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Zé da Vesga a 
Sarah Pacheco 

uma dupla 
vitoriosa 

Foi limpinho! A nossa juventude nào pâra de nos dur alegrias 
Logo apôs a consagraçâo de Clyde Alves, nos 
EUA, com O prémio Fred Astaire 1999/2000, as 
boas novas vindas do Palâcio dos Desportos e 
Congressos de Matosinhos encheram-nos de 
alegria: ZÉ DA VESGA vence o lo. Festival 
Jovem das Comunidades Portuguesas-2000, corn 
a cançâo "Eu sou", na voz bonita e segura da mais 
jovem intérprete do certame, SARAH 
PACHECO! 

^N^egund^osiçâ^^Sonho^^Marés^^^e^M^e 

Hernani Raposo, defendida pela voz de Catarina 
Cardeal. O prémio "Melhor Intérprete" foi 
atribuido a CATARINA CARDEAL e HELENA 
GARCIA. A Helena Garcia canton o tema 
"Lusa", de Domingos Melo. A orquestraçào desta 
cantiga "Lusa" deu ao Maestro Virgilio Melo, o 
"Prémio da Melhor Orquestraçào". Guida 
Figueira, defendeu e bem a cantiga "Sou Jovem e 
Crente", de JMC e Hernani Raposo. A 
Comunidade Portuguesa do Canada (corn 

excepçâo da habituai meia-dùzia de iluminados!) 
esta feliz e orgulhosa dos sens jovens, dos sens 
autores e compositores. Os "portugas" do Canada 
mostraram mais uma vez que sâo tâo bons como 
os melhores e que nada ficam a dever a Juris ou 
compadrios pois, como todo o mundo viu, os 
prémios nào foram dados à toa. A qualidade, 
mais tarde ou mais cedo, é sempre premiada. É 
como a verdade, vem sempre à tona d'âgua! 
Parabéns! Parabéns! Parabéns! 
   / 

A Povoaçâo esta diferente e melhor! 

Carlos Avila, o activo, conhecedor e Acompanharam Carlos Avila nesta 
simpâtico Présidente da Câmara visita. Pedro Miranda, 1^. Secretârio 
Municipal da Povoaçâo, visitou o da Mesa da Assembleia Municipal da 
Ontario, tendo convivido corn os sens Povoaçâo; Antonio Rita Amaral- 
amigos do Concelho da Povoaçâo em Présidente da Junta de Freguesia da 
London, Leamington e Toronto. Continua na pagina 5 

Palavras do Présidente da Câmara da Povoaçâo, Carlos 
Âvila, que esteve no Ontario durante alguns dias. 

ÉLLlLiaL' liüLLlLL L'LfeLli llaSi LiL[Ltiai-'L-li 
A Fé comanda a vida. Imagem que transpareceu no rosto de cada 

um que participou nos festejos na Igreja de Santa Maria 
Pàgina 6 
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Coluna sem vértebras 

Se mais prémios houvesse mais prémios viriam 
para o Canada... 
Foi uma jornada inesquecivel para todos nos. O 
mundo viu as cantigas, o mundo vin e ouviu as 
vozes das nossas jovens ( e restantes!) intérpretes. 
Para quê adjectivos especiais ou elogios 
exagerados? 

Aquilo que o "lo. Festival Jovem das 
Comunidades Portuguesas-2000" mostrou a 
tudo e a todos foi mais do que suficiente para 
demonstrar aos que nunca acreditam e aos que 
nos vào denegrindo sem razâo que, na diaspora, 
"hâ muito pano para mangas", nâo sô para 

gastos caseiros como até para ser 
usado na Mâe-Pâtria! Se os 
Governantes em Portugal continuarem a 
acreditar em nos, vâo ter muitas mais 
agradâveis surpresas... 
O "lo. Festival Jovem das Comunidades 
Portuguesas" também serviu para confirmar, 
sem "baboseiras domésticas", que o ZÉ DA 
VESGA é um autor-compositor de primeira, 
daqueles que nâo nécessita de favores para 
vencer. Por câ, ano-apôs-ano, as ”bocas" sâo mais 
do que muitas, nos cafés, nos bastidores e nas 
tertûlias, de que o ZÉ é favorecido pela CIRV, 
pelos membres do Jùri, e por mistérios 

insondâveis, razâo pela quai vai 
vencendo corn "uma perna às costas" os 

Festivals de Cançôes da CIRV e dos 
Estados Unidos da América. Bolas, ainda 

nâo viram que o Zé da Vesga de misterioso e 
apoio sô tem o seu talento natural? Serâ dificil 

de reconhecer isto? 
Podem nâo gostar do Zé mas, pelo amor de 
Deusl, nâo lhe tirem o valor que tem, nâo 
diminuam o seu saber, nâo lhe "roubem" o que 
corn tanto rnérito ganha. A César (ZÉ) o que é 
de César (ZÉ). 
Parabéns, Zé! 

JMC 

Olâ, bravissimos companheiros! 
Mais uma semana de trabalho mais 
um fim-de-semana de festejos, 
particularmente, as festividades 
relacionadas corn a Semana de 
Portugal -Dia de Portugal, de Camôes 
e das Comunidades. 

Hoje, dia 1 de Junho, quinta-feira, 
abertura oficial às 17:30 horas, no 
Consulado-Geral de Portugal em 
Toronto. 
Dia 3 de Junho, âs 11:00 am, 
colocaçâo do galhardete da Semana 
de Portugal junto da Nova Era Bakery 
e, a partir das 13:00 horas. Tarde 
Cultural Portuguesa na Dufferin 
Mail, corn muito folclore e 
variedades. 
Dia 4 de Junho, finals da Taça 
Camôes, no Brockton Stadium, 9 am. 
Às 10:15 am, IÇAR DA BANDEIRA 
na Câmara Municipal de Toronto. 
As 11:45 am, homenagem aos 
PIONEIROS no High Park e, às 17:00 

horas, Dia de Camôes - Arco Iris no 
Woody's. 
Dia 5 de Junho, segunda-feira, 
demonstraçào de Artes Marciais na 
Casa do Alentejo. 
Dia 6 de Junho, Torneio de Golf do 
Clube Português de Mississauga. 
Dia 7, às 19:00 horas. Finals de Ping- 
Pong no Sporting C.P. Toronto. 
Quinta-feira, dia 8 de Junho, Noite 
Cultural Açoriana na Casa dos 
Açores. 
Sexta-feira, 9 de Junho, às 11:00 am, 
Proclamaçào do DIA DE 

PORTUGAL no Queen's Park. Às 
19:oo horas, homenagem a Camôes, 
no Camôes Square. Às 20:00 horas, 
Noite Cultural no First Portuguese 
C.C. Centre. 
No dia 10 de Junho, às 11:00 am, 
PARADA da Semana de Portugal e 
inicio dos festejos no Bellwoods Park 
pelas 15:00 horas. Actuaçâo de vârios 
Ranchos Folclôricos, variedades corn 
Searas de Portugal, Catarina Cardeal, 
Jovem Império, Isabel Sinde, Shawn 
Fernandes e os convidados vindos de 
Portugal, CLEMENTE e PEDRO 

ABRUNHOSA. Também a entrega 
de Plaças aos participantes. 
No domingo, dia 11 de Junho, de 
novo no Bellwoods Park e às 15:00 
horas, continuaçâo do festival de 
Folclore, variedades corn Luso-Can 
Tuna, Português Suave, Guida 
Figueira, Armando Jorge, Fâtima 
Ferreira, Tabu, Aliança dos Artistas 
Comunitârios e o convidado de 
Portugal, JOSÉ CID. 
Vamos para a festa. A festa é nossa! 
A Ministra para a Igualdade, Dra. 
Maria de Belém, desloca-se de 
Portugal ao Canadâ para participar 
na Semana de Portugal. Maria de 
Belém chega dia 9 de Junho a 
Toronto onde terâ contactes corn 
entidades assistenciais da 
Comunidade e participa na recepçâo 
oferecida pelo Cônsul-Geral no 
Ontario Club, entre as 18:30 e as 
20:00 horas, no 30 Wellington St., 
West, 5o. andar. 
No dia 10, Dia de Portugal, de 
Camôes e das Comunidades, a Dra. 
Maria de Belém participa na grande 
PARADA do Dia de Portugal. Logo 
apôs a PARADA, Maria de Belém 
segue para Ottawa. 
Que ricos dias de festa! 
Sejam mais portugueses que nunca e 
participem inteiramente. 
Viva Portugal e as nossas gentes! 

JMC 
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Foi no dia 10 de Outubro de 1964 que 
duas düzias de crianças, entre os 6 e 
os 15 anos, no 244 Augusta Ave., em 
Toronto, disseram em unissono: 
-Bom dia, senhora professoral 
Foi assim saudada a primeira 
professora oficial de português na 
inauguraçào da Escola Oficial de 
Português do First Portuguese 
Canadian Club, hoje First Portuguese 
Canadian Cultural Centre, em 
Toronto. 
A professora assim saudada era a D. 
Branca Gomes. 
Branca Amélia Correia Proença, 
Gomes pelo casamento, nasceu em 
Sâo Vicente, Guarda, em 10 de Julho 
de 1914. Diplomou-se pela Escola do 

D. Branca Gomes entre osfïlhos Fernando 

e Virgilio e a nora Emüia. 

Magistério Primârio de Braga, em 20 
de Fevereiro de 1933. Leccionou em 
Portugal durante 26 anos, sendo 
titular da Escola da Caniçada do 
Distrito Escolar de Braga. 
Jâ em Toronto, onde radicou em 
Janeiro de 1964, D. Branca Gomes, 
foi professora/adjunta do Jardim 
Infantil da Escola Alexandre Muir 
Gladstone del967 a 1979. 
Entre outras funçôes, D. Branca 
Gomes, foi Membro do Conselho 
Escolar em 1972 e Professora de 
Português para adultes na Harbord 
Collegiate Institute, em 1980. Esteve 
também dando aulas do primeiro ano 
do Ensino Preparatôrio na Escola de 
St. Luke. 
Branca Amélia Correia Proença 
casou corn José De Oliveira Gomes - 
nascido em Leiria, no dia 4 de Agosto 
de 1922-, na Igreja de Santo 
Ildefonso, no Porto, no dia 31 de 
Janeiro de 1948. 
Do feliz enlace nasceram Fernando e 
Virgilio Gomes. D. Branca Gomes, 
sofreu a dureza do destine, ao ver 
partir para sempre seu marido em 
1975 e, seu filho Fernando, em 1998. 
A Professora Branca Amélia Correia 
Proença Gomes foi alvo de muitas 
homenagens, quer do Governo 

D. Branca entre amigos, por altura da homenagem da Câmara de Toronto. O Embaixador Luis 

Navega, Art Eggleton, Cônsul-Geral Tanger Correia, Armindo Silva, Professora Celina, o pintor 

Alberto de Castro e o neto Nuno Miguel, entre outros. 

D. Branca Gomes, com antigos alums seus, quando foi homenageada 

pelos seus 50 anos de carreira. 

D. Branca Gomes em convtvio corn Amaldo, 
Celina e Paula Melo, a nora Emüia e o filho 

Virgilio Gomes, no First Portuguese. 

Português quer do Governo 
Canadiano e de entidades 
particulares. 
De destacar as homenagens do 
Présidente da Repùblica Portuguesa, 
Contra-Almirante Américo Tomâs 
(1962), Câmara Municipal de Toronto 
(1982) e, do First Portuguese (1983), 
por ocasiâo da comemoraçâo dos 50 
anos de serviço docente e primeira 
professora da Escola. 
De salientar nesse dia 7 de Junho de 
1983, as seguintes palavras: "A 
homenageada de hoje, D. Branca 
Amélia Correia Proença Gomes, mais 
conhecida por "a D. Branca", merece 
a nossa gratidâo pelo bom nome que 
deu ao "First Portuguese" e à 
Comunidade Portuguesa de Toronto 
ao iniciar a obra mais valorosa jamais 
criada no nosso meio-uma Escola de 
Lingua e Cultura Portuguesas. A 10 
de Outubro de 1964 D. Branca 
iniciou a Escola do "First Portuguese". 
Temos o prazer de registar a presença 
aqui de alguns dos seus primeiros 
alunos. 
D. Branca diplomou-se pela Escola do 
Magistério Primârio de Braga em 
1933, completando este ano 50 anos 
de professora. 50 anos na missâo 
dignificadora do ensino, 50 anos a 
moldar aimas e coraçôes de 
crianças..." 
Ainda hoje D. Branca mantém um 
espirito jovem e um bonito sorriso. 
Tem uma memôria privilegiada. 
Contou-nos corn um sorriso maroto, o 
seguinte: "Em 1950, na campanha 

A familia Gomes à chegada ao 
Canada em Janeiro de 1964. 

contra o analfabetismo, o Governo de 
Portugal dava um valor aos 
professores por cada 10 adultos que 
passassem na 4a. classe e mais 500.00 
escudos. Naqueles tempos era uma 
maravilha! Eu, consegui o mâximo. 
Recebi o meu Diploma de Professora 
corn 14 valores e, no fim da campanha 
de combate ao analfabetismo, tinha 
30 valores!" 
Ao fim de todos estes anos a D. 
Branca completou a invejâvel soma de 
65 anos a ensinar! E obra, uma obra 
digna de Medalha de Ouro. Sô deixou 
de ensinar hâ dois anos, nâo porque 
nâo se mantenha lùcida, apenas 
porque as pernas jâ nâo querem 
acompanhar a mente. 
D. Branca vive sô, entre mil 
recordaçôes, as visitas da familia, 
especialmente do neto Nuno Miguel, 
e dos amigos. Sô e feliz, de 
consciência tranquila. 
-Até amanhâ, senhora professora! 

JMC 

Professor Ferreira, Marta Brum, Fernanda, Silvia, Dr. Ernesto Feu, Celina, 
Helena Oliveira, Branca Gomes e professor Damido. 
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560 mortos, 2 milhoes de desalojados, 800 mil pessoas nao 
localizadas, balanço tragico das cheias em Moçambique 
 disse a 0 Milénio o Padre Artur Marques  
Esteve entre nos o padre Artur 
Marques, missionario da Consolata, 
natural de Carangueija, Leiria e 
encontrando-se a trabalhar nas 
missôes de Moçambique hâ 35 
anos. Uma vivência muito grande e 
significativa de um todo 
Moçambicano. Mas nestes ùltimos 
meses corn mais intensidade para 
acompanhar o drama que se abateu 
sobre o povo moçambicano. Veio a 
Toronto para visitar familiares e 
amigos que aqui se encontram. 
Também para um merecido 
descanso. Sabedor de toda a 
movimentaçâo que se tem feito aqui 
no Canada quer a nivel 
governamental, quer a nivel da 
comunidade portuguesa, nâo quis 
deixar passar, esta sua passagem, 
sem falar aos portugueses e outros 
povos de lingua oficial portuguesa, 
que aqui se encontram e que de 
uma forma ou de outra, 
participaram com as sua ajudas 
para o Radiothon que CIRV radio 
em boa hora levou a cabo e que 
rendeu mais de 200 mil dôlares. 
Nesta sua estada falou também para 
o jornal Milénio. 
Milénio - Seja bem vindo. Fale-nos 
de Moçambique, depois desta 
tragédia. Como estâo a decorrer os 
trabalhos de reconstruçâo e 
recolocaçâo de uma grande 
populaçâo atingida pelos 
acontecimentos. 
Padre Artur Marques - O trabalho 
nos primeiros dias foi muito 
intenso. Era o arrancar as pessoas 
de situaçôes desastrosas no meio 
das âguas e lamas. Para isso houve 
muita ajuda de helicôptero e 
também alguns barcos. A Grande 
primeira operaçâo de resgate durou 
uma semana e meia e muitas vidas 
foram salvas. Depois foi a segunda 
fase. A de se levarem as pessoas 

para locais mais seguros onde as 
aguas nâo chegaram. Ai começou*se 
a dar a primeira assistência entre 
medicamentos e alimentes. 
Actualmente estamos jâ numa fase 
mais adiantada. Estâo a ser criados 
aparcelamentos de terrenos, que 
estâo a ser distribuidos às 
populaçôes de maneira que cada 
agregado familiar construa a sua 
casa fora das âreas que 
normalmente sâo alagadas, pelas 
grandes chuvadas que acontecem 
anualmente. Estâo portante a ser 
criados novos bairros. Tem sido um 
grande esforço conjunto para criar 
residências definitivas para essas 
populaçôes. 
M - De maneira gérai o povo 
africano nâo gosta de ser deslocado 
das suas âreas de nascença. Como 
tem sido? 
PAM - Essa tem sido uma 
dificuldade como diz. Nâo os 
podemos afastar muito das suas 
raizes. Dos tûmulos dos sens avôs. E 
temos tido esse grande cuidado 
tentando colocâ-los o mais proximo 
de onde viviam. Tudo isto, na 
realidade, cria grandes dificuldades 
aos governos e às organizaçôes que 
procuram ajudâ-los, porque por 
vezes tem de se fazer despesas 
suplementares para criar esses 
bairros nas âreas que convém mais 
a estas populaçôes. 
M - E o povo? Tem colaborado? 
PAM - Estâ. E digo isto, porque o 
perigo e sofrimento foram 
excessivamente grandes, para eles 
nâo perceberem a dificuldade à 
quai ficariam expostos se 
permanecessem nas mesmas âreas. 
M - Quai o balanço dos mortos e 
desalojados. 
PAM - Oficialmente sâo 560 
mortos. Desalojados sâo cerca de 2 
milhôes. Actualmente estamos 

ainda a braços corn 800 mil pessoas 
nâo localizadas. Portanto o trabalho 
é ainda imenso. 
M - A Comunidade Internacional e 
o Governo de Moçambique, 
aderiram bem quanto à ajuda e ao 
tempo necessaries? 
PAM - Sim. Estamos contentes corn 
as ajudas. Claro que em algumas 
âreas a resposta tardou um pouco a 
chegar, pois a emergêneia ali era 
premente. Tratava-se de socorrer as 
pessoas em minutes e horas e nâo é 
possivel movimentar o mundo em 
tao pouco espaço de tempo. Mas o 
mundo quando acordou e encarou 
a trâgica realidade, as ajudas de 
todos os géneros çpmeçaram a 
chegar e corn abundâneia. 
M - Deseja acrescentar algo mais? 
PAM - Bem, a minha presença aqui 
é para um agradecimento ao 
Canadâ e muito especial à 
Comunidade de expressâo 
portuguesa, corn tâo grande e 
pronta ajuda que fez chegar até esta 
desgraça que se viveu e se vive em 
Moçambique. A estaçâo de râdio 
Cirv fm, o nosso muito obrigado 

por ter poste o 88.9 fm ao serviço 
dessa tâo bonita colecta de mais de 
200 mil dôlares que afinal, através 
de medicamentos, tantas vidas 
salvou e continua a salvar. E jâ 
agora gostaria de deixar aqui mais 
um pedido; Se esta generosa 
comunidade nos pudesse ajudar a 
erguer uma residência naquela ârea 
para uma équipa de missionârios, 
que estâ a prestar assistência 
àquelas populaçôes e nâo tem 
condiçôes. O meu muito obrigado 
a todos. 
M - Aqueles que queiram aderir a 
este pedido do Padre Artur 
Marques, podem fazê-lo para: Igreja 
de Santa Inès - 15 Grace St. Tel. 416 
- 603-1715. Foi corn prazer que 
conversâmos com este missionârio e 
homem de Deus, que nos trouxe 
informaçôes do andamento dos 
trabalhos de reconstruçâo e 
salvamento das populaçôes desta 
ârea de Moçambique, problema que 
tâo de perto foi sentido por todos 
nôs. 

