

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

melhores condiçôes possfveis: 

Real Madrid é Campeao 
O Real Madrid "apagou" uma 
temporada interna mediocre com a 
conquista da oitava Taça dos 
Campeôes Europeus em futebol, 
erguida depois do triunfo 
incontestâvel por 3-0 sobre a equipa- 
sensaçào Valência, Corn este triunfo, 
que vale a "suada" qualificaçâo para 
a prôxima ediçâo da Liga dos 
Campeôes (o quinto lugar no 
campeonato valia apenas a Taça 
UEFA), o Real Madrid colocou o 
futebol espanhol ao nivel do italiano 
e inglês, com as très "escolas" a 
contarem agora corn nove triunfos 
na mais importante competiçâo 
europeia de clubes. Num ambiente 
de festa, e num estâdio (Stade de 
France) "rebatizado" de Estâdio de... 
Espanha, esta final começou corn 
algumas preocupaçôes tâcticas dos 
dois lados. Sô a partir do primeiro 
quarto de hora o jogo começou a 
animar, corn o jovem avançado 
francês Nicholas Anelka a dar o 
primeiro aviso aos 16 minutes, 
obrigando o guarda-redes valenciano 
Canizares, corn uma cabeçada muito 
perigosa, a uma defesa atenta. Em 
dois lances de contra-ataque, e no 
espaçe de dois minutes, Mendieta 
(17 minutes) e, depois, Claudio 
Lopez (19) desperdiçaram duas boas 
oportunidades para bâter o guarda- 
redes Casillas. Enquanto a 
velocidade de execuçâo dos 

jôgadores mais avançados do 
Valência dava algum trabalho à 
defesa madrilena, as incursôes de 
Redondo e de Steve McManamàn 
colocavam o sector mais recuado dos 
valencianos em constante alerta. A 
seis minutes do intervalo, e numa 
jogada de insistência que começou 
num livre directe frontal de Roberto 
Carlos, o Real Madrid inaugurou o 
marcador, quando Morientes 
cpncluiu com uma cabeçada certeira 
um excelente cruzamento de Michel 
Salgado. Quando estava obrigado a 
subir no relvado para procurar o 
empâte, o Valência caiu 
notoriamente de produçâo no 
segundo tempo e abriu as portas 
para a "semigoleada" madrilena, que 
começou a desenhar-se aos 67 
minutes, corn o golo de 
McManaman, que jâ no primeiro 
tempo tinha obrigado Canizares a 
uma defesa de recurso num lance 
muito parecido. Depois de uma 
corrida solitâria de mais de 50 
metros, o inevitâvel Raul alcançou 
um golo de antologia, contornando o 
indefeso Canizares para selar o 
resultado final. Apesar do Real 
Madrid ter conquistado justamente 
o seu oitavo titulo europeu, os très 
golos sem resposta sâo excessives 
para o Valência, que merecia, pelo 
menos, o golo de honra. 
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Os "Putos" e 0 futebol 
Os parques verdejantes e espaçosos sâo a alegria da pequenada para a 
brincadeira e, haja alguém que o faça!, para a prâtica do futebol. Milhares e 
milhares de rapazes e raparigas divertem-se e jogam à bola corn todo o gosto 
e... jeitinho! 
Mississauga é um "favo" de jogadores, clubes e apaixonados do desporto-Rei. 
O treinador luso-canadiano Jülio Gouveia, mais do que apaixonado do 
futebol, lidera o North Mississauga Soccer Club e participa activamente nos 
Torneios locais da North Mississauga Region Soccer League -Under 11/ Bulls, 

e a sua equipa é das mais eficazes e 
habilidosas. Além de muitos e jâ vistosos 
jogadores, o Jülio Gouveia tern na sua 
equipa o jovemjoey de Melo, de 10 anos de 
idade, filho de um casai micaelense, que é 
um portento a marcar golos. Marca que se 
farta... 
Este saudâvel grupo de miùdos venceu os 
ültimos dois Torneios em que participaram e 
o Joey de Melo ganhou a Taça de Melhor 
Marcador, como é da praxe. 
Parabéns, aos jovens, treinadores e pais que 
se preocupam em ocupar os tempos livres 
dos "putos" corn o desporto e outras 
actividades üteis. 

