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Wine Festival 
Decorreu na cada vez mais refinada zona da Bloor e 
York, O festival dos vinhos, denominado SANTÉ Bloor & 
York Wine Festival. 
Présentes varias companhias portuguesas, tais como, 
Quinta do Vale Dona MariEi, Sogrape, Quinta do Crasto, 
Caves Aliança, Quinta dos Roques e 
Fonseca Porto. ^ Pàgina 10 

Mario Neves (Caves Aliança) e> 

JofiJtntônio Lamas (ICEP) 

SANTÉ Bloer & Yerk iOlÔBRITÔÏançlCD 

Com um ambiente caloroso e amigo, Joâo Brito apresentou aos Orgâos 

de Comunicaçâo Social de lingua portuguesa, o seu seg^undo CD de 
fados, intitulado "Saudade das saudades". O cu:ontecimento teve lugar 

no Restaurante Cataplana, em Toronto, com a companhia algnns 

autores e compositores dos sens fados, imprensa, artistas e amigos. 

^ Pagina 17 

ANTÔNI0 GUTERRES e PS 
em comum acordo 
Terminou o Congresso do 

Partido Socialista com o resulta- 
do final esperado por todos, ante- 

cipadamente. Antonio Guterres, 

Primeiro-Ministro de Portugal, 
mantém-se como lider incontes- 
tado do Partido Socialista 
Português. Apôs o discurso de 
encerramento de Antonio 
Guterres, a oposiçâo "entendeu" 
que poderâo ter lugar eleiçôes 

antecipadas mas, Guterres e os 
"guterristas", nâo afinam pelo 
mesmo diapasâo. Um mar cor-de- 
rosa... 

^Pàgina 3 
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sem vertebras 

Onde anda a moral? Onde para o espirito da 
Lei? 
De JUSTIÇA nem vale a jrena falar, é "coisa" 
que jâ nâo existe em muitos dicionârios do 
homem e da mulher! 
Um jovem amigo nosso, casado corn uma amiga 
nossa -um casai conhecido da comunidade mas 
que nâo devemos mencionar os nomes por todos 
os motivos e mais um!-, entraram em "colisâo" 
por razôes que sô a eles diz respeito, separaram- 
se e divorciaram-se... Até aqui, tudo bem (mal). 
Entraram em cena os senhores advogados, tudo 
licou de pernas para o ar. A tâo apregoada 
igualdade entre o homem e a mulher resultou, 
como sempre, a favor da mulher. Os filhos do 

casai para a màe, o pai a pagar para os filhos e 
para a mâe, a casa para dividir ao meio e... o 
pobre pai, a poder ver (e tê-los) os filhos, de 
quinze em quinze dias! Também, tudo normal, 
é a sociedade que temos Mas, tal como 
estipulou a 'lei das igualdades', o pai nâo 
poderia chegar-se à ex-mulher "x" kilômetros, 
nâo deveria falar-lhe, etc, etc... 
Quis o destino que a irmâ do ex-marido 
marcasse data para casamento e, naturalmente, 
desejou que as crianças participassem no 
evento, como 'daminhas" de companhia. Deu 
disso conta ao irmâo e, este, corn a maior das 
naturalidades, quando foi buscar os filhos (no 
seu fim de semana!) junto da sua ex-mulher, 
explicou-lhe o que se passava e pediu-lhe até 
para mudar no fim de semana do casamento 
(coincidia corn a estadia dos filhos corn a mâe), 
para que as crianças pudessem estar no 
casamento da tia. 
Pouco depois, a Policia dos 'bons costumes câ do 

burgo' apareceu ao ex-marido e levou-o para a | 
prisâo, onde esteve 4 dias! Meu, Deus, por pedir- 
Ihe que mudasse a sequência da guarida das 
crianças num fim de semana para participar 
num acontecimento familiar? Como é possivel 
que uma mulher e mâe, jâ divorciada e corn 
todos os direitos a seu favor, seja capaz de 
cometer uma imoralidade destas ao seu ex- 
marido e, especialmente, aos filhos de ambos? 
Sim, os filhos sâo de ambos e sâo inocentes 
quanto ao drama dos dois! Que Policia de "bons 
costumes' temos entre nos que nem consegue 
'1er o espirito da Lei' de modo a que saiba 
contornar um facto odioso deste género, sem 
limites? 
Até onde iremos nesta "igualdade" de direitos? 
Esta mâe e esta policia nâo terâo remorsos das 
atitudes que assumiram? Sera que conseguem 
passar um DIA DA MÀE... em paz? Que Deus 
os ajude! 

JMC 

OLâ, GENTE FIEL E AMIGA! 

Finalmente, chegou o 

calorzinho. Bem bom. 
Jà vamos começar a preparar 
malas para as férias, vamos 
pensar nos piqueniques que se 
avizinham, nas marchas 

populares que estâo perto, 
sardinhadas e BBQs ao ar livre, 
enHm, um sem nümero de 

coisas que dâo mais jeito no 
Verâo. MîIS como ainda nâo 

chegamos là, falemos das 
outras... 

O Grupo Organizador do "IX 
ENCONTRO DE PROFESSORES 
DE PORTUGUÊS DOS E.U.A. E 
CANADA - TODOS", enviou-nos 
um comunicado de agradecimento 
aos Patrocinadores, Colaboradores 
e à Comunicaçâo Social. Nos é que 
agradecemos o empenho que 
mantêm para que a lingua 
portuguesa seja uma realidade 
neste Continente. Pelo menos em 
O Milénio, é assim que sentimos! 

^ Segundo avaliaçôes feitas, o 
acolhimento/recepçâo aos 
participantes obteve os 85% de 
qualidade; o alojamento, os 100%; 
qualidade das liçôes pedagôgicas, 
na casa dos 75%; o Jantar de Gala, 
chegou aos 75%; a organizaçâo do 
ENCONTRO, conseguiu os 90% e, 
a avaliaçâo global do Encontro, 
também os 90%. Isto é, uma média 
de qualidade positiva em todas as 
suas vertentes. 

Parabéns a TODOS. A sugestâo de 
que tenha lugar na cidade do Porto 
- a Cidade da Cultura Europeia-, o 
proximo Encontro, o décimo, é 
optima. Juntava-se o ütil ao 
agradâvel. Fazemos votos para que 
o Dr. José Manuel Conceiçâo nâo 
"esqueça" o recado e o leve a quem 
de direito... 

O VITORIA Sport Club of 
Toronto homenageia sâbado, dia 12 
de Maio, Nossa Senhora de Fâtima 
corn a actuaçâo de uma 
Filarmônica da Comunidade. 
Haverâ o tradicional serviço das 
Sopas do Espirito Santo. Fim de 
festa corn müsica para dançar. 
No domingo, dia 13, excursâo ao 
Santuârio de Nossa Senhora de 
Fâtima, em Bufalo. Saida da sede 
do Vitôria de Setûbal às 08h30 e 
regresso de Bufalo pelas 17h00. 
Preço por pessoa: $22. dôlares. 
Informaçôes e réservas: 416-534- 
4417. Boas festas e boa viagem! 

O conhecido artista plâstico PAIVA 
DE CARVALHO expôe pinturas 
suas a ôleo e aguarela, de 11 de 
Maio a 6 de Junho, na Oakville Art 
Society Gallery, em Oakville. 
Domingo, dia 13 de Maio -Dia da 
Mâe-, haverâ uma recepçâo de 
abertura na Galeria, situada no 560 
Bronte Road, logo a seguir ao 
cruzamento corn a Speers, em 
Oakville. A recepçâo, com 
refrescos, vinhos portugueses e 
petiscos, serâ entre as 15h00 e as 

18h00. Info: 905-827-5711. 
As nossas felicitaçôes a Paiva de 
Carvalho. 

A Associaçâo dos Estudantes 
Portugueses da Universidade de 
York realiza o seu Jantar Anual de 
convivio e entrega de Boisas de 
Estudo. O jantar terâ lugar no New 
Casa Abril, dia 25 de Maio. 
Informaçôes, inscriçôes e réservas, 
por intermédio Silvey dos Santos: 
416- 539-9398. Participem nos 
acontecimentos dos estudantes 
universitârios portugueses. 

RECENSEAMENTO. 
Jâ recebeu o Questionârio de 
Recenseamento (CENSUS'2001) 
que terâ lugar, terça-feira, dia 15 de 
Maio de 2001? 
Nâo esqueça de o preencher e 
devolvê-lo ao Departamento de 
Estatisticas do Canadâ (Statistics 
Canada) dentro do envelope 
amarelo que acompanha o 

questionârio. O 'CENSUS'2001' 
serve para proporcionar uma 
imagem estatistica do Canadâ, 
através de uma ampla recolha de 
dados sobre a populaçâo, os 
agregados familiares e as 
exploraçôes agricolas do pais. As 
rspostas sâo confidenciais. 
Mencione no lugar prôprio que fala 
a LINGUA PORTUGUESA, para 
que portugueses e luso-canadianos 
sejam contados como tal. 
Todas as informaçôes ao dispôr na 
'2001 Census Helpline", pelo 
telefone grâtis: 1-800-591-2001. 

Corn "CENSUS" toca a 
DECLARAR! 

Jâ têm corn que passar o tempo... 
por uns tempos! 
Façam-no sem que seja tarde. 
Corn um abraço de gratidâo e um 
'até pr’a semana', fico ao dispôr. 

JMC 
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PORTUGAL 

Coichi'H.^ 

S2W.OO 

Salas de janlar 
de 7 peças 
S2.395.00 

Qiiarios de 
carna de 
6 peças 
S935.95 

Tamanho 

“Queen”. 

S-3‘W.{)ü 

^^lanueù da ^iûaa 

GRANDE CAMPANHA 
DE PRIMAVERA EM 

ARTNOVA FURNITURE PLUS! 

que reafirmou aos 
jornalistas apôs o 
encerramento do congres- 
so. Durante os dois dias de 
debates ninguém mais 
pronunciou uma palavra 
sobre o assunto. 
No seu discurso de 
encerramento, Guterres 
vestiu a farda de primeiro- 
ministro e aproveitou a 
ampla cobertura mediâtica 
do congresso para repetir 
que o pais esta a atravessar 
dificuldades conjunturais, 
mas perfeitamente 
solucionâveis se apostar no 
desafio da modernizaçâo. 
Sem nunca atacar 
especificamente nenhum partido da 
oposiçâo, demonstrou que esta 
preocupado corn a viabilizaçâo do 
proximo Orçamento de Estado. 
Depois de promoter uma reforma das 
despesas püblicas - "corn consciência 
social" -, o chefe do Governo garantiu 
que hâ que abrir um processo de 
diâlogo no Parlamento, tendo em 
vista a aprovaçâo do Orçamento de 
Estado. 
No entanto, nâo nomeou parceiros 

privilegiados, num claro inicio de que 
voltarâ a estar disponivel para 
negociar corn todos. Neste congresso, 
pelo caminho, ficou a projectada 
reduçâo dos ôrgâos nacionais do 
partido, que, agora, apenas poderâ 
aplicar-se à "Permanente", jâ que a 
lista para a Comissâo Nacional 
apresentou 315 nomes, o que implica 
que o Secretariado (o ôrgâo de 
direcçào) permaneça corn 44 
membros. 

