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Bandeira 
al na alto 
coraçôes 

Depois da abertura oficial da Semana de 
Portugal, de Camôes e das Comunidades 
Portuguesas, no Consulado-Geral de 
Portugal, decorreu no domingo, dia 4 de 
Junho, as cerimonias do Içar da Bandeira 
de Portugal no mastro principal da Câmara 
Municipal de Toronto e, de seguida, a 
homenagem aos Pioneiros Portugueses no 
High Park, onde se encontra o Padrâo dos 
Pioneiros. 
Dia bonito de Sol, com muita gente a 
assistir as cerimonias, e com os Hinos 
Nacionais do Canada e de Portugal 
entoados com brilhantismo e emoçâo, pelas 
vozes das solistas Sarah Pacheco e Guida 

Continua na pagina 12 

^ O êxito de 
* um drama 

Hâ um provérbio judaico que diz: Quern salva 
uma vida, salva o Mundo. 

Nem todos os casos de repatriamento sâo 
fracasso. E embora as injustiças de allumas 

leis continuem a favorecer os dramas que 
continuam a surgir, fomos encontrar em 

S.Miguel, um dos casos mais genutnos de toda 
a saga dramâtica de um dos males da 

emigraçâo mais contestados. 
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0 Festival em 3 Actes 
O “dream team” canadiano ganhou tudo 
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Coluna 
sem vertebras CiRV 
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No passado dia 1 de Junho, entre as 
varias e especiais razôes para 
comemorar, duas se destacaram 
para nos. Para além de ser o dia de 
nascimento do Frank Louis Alvarez 
Jr (parabéns!), é o dia em que 
lembramos a estada da selecçâo 
nacional de futebol no mundial do 
México e o malfadado -e mal 
contado- caso Saltillo, e dia em que 
iniciâmos a nossa vivência corn os 

amigos ouvintes em CIRV-fm. Jâ la 
vâo 14 anos! 
Alguns "amigos da onça" 
apelidaram na altura a jovem 
Estaçào de "apeadeiro"... 
Concerteza jâ "engoliram o 
elefante", mesmo corn alguma 
indigestâo à mistura. 
A vida é assim mesmo. Hoje ganha- 
se, amanhâ perde-se! 
Mas, ganhando ou perdendo, é 

necessârio andar em frente, nâo 
ficar a ver a marcha passar... 
Nâo hâ rancores, nem conflitos, 
nem segundas intençôes. Nâo 
perdemos tempo corn isso. 
Trabalhamos. 
Nâo vamos olhar para trâs nem 
para os lados, sô e apenas, em 
frente, sem esquecer as liçôes do 
passado. 
Façam o mesmo e verâo que o 

TORONTO 

também lhes irâ bâter à sucesso 
porta. 
O que é preciso é trabalhar para 
isso em vez de perder o tempo e as 
capacidades em "bocas" e 
"intriguinhas" de trazer por casa. 
Vamos à vida. 
Na CIRV estâo todos de parabéns! 
E a Comunidade também! 
Para nos é o que conta mais. 

JMC 

Old, companheiros! 

Semana de Portugal, semana em 
cheio para diversâo e sentimentos 
reais de patriotismo. 
A nossa semana, a semana 
comemorativa do Dia de Portugal, de 
Camôes e das Comunidades 
Portuguesas. 
Sâbado, dia 10, dia da grande 
PARADA e inicio das festas no 
Bellwoods Park. Domingo, dia 11, 
encerramento da Semana de 
Portugal, no Bellwoods Park, tal 
como no dia anterior, com a presença 
de convidados de Portugal, Clemente, 
Pedro Abrunhosa, José Cid, muitos e 
bons artistas locals e festival de 
Folclore. Um fim-de-semana ôptimo 
para preparar o corpo e o espirito 
para mais jornadas de trabalho e 
sacrificios naturals. Viva a nossa 
gente! 

VOLUNTÂRIOS precisam-se. É 
verdade, a Campaign Life Coalition, 
uma organizaçâo sem fins lucrativos, 
por exemplo, corn uma loja de artigos 
usados aberta no Knob Hill Farms, 
précisa de voluntaries que possam 
dar 1 hora, meio-dia ou 1 dia por 
semana, para ajudar na loja. Se quiser 

.> colaborar, entre em contacte corn o 
Jorge Teles, pelo telefone: (416) 368- 
8479. Ajude o proximo, um dia 
também pode precisar! 

E, por falar em ajudar, chamamos a 

atençâo dos nossos Leitores para as 
necessidades do Portuguese- 
Canadian Youth Camp-"CAMÔES 
PARK". O parque que serâ 
inaugurado oficialmente no dia 25 de 
Junho de 2000, précisa de mesas de 
pic-nic e de companhias (ou 
individuals) de cortar relva que 
possam dar um pouco dos seus 
serviços e responsabilizarem-se por 
determinadas areas do parque. Os 
seus nomes serâo reconhecidos. 
O parque é de todos, précisa da ajuda 
de todos. 
Os interessados em colaborar podem 
contactar o Manuel Carvalho pelo 
telefone; (416) 918-4923, ou Monica 
Marques; (416) 458-7372. Sô juntos 
poderemos dar â comunidade 
portuguesa o parque que ela merece! 

Hey, gente, VAMOS AJUDAR! 

A portuguesa SÔNIA, de 7 anos de 
idade, sofre de doença incurâvel. O 
seu maior desejo é figurar no 
GUINESS Book. Para tal pede que 
lhe enviem "Cartôes de Visita", um 
por cada empresa, organizaçâo ou 
individual. Enviem os "Cartôes" logo 
que possivel, para; Sônia Cristina 
Magalhâes Semanas, Rua de Santa 
Luzia, 763, lo.-A, 4200/Porto, 
Portugal. 
A Sônia, précisa de vôs! 

Alô, ESTUDANTES! Temos uma 
ôptima oportunidade de emprego no 

Verâo a partir de 12 de Junho e 
durante 12 semanas. Salârio de $6.85 
à hora, 40 horas por semana. 
Telefone; (416) 531-9971, ou mande 
Fax; (416) 531-1997. 

A Bandeira Portuguesa 
e os Seus Simbolos 

A Bandeira Nacional estâ cheia de 
simbolos referentes ao nosso passado 
histôrico, tornado-se, por isso, 
importante referenciâ-los. 

Partindo do interior para o exterior 
da bandeira, começamos por 
encontar as cinco quinas que 
simbolizam os cinco reis mouros que 
D. Afonso Henriques venceu na 
Batalha de Ourique. Os pontos 
dentro das quinas representam as 
cinco chagas de Cristo. Diz-se que na 
Batalha de Ourique, Jesus Cristo 
crucificado apareceu a D. Afonso 
Henriques e disse; «Com este sinal 
vencerâs!». Se contarmos as chagas e 
multiplicarmos por dois as chagas das 
quinas do meio, encontramos a soma 
de 30. Trinta représenta os 30 
dinheiros que Judas recebeu por ter 
traido Cristo. 

A seguir podemos observar 7 castelos. 
Os sete castelos simbolizam as 
localidades fortificadas que D. Afonso 
Henriques conquistou aos Mouros 
(Santarém, Lisboa, Sintra, Almada, 
Palmela, Alcâcer do Sal e Beja). 

Depois deparamos com a esfera 
armilar, a quai simboliza o mundo 
descoberto pelos navegadores 
portugueses nos séculos XV e XVI e 
os povos com quem trocaram ideias e 
efectuaram intercâmbio comercial. 

A bandeira portuguesa é bipartida na 
vertical, sendo o lado esquerdo verde 
(significando a esperança que os 
portugueses sempre tiveram, quando 
a conquista do mundo) e o direito 
vermelho (que représenta o sangue 
derramado pelos portugueses durante 
aquela conquista). 

Esta informaçâo foi enviada pela 
responsâvel da Coordenaçâo do 
Ensino de Português no Canada. 

Pronto, por agora, "Vâ com Deus", 
como canta a Roberta Miranda. 
Até sempre. 

JMC 
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Joao Martins Dias é um daqueles 
minhotos que nasceu para «remar 
contra a maré» em defesa dos seus e 
do proximo. 

O casai Dias nos principios de vida. 

Joâo Martins Dias nasceu na 
Freguesia do Monte, Santa Isabel, nas 
Terras de Bouro, em 15 de Abril de 
1944. Hâ 37 anos que saiu de 
Portugal, iniciando a caminhada pela 
França, depuis Australia e, 
finalmente, Canada, desde 1971. 
Nas Terras de Bouro conheceu e 
casou com Felizmina Dias Martins, 
na Igreja de Chamoim, no dia 5 de 
Fevereiro de 1972. 
Pouco depuis de chegar ao Canada, e 
de algum tempo em Montreal, Joâo 
Dias e a mulher passaram a residir 
em Oakville. Em Oakville, nasceram 
os dois filhos do casai Dias, George 
Dias, Analista de Computadores e, 
John Dias, estudante. 
Activo por instinto, Joâo Dias iniciou 
de imediato a sua participaçâo junto 
dos Sindicatos, falando em seu nome 
e dos companheiros de trabalho. 
Depois, jâ em 1986, foi eleito 
Représentante dos Trabalhadores da 
Construçâo Civil, Local 183, fazendo 
parte da equipa de Tony Dionisio. 
Joâo Dias é um incansâvel 
trabalhador comunitârio. Jâ em 
Oakville, no inicio da sua vivência no 
Ontario, Joâo e outros companheiros, 
ergueram o Oakville Portuguese 
Community Club, agora extinto. 
Desde 1983 que é um dos mais activos 
membros e dirigente da Associaçâo 

Joào Martins Dias 

Cultural do Minho de Toronto, tendo 
sido seu Secretario, Relaçôes Püblicas 
e. Présidente, cargo que ocupa 
actualmente. Foi dinamizador do 
Rancho Folclôrico da Associaçâo do 
Minho e seu Director desde o 
começo. Foi também pela mâo de 
Joâo Dias que se realizou a «la. 
Semana Cultural do Minho», em 13 
de Junho de 1986 e, de hâ muito a 
esta parte, os pic-nics minhotos da 
Associaçâo. Joâo Dias participou na 
fundaçâo da Aliança dos Clubes e 
Associaçôes Portugueses corn 
Martinho Silva e Jack Correia, entre 
outros. 
Corn a Associaçâo do Minho e outros 
voluntârios, Joâo Dias conseguiu 
Junto dos responsâveis da Câmara 
Municipal de Toronto, que fosse dado 
o nome de «Minho Boulevard», a 
uma rua de um bairro novo da 
cidade. 
Joâo Martins Dias, sempre pronto a 
colaborar corn a comunidade e o pais, 
é Conselheiro do Conselho das 
Comunidades Portuguesas, Vice- 
Presidertte do- Conselho Local e 
Tesoureiro da Sub-Secçâo de Toronto. 
Joâo Martins Dias, sonhador por 
excelência, luta de momento para 
conseguir «estabelecer a ligaçâo entre 
as diversas entidades sediadas no 
Minho e as Associaçôes de 
Emigrantes Minhotos espalhadas 
pelo mundo». Uma iniciativa arrojada 
que, até ao momento, jâ recebeu o 
apoio de algumas entidades da 

Regiâo do Minho e de Clubes e 
Associaçôes dos Minhotos da 
diâspora. Um sonho de dificil 
realizaçâo mas nâo impossivel. 
Joâo Dias também gostaria de unir 
numa sô organizaçâo os minhotos do 
Sul do Ontârio. A uniâo faz a força, 
mâos à obra. 
Energia nâo falta, nâo é Joâo? Haja 
boa vontade... 

JMC 

Um quadro felix; Felizmina e Joào Dias, corn os filhos John e George. 
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Ano 2000, Ano da lEITURA 
Decorreu no Consulado-Geral de 

Portugal, em Toronto, uma 
conferência de Imprensa para 

apresentaçào do programa "Ano 
2000: Ano da Leitura", uma 

iniciativa para promover a 
literacia e a realizaçào académica 

e educacional no seio dos 
residentes da Grande Area de 
Toronto de origem portuguesa. 
SABER É PODER, para mais 

informaçôes podem contactar pelo 
telefone: (416) 231-3571, ou pela 

internet: www.caravela.on.ca 

Na apresentaçào do programa 
estiveram o Consul-Geral, Dr. Joâo 
Perestrello, Célio Jordâo, Dra.Ilda 
Januârio, Dra. Graça Assis Pacheco, 
Carlos Laborde Basto, Helder 
Ramos, Palmira Almeida, Enir 
Bassani e Joâo Linhares. 
Na ocasiao registamos as palavras da 
Dra. Ilda Januârio sobre esta 
importante iniciativa "Ano 2000: Ano 
da Literatura"; 
-...Começâmos corn a ideia de nos 
meses de Junho e Julho levarmos a 
cabo uma campanha a dar o maior 
ênfase à educaçâo na Comunidade 

Portuguesa. Somos uma coligaçâo de 
pessoas e grupos, incluindo as Escolas 
Catôlicas de Toronto e as Pùblicas 
para se dar uma grande importância 
à Leitura para que a nossa 
Comunidade, começando corn os 
mais pequeninos de 0 a 5 anos de 
idade, comecem a ser alfabetizados. 
Quando chegarem à Escola jâ têm 
uma preparaçâo que é muito melhor 
do que a que tem sido oferecida até 
agora. 
-Hoje pouco se lê, comparado corn o 
passado, em que 1er era quase um 
vicio. Porquê? 
-Pensava-se que a Leitura era sô para 
alguns. Tinhamos uma quantidade de 
analfabetos na nossa comunidade. 
Agora o que se pretende é que o Avô 
ou a Avô se nâo sabem 1er isso nunca 
poderâ ser um obstâculo porque a 
criança, desde o berço, se pode 
familiarizar corn livros e também os 
Avôs, ou quem tomar conta da 
criança, podem começar a mostrar as 
figuras de um livro e, inclusivamente, 
se nâo sabe 1er, pode muito bem 
contar uma histôria. Por conseguinte, 
a nossa falha no passado foi essa... E 
que sô pensâvamos que os livros eram 
para quem jâ sabia 1er. 
A campanha vai durar 2 meses pelo 
que se recomenda aos pais e 
encarregados de educaçâo que 
colaborem activamente nesta 

PORQUE OIMPREVISTO 
fÂO TEM HORA MARCAD. 

Tome as decisôes certas sobre o seu futur©. 
Consulte Daniel Fernandes 

e informe-se sobre pianos especiais como: 

Seguros de vida, acidentes, doenças 
Seguros de hipoteca 

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

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

campanha ABC para bem de todos e 
da Comunidade Portuguesa do 
Canadâ. 
Livros corn desenhos sugestivos e 
CD's com a gravaçào dos sons das 
letras sâo parte deste ABC da 
educaçâo pela leitura aos mais 

pequenos. 
Nâo hesitem e possibilitem esta 
oportunidade aos vossos filhos de 
aprenderem aos poucos e sem 
esforço, até corn um ar de graça. De 
pequenino é que se torce o pepino... 

JMC 

CÂ PARA NOS... 
Por: Luis Fernandes 

Hâ alguns anos que nâo me 
deslocava a Cambridge localidade 
onde tenho uma série de 
amizades, algumas delas do tempo 
de escola e que recordam ainda 
corn algum prazer tardes em cheio 
no largo do relôgio a estragar 
sapatos que, de repente, viravam 
chuteira tanto era o vicio de 
queimar calorias. Desta vez, a festa 
da irmandade picoense conseguiu 
atrair-me e, devo confessar, que as 
tradicionais sopas em honra do 
Divino Espirito Santo que incluem 
a carne cozida ou assada, a massa 
sovada e o vinho, tudo estava uma 
delicia. Daqui, os meus parabéns 
aos cozinheiros e a todas as 
pessoas que serviram vârias mesas 
que agradaram pela certa a 
milhares de compatriotas. Mas, as 
festas parece que nâo estâo a ter da 
parte da juventude aquele apoio 
que séria desejâvel! Claro que vi 
bastantes adolescentes mas, é 
notôria a sua postura que dénota 
uma certa obrigaçâo de agradar 
aos pais ou avôs. Quando é que 
vamos presenciar os jovens 
deveras interessados em ajudar 
nos afazeres das irmandades, de 
maneira a nâo deixarem mofrer 
uma tradiçâo que sô existe nos 
Açores, ou nas diferentes 
comunidades de ilhéus espalhadas 
pelo Mundo? As gentes de 
Cambridge bem se têm esforçado 

por manter bem viva uma das 
reliquias da nossa cultura e, sô por 
esta componente, merece todo o 
nosso respeito e admiraçâo. Claro 
que hâ excepçôes à regra e nâo foi 
em vâo que ouvimos de uma màe 
dizer, corn bastante alegria, que o 
seu filho de 24 anos de idade fez 
questào de ser o mordomo este 
ano. Assim é que nâo deixaremos 
por màos alheias aquilo que um 
dia nos entregaram por devido 
legado. Faço votos para que, para o 
ano, tenha o prazer de entrevistar 
jovens à frente das irmandades 
espalhadas pelo Sul do Ontârio. 
Vamos todos dar as màos e o 
exemplo de gente de coragem e 
dignidade que somos. Finalmente 
uma palavra de apreço para os 
componentes da banda 
filarmônica que, diga-se em abono 
da verdade, primaram por oferecer 
um bom espectâculo.Parabéns 
gente de Cambridge. 