TAQACAMOESl 
Resultados dos jogos da Taça Camôes-2000 

Veteranos: 
Peniche 6 - Nacional 0 
Portugal'96 0 - Casa Benfica 1 

Seniores: 
A. Viseu 1 - Portuguese United 3 
Nacional 4 - Liga da Amizade 3 
Connections 6 - Peniche 1 

V   

Veteranos/ Semi-Finais: 
Ars. do Minho 1 - C.P.Mississauga 0 
Casa do Benfica 0 - Peniche 5 

Seniores/Semi-Finais: 
Portuguese United 1 - Nacional 0 

y 
□liveira Rental 

Cottage: Summer &\Winter Fishing 

► Aluga-se Barcos a Motor 

► Excelente Lugar para pesca 

► Aluga-se Casa de Campo 

►Verâo & Inverno 

► Aluga-se Apartamento 5 min de Praia 
Midlanç|:U(705) 534-9935 

Hoquei no Gelo 
0 First em Portugal 

A equipa de Hoquei no Gelo do First Portuguese Canadian Cultural 
Centre desloca-se a Portugal para participar no Torneio Internacional de 
Hoquei no Gelo de Viseu-2000, em 21, 22 e 23 de Junho, corn o apoio da 
Embaixada do Canadâ, em Lisboa. 
Em Lisboa, no dia 19, haverâ na Embaixada do Canadâ, uma 
Conferência de Imprensa para apresentaçâo do programa oficial do 
Torneio Internacional de Viseu. 
O Embaixador do Canadâ em Lisboa, Robert Vanderloo, estâ 
entusiasmado corn o acontecimento e acredita que este Torneio de Viseu 
serâ mais uma ponte entre as boas relaçôes Portugal-Canadâ. A RTPi vai 
oferecer alguns apontamentos da presença do First Portuguese no 
Torneio de Viseu, nos dias 21, 22 e 23 de Junho. ^ 
A CIRV-fm e O Milénio também estarâo présentes nesta primeira visita 
da equipa de Hoquei no Gelo do First Portuguese a Portugal. 
O Departamento Desportivo do First Portuguese C.C.C. criou a equipa 
de Hoquei no Gelo em 1990. Começou na Adult Safety Hockey League e, 
hoje, mantém-se na mesma Liga mas jâ na Divisâo "A". 

$ Propriedade e direçâo de um €£x-agente, 
John Zadkovich; 

$ Mais de vinte e quatro anos de experiência em tribunal; 
ÿ Fluente em portug^ês; 
$ Preços acessiveis; 

$ Advogado disponivel para defesa criminal; 

Gonsidera-se culpado? 
Poderà receber uma multa... mas nâo serâ condenado. 

3045 Southcreek Road, Unit 3 
Mississauga, On 
L4X 2X6 (Auto-estrada 427 e Dundas) 
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A équipa do Toronto Lynx recebeu no Varsity 
Stadium a équipa do Montreal Impact, no 
passado domingo. 

O jogo foi emotivo, corn incerteza no marcador até ao 
ultimo minuto 
mostrasse 
perdendd- 
futebol 
acaso os 
marcaren^F 
perto/ 

gUaCraa-n 
salvaram 
duas sitU; 
"roubando" o 
adversârios comcFlhe competia. 
A équipa do Toronto Lynx, 

lorque a turma torontina nâo se 
mas porque aos poucos foi 

ades e, la diz a velha lei do 
0risca-se a sofrer golos"... Por 
iforam inâbeis ao ponto de nâo 

m 
f 

em 
^dificeis, 

golo aos 
muito jovem, tem atletas corn "boa pinta", 
corn destaque para o central Milan Kosic, 
O médio Ashton, e os avançados Juan 
Arango e Francisco Santos. Francisco 
Santos, para além de bom jogador, é 
oportunista e, à primeira hipôtese, marca 
mesmo, tal como aconteceu contra os 

Montreal Impact. 
No proximo domingo, uma noite dedicada aos jovens 
que praticam futebol, os Toronto Lynx recebem no 
Varsity Stadium o Boston, às 19:30 horas. 
No semanârio O Milénio e em CIRV-fm podem 
encontrar bilhetes gratis para o jogo. 
Basta que respondam a perguntas extremamente fâceis. 

Vamos a isso... 