APRESSE-SE, ESTES SAIDOS NÂO VÂO DURAR MUITO TEMPO. 

iil)2 JjJjjjJi yjjj 'ÎDJmïLu 
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PS/COnCRESSO: 

Triunfo em toda linha do "guterrismo" 
O XII Congresso do PS, que terminou no domingo passado, consagrou 
a liderança de Antonio Guterres, mas ficou sobretudo marcado pelas 
vozes dos dirigentes mais impacientes corn os criticos do partido. 

E sempre o primeiro > 

dos criticos, o melhor resultado ainda 
foi obtido na votaçâo da moçâo 
sectorial sobre interrupçào voluntâria 
da gravidez. A reprovada moçâo 
sectorial de Helena Roseta conseguiu 
apesar de tudo 411 votos favorâveis, 
267 abstençôes e 659 contra. De 
resto, ficaram na gaveta os apelos de 
Roseta e do lider parlamentar do PS, 
Francisco Assis, para que o PS 
iniciasse imediatamente negociaçôes 
corn o PCP, tendo em vista a 
formaçâo de coligaçôes para as 
prôximas eleiçôes autârquicas. 
Reflexo da intolerância dos delegados 
socialistas perante quem discorda foi 
o apupo dado às palavras criticas 
dirigidas a Antonio Guterres por 
Manuel Maria Carrilho. As votaçôes 
de confirmaram o peso esmagador da 

direcçào: a moçâo de 
estratégia global de 
Guterres sô recebeu um 
voto contra, e a proposta 
de lista para a Comissâo 
Nacional apenas foi 
rejeitada por oito 
delegados. Tudo muito 
perto da unanimidade. A 
partir de hoje, a grande 
incognita é saber como 
vai funcionar um partido 
entregue em grande 
medida ao coordenador 
da Comissâo Perma- 
nente, Jorge Coelho, corn 
Antonio Guterres mais 
liberto para se dedicar às 

funçôes de primeiro-ministro. Estâo 
também por apurar as consequêneias 
no funcionamento do Grupo 
Parlamentar do PS, tradicionalmente 
rebelde, depois de o congresso ter 
decidido pôr um ponto final na lôgica 
de abrangêneia das diferentes 
sensibilidades. Além de Assis, apenas 
os ministros Alberto Martins e Ferro 
Rodrigues procuraram pôr algum 
travâo na escalada de imposiçào de 
regras às correntes criticas. 
A maioria dos episôdios deste 
congresso ocorreram no seu primeiro 
dia, Sâbado, corn Guterres a fazer um 
discurso de resposta aos adversârios 
internos, convidando-os a fazerem 
algo de construtivo e a candidatarem- 
se a câmaras municipais dominadas 
por partidos da oposiçâo. Nessa 
mesma intervençâo, também deixou 
um claro sinal que nâo remodelarâ o 
seu Governo sob pressâo - intençâo 

Pela primeira vez, desde que Guterres 
assumiu a liderança dos socialistas, 
em 1992, nâo houve contemplaçôes 
para o bloco que discursou das teses 
da direcçào, tendo sido afastadas da 
Comissâo Nacional do partido 
algumas das vozes mais incômodas, 
casos de Helena Roseta, Manuel 
Maria Carrilho ou Henrique Neto. 
Manuel Alegre, um histôrico, recusou 
entrar. 
Olhando para o que se passou nos 
ültimos meses dentro do PS, verifica- 
se que a opçâo pela ruptura sô pode 
ter o carimbo de dirigentes do partido 
comojorge Coelho, José Socrates, ou 
Armando Vara, que sempre 
manifestaram uma grande 
impaciência quando confrontados 
corn posiçôes divergentes. Numa 

‘‘Este partido 
tem de ter regras 

e um rumo” 

conferêneia de imprensa destinada a 
apresentar a ünica lista concurrente à 
Cdmissâo Nacional do PS, Coelho, o 
"numéro dois" socialista nâo 
escondeu a sua satisfaçâo pelo rumo 
que o congresso tinha seguido. "Este 
partido tem de ter regras e um rumo", 
comentou por varias vezes. No 
mesmo estilo, no primeiro dia do 
congresso, o ministro Socrates fez 
uma intervençâo durissima contra 
Helena Roseta, acusando-a de ter 
apresentado uma moçâo sobre 
interrupçào voluntâria da gravidez sô 
para prejudicar o partido. Pela parte 

0096 
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Pequenas historias de grande 

'/.alin Ribau rodeada pela 
filha Mônita e a 
nanwrada da JUho Pato. 

ZttUa agradetenda o premia 
nrebido da Mayor Barbara Hall 

Zdlia Ribau 
com um dos 
prémios 
recebidos. ,, 

Nasceu para a arte, e vive nela e para 
ela. 
Zalia Anita Lopes Ribau, nasceu na 
freguesia da Glôria, Aveiro, em 25 de 
Novembre de 1956. 
Aos 7 anos de idade emigrou com os 
pais, Calisto e Anunciaçâo Ribau, e 
com os irmaos, Cristina e Calisto 
Ribau, para o Canada. Zalia chegou 
com a familia a Toronto, a 17 de Maio 
de 1964. 

A Escola e a arte andaram sempre com 
ela. Depots da primaria obrigatoria fez 
o Curso de Arte e Pintura. No 
Sheridam College, cursou Fashion & 
Knigtting e, na York University, 
finalizou o Curso de Business & 
Manufacturing. 
Casou com o musico Agostinho 
Teotonio (conjuntos Zip-Zip, Quo 
Vadis e outros...) em 20 de Agosto de 
1977. Agostinho Teotonio, mantém a 
paixâo pela müsica (saxofone e flauta), 
mas... é funcionârio da Camara 
Municipal de Toronto. 
Ao casai, nasceram dois filhos: Paco 
Ruben Ribau Teotonio, em 25 de 
Agosto de 1978, estudante, e Nicole 
Anita Ribctu Teotonio, em 29 de Março 
de 1983, estudante, com a tendiência 
natural para as artes. Diga-se desde jâ 
que, ambos, querem seguir as pégadas 
da mâe! Em paralelo com os cursos, 
Zalia Ribau trabalhava os seus 

projectos em casa. Iniciou a carreira 
profissional de estilista em 1979. Fez 
algumas passagens de modelos 
proprios na escola, ganhando sempre 
os melhores prémios e, em 1975, uma 
passagem especial no programa 
Festival PortuguêsTV, na Global 
Television Network. 
Em 1982 abriu a botique "The Nest", na 
College St.,(a la. boutique) com grande 
sucesso. As viagens pelo mundo fora - 

especialmente Canada e 
USA-, acompanhando a 
moda, e o excesso de 
encomendas, fez com que 
Zalia Ribau encerrasse a 
boutique poucos anos 
depots (31 de Julho de 
1988). As crianças da 
comunidade 
portuguesa e italiana, 
perderam a "sua" 
loja. Eicon so com a 
fabrica, onde 
desenhava, cortava, 
criava e distribuia. 

na rota da moda: Canada, 
USA, Inglaterra, França, 
Espanha, Italia... 
Passou a conviver com os 
grandes da moda e a 
conhecer as maiores 
personalidades do mundo 
da arte, da politica e da vida 
social. Zalia Ribau passou a 
ser figura nas revistas da 
especialidade. 
Zalia Ribau, é uma mulher 
feliz. Costa do que faz e tern 
sucesso na dificil indùstria 
da moda. Tern uma familia 
unida e sà, que a ajuda em 
todos os momentos. Ela, por 
sua vez e fora dos seus afazeres, é uma 
"mâe galinha", a familia é sagrada. 

Ribau, da razao do nome MOKA para 
as suas criaçôes. Riu e respondeu: 
"Criei dois modelos, para homem e 

mulher, que receberam muitos 
prémios. Eram fatos em tons 
castanhos, cor que gosto muito. 
Como também gosto de café, 
que é castanho e arornâtico, 
adoptei o nome MOKA! E curto 
e atractivo." 
Prémios nacionais e 
internacionais têm sido 
conquistados por Zâlia Ribau. 
Entre os mais importantes, 
destaca-se o "VOGUE Bambino- 
1996"; o "SANYO Best Design & 
Best Quality'1987" e o "City 6f 
Toronto Awards For Excellencie 
In Fashion Design'1997". 

Paco Ruben e a 
namorada. 

Em 1964, entrou no circuito de 
Londres, Inglaterra. 
Em 1992, em Paris, uma cidade dificil 
de conquistar, Zâlia conseguiu ordens 
para a Arabia Saudita e para o Kwait. 
Sempre roupas originais para crianças. 
Aos poucos o seu nome e a sua marca - 
MOKA- tornaram-se 
conhecidos. O célébré "Corte 
Inglês", adorou as suas 
criaçôes e, deslocaram-se a 
Madrid, para um encontre, 
em 1995, corn Zâlia Ribau. O 
negôcio foi feito e prosperou. 
Em 1997, Zâlia Ribau 
conquistou dois novos 
mercados: Itâlia e Taiwan. 
Zâlia recorda que obteve 
sempre grande apoio das 
Embaixadas e Consulados do 
Canadâ dos paises que 
visitava. Inclusivamente, 
davam-lhe intérpretes 
quando visita locais onde 
desconhecia a lingua. A vida 
de Zâlia tornou-se uma rotina 

Trabalho, familia e o lar, é 
seu circule, evitando o 
mundanismo o mais que pode. 
Recorda fases curiosas da sua 
vida na moda. Em New York, 
por exemple, fez esperar 
quase desesperar os seguranças 
de Mila Mulroney, que a queria 

saudar e ver as suas colecçôes, 
pois queria roupa para os 
filhos... A famosa familia 
Rockfeller, sempre adquiriram 
modelos seus para os filhos. 
Ultimamente, Michael Jackson, 
que escolhe sempre as roupas 

dos filhos, viu os seus desenhos em 
Beverly Hills e, comprou os fatos para o 
Natal'2000 da Zâlia Ribau, ou seja, 
modelos Moka. Desenhou e fez as 
roupas para crianças de um filme que 
estâ prestes a sair, cujo nome nào pode 
divulgar ainda... etc, etc... 
Por curiosidade, perguntâmos a Zâlia 

Actualmente, cansada de viajar e 
viver em quartos de Hotel, Zâlia 
mantém os seus funcionârios mas, 
em vez da fâbrica, dâ as 
encomendas a companhias 
especializadas. Agora, no 1448 da 
Dundas St., West, abriu a botique 
Moka Colection, para dar vasâo a 
restos de encomendas e ao 
aproveitamento de panos que 
sobram de certos desenhos. Assim, 
volta ao convivio dos portugueses, 
corn roupas desenhadas para 
crianças. Aguarda, jâ em fins de 
cursos, os filhos Paco e Nicole, 
para que prossigam a sua 
caminhada e, se possivel, que a 

trasformem e expandam. A estrada estâ 
aberta... 
Com calma e arte. Maria Ribau 
conseguiu até aqui viver do que gosta e 
corn quem ama, sem atropelos ou 
excessos. Que mais pode desejar? 