Maria Fernanda 

PORQUE OIMPREVISTO 
rÂO TEM HORA MARCADÜ 

Tome as dccisôes certas sobre o seu future. 
Consulte Daniel Fernandes 

e informe-se sobre pianos especiais como: 

Seguros de vida, acidentes, doenças 
Seguros de hipoteca 

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

DANIELFERNANDES TEL: (416) 823-0665 
3300 Bloor St., W., Ste. 1002, West Tower, Etobicoke 
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Continuaçâo da pâgina 1 

A Povoaçâo esta diferente e melhor! 

Manuel da Costa cumprimenta Carlos Avila depots de ter 

recehido as duos medalhas para a Galeria dos Pioneiros. 

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., que assim puderam 
apreciar e registar a proveitosa digressâo. 
Em Toronto, Carlos Avila e sua comitiva, 
visitaram a recém inaugurada Galeria dos 
Pioneiros Portugueses, uma Galeria que lhes 
mereceu a maior das atençôes. Carlos Avila 
apreciou peça-a-peça, foto-a-foto e procurou 
saber junto dos responsâveis da Galeria dos 
Pioneiros muitos pormenores relacionados corn 
os Pioneiros, a iniciativa e o futuro da mesma. 
Apôs um Porto D'Honra e da assinatura do 
Livro de Visitas, Carlos Avila ofereceu duas 
medalhas à Galeria; a Medalha dos Concelhos 
de Sào Miguel e a Medalha do Concelho da 
Povoaçâo, pioneiro do povoamento dos Açores. 
Foi uma cerimônia bonita com muito significado 
para os responsâveis da Galeria dos Pioneiros 
Portugueses e para Carlos Avila, primeiro 
membro autârquico -pioneiro, portante!- da 
Regiâo Autônoma dos Açores a visitar a Galeria. 
No salâo de festas da Igreja de Sâo Sebastiâo 
houve um convivio maravilhoso entre a comitiva 
açoriana liderada por Carlos Avila e os 
povoacenses locals, por iniciativa do Grupo da 
Amizade''da Ribeira Quente, inserido no 
"Projecto 2000 Unir". Jantar de 
confraternizaçâo, muita müsica popular e 
tradicional e o alicerçar de uma amizade entre 
gente que se entende e tem as mesmas metas, la 
e câ. 
Tony Melo, do conjunto Starlight, em sintonia 
corn Victor Couto, ofereceram também um 
jantar privado a Carlos Avila e sua comitiva no 

J Ambiance Hall que, como é ôbvio, decorreu em 
clima de respeito e amizade. 
Carlos Avila, antes da partida para os EUA e 

regresso a Sâo Miguel, disse à CIRV e a O 
Milénio: 
-Desta vez visitei-os por convite dos responsâveis 
da Banda Lira do Espirito Santo, de London, 
que comemorou 25 anos de actividade. Tive 
muito prazer em aceder ao convite e participar 
na bonita festa. Aproveitei para rever velhos 
amigos de Leamington, onde reside uma grande 
Comunidade da Povoaçâo. É sempre meu 
objectivo manter uma relaçâo estreita corn a 
nossa Comunidade no Canadâ e nos Estados 
Unidos porque, costumo dizer, vivo em primeiro 
lugar para aqueles que vivem nos Açores mas 

Continua na pâgina 6 

Pat Sharidan Mcrnam Cregon» 
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O TEU FUTURO ESTA NO TEU VOTOi 
VOTA NA i^UiPA DO TONY DIONISIO 

El C T I et 
■MM BWM. B B illtlilli* H lliil 'HliiilP 
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ATENÇAO MEMBROS DA LOCAL 183 VOTEM NO TEAM DIONfSIO 
NO DIA3DEJUNHODE2000- DAS7HORASDAIWANHAAS7HORASDANOnENASEDE DO SINDICATO, 

LOCALIZADA NO 12EB WILSON AVE. 

O TEAM DIONfSIO RECONSIRUfU A LOCAL 183 PARA SE TORNAR NO MAIOR E MELHOR SINDICATO DO NORTE DA AMERICA 

O TEAM DIONfSIO TEM TRABALHADO EFICA2MENTE EM CONJUNTO PARA ORCANIZAR MAIOR NÛMERO DE SÔQOSt 

AUMENTAR OS BENEFfaOSt E PLANEAR O FUTURO 

OS MEMBROS DA LOCAL 183 E SUAS FAMfLIAS MERECEM A CONONUACAO DO PROCRESSO E DA PROSPERIDADE 

VOTEM NO TEAM DIONfSIO NO DIA 3 DE JUNHO DE 2000 
PARA A CONDNUIDADE E A CONFIANÇA DO VOSSO SINDICATO E DO VOSSO FUTURO 
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A fé é realmente algo 
demasiadamente forte 
dentro de nos. 
Ninguém nos pode 
criticar. Até porque nem 
sequer o podem fazer pois, 
uns se nâo têm fé "nisto", 
terâo dentro de si fé 
"naquilo". Nada a fazer! 
Quem nào diz: 
-Tenho fé que um dia 
acerto na lotaria! 
-Tenho fé que o meu clube 
vai ganhar! 
-Tenho fé de que Deus me 
hâ-de ajudar e salvar o 
meu filho! 
-Tenho fé "nisto" ou 
"naquilo"... 
"Tenho fé" é uma breve e 
simples frase que, mais ou 
menos vezes, é 
pronunciada por todos nos 
em muitas situaçôes e nas 
mais diversas fases da 
vida. 
No domingo, quando nos 
deslocâmos à Igreja de 
assistirmos à Procissâo do 
dos Milagres, uma cerimônia que jâ se realiza em 
Toronto desde a década de 60, corn a Imagem do 
Senhor, oferecida por Mariano Rego e sua mulher, 
sentimos no ar essa FÉ. Lia-se no rosto de cada 
um, via-se nos mais pequenos gestos ao passar do 

Santa Maria para 
Senhor Santo Cristo 

florido andor. Sentia-se naquela gente paggndo 
promessas, descalços, chorosos, novos e velhos, a 
pé ou em cadeira de rodas, normals ou 
déficientes, todos irmanados na mesma FÉ. 
Para que mais comentârios e criticas à FÉ? 
Tenho Fé que as criticas sem senso vào acabar! 

JMC 

Senhor Samo Cristo dos Milagres ^ Continuaçâo dapâgina 5 

A Povoaçào estâ 
diferente e melhor! 

nâo posso esquecer os nossos émigrantes que 
um dia sairam do Concelho da Povo-açâo. 
Nos estamos a ter-minar a recons-truçâo do 
Porto na Ribeira Quente. Jâ iniciâmos o Hotel 
da Povoaçào e vamos avançar para o estudo e 
arranjo da orla maritima do Faial da Terra e 
para a construçâo de um aldeamento turistico 
nessa localidade. 
O arranjo urbanistico das Caldeiras das 
Fumas é outra prioridade bem como o novo 
Parque de Campismo nas Fumas. Entretanto, 
gostaria de anunciar que estamos a reconstruir 
de novo o Hospital da Povoaçào, as novas 
Escolas quer da Povoaçào quer a das Fumas. 
Toda a gente que aqui vive sabe que eu os 
respeito e faço tudo o que estiver ao meu 
alcance sempre que necessitarem. 
Para todos desejo as maiores felicidades e 
muito obrigado pela recepçâo oferecida. 
Carlos Avila e seus acompanhantes, deixaram 
Toronto na passada quinta-feira a caminho 
dos EUA e regressam a Sâo Miguel terça-feira, 
dia 30. 
Fazemos votos sinceros para que as grandes 
festas de Verâo, no Concelho da Povoaçào, 
sejam compensadoras para tanto esforço e 
sacrificios, nâo sô da autarquia, como também 
das gentes da Povoaçào. Que a violência dos 
temporals nunca mais lhes bata â porta. Os 
povoacenses bem merecem festa e 
tranquilidade. 

JMC 

ORBIT 
SA TELLITE SYSTEMS 

com a 

sua casa 

liiiiilisiÉÉüiiiliiiili 

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

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

ERVANÂRIA VITORIA inc. 
PRODUTOS NA JURAIS E MEDICINA HOMEOPATIÉA 

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

Marque mua eutreviata com ly S’atiiriatu Homeopata 
Aiitànio Medeiros, jd coin multos mios de experiêcia, 
que o podcrd ajudar iia soliiçiio dos seus probleinas. 
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GARASSAUGA'2000 
êxito absoluto 
O ultimo fim-de-semana foi fértil em Mississauga. 
actividades populates. Uma das Estivemos na sexta-feira, dia da 
maiores foi sem düvida a abertura, no C.P.M. e, a enchante era 
CARASSAUGA'2000 que, como tal que, foi quase preciso andar ao 
habitualmente, tevo o "Pavilhào "ponta-pé" para conseguirmos o nosso 
Português" no Clube Português de "bacalhau corn batatas a murro"! Foi 

A dança foi uma constante entre jovens, adultos, “malia” dosgrupos 

foklôricos e gente anônitna. Pesta éfesta. 

A secçào do artesanato e dospetiscos nào teveparagem... 

bonito, apreciar, mesmo corn o risco 
de alguma"cotevelada", o artesanato 
exposto no salâo, a artesâ a trabalhar 
no Tear, os quijos e os vinhos de 
Valpaços e saborear os "milhentos" 
petiscos tradicionais de Portugal. E, 
viver corn alegria, todo o constante 
movimento de variedades musicals, 
desde os Ranchos Folclôricos -muitos 
e bons!-, passando por intérpretes 
individuals como a Isabel Sinde e, 
müsica para dançar, corn o experiente 
Tony Silva, de TNT Productions. 
Era ver o présidente do Clube 
Português de Mississauga, Horâcio 
Domingos, ou o responsâvel Zé 
Mendes, entre outros, em azâfama 
ritmada ao som da festa, procurando 
servir e ajudar de todas as formas 

possiveis todos os colegas, 
participantes e püblico em gérai. O 
Mendes nâo pode emagrecer mais, 
mas o Horâcio perdeu uns quilitos de 
certeza! E houve muitos mais - 
homens e mulheres- que perderam 
umas gramas acrescentadas... 
O Pavilhào Português funcionou a 
100% e, se nâo obtiver prémios, é 
porque todos os outros foram 
melhores ainda, ou hâ cegueira por 
aquelas bandas. 

O Clube Português de Mississauga, 
seus dirigentes e sôcios estâo de 
parabéns mais uma vez pelo serviço 
prestado e pela eficâcia. 
Assim vale a pena todos os sacrificios! 

JMC 

O Zé Mendes, felicissimo, junto da rapaziada dos “comes-e-bebes” do Clube Português de 

Mississauga. Parabéns, qualidade e sabor nào faüaram. 

1015 Bloor St. W. Toronto, Ont. 
(Oeste da Dovercourt Rd.) 
(416) 535-63Z9 FAX: 535-4735 
www.torontolawyeFz.com 
E-Mail address: davidcosta@idirect.com 

I—I—L^l—I—L-1—I—L- 
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bKoloiias 
Wallerttn 
A furia dos cartes orçamentais 
Là se foi o meu sonho de beber àg^a com fartura sem correr nenhum risco de ir parar à sepultura 

antes do tempo... Nem em condiçôes dificeis, como as que conheci em Àfrica e em tempo de 
guerra, corn as àguas que se bebia nas bolanhas e rios em plena selva, nem isso me fez adoentar. 

Agora, em tempo de paz e num pais de primeiro-mundo, jà nâo sei se poderei dizer 
a mesma coisa... 

Jâ tenho dito e escrito que uma das 
causas das guerras no futuro sera 
sobre a âgua - ou a falta delà. 
Alteraçôes climatéricas, poluiçâo 
generalizada, etc., farâo com que a 
explosâo demogrâfica procure salvar- 
se custe o que custar. E se esse custo 
tiver que passar por uma guerra, ela 
sera feita. 

Até hâ pouco tempo,eu estava 
convencido de que o Canada 
representava nesse campo um espaço 
diferente. Corn 20% da âgua potâvel 
do planeta, serîamos ainda por muito 
tempo os meninos bonitos da âgua 
neste mundo. Claro que este facto 
implicaria que no futuro, fossemos 
também um dos alvos cobiçados de 
todos aqueles a quem o precioso 
liquido faltasse. 

Agora, assistimos a uma leve 
mudança do cenârio - ou, pelo menos, 
a um forte aviso. Nada dura sempre. 
Esta semana, algumas pessoas 
morreram por ingerirem âgua 
contaminada. E isto no Canadâ - pais 
de primeiro mundo! Numa pequena 
freguesia do Ontârio, nâo muito 
distante da megacity of Toronto 
chamada Walkerton e onde vivem 
cerca de 5.000 pessoas. A hora de 
fecharmos esta ediçào, contava-se seis 
mortos. Casos graves foram 
hospitalizados dos quais (esperamos 
bem que nâo) alguns podem ainda vir 
a falecer da contaminaçâo em causa. 

O processo desastroso estâ ainda em 
curso e jâ assistimos a um limpar de 
mâos de vârios politicos, bem como 
de funcionârios assustados corn tal 

nefasto acontecimento. A verdade, 
ninguém a tem, mas serâ bom 
tirarmos algumas ilaçôes de todo este 
triste acontecimento. 
O primeiro-ministro do Canadâ, Jean 
Chrétien, bem como o seu ministro 
da saüde, atiraram jâ a pedrada ao 
chefe do governo ontariano, Mike 
Harris e este diz apenas que o caso 
estâ a ser investigado. As causas da 
contaminaçâo sâo jâ conhecidas. A 
âgua de Walkerton contém uma 
bactéria proveniente dos excrementos 
do gado, especialmente bovino. Desta 
bactéria pouco se sabe ainda, dado 
que foi descoberta sômente em 1982 e 
dai para câ pouco se tem avançado na 
cura ou vacina respectivas. 
Quanto âs causas do desastre, tudo 
aponta aos cortes orçamentais que 
Harris tem efectuado por tudo o que 

mexe. Ûnica excepçâo feita ao seu 
salârio. 
Embora concordemos corn o 
principio de bem usar as finanças 
püblicas, existem limites e o senhor 
Mike Harris - como ele prôprio 
reconhece - ultrapassou de hâ muito 
estes limites. Os «bons» resultados 
começam agora a vir à tona. 

Lâ se foi o meu sonho de beber âgua 
corn fartura sem correr nenhum risco 
de ir parar à sepultura antes do 
tempo... Nem em condiçôes dificeis, 
como as que conheci em Africa e em 
tempo de guerra, corn as âguas que se 
bebia nas bolanhas e rios em plena 
selva, nem isso me fez adoentar. 
Agora, em tempo de paz e num pa de 
primeiro-mundo, jâ nâo sei se poderei 
dizer a mesma coisa... 

What It means to me, te be Portuguese 

I am very proud of my Portuguese Canadian Culture. 
There are a lot of tive aspects that I hold dear to me. I 
feel very fortunate to havegrown up within the 
community and to have been taught so many valuable 
lessons. Thank you to the Portuguese Community. I've 

learned that family is of the utmost importance and is 
above all else. Family is the purpose behind everything. 
You live for your family and in essence you live for 
others. A beautiful value that often gets lots in a North 
America so set on consumerism. Thank you to the 
Portuguese Community. I've learned that family is 
more then just bloodlines. Growing up as a Portuguese 
Canadian, exactly who was family and who were 
friends from back home was blurred and there was 
little bother to make any distinction. The people who 
cared and loved for you were family and in a 
community that supported one another in a new land 
that was many. 

Thank you to the Portuguese Community. I've learned 
that work is important by the people who traveled here 
for better opportunities. I've learned that education is 
important to achieve those better opportunities. Thank 

you to the Portuguese Canadian Community. I believe 
that the very action of migrating has enormous effects 
on the persons doing so and we their children can only 
admire the real courage that it took and. I've learned 
about bravery and taking risks. Thank you to the 
Portuguese Canadian Community. I've learned that no 
matter where you are you need to be true to yourself. 

You need to stick to who you are Yes, you adapt but 
you hold true to your values. Thank you to the 
Portuguese Canadian Community. I've learned to live, 
love and have faith in by my daily interactions within 
the community. I love the passion of our people. Thank 
you to the Portuguese Community. As Portugal Day 
roles around, I am very proud to say I am Portuguese. 
Thank you to my community for the valuable lessons 
and I look forward to growing and learning with you 
forever. Sincerely, Steve de Quintal, 

1-ano 6.10%* Deposito mi'nimo de $10,000. 
3- anos 6.475%* Deposito mmimo de $10,000. 
5- anos 6.50%* Deposito mmimo de $10,000. 

*Taxa de juro annual 
em efeito a partir de 
29/05/2000 

• Vencimento mensal 
• Estate feature 

Edward Jones 
Ao Serviço de 

Telefone ou visite-nos hoje 
para mais informaçôes 

Pauio Rocha 
Investment Representative 
653 The Queensway, 
Tor., ON M8Y 1 K1 
Tel: (416) 201-8285 
Fax: (416) 201-8234 
Tel. gratis: 1-877-953-2444 

http//www.edwardjones.com Investidores Inviduais. Membro CIPF 

CHURRASQUEIRA AVEIREN.SE i 
pa Frangeo iia bra$a da 

carvâo vegetal, LeitI 
Bairrada e muito mais. 