Quando é que vamos 
presenciar os Jovens deveras 
interessados em ajudar nos 
afazeres das irmandades, de 
maneira a nâo deixarem 
marrer uma tradiçâo que, sô 
existe nos Açores ou nas 
diferentes comunidades de 
ilbéus espalhadas pelo 
Mundo? 
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0 Festival em 3 Actes Por Domingos Melo, Enviado especial da Cirv Radio/Milénio 

O “dream team” 
canadiano ganhou tudo 
1° Acto 
A chegada 

Na manhâ cinzenta e hümida do dia 
24 de Maio, cheguei finalmente, ao 
aéroporté Francisco Sa Carneiro, 
depois de ter feito uma cansativa 
viagem que me obrigou a apanhar 3 
aviôes. 
Deserto para chegar ao hotel e 
descansar de tâo longa viagem, sai do 
aéroporté e sinalizei um taxi, o môvel 
Salvador, que finalmente me iria levar 
a descansar. O motorista, quando lhe 
disse que o meu destino era o Meliâ 
Confort, contraiu a face, agastado 
corn a viagem que era curta e 
portante de pouca monta. Tende 
reparado nisso, perguntei-lhe o que 
havia de errado. O motorista 
respondeu-me que “o azar é meu!” 
Tive de lhe responder que nâo, que o 
azar nâo era dele mas sim meu por ter 
apanhado o seu tâxi. Bom, o homem 

la se desculpou pelo caminho porque, 
bem vistas as coisas, estava à beira de 
perder a gorjeta. 
Cheguei, entâo, ao hotel de 3 estrelas 
Meliâ Confort, uma cadeia corn 
varies complexes na Europa. Dos 
outres, pertencentes a esta cadeia nâo 
sei, mas este, onde fiquei, na Rotunda 
da Exponor, Leça da Palmeira, nâo 
merece as 3 estrelas de maneira 
nenhuma. O hotel nâo é feio, é limpo 
e os quartos sâo bons. O problema é a 
sua organizaçâo e o seu pessoal que 
comete enganos primaries. Logo para 
começar deram-me um quarto que jâ 
estava ocupado. Imaginem a minha 
cara quando, cansado, meto a chave à 
porta e encontre la dentro alguém a 
tocar piano... Mas as coisas nâo ficam 
por aqui. O pessoal daquele hotel 
sofre de mâ preparaçâo na indüstria, 
começando pela falta de atençâo para 
corn o serviço aos quartos, requisite 
de serviços que o seu pessoal nâo 
cumpre nem sequer oferece 
explicaçâo, informaram-me que do 
hotel nâo podia fazer chamadas 
telefônicas a pagar no destino o que 

Sara: A repetiçâo do tema “Eu Sou ” de José Soares (Zé da Vesga), 
apôs a declaraçào de vencedora 

id 
Sairrafta ^hurragqudra 

Take-out 

•Leitâo à Bairrada 
•Frango ho Churrasco 
•Bacalhau na Brasa 
•Coelho na Brasa 
•Chanfana e muito mais... 

1000 College St. Tor., Ont, M66 1A7 
1002 College St. Tor., Ont. M66 1A7 
33 Hiltcrest Ave. Miss., Ont. L5B IKS 

Under L.L.B.O y 
Roastea Suckling Pig* 

Roasted Chicken* 
U) Grilled Codfish* 

Charcoal Rabbit* 
Goat & much more...* 

(4ie)533-8239 
(416)534-7057 
(905)273-9438 

O “Dream Team” luso-canadiano: 
Catarina Cardeal, Guida Figueira, Helena Garda e Sara Pacheco. 

nâo é verdade pois consegui fazê-las, 
desapareceu-me uma revista (que 
ainda nâo tinha lido toda) do quarto, 
desconhecem de como se fazem 
certas bebidas e o que é mais grave, 
aparecem coisas para pagar que você 
nâo comprou, nâo consumiu ou cujo 
serviço nunca foi efectuado. Telefonar 
para a recepçâo também é uma 
aventura tendo eu estado, certa vez, 
cerca de 15 minutos à espera que me 
atendessem o telefone. Embora tenha 
reclamado no dia da minha saida, de 
nada serviu pois o responsavel nâo 
tomou nenhuma acçâo digna de um 
estabelecimento de 3 estrelas, 
dizendo apenas que alguém me iria 
telefonar. É claro que eu fingi que 
acreditei. 

2® Acto 
O nervoso dos concorrentes 

O Carlos Oliveira, responsavel da 
RTF, jâ me tinha dito que os 
concorrentes andavam todos 
nervosos com o aproximar da grande 

noite. Todo o mundo andava num 
corrupio: tanto os intérpretes como o 
pessoal da RTF. Afinal o festival ia ser 
transmitido para todo o mundo e 
também para Fortugal inteiro, ao 
vivo, havendo muito a fazer. 
Rouquidôes, perda de voz, e até pedra 
no rim, apareceu tudo àquela boa 
gente que, ainda por cima tinham que 
andar de volta da cabeleireira, Lucia 
Filoto, dos vestidos, Augustus, e da 
coordenadora da imagem dos 
concorrentes Marionela Gusmâo. 
Nâo pense que isto das cantigas é 
uma vida fâcil pois quando se fala de 
grandes produçôes e se pretende um 
bom resultado final, hâ que trabalhar. 
Que o digam os intérpretes que 
tinham de acordar cedinho todos os 
dias e deitar-se sempre fora de horas, 
jâ para nâo falar no grande 
dispositivo técnico da RTF para a 
transmissâo deste 1° Festival Jovem 
das Comunidades Fortuguesas 2000. 
E chega o dia do ensaio-geral, quinta- 
feira 25 de Maio, um dia mais longo 

Continua na pagina 6 
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Continuaçào da pagina 5 que todos os 
outros que so 

viria a terminar por volta das 3 horas da manhâ. 
Nesse dia, ao jantar, la conseguimos confraternizar 
uns com os outros e, claro, eu fui-me inteirando do 
estado de espirito das représentantes canadianas 
que se demonstravam cansadas, sim, mas um 
cansaço que deixava perceber uma feliz presença 
das nossas cantoras neste festival e nao tanto a 
concorrência ao 1° lugar, embora eu acredite que, 
no fundo, é uma meta que todos pretendem 
alcançar e nao hâ nada de mal nisso. 
Este estado de espirito era uma comunhâo entre 
todos os concorrentes e, neste aspecto, este festival 
jâ estava a atingir um dos fins propostos: O 
contacta entre os jovens luso-descendentes que 
residem foram de Portugal. Posso adiantar que a 
atmosfera se encheu com a amizade que os 
intérpretes criaram entre si. 
A Catarina sorria e, calma, sentou-se por la num 
canto, a saborear o seu repasto. A Guida andava em 
passo descontraido mas lento, sorrindo também e 
mais comunicativa. A Sara conversava em inglês e 
português, andava um pouco mais râpido, mal 
sabia ela que ia ganhar o festival e a Lena, de todas 
as que mais se ria, nao parava quieta, emprestando 
a sua vitalidade e boa disposiçâo a quern com ela 
estivesse. 

Vi depois um pouco do ensaio-geral e como as 
coisas so deveriam terminar altas horas, eu fiz o 
que pude... fui ver a finalissima da Taça de 
Portugal, apanhei um taxi e fui dormir. 

3® Acto 
O Festival 

Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos. 
O festival começou com o Hino Nacional, cantado 
por Adelaide Ferreira, tendo Rui Veloso cantado de 
seguida um dos seus mais bonitos temas, “A 
Paixâo”, desta vez acompanhado pela orquestra do 
festival. Num palco majestoso, de 60 metros de 
comprimento, teve entâo lugar o desfile das 10 
cançôes concorrentes. Aqui faço uma chamada de 
atençâo à RTP vista que, a apresentaçâo das 
cançôes em palco deveria mencionar o titulo da 
cançâo, o nome dos seus autores e finalmente o 
nome do intérprete, o que nao aconteceu. 
Todo o mundo estava nervoso, disso nao tenhamos 
dùvidas. No entanto, hâ ocasiôes em que o sistema 
nervoso nos auxilia a exteriorizar dum modo mais 
profundo, os nossos sentimentos e, no caso do 
canto, até se pode dizer que ajuda. Um cantor 
précisa de chamar a si, no momenta da 
interpretaçâo, todo o seu talento e toda a 
capacidade da sua alma para poder transmitir a 
mensagem que résulta do casamento da harmonia 
com as palavras. Nessas alturas, com milhares de 
olhos e ouvidos à sua frente, num palco enorme 
como aquele, o sonho de qualquer cantor, o 
intérprete sente-se senhor do mundo, o que é bom, 
desde que consiga manter a sua humildade. Esta 
reuniâo de situaçôes conduz a um estado de 
espirito de grandiosidade, tomando conta do ser e 
catapulta-o para a criatividade. E isto, leitores, foi o 
que apreciei, particularmente nas nossas jovens 
cantoras que muito têm para oferecer e devem ser 
estimadas e aplaudidas por todos nos. 
Este festival foi todo nosso. O Canada ganhou tudo: 
1° lugar, “Eu Sou” - José Ferreira Soares 
- Sara Pacheco 
Prémio de interpretaçâo (valor do prémio dividido 
em dois), “Sonhos e Marés” - Hernâni Raposo/José 
Mario Coelho 
- Catarina Cardeal 
Prémio de interpretaçâo, “Lusa” - Domingos Melo 
- Helena Garcia 
Prémio de orquestraçâo, “Lusa” - Domingos 
Melo/Virgilio Melo 

- Helena Garcia 
Eis a prova de que esta comunidade tem alto valor 
criativo, bons müsicos, bons autores e bons 
intérpretes. O mundo inteiro sabe Jâ disso. 
Saberemos nos aqui apreciar também o que o 
mundo viu? 
Penso que é aqui que devemos explicar que os 

Valeu acima de tudo a amizade entre os concorrentes. 

Jâ existia, mas foi consolidada 

objectivos deste Concurso sâo; 
“A - Promover e divulgar a cançâo ligeira 
portuguesa, incentivando a criaçâo de originais de 
qualidade. 

B - A descoberta e divulgaçâo de novos 
compositores, autores e intérpretes da müsica 
ligeira portuguesa, nâo residentes em Portugal. 

C - A aproximaçào de todas as comunidades 
portuguesas espalhadas pelo mundo através da 
müsica.” 
Ora, como se vê, trata-se fundamentalmente de um 
festival de autores, pois de acordo corn o 
re^lamento: 
“E da responsabilidade dos autores da müsica a 
escolha do autor da letra, e do(s) intérprete(s).” 
Convém sublinhar certos aspectos do regulamento, 
pois sem o seu conhecimento as conclusôes podem 
ser confusas, por exemplo, quanto ao que atrâs 
ficou expresso e quanta à distribuiçâo de prémios 
que jâ agora passo a referir, de acordo corn os 
regulamentos: 
“Nesta H. Ediçâo do Festival Jovem das 
Comunidades Portuguesas - 2000, haverâ os 
seguintes prémios: 
1. Cançâo vencedora, serâ atribuido um 
prémio de Esc. 2.000.000$00. 
2. Prémio de interpretaçâo, no valor de Esc. 
750.000$00. 

I 
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Este prémio sera atribuîdo pelos apresentadores do 
espectâculo e pelas atracçôes da segunda parte. 
3. Prémio para a melhor orquestraçâo, no 
valor de Esc. 750.000$00, 
Este prémio sera atribuido por todos os müsicos da 
orquestra. 
Os valores referidos nos numéros 1. do artigo 
anterior contemplam o conjunto dos elementos 
intervenientes na cançâo premiada. Os prémios 
serâo entregues aos autores das mûsicas, 
constituindo-se a RTF alheia aos respectivos 
critérios de distribuiçâo.” Para além de tudo isto, 
çada intérprete recebeu um prémio de presença de 
100.000 escudos e ainda o guarda-roupa 
especialmente feito para eles. 
Penso que, para o ano, deveriam ser instituidos os 
2“ e 3° prémios. 
Quanto às idades, isso nada tem a ver corn os 
autores mas sim corn os “intérpretes solistas que 
terâo obrigatoriamente de ser de nacionalidade 
portuguesa ou luso descendentes e serem maiores 
de dezasseis e no mâximo de trinta anos, 
completados no ano do Festival.” 
O resto é histôria jâ. Os intérpretes defenderam o 
melhor que souberam e puderam as cançôes que os 
autores lhes confiaram. As nossas intérpretes, 
todas tiveram, como era de esperar uma optima 
actuaçâo, como o provam os prémios obtidos. As 
classificaçôes podem nâo ser do agrado de todos 
mas elas foram ditadas pelo jùri e hâ que as aceitar. 
Julgo que a produçâo televisiva do certame foi um 
excelente trabalho, estando de parabéns toda a 
équipa da RTF, em particular o chefe técnico de 
produçâo Valente da Silva, o produtor Paulo 
Tavares e o realizador Carlos Sa Pereira. 
Por ultimo, expresso aqui o meu orgulho por tâo 
excepcional representaçâo luso-canadiana neste 
festival, autores e intérpretes, fazendo votos para 
que o trabalho continue. 

In Search 
Of The 
Fecus 
0 Milenio has been very generous to allow us a 
section of the newspaper which will be devoted 
to our second generation of young 
PortugeseCanadians. I am but one of them and 
1 look to you to help with the issues and 
information that should appear in this section. 
Often young people are faced with the dilemma 
of not having an opportunityto express 
themselves and have light drawn to the issues 
they find most important. Well here is your 
chance.I would like feedback into naming this 
section. In discussions with somefriends I have 
come up with the following. Please provide me 
with your feed back by either contacting 
Milenio, reaching me personally at 530-9967 or 
via email at sdequintal@oise.utoronto.ca 
Here are the titles and please feel free to come 
up with your own.Changing Our Future, By 
Looking Into Our PastThe Portuguese Culture 
is rich with tradition and customs. I won't be so 
naive to say that Portugese Culture has all the 

answers but we learn as much from errors as we 
do from success. We can look into our culture to 
see what kind of society we will create. Do we 
want community? Do we want friendship? Do 
we want family? How do we achieve it? 
Portuguese Yesterday, Today, Tomorrow and 
Forever. How do we hold strong to the strengths 
of our parents? How do we live our culture in 
our everyday lives? How will we insure is 
survival into thefuture? Our Turn Yes, we have 
learned a lot from our families and our 
community so now, are we prepared to take up 
the torch. Are we prepared to carry on a 
beautifulgift that our parents have given us? So 
staying within the values our culture I look to 
you the community to help decide which title 
will best reflect our Portuguese Youth. Yes, 
these are big questions but without thought 
upon them, we just follow along like a ship 
without a rudder. 

Thank You 

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

TEL: (9051670-3660 a 1-877-672-4848 
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ERVANÂRIA VITORIA inc. 
PRODUTOS NA JURAIS E MEDICINA HOMEOPATICA 

Marque mmi eiitrevista corn o S'atunaUi Honieopata 
Aiitàuio Medeiros, jd corn uruitos anos de experiêcin, 
que o podeni ajudar na solnçào dos sens problemas. 

Visite-nos no 920 Dundas Street West 
Telefone: (416) 603-7978 
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0 exito de urn drama 
por José Soares nos Açores 

Hâ um provérbio judaico que dix: 
Quem salva uma vida, 

salva 0 Mundo. 
Nem todos os casos de repatriamento 
sào fracassa, E embora as injustiças 

de algumas lets continuem a 

favorecer os dramas que continuam a 
surgir, fomos encontrar em S.Miguel, 

um dos casos mais genumos de toda a 
saga dramatica de um dos males da 

emigraçâo mais contestados. 