JMC 
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MISCELâNIA 

Fini das férias de Dennis Tite 
Americanos querem 
apresentar factura 
aos russos por 
despesas adicionais 
corn O visqante na 
Estaçâo Espacial 
Internacional 
Dennis Tito jâ esta de novo entre nos. 
O primeiro turista do espaço, que, 
apesar de americano, teve de comprar 
bilhete na Russia para ir dar umas 
voltas la por cima, aterrou no 
Cazaquistâo na madrugada de 
domingo, depois de fazer aquilo a que 
chamou "um passeio ao paraiso". O 
turista do espaço, com ar cansado e 
pâlido, disse logo à chegada que as suas 
controversas férias no espaço tinham 
realizado o seu sonho de sempre. "Foi 
realmente um paraiso, um excelente 
voo e uma majestosa aterragem. E nâo 
se registaram problemas nem a minima 
dificuldade", disse Tito apôs a sua 
aterragem, às 5 e 35 de domingo. 
Apesar de apresentar um ar risonho e 
bem-disposto, revelava algumas 
dificuldades no andar e por isso foi 
levado até um hospital numa 
cadeirinha de rodas, para fazer uma 
inspecçâo médica em Astana, tendo 
depois tornado um aviâo para Moscovo. 
Os seus companheiros de viagem, os 
cosmonautas russos Talgat Musabayev 
e Yurin Baturin, apresentaram-se em 

excelente forma depois da sua viagem 
espacial a bordo da Estaçâo Espacial 
Internacional (ISS) e foram pelo seu pé 
para um breve encontre corn a 
comunicaçâo social. Os colegas de voo 
de Tito disseram que, apesar da sua 
idade -, ele tem 60 anos - "esteve muito 
bem". 
No entanto, esta viagem jâ criou 
fricçôes entre a NASA e a agêneia 
espacial russa. A agêneia americana 
nunca esteve de acordo corn o facto de 
Tito ter feito a viagem turistica e ter 
pago 20 milhôes de dôlares, "pois isso 
abre precedentes". A NASA jâ deu a 
entender claramente que a presença de 
Tito na ISS atrapalhou o trabalho dos 
seus astronautas e causou um stress 
extra no trabalho dos controladores do 
voo. Para o programa espacial russo, o 
"bilhete" de Tito représenta uma soma 
muito intéressante, pois jâ se estâ a ver 
o fundo ao cofre e aqueles 20 milhôes 
de dôlares representam quase 15 % do 
orçamento anual. 
Dennis Tito, interrogado sobre a 
possibilidade de voltar a fazer um voo 
espacial, respondeu claramente que 
"nâo", explicando que deveria dar lugar 
a outras pessoas. Efectivamente, outros 
candidates anunciaram essa intençâo e, 
dado o êxito do voo, Moscovo jâ disse 
que ia continuar, acrescentando que as 
queixas da NASA por possiveis 
prejuizos nâo passavam de dor de 
cotovelo dos americanos por terem sido 
batidos mais uma vez. As negociaçôes 
russas corn o proximo candidato jâ 

começaram, mas a sua identidade 
permanece um segredo. O prôprio Tito 
disse, a partir do espaço, que ia propor 
outros quatre turistas. O présidente da 
construtora espacial russa Energvia, 
luri Semionov, disse apôs a aterragem 
que a comercializaçâo do espaço ia 
"ganhar um novo alento" e declarou-se 
convencido de que um acordo corn os 
seus adversârios americanos iria ser 

concluido. Vârias razôes levam 
Moscovo a encarar corn agrado o 
turismo espacial, e a questâo financeira 
é mesmo a mais importante. 
Passageiros a 20 milhôes de dôlares 
cada sâo verdadeiros balôes de oxigénio 
para os russos. Por outre lado, ao 
aspecto financeiro junta-se a questâo 
politica e em primeiro lugar o orgulho 
russo, ainda ferido pela perda da 

estaçâo espacial Mir, e também o facto 
de terem direitos sobre a estaçâo 
internacional ISS e fazerem saber que 
os americanos nâo podem aparecer 
como os ünicos senhores a bordo da 
estaçâo. Washington falhou na 
humilhaçâo dos russos, nâo 
conseguindo anular o voo de Dennis 
Tito, pois este jâ tinha assinado um 
contrato vâlido. A rivalidade histôfica 
entre as duas potêneias espaciais 
remonta ao voo do primeiro Sputnik 
russo, em 1957, continuado corn o voo 
de luri Gagarine, em 1961, o primeiro 
homem no espaço. Por tudo isto, a 
NASA nâo deu luz "verde" ao "turista" e 
exgiu que este assinasse um documento 
em que se comprometia a cobrir toda e 
qualquer espécie de danos. Apesar 
disto, e depois de nada se ter registado, 
o patrào do programa espacial 
americano, Daniel Goldin, anunciou 
que iria pedir aos russos em reembolso 
por despesas suplementares 
ocasionadas por ocasiâo do voo de Tito. 
As tensôes entre russos e americanos 
sentiram-se inclusive a bordo da ISS. 
Os americanos reservaram um 
acolhimento apenas amistoso a Tito, 
mas este preferiu partir rapidamente 
para o lado russo, sem "mexer em 
nada" para evitar "tocar em alguma 
coisa muito cara". Apenas "olhei em 
volta", disse o turista. Ao acolher Tito 
em Astana, o Présidente do 
Cazaquistâo, Nursultan Nazarbaev, 
sublinhou que "agora qualquer um 
pode ir ao espaço". 

1.8 turbo, 170 cavalos, VG GLS e GLX. 
Sistema de 4 tempos. 1S cores e opçôes. 

TomLMËlNITiË I^ëDëSëNHAIDO 
Agora em Stock!!! Disponi'vels: 1.8 Turbo e VR6 novos e 

um Turbo 1.8 Demonstrador, automâîico. 

New Beetles 2000-2001, caixa automatica 
ou de mudanças, corn todos os extras, 

em TDi, 1.8 turbo e 2000 cc 

Comece o Verâo mais cedo, corn uma 
grande selecçào de Cabrio’s 

2001 Jetta GLX, GLS e GL, caixa 
automatica e de mudanças, corn todos os 
extras, em TDi, VR6, 1.8 turbo e 2000 cc 

GL. GLS em Turbo Diesel, 1.8 Turbo a gasoiina e 
2000CC, caixa automatica ou de mudanças 

Este carro é fornecido com: 

as opçôes, agora em armazém, 
APROVeiTE AGORA, POIS SÔ EXîSTEM 1500 

CARROS, DESTE MODELO, NO CANADâ! 

GRANDE SALDO DE DEMONSTRADOBES 
n 2001 PASSAT GLX E 1.0 TURBO GLS 
□ 2001 PASSAT GLX 4 TEMPOS 

(Os 5 PASSAT RESTANTES, TëM DE SER VENDIDOSI 
n 2001 GOLF 1.8 TURBO GLS 
n 2001 IEHA GL E GLS 
n 2001 GOLF GTI 1.8 TUROO 

Oovx/n-tovv/n Fine Cars D *164 Avenue Road, Xoronto 
Tel: 416-489-1018 a FaX: 416-489-9372 a WW1M.dfCVW.cem 

St. Clair Ave. W. 

Davenport Rd. 

Bloor St. W. Drivers wanted. 

Downtown Fine Cars 
*164 AVENUE ROAD EM TORONTO 

416-466-1018 

OOOfl 
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AUTOCARROS CIRCUIAM 
A15 QUIlÙMETROS/HORA 

Os autocarros circulam a 
passo de caracol em Lisboa, a 
uma média abaixo dos 15 
quilômetros por hora, segundo 
révéla o Relatôrio e Contas 
2000 da Carris. E nos 
eléctricos ainda é pior: nào 
chegam aos 10 quilômetros. 
Sâo seguramente das 
velocidades mais baixas 
atingidas por transportes 
püblicos em toda a Europa e, 
se dûvidas houvesse, a 
crueldade dos numéros demonstra o inferno em 
que caiu o transita da capital portuguesa. "Nào 
se pode dizer que a velocidade tenha vindo a 
diminuir ao longo dos anos, mas também nâo 
esta a aumentar, como séria desejâvel, o que nâo 
deixa de ser preocupante. Para os nossos 
passageiros é fundamental que a velocidade seja 
mais alta e que, principalmente, nâo haja as 
interrupçôes que agora existem", comenta ao 
Correio da Manhâ Hélder de Oliveira, 
présidente da Carris. O relatôrio da 
transportadora indica que, no ano passado, os 

autocarros circularam à média 
de 14,97 quilômetros/hora, 
enquanto os eléctricos se 
ficaram pelos 9,98, o que nâo 
constitui propriamente a 
publicidade ideal para 
recuperar os passageiros 
perdidos, os quais cairam 8% 
em 2000 - 326 milhôes de 
utentes, contra os 354,6 de 
1999. "No dia em que foi 
inaugurado o Wellcome 
Center, 15 eléctricos estiveram 

parados quase uma hora por causa de um carro. 
Como havia jornalistas, o caso foi divulgado, 
mas, infelizmente, acontece outras vezes sem 
que muitos se apercebam", référé Hélder de 
Oliveira. A par da invasâo desenfreada do 
centro de Lisboa por automôveis particulares, 
que origina um pâra-arranca constante, o mau 
estacionamento é mesmo apontado como a 
principal razâo para o transporte colectivo 
andar tâo devagar. "E muito frequente vermos 
carros estacionados de um lado e do outro de 
uma rua, sem deixarem os autocarros passar." 