Charcoal B.B.Q. Chicken, Suckling Pig and more. Try it 

; Tel: (416) 538-3197 • Fax: (416) 538-9415 
k 1184 Bloor St. W Toronto, Ontario M6H 11V2 
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200 manifestantes pretestaram 
trente à embaixada des EUA 

A manifestaçâo convocada pelo 
Conselho Português para a Paz e 
Cooperaçâo e outras organizaçôes 
juntou ontem ao fim da tarde mais 
de 200 pessoas frente à embaixada 
dos Estados Unidos da América 
em Lisboa. A concentraçâo 
aproveitou a visita do présidente 
Bill Clinton a Portugal, bem como 
a estada de numerosas 
entidades e jornalistas 
estrangeiros, para 
protestar contra a 
intervençâo da NATO no 
Kosovo, O Bloqueio a 
Cuba e a pena de morte 
nos EUA. Os 
manifestantes 
concentraram-se junto à 
plaça central relvada da 
Avenida das Forças 
Armadas, frente à legaçâo norte- 
americana, empunhando cartazes 
alusivos à “Justiça Americana”, 
“Contra a Nato, pela Paz”, “Nâo às 
Armas Nucleares, Fim à guerra, 
fim à fome, fim à destruiçâo”, “No 
Kosovo ocupado pela Nato, os 
assassinatos continuam. Clinton 
para a rua” entre outras palavras- 
de-ordem. Ordeiramente, sem 
interromper o trânsito, ao som de 

müsicas como “Guantanamera”, 
“Balada para Che Guevara”, ou 
“Ai, Timor!”, os manifestantes 
empunhavam também cartazes 
pedindo “Fim ao Bloqueio a Cuba” 
e a aboliçâo da pena de morte nos 
EUA. Por entre bandeiras de Cuba 
e de Che Guevara, viam-se ainda 
cartazes pedindo a “Liberdade 

para Mumia Abu-Jamal, 
hâ 17 anos no corredor da 
morte”. Abul Jamal, 
muçulmano que 
trabalhou numa radio, foi 
considerado responsâvel 
pela morte de um policia 
branco nos EUA. Entre os 
manifestantes, de 
diversas organizaçôes, 
designadamente 
sindicais, afectas à CGTP- 

IN, Uniâo dos Sindicatos de Lisboa 
e Movimento Democrâtico das 
Mulheres, “SOS Racismo”, “Olho 
Vivo” Juventude Operâria 
Catôlica, Associaçâo de Amizade 
Portugal-Cuba, foram vistos alguns 
antigos deputados portugueses, 
designadamente Joào Corregedor 
da Fonseca (MDP/Intervençâo 
Democrâtica) e Mario Tomé 
(UDP). 

Comissâo Parlamentar 
recomenda IIS para aeroportos 
Os aeroportos de Ponta Delgada e 
Horta devem ser dotados do sistema 
de aterragem ILS (Instrument 
Landing System), recomendou a 
comissâo de Economia da 
Assembleia Legislativa Regional. A 
recomendaçào surge num relatôrio 
sobre a segurança dos aeroportos e 
aerôdromos das ilhas mandado 
elaborar pela Assembleia Regional, 
na sequência do acidente de 
Dezembro corn um ATP da 
transportadora açoriana SATA. O 
documenta, hoje divulgado, référé 
que, apesar de existir segurança nos 

aeroportos da regiâo, esta ^'pode e 
deve ser melhorada". Para isso, 
aponta a necessidade da colocaçâo de 
painéis luminosos para a 
aproximaçâo à pista 10 do aeroporto 
do Faial e luzes de sinalizaçâo de 
obstâculos em Ponta Delgada, onde 
também é desaconselhada a 
ampliaçâo da plaça W. O relatôrio 
sugere, ainda, a certificaçâo de 
procedimentos de descida para a 
generalidade dos aerôdromos, corn 
destaque para o das Flores, assim 
como a colocaçâo de râdios-farol no 
Corvo e Sâo Jorge. 

Portos do pesca do Sâo MiguoI corn 
roforço do 2,6 milhôos do contos 

o Secretârio Regional das Finanças e Planeamento dos Açores anunciou hoje 
um reforço de 2,6 milhôes de contos (13 milhôes de euros) para obras nos 
portos de pesca de Rabo de Peixe e da Ribeira Quente. Roberto Amaral, que 
falava antes de uma reuniâo corn a Comissâo Parlamentar de Economia, em 
Angra do Heroismo, referiu que este reforço résulta do aumento de receitas do 
Orçamento Régional devido ao acréscimo das transferências do Orçamento de 
Estado e da maior cobrança efectuada ao abrigo do Imposto de Valor 
Acrescentado (IVA). As receitas do Orçamento Regional cresceram 4,4 
milhôes de contos (22 milhôes de euros). Os restantes 1,8 milhôes de contos 
(nove milhôes de euros), segundo Roberto Amaral, destinam-se a cobrir o 
acréscimo dos complementos de pensôes e vencimentos dos funcionârios 
püblicos aprovados pela Assembleia Legislativa Regional. 

DOMIXGOS MEAT PACKERS LTD 

Peça KOI bm iomecedm 
kabituai M cwuie^ de 

aUa quoBdade da 
VoHÜHgoa Moal Vaekenô 

Horàcio Domingos 

ou-po po'rtuguês' 

e fuino? no 

or>ac\o 
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f SEXO - vamos falar 
Mudanças na Puberdade 
Estimulos de conversa: 
"O que é que achas?" 
"Nâo sei, mas vou ver se descubro." 
"Ainda bem que me falaste sobre isto." 

Inibidores de conversa: 
"Es muito nova(o)." 
"Quero la saber o que os teus amigos andam a 
fazer." 
"Falaremos sobre isso quando precisares de 
saber." 
"Se dizes isso outravez, eu..." 

Para começo de conversa: 
-Escolha uma altura em que você quer a(o) sua 
filha(o) estejam relaxados e tenham tempo para 
conversar. 
-Converse quando estiver a fazer alguma 
actividade com a criança, a caminhar para o 
carro, a preparar uma refeiçâo, etc... 
-Deixe um livro ou uma revista sobre sexualidade 

em cima da mesa para que a criança leia ou 
entregue-a directamente a ela para ela 1er. 
-Quando aparece uma cena corn carga sexual 
num programa de televisâo, use isto como um 
estimulo de conversa. 

Algumas mudanças na puberdade: 
Na puberdade, quer as raparigas quer os rapazes 
passam por muitas mudanças fisicas e 
emocionais. Aqui esta uma lista de muitas das 
mudanças possiveis. 

Rapazes e raparigas: 
(Idades normalmente compreendidas entre os 9 
e os 16) 
-Mudança do humor 
-A pele fica mais oleosa. Podem ter espigas ou 
manchas na pele. 
-Aumento da transpiraçâo. 
-Os pensamentos, sentimentos, sonhos e 
necessidades sexuais tornam-se mais intensos. 

-A necessidade de independência torna-se mais 
forte. 
-Ser popular, pertencer ao grupo dos seus pares, 
torna-se mais importante. 
Texto extraido do Boletim Informativo da PIN- 
Portuguese Interagency Network. Informaçôes 
por intermédio de Marieta: (416) 537-2455, Ext. 
235. 

Moedas, Notas e Solos 
Na sede-social do Sporting C.P. de 
Toronto teve lugar uma exposiçâo de 
Moedas, Notas e Selos deveras 
valiosa, muito intéressante para o 

estudo (para quem gosta de tal...) dos 
velhos tempos através destes 
indispenâveis artigos oficiais através 
do mundo. 

Foi uma iniciativa do 
coleccionador de Notas, 
Antonio Cruz, natural 
de Cascais. Antonio 
Cruz jâ colecciona hâ 25 
anos. 
Aderiram à iniciativa de 
Antonio Cruz, o 
Sporting C.P. de 
Toronto, corn a cedência 
da sala, a Telecom 
Portugal, e os 
coleccionadores Joaquim 
Pereira, Manuel Miguel, 
Fausto carvalho. Luis 
Pascoal e Carlos Paim. 
Curiosa a histôria de 

Joaquim Perdra, mostrando a sua 

valiosa moeda de 50 reis! 

Joaquim Pereira, natural de Evora, 
que começou a coleccionar em 1980 e, 
em apenas 18 meses, conseguiu uma 
valiosa colecçâo de moedas. Alias, a 
sua mais pequena moeda, vale mais 
de dez (10) mil dôlares. Trata-se de 
uma moeda de cinquenta (50) Reis de 
1888, preciosidade ùnica, dai o seu 
grande valor monetârio. 

Panorama da exposiçâo de moedas, 
motos e selos... 

De louvar esta iniciativa de expôr 
Moedas, Notas e Selos, rara entre nos, 
O que é pena. 
Parabéns a todos os intervenientes e 
seu mentor. 

JMC 

0 promoter da inidativa Antonio Cruz, junto do 

dirigente do SCPT, Antonio Lopes. 

j £ncomende na CHWDT3(ST, todo o tipo de bolos | 1 e 0 saSoroso pào portuguès, 
I Tel:(4l6) 534-3847 1 
j 1209 Dundas St West, Toronto^ Ont M6J1X3 j 

n Roupa para menino e menina para idades dos 0 aos 14 anos 
n Linhas de crochett 
n CD’s e Cassetes de mûsica Portuguesa e Brasileira 

Novelas Brasileiras 
®404Kerr St, Oakville (905)338-1800 
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Panasonic RX-FS430 Lasonic CDP-760 
Portable Stereo 
CD, Radio, 
Cassette 
Recorder 

Lasonic 
ÏRC-395 Lasonic LPC-98 

AM/FM I 
Stereo ’ 
Cassette 
Recorder 

Portable Stereo 
Double Cassette 

Component System 

MetroSonix 
MS-922 
FM/SCA 
Receiver 

$52.00* 

MetroSonix 
MS-222-S 
^ AM/FM/SCA 

Stereo Cassette 
HH Recorder 

MotroSonix^^^^^^^^^^Bn^ 
MS-283 ■■n J 
SCA/FM 
Radio Receiver 

$37.50* $5I™P vyipww MetroSonic MS Y2 
FIV^SCA Receiver 

Informaçôes pelo tel: (416) 537-1088 
ESTES RRIIOS ESTKO R WENDA M9S SERUINTES LOCRIS: 

citiien iTR 1822K 

EM TORONTO: Papelaria Portugal 220 Ossington Ave. Tel: 537-3730 * Viseu Electric - 896 CoUege St. Tel: 531-2847 
* Portugal Mix -1191 Dundas St. West Tel: 534-4114 * Manata - 846 Dundas St. West Tel: 603-9572 * Artnova Furniture 
Plus - 992 Bloor St. west Tel: 532-1133 * Advanced Electronics - 1332 Dundas St. W. Tel: 537-7606 EM MISSISSAUGA: 
Nova Pastry & Bakery - 3635 Cawthra Rd. Tel: (905) 279-3206 * ViAna Gifts - 289 Dundas St East Unit 4 Tel: (905) 279- 
9997 EM BRAMPTON : Concord Furniture - 280 Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 EM HAMILTON : - Alves Meats - 
157 Macnab St. N. Tel: (905) 528-0165 EM OSHAWA: - Clube Português de Oshawa - 68 Bloor St. E, Tel: (905) 728-9018 

Festival Português - Canal 2 
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0 Plano do marketing tun'stico para os portugueses 
residentes no estrangeiro, ainda nao chegou ao Canada 

realidade transmitida par Germano da Sallas, Dalegada-Adjunta da ICEP, na Canada 
O Dr. Germano de Salles é o 
Delegado/Adjunto do ICEP- 
Investimento, Comércio e Turismo de 
Portugal, no Canada. 
Portugal vive em parte das remessas 
dos emigrantes e do turismo. 
Tivemos conhecimento de que o 
Governo Português aprovou um 
Plano Estratégico de Markting 
Turistico para os Portugueses 
Residentes no Estrangeiro. 
Obtivemos esta informaçâo por 
intermédio de terceiros e nâo da 
Direcçâo-Geral do Turismo, da 
Secretaria de Estado do Turismo ou 
do Ministério da Economia. Foi esta a 
primeira questâo que pusemos ao 
nosso convidado. 
-Pela primeira vez em Portugal é 
politica do Governo efectuar uma 
promoçâo turistica junto de varias 
comunidades portuguesas espalhadas 
pelo mundo. Escolheram os paises 
onde mais portugueses existem, entre 
eles o Canadâ, os EUA, a França, 
Africa do Sul e a Venezuela. Ai vâo 
estabelecer muito em breve -e jâ existe 
um grupo de trabalho formado pelo 
ICEP, pela Direcçâo-Geral de 
Turismo e pela Secretaria de Estado 
das Comunidades-, os pontos de um 
piano de promoçâo e dizer aos 
portugueses para que passem férias 
em Portugal nâo sô em casa mas 
noutros pontos do pais... 
-Quais a razôes para estas noticias nâo 
tenham chegado até nos? 
-Estas noticias jâ foram anunciadas na 
BTL-Bolsa de Turismo de Lisboa, em 
Janeiro de 2000 e, confesso, nâo sei 
porque nâo chegaram até aqui. 
-Quais as intençôes do Governo em 
procurar cativar os grandes 
aglomerados de portugueses que 
vivem no estrangeiro? 
-O objectivo é motivar os portugueses 
residentes no estrangeiro a passar 
férias no seu pais, nâo nos termos 

habituais, ir para a sua casa e alugar 
um automôvel mas, aproveitar estar 
no seu pais, para conhecer um 
bocadinho mais do que a zona onde 
normalmente habita. De resto, foi 
sempre um objectivo que eu 
pessolamente tive, jâ quando estive na 
Suiça e agora câ, que era exactamente 
tentar junto dos Agentes de Viagens 
que procurassem vender aos 
portugueses o chamado "package", o 
pacote turistico, para que usassem o 
hotel, as férias noutra regiâo que nâo 
a sua. Até porque corn os "Pacotes 
Turisticos" tudo é muito mais barato. 
-Nos na CIRV procuramos incutir no 
espirito dos que nos escutam 
exactamente essa ideia, a de os 
portugueses conhecerem Portugal 
pois, como é sabido, os Continentais 
conhecem pouco as Regiôes 
Autônomas, os madeirenses nâo 
conhecem os Açores e o Continente, 
os açorianos nâo conhecem a 
Madeira e o Continente e, alguns 
açorianos, nem sequer conhecem as 9 
ilhas açorianas... 
-Claro, claro! Nesta acçâo que estâo a 
planear visa dois aspectos. Um 
dirigido à primeira geraçâo que 
chegou e vai normalmente de férias 
para onde tem a sua casa e ali fica na 
sua regiâo. Como jâ disse, é preciso 
que eles se movimentem e conheçam 
as outras regiôes, nem que seja um 
fim-de-semana, utilizando os hoteis e 
as infraestruturas jâ existentes. O 
outro aspecto é ir ao encontro da 2a. e 
3a. geraçôes que normalmente nâo 
conhecem Portugal e que sâo 
considerados jâ residentes do pais em 
que estâo embora sejam luso- 
descendentes. Embora este ultimo 
segmento vâ incluir-se muito mais 
dentro do prôprio canadiano em si, 
estamos mais interessados nos luso- 
descentes porque eles sentem o desejo 
de conhecer a terra dos seus pais e 

avôs, estâo sequiosos de conhecer as 
raizes. Dois polos que aqui temos que 
explorar. 
-Corn experiência na Europa e no 
Canadâ, quais as diferenças entre os 
portugueses, embora saibamos que os 
de um lado e do outro vâo sempre 
para o seu pedacinho? 
-Bom, as diferenças começam pela 
distancia, nâo é? Daqui ninguém vai 
de automôvel, daqui vai tudo de 
Aviâo, enquanto que na Europa uma 
grande parte desloca-se de 
automôvel... Tentar vender esta ideia 
a um português que vive em França é 
diferente do que tentar vender a um 
português que viva no Canadâ. O 
português que vive em França 
desloca-se corn muito mais frequência 
de carro ou de comboio, o que jâ nâo 
acontece corn o que vive na América 
do Norte, no resto a mentalidade é 
igual... 
-Afecta de algum modo nâo haver do 
Canadâ para Portugal uma linha 
aérea regular, como a TAP, por 
exemplo? 
-Bom, podemos dividir isso em duas 

partes: no respeitante ao transporte 
de portugueses para Portugal nâo tem 
afectado. E évidente que para um 
português é muito mais agradâvel ter 
a oportunidade de começar as suas 
férias num aviâo português do que 
num aviâo de outra nacionalidade. 
Mas, em termos prâticos, corn a 
quantidade de "charters" existentes 
no mercado nâo hâ qualquer tipo de 
problemas para transporte dos 
portugueses de Portugal e para 
Portugal. No que diz respeito ao 
Turismo jâ é mais complicado... 
Como sabemos a maior parte dos 
portugueses desloca-se entre Abril e 
Setembro, para lâ e para câ, enquanto 
que o turista canadiano para Portugal 
desloca-se exactamente numa outra 
época, ou seja, entre Outubro e Abril. 
Ora, nesta época, fazia-nos falta 
termos uma linha aérea regular 
porque para motivarmos os 
profissionais do Turismo a 
intensificar as suas viagens em 
"Viagens de Congressos e Incentivo"... 
e, como pode imaginar, é muito mais 
fâcil uma pessoa organizar um 

IVew Casa Abril 
RESTAVRMT CATERING 

ISatUfS Si desdzûj TStds 

TEL;(416)654-9696 / 654-8507 
rAX;(416)654-9058 

475 OAKWOOD AVENUE, TORONTO, ON M6E 2W4 
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Congresso a 3 anos de distância, 
arranjar um acordo corn uma 
companhia regular que, va cheia ou 
vazia, vai sempre nas suas datas 
programadas, do que corn uma 
companhia "Charter" que pode seguir 
ou nào, dépende se tem clientes... Em 
termos de Turismo, afecta-nos! 
-A inauguraçâo do Aeroporto 
Intercontinental da Madeira, a 15 de 
Setembro, vem ajudar pois, na 
Madeira, realizam-se muitos 
Congresses, certo? 
-Absolutamente! E vem também 
permitir viagens directas entre o 
Canada e o Funchal, o que para os 
hoteleiros madeirenses e agentes de 
viagens tem mais interesse porque 
podem promover o seu destine 
turistico nos paises intercontinentais 
como América do Norte, Venezuela, 
Africa do Sul... É mais fâcil e barato 
vender em directe do que corn 
paragens em Lisboa, Londres ou 
Paris... 
-No seu proximo encontre no 
Funchal, quai o recado que leva do 
Canada? 
- O recado que levo é dizer-lhes que o 
mercado do Canada é extremamente 
intéressante para nos portugueses em 
termos turisticos, porque ocupa-nos 
os hoteis durante a época baixa, entre 
Outubro e Abril. Sobretudo no 

Algarve, o cliente canadiano é 
extraordinariamente apreciado, 
porque fica no minime duas semanas, 
por vezes mais de cinco, é um cliente 
que gasta dinheiro e numa época em 
que as pessoas nâo vêem estrangeiros. 
-Vai continuar a lutar para que o 
Governo nào esqueça o Canada? 
-Eu tente, acrediteî-Garantiu 
Germane de Salles.-Sabe, tem sido 
mais fâcil explicar e convencer as 
regiôes turisticas como o Algarve, a 
Madeira, o Estoril e Sintra, a 
investirem individualmente no 
mercado, do que propriamente o meu 
organisme. 
-Espero que desta vez tenha mais 
sorte, porque a sua sorte sera a nossa! 
-Claro, muito obrigado. 
Sera desta que o Governo se lembra 
do Canada, particularmente, dos 
luso-canadianos? A promoçào é 
necessâria para informar os 
portugueses das facilidades que 
existem em Portugal e dos baixos 
custos quando viajam corn um 
"pacote turistico". Acreditem ou nâo, 
por vezes é mais barato uma semana 
de estadia em Hotel, incluido num 
"pacote turistico", do que apenas um 
dia... comprado ao balcâo! 
Informem-se! Boas viagem e boas 
férias! 