José Eduardo Bulhôes Pereira, ou Joe Pereira, tern 
•37 anos. Esta em S.Miguel desde Outubro 1999 - 
nao tern um ano, portante. Emigrou para o Canada 
com a idade de 12 anos. Em Toronto, trabalhou 21 
anos na mesma companhia. Folha de serviços 
exemplar, segundo nos disse os ex-chefes da dita 
companhia em Toronto. Nunca esteve 
desempregado e jamais recorreu a nenhum serviço 
da Segurança Social «welfare». Desolado, convidei- 
o a vir ao café-bar «0 Emigrante», em S.Bras. Veio 
e contou-nos o que se passou; 
«Casei no Canada. Separei-me quatro anos depots. 
Mantive com a ex-esposa relaçôes amistosas mesmo 
depots de separados. E que temos um filhinho 
e...sabe como é... 
Um dia, no apartamento delà insist! em ter relaçôes 
com ela. Negou-me e entao deitei um comprimido 
numa bebida. Ela ficou drogada e eu filmei tudo... 
Mais tarde ela chamou a policia e surgiram 
acusaçôes que motivaram, eventualmente, a minha 
repatriaçâo para o pais de origem. 

'Em S.Miguel, trabalho na Sociedade Protectora 
dos Animais, com um ordenado de 59.000$00/mes. 
As coisarpor aqui nao vao mal e as pessoas tratam- 
me muito bem. A minha grande magoa é o meu 
filho, no Canada.» 
Deixou um filho menor no Canada e continua a ser 
um cidadao exemplar em S.Miguel. A pena, por 
estranho que pareça, foi de dois anos menos um 
dia. Foi o minimo, dado que o Joe Pereira nâo tinha 

quaisquer antecedentes criminais. No entante, a lei 
canadiana nâo parece ter levado nada disto em 
conta e foi o suficiente para repatriâ-lo. 
«Nâo sei porque me fizeram isto. Aceito que o que 
fiz nâo foi bom. Eu disse ao Juiz que estava 
profundamente arrependido e tudo faria se pudesse 
apagar do tempo o que fiz. Mas, acho que podiam 
dar-me outra oportunidade. O meu passado limpo, 
dâ-me esse direito», diz-nos o José Pereira, 
constrangido corn todo este processo. 
A nossa viagem para fazer-mos vârios trabalhos 
sobre os repatriados nos Açores, foi co-patrocinada 
pela Sata International. Voamos corn a 
amabilidade e serviço impecâveis a que aquela 
companhia jâ nos habituou. Em S.Miguel, falâmos 
também corn o Director do estabelecimento 
prisional em Ponta Delgada, Dr. Luis Monteiro: - 
«Neste momento, temos entre 15 e 20 detidos 
repatriados e esperamos cerca de 100 este ano.» - 
diz-nos este homem afâvel, formado em Psicologia, 
que nos recebeu corn amabilidade, apesar de 
termos aparecido sem hora marcada no 
estabelecimento em que é o actual responsâvel. 
...«estamos a criar nos Açores, uma comunidade de 
repatriados...! Nâo estâvamos minimamente 
preparados para recebermos tais quantidades em 
tâo pouco tempo... quer sob o ponte de vista social, 
politico, econômico ou outro, tudo isto tem sido um 
drama para todas as partes intervenientes... O 
Governo dos Açores tudo tem tentado fazer - e 
estou convencido que o governo central igualmente 
- para que a reinserçào social destes nossos 
compatriotas seja feita nas melhores condiçôes 
possiveis. No principio foi pior, pois que nos 
faltavam muitos meios que agora vâo aparecendo. 
Estamos a progredir, mas reconheço que muito 
falta ainda fazer». 
Voltamos a perguntar ao nosso entrevistado Joe 
Pereira: Porque razâo nunca foi parar à cadeia nos 
Açores? 
«Faço câ a vida normal de qualquer cidadâo. 
Trabalho e tente evitar os problemas. Nâo tenho 
vicio de beber nem de drogas. Nem sequer fumo! 
No Canadâ sempre trabalhei para viver. Câ faço o 
mesmo. Claro que tenho saudades e por vezes 
frustraçôes da forma de como me trataram. Mas 
controlo estes sentimentos e espero dias melhores. 
Tenho tido amigos e boas pessoas que me tem 
ajudado aqui em S.Miguel.» 
E assim deixamos ojoe Pereira, o quai insiste em 
limpar a versâo depreciativa que a palavra 
«repatriado» detém neste momento entre a 
populaçâo em qualquer regiâo de Portugal e em 

especial nos Açores, onde a presença deste drama 
se faz sentir de forma mais aguda. Regressamos ao 
Canadâ e voltaremos a tratar deste tema, até que os 
politicos humanizem mais as leis que friamente 
escrevem. Esta também em todos e cada um de nos, 
pressionar a classe politica corn a nossa acçào 
civica, corn a nossa participaçâo mais activa. 
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SEXO - vamos falar 
Porquê falar de sexo; 

Diferenças entre rapazes e raparigas na puberdade 

RAPAZES 
-Os testicules aumentam de tamanho. 
-A area do peito pode inchar. Isto desaparece quando as hormonas estabilizam. 
-Crescem pêlos debaixo dos braços, à volta dos genitais, na cara e, às vezes, no peito. 
-Os pêlos das pernas e dos braços podem engrossar e escurecer. 
-Os testicules começam a produzir esperma. 
-Os rapazes podem ter sonhos molhados e podem masturbar-se corn 
mais frequêneia. 
-O pénis aumenta de tamanho. 
-Ficam mais altos e mais pesados. 
-A voz torna-se mais profunda. 
-O peito alarga. 

RAPARIGAS 
-Os seios desenvolvem-se (muito ou 
pouco...dependendo da hereditariedade e do peso) / 
-Desenvolvem-se pêlos debaixo dos braços, à volta dos U 
genitais e, às vezes, também podem crescer à volta jjg 
dos mamilos e entre os seios. 
-Os pêlos do corpo podem engrossar e podem 
escurecer. 
-A menstruaçào (o periodo) começa. 
-Vê-se muco cervical nas cuecas. 
-A voz torna-se mais profunda. 
-As ancas alargam. 
Mais informaçôes por intermédio da PIN ou pelo telefone: (416) 537-2455, Ext. 235. 

V__   J 

MICROSOFT 
desmantelada 
em duas 
saciedades 
O Grupo Microsoft deve ser 
desmantelada em duas sociedades , 
ordenou o Juiz Thomas Jackson, em 
Wasington. 
O Juiz que presidiu aos debates do 
processo anti-monopôlio contra a 
Microsoft seguiu na integra as 
recomendaçôes do governo norte- 
americano e dos 17 estados ligados à 
queixa. 
E a primeira vez que um grupo industrial 
vai ser desmantelado desde a divisào da 
companhia de telefone s AT & T em “Baby 
Bells” no inicio dos anos 80. 
Esta previsto que o grupo seja dividido 
numa sociedade consagrada ao sistema de 
exploraçâo Windows, e uma outra 
dedicada às outras aplicaçôes 
informâticas como o Office (tratamento 
de texto, tabelas, etc) e o mograma de 
navegaçâo na Web, Internet Ex^orer. 

DOMIXGOS MEAT PACKERS LTD 

Peça net ôctt iüfmejcedm 
ludfUuai M (uvum de 

aUa quaüdade de 

^omugüe Meal Taeken^ 
Horâcio Domingos 
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Associaçôes de 
estudantes criaçâo 
de federaçâo 
regional 

As associaçôes de estudantes do 
ensino bâsico e secundârio dos 
Açores vào reunir-se numa federaçâo 
regional cuja constituiçâo é 
formalizada em Julho, foi anunciado. 
Segundo o présidente da comissâo 
instaladora da federaçâo, Pedro 
Gomes, a criaçâo do novo organismo 
assume-se como instrumento 
"fundamental para dar força e os 
apoios necessârios" âs associaçôes de 
estudantes, de modo a "poderem 
defender convenientemente os sens 
interesses e fazer ouvir as 
preocupaçôes dos alunos". Alargada a 
associaçôes de estudantes de todas as 
ilhas, a federaçâo estudantil dos 
Açores sera oficializada apôs a 
realizaçâo de um congresso regional 
previsto para Julho, no quai serâo 
eleitos os ôrgâos sociais e aprovados 
os estatutos. Numa conferência de 
imprensa em Ponta Delgada para 
apresentaçâo do projecto. Pedro 
Gomes, disse-se "seriamente 
preocupado corn alguns aspectos" das 
propostas governamentais para o 
sector da educaçâo, nomeadamente a 
hipôtese dos alunos serem forçados, 
no fim do 12/o ano de escolaridade, a 
fazerem mais um ano se quiserem 
corrigir o seu percurso escolar. 
Criticou também a possibilidade de 
divisâo do ano lectivo em dois 
semestres, por "nâo trazer qualquer 
vantagem" a nivel rendimento 
escolar, e a revisâo dos programas das 
diferentes disciplinas, que "estâo 
claramente desactualizados e 
distantes das novas realidades 
culturais e sociais". Pedro Gomes 

disse ainda que a comissâo 
instaladora da federaçâo quer 
maiores investimentos 
governamentais em infra-estruturas 
escolares nas ilhas e mais formaçâo 
para professores. 

PCP condiciona apoio 
pôs-eleitoral a governo 
minoritàrio 

O lider do PCP/Açores garantiu que 
se das eleiçôes regionais de Outubro 
sair um governo minoritàrio, o apoio 
comunista para a viabilizaçâo deste 
dependerâ da reconstruçâo nas ilhas 
do Faial, Pico e S. Jorge. Numa 
conferência de imprensa na Horta, 
José Decq Mota, que vai encabeçar a 
lista da CDU pelo circule do Faial âs 
eleiçôes para o parlamento açoriano, 
sustentou que o processo de 
reconstruçâo daquelas ilhas, 
atingidas pelo sismo de 1998, tem 
sido "mal conduzido, 
governamentalizado e marcado por 
procedimentos de tendência 
autoritâria" pelo PS. Por isso, 
qualquer Governo a sair das eleiçôes 
para ter o apoio comunista tem de 
alterar a situaçâo, adoptando 
"medidas imediatas de correcçâo que 
façam aproximar a reconstruçâo dos 
sinistrados, que garantam a 
qualidade e que reponham as ajudas 
financeiras aos niveis reais 
adequados", declarou o dirigente do 
PCP. Segundo José Decq Mota, o 
processo de reconstruçâo da 
responsabilidade da secretaria de 
Habitaçâo e Equipamentos tem sido 
marcado pelas "mudanças de 
interpretaçâo, ausência de 
informaçâo, demora nas respostas 
concretas, alteraçôes de decisâo e 
pela falta de sensibilidade para 
tratamento de muitos casos". Ao 

defender a criaçâo de legislaçâo para 
"clarificar situaçôes duvidosas" e 
"imprimir um ritmo mais forte aos 
trabalho", o dirigente comunista 
sustentou que se o PS obtiver maioria 
absoluta em Outubro ficarâo 
"inviabilizadas quaisquer alteraçôes 
organizativas, orçamentais e 
operacionais". 

Pescadores dos 
Biscoitos exigem 
obras no porto 

Gerça de duas dezenas de pescadores 
dos Biscoitos, ilha Terceira, 
associaram-se ao PSD num protesto 
püblico contra o adiamento das obras 
no porto de pesca da freguesia, que 
deveriam ter arrancado em 1998. 
Segundo Clélio Meneses, présidente 
da concelhia social democrata da 
Praia da Vitôria, que organizou a 
acçâo, os pescadores tinham jâ 
reclamado da demora nas obras num 
abaixo assinado ao Governo 
Regional, que se comprometeu por 
escrito a avançar corn o 
empreendimento em Janeiro do ano 
passado. 
O dirigente social-democrata 
sublinhou que devido âs mâs 
condiçôes do porto dos Biscoitos tem 
vindo a diminuir o volume de pesca 
descarregado localmente e o numéro 
de homens afectos à actividade. 
Fernando Rosa, um pescador da 
freguesia , adiantou que hâ cerca de 
vinte anos o porto dos Biscoitos 
recebia anualmente 40 mil contos Tl 

(200 mil euros) de pescado, ficando-se 
agora as capturas pelos 20 mil contos 
(100 mil euros). Como o porto dos 
Boscoitos é O ùnico da ilha voltado a 
Norte - frisou - nâo nécessita de 
grandes obras, mas "apenas de ver os 
fundos dragados, arranjada a rampa 

de varagem para evitar desastres, 
particularmente pessoais". 

Meia centena de 
pessoas assinalaram 
manifestaçâo do 
6 deJunho 

Cerca de meia centena de pessoas 
participaram em Ponta Delgada, 
numa sessâo que assinalou os 25 anos 
da manifestaçâo popular de 06 de 
Junho de 1975, na quai os açorianos 
exigiram mais poderes para o 
arquipélago. Na ocasiâo, o 
historiador Carlos Cordeiro defendeu 
que os intervenientes na 
manifestaçâo "devem dar o seu 
testemunho sobre os 
acontecimentos", num contributo 
"fundamental para se compreender a 
histôria" dos Açores. Segundo referiu, 
O 06 de Junho de 1975, que levou â 
demissâo do entâo governador civil 
distrito, Borges Coutinho, constituiu 
"um episôdio de afirmaçâo da 
entidade açoriana", numa 
demonstraçâo popular contra "o 
desrespeito" do poder central. Os 
acontecimentos que se seguiram â 
manifestaçâo levaram a um "patamar 
sem paralelo" na histôria recente das 
ilhas, concretizada na autonomia 
politico-administrativa e na 
Assembleia Regional, referiu Carlos 
Cordeiro. Para o reitor da 
Universidade dos Açores, Vasco 
Garcia, o 06 de Junho representou 
para o arquipélago "uma espécie de 
25 de Abril", que libertou o povo "da 
angüstia e incerteza". Vasco Garcia 
realçou que a manifestaçâo "foi o 
catalisador do futuro dos Açores", 
numa atitude em que os "açorianos 
decidiram mostrar ao pais o que 
sentiam pela sua terra". 

e 0 saSoToso pào poTtuÿuès, 
Tel:(4l6) 534-3847 I 
1209 Dundas St West, Toronto, Ont M6J1X3 i 

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

Novelas Brasileiras 
%04Kerr SL. Oakville I90SI338-1800 
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Panasonic RK-FS430 Lasonic CDP-760 
Portable Stereo 
CD, Radio, 
Cassette 
Recorder 

lasonic 
TRC-395 Lasonic LPC-98 

AM/FM I 
Stereo 
Cassette 
Recorder 

Portable Stereo 
Double Cassette 

Component System 

MetroSonlx 
MS-922 
FM/SCA 
Receiver 

$52 00* mm m 

MetroSonix 
MS-222-S 

AM/FM/SCA 

^MetroSonix 
SMS-203 
19 
ilC3 Radio Receiver 

$37.50 

CItIzeil HR 1822K 
Stereo Radio 
Cassette ^ÊÊ 
Player 

MetroSonic MS Y2K 
FM/SCA Receiver 

ESTES RâDIHS ESTiO k VENIR NOS SEGIINTES LOCRIS 
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 * Vi-Ana 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 Portugues de Oshawa- 68 Bloor St. E. Tel: (905) 728-9018 
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Bandeira de Portugal 
no alto 0 nos coraçOes 

Figueira, e do Coro da Escola de 
Português do Clube Transmontano. 
Présentes na "sala de visitas" da 
cidade de Toronto, responsâveis da 
ACAPO-Aliança dos Clubes e 
Associaçôes Portuguesas do Ontario, 
representaçôes dos Ranchos 
Folclôricos dos Clubes e Associaçôes 
filiados na ACAPO -Amor da Pâtria, 
Arsenal do Minho, Associaçâo 
Cultural do Minho, Casa do Alentejo, 
Casa do Benfica, Casa dos Poveiros, 
F.C. do Porto de Toronto, Escola 
Portuguesa do Clube Transmontano, 
Peniche "os Amigos", C.P. de 
Mississauga, As Tricanas, R.F. da 
Nazaré e Sporting C.P. de Toronto-, 
que deram um colorido muito 
prôprio à festa, e figuras gradas da 
Comunidade, tais como a Dra. Graça 
Assis Pacheco, Coordenadora 
Pedagôgica db Ensino de Português 
no Canada; Lamartine Silva, Juiz de 
Cidadania Canadiana; Professera 
Celina de Melo, Directora da Escola 
de Português do First Portuguuese 
C.C.Centre; Cristina Ferreira, 
Conselheira Escolar em Toronto; 

Crescêncio Ferreira, pioneiro e Vice- 
Cônsul de Portugal, entre outres. 
Discursaram antes do hastear da 
bandeira, Joe Eustâquio, présidente 
da ACAPO; Charles Sousa, 
présidente da Federaçâo dos 
Comerciantes e Profissionais 
Portugueses; Tony lanno, membre do 
Parlamento Federal e présidente da 
Associaçâo do Grupo Parlamentar de 
Amizade Portugal-Canada; os 
Conselheiros da Câmara Municipal 
de Toronto, Mario Silva e Joe 
Pantalone e, a fechar, o Cônsul-Geral 
de Portugal, Dr. Joâo Perestrello. 
Seguiu-se a cerimônia do Içar da 
Bandeira de Portugal, que ficarâ no 
mastro principal da City Hall até 
domingo, dia 11 de Junho, dia do 
encerramento da comemoraçâo do 
Dia de Portugal, de Camôes e das 
Comunidades Portuguesas. 
No High Park, com toda a solenidade 
e com a presença de muitos 
PIONEIROS decorreu a homenagem 
merecida e nunca demais repetida. 
Antes das vozes da Sarah Pacheco e 
da Guida Figueira { e o Coral da 

Guida Figueira e Sarah pacheco entoando o Hino de Portugal com o Grupo Coral da Escola de 
^ Portages do Clube Transmontano, na City Hall, em Toronto. 