SUECA ' 
inter-clubes 
Resultadfw da2*J<miada 

Ai.senal A 
Arsenal B 
Biurcelos 
AC Viseu A 
Ass. Dem. 
C. Madeira 
Benfica A 
VSetubal A 
Sporting A 
Sporting B 
Setubal B 
Porto A 
Benfica B 
Porto B 
AC Viseu B 
( .A.entejo 

V 
1 
3 
1 
1 

;#i 
2 
2 
0 
0 
3 
2 
Ü 
2 
2 
0 
3 

D 
2 
0 
2 
2 
l 
1 
I 
3 
3 
0 
I 
3 
I 
I 

■3 "■■■■■' 
0 

Classifîcaçâo actual 

1 ° Sporting B S pontoa 
2 “ Associaçâo Democrâtica, Porto B 
e Casa do Alentejo 4 pontos 

Kisko Millennium Extravaganza 

Domingo dia 28 de Maio às 7:30 pm - kick-off 
Varsity Stadium 

os PRIMEIROS 1000 ESRECTADOES RECEBERAO QRATIS 

KISKO FREEZIES, 
CAIIENDARIOS MAONÉTICOS 

ÏS..*:ÆV ;i,:r : 
mmTOS MAIS PRÉMIOS 

I Banlie bilitetes para os jogos do lynx rospondenilo a esta pergpnta:| 
I - Quemmarcou o goto do Toronto lynx 
I 

contra os Montreal impactP 

|RL 

I 
I 

.   „    i 
_ Mattde ou trRjgR. B sua resposia k teàacçS» de “O MitéAio** e tevaute os seus bilhetes _ ^ ^ . ^ ^ 

TICKETS • TIOKETMASTER (416) 872»5000 
tYNX HOTLINE AT (146) 261-GOAL (4625) 
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Campeonato Nacional de Futebol II divisâo B 
Cla$$lllcaçôcs (Zona Norle) 
CL EQUIPA 

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

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

65 
53 
47 
46 
44 
42 
41 
41 
38 
38 
37 
36 
36 
34 
34 
32 
31 
29 

Resultados 
Vilanovense - FC Porto "B", 1-1 
Caçadores Taipas • Famalicâo, 2-2 
Marco - Ermesinde, 4-0 
Leixôes • Vizela, 5-0 
Fafe - Sp. Braga "B", 1-2 
Trofense - Lourosa, 2-1 
Canelas - Lixa, 0-0 
Joane • Infesta, 5-3 
Vianense - Sandinenses, 2-0 

31* jornada 

Sandinenses - Vilanovense 
FC Porto "B" 

Famalicâo 
Ermesinde 

Vizela • Fafe 
Sp. Braga “B" • Trofense 

Lourosa • Canelas 
Lixa - Joane 

Infesta • Vianense 

Caçadores Taipas • 
Marco 
Leixôes 

CL EQUIPA 

TOVARENSE 
2 VILAFRANQUENSE 
3SANJOANENSE 
4SP.POMBAL 
5 FEIRENSE 
6ARRIFANENSE 
7ACAD.V1SEU 
eOLîV.BAIRRO 
9 TORRES NOVAS 
10 LOURINHANENS 
lIxOLIVEIRENSE 
laCAiDAS : 
iS MAR1NHENSÊ 

; 14 CWwfARATE •; x 
i PENICHE ^ ^ " 
îm TORRËENSE X ; 

Î7CUCUJAES 
BENEDfTENSe 

19A0UEDA :: 
20GUARDA 

34 
34 
34 
.34.; 
'w: 
34 
34 
34 . 
34 
34 
34 

■:34.. 
34 
34.::.. 
34 
34 

■ 34 > 
:^34. 

34 
34 

72 
57 
56 
56 
SS; : 
53 
53 
52 
49 
48 
48 
44 
44 
37 
37 
36 
36 
35 
33 

;x3l . 