U U 

1650 DUJKMM 
Toronto, OntOfiO 

3T2 

fax: (<16) 700*0423 

leva a efeito 

PORTUGUESE SPORTING CLUB OF TORONTO 

A£C«EATîVO E SOCIAL C€ 0£SPO?1TO E 

Dupont Street 
9 a.m. - 4 p,in. 

eitam**se ainda coleccionadorcs înteressados 
em partîciparem como vendedores. 

Prôxinrias Feiras - Next Exhibit Dates 
:|12 Agosto, e 11 de Novembro - August 12 & November 11 

COMUNIDADE 
Comunicadas 

Video de CUBA jâ esta pronto 
O realizador Tony Couto-de TC Video, que acompanhou 
o Winterfest'2001, em Varadero-Cuba, jâ terminou o 
video do acontecimento. Assim, os interessados em obter 
o video, podem contactar directamente o Tony Couto, 
pelo telefone; 416-534-6498. Recordem o Winterfest'2001 
e preparem-se para o proximo. 

A SATA Express informa que a partir do dia 1 de Junho 
de 2001, os passageiros que comprarem passagem para 
voar a partir do aeroporto de Toronto, pagarâo $10. + 
GST de AIF-Airport Improvement Fee. Esta decisào foi 
comunicada aos Transportes Aéreos pelo GTAA-Greater 
Toronto Airports Authority. Assim, os passageiros que 
vâo voar para Açores e Madeira com a SATA, deverào 
adquirir os bilhetes antes do dia 1 de Junho para evitar o 
custo adicional de $10.70 dôlares. Info: 416-515-7188. 

CENSUS'2001. O Census'2001, ou seja o 
RECENSEAMENTO DA POPULAÇÀO DO 
CANADA, vai ter lugar na prôxima terça-feira, dia 15 de 
Maio. No Canadâ, o recenseamento é feito de 5 em 5 
anos. Até 15 de Maio, vai receber em casa um 
questionârio que deverâ preencher e enviar para 
"Statistics Canada". Se precisar de ajuda, antes ou depuis, 
contacte, gratis: 1-800-591-2001. Nào preencher e enviar o 
questionârio implica sançôes! 

Sexta-feira, dia 11 
-Festa de lançamento do novo CD do fadista Joâo Brito, 
na Casa do Alentejo. Jantar às I9h30, seguindo-se 
espectâculo corn Luciana Machado, Avelino Teixeira, 
Mârio Jorge, Tony Gouveia, Armando Jorge, Fâtima 
Ferreira e JOÀO BRITO. Acompanhamentos de Gabriel 
Teves, Tony Melo, Hernâni Raposo, Antônio Cardoso e 
Januârio Araüjo. 

Sàbado, dia 12 
-Jantar e Baile das Mâes, corn o conj. Tabu, no Asas do 
Atlântico C. Club. 
-Baile na Casa do Alentejo, corn o Conjunto Sequêneia, 
para angariaçâo de fundos a favor das Marchas Populares 
da Casa. 
-Jantar dedicado às Mâes no PCDCC, corn programa 
cultural. 
-O Conjunto “Oh lâ Lâ” anima o baile do Angrense de 
Toronto. 
-O Asas do Atlântico S.S. Club realiza o baile das Mâes 
corn o conjunto Tabu. 
-Festas do Concelho da Cidade da Praia no Lusitânia de 
Toronto. 
Jantar e baile do "Dia da Màe", no C. C. P. de 
Mississauga. 

Domingo, dia 13 
-A.M. Barcelos realiza a festa do Dia da Màe no 
Lithuanian Hall, pelas 13h00. Info: 416-530-1662. 
-Exposiçào de Pinturas do luso-canadiano Paiva de 
Carvalho, no Oakville Art Society Gallery, entre as 15h00 
e as 18h00. 
Info: 905-827-5711. 
-A Casa dos Poveiros realiza a Festa do Dia da Mâe, corn 
almoço, folclore pelo Rancho Infantil da Casa e 
surpresas. Serâ na Igreja da St. Clair, corn inicio às 
12h30. Info: 416-588-1797. 
-O FC do Porto de Toronto realiza o almoço do Dia da 
Màe, na sede, havendo actuaçôes do Grupo Folclôrico do 
FCP de Toronto e d'as Island Girls. Info: 416-536-2921. 
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Présidente de geverne 
defende maier investimento 
nés aerepertes des Açeres 
O Présidente do Govemo Regional, 
Carlos César, defendeu a necessidade 
de se melhorar a operacionalidade 
dos aeroportos açorianos explorados 
pela empresa ANA, no decorrer de 
uma reuniâo de trabalho que 
manteve em Lisboa com o Ministro 
do Equipamento Social, Ferro 
Rodrigues, e na quai participou 
igualmente o Secretàrio Regional da 
Economia, Duarte Ponte. 

No encontro, segundo revelou Carlos 
César à Comunicaçâo Social, foi feito 
o diagnôstico da situaçâo dos 
aeroportos açorianos, tendo o 
governante açoriano incentivado o 
Ministro do Equipamento Social no 
sentido de a ANA promover corn a 
maxima rapidez o reequipamento de 
algumas daquelas infra-estruturas, 
bem como a conclusâo, sem mais 
demoras, do projecto de ampliaçâo da 
pista do Aeroporto da ilha do Faial. 
Outro dos assuntos abordados na 
reuniào, foi o proximo concurso 
püblico para a concessào das rotas 
aéreas entre os Açores e o Continente 
e a Madeira, processo que se encontra 
em fase de elaboraçào do respectivo 
caderno de encargos. 
A este propôsito, Carlos César 

manifestou a opiniâo de que sera 
vantajoso para os Açores a existência 
de mais do que uma companhia aérea 
na operaçâo entre a Regiâo e o 
exterior, à semelhança do que 
acontece neste momento. 
O chefe o executivo açoriano 
considéra que esta situaçâo contribui 
para a prestaçào de um serviço de 
melhor qualidade. Carlos César 
adiantou, ainda, sobre esta questâo, 
esperar e desejar que o concurso 
püblico para a concessào das rotas 
nâo venha a ter um resultado 
"politizado", o quai se deverâ basear 
na qualidade e diversidade das 
propostas a apresentar. O Présidente 
do Governo falou, ainda, corn Ferro 
Rodrigues, da politica de habitaçâo, 
tendo solicitado ao Ministro que o 
Instituto Nacional de Habitaçâo 
continue a investir, como tem feito, na 
construçâo de habitaçôes sociais nos 
Açores, em parceria financeira corn o 
Governo Regional e corn a 
colaboraçào das câmaras municipals. 
"F preciso que esta politica, que esta a 
ajudar muitas familias a resolver os 
seus problemas habitacionais, nâo 
venha a ser vitima de uma qualquer 
estratégia de contençào orçamental 
futura", sublinhou Carlos César. 

MOMEMTUra 
O Mandamento IMovo 

Quando Judas saiu do Cenâculo, disse Jesus aos seus discipulos: 
"Agora foi glorificado o filho do Homem e Deus foi glorificado n'Ele. 
Se Deus foi glorificado n'Ele, Deus também o glorificarâ em Si 
mesmo e glorificâ-l'O sem demora. Meus filhos, é por pouco tempo 
que ainda estou convosco, dou-vos um Mandamento Novo: que vos 
ameis uns aos outros. Como Eu vos amei, amai-vos também uns aos 
outros. Nisto conhecerâo que todos sois meus discipulos se vos 
amardes uns aos outros. 
Qoâo 13, 31 - 33a, 34-35) 

COMENTARIO 

Neste mundo, quem é "glorificado" e exaltado? Resposta: quem chega 
ao sucesso, quem derrota os seus inimigos, quem conquista o poder, 
quem enriquece, quem possui palâcios, carros e criados. 
De quem falam os livros de Histôria que os nossos estudantes usam 
nas escolas? Resposta; de quem saiu vitorioso; quem perdeu, quem 
falhou nunca é elogiado. E, no entanto -sabemo-lo perfeitamente- os 
triunfos dessas pessoas assentam muitas vezes sobre as lâgrimas dos 
pobres, sobre as lamentaçôes e o sangoie dos fracos. 
Esta é a gloria dos homens. Como sera a de Deus? 
A esta pergunta respondem de maneira surpreendente os primeiros 
versiculos do Evangelho acima escrito (w-31-32), que nos garantem 
que a hora de plena glorificaçào de Cristo chegou corn a da sua 
morte na cruz. Como é possivel? Segundo o nosso modo de pensar, 
Ele poderia ter vencido de maneira muito melhor: deveria ter descido 
milagrosamente da cruz e esmagado os seus inimigos, dando, corn 
isso, provas da sua força. Mas esta é a maneira dos homens 
triunfarem, nâo a de Deus. Ele vence quando perde, é glorificado nâo 
quando aniquila quem O odeia, mas sim quando lhe muda o coraçào, 
quando faz sorrir quem chora, quando devolve a esperança a quem 
sabe que perdeu tudo na vida. Por isso, o momento da sua maior 
gloria é a cruz: foi ai que manifestou todo o seu AM OR. 

Honàm VmmgD^ Wkehôoh 
Domingos Meat Packers Ltd. 

o ùnico matadouro português 
de suinos no Canada, i 
Uma filial de Horâcio 
Domingos Wholesale. 

restas do 
Centre Cultural 
Português de 

^1^ Mississauga 
  

PRÛXIMA FESTA 
Dia 12 de Maio 
BAILE DA MÂE 
coin jantar. 

Banda: 
Jovem Império 

INFO: 905-275-6844 

^omuigos 

Tel: 1416] 762-5503 OU 1-800-935-4441 



8  
COMUNIDADE 

Quinta-feira, 10 Maio, 2001 
O MILéNIO 

; )iW^ «V.NV;. (VWf *w>^ . 

None do Continente em. 
Mississauga! 

Na animaçào musical, o conjunto de 
Bradford, o Português Suave, cheio 
de genica e ritmo. Para uma maior 
animaçào, até vestiam camisolas do 
nosso Maple Leaf... 
Foi rifado um quadro com as 
miniaturas das Stanley Cup até hoje 

■■ 

dolares! Quando a causa 
é boa, ninguém olha 
para tras. 
Foi uma grande noite. 
Assim, vale a pena. 

JMC 

As concorrentes e respectivas 
vencedoTos da eleiçâo Miss*2001 apôs 
lerem recebida os prémios e iro/éus. 