JMC 

w 

1411 Dufferin Street 
Toronto. Ont M6H 4C7 

IMPORT & EXPORT 
C:!VÎSION UMBEL GO. LTD. 

PHONE: (416) 533-3591-2 
(416) 533-3563-4 

Fax: (416) 533-3485 

WHOLESALER - FOOD PRODUCTS 

€Â PARA m 
Por: Luis Fernandes 

••• 

Decorréu o festival da cançâo 
para participaçôes residentes 
no estrangeiro. 
Nào restam düvidas que se 
tratou de uma iniciativa que 
tem o seu mérito, na medida 
em que, abriu hipôteses de um 
melhor conhecimento gérai. 
O Canada teve a dificil tarefa 
da maior representaçâo pelo 
que, as responsabilidades 
foram muito maiores mesmo 
tendo em linha de conta que, 
corn tantos, alguém poderia 
ficar pelo camirmo. Assim nâo 
aconteceu e a nossa équipa, nâo 
sô, conseguiu manter-se num 
piano musical bastante bom, 
como também nào se poderâ 
dizer que foi uma grande 
surpresa, arrecadando o 
principal, ou seja, todos os 
prémios. Estào portanto de 
parabéns todas as pessoas que, 
de uma forma ou de outra, se 
envolveram no team Canada e 
claro a vencedora Sarah que 
uma vez mais contagiou um 
mri. 
Nào sabemos bem explicar o 
fenômeno mas, o que é certo é 
que em termos de artes, temos 
hâ anos, a esta parte dado 
cartas. E bom que assim 
aconteça nào sô para satisfaçâo 
pessoai dos compositores, 
autores e intérpretes mas 
também, de todos aqueles que 
aproveitando a embalagem vâo 
marcar presença para o ano. 
Hâ muito q^ue a comunidade de 
Toronto saoe que temos vozes 
espectaculares e, foi pena, que 
uma das finalistas nâo pudesse 
ter marcado presença pois iria 
fortalecer ainda mais o grupo 
que foi a Matosinhos. 
Deve-se realçar também o 
esforço de alguns elementos do 
governo de Portugal em levar a 
cabo iniciativas deste quilate, 
embora saibamos de antemào 

l 

que poderâ eventualmente 
existir aproveitamentos 
politicos mas, sempre foi assim 
e sempre serâ. 
Embora exista bastante de 
positive com este festival 
convém, no entanto, nào 
esquecer que hâ sempre coisas 

ue nào correram da melhor 
brma e estas passam primeiro 
por uma realizaçào televisiva 
pobre e por uma apresentaçào 
que, na minha ôptica, esteve 
longe daquele toque de classe 
que um evento desta 
envergadura merecia. Foi pena 
mas, estou convencido que para 
o ano, tudo serâ muito melnor. 
A finalizar discorde da escolha 
de Espinho para o festival de 
2001, embora nada tenha 
contra esta parcela ou outra 
qualquer. Pense, todavia, que 
numa altura em que se fala 
tanto de privatizaçào da 
televisâo nos Açores e na 
Madeira talvez fosse 
politicamente correcte levar a 
cabo um dos prôximos festivals 
nestas regiôes de Portugal. 

...discorda da escolha de 
Espinho para o festival de 
2001, embora nada tenha 
contra esta parcela ou 
outra qualquer. Pensa, 
todavia, que numa altura 
em que se fala tanto de 
privatizaçào da televisâo 
nos Açores e na Madeira 
talvez fosse politicamente 
correcto levar a cabo um 
dos prôximos festivais 
nestas regiôes de 
Portugal 
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E pronto, jâ passou 

Toda a espectativa 
anterior ao Festival 

Jovem e a emoçào 

natural durante o 
mesmo nào foram 

goradas, 
A Secretaria de Estado 

das Comunidades 

Portuguesas, a RTP e 
todos os intervenientes 
no ”1o. Festival Jovem 

das Comunidades 
Portuguesas " souberam 
dar 0 "sal e a pimenta" 

necessarios para que 
tudo corresse da melhor 

maneira, com a 
dignidade desejada, 

sem roubar nada ao 

Domingos Melo, autor e 
compositor da cançâo 
"Lusa" que esteve presente 
em Matosinhos deu-nos 
nas suas intervençôes 
directas do Pavilhào dos 
Desportos e Congressos, 
em CIRV-fm, um relato 
emocional e correcte do 
que se ia passando e, mais 
tarde, do final apoteôtico 
do Festival Jovem das 
Comunidades. Melhor do 
que nos saberâ resumir os 
acontecimentos mas, nâo 
podemos esquecer os 
momentos em que nos 
transmitiu o sentir da 
mais que feliz Sarah 

Pacheco, com muitas 
lâgrimas à mistura, beijos 
e abraços nem, quando , 
quis e nào pôde, 
entrevistar Guida Figueira 
e Helena Garcia, mesmo à 
sua mâo, porque a 
confusâo generalizada 
"roubou-lhas" sem saber 
bem como... Sarah 
Pacheco, Guida Figueira, 
Helena Garcia e Catarina 
Cardeal, quatre vozes, 
quatre irmâs, numa 
aventura onde tudo correu 
de feiçâo para a 
Comunidade Portuguesa 
do Canada. Um beijâo 
para todas! 

espectâculo prometido. 

Sarah Pacheco 

O cantor-romântico e homem 
espectâculo, Sidney Magal, a convite da 
empresa Novo Brasil, desloca-se ao 
Canada para actuar no Mississauga 
Convention Centre, domingo, dia 4 de 
Junho. 
Antes do espectâculo serâ servido um 
almoço corn inicio às 13:00 horas. 
Sidney Magal, que obteve grande êxito 
entre nos hâ alguns anos, volta assim 
ao convivio dos sens muitos 

missào especifica! E, 
desculpem a vaidade, em 
todo o mundo a 
Comunidade Portuguesa 
do Canadâ foi falada e 
enaltecida. Porreiro! 
Agora, toca a preparar o 
future, para ninguém sair 
diminuido no Festival 
Jovem-2001, em Espinho. 
E, nâo sair diminuido, nâo 
significa obrigaçào de 
ganhar, apenas e sô 
participar e dar, como 
sempre, o melhor de nos 
prôprios. 

admiradores, particularmente no sector 
feminine, trazendo consigo os sens 
grandes sucessos e novas cantigas. Para 
aquisiçâo de bilhetes podem dirigir-se 
ao Novo Brasil no 1445 Dundas Street, 
ou telefonarem para marcaçâo, pelo 
numéro: 
(416) 536-2362. 

Sidney Magal, é concerteza, um artista 
para ver e rever. 

E aconteceu espectâculo! 
Cantigas e intérpretes de 
nivel desfilaram no 
gigantesco palco do 
Pavilhào dos Desportos e 
Congressos de 
Matosinhos. Em suma, 
todos cumpriram a sua 

TRÂNSITO? NOTICIAS? TEMPO? DESPORTO? 
SINTONIZE 88.9-CIRV-FM. INFORMAÇÀO PERMANENTE. WWW.CIRVFM.COM 
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"A cerveja dos 
portugiieses" 
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SATELLITE SYSTEMS 

(905) 670-3660 ou 1-877-672A848 
6985 Davand Dr. Unit #7, Miss. 

David Costa 
& Associates 
iMwyers/Advogados 

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

Tel: 439-0000 

TEL: 476 536 2S6Z 

1445 Dundas St. W. 
TORONTO 

CENTRAL TICKET DEFENCE 

Defesa de todas as 
multas de conduçdo. 

861 Colleee St.. Toronto Tel: 565-7821 

Xew €asa Abril 
RESTAURAIVT CATERING 

TCL:(416)654-9696 / 654-8507 
r4X:(416)654-9058 
475 04KW00D 4VEN11C. TORONTO. ON M6E 2W4 

lanudiw TSaztûS Si 

C-4Zsâiw 73ids 

Tel:(416) 534-3847 
1209 Dundas St. West, Toronto, Ont. M6J1X3 

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

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

 896 College St, Toronto  

W 
  r«/: (416) 533-3591-2 

IMPORT & EXPORT (416) 533-3563-4 
DWSJON OC iJMSeL CC. UO Fflx:{416) 533-3485 

Deseiamos um ffitll DiAiiO nu 
Armazenista de Produtos Alimentares Wholesaler - Food Products 

1411 Dufferin St., Toronto, On, M6H 4C7 
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A "CASA DE SÂO CRISTÔVÂO", 
em Toronto, prec isa urgentemente de 
ciclistas para entrega de refeiçôes ao 
domicüio. 
St. Christopher House, apela a 
voluntarios que saibam andar de 
bicicleta e a possuam, para 
contactarem com Andrea pelo 
telefone; (416) 532-4828, Ext. 105, ou 
Mirela: (416) 532-4828, Ext. 119. 
Sao necessario muitos voluntarios 
para a entrega de refeiçôes quentes 
aos muitos doentes e idosos que nâo 
se podem deslocar à Casa de Sào 
Cristôvâo, situada no 248 Ossington 
Ave., em Toronto. 
A Comunidade précisa de 
voluntarios. Se tem algum tempo 
disponivel, ofereça-o a quem mais 

précisa: doentes e idosos! A St. 
Christopher House providencia 
treino e o suporte para transportar as 
refeiçôes. 

O WORKING WOMEN C. CENTRE 
realiza o seu primeiro forum Women 
Talk 2000, para discussâo das 
questôes das mulheres no século 
XXI. O forum conta corn a 
participaçâo de oradoras convidadas 
corn destaque para a activista Judy 
Rebick e a Dr*. Roseanna Pellizzari, 
da Davenport-Perth Community 
Health Centre. Os bilhetes para este 
forum custam $25.00 e o dinheiro 
que deles provém sera utilizado nos 
programas daquele centro. Para mais 

informaçôes telefone para (416) 532- 
2824 ou utilize o e-mail: 
marcie@workingwomencc.org. 

Este é O décimo quarto ano em que 
Toronto é anfitriâ do espectâculo de 
pirotecnia-musical “SINFONIA DE 
FOGO BENSON & HEDGES”, que 
começa no sâbado dia 17 de Junho, 
corn a Africa do Sul a iluminar os 
céus da cidade. 
Participam neste espectacular 
concurso, Portugal, Italia, Australia e 
Espanha, na esperança de obterem o 
almejado trofeu de ouro “Benson & 
Hedges Symphony of Fire”, que sera 
entregue na grande final a realizar 
sâbado dia 8 de Julho. Os 
espectaculos começam às 22:30 h 

quer chova ou faça sol. 
Portugal faz-se representar pela 
pirotecnia minhota, reconhecida 
internacionalmente como a melhor 
companhia do género em Portugal, 
da qual se espera uma sôlida e 
deslumbrante prova que se espera 
venha a surpreender. 
A pirotecnia minhota farâ a sua 
prova no sâbado dia 24 de Junho. 
Os melhores lugares para apreciar o“^ 
fogo de artificio sao no Ontario 
Place, num ârea reservada, onde se 
encontra também o jùri da 
competiçâo e custam $25.50 cada 
um, podendo comprâ-los no 
TicketMaster (416) 870-8000 e nas 
bilheteiras do Ontario Place, 

A CASA DO ALENTEJO, em Toronto, realizou uma 
atractiva festa para apresentaçào dos Ranchos 
Folcloricos da casa e os sens novos trajes. 
Dos mais pequenos aos adultos, os bailadores 
apresentaram-se garbosos e bonitos -meninos e meninas, 
homens e mulheres!-, dançando com gosto e rigor. 
Foi uma festa agradâvel de seguir plena de ritmo e 
cantigas populares e tradicionais com a presença de 
vârios artistas locals como, por exemplo, Carlos Borges e 
os Searas de Portugal... 
A Casa do Alentejo estâ, aos poucos, a atingir as velhas 
metas sonhadas. Parabéns! 

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

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

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

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

sexta-feira: 10 da manhâ às 6 da larde 

N»U: Jirot, Pruos r rotvIvAn iuinlot a allrra^io w « prévio, Em ^to » partir <k> H dr Mato cic 2000. 

Estatiohed 1966 

PORTUGUESE CANADIAN CREDIT UNION 
722 Contgr S(., Toronto, Ontario, Canada IMG 1C4 Tal.; (4ie) 5334245 / Rataa: (411) 533-7421 / Fax: (415) 533-2575 

NOVO BR.i\SIL apresenta 

pela primeira vez em Toronto, no dia 

4 de Junho, no 
DôfivsDtioM CaiilfB, corn 

Nào deixe de 
recordar e 
assistir 

Acredite ou nâo!: 

DEPÔSITOS 
QmmM 

$1.000(**) a $4.999 
$5.000 a $24.999 

$25.000 a $49.999 
$50.000 ou mais 

grandes 
; êxitos 

$1.000 (••) a $5.000 6.50% 8.00% 

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

A PRAZO 

3, 
6.00% 
6.20% 
6.35% 
6.50% 

(GICs) e RRSPs 

Z 
6.35% 
6.50% 
6.65% 
6.80% 

C) 

liîm 
6.55% 
6.70% 
6.85% 
7.00% 
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Continuaçào da ediçâo anterior 

Marilia que pela gravidade do seu 
estado se viera abstendo da 
resoluçâo de casar, uma vez livre do 
pesadelo de uma vida estéril, 
acabara de contrair matrimônio, 
segura de poder continuar a 
propagaçào do nome da familia. 
Os Andrades com o milagre que 
Ihes batera à porta, tinham uma 
divida de gratidâo para com o 
André, que procuravam ajudar por 
todos os meios ao seu alcance, 
seguindo interessados o caso do seu 
protegido. 
ic 

A jovem encontrava-se nas primeiras 
semanas da sua gravidez, quando foi 
anunciado o julgamento do André 
Barreiro. 
Chegara finalmente o dia, em que os 
"crimes sôrdidos" de curar e aliviar 
sofrimentos, iam ser julgados!... O 
tribunal encontrava-se cheio. A 
curiosidade püblica tinha vindo a 
crescer corn a prolongada espera. 
Como é natural aventavam-se 
hipôteses sobre que Dr. havia levado 

o caso daquele homem bom, à 
presença e conhecimento da justiça. 
Em breve as düvidas eram 
dissipadas; o querelante era o Dr. 
Domingos Pimentel, médico e 
cirurgiâo de certa nomeada. 
Tal descoberta para muitos dos 
présentes na sala, fora quase um 
choque. Que sombra poderia fazer a 
uma personagem da estatura do 
famoso Dr. Pimentel, um homem 
simples do povo, cujo crime 
consistia em dispensar chas 
caseiros? Francamente, era quase a 
histôria do elefante a sentir-se 
incomodado pelo zumbido de um 
mosquito. 
Apontando ao juiz as actividades do 
curandeiro, sem qualquer instruçâo 
médica, a acusaçâo prosseguiu: 
- Sr. Magistrado, essa forma de 
medicina é ilegal e perigosa, pode 
mesmo dizer-se que é um risco... 
Uma ameaça à saüde püblica. 
- A qualidade de medicina, referida 
pelo Sr. Dr- Pimentel, disse o 
advogado de defesa, nâo é a 
praticada pelo défendante. 
Recomendar chas para 

determinadas enfermidades, é quase 
uma prâtica familiar. Através das 
geraçôes, as avôs e as màes, antes de 
recorrerem â medicina, resolvem 
muitas vezes as suas curas corn ervas 
caseiras. 
- Sr. Dr. Juiz, implicita na forma de 
expôr e facilidade corn que a defesa 
esta a tratar a maneira de 
diagonosticar e curar uma doença, 
esta um erro grave! A soma dos 
conhecimentos médicos, acufnula- 
dos ao longo de geraçôes incontâveis 
e passada aos estudantes de 
medicina, nos sens anos de estudo e 
internamento em hospitais, é vital 
para o perfeito conhecimento dos 
males que afligem a humanidade. - 
Como pode uma pessoa sem essa 
espécie de treino, arvorar-se em 
médico? desfechou o procurador da 
justiça. 
- Essa mesma soma, no que se référé 
aos conhecimentos de curar corn 
produtos naturais tais como chas ou 
poçôes, preparadas de plantas, 
cascas ou raises, também tem vindo 
a acumular-se em tratados, sendo 
alguns deles tào velhos como os 

Por: 
Fernando 
Feliciano 
de Melo 

outros e em certos casos ainda mais, 
se considerar-mos à parte, os 
métodos da China e da India, que sô 
muito tarde começaram a ser^ 
adoptados no Ocidente, expôs a 
defesa, que prosseguiu: 
- O Sr. André Barreiro tem-se 
dedicado ao seu estudo. Possuindo 
ainda um considerâvel numéro de 
Tratados sobre plantas, massagens e 
reflexologia, nâo se podendo 
afirmar ser ele um individuo sem 
qualquer conhecimento. , 
Um certo borborinho de 
comentârios abafados, que aos 
poucos se iam tornando mais 
audiveis, ouvia-se na sala. 
O juiz pediu silêncio. 
- Pelas responsabilidades para com 
a sociedade, a prâtica de medicina é 
restrita apenas aos médicos, voltou a 
martelar o acusador. 