Retultadoa 
Penicfte T Torreertse, M 
Torres Novas - Arrifanense, 0-3 
Cuqglâes ‘ Ouarda. 3*0 

: Olêvelfônsé • Marinhense, 3-t 
CaWas^- Sanjoanense, 1-1 
Olhreira do Bairro - Bi^editense» 2*1 
Sp; Pombâl - Âûufas Camarate, 0-^ : 
Qvarense - VUafrartguensô, t*l :;x 
Agueda *Acad. Viseu. 1*0 
Lourifthartens© - Péirense, 1-2 . x |- 

35* Jornada 

Feirense 
Torreensô 

Afrifanwise 
Guarda 

Marinhense 
iSanjoanense 
Beneditense : 

Çamarafe: 
: V}lafrârK}u»tse 

A(»d. Vised 

(la$$Ulcaçô€S (Zona Snl) 
CL EQUIPA J 

* Peniche 
- Torres Novas 
- Gueules' vù;:;; 
- Oflveifenaé •; 
* Caldâs: 
•. Oliveira dd SàirrO : 

Sp. Pombaf 
* Ç^arense 
i Âgueda 
* Lourlnhanense : . 

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

34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 

76 
65 
62 
60 
59 
58 
57 
55 
50 
49 
46 
44 
43 
41 
39 
38 
28 
25 
23 
17 

Resultados 
Oriental - Uniâo da Madeira, 2-1 
Câmara de Lobos - Ribeira Brava, 3-4 
Benfica "B" - Alcochetense, 0-0 
Operârio Desportivo - Lusitània, 2-1 
Juventude - Amora, 2-2 
Louletano - Estoril-Praia, 0-2 
Machico - Barreirense, 1-0 
Olhanense - Camacha, 3-3 
Nacional da Madeira • Man'timo "B", 1-0 
Sesimbra • Portimonense, 3-2 

35* jornada 

Portimonense 
Uniâo da Madeira 

Ribeira Brava 
Alcochetense 

Lusitània 
Amora 

Estoril-Praia 
Barreirense 

Camacha 
Maritime "B" 

Oriental 
Câmara de Lobos 
Benfica "B” 
Op. Desportivo 
Juventude 
Louletano 
Machico 
Olhanense 
N. da Madeira 
Sesimbra 

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

1 BRAGANCA 
2 PEVIDEM 
3 SERZEDÊLO 
4 RIBEIRAO 
5 VILAVERDENSE 
6 LIMIANOS 
7 SAO MARTINHO 
8 MERELINENSE 
9 MONTALEGRE 
10 MARIA FONTE 
11 MACEDO CAV. 
12 VALENCIANO 
13MONCAO 
14 AMARES 
15CABECEIRENSE 
16AGUIAS GRACA 
17 VIEIRA 
18JUV.RONFE 

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

64 
57 
53 
50 
45 
44 
44 
42 
41 
41 
41 
41 
40 
40 
38 
36 
34 
33 

SérieB 
CLEQjUlPA 

1 QONDOMAR 
;;2LOUSAOA . 

3 PAREDES 
4 DRAGOES SAN. 

6 VIU REAL 
7 PEDROUCOS 
ÔRRÙBRASxii:;:; 

x-9.,.LAMEGo:;;'"''"";--:;e 
10TMONCORVO 
ItRIOTJflTO 
12ESMOR1Z 
13AVINTËS 
14 AMARANTE 
ISVALONGUÊNSE 
16 REGU A 
17 0ASTMAIA 
18LOBAO 

^32 '• 
32 
32 
32 
32 
32 
32 

32 
32 
32 
32 
32 
32 
3,* 
32 
32 
32 

68 
;::68." 

56 
55 
50 
48 
ÀQ : 
47 
44 

-43" 
38 
37 
33 
32 
30 
22 

mm 

Série C 
CL EQUIPA 

1 SAO JOAO VER 
2 U.COIMBRA 
3 ESTARREJA 
4 SAO ROQUE 
5 VALECAMBRENS 
6 OL.HOSPITAL 
7 AVANÇA 
8 CESARENSE 
9 MIRANDENSE 
10SOURENSE 
11 MANGUALDE 
12F.ALGODRES 
13ANADIA 
14 0LIV.FRADES 
15 MEALHADA 
16MILEU 
17TOUR1ZENSE 
18 VOUZELENSES 

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

60 
59 
55 
52 
52 
49 
49 
44 
44 
43 
42 
42 
39 
39 
34 
32 
32 
20 

SérieD 
CL EQUIPA 

1 FATIMA 
2 ALCAINS 
3 PORTOMOSENSE 
4 BENFICA CB 
5 E.PORTALEGRE 
6 FAZENOENSE 
7 FERROVIARfOS 
8 CORUCHENSE 
9U.TOMAR 
10 VIT.SERNACHE 
11 Ü.SANTAREM 
12BI0OEiRENSE 
13ALCANENENSE 
14CARANGUEJEI. 
15 PONTERROL 
16AVISENSES 
17 RIACHENSÊ 
ISfDANHENSE 