: Joe Nunes, propnetdrio de Lion’s 
Disposal, junto dos amigos e do quadro 

w que arremaiouna fata continental. 

finalizadas. Saiu o 
quadro ao amigo 
Brito Fialho que, por 
simpatia, o devolveu 
ao Cluhe que, por sua 
vez, fez um leilao. 
Num "esfregar 
d'olhos", depots de 
très ofertas, o quadro 
foi arrebatado pelo 
Joe Nunes, de Lions 
Disposal, por... 2 mil 

Tudo serve para fugir à rotina. É 
bom que as ideias surjam e surtam 
os efeitos desejados. 
No Centro Cultural Português de 
Mississauga, ainda na sede velha, 
teve lugar uma NOITE DO 
CONTINENTE. Como sempre, sala 
a abarrotar. Gente feliz, gente que 
quer o seu clube com uma sede à 
sua medida. Nâo podem falhar 
porque QUEREM realmente! 
E, quando o homem (e a mulher) 
quer... 
Os casais levaram os "acepipes à 
Continente", cada desenrascou-se 
dentro do possivel e... saiu uma 
noite de truz! 
Paralelamente, foi a noite de 
entrega dos troféus as jovens 
concorrentes da Eleiçào 
Miss'2001, o que ajudou à festa. 

Ënranâria sâo Miguel II Cidade da Praia'2001 
.1350 Dundas St. West, 

em Toronto I 

Naturalista 
Leonardo 
Pacheco 

Problemas de saüde, familiares e espirituais 

10% desconto a todos os clientes 

As Festas do Concelho da Praia'2001, 
na llha Terceira, Açores, terâ lugar em Agosto. 
Para divulgaçâo da festa e 
apresentaçâo do programa, vai ter 
lugar na sede-social do S. C. 
Lusitânia de Toronto, um jantar de 
convivio corn o présidente da 
Câmara da Praia da Vitoria, José 

Fernandes Gomes, que para o efeito 
se desloca aos Estados Unidos e ao 
Canada. 
A festa no Lusitânia sera no sâbado, 
dia 12 de Maio, corn jantar, palestra 
e apresentaçâo das Festas da Cidade 

da Praia da Vitôria, 
variedades e baile. Baile a 
cargo do DJ 9 Stars e 
variedades corn Décio 
Gonçalves, Otilia de Jesus e 
Steve Vieira. 
Informaçôes e réservas: 
Bernardino Neto, 416-657- 
1328; Luciano Pereira, 905- 
813-3054, ou José Luis, 416- 
588-6265. 
Divirtam-se numa noita à 
praiense no Lusitânia de 
Toronto, dia 12 de Maio, 
corn inicio às 19h00. 

e 15% aos reformados 

Marque a aua conault;a 

416-588-9078 
«WaS; AAAAA AAAA^ y^.Af CAAAA^ AAAAA fAAAA^ AAAAA^ AAAAA^ ^ 



A CIRV-fm brinda-vos com 
fm8S,9 o grande convfvio do Verao 

*/ IVIiONTO VliONTO 

No FIM-DE-SEMANA 
DEDICADO AO 
DIA DO PAI 

EARLSCOURT PARK, 
NA ST. CLAIR E CALEDONIA. 
EM TORONTO 

Para vos, em estreia no Canada, MILENIO, a banda 
dance-music mais quente de Portugal. Também, vindo 
de Vila do Conde, o RANCHO FOLCLÔRICO DA PRAÇA 

- RENDILHEIRAS DE VILA DO CONDE. 

iVfiléiiiO 

\/îva em folia oa oossa comparihiai 
w «TiTii a eS^aÇOO OO SOU COPOÇO 

tVISO Shipping Inc. 
Ciirga para todo i> mtwdo... Tel: 5i 

Viseu Electric Inc. 
Os eipecialistas dos 110/220 volts Tel: 

896 College St.. Toronto 

David Costa 

^Associates 
^ Lazvijers/Advogados 

1015 Bloor St.. W.. l'oronto Tel: .535-632,9 

CENTRAL TICKET DEFENCE 

Defesa de todas as 
militas de conducào 

905-845-5221 
447 Sneers Rd. 

OAKVIllE 
A tradiçào e a arte do fabrico 
de pào e pastelaria. 861 College St., Toronto 

"“MAYTAG Store. 
ÆMM-Am «0©¥1« iteslcChef 

Tony Almeida / Leo Andrade 

2525 Hampshire Gate, Oakville, Ont. 905*829*9909 

'‘A cerveja dos 
portngueses" 

Onde pode comprar uvas ou 
mosto para fazer o seu vinho e 
informar-se sobre o novo sistema 

416-652-0416 

16 E 17 DE JUNHO 

5QO aincia convidûdos da CIRV-fm para 0 5UMMERFE5T*2001« os artfstos locais 

LLLLuUlLtalîhb: 

O M1LÉN10 
Quinta-feira, 10 Maio, 2001 

SUMMERFEST 2001 
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Um convivio "embriagante", pleno de sabores e 
qualidades especiais para todos os gostos e 
momentos. 
Impossibilitados de participar em todos os eventos 
diarios -Provas de Vinhos e jantares, na semana 
SANTE-, estivemos na prova de vinhos das Caves 
Aliança, realizada pela Corby Distilleries, Caves 
Aliança e Multistudio Advertising, no Manulife 
Centre, em Toronto, com o apoio da Coco on Bay. 
Para além de provarmos os deliciosos vinhos das 
Caves Aliança, o branco "Aliança Bairrada 
Galeria Bical 1999" e, o tinto, "Aliança Bairrada 

Reserva", tivemos o prazer de rever o director das 
Caves Aliança, Mario Briosa Neves, que saùda por 
nosso intermédio a grande comunidade 
portuguesa do Canada. Na prova de vinhos das 
Caves Aliança, privâmos também com 
responsâveis do ICEP-Investimento, Comércio e 
Turismo de Portugal, entre eles o director José 
Antonio Lamas. 
Embora nào nos fosse possivel trazer umas 
"garrafinhas" para saudar tudo e todos, fazê-mo-lo 
em pensamentq, particularmente, às marnas que 
nos possam 1er: 
À vossa SANTEî 

Acordo entre Direcçâe 
Escelar de Terento e e DUPE 
E com prazer que informo que a 
Direcçâo Escolar de Toronto e o 
CUPE -Sindicato Canadiano dos 
Funcionârios Pûblicos, Delegaçâo 
Sindical 4400, chegaram a acordo na 
sexta-feira, 4 de Maio. 
Durante a greve, os directores, o 
pessoal responsâvel pela higiene e 
saüde da Direcçâo Escolar e o 
Departamento de Saüde Püblica de 
Toronto acompaharam de perto o 
estado das escolas. Mediante esforços 
enveredados pelo CUPE, cabe-nos a 
tarefa de colocar as escolas no seu 
estado normal. 
Devido ao encerramento das escolas, 
o ano lectivo nào foi posto em risco 
nem haverâ necessidade de o 
prolongar até Julho. Nos casos em 

que ocorreu a perda de tempo de 
ensino, a directora tomarâ as 
medidas necessârias juntamente corn 
o pessoal. As notas dos alunos do 
12o. e 13o. anos (OAC) estào a ser 
preparadas esta semana para envio 
posterior ao Centro de Candidaturas 
às Universidades do Ontârio 
(OUAC). 
Também foi concedido um 
adiamento das provas de 
alfabetizaçào e câlculo referentes ao 
3o. e 6o. anos de escolaridade, as 
quais se realizarâo nas semanas de 14 
ou de 21 de Maio de 2001. 

Atenciosamente, 
Nellie Pedro 

Conselheira Escolar do Bairro 9 - Davenport. 

IPOtIPE OIHHEmO $$$ EM TOPAS AS CHAMAPAS QUE FI2E» OOM 
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BBtOIUM * FRASCS • OBRMANT 
HOWQ KONG . ISBUtNB * ITALY 
WBTHBRLANBS • SWITZERLAND • UK 
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AS RECRAS DA YAK: 
1) Basta marcar 10 ‘ 15 ‘ 945 e 

entâo ligar para qualquer parte do 
mundo, a qualquer altura. 

2) Você CONTINUA COM A BELL e ser-lhe-âo 
cobradas as tarifas super baixas da YAK 
cada vez que utilizar os serviços da YAK* 

3) Nâo tem coatratos para assinar. Nâo tem 
aplicaçôes de crédite a preencher. 

4} D Nâo temos custos adicionais. 
U Nâo temos despesas de ligaçâo. 
U Nâo temos tarifas meusais. || 
° Nâo temos letra miudinha. | 

Ha YAK, mdmœ vè, ats&tei é! 

1 
NEW RATESm 

Axt^ola.». 
Argentins. 
Bermuda 
BrsiüU........ 
Brasil lüü », 
Cabo Verde 

  
.390 
260 
,390 
.210 
.890 

••Tarifas em vigor a partir de 1 de Oct. 15/00 e sujeilas a atteraçâo sem 
aviso prévo. As chamadas sâo cobradas em incrementos de 60 
segundos. As chamadas intemacionais para numéros de lelemoveis i 

poderâo ser cobradas a tarifas mais eievadas ' 
Todas as tarifas estâo expressas em moeda canadiana 

Macao................. 49o 
Portugal oomhuM-iuii ,...290 

MM! T«jm* «mm tarüac 
snOmaciaeaHt airaâabia 24 hour» o 

înstruçoes para 
„ Ifepoigdeauurear i0,î5,g» 

faça n«m aguarda si 

i u. i 8. S e 0 nutaero loj 
distiineia «# ama sà ves, 

«*: iO.IS,ÿ45401|4SSUU5S|»; 

ftafoSiSedeTerontoi 
oMouhwiâ. 

YAK INF0.5 
10*15*945*0 

www.yak.ca 

EXAMINAR OS 
NECESSITAOOS 

i Mais uma vez se prova que os mais 
I pobres entre os pobres sào os alvos 
I preferidos pelos governos 
I maioritârios, usando pianos 
I maquiavélicos. Senào, vejamos. O 
I governo do Ontârio vai obrigar os 
I beneficiârios do "Welfare"- I* assistência social, a serem 

submetidos a exames para verificar 
se estâo a usar drogas, corn receita 
ou sem elas; se usam ou abusam de 
bebidas alcoôlicas e, ainda, 
vergonha das vergonhas, para se 
saber quais as suas habilitaçôes 
literârias e as suas aptidôes 
aritméticas. Somente pessoas sem 
um pouco de sensibilidade e amor 
pelo proximo poderâo aprovar tais 
medidas. Vergonhoso, vergonhoso! 