Nas celebraçôes do Dia de Portugal, de Camôes 
I e das Comunidades Portuguesas, congratulo 

especialmente a Comunidade Portuguesa do 
Canada, a qua! mantém fortes os laços de 

afectividade cultural com Portugal e acompanha 
o progresso da sociedade Canadiana. 

||É||||^ Feliz Dia de Portugal 

Emoçào, làgrimas e sorrisos, na altura em que foi deposta a coroa de 
flores aos PIONEIROS junto ao Padrdo no High Park. 

Transmontana) cantarem os Hinos 
Nacionais do Canada e de Portugal, 
usaram da palavra Joe Eustâquio, 
Antonio de Sousa, Charles de Sousa, 
Mario Silva e o Dr. Joâo Perestrello. 
Emocionante o momenta em o 
pioneiro Antonio de Sousa (da 
Nazaré) falou, junto dos sens 
companheiros de hâ 47 anos, sobre 
esses tempos e sens sonhos. Muitas 
làgrimas foram derramadas por 
homens e mulheres de ontem e de 
hoje. Também o pioneiro Firmino 
Gouveia (da Madeira) usou a palavra 
para agradecer e recordar, com um 
cheirinho de humor; 

O Cristôvào Colombo Navegou por ondas 
tnansas e fortes 
Foi 0 primeiro a entrar na América 
Sem vistos nem passaportes! 

Depois, os hinos e a deposiçâo de 
uma linda coroa de flores junto do 
Padrâo dos Pioneiros. E, mais 
importante, o convivio entre o 
passado (pioneiros), présente (nos 
prôprios) e o futuro (nossos filhos), 
em pleno High Park, num dia cheio 
de Sol, de recordaçôes e corn a certeza 
do dever cumprido. Obrigado, 
Pioneiros! 

JMC 

Acredite ou nâol: 

DEPÔSITOS A PRAZO (GICs) e RRSPs n 
Quaiatia 

$1.000(“) a $4.999 
$5.000 a $24.999 

$25.000 a $49.999 
$50.000 ou mais 

SJUSM!3& a llitESiS 
X jX a nos 
6.00% 6.35% 
6.20% 6.50% 
6.35% 6.65% 
6.50% 6.80% 

3L aatflis 
6.55% 
6.70% 
6.85% 
7.00% 

£ alBdâ mm dlfkll sis 
$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 Provincia do Ontârio, até $100.000 por conta. 

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

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

Horàrio 
De segunda a quinta-feira: 10 da manhâ as 2 da tarde 

sexta-feira: 10 da manhâ às 6 da tarde 

NoU: )ann, fruot e condicdn «uiÂiw a allcraçio («n avi«o prévio, (wi «Mio a partir de 8 <ir Maio de 2000. 

PORTUGUESE CANADIAN CREDIT UNION 
722 Coll«s« Toronto. Otowlo, Cmdo MK 1C4 TM.: (416) S3M2461 Rotoo: (411) S33-7421 / FK (416) 692.2676 
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Mensagem de S. Exa. a Secretario de Estado das 
Comunidades Poriuguesas ne Dia 10 de Junho de 2000 
O Dia de Portugal, de Camôes e das Comunidades 
Portuguesas comemora-se este ano enquanto 
Portugal assume a Presidência Europeia, neste 
dealbar de um novo milénio e no momento em que 
o pais reforça uma solida imagem de modernidade, 
pujante na sua eficacia e crescente no prestigio 
internacional grangeado. 
O nosso pais vem exercendo com assinalavel êxito 

a Presidência da Uniâo Europeia, comprovando 
quanto o Portugal de hoje tern evidenciado 

Assine e divulgue 

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

para os EUA $75 e Europa $130. 

Nome   

Morada 

Codigo Postai: 

Tel: ( ) 

Envie a sua inscriçâo através do ■ 
FAX: (416) 538-0084 

ou para I 
1087 Dundas St. W., Suite #103 ■ 

^ Toronto, Ontario M6J IW9 

k — J 

capaciades e méritos, reconhecidos pelos nossos 
parceiros comunitârios. 

E este o Portugal que ostenta um patrimônio 
indeclinâvel de valores civicos e culturais, que se 
emociona corn o drama dos que sofrem e se 
solidariza corn os povos irmàos de Timor e 
Moçambique. 
Esta, pois, a imagem de um pais europeu que 

persiste em continuar a levar o coraçâo para além 
do mar. Uma imagem que perpassa pelo imaginârio 
dos portugueses e luso-descendentes que, ao longe, 
mais reafirmam uma incontida auto-estima, por 
essa relaçâo intima corn Portugal. 

No ano em curso continuamos a mobilizar os 
jovens luso-descendentes para uma mais estreita 
ligaçâo ao pais. Dai, o patrocinio da organizaçâo na 
RTP do Festival da Cançâo Jovem das 
Comunidades Portuguesas, cuja participaçâo de 
concurrentes se constituiu num sucesso popular à 
escala global. 

Dai, também, a realizaçâo do 2o. Encontro de 
Jovens Luso-Descendentes, subordinado ao tema 
«A Mesma Juventude Noutra Latitude», em ordem 
a estimular a sua natural capacidade de integraçâo 
civica e emotiva para que venham a ser os 
depositârios dessa extraordinâria relaçâo de 
afectividade corn Portugal que os pioneiros das 
nossas comunidades erigiram um pouco por todo o 
mundo. 
2000 é, igualmente, o ano da solidariedade corn os 
idosos carenciados das nossas comunidades. Esta 
em curso a atribuiçâo, pela primeira vez desde 
sempre, de um apoio financeiro, solidârio e 
fraterno, aos idosos privados de recursos que tanto 
necessitam de respeito e auxilio. 
Finalmente, no que respeita a aspectos sociais, este 

foi também o ano da criaçâo do Gabinete de 
Emergência Consular, GEC, para nos habilitar a 
apoiar humanitariamente e dar protecçâo consular 
aos nossos compatriotas que enfrentam situaçôes 
dramâticas de incerteza, dificuldades e perigo. 
Situaçôes que no passado se abateram sobre os 
nossos concidadâos no ex-Zaire. No Congo- 
Brazzaville, na Guné-Bissau, na Venezuela, em 
Moçambique e, agora, no Zimbabwe. 

De igual, modo, em 2000, faz todo o sentido 
continuar a inovar através de um projecto 
gradativamente mais ambicioso de modernizaçâo e 
renovaçâo da imagem dos nossos postos consulares. 
Enfim, este ira ser certamente o ano em que os 

portugueses residentes no estrangeiro irâo assumir 

a plenitude da sua cidadania, ao serem dotados de 
capacidade eleitoral plena para eleiçâo do 
Présidente da Repüblica. 
Mas a evocaçâo do Dia de Portugal, de Camôes e 

das Comunidades Portuguesas, nâo ficarâ 
compléta sem referir as prôprias comunidades - 
nos sens anseios, nos sens problemas, nas suas 
aspiraçôes, nos sens brios - e é perante elas e corn 
elas, que eu junto a minha voz de português 
empenhado nas suas dinâmicas sociais, 
professionais, associativas, culturais, para as 
proclamar merecedoras de serem abrangidas no 
verso camoneano por tanto sublimarem novas 
terras que também ajudam a edificar. 
- Dia de Portugal, de Camôes e das Comunidades 
Portuguesas, DIA DE TODOS NOS. 

O Secretàrio de 
Estado das Comunidades Portuguesas 
José Lello 

1411 Dufferin Street PHONE: (416) 533-3591-2 
Toronto. Ont. M6H 4C7 (416)533-3563-4 
  Fax: (416) 533-3485 

WHOLESALER - FCX3D PRODUCTS 
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A jovem Adélia Botelho, uma morena alentejana, e 
umportento a animarfestas populates portuguesas, 
E acordeonista por paixào, instrumento que toca 
desde tenra idade. 

Para além de exécutante é também 
intérprete de cantigas populares. 
Conversâmes corn Adélia Botelho e 
quisemos saber como tudo começou, 
depois de agradecermos ao Antonio 
Belas, a gentileza de a trazer ao nosso 
convivio. 
-...Comecei muito nova, corn 7 anos, 
meu pai gostava e eu nâo disse que 
nâo. E uma paixào total e graduai. 
-Hâ quanto tempo é profissional? 
- Hâ 15 anos. Também possuo uma 
escola de mûsica, jâ hâ treze anos, em 
Santiago do Cacém, onde nasci e 
onde vivo. 
-Que tipo de espectâculo oferece? 

-Em Portugal faço dois tipos de 
espectâculo. Faço sô corn o acordeâo 
tradicional, corn mûsica ligeira, quer 
portuguesa, quer internacional, 
integrada em grupos ou em 
espectâculos de variedades, ou 
sozinha corn este acordeâo eletrônico. 
Depois trabalho corn ritmos e corn a 
voz, tocando e cantando, portante, 
corn um leque variado de cantigas, 
talvez 95% de cantigas portuguesas e o 
restante corn mûsica estrangeira. 

Depois deste simples diâlogo pedimos 
à jovem Adélia Botelho que tocasse ao 
vivo aos microfones da CIRV-fm. 

Como se diz na nossa terra "no 
aproveitar é que estâ o ganho!". E, 
para felicidade dos ouvintes, ela tocou 
alguns temas populares para matar 
saudades. Mesmo inconfortâvel no 
estûdio, corn um acordeâo de 13 
quilos, Adélia mostrou toda a gama 
dos seus recursos, que sâo muitos. 
Depois, a pergunta da praxe: - Quais 
sâo os seus idoles? 
-Tenho vârios a nivel internacional e. 

a nivel nacional, Eugénia Lima. 
Eugénia Lima, hoje corn 74 anos, fê- 
les em Março, ainda toca melhor do 
que ninguém! Ainda incomoda muita 
gente... Eugénia Lima, é ûnica, é uma 
referêneia no acordeâo em Portugal. 
Lutou sempre pelo que queria, tocar 
acordeâo. Excelente a tocar e a 
compôr. Toco muita coisa delà. 

Continua na pagina 19 

ROBERTA MIRANDA 
pela primeira vez em Toronto! 
NOVO BRASÎL oig\.B..hnsam.ente 
apiesp-nta i>OBEETA 
MIE AM D A Qo Canada, 
ROBERTA MIRANDA, a mulher-êxito, actuarâ no 
INTERNATIONAL CENTER, no Airport Road e 
Derry Road, nos dias 24 e 25 de Junho de 2000. 

Nâo deixem de recordar os grandes 
sucessos de ROBERTA MIRANDA, que sera 
acompanhada pela sua Banda de 14 
elementos, sàbado, dia 24, às 20:00 horas e, 
domîngo, dia 25, às 14:00 horas. 

ROBERTA MIRANDA tem o àpoio de ClRV-fm. 

Informaçôes pelo telefone: (416) 536’2362 
Bilhetes à venda em NOVO BRASIL, 
1445 Dundas Street, West, em Toronto. 

r 

F 

TRÂNSITO? NOTICIAS? TEMPO? DESPORTO? 
SINTONIZE 88.9 CIRV-FM. INFORMAÇÂO PERMANENTE. WWW.CIRVFM.COM 
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“A cerveja dos 
portugneses" 

Tl TT^ 
SA TELLITE SYSTEMS 
(905) 670-3660 ou 1-877-672-4848 

6985 Davand Dr. Unit #7, Miss. 

David Costa 
& Associates 
LauiyerslAdvogados 

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

Tel: 439-0000 

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

Vfseu (§) Electric Inc. 
Os especia listas dos 110/220 volts Tel: 531-2847 

 896 College St, Toronto  

TEL: 416 536-Z36Z 

1445 Dundas St. W. 
TORONTO 

CENTRAL TICKET DEFENCE 

Defesa de todas as 
multas de conduçâo. 

861 Colleee St.. Toronto Tel: 565-7821 

74* 
NDETTA 

TELECOMMUNICATIONS INC. 

Local: (476) 642-6380/81 ^ -877-209-7355 

Xew Casa Abril 
RESTAIJRAIST CATERllVCi; 
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L-4ZSfizùy TStâs 
TCL:(416)654-9696 / 6S4-8507 
rAX:(416)654-9058 
475 OÀKWOOD ÀVENLC. TORONTO. ON M6C 2W4 

Encomende na 
CALDENSE 
todo 0 tipo de 
bolos € O 
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portumes 

Tel:(4l6) 534-3847 
1209 Dundas St. U'est, Toronto, Ont. M6J1X3 
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1411 Duffenn SL, Toronto, On, M6H 4C7 



16 COMUNIDADE 
Quinta-feira, 8Junho, 2000 

O MILÉNIO 

Mensagem do COnsul-Oeral do Portugal, Dr. Joao Perestrello, 
na ocasiao do Dia 10 do Junho do 2000, Dia do Portugal, do 

Camoes e das Comunidades Portuguesas 
Na ocasiào do Dia 10 de Junho de 2000, 

Dia de Portugal, de Camoes e das 
Comunidades Portuguesas, é com muito 

prazer que dirijo aos portugueses e 
portuguesas radicados nos Provtncias do 

Ontario e Manitoba e a todos os luso- 
descendentes uma palavra de apreço 

pelo orgulho que continuum a manter 
na sua ligaçào às nossas raizes em 

Portugal e de muito respeito pela obra 
que aqui tern construido em terras do 

Canada, reforçando a imagem de 
seriedade, empenho e capacidade de 

adaptaçào a todos os desafios, incluindo 
0 da modernidade, que é apanâgio das 

gentes portuguesas. 