32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32: : 
32 
32 
32 
32 
32 

66 
59 
57 
55 
45 
42 
40 
39 
38 X 
36 
34 
34 
29 
27 
?6 

;;;24:^; 

Série E 
CL EQUIPA 

1 CASA PIA 
2 ATLETICO 
3 SINTRENSE 
4 SAM.CORREIA 
6 PORTOSANTEN 
6 0LMOSCAVIDE 
7 FUTBENFICA 
8 FANHOES 
9 SAO VICENTE 
10MAFRA 
11 TMAIO 
12 ELVAS 
13 PONTASSOLEN. 
14CACÊM 
15 REAL 
16SACAVENENSE 
17 VIALONGA 
18LOURES 

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

77 
59 
50 
49 
48 
48 
44 
42 
41 
40 
39 
36 
36 
36 
36 
35 
33 
29 

SéricF 
CLEQyiPA 

liUS.ÈVORA 
2 SEIXAL 
3 PÊS.CAPARICA 
4ESTRELAVN 
5DESP.BEJA 
6 PINHALNOVENS 
TOURtQUE 
8 QUARTE1REN8E 
9 VASCO GAMA 
10ALMANSILENSE 
11 PALMELENSE 
12ALMADA 
13LUSIT.VRSA 
14U.MONTEMOR 
15ESRLAGOS 
16PORTEL 
17 AUUSTREL 
18 LAGOA 

32 
32 
32 
32 
32 

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

70 
69 
65 
63 
53 
52 

; 51 
47 
46 
45 
44 
42 
41 
35 

■x!34 
15 
14 
13 

Juv. Ronfe • Serzedelo, 2-1 
Maria da Fonte - Bragança, 3-1 
Vilaverdense • Sâo Martinho, 2-2 
Valenciano - Meretinense, 1-0 
Vimianos - Monçâo, 0-0 
Aguias Qraça - Cabeceirense, 2-0 
Ribeirâo • Amares, 1-2 
Macedo Cavaleiros • Vieira, 1-0 
Pevidém - Montalegre. 0-0 

Esmoriz • Gondomar, o-2 
; Lousadà - Torre de Menoorvo, 1-0 
Valrsiguense Drag. Sandinenae©,. 3*1 

: xpàôs - Vila ReaL 2-0 
• PedràsiRübras SpxL|ir|iegp*:d-^x;-''" 

\ Pafédèë;ftP6drôÜ!^:i;lldl x'-; 
: .Rio Tînto * Arnarantej ltO 

Mtrandense • Tourizense, 1-0 
Sâo Roque - Avança, 2-0 
Vouzelenses - Fomos Algôdres, 1-1 
Mangualde • Estarreja, 1-0 
Sâo Joâo Ver • Mealhada, 2-1 
Mileu - Cesarense, 1-0 
U. de Coimbra - Oliveira de Frades, 5-0 
Valecambrense - Anadia, 1-1 
Oliveira do Hospital - Sourense, 4-2 

Ferrovtârfofi “i Uniâo de Tomar. 4*3 
Boni. Cast. Branco r Alcanenertse, S^l 

: Eâtima # Parfomesertse, 2*3 
Fazerxlense * Uniso de Santarém, 5-1 

CCofuohense- Avteenses, 2*1 :;:;:.x&:-^ 
; : Vrfpna Sefnache * Carartgueieira* 1*1 : ; ; 
; ; Bidoeftensè - tdanbéhéé, 4-Z. 
. • Estfela - Ateafns/1-2 

Ponterr<^ntse * Riachense. 