I E uma afronta à privacidade, é um 
I imiscuir-se na vida alheia, daqueles 
I que sào vulnerâveis! E évidente que 
I o mais horrivel de tudo é o que se 
I référé ao exame de capacidade dos 
I beneficiârios daqueles serviços, de 
I saberem 1er, escrever e resolver 
I problemas aritméticos. 
I Pode perguntar-se; -Se os que estào a 
I receber dinheiros do "Welfare" 
j soubessem 1er convenientemente ou 
I fazer uma multiplicaçâo ou outro 
i problema qualquer de aritmética, 
I tinham necessidade de estar em 
I condiçùes de pobreza? Cremos que 
I nào! 
I Sabemos que as escolas no Ontârio I estào em estado dégradante, em 

todos os aspectos. Todos os dias 
lemos nos jornais de Toronto o que 

I vai acontecendo. Durante très 
I semanas o pessoal "menor" esteve 
I em greve. 
I Os professores continuam a sofrer 
I vexâmes dâs- direcçôes escolares 

frequentemente. | 
O material didâctico é velho e | 
insuficiente. Etc, etc. | 
As escolas têm sido um alvo | 
especial do Sr. Harris. Porquê? | 
Os governos provinciais ou outros | 
que tratam as escolas desta | 
maneira, podem contar corn um I 
futuro pouco risonho. Elas e os | 
professores têm de ser acarinhados I 
e protegidos propriamente. Se I 
existem abusos nào duvidamos que I 
têm de ser eliminados. Mas, nào, | 
sacrificando os mais necessitados. | 
Os politicos ponham de lado os sens I 
ideais partidârios e coloquem os | 
interesses do povo acima de tudo. | 
Estarào as escolas do Ontârio apôs I 
5 anos de luta contra elas, melhor | 
preparadas que anteriormente? Nâo | 
o acredittamos! I 
Os cortes financeiros às escolas têm | 
sido catastrôficos. No entanto, uma | 
vez mais, o governo esta na | 
disposiçào de diminuir os impostos, I 
o que segundo os entendidos ira | 
agravar ainda mais a présente | 
situaçâo escolar, e nào sô. | 
Se alguém que recebe beneficios do | 
"Welfare" falhar nos exames a que I 
serào submetidos, estarào as escolas | 
preparadas para receberem os que | 
falharem e os re-educarem? Dâ-nos I 
vontade de dar uma enorme | 
gargalhada. Se o financiamento esta | 
a ser constantemente cortado! f 
E as crianças? Se todos sabemos | 
que sâo sempre elas que mais | 
sofrem. I 
Os governos nào deveriam gastar | 
dinheiro "em flores"... | 
Para bom entendedor, meia palavra I 
basta! i 

ADRIANO CORREIA 
DA COSTA 
3/10/1043 - Q1/e/eap4 
A mulher, filhos e restanie faiîîÜia de 
Adriano Correia da Costa, ai^edecem 
profundamente a todos quaatos o 
acompanharam à sua ùllima ttlbrada, 
no passado dia 4 de Maio de 2001. 
Que Deus vos abençoe e que îhe 
guarde a aima em paz. 
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O serviço informativo em português 
da Radio das Naçôes Unidas vai ser 
reforçado, a partir de terça-feira, corn 
um site na Internet. O anùncio foi 
feito durante a 23.“ sessâo plenâria do 
Comité de Informaçâo das Naçôes 
Unidas a decorrer em Nova Torque, 
sob a presidência do embaixador 
venezuelano Milos Alcalay. 
O reforço da rede informativa em 
português da ONU foi pedido pelos 
quatre paises da Comunidade dos 
Palses de Lingua Portuguesa (CPLP) 
corn assento no Comité de 
Informaçâo - Angola, Brasil, 
Moçambique e Portugal. 
Paralelamente ao serviço noticioso 
nas seis linguas oficiais (arabe, 
espanhol, francês, inglês, mandarim e 
russe), a Radio das Naçôes Unidas 
tem um programa em português que 
é distribuido por 21 redes 
radiofônicas mundiais. O programa, 
que chega aos sete paises da CPLP, a 
Timor-Leste e às comunidades 
portuguesas no mundo, é 
retransmitido por um total de 1500 
estaçôes de radio. Este serviço em 
português, iniciado hâ mais de quatre 
décadas, é actualmente preparado 
por um ünico produtor, Joâo Lins de 
Albuquerque. O reforço na Internet 
terâ como responsâvel Antonio 
Carlos Silva. 

ONU 
promove 
lingua 
portuguesa 

De acordo corn o assessor de 
imprensa da missào de Portugal junto 
das Naçôes Unidas, Sebastiâo Coelho, 
o site em português é "mais um passo 
na politica de promoçâo da lusofonia 
e da lingua que une os Estados 
membres e observadores da CPLP, 
como é o caso de Timor-Leste". 
Sebastiâo Coelho salientou que, 
tendo em conta a posiçâo da lingua 
portuguesa em todo o mundo, 
Portugal e os seus parceiros lusôfonos 
têm vindo a pedir mais atençâo da 
ONU para o uso do português no 
âmbito da organizaçâo. No discurso 
proferido na sessâo plenâria do 
Comité de Informaçâo da ONU, o 
représentante permanente de 
Portugal junto das Naçôes Unidas, 
Seixas da Costa, manifestou-se 
convicto que "as exigêneias e as 
responsabilidades de trabalho do 
programa em português para cobrir 
todos os objectivos da ONU (...) exige 
o reforço das capacidades deste 
serviço". Seixas da Costa aproveitou a 
ocasiâo para sublinhar a importâneia 
dos acordos celebrados entre o 
serviço noticioso em português da 
Râdio da ONU e a Radiodifusâo 
Portuguesa (RDP), permitindo assim 
a sua divulgaçâo nos sete paises da 
CPLP, em Timor-Leste, no Kosovo e 
na Africa do Sul. 

Assemmeia Popular Sobre 
Educaçâo reaiça o consenso entre 
pais, professores e estudantes. 
o Deputado Provincial pelo Circulo 
de Trinity-Spadina e Critico da Pasta 
da Educaçâo, Rosârio Marchese, 
realizou no dia 1 de Maio, no 
Pnstituto de Estudos da Educaçâo do 
Ontario, uma Assembleia Popular 
Sobre Educaçâo, um forum püblico 
corn participaçôes de Toronto, 
Millbrook, Peterborough, Guelph, 
Orilia, Barrie e Mississauga. A 
comunidade portuguesa esteve 
representada individualmente e por 
intermédio da PIN e do Congresso 
Nacional Luso-Canadiano. 
Vârios temas forarei debatidos e cujas 
conclusôes foram: 

-A falta de flexibilidade da formula 
de financiamento provincial é um 
problema fundamental. Nâo é 
adequada às necessidades dos 
estudantes nem dos pais e é parte do 
ataque sistemâtico deste governo 
contra a educaçâo püblica; 
-O sistema de teste uniformizado esta 
a ser usado para categorizar as escolas 
e para forçar as ideias da agenda 
deste governo; 
-Os pais querem o sistema de 
educaçâo püblica melhorado. 
Extraido do COMUNICADO de 
IMPRENSA enviado pelos serviços 
de Rosario Marchese, Toronto. 

flA sufl cozmHft O ftno IHTEIRO 

A ûnica àgua verdadeiramente 

pura é a destilada 
Zona de Lisboa bebe da melhor 
âgua das capitais europeias, 
sujeita a varias anâlises antes de 
chegar à torneira 

"A âgua que a EPAL distribui e 
que é consumida por quase um 
quarto dos portugueses é de alta 
qualidade e é mesmo uma das 
melhores distribuida em rede nas 
capitais europeias", disse Mineiro 
Aires, présidente do institute da 
Agua. Referiu que quanto às 
âguas engarrafadas "a sua 
qualidade nâo é da competêneia 
do INAG, pois a sua concessâo é 
dada pelo instituto Geolôgico e 
Mineiro, sendo o seu estado de 
higiene controlado pelo sector da 
Saùde Püblica", acrescentou. 
Mineiro Aires adiantou que se 
tem feito um enorme esforço nos 
ültimos anos para se conseguir 
diminuir a poluiçâo das origens 
da âgua, pois "é muito mais 
barato e eficaz actuar sobre a 
elevaçào da qualidade na origem 
que no transporte". Quanto à 
âgua de Lisboa, ela é uma 
mistura da que vem do Castelo 
do Bode com outras duas origens. 
No percurso, tem mais de dezena 
e meia de pontos de anâlise e 
tratamento. No sector da âgua 

engarrafada, as prôprias 
companhias têm todo o interesse 
em procéder às suas prôprias 
anâlises, o que é um facto na 
Europa. Se uma empresa decai na 
opiniâo püblica por ter âgua 
contaminada assina a sua 
sentença de morte comercial. Mas 
a verdade - segundo o relatôrio do 
WWF - é que diversas marcas de 
âgua engarrafada fazem a sua 
publicidade alegando a pureza do 
produto. Contudo, a ünica que é 
verdadeiramente pura é a âgua 
destilada, que nâo é aconselhâvel 
para consumo. Por outro lado, as 
âguas minerais, por conterem 
diversos minerais, quando 
consumidas em excesso, poderem 
ser préjudicias para a saüde. 
Além disso, a jusante do uso de 
âgua engarrafada, a produçâo de 
residues de plâstico pode vir a ser 
- e existem jâ politicas nesse 
sentido - diminuida, quando se 
voltarem a usar recipientes 
reutilizâveis ou reciclâveis. 

► Churrasqueira Portuguesa 
especializada em : 
casamentos; baptizados; aniversàrios; 
testas sociais e convi'vios familiares. 

^ Especiais todos os dias încluindo 
o famoso Frango no churrasco 
e no espeto 

► Sala de jantar & cervejaria 

^ Preços especiais para testas 

TAKE OUT! 
Tel.: 416-536-S905 
1519 Dupont St. Toronto, Ont. 
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Addison on Bay e Joe da Costa 
oferecem na compra 
de um carro novo ou usado 
preços sensacionais 
e financiamento excelente 

ÜU j\i\Uè AD ulSjyjrD 
(£(D?Ciajf^Q[DA®E 

Addison on Bay e José da Costa realizam o primeiro 
GRANDE 8ALDO da epoca estival no 

LAMPORT Stadium, na King St., 
junto à Dufferin, de 11 a 19 de Maio. 

Os descontos podem atingir os $5.000.00 
dôlares nos modelos novos. 

Juros a 1.9"/o, durante 5 anos, em vàrios modelos. 
Liquidaçâo total dos veiculos usados com Juros a partir 

de 1.9"/o e sem pagamentos ate Setembro de 2001. 