Num ano em que ao celebrarmos 500 anos da acçâo 
portuguesa no encontre de civilizaçôes com a 
comemoraçâo da Descoberta do Brasil, e em que 
Portugal assumiu pela segunda vez a Presidência 
da UE, gostaria igualmente de assinalar os 
testemunhos de grande solidariedade dados pelo 
Povo Português aonde quer que esteja, e também 
aqui no Canada e em particular nas Provincias do 
Ontario e de Manitoba, àqueles nossos irmàos que 
O sofrimento colheu em Timor-Leste e em 
Moçambique. 
Permitam-me nesta ocasiào testemunhar 
publicamente com muito apreço todo o trabalho 
desenvolvido pelas mais diversas entidades e 
grupos da comunidade. Sem esquecer as suas 
estruturas representativas e as varias associaçôes e 
clubes, de mâos dadas com os ôrgàos de 
comunicaçào social, no piano da promoçào da 
comunidade, em actividades assistenciais. 

educativas, culturais, recreativas e desportivas. E 
em acçôes de envolvimento comunitârio, e na 
defesa dos valores de tolerância e solidariedade 
que enaltecem a nossa imagem e a universalidade 
da mensagem trazida corn a nossa Lingua, Cultura 
e modo de estar no mundo. 
Uma palavra de confiança ainda pela compreensào 
que têm demonstrado nas tarefas suplementares 
que têm vindo a ser implementadas para a 
modernizaçâo deste Posto. Tarefas que envolvem 

profundas alteraçôes à sua informatizaçâo para 
melhor vos servir, e uma maior preocupaçâo na 
visita e atendimento às comunidades mais 
distantes, que procurâmes realizar corn maior 
frequência possivel exigindo um maior esforço dos 
meus colaboradores no Consulado-Geral, cuja 
dedicaçào e qualidade de trabalho é de toda a 
justiça destacar. 
Num ano em que, uma vez mais, as autoridades 
portuguesas, desta feita por intermédio da Senhora 
Ministra para a Igualdade, Dra. Maria de Belém, se 
vào associar ao mais alto nivel a estas 
comemoraçôes, gostaria ainda de sublinhar o 
impacto que neste envolvimento mùtuo da 
Comunidade corn o nosso Pais tem o exercicio do 
dever civico do voto pelas portuguesas e 
portugueses aqui residentes. Corn a possibilidade 
de também agora os portugueses e as portuguesas 
radicados no estrangeiro passarem a eleger o mais 
alto magistrado da Naçào, apelo uma vez mais ao 
vosso empenho no recenseamento eleitoral, aberto 
a todos a partir dos 17 anos e a uma participaçào 
exemplar nos prôximos actos eleitorais, que 
reforçam o testemunho da ligaçào efectiva que 
nunca haveis perdido corn a nossa Pâtria. 
Uma palavra de apreço também a todas as màes, 
pais e demais familiares, professores e leitores, 
pârocos e religiosas, ôrgàos de comunicaçào social, 
profissionais libérais e trabalhadores e suas 
organizaçôes representativas, entidades culturais e 
recreativas e grupos de portugueses e portuguesas 
de boa vontade. A todos esses que corn grande 
dedicaçào, em comunhào corn crescente numéro de 
irmàos brasileiros e de paises africanos de 
expressào portuguesa e de Macau e Timor têm 
mantido viva a missâo da escolaridade e a defesa da 
nossa Lingua e da nossa Cultura. Elementos que 
sào fundamentals à nossa presença em terras do 
Canada e à nossa ligaçào à Lusofomia que nesta 
data celebramos junto às raizes da nossa Pâtria, tào 
vivas e tào présentes nesta diaspora. 

Dr.Joâo Pertestrello 

Cônsul-Geral de Portugal 

^ew Casa Abril 
RESTAVRANT CATERING 

^anuâzw TSattos Si CZesàtUf T3zas 

TCL:(416)654-9696 / 654-8507 
rÀX;(416)654-9058 
475 OÀKWOOD ÀVCNIE, TORONTO, ON N6C 2W4 
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Continuaçâo da ediçâo anterior 

- Sr. Dr. Juiz, pediu a defesa, 
gostaria que a acusaçâo définisse 
claramente a este tribunal, o que 
subentende por praticar medicina. 
Acedendo ao solicitado, o juiz pediu 
ao Dr. Pimentel a definiçâo. 
Corn um certo desconforto o famoso 
cirurgiâo exclareceu; 
- Diagonosticar doenças através de 
sintomas, certificar-se por meio de 
anâlises, radiografias ou outra 
aparelhagem médica, da veracidade 
dos mesmos, procedendo 
seguidamente â prescriçâo dos 
remédios adequados ou a uma 
intervençâo cirùrgica, coforme seja 
o caso, para corrigir desordens 
anatômicas. 
Satisfatôria a explicaçâo, agradeceu 
o advogado de defesa, voltando-se 
para o seu cliente: - Na prâtica de 
medicina de que é acusado, segue o 
réu os mesmos passos descritos pela 
acusaçâo? 
- Nâo Sr., respondeu André, calmo e 
em perfeito control; nâo uso 
anâlises, nem aparelhagens médicas, 
mecânicas ou eléctricas, nem faço 

operaçôes. Procuro apenas 
aperceber-me dos sintomas dos 
doentes, para lhes recomendar chas 
medicinais, fricçôes e massagens. 
- Muito bem, anuiu o advogado de 
defesa. Na exposiçâo do meu 
cliente, quero chamar a atençâo ao 
Sr. Dr. Juiz, nâo hâ uma ùnica base 
sôlida, para estabelecer 
comparaçôes, entre as prâticas de 
um “ervanârio” e as de um médico. 
- Sr. Dr. Juiz, voltou a acusaçâo: A 
defesa esta omitindo um factor 
importante do diagnôstico! sem a 
ajuda dos muitos recursos 
tecnolôgicos da ciência - que 
qualquer médico presentemente tem 
â sua disposiçâo, como pode um 
“curandeiro”, fazê-los corn acerto? 
- Protesto, Sr. Dr. Juiz, o meu cliente 
é um ervanârio e deve ser 
questionado como tal, o termo 
apenas tenta denegrir-lhe as acçôes, 
pelo que de mau lhe esta implicado. 
- Protesto aceite; - prossiga. 
- Diga-me Sr. André, como efectua 
os sens diagnôsticos, sem ajuda de 
mâquinas ou anâlises? 
- Como sempre tem sido feito e 
continua a fazer-se na maior parte 

do Mundo, apenas pelos sintomas! 
As mâquinas começaram a aprecer 
neste século, enquanto os doentes 
vêm do começo da humanidade. 
Arrepia-me a ideia da confiança nas 
mâquinas, elas deprivam-nos da 
habilidade de julgar, além de serem 
fâceis de avariar ou estabelecer 
confusôes. 
- Sr. Dr. Juiz, este tribunal esta em 
sessao, para julgar um caso 
considerado ao abrigo das leis, como 
ilegal e arriscado para a saùde 
pùblica, voltou .a acusaçâo. O réu 
acaba de confirmar, usar apenas os 
sintomas, repudiando os outros 
meios. Nâo sera esta uma perigosa 
desvantagem, para os doentes que o 
procuram? 
- Que tem o réu a alegar em sua 
defesa? 
No tribunal, o silêncio quase se 
podia cortar corn uma faca. Todos 
esperavam pendentes, a resposta do 
jovem ervanârio. 
Olhando firme para o juiz, numa 
atitude calma e dignificada, André 
respondeu: 
- Excelência, se acaso usasse os 
meios que dizem que repudio. 

Por: 
Fernando 
Feliciano 
de Melo 

estaria a competir corn a medicina 
estabelecida e nas prôprias palavras 
desta, a praticâ-la ilegalmente! 
Quanto à minha desvantagem 
perigosa - ela quase nâo existe. 
Tenho mandado muitos doentes que 
me visitam, aos médicos, quando se 
tratam de casos da sua alçada. 
Procuro nunca arriscar as condiçôes 
daqueles que nâo posso socorrer 
corn os meus processus! Nâo creio 
nem tenho conhecimento, de haver 
danificado a saùde de qualquer 
pessoa, para além das condiçôes 
existentes ao procurarem-me. 
Um clamor surdo de expectativa 
aliviada, voltou a ouvir-se na sala 
sem que a audiência chegasse a 
perder a compostura. 
-Tem a acusaçâo alguma queixa 
pendente contra o réu? 

Conclui na prôxima ediçâo 

lançamento do nova livro 
«The Portuguese in Canada» 
O Professor Dr. José Carlos Teixeira, da 
Universidade de Toronto, e o Professor Dr. 
Victor Pereira da Rosa, da Universidade de 
Ottawa, escreveram com a colaboraçâo de 
vârios especialistas um novo livro sobre os 
portugueses no Canada, intitulado «The 
Portuguese in Canada», que foi lançado na 
Cozinha Velha, em Lisboa, com a presença 
do Eng. José Lello, Secretârio de Estado 
das Comunidades Portuguesas. 

Na fotografia, o momento em que o Dr. 
José Carlos Teixeira fazia a apresentaçâo 
do trabalho, sob o olhar risonho do Eng. 
José Lello e o ar de espectativa do Dr. 
Victor Pereira da Rosa. Mais uma jornada 
de grande importância para a 
Comunidade Portuguesa do Canada. As 
nossas felicitaçôes aos estudiosos e activos 
Professores José carlos Teixeira e Victor 
Pereira da Rosa. 

In the Ontario Superior Court of Justice, Court File No. (XHIV-183508CM, 
Messado et al. v. Resendes et al. 

Notice to: JoUo Resendes 

An action entitled Messado et al. v. Resendes et al. has been commenced 
against you. the action arises out of a motor vehicle accident that 
occurred on February 13, 1998 near the intersection of Lawrence Avenue 
and Bellany Road in Toronto. The Plaintiffs claim $750,000.00 In general 
damages for personal injuries resulting from the motor vehicle accident 
and $50,000.00 persuant to the Family Law Act, R.S.O. 1990, c F.3, as 
amended. 

You may obtain a copy of the Amended Statement of Claim and Notice of 
Commencement of Proceeding at the offices of Bogoroch & Associates, 
Barristers and Solicitors,Sun Life Centre, 150 King Street West, Suite 1707, 
P.O. Box 56, Toronto, Ontario, M5H 1J9. 

If you wish to defend this claim, your Statement of Defende must be 
delivered within 20 days of the date of this notice in accordance with the 
rules of the Court. In default of filing a Statement of Defence, you will not 
be entitled to notice of any further proceedings 

DATED at Toronto, this 8“* day of June,2000. 
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Planta usada hà 700 anos 
é nova arma contra o cancro 

Uma erva comum usada como 
medicamento hâ mais de 700 anos 
esta a fornecer aos cientistas uma 
nova arma na luta contra o cancro, 
disseram especialistas britânicos. 
Conhecida como borragem, a planta 
contém uma substância chamada 
âcido linolénico gama, GLA, que 
segundo estudos recentes revelaram 
pode matar as células de cancro do 
cérebro e da prostata e inibir o 
alastramento dos tumores malignos 
restringindo o crescimento dos vasos 

sanguineos. Num estudo envolvendo 
mulheres corn cancro de marna, os 
cientistas de Nottingham, na regiâo 
central da Inglaterra, descobriram 
que um cocktail de GLA e da droga 
anticancro Tamoxifen acelerou a 
resposta das pacientes. A borragem 
era uma erva popular na Idade 
Média, mas é agora mais cultivada 
pelas suas brilhantes flores brancas e 
azuis, e para a pesquisa e tratamento 
do cancro. No estudo de Nottingham, 
publicado no International Journal of 

Cancer, 38 pacientes corn cancro de 
marna tomaram oito capsulas orais 
de GLA, um total de 2,8 gramas 
por dia, e Tamoxifen. Os resultados 
foram comparados corn os de um 
grupo de controlo, que tomou 
apenas Tamoxifen. As mulheres 
que tomaram o cocktail tiveram uma 
reaçào clinica significativamente mais 
râpida do que a do grupo de controlo, 
o que levou a suposiçâo de que séria 
ütil em alguns tipos especificos de 
cancro de marna. O Professor Gordon 

McVie, director-geral da CRC, disse 
que as mulheres devem ser 
informadas a respeito dos beneficios 
potenciais do GLA, mas alertou que 
as pacientes devem consultar um 
médico e nâo se automedicar. 

DesGOdiflcaçâo do 
genoma vai revolucionar 

luta contra o cancro 

Estas drogas podem causar 
hemorragia cerebral em pessoas 
que têm problemas arteriais, 
alertam cientistas do Hospital 
Nacional de Londres Para 
Neurologia e Neurocirurgia. A 
équipa informa que, nos ültimos 
sete meses, tratou 13 consumidores 
de drogas que tiveram derrame, 
sendo que 12 deles sofriam de 
malformaçâo nas artérias 
cerebrais. Deste grupo, quatro 
morreram, um ficou corn graves 
problemas no cérebro e os outros 
recuperaram apôs a cirurgia. Os 
derrames acontecem quando um 
vaso do cérebro rebenta, causando 
a morte das células cerebrais ao 
redor, por falta de oxigénio. 
Dependendo da dimensâo da 
hemorragia, as consequências 
podem vacilar entre a perda de 
memôria, a invalidez, o coma ou 
até a morte. Os derrames sâo raros 

_ entre os jovens e, quando 

            

acontecem, geralmente sâo 
provocados por problemas no 
coraçào ou no sistema sanguineo. 
Os autores do estudo alertaram os 
médicos para estarem atentos a 
sintomas précoces que poderiam 
ser causados pelo uso de drogas. 
Os jovens que têm fortes dores de 
cabeça apôs usar anfetaminas. 
Ecstasy ou cocaina poderiam ser 
mais vulnerâveis a um derrame. O 
relatôrio que sera publicado no 
BMJ é o mais recente a destacar os 
efeitos letais destas drogas no 
sistema cardiovascular dos jovens 
aparentemente saudâveis. Calcula- 
se que de 25 a 30 milhôes de norte- 
americanos jâ consumiram cocaina 
e de cinco a seis milhôes recorrem 
à droga regularmente, segundo os 
pesquisadores britânicos, que 
acrescentam que o uso de drogas 
assumiu proporçôes "epidémicas" 
nos Estados Unidos e na Grâ- 
Bretanha. 

As investigaçôes em curso no campo 
do genoma vâo transfo^mar a luta 
contra o cancro, afirmou o 
responsâvel pelo Projecto pùblico do 
Genoma Humano (HGP), Francis 
Collins, em Bethesda, Maryland. 
"Temos hoje as ferramentas 
provenientes da revoluçâo genética e 
os recursos para aproveitar esta 
oportunidade corn mais sucesso que 
nunca", afirmou o cientista numa 
conferência sobre a genética e o 
cancro organizada pelos Institutos 
Nacionais de Saüde (NIH) norte- 

americanos. Num ponto da situaçâo 
sobre o trabalho do consôrcio 
internacional HGP para descodificar 
o genoma humano, o investigador 
indicou que o projecto pùblico jâ 
sequenciou, de forma ordenada, 19,3 
por cento do total, possuindo jâ o 
esboço de 67,4 por cento do genoma. 
A sociedade norte-americana Celera 
Genomics, dirigida por Craig Venter, 
anunciou que conta publicar até final 
de Junho a sequenciaçâo do genoma 
de forma ordenada. 

Aumento de derrame 
entre ievens é 

atribufde à cecama 
Os médicos estâo a 

enfrentar um 
aumento alarmante 

do numéro de 
derrames entre os 

jovens consumidores 
de cocaina, 

anfetaminas ou 
Ecstasy, conforme o 
estudo da ediçâo do 

British Medical 
Journal (BIV^J). 
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Continuaçâo da pagina 14 

ADÉIIA BOTELHO A PAIAÂO DO ACORDEÂO 

Adélia Botelho, no estûdio da CIRV 
na companhia de seu marido e do conhecido comerciante Antonio Bêlas. 

-É também compositora? 
-De certa forma... vou fazendo umas 
coisas. Tenho um problema, nunca 
gosto muito daquilo que faço. Se nào 
fossem os amigos talvez nunca tocasse 
coisas minhas. Sou um bocado 
exigente... 

Para sorte nossa logo apôs estas 
palavras, a nossa entrevistada 
começou a tocar um tema seu, 
chamado "O fado da Adélia"... Foi um 
gesto simpâtico e demonstrativo do 
seu talento. 
Adélia Botelho, actuou na Casa do 
Alentejo de Toronto e na Carassauga- 
2000, no Clube Português de 
Mississauga, com muito êxito, corn 
muito calor humano. 
-Gostou deste primeiro contacta corn 
os portugueses do Canada? 

-Sô corn uma pequena frase: Uma 
maravilha! Adorei, adorei, adorei... 
Uma estreia absoluta. Gostei imenso 
quer da cidade, da sua grandeza, do 
verde, e as pessoas foram de uma 
simpatia extrema. Adorei Niagara 
Falls. Resolvi tirar umas fotografias 
corn O meu acordeâo aproveitando a 
paisagem mas o vento e alguma chuva 
nâo colaboraram. As fotografias 
foram tiradas, vamos a ver... 
-Hâ conversaçôes para que volte? 
-Sim, falou-se jâ nessa possibilidade. 
Gostava realmente de voltar, vamos 
estudar o assunto. 
-Esta a pensar gravar? 
-Sim, tenho até o material feito, mas 
nâo ainda totalmente à minha 
vontade. Composiçôes minhas e de 
outros compositores... E um trabalho 
virado mais para a alegria, para a 

festa, corn o acordeâo 
clâssico, corn um fundo 
muito suave. 

Para terminar, Adélia 
Botelho tocou um 
corridinho do compositor 
Joâo Barra Bexiga, 
algarvio, intitulado 
"Amigos na Argentina". 
-A Adélia, tal como a 
Amâlia, fecha os olhos 
para interpretar? 