Lemerre continua à trente da selecçâo até 2002 Paris 
Roger Lemerre vai continuar à frente da selecçâo 
francesa até ao final do Mundial de 2002 apôs lhe 
ter sido renovada a confiança por parte do conselho 
da Federaçâo Francesa de Futebol (FFF). 
Claude Simonet, présidente da FFF, confirmou a 
permanência do técnico se bem que precisou que 
ainda nâo esta firmado o novo contrato. 
"Entre Roger Lemerre e eu hâ total confiança", 

Sâo Vicente - Pontassolense, 1-0 
Fanhôes - Samora Correia. 0-3 
Loures • Olivais e Moscavide, 1 -5 
O Elvas -1® de Maio, 1-1 
Attético - Real. 2-2 
Mafra - Futebol Benfica, 5-2 
Portosantense • Sacavenense, 2-1 
Vialonga - Cacém, 2-3 
Sintrense - Casa Pia, 1-2 

xiàgoa - Esp^arïça Lagos/2-3\ 
Aljustreiense - Urtlâo de Momemor, 0*2 

xPinhalnavense »Alman$nw$e, 0*1 
Portef - Almada, 0-4 ■ 
Sôtxâi - Pâlm^nsô. 2*î 
Pescadores * Lusitano de EvOra. 2*0 
Ûuartôirense - Vasco da Ganta. i*î : 
Estreiâ Vendes Novas - Ourique, 1-3 
Lusrfano VRSA - Oesp. Beja. 3^1 

indicou. Simonet anunciou ainda que Raymond 
Domenech vai continuar como seleccionador 
sub21, depois do conselho "ter examinado a 
situaçâo, decidiu que Lemerre e o seu grupo de 
trabalho deve continuar, uma vez que elaboraram 
todos os prôximos jogos internacionais e todo o 
piano" para o MundialE2002 do Japào e da Coreia. 

SÉRIE AÇORES ««URAMEHTO DO CAMPEüO 

Ckt^ificaçlMEif 

1 MICAELENSE 8 59 
2 PRAIENSE 8 51 
3 MADALENA 8 39 
4 ST.ANTONIO 8 36 
5 VILA FRANCA 8 34 

Resultados 

Madaiena - Micaelense, 3-1 
Praiense - Vila Franca. 2-0 
Fotga: Santo Antonio 

lyiANnUTENÇAO 

Classificaçâo 

1 VILANOVENSE 8 
2 LAJENSE 8 
3AGUIA 8 
4 FAYAL 8 
5 BEIRA 8 

Resultados 

Àguia - Lajense, 1-1 
Beira - Payai, 2-2 
Folga: Vilanovense 

38 
36 
35 
24 
15 

Le gouvernement du Canada vous simplifie l'accès à de multiples 
renseignements. Un guichet unique offrant de f'information sur plus 
de 1 000 services se trouve au bout des doigts. 

l-8()0-O-Canada 
l-aoi)-f)22-l)232 

N'hésitez pas à communiquer avec nous ! 

www.canacla.gc.ca TTY/ATME l-80()-4b5-7735. C;;anadS 

You want to know more about: 
• Finding a job? • Starting a business? 
• Connecting Canadians? • Children's services? 
• Safe boating? • Health and quality care? 

The Government of Canada is making it easy for you to reach us. 
One-stop access for information on more than 1,000 services is 
available at your fingertips. 

Don't hesitate to contact us! 

Vous voulez en 
• la recherche d'emploi ? 
• un Canada branché ? 
• la sécurité nautique ? 

savoir plus sur... 
• comment démarrer une entreprise ? 
• les services à l'enfance ? 
• la santé et les soins de qualité ? 

Federaçâo de 
Sâo Marine convidada 

para prôxima UEFA 
A Federaçâo de Futebol de Sâo Marino foi 
convidada para participar a prôxima ediçâo da 
Taça UEFA, anunciou, em Paris, o présidente 
das competiçôes da Uniâo Europeia, o turco 
Senes Erzic. "O campeâo de Sâo Marino vai 
disputar a fase de qualificaçâo da Taça UEFA 
assim como o campeâo de Andorra e o do 
Liechenstein. Espero que tal permita que o 
futebol de Sâo Marino se desenvolva", disse 
Senes Erzik. A reuniâo teve lugar num hotel 
parisiense à margem da final da Liga dos 
Campeôes, que opôs no estâdio de França 
Saint Denis os clubes espanhôis do Real 
Madrid e do Valêneia (3-0). 
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Muitos dirâo que nâo é justo para os jogadores terem 
de voltar ao Jamor para disputar nova final. E que a 
época jà vai longa e o cansaço é muîto. Por outro 

lado, e depois de terminada esta excitante final, os 
amantes do futebol nâo terâo dùvidas: que 

privilégie sera assistir a mais uma final. 