No LAMPORT STADILM de 11 a 19 de Maio. 

JOSÉ DA COSTA e ADDISON ON BAY sempre consigo! 

832 Bay Street, em Teronto 

(a nerte da College St J 

iWTelefone; 416-964-321114 
a D 

24 Hours of Service 
The world is filled with amazing 
people and experiences. I count 
my blessings that I am getting 
more then my fair share of them. 
Recently Sharelife set out on a 
mission to have 500 students go 24 
hours straight of service and they 
accomplished it. 
The natural caring of the 
Portuguese culture was clearly 
evident to me that day, for in my 
team of eight, three of them were 
of Portuguese background. These 
kids made a real difference they 
fanned out to over 100 agencies. 
They channeled their enthusiasm, 
their care, their skills and their 
energy. They touched people's lives 
and they had an amazing time. 
Just ask any of them. They've 
stumbled upon a treasure, I hope 
they don't lose it. Please share the 
amazing experiences you've had. 
Share good news. I mean the 
news is always filled with things 
that are just awful. 
I mean you very rarely hear about 
a beautiful celebration happening 
some where else in the world, but if 
there is war, hunger, suffering... we 
hear about it and we become 
numb to it. Am I suggesting a 
mental mind state, I guess, but one 

that must come into being in our 
lives. Words in our minds are not 
enough. 
They must enter into our hearts, 
where all that is good comes from. 
Animals simply react to their 
environment, we have the ability to 
reason and make right decision. So 
take a moment figure out what is 
you are going to do. Serve what 
you want to serve! Don't be fooled 
into thinking certain things will 
make you happy, find out what will 
truly make you happy and go after 
it with everything you got. Selfish, 
no because if you are truly happy 
then you can share happiness. 
Otherwise you can't give 
something you don't have. 

Sincerely, 
Steve De Quintal 

As always your comment, thoughts 
and reflections are valued. I look 
forward to hearing from you. You 

can contact me via email at 
sdequintal@oise.utoronto.ca / or by 

phone 416-530-9967. 

BIOMBOS BOS POBTUGUESES 
A Comissao Nacional para as 
Comemoraçôes dos Descobrimentos 
Portugueses e o Consulado-Geral de 
Portugal em Toronto oferecem uma 
recepçào segunda-feira, dia 14 de 
Maio, pelas 18h00, por ocasiao da 

inauguraçâo da exposiçào BIOMBOS 
DOS PORTUGUESES, no Metro 
Hall Rotunda, Grand Floor-East 
Foyer, no 55 John St., em Toronto. 
Esta exposiçào estarâ patente ao 
pùblico de 10 a 26 de Maio de 2001. 

AUIAS DE INGlES 
Os interessados em aprender a lingua 
inglesa, aulas de Inglês Bâsico, niveis 
1 e 2, corn professera portuguesa, 
podem inscrever-se na sede do First 
Portuguese C.C.Centre, 982 Bloor St., 
W., junto da Dovercourt, em Toronto. 
Informaçôes pelo telefone: 
41(k531-9971, ou pelo faxe: 416-531-1997. 

Para se inscrever é necessârio 
apresentar cartâo de trabalho ou do 
hospital ou, ainda, documentes 
comprovativos de que é residente ou 
refugiado no Canada. 
A matricula para meio-dia, custa $10. 
dôlares e, para o dia inteiro, $20. 
dôlares. 

Cfln&ODJfl: 

Mulher gravida 
devorada par tigres 
Uma mulher grâvida foi atacada e 
devorada por varies tigres que 
levaram seu corpo para a selva na 
localidade de Siem Reap, norte do 
Cambodja, anunciou a policia local. 
O incidente ocorreu no final de 
Abril naquela localidade a 50 
quilômetros da fronteira corn a 

Tailândia, disse o chefr da policia do 
povoado. Sublinhou que nos 
ùltimos dias o ataque dos tigres 
matou, varias vacas da aldeia onde 
vivia a vitima. 
A crença popular considéra os 
felinos como "espiritos da selva" e os 
habitantes recusam-se a matâ-los. 

0024 
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Mobilizaçao para ajudar 
fami'lia Coutïnho. nos EUA 
A comunidade portuguesa do estado 
de Nova Jersey, nos EUA, esta 
mobilizada para apoiar a familia 
Coutinho, depois do incêndio que 
destruiu a casa da familia e a famosa 
padaria. 
Numa reuniâo promovida por Augusto 
Amador ficou decidido que o apoio 
sera feito directamente por todos os 
que quiserem ajudar mas também 
através de um piano de actividades e 
iniciativas, tendo em vista angariar 
fundos para a familia e para a 

Fundaçâo Bernardino Coutinho. 
Neste âmbito, Augusto Amador, 
explicou â RDP Internacional que esta 
prevista a realizaçâo de uma grande 
festa de homenagem corn a 
participaçâo de todas as associaçôes 
portuguesas de New Jersey, cujo 
montante reverterâ a favor da familia. 
Outras iniciativas passam pela 
realizaçâo de um torneio de futebol e 
da festa da amizade, a 8 de Junho. 
Informaçôes por intermédio de Joâo 
Martins: 1-973-533-6251. 

Seja um canadiano 
intayrado! Maio ne 2001 
A realizaçâo da primeira 
Semana anual das 

Tecnologias da Informaçâo 
(Information Technology 

Week / Semaine des TI du 
Canada), que se efectua de 4 

a 13 de Maio no Canada, tem 
O objectivo de comemorar a 

tecnologia da informaçâo 
(TI) e O seu contributo para a 

prosperidade de um numéro 
cada vez malor de 

comunidades por todo o pais. 

O governo canadiano tem 
contribuido para que o Canada seja 
um dos paises mais interligados do 
mundo e a Semana das TI (IT Week / 
Semaine des TI) reconhecerâ os 
muitos êxitos alcançados nas TI pelo 
sector industrial, governo, 
instituiçôes educativas e outras 
organizaçôes ao nivel local, regional e 
nacional. A Semana das TI (IT Week 
/ Semaine des TI) é fomentada pelo 
Ministério da Indüstria (Industry 
Canada / Industrie Canada) e a 
Associaçâo Canadiana de 
Tecnologias da Informaçâo 
(Information Technology Association 
of Canada / Association canadienne 
de la technologie de l'information). 
Durante este periodo de 10 dias, 
professores e alunos, comunidades e 
familias, empresas e empregados, sâo 
incentivados a trabalharem em 
parceria e a descobrirem formas 
criativas de exporem e reconhecerem 
os êxitos alcançados na tecnologia da 

informaçâo. As possibilidades sâo 
inùmeras! Aproveite esta vantagem 
para se familiarizar corn as novas 
tecnologias, visitando a sua biblioteca 
püblica ou utilizando a Internet pela 
primeira vez. Familiarize-se corn o 
correio electrônico e envie uma 
mensagem à équipa das TI; efectue as 
suas transacçôes bancârias por 
telefone ou através da Internet; utilize 
um telemôvel. Para mais pormenores 
sobre a Semana das TI em linha, 
visite o endereço <http://itweek.gc.ca> 
/ <http://semaineti.gc.ca.> Se nâo 
tiver computador nem possibilidade 
de ter acesso a nenhum, aproveite as 
vantagens do Programa de Acesso 
Comunitârio (Community Access 
Program / Programme d'accès 
communautaire) (http://cap.ic.gc.ca 
<(http://cap.ic.gc.ca> / 
<http://pac.ic.gc.ca>). Este programa 
do governo proporciona aos 
canadianos acesso püblico e 
econômico â Internet, bem como as 
aptidôes para a utilizar eficazmente. 
De acordo corn o CAP / PAC, locais 
püblicos como escolas, bibliotecas e 
centros comunitârios proporcionam 
apoio informâtico e formaçâo aos 
canadianos onde quer que vivam. 
Para mais informaçâo sobre os 
serviços do governo canadiano, 
disponiveis em inglês ou francês, 
visite o Centro de j^cesso aos Serviços 
Canadianos (Service Canada Access 
Centre / Centre d'accès Service 
Canada) da sua ârea, marque e clique 
o endereço virtual 
(http://www.canada.gc.ca) ou ligue o 
numéro 1 800 O-Canada (1 800 622- 
6232); TTY/TDD: 1 800 465-7735. 

Sam Boonstra 

Batatas com Bacalhau... 

Preparado por bom cozinheiro 

Olha que nâo é nada mau, 

Mas... corn Azeite AZEITEIRO! 

arnim SHUMMI 
MADEIRENSE 

Vai decorrer na sede-social do 
Canadian Madeira Club-Madeira 
House Community Centre, em 
Toronto, a SEMANA CULTURAL 
MADEIRENSE de 18 de Maio a 03 
de Junho. No domingo, dia 3 de 
Junho, para além do encerramento da 
Semana Cultural, tem lugar também 
a comemoraçâo do 
aniversârio da colectividade. 
Deslocam-se da Regiâo 
Autônoma da Madeira para 
participar na Semana 
Cultural Madeirense, a 
conhecida produtora e 
apresentadora da RTP- 
Madeira, Maria Aurora 
Homem, Assessora do 
Clube da Cultura da 
Câmara Municipal do 
Funchal, que vai falar sobre 
o tema: "Poetas 
Madeirenses"; o Engenheiro 
José Alberto Pimenta de 
França, Administrador do 
Instituto de Gestâo da 
Agua, que se debruçarâ 
sobre o tema: "Recursos 
Hidricos da Madeira", e o Dr. Joâo 
Henrique da Silva, Director Regional 
dos Assuntos Culturais, que 
apresentarâ o tema: "Um olhar sobre 
a Cultura da Madeira". Os 
convidados da Semana Cultural 
Madeirense chegam a Toronto no 

proximo dia 17 de Maio. 
No dia 22 de Maio, os senhores Eng. 
José Alberto Pimenta de França e o 
Dr. Joâo Henrique da Silva, 
regressam à Madeira e. Maria 
Aurora Homem, no dia 4 de Junho. 
Maria Aurora farâ um Colôquio no 
encerramento da Semana Cultural e 

dia de aniversârio do Canadian 
Madeira Club-Madeira House 
Community Centre. As nossas boas 
vindas aos ilustres convidados e as 
felicitaçôes ao Canadian Madeira 
Club-Madeira House Community 
Centre pelo aniversârio. 

SSQa© a Œ)[?(3[pSIGPŒlff 
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Nào percam o IESIFIISEML IDH 
no renovado e alîndado Europa Convention 
Centre, 7050 Bramalea Road, em Mississauga. 