Continua na prôxima ediçâo 

mmmmmm 

370. Aniversàrio do G.M.C.-Madeira House C. Centre 
Decorreu no passado sâbado, na 
sede-social do Canadian Madeira 
Club - Madeira House 
Commuinity Centre, os festejos 
do 37o. Aniversario da 
colectividade. 
Foi uma festa bonita onde os 
madeirenses poderam divertir-se 
e, ao mesmo tempo, saudar os 
pioneiros que ergueram o clube 
em 1963, felizmente, muitos deles 
ainda entre nos e nunca faltando à 
chamada. Que assim seja por 
muitos mais anos. 
Para além do jantar e dos 
discursos alusivos à ocasiào dos 
responsâveis José Quintal 
(Conselho Fiscal), José Eduardo 
Dias (Assembleia Gérai) e Salomé 
Gonçalves (présidente de 
Direcçào), houve a cerimônia do 
Corte do Bolo de Aniversario e 
distribuiçâo do Bolo e de 
Champanhe aos présentes. A 
animaçào esteve a cargo do 
conjunto musical Os Panteras que 
souberam dar o ritmo desejado à 
festa. 
As nossas felicitaçôes aos 
dirigentes, sôcios e amigos do 
Canadian Madeira Club-Madeira 
House Community Centre pelo 
aniversario e o desejo de êxitos 
cada vez maiores. 
Venham agora as habituais festas 
de Sào Pedro, Sâo Joào, etc, etc, 
no frondoso Madeira Park. 

José Quintal, José Eduardo Silva e Salomé Gonçalves, cortam o Bolo de 

Aniversario. Em baixo, alguns dos Pioneiros présentes na altura 

em que foram homenageados. 

Curtas da Comunidade 
Sexta-feira, 2 de Junho, o représentante 
português de uma das maiores firmas de 
artigos para a Saüde realiza uma sessâo de 
esclarecimento na sede-social do Canadian 
Madeira Club, com inicio às 19:30 horas. 
Aconselhamos aqueles que possam ter 
problemas fisicos a presenciarem esta sessâo 
de Joe Cordeiro. 

O AMOR DA PÂTRIA Community Centre, 
realiza o seu Pic-Nic anual, domingo, dia 2 de 
Junho, no Sherkston Shores, na costa do 
Lake Erie. Actividades para todas as idades, 
assim como sardinhas. Hot Dogs e 
Hamburgers grâtis para todos. Convivio 
familiar. Informaçôes: (416) 535-2696, ou 
contacte Aida Azevedo: 
(416) 532-2190. 

A LUSA-CAN TUNA informa a 
Comunidade de que o SORTEIO, (Rifas) que 
iniciaram e que jâ deveria ter sido efectuado, 
foi adiado para dia 30 de Junho, na Casa do 
Alentejo, pelas 22:00 horas. 
Para mais informaçôes podem contactar pelo 
telefone: (416) 930-7347, Sônia Fernandes ou 
outros membros da Lusa-Can Tuna. 

A CASA DO ALENTEJO realiza o seu anual 
Torneio de Tiro aos Pratos, domingo, dia 4 
de Junho, corn inicio às 10 da manhâ. Haverâ 
BBQ, febras e sardinhada. Muitos e valiosos 

I prémios para os atiradores. Convivio 
I alentejano. Info: (416) 537-7766. 

JMC 
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humanos em dez anos 
Cientistas norte-americanos anunciaram que 
estarâo em condiçôes de produzir coraçôes 
humanos dentro de dez anos, o que poderâ resolver 
O problema de escassez de ôrgâos para transplante 
em pacientes cardîacos e poderâ abrir caminho 
para a produçâo de outros ôrgâos. A Universidade 
de Washington anunciou esta semana o inicio de 
uma pesquisa corn o objectivo de produzir coraçôes 
a partir de células extraidas de pacientes corn 
problemas cardiacos. Milhares de pacientes 
cardiacos aptos a um transplante morrem todos 
anos por falta de ôrgâos disponiveis. A produçâo de 
coraçâo resolveria esse problema. O primeiro 
objectivo é produzir, a partir de müsculo cardiaco, 
uma espécie de "emplastro protector" que pode 

aderir-se ao coraçâo para melhorar o seu 
funcionamento e reparar os tecidos 
danificados. O passo seguinte serâ fabricar 
um tubo ventricular, que consistirâ de um 
cilindro de müsculo cardiaco corn vâlvulas 
que ajudariam o coraçâo debilitado a lançar o 
sangue. Depois, os cientistas tentarâo produzir um 
ventriculo e esperam que, a partir dai, seja possivel 
construir um coraçâo inteiramente funcional. Os 
pesquisadores, que esperam que o projecto abra o 
caminho para a produçâo de outros ôrgâos, 
também estudarâo formas de produzir células que 
se desenvolvam e comportem segundo um padrâo 
pré-estabelecido. No coraçâo, as células pulsam 
todas ao mesmo tempo e possibilitam o lançamento 

do sangue. A ciência jâ se encontra em condiçôes 
de produzir células cardiacas, mas ainda se 
desenvolvem aleatoriamente e pulsam de forma 
individual. 
Cerca de 50 pesquisadores trabalharâo em diversos 
laboratôrios dos Estados Unidos e Canadâ para 
desenvolver o projecto, que conta corn um 
orçamento de dez milhôes de dôlares e serâ 
financiado pelo Instituto Nacional de Saüde dos 
Estados Unidos. 

Cientistas anunciam 
produçâo de coraçôes 

Café pode évitai 
doença de Parkinson, 

reveia estndo 
norte-americano 

Café pode ajudar a deter a doença 
de Parkinson, mas nâo se sabe o 
bastante para poder recomendar 
o aumento do consumo como 
medida preventiva, segundo um 
estudo do Department of 
Veterans Affairs em Honolulu. Os 
autores desconhecem como o café 
actua, mas admitem que a cafeina 
possa protéger contra a 
destruiçâo da célula nervosa, o 
que causa a doença. Disseram ter 
esperanças de que um dia seja 
possivel encontrar um modo de 
evitar ou atrasar esta doença 
neurolôgica. A doença, que causa 
tremores musculares e fraqueza, 
afecta cerca de uma em cada 200 
pessoas em todo o mundo, muitas 
delas idosas. Entre as vitimas mais 
famosas encontram-se o papa Joâo 
Paulo II, o ex-boxeador Muhammad 
Ali, o actor Michael J. Fox e a 
secretâria de Justiça dos Estados 
Unidos, Janet Reno. O estudo utilizou 
dados colhidos durante 30 anos de 
8.004 homens participantes de um 
programa cardiaco e descobriu que 
quem nâo bebia café tinha um risco 
de Parkinson cinco vezes maior do 
que os homens que consumiam cinco 

ou mais xicaras de café por dia. 
Depois de ajustados os dados por 
idade e consumo de cigarro, o risco 
da doença era duas a très vezes maior 
para os que nâo bebiam café. Relaçào 
semelhante foi observada no 
consumo de cafeina de outras fontes. 
O estudo estâ publicado no Journal of 
the American Medical Association. 
Ross disse que estudos anteriores 
identificaram uma associaçâo entre o 
tipo de personalidade "ousada" corn 
comportamentos destrutivos, tais 
como fumo e bebida, e taxas mais 
baixas da doença. O alto consumo de 
café pode ser outra caracteristica 
dessa personalidade, acrescentou. 

Antidepresshio 
pode alMar ondas 
de caler no cancre 
Um antidepressivo pode aliviar 
algumas das desagradâveis 
ondas de calor que sâo efeitos 
colaterias do tratamento de 
cancro da marna, e pode 
mesmo ser usado para alivio 
dos sintomas de mulheres 
saudâveis que entram na 
menopausa, disseram os 
médicos. O antidepressivo 
Effexor, de fabricaçâo da 
American Home Products, 
representou um grande alivio 
para as ondas de calor em 800 
mulheres, segundo relato do 
Dr. Charles Lopinzi, da Clinica 
MayOi apresentado na reuniâo 
anual da American Society of 
Clinical Oncology, em Nova 
Orleans. No inicio do mês, 
pesquisadores afirmaram na 
American Psychiatrie Association 
em Chicago que a paoxetina, 
fabricada pela SmithKline 
Beecham sob o nome de Paxil, 
também ajudou as mulheres corn 
ondas de calor. Einhorn ressaltou 
que os homens submetidos à 
castraçâo para tratamento de 
cancro da prôstata também 
podem sofrer ondas de calor e 
disse esperar um estudo que 
verifique se podem usufruir o 
mesmo beneficio do Effexor. 

Effexor é uma classe de drogas 
conhecida como SSRI, que inclui 
Paxil e Prozac, entre outras, que 
actua sobre a serotonina, 
substâneia ligada ao humor. 
Loprinzi e a sua équipa 
estudaram 180 mulheres que 
receberam doses variadas de 
Effoxor, fabricado corn o nome 
genérico de venlaxafina. Algumas 
tomaram placebo. As pacientes, 
que nâo sabiam se estavam a 
tomar placebo ou a droga, fizeram 
um diârio dos seus sintomas 
durante 28 dias. O estudo 
mostrou que as que receberam 
maior dose de Effexor tinham 
mais alivio dos sintomas. 
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Remédio chinés milenar 
actua contra a cancro 
da prostata 
Testes de laboratôrio revelaram que o uso de um 
remédio chinés milenar resultou numa queda nos 
niveis de PSA, um antigeno especifico da prostata, 
sinal de que o cancro estava a ser de algum modo 
controlado, revelou o Dr. William Oh, pesquisador 
do Dana-Farber Cancer Institute, de Boston. O Dr. 
Oh diz ter ouvido os sens pacientes falarem corn 
frequência de tratamentos à base de alho, 
cartilagem de tubarâo, selênio e outros suplementos 
como a prôpria vitamina E. Como acredita que 
noventa e nove por cento dessas coisas nâo 
funcionam, o médico disse que nâo prestou muita 
atençâo quando os sens pacientes se entusiasmaram 
corn um tratamento à base de erva chinesa. Mas, 
quando os testes mostraram a queda no nivel de 
PSA, incluiu esses pacientes que ingeriram o 
remédio entre um grupo participante de 
experiências clinicas de vacinas e terapias para 
cancro da prostata, patrocinadas pela organizaçâo 
sem fins lucrativos CapCure. 0 suplemento é 
vendido nos Estados Unidos sob nome de PC-SPES 
e patenteado pelo BotanicLab, uma empresa de 
Brea, California, de acordo corn uma formula 
chinesa. Sâo usadas seis ervas tradicionais da 
medicina chinesa: reishi, que ajuda o sistema 
imunolôgico, Baikal, raiz que élimina toxinas, 
rabdosia, que segundo o fabricante, promove uma 

funçâo celular saudâvel, isastis, flor de mum e raiz 
de ginseng Panax. Durante a reuniâo anual da 
American Society of Clinical Oncology, em Nova 
Orleans, Oh apresentou um estudo corn 23 
pacientes, cujos cancros da prostata nâo 
responderam à terapia hormonal padrâo, que 
envolve a castraçào quimica ou cirùrgica para deter 
os hormônios masculinos que alimentam muitos 
casos de cancro da prostata. Metade dos pacientes 
apresentou reduçâo nos niveis de PSA apôs varias 
semanas tomando 6 capsulas de PC-SPES 
diariamente. O médico ressaltou que esse grupo de 
pacientes tem poucas opçôes de tratamento. O 
pesquisador nâo sabe explicar como o remédio 
funciona, mas acha que pode ser um hormônio 
feminino encontrado em diversas plantas que 
combate os efeitos dos hormônios masculinos na 
doença. 

lowen pianista em foco 
A jovem e bonita 
L A N I T A 
RESENDES, de 12 
anos de idade, 
natural de London, 
Ontario, é um 
eximia pianista. No 
passado mês de 
Abril, Lanita 
Resendes participou 
no Kiwanis Music 
Festival e, entre os 
1500 pianistas no 
certame, conseguiu 
uma das 13 Taças 
em competiçâo. No 
Kiwanis Music 
Festival 
concorreram mais 
de dez mil jovens artistas às vârias 
modalidades do canto e da execuçâo musical. 
Nos ùltimos 5 anos, a jovem Lanita Resendes jâ 
conquistou 19 primeiros prémios (ouro), 8 
segundos (prata) e 6 terceiros (bronze). 
A Lanita é filha do casai Maria e Agostinho 
Resendes, ela da Graciosa e ele de Sâo Miguel. 
Agostinho Resende é um apaixonado da 
mùsica. Toca Bandolim, Viola e Serrote. 
Naturalmente, incutiu na filha o "vicio" da 
mùsica. 
Lanita Resendes vai seguir a carreira musical. 
Para tal vai completar o curso de piano, 
composiçâo e arranjos. 
Parabéns e felicidades, Lanita. 

CHEVROLET 

otasMOHRT 

CHEV-OLDS 

Contacte 
Victor Maciel 

ou 
Marcos Vinicius, 

os seus 
représentantes 

portugueses em 
West York 

Chev-Olds. 

Hâ muito que West York Chev-Olds serve os 
portugueses corn uma grande selecçâo de 
automôveiS/ camîôes e carrînhas de carga ou 
passageiros às melhores condîçôes de 
financiamento. Quaisquer reparaçôes mecânicas. 
Para tal contactem Manuel Fonseca: 656-1200. 
Entrega de peças e acessorios em toda a cidade de 
Toronto. Victor Maciel 

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

A West York Chev-Olds 
faz agora os 

testes anti-poluiçâo 
para o governo 

do Ontario. 
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CARNEIRO 
21/3 a 20/4 

Um membro da famüia dâ dicas 
sobre decoraçâo e reformas. Ao 
princîpio, vai ficar surpreendido, 
mas depois compreende que 
embelezar o seu lar traz conforto e 
também é um convite ao sucesso. 

TOURO 
21/4 a 20/5 

Você receberâ uma proposta 
tentadora. Gentilmente, peça que seja 
registrada por escrito. Assim, evitarâ 
decepçôes. Seja realista no que diz 
respeito às perspectivas. Um nativo 
de peixes marca presença no cenârio. 

GEMEOS 
21/5 a 20/6 

As pessoas falam sobre si, 
escrevem-lhe, muitos 
confidenciam problemas muito 
mtimos. Seja receptivo, sem 
parecer fraco. Mostre que tem as 
suas responsabilidades. 

CARAMGUEJO 
21/6 a 21/7, 

Perceba as condiçôes sob uma 
perspectiva mais ampla. Nâo 
prometa o que nâo poderâ 
cumprir. Um ex-amor aparece de 
surpresa - nâo se deixe abalar. 

-IV 

r 

LEAO 
■ 22/7 a 22/8 

Você sobreviveu a um naufrâgio 
amoroso. Comece a construir uma nova 
vida. Imprima o seu estilo, obedeça aos 
seus instintos e ao seu coraçâo. Um 
novo amor surge no Horizonte. Poderâ 
ser um nativo de Peixes. 

VIRGEM 
23/8 a 22/9 

Se solteiro, poderâ encontrar a 
sua futura aima gémea. Se 
casado, encontrarâ uma nova 
satisfaçâo na sua relaçâo. Você 
vai precisar de lidar corn um 
nativo de Caranguejo. 

BALANÇA Expérimenté, descubra, relate. Dia 
excelente para publicaçâo, 
publicidade, deixar que o mundo 
saiba como pensa e reage. Um 
nativo de sagitario contribui corn 
um toque filosôfico. 

ESCORPIAO 
23/10 a 21/11 

Aceite o desafio, transponha 
obstâculos, deixe que os outros 
saibam que fala a sério e estâ 
realmente apaixonado. Desmonte e 
reconstrua. Faça de hoje um dia de 
transformaçâo. Hâ um nativo de 
touro na sua vida. 

'Ùc 
s}- 

SAGITÀRIO mesmo, se gosta do que 
22/11 a 21/12 està g fazer, sinta-se contente e 

criativo. O cenârio traz 
mudanças, variedade de 
sensaçôes. As pessoas comentam: 
"Você parece diferente." 

CAPRICORNIO 
22/12 a 20/1 

Um familiar busca aproximaçâo. 
Nâo seja desmancha prazeres nem 
chefe de torcida. Diga: "Eu amo-te 
como és, mas se quiseres fazer 
modificaçôes, faz." Um nativo de 
balança marca presença. 

AQUÀRIO O que você apresenta diante do 
21/1 a 19/2 pûblico poderâ ser visto como 

uma tentativa esforçada. Mas nâo 
pare agora. Continue corn 
confiança. As suas tentativa's 
acabarâo por dar bons resultados. 

PEIXES 
20/2 a 20/3 

Um telefonema inter-urbano 
comprova as suas suspeitas. Você 

l'estâ a obter resultados. Uma 
promoçâo estâ a caminho. Sera 
chamado para uma conversa corn a 
chefia - nâo se preocupe, o assunto 
sera do seu agrado. 

Embora estas duas imagens pareçam idênticas, 

possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 

PALAVRAS CRUZADAS 
I 2 3 4 i 6 ? 8 9 10 1 ! i2 HOREZONTAIS: 

l-Narra;azeitona.2-0sso do 
braço;actuar.3-Mdgico; pa- 
dre . 4-F ianco ; iinpulso ; gra- 
qa(fig.) .5-Etiraizaram;ba- 
trdqulo.6-Rapas;oferecer. 
7-Vigorosas;rebolas.8-Bri- 
sa;moqas.9-Botequim;l6do; 
oiaî,10-Chamara em socor- 
ro; nono mês do calenda- 
rio Hebraico. ll-Quarto 
de dormir;girar.I2-Bsti- 
mara; Tomara como alimen- 
to. 