FC Porto e Sporting 
proporcionaram um 
espectâculo de grande 
emotividade. 
Nem sempre terâ sido 
bonito, mas durante os 120 
minutos de jogo nenhum 
sportinguista ou portista 
terâ deixado de vibrar, tal a 
emoçào e imprevisibilidade 
que O jogo teve. 
Prognôsticos para a finalis- 
sima? 
O melhor mesmo é nem 
tentar fazê-los... 
Que belo espectâculo 
proporcionaram as pessoas 
que se deslocaram ao Jamor. 
Para elas as emoçôes 

TRÂNSITO ? NOTI'CIAS ? 
TEMPO ? DESPORTO ? 

INFORMAÇÀO PERMANENTE 

CiRV 
INTERNATIONA Lt/ TORONTO 

TORONTO’S MULTtO 
SUPER MtX 

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

rvr> ?-î ijRnr' 

SERVINOO MAIS 
DOZE GRUPOS 

ÉTNICOS 
AO SUL DO 
ONTARIO 

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

IIHI^KrUGUÊSRÂDIOETEimO 

começaram bem cedo, mas corn a 
entrada das équipas em campo, o 
ambiente tornou-se quente, bem mais 
quente que o sol que iluminou de 
forma timida o Jamor. Timidos nâo 
se mostraram os treinadores de 
ambas as équipas que fizeram entrar 
em campo "onzes" de vocaçâo 
totalmente ofensiva. Os campeôes 
nacionais apresentaram o mesmo 
"onze" que se sagrou campeâo 
nacional hâ uma semana atrâs. 
Schmeichel na baliza, Saber no lado 
direito da defesa, Beto e André Cruz 
no meio e Rui Jorge no flanco 
esquerdo, sempre atento ao 
desenvolvimento de Capucho. Vidigal 
e Duscher batalhavam no miolo do 
terreno corn Chainho e Paulinho 
Santos. Do lado direito, Inâcio 
apresentou Pedro Barbosa, sendo que 
colado à ala esquerda surgia De 
Franchesci. Acosta surgia na ârea de 
golo, secundado por Ayew. Por seu 
lado, Fernando Santos surpreendeu 
muitos ao colocar Rubens Jünior no 
lado esquerdo do ataque e fazendo 
Drulovic assumir o papel de 
distribuidor do ataque azul-e-branco 
(situaçâo a que nâo serâ alheia a lesâo 
de Déco). A segunda surpresa que 
Fernando Santos reservou foi a 
inclusâo de Secretârio no lado direito 
da defesa, abdicando de Nélson. Corn 
Hilârio na baliza, Nélson, no lado 
direito da defesa, Aloisio e Ricardo 

Silva (substituindo o castigado Jorge 
Costa) no meio e Esquerdinha do 
lado esquerdo, os portistas entravam 
em campo corn uma defesa algo 
diferente daquela que ultimamente 
havia actuado. O triângulo do meio- 
campo foi, desta vez, composto por 
Chainho, Paulinho Santos e Drulovic. 
Na ala esquerda jogou Rubens Jünior 
e no lado direito Capucho. Jardel 
ocupava a sua posiçâo clâssica. Pinto 
da Costa estava na denominada zona 
mista do Jamor, mas fez questâo de se 
aproximar dos jornalistas para 
comentar o sucedido corn Paulinho 
Santos. 
O présidente do FC Porto nâo teceu 
mais qualquer consideraçâo, mas 
deixou uma espécie de aviso: "Se 
escreverem aquilo que viram jâ têm 
muita coisa para escrever. Digam 
agora que o Paulinho Santos é que é o 
mau da fita. Vou também esperar 
pelo castigo, porque o Paulinho, pelas 
mesmas razôes, esteve muito tempo 
castigado." Jâ Adelino Caldeira, um 
dos administradores da SAD portista, 
reagiu mais a "quente" quando foi 
interpelado na tribuna VIP, onde 
assistiu ao jogo: "Se é esta a 
transparência que pretendem para o 
futebol, entâo muito obrigado. Foi 
uma agressâo bârbara que demonstra 
que o ârbitro nâo estava a ver bem o 
que se estava a passar dentro das 
quatro linhas." 