-É para uma maior concentraçâo.- 
Disse a rir.- Hâ dias em que nâo 
consigo tocar uma melodia da mesma 
forma duas vezes... Toco por müsica, 
sigo rigorosamente o que esta escrito, 
mas nâo consigo ser sempre igual, 
devido às emoçôes do momento, hâ 
tempos corn mais prolongamento, hâ 
pausas que ficam maiores, nâo sei, 
sou assim... 
-O espirito a mandar... Foi um prazer 
tê-la entre nos. Desejamos-lhe as 

maiores felicidades. 
-Muito obrigada. Eu é que agradeço 
toda a simpatia e, deixo aos 
portugueses, um beijo de amizade e 
os desejos para que consigam tudo 
quanto procuram. 
E partiu a jovem e bonita Adélia 
Botelho, uma profissional da müsica 
corn crédites firmados, uma 
seguidora de mérita de Eugénia 
Lima. 

JMC 

T-sh ïrts • Caps • Calendars • Matches 
Ptanners*Pens«Bags*Clocks Magnets and Moreül 

N^y SGEotos Iciz agera part» de <3r«cd 
^(«nodons pcoxi servir a comtmidCRie 
portuguesex em produtos d» pnmoçôo. 

10 Strada Rd. Urüt #6 
Woodbiidge. Ont., L4L 5WI 

Bus; (905) 850-9441 
F<nt; (905) 850-1774 

NiEUV SANTOS 
Sales Representative 
Unha em lorento (4161410-5032 

CHB'BOI-G 

CHEV-OLDS 

Contacte 
Victor Maciel 

ou 
Marcos Vinicius, 

os seus 
représentantes 

portugueses em 
West York 

Chev-Olds. 

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

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

A West York Chev-Olds 
faz agora os 

testes anti-poluiçâo 
para o governo 

do Ontario. 
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If* 
CARNEIRO 

21/3 a 20/4 
Esteja atento/a aos seus sentimentos 
mais profundos, siga seus instintos 
e seu coraçâo. Um membro da 
familia répété o refrao: "Amamos 
você." Um libriano tern um papel 
prépondérante no seu dia. 

TOURO 
21/4 a 20/5 

Seja discreto/a, nao faça 
confidências. Deixe que os outros 
adivinhem. Você esta em 
territôrio firme; nâo permita que 
os outros tentem fazer corn que 
perça o equilibrio. 

GEMEOS 
21/5 a 20/6 

I 4 

Aqueles que achavam que estava 
derrotado/a vâo ter uma 
desagradâvel surpresa. Você ainda 
nem começou a lutar. Ordenaçâo 
de prioridades, responsabilidade e 
promoçâo estâo na ordem do dia. 

lue 
CARANGUEJO Um projeto sera concluido para 

— sua grande satisfaçâo. Destaq 
para universalidade, idiomas 
estrangeiros e comunicaçâo. Um 
ariano faz parte desse cenârio 
dinâmico. 

r 
LEAO 
22/7 a 22/8 

Ciclo em alta. As circunstâncias 
estâo se voltando a seu favor. 
Acentue a originalidade, 
promoçâo pessoal, coordenaçâo de 
cores. Poderâ viver uma magnifica 
experiência amorosa. 

VIRGEM 
23/8 a 22/9 

Procure as respostas nos bastidores. 
Médité; tire um tempo para ficar 
sozinho/a. A situaçâo conjugal esta 
na berlinda. Nativos de Câncer e 
Capricôrnio têm um papel 
importante nesse seu momento. 

BALANÇA Destaque para bom humor, charme, 
23/9 a 22/10 mûsica. As pessoas precisam de 

você para preparar o ambiente 
destinado a uma seleçâo de 
qualidade. Um taurino tem 
importante participaçâo no seu dia. 

ESCORPIAO 
23/10 a 21/11 

m 
Escorpiâo -- Você transpôe 
obstâculos corn tal facilidade que 
alguns chegam a pensar que tudo 
nâo passou de uma encenaçâo. Um 
outro nativo de Escorpiâo também 
tem um quebra-cabeça para resolver 
e quer a sua ajuda. 

SAGITÀRIO Esteja preparado/a para mudanças, 
22/11 a 21/12 variedade de sensaçôes. Seu 

relacionamento amoroso esta 
ficando mais caloroso - cuide para 
que nâo esquente demais. Proteja-se 
de escândalos. 

22/12 a 20/1 
CAPRICÔRNIO E)ê toda sua atençâo a um familiar 

que se sente negligenciado. Coloque 
mûsica na sua vida, dance segundo o 
seu ritmo. Séparé dinheiro para 
reformar e decorar sua casa. E 
promova uma reuniâo familiar. 

AQUARIO Acentue o anticonvencional. Seja 
2tn a 19/2 pessoa enigmàtica, m^ntenha 

uma aura de mistério. Evite 
enganar-se em relaçâo às pessoas; 
procure enxergâ-las do jeito que 
realmente sâo. 

PEIXES 
20/2 a 20/3 

Dê uma olhada na mensagem para 
Aquârio - contém uma liçâo valiosa. 
No campo profissional, mais 
responsabilidade, mais produçâo e, 
conseqüentemente, aumento de 
remuneraçâo. Assuma o contrôle do 
seu destino. 

Émbora estas duos imagens pareçam idênticas, 
possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 
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10 U 12 HORIZONTAIS: 
l~Catres;excelso.2-E dai?; 
cebola-albarra;art.plural. 
3-Lista;crustaceos décapo- 
des. 4-Simb.quim. do erbio; 
nome de bebida,5-Oxido de 
calcio;contr.de senhor; 
Deus da Antiguidade Egip- 
cia.6-Lavras;guarnecer de 
asas.7-Ligar;Assim seja. 
8-Condutor de palanquim na 
India ;termo;prep..9-Vague- 
ar;forma arcaica de o.lO- 
Polvilhar de canela;anel. 
11-A mlm;formar em aias;a- 
ves corredouras.l2-Deseja- 
ramjsacrificio. VERTICAIS; 

1-Sem cabelo;rodeia de arame.2-Amaram apaixonadamente; 
numeral.3-Docura9fig.);parreira.4-Suspiro;cristalizar(a 
safra do sal).5-Cabelo branco;vigilia.6-Pedacos de lou- 
ca partidos;declaram.7-amimar;esfarelar.8-Levantar;imen- 
sidao.9-Sardenta;preposicao.10-Muito ouro;senhor.ll-Es- 
maga;uretèrico.12-Restos mortals;doce. 
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ANJOS ÔRAVAM 
NOVO ALBUM 

Os Anjos estao neste memento 
cm cstudio para gravar o segundo 

album de originals... 
O segundo album dos irmaos 

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

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

da NZ Produçôcs. 
Entretanto jd para a semana sai 

mais urn single do album "Ficarci", 
0 sexto, dcsta vcz o tema é 

"Numa Noite ao Luar". y 

Agora as 6“*fciras o ritmo c 
rAOsîCA 

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

apresentaçao de Jamie Iria 

Tudo 0 que seja 1007o Jovem ^Pesquisar Q 

Formados em Seattle, cm 1990, os Pearl Jam 
começaram por acidentc. Chris Cornell, dos 
Soundgarden, quis fazer um disco de homenagem 
a Andrew Woods, um amigo que tinha falecido 
devido a uma overdose. Woods tocava com Stone 
Gossard e Jeff Ament nos Green River e depois 
nos Mother Love Bone, e Cornell juntou estes 
dois müsicos a Mike McCready e a Eddie Vedder Sara gravarem "Temple of the Dog", o tributo a 

i/oods. Feito este disco, os recém-conhecidos 
membros de uma nova banda decidiram continuar 
a focar juntos por diversao, e assim nasceram os 
Pearl Jam* EddiS Vedder tornar-se-ia a figura de 
proa da banda, como vocalista, letrista e 
compositor. Tinha vindo da California para 
Seattle porque queria tocar numa banda, e os 
Pearl Jam eram um sonho tornado realidade. Num 
instante começaram a fazer os pritneiras partes 
das melhores bandas de Seattle, como os Alice 
In Chains. Por esta altura, a explosab do grunge e ; 
0 sucesso dos Nirvana levaram a umo caço às 
bandas por parte das editoras grandes, e os Pearl 
Jam beneficiaram disso, assinando com a Epic e 
lançando "Ten" em 1992. Este album destronou 
"Nevermind" das tabelas, e estabeleceu os Pearl 
Jam como a banda preferida do publico 
adolescente. Participaram em inumeros concertos ' 
oue adiaram o segundo album, entraram num filme 
("Singles", com Matt Dillon) e fizeram-se 
famosos. Pela altura em que "Vs." chegou as lojas 
em 1993, a procura era maior que a oterta, e 
"Vs." entrou directamente para o primeiro lugar 
do Top americano. Entretanto, o grupo havia 
começado uma parceria com Neil Young, tocando 
nas primeiras partes dos concertos de Young. Os 
Pearl Jam nunca esqueceram as suas humildes 
origens, e esforçam-se ainda hoje por monter 
uma imagem simples: costumam responder 
pessoalmente as cartas dos fas, e por mais do 

ue uma vez puseram os intéresses do publico à 
rente do lucro. Em 1994, por exempio, 

começaram uma guerra com a TicketMaster, 
agencia de concertos que domina o mercado 
americano. Os Pearl Jam constataram que os 
preços dos bilhetes para os seus concertos 
superavam em muito a capacidade f inanceira de 

? 

muitos fas, 
e 
recusaram- 
se a 
participar 
nesses 
concertos, 
tocando antes em sitios menores A batalha 
arrastar-se-ia por anos no tribunal, que acabou 
or dar razao à TicketMaster. Ainda em 1994, os 
earl Jam lançaram o seu terceiro album, 

"Vitalogy", que era o seu disco mais maduro ate 
entao. A raiva nas suas musicas continuava 
presente, mas ao mesmo tempo os Pearl Jam 
mostravam uma faceta mais adulta do que em 
”Tcn” ou "Vs.". Haviam conquistado a longevidade 
que muitos desejam mas poucos alcançam, e a sua 
carreira discogrdfica passou a reflectir isso. 
"Vitalogy",começou por sen vendido apenas em 
vinil, mais uma declaraçao de principios da banda 
que cobcava os aspectos comerciais em segundo 
lugor. So assim se comprêèpde a ousadia da 
edltora de Neil Yourw: o canadiano gravou um 
album com as Pearl Jom, "Mirror Ball", mas por 
razfes de prbmoçoo algo meSquinhas nao aparecia 
o nome da banda na capa, apenas o de Young. 
Este tipo de atjtude, ao mesmo tempo que 
garantia um sdlido culto, afastou os Pearl Jam do 
"Mainstream", e os dIbuns seguintes nao tiveram 
vendas tao fortes. ”No Code , de 1997 foi disso 
exempip, ao incôrrer por mais experimentalismo 
do que aquele que os fas do grupo conseguiam 
suportar. No ano seguinte|."Yielcl" voltava ao rock 
puro e duro, mas mesmo assim fot um relative 
fracasso quando comparodo OOS primeiros dIbuns 
dos Pearl Jam. Este disco fol apotado por uma 
digressao que motivou o lançamento de “Alive on 
Two Legs", de 1999, um registo ao vivo. Hoie em 
dia, os Pearl Jam continuam a ser uma das bandas 
mais dedicadas do rock, e os seus concertos so 
Ihes deram boa reputaçao pela entrega. Jd este 
ano, os Pearl Jam voltam d carga com mais um 
dIbum de originais, "Binaural", do qual extrairam 
como primeiro single o tema "Nothing as it 
Seems". 

da outoria de Jamie Iria 

Biografia 

Seguidores do movimento encabeçado pelos 
Nirvana na decada de 90, os Pearl Jam 

acabaram por ultrapassar a banda de Kurt 
Cobain em vendas... 
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SAÙDE EM SUA CASA 
DORES DE BARRIGA, SQFRIMENTO 
DOUTROS SQFRIMENTOS 

O sofrimento, seja ele uma 
simples sensaçâo de mal 

estar, ou uma dor violenta, é 
muîtas vezes causado, ou 
node ser a causa, doutros 
sofcimentos. Quando um 

bébé acorda repentinamente 
e começa a cborar e a 

contorcer-se aparentando 
dor pungente, a mâe, ao 

pensar que o ûlbo esté 
doente, começa também a 

sofrer e, ansiosa, corre para 
os serviços de urgências. 

Na sua ansiedade, enquanto espera a 
consulta, essa mâe pode começar 
também a sentir dores de barriga e 
uma vontade intensa e urgente de 
defecar. O bébé parece jâ estar bom, 
mas agora é a mâe que se sente 
doente. Finalmente, o médico diz à 
mâe que a criança esta saudâvel, sem 
qualquer problema. A mâe fica 
aliviada da sua preocupaçâo e da dor 
de barriga. 

Sâo assim as dores de barriga. Podem 
ser causadas por gases ao 
distenderem o estômago e intestino 
em crianças ou adultos sensiveis, 
como aconteceu corn o bébé de que 
falamos hâ pouco; ou podem ser 
causadas por stress, ansiedade ou 
preocupaçôes, também em pessoas 
sensiveis de todas as idades, como 
aconteceu corn aquela mâe ansiosa 
na urgência do hospital. Se o médico 
que examinou o bébé tivesse 
diagnosticado uma doença mais 
grave, ou o bébé tivesse de ficar no 
hospital, as queixas de barriga da 
mâe levariam muito mais tempo a 
passar. 

A côlica infantil aparece, em alguns 
bébés, entre os dez dias e os très 

meses de idade. É muito mais 
frequente no primeiro filho e nas 
primeiras semanas depois do parto. 
A falta de experiência e ansiedade da 
mâe contribuem para aumentar o 
problema. Ela, ao procurar calar o 
bébé corn a marna, o biberâo, ou a 
chupeta, vai contribuir para que este 
engula mais ar que, ao acumular-se 
no estômago, vai causar distensâo 
dolorosa, resultando em choro e 
contorçâo. A aparência é de grande 
desconforto que parece ser doença. O 
choro passa, e pode repetir-se muitas 
vezes, mas a sua ùnica consequência 
é a ansiedade da mâe. 

As dores de barriga sâo também 
muito frequentes em crianças entre 
os quatro e doze anos de idade e 
afecta 15 % dessas crianças. Muitos de 
nos, adultos, ainda nos lembramos 
das dores de barriga quando éramos 
pequenos. A dor pode ser severa e 
contribuir para muitas visitas 
repetidas às urgências dos hospitais. 
As vezes a criança vomita e fica 
muito pâlida. Dores de cabeça e de 
pernas podem aparecer ao mesmo 
tempo, ou de entremeio, corn as 
dores de barriga. Os testes de 
laboratôrio ou de imagem sâo 
negativos, quase sempre inùteis e, se 
feitos repetitivamente, sô vâo causar 
mais ansiedade e repetiçôes das 
dores. O melhor tratamento é ajudar 
a convencer os pais, e a criança, que 
essas dores de barriga, embora 
desconfortâveis, nâo representam 
qualquer perigo para a saûde. 

A fobia escolar manifesta-se 
geralmente sob a forma de dores de 
barriga quando a criança vai ou esta 
na escola. Muitas destas crianças 
gostam da escola e dos professores, 
mas ficam doentes quando la estâo, 

• por causa da ansiedade causada pela 

separaçâo da mâe. O melhor, talvez o 
ünico tratamento para este problema, 
é obrigar a criança a permanecer na 
escola, apesar do seu mal estar e 
dores de barriga. 

Apesar do avanço das técnicas 
laboratoriais, ou das imagens 
tomogrâficas computorizadas e 
outras investigaçôes sofisticadas, nâo 
existe melhor investigaçâo para uma 
dor de barriga do que um bom 
exame clinico. Quando o sofredor de 
dor de barriga aparece num 
consultôrio médico, é a histôria da 
dor, e o exame manual do doente, o 
que vai permitir ao médico a decisâo 
fundamental. É caso que nécessite 
visita ao hospital para investigaçâo 
ou tratamento; ou é um sofrimento 
temporârio e inofensivo? Nesta 
decisâo nâo podem haver düvidas. 

Embora as investigaçôes 
desnecessârias sejam préjudiciais, o 
nâo tratar a tempo uma doença 
cirùrgica urgente, como o apendicite, 
pode aumentar o sofrimento e, 
nalguns casos complicados corn 
ruptura do apêndice e péritonite, 
pode ser uma catâstrofe; a terminar 
na morte em metade desses casos. 