VERTÏCAIS: 1-Tomar direcqâo;fruto da cabaceira.2-Colo- 
car em mala;ro<jam.3-Dddivas;nada.4-Anel;levantar;Pdtria. 
5-Porco;empareihara.6-Conjuato de famllias corn antepas- 
sado comum(pl.);com destino a.7-Aroma;ramada.8-Aquela 
que opera;letra grega.9-0bservar;pais africano;emissâo 
de voz.10-Paz(fIg.);parecido corn um bago de uvas.ll-d- 
cio;defender.12-îndivfduo sera valor;campo semeado de 
cereais. 

•eaamooîeaemv-2i «aepoaf eaerngo-n -BA-tsJaaBxadv 
-01 *axo iauiBx î aeg-g • seSraBdea î ay-g * seqoa î ses î • s ; aep 

i sabog-q • ea i mBaeoxpeg-ç • xes î OîB 5 exv-*? ' oSxaax^ i OSBH-C 

•aBaado;oaauin-7*VATto‘B3BX3X[-î:ivXN0ZIH0H VN OyÔmoS 
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CNTRCVISTA8 

NOVIDADCS 

TOPS 

AGENDA 

BIOGRAEIAS 

Top de vendas da A.F.P. 

PLATINUM ALBUM 
VEN6ABOYS 

IS THERE ANYBODY OUT THERE 
PINK FLOYD 

SUPERNATURAL 
SANTANA 

m ENRIQUE 
ENRIQUE IGLESIAS 

MASTERS OF CHANT 
GREGORIAN 

f ANJOS ÔRAVAM 
NOVO ALBUM 

Os Anjos estao neste memento 
em estudio para gravar o segundo 

album de originals... 
O segundo dibum dos irmaos 

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

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

da NZ Produçoes. 
Entretanto jd para a semana sai 

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

"Numa Noite ao Luar". 

Agora as 6“*fclras o ritmo é DANCE 

fi ^ 
ROCK 

TECNO 

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

Com apresentaçQo de Jamie Iria 

Tudo 0 que seja 100% Jovem Pesquisar Q 

Os Clo sao uma das promessas mais sol Idas do pop-rock nacional 
desde a ediçao do seu primeiro olbum em 1995... 

Nasddos entre Vila do Conde e Porto em 1992, os Cla sao constituidos por Manuela Azevedo (Voz), Hclder 
Gonçalves (baixo piccolo, baixo electrico, guitarra acustica e voz), Miguel Ferreira (sintetizadores, teclados e 
voz), Pedro Biscaia (Fender Rhodes, Hammond e sintetizadores), Pedro Rito (baiXo electrico) e Fernando 
Gonçalves (bateria). Todos estes musicos possuem uma sdlida formaçao musical que Ihes permitiu, em 

pouquissimo tempo, lançar très dIbuns onde a mistura 
de géneros é feita de forma espontônea, incluindo 
rock, pop, acid jazz e funk. O dIbum de estreia dos Cla 
foi "Lusoqualquercoisa", de 1995, e o titulo mostra 
como 0 grupo assume o seu ecletismo, rejeitando a 
necessidade de assumir apenas um estilo. Talvez pela 
sua versâtilidade, os Clâ raramente deixam de 
surpreender, quer em disco quer ao vivo. Tornaram-se 
uma das bandas preferidas de critica e publico, mas 
nao dormiram corn a boa recepçSo, e no segundo disco, 
"Kazoo" de 1997, voltaram a surpreender corn uma 
sonoridade mais directa e agressiva, sem perder de 
vista a pop. Entre os 13 temas do album incluia-se uma 
versao de "I'm Free", dos Rolling Stones, e o êxito 
"GTI". Este ano, depois de uma rodagem considerdvel 

pelos palcos portugueses, os Cla voltam à ediçao corn o seu terceiro album de originals. O titulo é "Lustro", e 
foi gravado nos estudios Kasbah e produzido por Mario Barreiros e Carlos Tê. As letras contaram corn a 
participaçao de Carlos Te, conhecido pelo seu trabalho corn Rui Veloso e jd o principal escritor nos dois 
primeiros dIbuns dos CIS, Manuel Cruz, dos Ornatos Violeta, em dois temas, Sérgio Godinho, numa cançSo e 
ainda o brasileiro Arnaido Antunes. O primeiro single deste novo trabalho é "Dançar na Corda Bamba". 

^II Encontre de Jovens lüso-dësccndentcs^ 
Os jovens luso-descendentes criticaram fortemente 
a RTP internacional, lamentando a emissSo de 
programas antigos e a ausência de uma programaçSo 
vocacionada para a sua faixa etdria. As queixas à 
programaçSo da RTPi foram manifestadas pelos 
jovens luso-descendentes, reunidos no seu segundo 
encontro, na Pousada da Juventude em Almada, 

I durante o debate sobre "A imprensa nacional face S 
I nova realidade das comunidades portuguesas". Os 
I jornalistas Antonio Aly Silva, do Indépendante, 

Emîdio Fernando, da TSF, Elisabete Vilar, do Publico, 
e LUIS Castro, da RTP, foram os oradores do debate, 
que contou igualmente corn a participaçSo dos 
assessores dos secretdrios de Estado da Juventude 
e das Comunidades, Vitor Mourinho e Eduardo 
Saraiva, respectivamente. Os luso-descendentes 
queixaram-se igualmente da pouca importâneia que 
os orgSos de informaçSo portugueses, 
nomeadamente os jornais, dao às comunidades 
émigrantes e também a forma como sao distribuidos 
nos estrangeiros. De acordo corn alguns jovens, os 
jornais portugueses chegam aos paîses onde residem 
corn vdrios dias de atraso. Os jornalistas présentes 
no debate também foram unanimes ao considerarem 
que a RTP internacional "nao cumpre o serviço 

publico virado para os émigrantes" e dévia 
diversificar e actualizar a sua programaçao. 
Sublinhando que "os luso-descendentes sao o grande 
orgulho de Portugal", admitiram que as noticias 
veiculadas na imprensa sobre os émigrantes apenas 
surgem quando algo corre mal ou quando alguém estd 
a fazer uma carreira de sucesso no estrangeiro. 
Apelaram ainda aos luso-descendentes para que se 
orgulhem das suas raizes lusas e que nao esqueçam 
da "lingua e da pdtria dos pais". Antonio Aly Silva 
propos também que a RTP, como estaçao de televisao 
do estado e virada para a comunidade residente em 
Portugal e no estrangeiro, seleccionasse programas 
da SIC e da TVI para passar na RTP internacional. 
Por sua vez, Eduardo Saraiva, colaborador de José 
Lello, sustentou que "a batalha das comunidades 
portuguesas faz-se em Portugal e nao no 
estrangeiro", dai ser necessdria a intervençao e 
"uma maior abertura" da comunicaçao social para que 
"essa batalha seja vencida". No final do ultimo 
debate realizado no ômbito do segundo Encontro de 
Jovens Luso-descendentes, uma questSo lançada por 
uma jovem residente no estrangeiro ficou no ar; 
"sera que, apds esta iniciativa, Portugal vai fazer 
alguma coisa por nos?". 

Pdgina da aut<x‘ia de Jomie Irto ®2000 
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SAÜDE EM SUA CASA 

ANUS. OIHO ABERIO PARA 0 CdlBN SR1VARA VIRAS 
O ânus nào ésô o or^îcio desaida 

dos residuos alimentares ou de 
gases. É também uma entradapda 

quai, imtnimentos coda vez mais 
ferfeUos, sâo capazes de znsuaUzar 

todo 0 intestino grosso, e 
contribuvrem sobremaneira para a 

prevençào dumflagelo da 
aetualidade: 

0 cancro do coUm. 

O intestino delgado, embora muito 
longo, é um ôrgâo onde o 
aparecimento de cancro é raro. Quase 
todos os cancros intestinais aparecem 
no intestino grosso, a maioria no 
côlon a menos de 60 centimetros do 
ânus. 10 % destes tumores aparecem 
no recto, nos primeiros centimetros. 
Neste local, podem ser palpâveis pelo 
dedo, no toque rectal, um exame 
desconfortâvel para o doente, mas 
que tem grande valor clinico, nào sô 
pelo valor na detecçào de doenças 
rectais, mas também nas doenças da 
prostata. 

O sigmoidoscôpio, um instrumento 
visual com 60 centimetros de 
comprido e em forma de tubo, ao ser 
introduzido no ânus, permite 
visualizar cerca de 60 % de tumores. 
Contudo, mais de um terço dos 
tumores aparecem para além dos 60 
centimetros. Para que todo o intestino 
grosso possa ser visualizado é 
necessârio um instrumento capaz de 
chegar à base do apêndice, no cego, 
onde começa o intestino grosso e 
acaba o delgado. Esse instrumento, 
muito mais longo, chama-se 
colonoscôpio e o exame visual de 
todo o interior do intestino grosso 
chama-se colonoscopia. Para que ela 
seja possivel é essencial que todo o 
intestino esteja completamente limpo 
pela preparaçâo prévia corn 

purgantes. A colonoscopia permite 
visualizar qualquer doença que 
envolva o interior do côlon, remover 
pôlipos, ou no caso de lesôes maiores 
fazer uma biopsia que consiste em 
extrair um pequeno fragmente de 
carne para um exame microscôpico. 
A biopsia é essencial para a certeza do 
diagnôstico. 
O cancro do côlon e recto esta em 
segundo lugar, depois do cancro do 
pulmâo, no numéro de mortes que 
causa em ambos os sexos. No tempo 
présente, segundo as estatisticas, 6 % 
da populaçâo sera vitima desse tumor. 
Embora seja um dos cancros que 
melhor responde ao tratamento 
cirùrgico, 35 % das suas vitimas 
morrem da doença. O que é mais de 
lamentar, é que a grande maioria 
dessas mortes poderiam ser evitadas. 
A prevençào é possivel, mas sô é 
utilizada por uma minoria, porque os 
serviços de saùde, ou estào dirigidos 
para a economia de consume, ou têm 
uma politica de saüde social travada 
pela poupança de gastos. Em ambos 
os casos sâo sempre os mais débeis os 
que nâo têm acesso à prevençào, seja 
por falta de meios, ou de 
esclarecimento. Se as politicas de 
saùde, e seus orçamentos, estivessem 
dirigidas primariamente para a 
prevençào, em vez de ser para o 
tratamento de doenças, nâo sô 
haveria mais saùde, mas também se 
poderia evitar o sofrimento de ver um 
ente querido, a morrer lentamente, e 
no maior sofrimento, consumido pelo 
cancro. A poupança na prevençào de 
doenças é o maior desperdicio da 
sociedade em valores econômicos e 
humanos. 
O cancro do côlon e recto é, ao 
contrario de muitos outros cancros, 
uma doença que se pode evitar. Hoje 
sabe-se que résulta da transformaçào 
de pôlipos, saliências de carne que se 
formam nas paredes do intestino. A 
sigmoidoscopia permite identificar 

60 % dos pôlipos e todos os pôlipos 
podem ser visualizados e removidos 
na colonoscopia anos antes de se 
transformarem em cancro. Um pôlipo 
leva pelo menos dez anos a 
transformar-se em cancro. Qualquer 
pessoa corn um minimo de risco 
deveria ser investigada corn 
colonoscopia corn um intervalo 
mâximo de dez anos. O risco de 
formar pôlipos que mais tarde, se nâo 
forem removidos, podem tornar-se 
malignos, é maior em pessoas corn 
mais de cinquenta anos. O risco é 
ainda maior se existe, ou jâexistiram, 
membros de familia em primeiro 
grau corn cancro do côlon; e quanto 
mais cedo apareceu esse cancro maior 
é o risco. Neste caso as investigaçôes 
para prevençào devem começar mais 
cedo, às vezes antes dos quarenta 
anos. 

O sintoma mais frequente de cancro 
do côlon é o aparecimento de sangue 
pelo ânus ou misturado corn as fezes, 
embora, na maioria das vezes, a 
pessoa que sangra pelo ânus nâo 
tenha cancro. Quando o sangue é 
visivel a doença pode estar jâ 
adiantada. Sangue oculto pode ser 
detectado, muito antes do sangue 
visivel, corn testes das fezes. A 
pesquisa de sangue oculto é um teste 
simples e barato que pode ser ùtil na 
detecçào précoce de cancro, 
melhorando a longevidade e 
possibilidade de cura. Quaisquer 
mudanças na consistência, textura, e 
periodicidade das fezes, ou 
dificuldades e urgências na 
defecaçâo, nào habituais numa pessoa 
corn mais de quarenta anos, podem 
ser causadas por cancro e devem ser 
investigadas. Na investigaçâo desses 
sintomas uma alternativa à 
colonoscopia, se esta nào for possivel, 
é o clister opaco, a radiografia do 
interior do intestino grosso. 
Sangue nas fezes é, na maioria das 

Por: 
Dr. César 
Nunes 
Cordeiro, 

vezes, causado por doenças do ânus. 
A fonte mais frequente desse sangue 
sâo as varizes das veias à volta do 
ânus: as hemorrôides. As 
hemorrôides podem inflamar e 
causar inchaço e dor. As operaçôes às 
hemorrôides foram muito frequentes 
no passado. Hoje raramente se fazem, 
pois é uma operaçâo dolorosa e capaz 
de causar complicaçôes 
inconfortâveis, como o aperto do ânus 
que origina problemas na defecaçâo. 
A ligaçâo das hemorrôides, corn fita 
de borracha elâstica, é um tratamento 
muito mais simples e ùtil para 
controlar as hemorrôides. As 
inflamaçôes hemorroidais respondem 
bem ao tratamento corn banhos e 
pomadas anti-inflamatôrias e 
analgésicas. O derrame de sangue 
pode ser também, corn frequência, 
causado por uma fissura, ou golpe no 
ânus, originado, quase sempre, pela 
passagem de fezes duras. 
O ânus é um local frequente de 
infecçôes. Os abcessos anais sâo 
colecçôes de pus que necessitam ser 
lancetados e evacuados. Algumas 
vezes formam-se fistulas que sâo 
comunicaçôes do recto corn o exterior 
por dentro da parede do ânus. 
O ânus, ao permitir a visualizaçâo do 
côlon, adquiriu hoje uma importância 
outrora inimaginâvel. Considerado 
local de dejecçào e fealdade, a chalaça 
e ironia popular identificam-no como 
local do medo, chamando olho à sua 
abertura. Nào é mais um olho cego. É 
através do ânus, pela introduçào dum 
instrumento para ver, que 6 % de 
todas as pessoas se podem livrar do 
cancro do côlon e, muitas delas, se 
salvar dum sofrimento horrivel até à 
morte. Hoje temos essa chance. 
Devemos aproveitâ-la!. 

FLORAL DESIGN & HOME DECOR 
Flores para todas as ocasioes 

Floral Designer 

974 College Street, Tor, 0"^. M6H1A5 
T„i. IAK;V;««-4624 » Fax (416)588-460b 

r    
I Assine e divulgue 

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

para os EU A $75 e Europa $130. 

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

ou para o 1087 Dundas Street West Suite 103 
Toronto, Ontario, M6J 1W9 

— — — — — — — — — — « — 
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Sâbado, dla 3: 
-Convîvio Marcoense na sede-social do F.C. do 
Porto de Toronto com a presença do Présidente 
da Câmara Municipal de Marco de Canaveses, 
Avelino Ferreira Torres. Jantar, baile e 
variedades com o grupo de müsica popular 
Searas de Portugal. (416) 536-2921. 
-A Associaçâo Democrâtica Luso-Canadiana 
realiza o Dia da Criança, programa para os 
mais pequenos alusivo ao Dia Internacional da 
Criança. (416) 516-0025. 
-O First Portuguese realiza um “Encontro 
Fadista” corn Luciana Machado e Humberto 
Silva, corn o jantar a ser servido pelas 20:00 
horas. Info: (416) 531-9971. 
-Na Casa dos Açores, em Toronto, jantar em 
Honra do Divino Espirito Santo, com baile, 
arremataçôes e sorteios. Info: (416) 503-2900. 

Domingo, dia 4: 
-O grande Pic-Nic do Clube Português de 
Mississauga no parque da Dundas & Fourth 
Line. Na terça-feira, dia 6, torneio de Golf no 
Richview Golf Club. 

Quarta-feira, dia 7: 
-The Portuguese Interagency Network convida 
organizaçôes, estudantes, pais e interessados em 
educaçâo para que participem nas sessôes de 
discussâo corn vista a um consenso sobre o 
melhoramento nas espectativas académicas dos 

estudantes luso-canadianos. A primeira sessâo 
teve lugar no passado dia 31 e, a prôxima 
sessâo, quarta-feira, dia 7, às 19:00 horas, no 
Room 314, Metro Hall. Esta iniciativa tem o 
apoio de Federal Ministry of Canadian 
Heritage - Citizenship & Canadian Identity. 
Informaçôes por intermédio de Helder Ramos 
ou Sonia Fernandes, pelo telefone: (416) 530- 
6608. 

Domingo, dia 11: 
-A Paroquia de Sâo José, em Oakville, realiza a 
Festa em Honra do Divino Espirito Santo. Nos 
dias 5, 6, 7, 8 e 9, Missa e Terço na Igreja a 
partir das 19:00 horas. 
Na quinta-feira, dia 8, bençâo das pensôes e 
inicio da distribuiçâo aos irmaos que durarâ até 
sâbado. 
No domingo, dia 11, Cortejo da Mordomia às 
11:30 am. Ao meio-dia, Missa da Festa e serviço 
das tradicionais Sopas do Espirito Santo. 
Segue-se exibiçào do Rancho Português de 
Oakville, arremataçâo de gado, PROCISSÀO 
DAS ROSQUILHAS e nomeaçào da 
Mordomia 2000/2001 e actuaçâo do Rancho 
Provincias e Ilhas de Portugal. 
Também actuaçôes das Bandas Filarmônicas 
Lira Bom Jesus de Oakville e da Kerr St. Big 
Band. Encerramento com distribuiçâo das 
Rosquilhas. Info: (905) 825-2043. 