E por isso que qualquer dor de 
barriga nâo habituai, e de 
intensidade moderada ou severa, 
deve ser tratada corn respeito. Tal 
como a apendicite, também a ruptura 
de uma gravidez fora do utero 
(gravidez ectôpica), a ruptura de uma 
zona dilatada e enfraquecida da 
artéria aorta (aneurisma), a 
inflamaçâo da vesicula biliar 
(colecistite), a inflamaçâo aguda do 
pâncreas (pancréatite), a obstruçâo 
do intestino, a inflamaçâo e ruptura 
de pequenas saliências na parede 
enfraquecida do intestino 
(diverticulite), sâo urgências médicas 
ou cirùrgicas, que pôem em perigo a 
vida do doente se nâo for socorrido e 
tratado corn maxima prontidâo. 
Suprimir uma dor de barriga corn 
analgésicos potentes, sem saber a sua 
origem, é um erro perigoso. Pode 
retardar um diagnôstico, ou um 
tratamento urgente, e por em risco a 
vida. 

Outras dores de barriga, embora 
possam ser causadas por problemas 
sérios, onde nâo deve haver demoras 
no seu tratamento, nâo sâo urgências. 
Estâo neste caso muitos dos tumores 
malignos do aparelho digestivo, a 
hepatite, algumas pneumonias, a 
pancréatite crônica, as pedras nos 
rins e vias urinârias, ou algumas 

4. 
4 EGG ROLLS 

PORK FRIED RICE 
BEEF & BROCCOLI 

CANTONESE CHOW MEIN 
Æ^WEET & SOUR CHICKEN BALLS I\WE SPEAK PORTUGUESE^ 

[ ASK FOR FATIMA j 

FAST HOT DELIVERY 

(416)366-6633 

Por: 
Dr. César 
Nunes 
Cordeiro, 
médico 

doenças dos ovârios e bexiga. As 
dores de barriga associadas a 
diarreia, se forem agudas sâo ma 
maioria das vezes causadas por 
infecçôes corn bactérias ou virus: as 
gastroenterites; se forem prolongadas 
e recorrentes sâo geralmente 
causadas por doenças inflamatôrias 
intestinais, nâo infecciosas, como a 
enterite regional (doença de Crohn) 
ou a colite ulcerosa. 
Mas, de longe, a causa mais frequente 
de dor de barriga é o sindroma dos 
intestinos irritâveis, conhecida 
vulgarmente pelo nome de colite, um 
nome que nâo faz sentido, porque 
nâo é uma doença inflamatôria. 
Afecta cerca de 20 % da populaçâo 
adulta. Começa na juventude; é mais 
frequente em mulheres; e prolonga-se 
geralmente corn sintomas recorrentes 
ao longo da vida. Os sintomas mais 
frequentes, para além das dores de 
barriga, sâo a prisâo de ventre, a 
diarreia, ou estes dois sintomas 
opostos, em periodos alternados. A 
dor é geralmente pouco intensa, sô 
um desconforto, ou em forma de 
côlica corn altos e baixos entre 
periodos sem dor. Os sofredores da 
doença sentem corn frequência 
vontade de defecar e ficam mais 
confortâveis se conseguirem 
concretizar necessidade. Sâo pessoas 
muito sensiveis à dor visceral. 

Queixam-se de flatulência, mas nâo 
é, como mostram os estudos, que 
tenham mais gases, mas sim porque 
os sentem corn mais intensidade. 
Muitas destas pessoas sofrem do 
estômago, mas nâo têm ulcéra, nem 
inflamaçâo. Sâo também mais 
sensiveis às dores musculares, dores 
de cabeça, e a dores no peito 
originadas por stress. Metade destes 
sofredores, sofrem também de 
ansiedade e depressâo; muitos têm 
temperamento obsessivo compulsivo, 
corn uma personalidade meticulosa 
ou séria; outros ' sofrem de 
instabilidade emocional. 

Muitas das dores de barriga sâo 
sofrimentos, sintomas doutros 
sofrimentos, muitas vezes 
emocionais, mas algumas vezes de 
doenças do corpo. A arte do médico 
esta em distingui-los; e ao tratâ-los, 
para que nâo voltem, deve ajudar a 
resolver todos os sofrimentos que 
estâo na sua origem. 
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A «ACAPO» comunica à Comunidade Portuguesa que, por motives imprevistos e do foro 
privado, a artista Catarina Cardeal nâo pode participât nos festejos do Dia de Portugal. Por 
esta razâo, actuarâ em seu lugar, dia 10, no Bellwoods Park, Sarah Pacheco. 

A fim de evitar atrasos nos serviços, sempre inconvenientes para todos, o Consulado-Geral de 
Portugal em Toronto solicita a colaboraçâo dos utentes e Agêneias para que renovem os 
passaportes no prazo de 60 dias antes do terme de validade como a Lei prevê, evitando 
concentraçâo de pedidos. 

A Casa do Alentejo, em Toronto, realiza sexta-feira, dia 9, as marchas de Santo Antonio. 
Inicio de festa corn jantar. As marchas de outros clubes serâo bem vindas. 

A Parôquia de Sâo José de Oakville, realiza nos dias 9, 10 e 11 de Junho, a Festa em Honra do 
Divine Espirito Santo. No sâbado, bençào e distribuiçào das Sopas do Espirito Santo. 
Domingo, às 11:30 da manhà, cortejo da Mordomia, Missa, e serviço das Sopas aos Irmâos. 
Depois, variedades, folclore, procissâo das rosquilhas e nomeaçâo da Mordomia 2000. 

Pic-nic anual do Vasco da Gama de Hamilton, domingo, dia 11, no Romanian Park, Hwy 6 e 
Concession 10. Torneios, folclore, baile e sardinhada para todos. 

Em Ottawa, depois do III Torneio de Golfe - Dia de Portugal, a Embaixada de Portugal, a 
Delegaçào de Comércio Externe e Turismo, e o Château Laurier, realizam um Jantar de Gala, 
dia 12, às 18:30, corn a presença da Dra. Maria de Belém, Ministra para a Igualdade, inserido 
na Semana de Portugal, de Camôes e das Comunidades Portuguesas. 

The Portuguese Interagency Network, realiza dia 17 de Junho, na St. Christopher House, entre 
a 12 e as 14 h, a terceira fase da discussâo do projecto de Sucesso Académico da Parte dos 
Estudantes Luso-Canadianos. 
Info: (416) 530-6608. 

A Associaçâo Democrâtica Luso-Canadiana realiza nos dias 17 e 24 de Junho e 1 de Julho, 
arraiais dos Santos Populares, corn marchas, fados e folclore, sem faltar os petiscos à 
portuguesa. 

Rolinhos 
de Perü 

Ingredientes: 

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

Receita: 

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

Gelado de Café 
Pedreiros. 

Tel: 762-5947 
Pedreiros e operadores de empilhadora. 

Tel: 762-5947 Ingredientes: 
Pessoal para companhia de limpeza. 

Tel: 769-7293 

Carpinteiros corn minimo de dois anos de 
experiência. 

Tel: 284-3602 

Costureira. 
Tel: 638-4844 

Pessoal para limpeza. nas areas de Misssissauga, 
Brampton e Woodbridge. 

Tel: (905) 846-7796 

Pintores e ajudantes. 
Tel: 652-7913 

Pedreiros para companhia de construçâo. 
Tel: 531-9816 

Jardineiros. 
Tel: 603-1995 

Carpinteiros de acabamento. 
Tel: 569-4217 

Pessoal para limpeza de escritorios. 
Tel: 538-1777 

Excursâo ao Casinorama a 18 Junho 
Maria Diniz realiza mais uma vez, uma 
excursâo de autocarro ao Casinorama em 
Orillia. O autocarro sai da Michael Power 
Highschool, (Eglinton & Renforth) às 9:30 

h da manhà de Domingo 18 de Junho. 
Info: (416) 620-4235 

Atençâo 
Alu.ga.-se consultôrio de 
electrôlise com ou sem 

equipa.mento , 
em Xoronto. 

Info: (416) 516-1586 

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

Receita: 

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

Cabeleireira e de ajudante de salâo. 
Tel: 532-3433 
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SpoiUng de Braga 
apresenta-se a 
2 de Ageste 
O Sporting de Braga vai iniciar a prôxima temporada futebolistica 
a 05 de Julho, apresentando-se oficialmente aos sôcios a 02 de 
Agosto, revelou o director-desportivo do clube minhoto, Artur 
Monteiro. Segundo o mesmo responsâvel, os très primeiros dias 
serâo dedicados a exames médicos, intercalados corn treinos 
exclusivamente de componente fi'sica, seguindo-se 
posteriormente um dia de "folga". Entre 10 e 12 de Julho o plantel, 
que continua a ser orientado por Manuel Cajuda, vai cumprir um 
programa de treinos bi-diârios no Estâdio 1° de Maio, partindo no 
dia seguinte para o Bom Jesus, onde efectuarà um estâgio de 10 
dias. Apôs o estâgio, o primeiro jogo de preparaçâo esta marcado 
para 22 de Julho, trente ao Marco, em Marco de Canavezes, corn 
0 Sporting de Braga a jogar trente ao Gil Vicente très dias depois. 
Entre 28 e 30 de Julho, os bracarenses disputam o Torneio Cidade 
do Porto, este ano organizado pelo Boavista. Antes do arranque 
do campeonato, o Sporting de Braga tem agendados mais très 
jogos de preparaçâo: a 05 de Agosto trente ao Paços de Ferreira, 
a 09 corn o Desportivo das Aves e a 12 contra a Uniâo de Leiria. 

Vitor Baia em Aveiro 
O guarda-redes Vi'tor Bai'a é o «padrinho» do EUROPEUZITO de 
tutebol para crianças, iniciativa que vai movimentar em Aveiro 
dezenas de participantes de 10 de Junho a 02 de Julho. 
O «Europeuzito» de tutebol destina-se a crianças de ambos os 
sexos corn idades compreendidas entre os 7 e os 10 anos, que 
devem organizar-se em équipas de 4 elementos. 
O campeonato é disputado num mini-campo e os jovens nâo 
podem ter qualquer contacte ti'sico entre si durante os 8 minutes 
que dura cada partida, além de terem de respeitar as regras 
bâsicas da modalidade. Os très primeiros classiticados do torneio 
receberào material desportivo como prémio. 

Torneïos de 
Golfe 

A Federaçâo de Empresas e Profissionais LusoGanadianos realiza um 
Torneio de Golfe, no dia 27 de Junho que terâ lugar no Hockley Valley 
Golf and Country Club. 
Os proventos deste torneio destinam-se a organizaçôes de caridade. 

O présidente da Assembleia Gérai do Canadian Madeira Club-Madeira 
House Community Centre, José Eduardo Silva, informa os amadores do 
Golf de que vai ter lugar no sâbado, dia 8 de Julho, o «III Torneio 
Canadian Madeira Open-2000». 
Para inscriçôes podem contactar pelo telefone: (416} 533-2401, depois das 
6 horas da tarde. 
Bons prémios para além do excelente convivio. 

V J 

Que o Portuguese Canadian Credit Union paga os melhores 
juros da banca jà 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, hojc vamos falar de cmpréstimos e 
começaremos por dizer que oferecemos as 

melhores condiçôes possfveis: 

Quais sâo os seus prôximos pianos?: 
-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: 
ninguém bate o 

EstabKshtd 1966 

hâ muitos, mas câ na capœira de Toronto 
do Ffertuguese Canadian Credit Union! 

PORTUGUESE CANADIAN CREDIT UNION 
m cslln* St, Toronto. Ontario, Canada IWQ1C4 Toi.: (4ie) 9334245/ Rataat (419) 533-7431 / Fax: (416) 9334576 
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Os North Mississauga ganharam 
a ‘Taça do Mini-Mundiai 2000” 

Realizou-se nos dias 3 e 4 de Junho Brampton, Glen Shields. A cada uma 
um mini campeonato mundial no dessas equipas foi dado o nome duma 
Esther Shiner Stadium em North naçào que participou no campeonato 
York, onde participaram 32 equipas de 1998. 
de todas as partes do sul de Ontario, 
ou seja aproximadamente 500 Coube a North Mississauga Bulls que 
jogadores nascidos no ano de 1989. jâ tinha ganho os ültimos dois 

torneios de Richmond Hill, a 
As equipas eram de North distinçâo de ser nomenada a equipa 
Mississauga, Dixie, Pickering, do México. Foram eles que ganharam 

o 1° torneio do mini campeonato 
mundial, completando assim o seu 
“hat-trick” de très vitôrias 
consecutivas. Roberto Rufino, filho 
de micaelenses, da equipa de 
Brampton, foi nomeado o melhor 
guarda-redes do torneio. 
Esta 7* ediçâo do torneio foi dirigida 
por Faye Gardner, que dedicou este 
trabalho à memôria de Ted Coombs 
que morreu de ataque de coraçâo em 
1992. 

Muitos parabéns à equipa de North 
Mississauga Bulls (México) e boa 
sorte no começo do campeonato da 
liga South Region que começa esta 
semana. 

Parabéns ainda a Joey de Melo que 
mais uma vez foi o “mvp” (melhor 
jogador) do torneio, que recebeu a 

O treinador Mario Fetro corn Roberto Rufino, respectiva taça e ainda a bola que 
0 melhor guarda-redes do Mini-Mundial e serviu para disputar o encontre da 

Joey de Melo, o melhor jogador final. 

"TAçA CAMOES" 
Resultados das finals da Taça Camôes-2000 
Terminaram no passade domingo os torneios de futebol referentes à 
Taça Camôes2000, realizaçâo da ACAPO. 
Em senhoras, a equipa feminina do CLUBE PORTUGUÊS DE 
MISSISSAUGA sagrou-se vencedora ao bâter na final a equipa do 
Académico de Viseu, por 6-2. 
Em masculines, Sub-14, o SPORTING C.P. DE TORONTO venceu o 
torneio ao bâter o Portugal '96, por 11-2. Nos Sub-17, o CLUBE 
PORTUGUÊS DE MISSISSAUGA conquistou a Taça Camôes ao vencer 
na final o F. G. do Porto de Toronto, por 5-3.Em veteranos, a luta travou- 
se entre o Peniche e o C. P. de Mississauga e, o vencedor foi o PENICHE 
que bateu o adversârio, por 5-3. 
Nos seniores, a Taça Camôes foi para o PORTUGUESE UNITED que 
venceu o Connection, por 3-0. 

Parabéns aos vencedores e honra para os vencidos. V   J 
□liveira Rental 

Cottage: Summer &\WinterJ^ishing 

►Aluga-se Barcos a Motor 

►Excelente Lugar para pesca 

►Aluga-se Casa de Campo 

►Verào & Inverno 

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

DESPORTO 25 

0 treinador Julio Gouveia junto dos seus alegres jogadores, vencedores do Mini-Mundial 2000 

' Assine e divuilgue 1 

! O MILÊNIO ! 
* Assinatura anual no Canada, por apenas $48, GST incluido, * 
1 para os EUA $75 e Europa $130. | 

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

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

t Propriedade e direçâo de um ex-agente, 
John Zadkovich; 

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

$ Fluente em português; 

t Preços acessiveis; 
$ Advogado disponivel para defesa criminal; 

Considera-se culpado? 
Poderâ receber uma multa... mas nâo sera condenado. 

O U telefone fora de haras para 

C4i63 8^7-SB68 

3045 Southcreek Road, Unit 3 
Mississauga, On 
L4X 2X6 (Auto-estrada 427 e Dundas) 
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O XI Campeonato da Europa em Portugal estreia-se no dia 12 de Kuip, em Roterdâo, pelas 15:45; 
Futebol, EURO-2000, a decorrer Junho, às 15:30, no Estâdio frente à Alemanha. 
na Bélgica e na Holanda de 10 de Phillips, em Eindhoven, contra a No fim-de-semana 17 e 18 de 
Junho a 2 de Jillho, tem a Inglaterra. Junho, dias do Summerfest'2000 
participaçâo da équipa nacional de Depois, dia 17 de Junho, no da CIRV-fm, em Toronto, haverâ 
Portugal. Portugal estâ no dificil Estâdio Communal, em Charleroi, um écran gigante no parque para 
Grupo onde se encontram contra a Roménia, às 13:00 horas. que os portugueses possam ver o 
também Inglaterra, Roménia e E, finalmente, nesta primeira fase, jogo Roménia-Pdrtugal, a contar 
Alemanha. dia 20 de Junho, no Estâdio De para o EURO'2000. 

EURO'2000, Portugal em acçSo ' SUECA 
inter-Glubes 
Resultados da 2*Jomada 

Arsenal A 
Arsenal B 
BiU’celos 
AC Viseu A 
Ass. Dem. 
C. Madeira 
Benfica A 
\' Setubal A 
Sporting A 
Sporting B 
S(*tubal B 
Porto .AL 
Benfica B 
Porto B 
AC Viseu B 
C. Alentejo 

V 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
0 
0 ' 

3 
2 
2 
3 
2 
0 
2 

D 
1 
2 
2 
0 
2 
» 

1 
3 - 
3 
0 
1 
2 
0 
1 
3 
1 

Classifîcaçâo actual 

1 ° Sporting B lOpontos 
2“ Benfica B e Casa do Alentejo 
8 pontos 

Noite dos Servioos de Emergência 

mm 
CTIM 

OS PRlMSmOS 1000 ESPECTAOORES RECEEERÂO ORÂTIS 

mrTTTnn#\o TT A Y YSIS JROL VJ Jt Jt JMI VF JHlFJnliJRHLJLVJrSII^ 

Mande oti a sua respo«ta à redac^âo de e levante o$ $eue bilhetes 

TICKETS * TICKETMASTER (416) 672*6000 
LYNX HOTLINE AT (146) 2S1*GOAL (4626) 
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1 •t' T ♦ i i 

Campeonato Nacional de Futebol II divisâo B 
Cla$$Uicaçô€$ (Zona Norle) Oassiflcaçôcs (Zona (entre) 
CL EQUIPA 

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

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

68 
59 
49 
48 
47 
44 
42 
42 
42 
41 
41 
39 
37 
37 
37 
36 
35 
32 

Resultados 
Caçadores Taipas - Vilanovense, 4-1 
Marco - FC Porto "B", 1-0 
Leixôes - Famalicâo, 0-5 
Fafe - Ermesinde, 0-0 
Trofense ■ Vizela, 2-1 
Canelas • Sporting Braga "B", 0-1 
Joane - Lourosa, 8-2 
Vianense - Lixa, 1-0 
Infesta - Sandinenses, 3-3 

33* jornada 

Caçadores Taipas 
Vilanovense 

FC Porto "B" 
Famalicâo 
Ermesinde 

Vizela 
Sp. Braga "B" 

Lourosa 
Lixa 

Sandinenses 
Marco 
Leixôes 
Fafe 
Trofense 
Canelas 
Joane 
Vianense 
infesta 

CL EQUIPA 

1 ÔVARENSË 
2 VILAFRANQUEN 
3SARJOANENSE 
4FEIRÉNSE 
SOLfV.BAlRRO 
6 SPPOM8AL : ^ 
7ACAD.VISEU 

r e OLIVEIRENSE ■ ^ : 
• 9:ARRIFANENSE 

10 TORRES NOVAS 
11 LOURINHANENSE: 
iàMARINHENSE 
T3 CÂLDAS : 
iACUCUJÂES 
t$:TORRÊENSE 
16 BENEDfTENSÊ 
17CAMARATE 
18 PENICHE 
19 AGUEDA 
20GUARDA 

36 
:3e 

36 
36 
36 
36 
36 . : 
38 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 ; 
36 
36 
36:-: 
36 

74 
61 
59 
59 
58 
56 

-:S5" 
64 
54 
52 
50 
47 
47 
40 
39 
39 
38 
37 
36 
31 

RftsuUacUifl 
Torres Novas - Perwdie, 1-0 
Cuûüjâes - Torreense, t-0 
Olfvetfense - Arrlfanensa, ; 2*1 : ■ 
Caidas - Quarda, 5-0 
Oltvelra Bairro - Marinhense, 6-0 ^ 
Sp. Pombal - San^ançtise, 1-2:V : 

. Ovàrons© - Berieditensa, 0-0 
Agueda - Camafaie, 3-0 
Lourinhatwtse * Vilàfrartquense, 1*1 
\^d. Viseu - Fôirense, O-O , 

37*jornada 

Torres Novas 
PédkSie 

Torreense > 
Arrifanensé ; 

Quarda 
; to 

: 'Sanjoartonse: 
; Benaditensè;;:: 

Aguiasf Camarate > 
VitafrarKiuense 

Classilicaçôcs (Zona $ul) 
CL EQUIPA J 

Felrèosô,.:;;:::',,,iF;ÿ 
CüCü|âes::;: : : 
OliveirOnse ■ 
CakJâS. 
Oliveira do Belrra ; 
Sp, Pombal : : : 

Agueda • 
Lourinhanenso 
Acad. Viseu - S 

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

36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 

80 
69 
66 
64 
60 
59 
58 
58 
55 
53 
49 
46 
45 
44 
42 
41 
31 
31 
23 
17 

Resultados 
Câmara Lobos - Oriental, 2-3 
Benfica "B" - Uniào Madeira, 1-1 
Operârio Desp. - Ribeira Brava. 2-1 
Juventude • Alcochetense, 1-3 
Louletano - Lusitânia, 3-0 
Machico - Amora, 3-2 
Olhanense - Estoril-Praia. 1-3 
Nacional Madeira - Barreirense, 2-0 
Sesimbra ■ Camacha, 3-1 
Maritime "B" - Portimonense, 2-2 

37* jornada 

Câmara de Lobos 
Oriental 

Uniâo da Madeira 
Ribeira Brava 
Alcochetense 

Lusitânia 
Amora 

Estoril-Praia 
Barreirense 

Camacha 

Portimonense 
Benfica "B" 
Operârio Desp. 
Juventude 
Louletano 
Machico 
Olhanense 
Nac.da Madeira 
Sesimbra 
Maritime "B" 

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

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

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

67 
61 
53 
52 
48 
48 
47 
45 
45 
44 
44 
44 
43 
43 
41 
37 
37 
36 

Série B 
CL EQpiPA 

1 PAREDES 
2 GONE OMAM 
3 LQUSADA 

:::.4'Pi&P<5 
SDRAG^SSAN^ 

7 PEDRCXIÇOS 
^^ VILA RÈAL: : 

LAMEGQW-y'^ 
10T.MONCORVO 
11 RIOTINTO 
12 AVINTES 
13ESMORIZ 
14 AMARANTE 
15 

ms RÉGüA :: 
17CASTMAIA 
18L08Â0 

'"34;:v 
v.34;:;: 

34 

>:34> 
34 
34.x 
34 
34 
34 

:'34'' 
34 
34 
34 
34 
34 
34 

74 
7? 
71 

P61 , 
59 
S? 
51 
SI 
50 
50 

"M: - 
40 
39 
37 
35 
30 
22 
n 

Sériée 
CL EQUIPA 

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

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

61 
61 
59 
57 
55 
52 
52 
48 
48 
47 
44 
43 
42 
42 
38 
35 
35 
20 

Série D 
CL EQUIPA 

I FATIMA : ^ 
2ALCA(NS 
3 PORTOMOSENSE 
4 BENFICA CB 
5 E.PORTALEGRE 
6 FAZENEÆNSÊ 
7 FERRÔVÿM^IOS 
8CORUCHÊNSE 
9 Ü TCHWAR 
19 VIT.SERNACHE 
II ü:SANTARÉM 
12 8IDOEÎRENSË 
13 ALCANENENSE 
14 CARW«3UEÆL 
15ÂV1SENSES : ï : 
16RIACHENSE V- 

77PONTERROL. 
181DANHENSÊ 

■M'"- 
34 
34 
34: ; 
34 

'V.34x. 
34 

x34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 i 
34 
34 

n 
67 
62 
81 
57 
46 
45 
43 

: 43 X 
41 
38 
38 
38 
31 
30 
29 
27 

Série E 
CL EQUIPA 

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

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

80 
60 
51 
51 
49 
48 
47 
46 
45 
44 
43 
42 
42 
42 
42 
37 
34 
29 

SérteF 
CL EQUIPA 

1 SEIXAL 
2 LUS.ÉVORA 
3 PES,CAPARICA 
4ESTRELAVN 
5 DESRBEJA 
6 P1NHALNOVENS 
7 OURIQUE 
8 VASCO GAMA 
9 ALMANSILENSE 
10 QUARTEIRENSE 
11 PALMELENSE 
12 LUSITVRSA 
13ALMADA 
14 U.MONTEMOR 
15 E^.LAGOS : 
16ALJUSTRa. 
17 PORTEL 
181AGOA 

34 
34 

:':34> 
34 
34 
34:::- 
34 

:.x34' ' 
;"34:' 
:;:34 
34 : 
34 
34 
34 

.:>':34 
34 
34 
34 

75 
72 
71 
64 
59 
52 
51 
49 
48 
48 

..47 
47 
42 
41 
40 
17 
15 
13 

Maria Fonte - Juv. Ronfe, 4-1 
Vilâverdense - Serzedelo. 2-0 
Valenciano - Bragança, 1-0 
Limianos ■ Sâo Martinho, 1-0 
Aguias Grai^ - Merelinense. 1-1 
Ribeirâo - Monç^o, 4-1 
Macedo Cavaleiros • Cabeceirense, 2-3 
Pevidém ■ Amares, 1-1 
Montaiegre - Vieira, 1 -2 

Lousada - Ësmoriz, 3-2 
Vaionguense - Gôfidomar, 2-1 
Régua * Torre Mortoqeva» Ô-1 
Pfâeâ;i:iD!Fagôe5l;: Sarrdihenses. 2-1 . 
Pôdras Rubraa - Casteio Mata. 4-2 
Awmos' i VUa. Riââ}^::2*Û. •. : ::::-x 

vPaf^des - Sp^làfnego, 

Amarante ■ Pedrauços^ 3-2 

Sâo Roque - Mirandense. 3-2 
Vouzelenses - Tourizense, 2-3 
Mangualde • Avança. 0-1 
Sâo Joâo Ver - Fornos Atgôdres, 0-1 
Mileu - Estarreja, 4-1 
Uniâo Coimbra - Meathada, 3-3 
Valecambrense - Cesarense. 2-3 
Oliveira Hospital - Oliveira Frades. 7-2 
Sourense ■ Anadia, 2-2 

Senf. Cast. Branco * FerfovEârios» 5-0 
' Fétima:- Uniâo Tûfnar. 2-0 :x;::l;;>;y:: 
Fazêndensa - Alcanenense, 2-2 
Corucrfiense - PtHtomoswiS®, 2*1: ; 

: Semàche - Uniâo Sahtârérn, 4-i; - : I 
: Bidoôtfense - Avisertses, 3-î.; < 
: Estrela » Caranguejaira» 1*1 

: ; :Pontorrolensô - kJanhense, 1-2 
xRiachenser Alcalnâ^ 4-2 

Fanhôes - Sâo Vicente, 3-0 
Loures • Pontassolense, 3-4 
O Elvas - Samora Correia, 1-0 
Atlético - Olivais e Moscavide, 1-1 
Mafra -1® Maio, 2-1 
Portosantense • Real, 1-3 
Vialonga - Futebol Benfica. 0-0 
Sintrense - Sacavenense, 0-2 
Casa Pia - Cacém, 2-0 

;':Aliustféiénsô::*::LÆu5ida, : 4^1 . :x.: v:::-::::^ 
PInhâlnovènse - &pôrança Lagos, 8^2 
Porto! • Uniâo Montemof, 1-3 • 
Sôixal TÀimansilôhso, ■ 3* i:;' : 
Pescadores * AJmada, 1*0 

X Quartolronse • Patmeidnsa. ï : < 
Estrela Vendas Novas - Lus. Évora, 3*3 
Lusüano VRSA - Vasco Gama, 1-0 
Desp. Beja - Ourique, 2*0 

Europeu'2000 
Resultados e classificaçao do 
grupo “A” do 44° Campeonato 
da Europa de hôquei em 
patins, que decorre ate 10 de 
Junho em Wimmis, Suiça: 

GRUPO A 

- 05 Jun: 
Suiça - Inglaterra, 7-0 
França - PORTUGAL, 1-2 

-06 Jun: 
PORTUGAL - Inglaterra, 17-1 

- 07 Jun: 
Suiça - PORTUGAL, 1-4 

Classificaçao: 
1. Portugal 6 
2. Suiça 2 
3. França 0 
4. Inglaterra 0 
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iMUiB! 
Deu gosto ver o jogo entre o Lynx e o 

Connecticut. Tinhamos dûvidas devido a 
ser um jogo a uma quinta-feira e ao meio- 

dia mas, aHnal, foi batido o recorde de 
assitência: 6.012 pessoasi 

o guardiào do Toronto Lynx, Théo Zagar, entra em campo entre filas dejovens que encheram o 
Varsity Stadium de alegria, cor e ruido feliz. Uma festa dentro dafesta dofutebol! 

Porquê? 
Porque foi o dià dedicado aos jovens 
das escolas e, mais de 5 mil crianças, 
de idades compreendidas entre os 8 e 
os 15 anos de idade, encheram o 
Varsity Stadium de cor, alegria e de 
gritaria. Uma festa dentro de outra. 
Até os jogadores sentiram esse 
ambiente de paixâo e deram um 
espectâculo futebolistico diferente, 
para melhor. Corn velocidade, sempre 
corn pressâo sobre o adversârio, os 
jogadores d'os Lynx foram criando 
oportunidades suficientes para 
justificar a vitôria, por 4-1. Barker, 
Vignsevic, Ashton e Benjamin, 
marcaram pelo Lynx, enquanto Eric 
Barbier, nos ültimos minutos da 
partida, marcou para o Connecticut 

Wolves, altura em que o jogo estava 
«adormecido», tudo à espera do apito 
final. Justo! 
Nos Toronto Lynx salientaram-se o 
guarda-redes Théo Zagar, os defesas 
Vincello e Adrian Serioux, os médios 
Hooper e Ashton, e na frente, 
Francisco Santos e Vignsevic. Os 
Wolves, que remaram contra a maré, 
sô os brasileiros Macedo, Fernandes e 
Pedro Oliveira, tal como Eric 
Barbiéri, se «salvaram» no meio de 
tào grande caudal de jogo dos 
adversârios. 
No domingo, contra o Pittsburgh, 
nova casa bem «recheada» de pùblico 
e nova vitôria, desta vez, por 2-0. A 
équipa é jovem mas sabe o que quer. 
O primeiro golo foi apontado por 
Francisco Santos e, o golo da 
confirmaçâo, por Brian Ashton. Em 
beleza! 

Na «Eastern Conference», os Toronto 
Lynx mantêm-se na frente corn 22 
pontos (5 vitôrias e um empâte. 4 
pontos por vitôria, um por empâte e 1 
ponto de bônus quando vence por 3 
ou mais golos...). 
Domingo, dia 11 de Junho, às 19:30, 
noite dedicada aos Serviços de 

Joâo Vieira Pinto, apôs 8 anos 
ao serviço do S. L. e Benfica, sai 
do clube, segundo dizem, de 
comum, acordo. O divôrcio 
consumou-se apôs um periodo 
de “nuvens e negaças”... 

Correcto? Injusto? 
Sô o futuro o dira. De qualquer 
modo era um epüogo hâ muito 
esperado. Sentia-se no ar que 
havia algo de errado entre Joâo 
Pinto e o Benfica. Muito 

Emergência. Va até ao Varsity 
Stadium e leve consigo a mulher, os 
filhos, os amigos, para que o futebol 
entre nôs seja uma realidade. 
Estejam atentos. Na CIRV-fm e em O 
Milénio hâ bilhetes corn fartura para 
oferecer. Vejam como é! 

JMC 

dinheiro para pouco serviço? 
Mau ambiente no balneârio? 
Um pouco de tudo e...nada? 
Para quê especular perante 
factos consumados? O Joâo 
Pinto nâo terâ dificuldades em 
encontrar novo clube e manter- 
se no topo e, o Benfica, nâo 
deixarà de ser o que sempre foi 
e é, um grande e popular clube. 
Dai toda a grandeza dada ao 
acontecimento. Muita conversa 
fiada para vender papel... 

TRÂNSITO ? NOTÏCIAS ? 
TEMPO ? DESPORTO ? 

INFORMAÇÂO PERMANENTE 

CiRV 
R A D I 
INTERNATIONA 

ft 
TORONTO 

TORONTO'S MULTtC 

NOVE HORASi OiÂHiAS 
DE RADIO AO SERVIÇO 
DA CULTÜRA 
PORTUGUESA 

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

CIRV-FM.....A ESTACÀO 
DO FUTURO!!? 

(/LTUSAL SUPER MIX 

SERVINDO MAIS 
DOZE GRUPOS 

ÉTNICOS 
AO SUL DO 
ONTARIO 

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

imi PORTÜGUÊS RADIO E lïLEVBÂO 