Pintores e de ajudantes de pintores. 
Tel: 652-7913 
Pessoa que fale bem Iniglês para recepçào de 
mercadoria. Tel: 538-1777 
Jardineiros Tel: 603-1995 
Aardineiros. Tel: 824-8007 
Carpinteiros de acabamento. Tel: 656-8316 
Carpinteiros de acabamento. Tel: 569-4217 
Pessoal para limpeza de escritôrios. 
Tel: 538-1777 
Estudante universitârio para tomar conta de 
duas criancas de 6 e 9 anos de idade. 
Tel; 234-0615 
Cabeleireira. Tel: 536-0600 
Esteticista para Oakville. Tel: (905) 824-4958 

ppa: 

1 Costureiras corn experiência ^ 

^ Keele e Finch. 
™ Camisas, caiças e casacos. Deve saber '' 

trabalhar corn méquina de costura. 
^ Oferece-se bom salârio. : 

Telefone para; 416 665-1014 - 

Empregada para loja de pronto a vestir. 
Tel: 603-4293 
Centro Comunitârio “Abrigo” tem varias 
ofertas de emprego. 
Tel; 534-3434 

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

0 Milénio. Contactar pelo 
tel: C4161 537-1088, 
Fax [4161 537-2463 

OU E-mall: lnfo@clrvfm.com 

Mariana Tanqueiro 
1913-2000 ^ 

Maria Rebelo agradece a todos 
os familiares e amigos que 

estiveram présentes no ultimo 
adeus a sua irmâ Mariana 

Tanqueiro, natural do Faial. 

Paz à sua aima. 

l_âSâllllâ 
Ingredientes: 

7 cebola picada 
500 g de carne picada 
3 dl de polpa de tomate 
500 g de requeijâo 
1 ovo 
10 fatias de lasanha 
100 g de queijo ralado 
Ôleo, Sal e pimenta prêta q.b. 

Receita: 

Num tacho, aloure a cebola e a carne corn um 
pouco de ôleo. Junte depois 2 dl de polpa de 
tomate e deixe apurar em lume brando. Numa 
taça, misture o requeijâo corn o ovo. Tempere corn 
sal e pimenta. No fundo de um pirex, ponha 
metade da carne, depois 5 fatias de lasanha 
previamente cozidas e, sobre elas, metade da 
mistura do requeijâo. Repita o procedimento, 
pondo no cimo de tudo o tomate que sobrou, 
polvilhando corn o queijo ralado. Leve ao forno a 
gratinar. 

Queques 
de Cenoura 

Ingredientes: 

2,5 dl de leite 
300 gr de açùcar 
150 gr de cenoura ralada 
60 gr de margarina 
100 gr de pâo ralado 
200 gr de farinha 
1 colh. châ de fermento em pô 
2 gemas + 3 ovos 

Receita: 

Leve ao lume o leite, o açùcar, a cenoura ralada e a 
margarina, mexendo corn cuidado. Quando 
levantar fervura, junte o pâo ralado e mexa corn a 
colher de pau até ferver de novo durante 1 minuto. 
Retire e deixe arrefecér. Unte corn margarina e 
polvilhe corn farinha as formas dos queques. 
Quando a massa estiver fria, misture a farinha e o 
fermento, mexendo bem. Finalmente, junte as 
gemas e os ovos, misturando bem. Encha as formas 
sô até cerca de 2/3 da sua capacidade (porque os 
queques ao cozerem crescem bastante) e leve-as ao 
forno num tabuleiro previamente bem aquecido 
(para que crescam melhor). Leve a forno bem 
quente nos primeiros 10 minutos, reduzindo depois 
o calor para uma temperatura média. Desenforme, 
se necessârio corn a ajuda duma faquinha, e 
polvilhe corn açùcar. 
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RIIHAS 0 rei do deseito 
como é que eu podia dizer nâo a um 
senhor da bola? 
Entretanto, viajâmos. Eu corn o Saady 
que tem a équipa dele e cada vez que 
esta équipa jogava, eu tinha que viajar 
juntamente. Nada a ver coin a 
équipa, mas corn o treino particular... 
JMC - Quer dizer, foste uma espécie 
de ama seca do menino... 
R - (Entre risos) Sim, fui. Entretanto, 

o Carlos Abilardo tinha assumido a 
liderança da selecçâo nacional e como 
dessa équipa fazem parte uns sete ou 
oito jogadores da équipa do Saady, ele 
também era obrigado a viajar corn a 
équipa. Numa delas até foi giro 
porque fomos para Nigéria quando o 
Haly Club da Libia estava a disputar 
a Taça de Africa corn a équipa Africa 
Sports da Nigéria. Depois de uns 

treinos, o Carlos convidou- 
me para uma corrida-passeio. 
Corremos o que pudemos porque 
a idade também nâo ajuda - eu estou 
com cinquenta e ele corn sessenta e 
dois. Passados uns dois quilômetros, 
ele lembrou-se que estâvamos em 
direcçâo ao deserto e que poderiamos 
ir ver o deserto africano. Fomos de 
taxi até ao deserto e tivemos assim 

uma convivência muito 
simples, sem qualquer tipo de 

interesses. Depois, as coisas foram- 
se desenvolvendo, harmonizando e 
tomaram proporçôes que, confesse, 
agora sinto-me lisonjeado, por ser o 
primeiro estrangeiro a fazer parte da 
équipa de técnicos do Carlos 
Abilardo, pois até àquela data nûnea 
tinha acontecido. 
JMC - Entâo, tomaste a decisâo de ir 
treinar para juntar dele e acabaste o 
teu compromisso corn o filho do 
présidente? 
R - Foi feita uma nova proposta para 
que eu ficasse, eu submeti-a dizendo 
que continuava ao dispor dele sempre 
que ele quisesse ou précisasse, mas 
integrado como colaborador do 
Carlos Abilardo. 
JMC - E agora, a que se deve esta tua 
visita? Terminou a época ou vais pôr 
o menino a Jogar no Benfica? 
R - (Entre risos) Eu tenho a 
impressâo que da maneira que o 
Benfica anda jâ qualquer coisa Joga 
ali. O que se passou foi o seguinte: 
houve jogos de qualificaçào das 
cinquenta équipas africanas, com um 
fora e um jogo em casa e, das 
ciquenta, vinte e cinco ficaram 
aprovadas. Corn as apuradas, 
formaram cinco grupos de cinco 

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

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

melhores condiçôes possfveis: 

Quais sâo os seus préxîmos planosî: 
-Comprar casa? 
-Renovar a que jâ tem? 
-Fazer obras para alugar parte da sua casa? 

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

E nâo esqueca: galos hâ muitos, mas câ na capoeira de Toronto 
ninguém bate o gab do Portuguese Canadian Credit Union! 

PORTUGUESE CANADIAN CREDIT UNION 
723 Collig« 5t.. Toronto, Ontario, Canada IMO 1C4 Tal.: (41>) 93)^45 / Rataa: <41«) $33.74211 Fan: (41$) 933-257I 

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

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

$ Preços acessiveis; 
4: Advogado disponivel para defesa criminal; 

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

3045 Southcreek Road, Unit 3 
Mississauga, On 
L4X 2X6 (Auto-estrada 427 e Dundas) 
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naçôes cada. O nossos jogos foram contra o Mali 
que foi finalista do sub-20 hâ dois anos contra o 
Brasil, e era impensâvel para eles perderem com a 
Libia. Fomos felizes: no primeiro jogo ganhâmos 3- 
0 na Libia, perdemos por 3-1 no Mali, e eliminâmos 
logo a équipa. Foi para eles muito dificil porque 
dentro dos 2 prôximos anos nâo terâo participaçôes 
a nivel internacional. Nos ficâmos no grupo de 
Angola, Zambia, Togo e os Camarôes. Deste grupo 
ira sair um, cujos paises serâo os ûnicos a avançar 
para o mundial. O primeiro jogo é agora no dia 18 
de Junho e, portanto, até dia 30, como esta 
programado, devemos ir para Roma fazer um 
estâgio de très semanas e eu aproveitei este tempo 
para vir a Toronto. Vim ver o meu neto, a famllia... 
Hâ ainda algumas coisas por alinhavar pela Libia 
em termos de contrato e espero que chegue a 
concretizar-se. 
JMC - Portanto, ficaste como assistente ou 
colaborador do Carlos Abilardo? 
R - Sim. O problema aqui é que eu tinha um 
contracto que eles queriam, inicialmente, por um 
ou dois anos. A possibilidade que existe é chegar a 
um acordo em que o Carlos Abilardo - que para 
além do futebol tem estaçôes de radio e televisâo-, 
tenciona concorrer para présidente da Argentina 
porque hâ uma força muito grande para que ele o 
faça devido à sua popularidade e também à 
honestidade... 
JMC - Ainda vais acabar em secretârio-adjunto dos 
Desportos da Argentina... 
R - Era intéressante. E bom que se diga que o 
Carlos Abilardo nâo é sô treinador de futebol, ele é 
também médico e empresârio. 
JMC - Agora por curiosidade... Esse tal filho do 
présidente é bom jogador? 
R - O Saady é um jogador de futebol corn um certo 

talento, é esquerdino. 
Como qualquer outro 
jogador tem pontos fortes 
e fracos, mas também é 
de louvar a atitude que 
tem: sendo a pessoa que 
é, o que ele trabalha! Eu 
sempre digo ao jogadores 
da Libia que se tivessem a 
vontade de trabalhar que 
o Saady tem, a Libia 
chegaria a campeâ do 
ihundo. 
JMC - Ele também é 
jogador da selecçào? 
R - Sim! Sô que teve uma 
fractura num dedo do pé, 
foi submetido a uma 
intervençâo cirùrgica e 
nâo pode jogar agora, mas faz parte do plantel. 
JMC - Quanto ao Ben Johnson, ainda estâ na 
Libia? 
R - O Ben Johnson acabou o contrato em Março e 
regressou, mas hâ umas duas semanas enviou para 
lâ um outro campeâo do Canadâ, o Marvin Nash e 
um outro massagista também canadiano, neste 
caso de Calgary, e que jâ se encontram a trabalhar. 
JMC - Admitamos que o Carlos Abilardo decide 
regressar à Argentina, pensas ficar na Libia, ou 
naquelas zonas, ou regressar a Toronto? 
R - Nâo me faças pensar muito. Isso jâ me obriga a 
programar e a pensar muita coisa. Eu sou como 
aqueles müsicos que tocam de ouvido e toca a 
andar. Tudo surgiu tâo rapidamente, que eu sô em 
cinco dias é que tive esta oportunidade de estar na 
selecçào. Cinco dias anteriores ao acontecimento, 
eu nem tinha ideia do que me ia acontecer. Foram 
experiências muito boas na minha vida - é a ironia 
da vida, sei lâ, nâo consigo explicar. 
JMC- O Toronto Lynx jâ começou a época e précisa 
de ti... 
R- Eu jâ lâ fui. Acabei por vê-los antes de visitar a 
familia. E dificil dizer o que irâ passar-se porque 
para jâ estamos empenhados na preparaçâo do 
mundial que vai começar no dia 30 corn os estâgios 
em Roma, ou no Chipre, caso nâo haja alteraçffes, 
o que por ali é comum. Portanto, vamos estar em 
jogos até Janeiro do prôximo ano. Agora em Junho, 
tudo dependerâ da decisâo do Carlos Abilardo em 
ficar ou nâo. 
JMC - Vamos entâo terminar agradâvel diâlogo... 
Foi um prazer ver-te. Espero que tudo corra da 
melhor maneira possivel e que te continuem a sair 
estes «jackpots» ocasionais. 
R - Deixo um abraçâo a todo o pessoal amigo que 
certamente nâo vou ter tempo de ver, a todos os 
portugueses... é uma maravilha ouvir falar 
novamente português. Até uma prôxima 
oportunidade. 
Ainda dialogâmos um 
pouco mais. O futebol 
daquelas zonas é 
entendido corn tanta 
paixâo que o torna muito 
dificil para todos. Tudo é 

□liveira Rental 
Cottage: Summer &\WinterJ^ishing 

►Aluga-se Barcos a Motor 

► Excelente Lugar para pesca 

► Aluga-se Casa de Campo 

►Verâo & Inverno 

►Aluga-se Apartamento 5 min de Praia 

Midland:!-(705) 534-9935 

Yusef Omar, Rilhas, Carlos Abilardo e Ben Johnson. 

feito a «peso de dinheiro», pressées e ao sabor dos 
interesses de ocasiâo. E um futebol jâ valioso mas 
corn necessidade de «arrefecimento de ânimos» 
para bem do futebol de que tanto gostam. 

JMC 

Rilhas, orgulhoso, junto do seu chefe, 
0 treinador Carlos Abilardo. 

FAMILY AFFAIR 
A EGG ROLLS 

PORK FRIED RICE 
BEEF & BROCCOLI 

CANTONESE CHOW MEIN 
& SOUR CHICKEN BALLS 

(WE SPEAK PORTUGUESE,! 
ASK FOR FATIMA | 

FAST HOT DELIVERY 

(416)366-6633 
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A jovem équipa do Toronto Lynx 
obteve mais uma vitôria, no Varsity 
Stadium, Trente à aguerrida équipa 
do Boston Bulldogs, por 1-0, golo de 
Nikki Vingsevic, aos 88 minutos da 
partida. 
Tudo foi fâcil até aos 5 minutos da 
partida. Depois, os Lynx's confiantes 
em demasia, tudo complicaram... 
Com uma toada atacante logo de 
começo, os Lynx's sô nâo marcaram 
aos 3 minutos, porque o "infeliz" 
Aaron Benjamin, conseguiu fazer o 
impossivel, a um metro da linha de 
golo, atirou por cima (?) da trave... 
Imprssionante! Tudo começou corn 
um remate, mais em jeito do que em 
força, do médio Brian Ashton, que 
sofreu um ligeiro desvio do guarda- 
redes dos Boston, Anthony 
Latronich, que foi ao poste e 
ressaltou para os pés desastrados de 
Benjamin. Uma perda que marcou o 
jogador durante todo o jogo. Logo a 
seguir, por atitudes continuas de ma 
educaçâo para corn o ârbitro da 
partida, Paulo dos Santos, foi 
expulso e, os Boston Bulldogs 
passaram a actuar corn 10 elementos. 
E aqui é que a "porca torceu o 
rabo"... Confiantes pelas facilidades 
iniciais, os jogadores de Toronto 
Lynx começaram a jogar devagar e 
mal, no estilo "se nâo for agora é 
daqui a pouco", e, assim, deram aso 
a que os homens de Boston, aos 

poucos equilibrassem as forças 
e pusessem em causa 
algumas vezes a 
defensiva local. O 
jogo passou por 
fases antipâticas, 
corn algumas 
agressôes à 
mistura, que 
deram ao jogo 
uma ma nota gérai. Salvou-se a 
exibiçâo do defesa esquerdo dos 
Lynx, Mauricio Vincello, pleno de 
saber e energia que "safou" muitas 
vezes as inscursôes dos homens de 
Boston, em especial, o "grandalhào" 
Sullivam Phillips, um jogador alto, 
forte, veloz e cheio de habilidade. 
Sullivan, foi meia-equipa do Boston. 
Quando nos minutos finais 

Vignsevic chutou forte, a meia 
altura e a contar, houve um 
suspiro de alivio em 

simuntâneo corn uma 
estrondosa salva de 
palmas e gritos. Um 
golo que valeu pela 
noite futebolistica! 
O proximo jogo no 
Varsity Stadium serâ 

domingo, dia 1 de Junho, como 
sempre às 19:30 horas. O Toronto 
Lynx recebe o Connecticut. E a noite 
do futebol dedicada ao "Millennium 
School Day". 

No seu semanârio O Milénio 
encontram bilhetes gratis para os 
encontros d'os Lynx. Vejam como é! 

JMC 

lYNX 1 - BOSTON 0 SUECA 
inter-cluhes 
Resultados da 2*Jomada 

Arsenal A 
Arsenal B 
Barcelos 
AC Vihcu A 
Ass. Dem. 
( Madeira 
B(>nfica A 
VSetubal A 
Sporting A 
Sporting B 
Selubal B 
Porto A 
Benfica B 
Porto B 
AC Viseu B 
( \lentejo 

V 
2 
2 
2 
2 
2 
0 
1 
0 
0 
2 
3 
2 
3 
1 
0 
2 

D 
1 
1 
1 
1 
1- 
3 
2. 

3 
3 
1 
0 
1 
0 
2 
3 
1 

Classificaçâo actual 

1° Sporting B 7 pontos 
2 “ A. Democrâtica, Arsenal B e Casa 
do Alentejo 6 pontos 

Familjf Night 
■j'jjfüjjiu Ijjhi üij. 

Domingo dia 4 de Junho às 7:30 pm - kick-off 
Varsity Stadiam 

os 1000 eSPECTADORES RECEEERAO ORATIS 

KISKO FR£1é2é11IS. 

MUITOS MAIS FRÉMIOS 

I Garnie bilhetes para os jogos de lynx respondendo a esta perguntai 
AfiiieilorifôDOiiieçaiiioslogosiioLiflixno i 

” Vai^ltyStadiuroû || 

   -I 
trag» j». «aa ifcsposta à d* “O MiléMo*’ « levaate os seos 

TICKETS • TtCKETMASTEft (416) 872-5000 
tYNX HOTMNE AT (146) 251-OOAL (4625) 
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Campeonato Nacional de Futebol II 
Cla$$iiicaçôe$ (Zona Norle) Oa§!»iiita(ôe$ (Zona (entro) 
CL EQUIPA 

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

J P Resultados 
Sandinenses • Vilanovense, 1-3 
FC Porto "B" - Caçadores Taipas, 3-2 

31 65 Famalicâo - Marco, 1-0 
31 56 Ermesinde • Leixôes, 2-0 
31 49 Vizela - Fafe, 0-1 
31 47 Sp. Braga "B" - Trofense, 2-1 
31 47 Lourosa - Canelas. 1-2 
31 44 Lixa-Joane, 1-0 
31 42 Infesta • Vianense, 6-1 
31 41 . 
31 41 32*jornada 
31 40 Caç. Taipas - Vilanovense 
31 39 Marco - FC Porto "B" 
31 38 Leixôes - Famalicâo 
31 37 Paie • Ermesinde 
31 36 Trofense ■ Vizela 
31 34 Canelas • Sp. Braga "B" 
31 34 Joane - Lourosa 
31 32 Vianense - Lixa 
31 29 Infesta - Sandinenses 

CL EQUIPA 

1 OVARENSE 
2 VILAFRANOUENSE 
3FEIRENSE 
4 SANJOANENSE 
5SP.POMBAL 
6 0ÜV.BAIRRO 
7ARRIFANENSE 
8ACAD.VISEU 
9 0LIVEIRENSÊ 
10 TORRES NOVAS 
11 LOURfNHANENSE 

: 13 0^0 AS • 
t4TORREENSE;x 
13 BENEDITENSE 
16 C/M4 ABATE 

H170UCUJAES : 
ii^mPENlCHrxX 'X 

20 GUARDA 

■J RMUUadOa ' ' ' ' 

Ix Tofreense - Torres Novas. 2-0 55 V ; PV: , Arrtf^^se • Cua#e$, X: 
Gtién^ * Olivôîfens©. 1-2 

X35. .. . ■Marihftènse--Caldas,'4-o : '' ''-''X— 
^ 56 Sarï}030fiR®^ ^ OBveira <fo Balms. t»3 ' 
35 ^ 
3o : .54 camarate - Ovâfônse^ 3^ 

.55 ,54 Vl^rarvquwise • Âgued^ 2*1 
55 Acâd Viseu-Loumhanértse, 0-0- 

■35 ■ ^'49' • ^ :xx:.' 
36 49 Sfl^jornada 

i X95X; X : Torres NoVas • Penterte 
.36 ■■'•x';;'. 44 Cucüjâôs: :* Torreense 
35 X 39 : Oilveirense ; >f Arrifanens© : 
35 > ,38' , Caldas- v Guarda ■ ■ 
35 38 Ôflyeira Bairro • Marirtt^se : X 

X36 ;xX 37^^: ^ Sp. Pombal • Sanjoanensé: 
iX35, X X 37 x : xx x cTvàrense * Beneditense 

36X: 33 Aguedâ ç. Camarate 
35 : 31 Lourinhanense * Vilafranquense 

Acad Vised •*: Fôirens© . . 

Classülcaçôes (ZonaSul) 
CL EQUIPA J 

1 NACIONAL 
2 PORTIMONENSE 
3 U.MADEIRA 
4 ESTORIL 
5 BARREIRENSE 
6 CÂMARA LOBOS 
7 OLHANENSE 
8 MACHICO 
9 MARITIMO B 
10 ORIENTAL 
11 OPERÂRIO DES. 
12BENFICAB 
13SESIM6RA 
14 LUSITANIA 
15CAMACHA 
16 LOULETANO 
17RIB.BRAVA 
18ALCOCHETENSE 
19 AMORA 
20 JUV.ÉVORA 

35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 

77 
68 
65 
61 
60 
58 
58 
56 
52 
50 
46 
44 
43 
42 
42 
41 
31 
28 
23 
17 

Resultados 
Portimonense - Oriental, 5-0 
U. da Madeira - Câmara de Lobos, 3-0 
Ribeira Brava - Benfica “B", 3-1 
Alcochetense • Operàrio Desportivo, 2-1 
Lusitânia • Juventude. 2-0 
Amora - Louietano, 2-3 
Estoril-Praia - Machico, 1-1 
Barreirense - Olhanense, 1-1 
Camacha - Nacional da Madeira, 0-0 
Maritime “B" - Sesimbra, 1-0 

36* jornada 

Câmara Lobos 
Benfica "B" 

Operàrio Des. 
Juventude 
Louietano 

Machico 
Olhanense 

Nacional Madeira 
Sesimbra 

Maritime B 

Oriental 
Uniâo Madeira 
Ribeira Brava 
Alcochetense 
Lusitânia 
Amora 
Estoril-Praia 
Barreirense 
Camacha 
Portimonense 

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

1 BRAGANÇA 
2 PEVIDÉM 
3 SERZEDELO 
4 RIBEIRÂO 
5 VILAVERDENSE 
6 LIMIANOS 
7 SÂO MARTINHO 
8 MARIA FONTE 
9 MONÇÂO 
10 MERELINENSE 
11 AMARES 
12 VALENCIANO 
13CABECE1RENSE 
14 MONTALEGRE 
15 MACEDO CAV. 
16 JUV.RONFE 
17AGUIAS GRAÇA 
18 VIEIRA 

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

67 
60 
53 
50 
45 
45 
45 
44 
43 
43 
43 
42 
41 
41 
41 
36 
36 
34 

Série B 
CL EQUIPA 

XIGONDOMAR x 
X2: PAREDES:: 

3 LOüSAOA X 
4 DRAQÔES SAN, 
5 FIÂES 
6 PEDBOUÇÔS: : 

: 7VfLÀ RÉAL X XX: 
6LAMEGO 
9P.RUBRAS : ■ ■ 
10T.MONCORVO 

, 11.:Rtô:TlMTO: 
- -.12 ÊSMORIZX-X::; 

13AVINTES : : 
:T4 AMARANTE 
.:::15VAL0NÔUENSE 
XISRiGüA 
X17CAST.MAIA X. 
xléLOBÂO XX 

33.: 
33 
33 
33 
33 
33 
33 i 
33 
33 
33 
33 
33 

-33'■■ 
33 
33 
33 
.33 
33 

72 
71 
68 
59 X 
58 

.51 
■ :si 
^•5<ÎX 

49: 
47.:.:.: 
43:- 
39 

■ 37 X 
34 
32 
30 
22 

■::':T7x;. 

Sériée 
CL EQUIPA 

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

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

61 
60 
56 
55 
52 
52 
49 
47 
45 
45 
43 
42 
42 
42 
37 
32 
32 
20 

Série D 
CL EQUIPA 

2ALCAINS 
- 3 PORTOMOSENSe ï 

4 E.PORTALEGRE X: 
5 BENFICA CB : 
6FA2ENDENSE 
7 FERROVtiWiOS 

. 8 U.TOMAR 
9 COflUCHEN$E X 
10 Ü.SANTAREM • X 
11 VfTSERNACHÊ 
12ÂLGANENENSE 
T3CARANGUEJE1RA 
UBIDOEfRENSE 

: :15 PCWTERROL > 
16AV1SENSES 
17RÎACHENSE . 
IStDANHENSE 

33 
33 
33 
:33: 
32 
33 . 
33 
33 
33 

:33 
33 
33:. 
33 
33 
33 
32 
33 
33 

71 : 
71 
67 
60 
59 
,56 

,46 
43; 
42 
41 
40 
37 
37X 
35 
29 
28 
27 
24 

Série E 
CL EQUIPA 

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

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

77 
59 
52 
51 
51 
48 
44 
44 
42 
42 
40 
39 
39 
39 
38 
37 
33 
29 

SérteF 
CL EQUIPA 

1 SEIXAL 
2 LUS.ÉVORA 
3 PES.CAPARICA 
4ESTRELAVN 
6DESR8EJA 
6 PINHALNOVENS 
7 OURIQUE 
8 VASCO GAMA 
9 ALMANSfLENSE 
10OUARTÊIRENSE 
11 PALMELÊNSE 
12LUSfT.VRSA 
13ALMADA 
UaMONTEMOR 
15ESP.LAGOS 
16PORTEL 
17ALJUSTREL 
18 LAGOA 

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

72 
71 
66 
63 
56 
52 
51 
49 
48 
48 
44 
44 
42 
38 
37 
15 
14 
13 

Juv. Ronfe - Montalegre. 3-1 
Serzedelo • Maria da Fonte, 1-2 
Bragança - Vilaverdense, 2-0 
Sâo Martinho - Valenciano, 0-0 
Merelinense - Limianos, 2-2 
Monçào - Âguias Graça, 2-1 
Cabeceirense - Ribeirâo, 5-1 
Amares - Macedo Cavaleiros, 1-0 
Vieira - Pevidém, 1-2 

Esmofd - Amarante, 1-1 
Gondomar * Lousada. 2-0 

: Torre de Moncorvo - Valonguense, 2r0 • 
Dragôes Sandinenses - Régua, 4-2 X 
Castelo da Maia - Fiâes:. 3*4 
Vila Real - Pedras Rubras, 1 
Sp. Lamego - Av^tes, 3-2 : 
Lobâo ♦ Paredes^ 1*5 
Pedrouços - Rio Tthto, 1-0 

Mirandense - Sourense, 4-2 
Tourizense - Sâo Roque, 2-3 
Avança - Vouzelenses, 2-0 
Fornos Algôdres - Mangualde, 3-0 
Estarreja - Sâo Joâo Ver, 1-1 
Mealhada - Mileu, 3-1 
Cesarense - Uniâo de Coimbra, 0-0 
Oliveira Frades - Valecambrense, 4-1 
Anadia - Oliveira do Hospital, 3-1 

Ferroviàrtos - Riachense, 0-0 
UniâoTomar - Benf. Cast. Branco, 2*1 
Ateanenense - Fâtima. 1-0 
Portomosense - Fazendense, 3-3 : 
Uniâo4© Santarém * Ooruchense, 2-1 
Avisenses - Semach©, I-1 
Caranguejeira - Bidoelrense, 3*2 X 
Idanhense - Estrela, 0-1 
Atealns -Ponterroiens©, 1-0 

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

Lagoa - Desp. Beja, 0-1 
Esperança Lagos - Afjustrelense, 2-1 
Uniâo Montemof - Pinhalnoyense, 3-1 
Almansllense - Portel, 5-0 
Almada - Seixal, 1-3 
Palmelense - Pescadores, 0-2 
Lusitano de Evora - Quarteirense, 2-2 
Vasco da Gama - Estrela V. Novas. 4-0 
Qurique * Lusitano VRSA, 0-1 

mm 

Pais de Gales chega a Portugal sem principals estrelas 
A selecçâo de futebol do Pais de Gales chegou ao 
Porto desfalcada de vârios titulares e das suas 
principals "estrelas" para o jogo particular de sexta- 
feira com Portugal, a disputar em Chaves. Ryan 
Giggs, a grande "vedeta" galesa que actua no 
Manchester United, esta lesionado e nào viajou 
para Portugal, constituindo a ausência mais notada 
na équipa de Mark Hughes. Os ex-benfiquistas 
Dean Saunders e Mark Pembridge estâo 
indisponiveis para defrontar a équipa das "quinas", 
pois lesionaram- se no recente encontro da selecçâo 
frente ao Brasil. No lote de atletas galeses mais 
conhecidos internacionalmente regista-se ainda a 
"baixa" de Paul Jones, futebolista que jâ 
representou o Liverpool. O treinador do Pais de 
Gales Mark Hughes pouco disse à chegada ao 
aeroporto Francisco Sa Carneiro, no Porto, mas 
sublinhou que a sua équipa vem a Portugal para 
"dificultar" a tarefa aos pupilos de Humberto 
Coelho. "Temos vârios jogadores lesionados e 
viajamos sem seis ou sete habituais titulares, mas 
vamos dificultar ao mâximo a missâo de Portugal", 
vincou. Sendo o Pais de Gales uma "pequena 
naçâo", o técnico destacou as dificuldades que 
sentiu para substituir os ausentes, enquanto 
reconhecia as "dificuldades" corn que a sua équipa 
se vai deparar no "amigâvel" de sexta-feira. Mark 
Hughes enalteceu a qualidade de Portugal, "uma 

équipa composta por jogadores de grande valia 
individual em todas as posiçôes", destacando, 
"entre muitos", Figo e Rui Costa. Para o jogo de 
sexta-feira, em Chaves, frente a Portugal Mark 
Hughes convocou Mark Crossley, Darren Ward, 

O Campomaiorense tem jâ asseguradas très 
aquisiçôes para a prôxima época da I Liga de 
futebol, o defesa central Duca (ex-Sporting 
Espinho), o avançado brasileiro Detinho (ex-Marco) 
e o defesa direito Abel (ex-Penafiel). O cabo- 
verdiano Duca, 27 anos, que actuava na II Liga, 
assinou por duas épocas, enquanto que Detinho, 25 
anos, que actuava na II Divisâo B e Abel, 21 anos. 

O fisioterapeuta José Mârio Almeida (Sporting 
Braga) vai substituir Rodolfo Moura no FC Porto e 
José Carlos Esteves vai manter-se como responsâvel 
mâximo do departamento médico do clube. A 
"anunciada" saida de Rodolfo Moura vai ser 
colmatada por um profissional dos "arsenalistas", 
que acumula funçôes na selecçâo nacional desde o 
periodo em que Antonio Oliveira foi o seu 
treinador. Pinto da Costa e Reinaldo Teles 

Roger Freestone, Mark Delaney, Darren Barnard, 
Robert Page, Andrew Melville, Gary Speed, John 
Robinson, Cari Robinson, Craig Bellamy, Mathew 
Jones, Kit Symons, Iwan Roberts, Andy Johnson, 
Gareth Roberts e Rhys Weston. 

que jogava na II Liga, assinaram ambos contratos 
por cinco épocas. Quanto a saidas estâo apenas 
confirmadas as dos médios Abilio e Mickey. O 
Campomaiorense estâ ainda a tentar junto dos 
responsâveis do Benfica a continuidade do 
empréstimo para a prôxima temporada do médio 
Hugo Cunha e do defesa central José Soares. 

reuniram durante a tarde corn José Carlos Esteves 
e Nelson Puga e ficou também decidido que este 
terâ também funçôes mais alargadas no 
departamento clinico. Face a estes dados, as ûnicas 
mudanças estruturais no futebol portista prendem- 
se corn o regresso do preparador fisico Vitor Frade 
(Ilidio Vale volta a coordenar o futebol jovem) e 
corn a substituiçâo de Rodolfo Moura por José 
Mârio Almeida. 

Campomaiorense tem asseguradas très aquisiçôes 

FC Porto - losé Mârio Almeida suDstltui Rodolfo Moura 
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O MILÉNIO 

A época de 1999/2000 terminou. Foi 
uma época recheada de 
acontecimentos e altos-e-baixos dos 
habituais protagonistas. 
O pecülio foi dividido 
equitativamente por quem mais 
mereceu. la. Liga para o 
SPORTING, Taça de Portugal para o 
F.C. do PORTO e, "niente" para o 
Benfica e Boavista. SPORTING na 
Liga dos Campeôes Europeus; o 
F.C.do PORTO na 3a. Pré- 
Eliminatôria da Liga dos Campeôes 
e, Benfica e Boavista, na Taçai UEFA. 
Esta época foi excitante e de decisôes 
tâo dificeis que até deu uma 
finalissima na Taça de Portugal. Porto 

e Sporting, nào conseguiram 
"ultrapassar-se" na final do Jamor e, 
foram forçados a horas 
extraordinârias, 4 dias depois. No 
Jamor de novo, o F.C. do Porto mais 
eficaz que o Sporting, conseguiu o 
desejado "caneco", vencendo o novo 
campeào nacional, por 2-0. 
Assim, nenhum deles se pode rir um 
do outro. Dividiram o mal pelas 
aldeias, como bons irmâos... 
Agora, começa o desafio do "sai este, 
entra aquele", assinaturas em 
duplicado, guerra de preços, "bocas", 
aldrabices em cadeia, e, os adeptos, a 
"encher o saco" para a prôxima. Para 
a prôxima é que é...! 

RIIHAS 0 rei do deserto 
Ao nosso Rilhas tudo acontece, às vezes até coisas 
boas! Como nada procura tudo lhe chega às màos. 
Pena que, por vezes, nào saiba (ou nào possa) 
aproveitar! 
Desta vez, sempre dividido entre cantigas e futebol, 
Rilhas foi parar à Libia sem saber bem como... 
Rilhas - Foi mais um episôdio da minha vida que 
apareceu em cima do joelho, nào houve 
programaçâo antecipada, foi uma oportunidade 
que surgiu e teve a incerteza até ao ultimo minuto 
de saida, pois nào sabia se ia ou nào. Depois 
acabou por concretizar-se... 

JMC - Partiste corn um determinado trabalho 
especifico e depois mudaste de ares, nào foi? 
R - Bom, concretamente, tive, através de um 
agente de Toronto, um género de contrato de 
trabalho para treinar o filho do présidente Kadâfi... 
Ora este contrato apareceu-me assim sem ser 
pensado, nem programado, corn um pouco de 
sobressalto e alguns obstâculos no caminho, mas foi 
mais ou menos assim; o famoso Ben Johnson, que 
foi o homem mais râpido do planeta, foi contratado 
para treinar o filho do Kadâfi, o Al Saady, para 
beneficiar este ultimo no campo futebolistico, uma 

vez que a rapidez de Ben 
Johnson poderia ser ütil 
noutros desportos, ad- 
quirindo o treino ade- 
quado para desenvolver 
mais a sua velocidade. 
A équipa de Ben 
Johnson nào era 
composta sô pelo prô- 
prio, mas teria que 
incluir um treinador de 
futebol, um massagista e 
um nutricionista. Entào 
foi uma équipa com- 
posta por quatro ele- 
mentos: um dos ele- 
mentos foi lomar Joseph 
... o Ben Johnson, eu e 
outro rapaz que, por 
acaso, também se 
chamava Ben, este, 
ùltimo era o nutri- 
cionista. Tudo começou 
corn nosso conhecido 
treinador Artur 
Rodrigues cujo agente é 
amigo do filho. O 
Fernando quando foi 
contactado pelo agente 
sobre a proposta que 
surgiu para a Libia, 
falou corn o pai, mas o 
Rodrigues nào se 
mostrou interessado, 
pois achava que estava 
muito velho para este 
tipo de vida. E foi entào 
que se lembrou de me 
contactar... Quando ele 
me telefonou, confesso 
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que ao principio nào me interessou muito o facto 
de ir treinar um individuo em futebol, durante très 
meses, e ainda por cima filho de présidente, 
normalmente sào meninos muito estragados, nào 
é?, muito finos, achei que ia ser muito dificil. 
Pensei que se fosse, ao fim de uma semana o rapaz 
podia se zangar e entào, em vez de ser eu a fazê-lo 
correr, era ele que me fazia correr a mim. Mas foi 
assim. Depois tudo se acertou; eu também sô tinha 
duas semanas para tratar de tudo, fiquei a saber 
mais sô quando houve um contacte verbal corn essa 
gente a dizer que estava finalizado o assunto. E 
assim foi. Viajâmos a 13 de Dezembro, tinhamos 
contrato por très meses para sô treinarmos o 
prôprio Al Saady... Ao fim de très meses, surgiu 
outra oportunidade. O conhecido Carlos Abilardo, 
a excelência da Argentina e campeào do mundo, 
tomou conta da selecçào nacional da Libia. Como 
eu estava a terminar o contrato corn o filho do 
présidente, nào sei porquê mas pediu-me para ficar 
corn eles - se calhar cai na graça do homem. Ora, 

Continua na pagina 24 