Chefe Manuel de Paulos tem um 
W)JË ïîiWIlIElM© 

que em muito facilitarà o seu 
casamento, baptizado ou outras 

quaisquer ocasiôes 
de convivio social. 

O Chefe 
Manuel de Paulos tem 

para si um serviço 
profissional e a 

exposiçâo do Bufete corn 
o seu toque 

pessoal e de 
qualidade garantida. 

CONTACTE MANUEL DE PAULOS 

Nâo va, telefone: 416-534-5520 
0011 
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CIEMENTE Disco D' 
A Dismusica Canada realizou uma 

festa para comemorar o seu primeiro 
Disco D'Ouro, honraria que coube ao 
intérprete CLEMENTE, corn o seu 

ultimo trabalho gravado para a 
editora luso-canadiana, intitulado "È 
o Amor, Amor". 
Para o efeito, CLEMENTE deslocou- 
se a Toronto, tendo recebido o seu 
justificado DISCO D'OURO2001, no 
Oasis Convention Centre, na 
companhia do müsico, compositor e 

produtor Hernâni Raposo, os 
proprietârios da DISMUSICA Ltd., 
Humberto Rebelo e Joe Pimentel, e 

vârios amigos ligados ao meio 
artistico local. 
CLEMENTE teve a gentileza de 

visitar a CIRV/O Milénio, para 
saudar os amigos e registar 
publicamente a sua felicidade por esta 

simpatia da comunidade. 
-Estou muito feliz por recçber este 
Disco D'Ouro, nâo sô por mim e pela 
minha carreira -apôs ter vivido uma 
situaçào bem dificil na minha vida-, 
mas também pela editora que 

acreditou em mim e, por isso, 
também em festa, pelo seu primeiro 
Disco D'Ouro. Claro, que a minha 

alegria e agradecimentos sâo 
extensivas aos autores e compositores, 

pois, como em quase tudo na vida, sô 
em équipa é que se consegue vencer. 
Formâmos uma équipa vencedora, 
estamos todos de parabéns. 

-Este Disco D'Ouro foi-lhe entregue 
pelas mais de 5.000 copias vendidas 
pela Dismusica. E em Portugal, para 
quando? 

-Sim, este corresponde às vendas 
locais, o que me dâ mais prazer, na 
medida em que demonstra uma 
simpatia grande por mim num 
mercado que é muito mais pequeno 

que o nacional. Por isso, a minha 
convicçâo, desde o principio, que este 
trabalho tem asas para voar... Esta 

para breve o lançamento em Portugal. 
Os problemas viyidos nâo me 
permitiram acelerar o processo. Mas 

esta tudo jâ encaminhado para a sua 
saida. Vou iniciar a campanha deste 
trabalho, num show do Herman José, 
em Lisboa. Jâ fiz, inclusivamente, um 
video nos Estados Unidos para a SIC 
Internacional, corn o tema "É o Amor, 

Amor". Jâ o podem usar por câ. A 
Dismusica jâ o tem para 
distribuiçâo... 

-Novidades? 
-Bom, tenho algumas...-Começou por 
dizer, corn um ar muito risonho. 

Clemente, acrescentou.- Como na 
SIC souberam dos meus dotes de 
cozinheiro, fui convidado a fazer 12 
programas de culinâria e diâlogo 
sobre os pratos nacionais, tâo ao gosto 
da nossa gente. Pratos fâceis, 

saborosos, que é bom recordar para 
que os nossos jovens nâo esqueçam a 
gastronomia portuguesa. Estes 

programas vâo ser realizados em New 
York. 
-Portante, a seguir vai ganhar o Prato 
D'Ouro? 
-É uma probalidadeî-Concluiu a rir. 
-Prôximos trabalhos? 
-Bom, como o Zé Mario tem 
conhecimento, eu gravei aqui em 

Toronto, corn o Hernâni Raposo, um 
trabalho que hâ muito sonhava... Pus 
a voz em vârias cançôes de cariz 
religioso e, agora, o Hernâni vai 
finalizâ-las. Fi-lo por nâo saber o que 
me poderia acontecer naquela altura 
mas, mais confiante, posso continuar 

a promover o "E o Amor, Amor" e, 
mais tarde -na altura prôpria-, aquele 
que jâ estâ gravado mas por acabar no 

que respeita a arranjos musicals, 
coros, etc... 
Depuis da tempestade vem a 
bonança. 
CLEMENTE chegou e logo partiu. 
Missâo justificada e cumprida. 

Este DISCO D'OURO conquistado 
por Clemente é também uma 
justissima recompensa para a 
DISMUSICA, dos empresârios 
Humberto Rebelo e Joe Pimentel, 
que tanto têm porfiado em favor da 
müsica portugusa e dos artistas aqui 
radicados e dos que nos visitam corn 
frequência e sâo bem aceites entre 
nos. As nossas felicitaçôes e gratidâo 
para todas as partes. 

JMC 

Dia da Regiâo Autônoma dos Açores 
New Bedford e Fall River 
O Présidente da Regiâo Autônoma dos 
Açores, Carlos César, preside _às 
cerimônias do DIA DA REGIAO 

AUTÔNOMA DOS AÇORES, em 
New Bedford e em Fall River, nos 

Estados Unidos, nos dias 2 e 3 de 

Junho. 
No sâbado, dia 2 de Junho, em New 
Bedford, Carlos César visita a Casa da 

Saudade e terâ um encontro corn 
crianças de ascendência portuguesa 
que frequentam a Biblioteca e outras 

actividades de animaçâo sôcio-cultural 
da Instituiçâo. No mesmo local, assiste 
ao lançamento do livro 

"Representaçôes Sociais do 
Repatriado", da autoria do Dr. Miguel 
Brilhante. 

Pelas 15h30, assistirâ ao espectâculo de 
Carlos Alberto Moniz, patrocinado 
pela Presidência do Governo Regional 

dos Açores e pela City Hall de New 
Bedford, no Teatro Zeiterion. 

No domingo, em Fall River, as 09h00, 

PtCflS PflRft ntCflhlCOS 
E BfïïE-CHflPflS 

25-B CanimboG Ave./Osler TORONTO 
Contactar: 

Tel: [4161 604-1140 OU [4161 604-7000 

estarâ na Concelebraçâo de Acçào de 
Graças pelos Bispos de Fall River, D. 
Scan Ô'Malley' e dos Açores, D. 

Antônio de Sousa Braga, na Igreja de 
Santa Ana. 
As 16h00, inaugurarâ o Memorial a 

Joâo Teixeira de Medeiros, de 
ascendência nordestense e natural de 
Fall River, no Heritage State Park. 
Finalmente, às 17h30, presidirâ à Sessâo 
Solene ao "Dia Da Regiâo Autônoma 
dos Açores", no Cultural Centre. Segue- 

se um espectâculo corn Carlos Alberto 
Moniz e o encerramento corn um 

cocktail oferecido pelo Présidente do 
Governo Regional dos Açores. 
Agradecemos o honroso convite 

enviado. 

Ofélia Guerreiro deputada 
No âmbito de uma promessa feita 

durante a campanha eleitoral para as 
eleiçôes legislativas, Caio Roque, o 
actual deputado do PS pelo drculo 
fora da Europa, vai suspender o 
mandate, desde segunda-feira, sendo 
o seu lugar ocupado por Ofélia 

Guerreiro, a segunda da lista por fora 
da Europa. 
Ofélia Guerreiro, segundo explicaçôes 

dada à RDP Internacional por Caio 
Roque, vai permanecer como 
deputada por um periodo de 45 dias 
que sera renovado por mais 45 dias, 
uma vez que o terceiro da lista. 

Gonçalo Martins, da secçâo do PS de 

Toronto, entretanto apresentou a 
demissâo do cargo. Ofélia Guerreiro 

jâ disse à RDP Internacional que uma 
das suas prioridades sera dar a 
conhecer as dificuldades de 
atendimento que se vivem no 

consulado no Rio de Janeiro e alertar 
para a situaçào dos sectores mais 
carenciados da comunidades, 
nomeadamente os idosos. 

Durante a suspensâo do mandate, 
Caio Roque serâ a tempo inteiro, 
présidente do nucleo da Cruz 
Vermelha no Seixal. 
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COMUNIDADE 

Cidade de Tendas ‘Tent City” 
terna-se ne “parai'se” des sem-abrigo 
Tent City, a cidade das tendas e 
das barracas. Devido ao facto 
dos centros para os sem-abrigo 
nâo aceitarem casais, nem 
donos de animais e muito 
diOcilmente tolerarem os 
dependentes da droga e do 
alcool, esta cidîide surgiu da 

necessidade de encontreir um 
local onde estes individuos se 
poderiam “instalar”. Algumas 
dezenas de pessoas sem lar fixo 
instalaram-se neste pedaço de 
terreno do tamanbo de dois 
campos de futebol americano e 
situado na Cherry Avenue, 
entre a Lake Shore o rio Don. 

Os “pioneiros” desta cidade iniciaram 
O processo de “colonizaçâo” - um dos 
termes pelos quais é conhecida a 
concorrêneia a este local - hâ cerca de 
quatre anos. No centre desta 
“cidade” encontram-se duas barracas 
corn espaço suficiente parai habitarem 
duas pessoas. Uma delas foi 
construida pelo Tim (nome ficticio) 
que resolveu mudar-se para a Cidade 
das Tendas hâ um ano. Antes de vir 
para “Tent City”, o Tim morou em 
alguns centros para os sem-abrigo 
onde partilhou noites de insônias em 
quartos lotados por alcoolicos e 
drogados e onde respirar era quase 
impossivel. “A vida nestes centros de 
refügio para os sem-abrigo nâo é uma 
soluçâo”, segundo comentou o Tim. 
As condiçôes de vida nestes centros 
para os sem-abrigo sâo consideradas 
de'plorâveis por um grande numéro 
de assistentes sociais, de activistas por 
esta causa, assim como por alguns 
vereadores municipals. Alguns destes 
assistentes sociais que trabalham 
directamente nestes centros e corn 
estes individuos que nâo têm tecto 
que os acolha, dizem que as condiçôes 
dos estabelecimentos sâo precârias, 
nomeadamente os equipamentos 
sanitârios. A falta de medidas de 
higiéne é, para muitos, um dos 
problemas mais sérios que enfrentam 
sublihhando-se a falta de chuveiros e 
sabonete. 
O Toronto Disaster Relief Committee 
(TDRC), grupo activista pela causa 
dos sem-abrigo, publicou no final do 
ano passado, o relatôrio State of 
Disaster (Estado de Desastre) sobre o 

estado dos centros para os sem- 
abrigo, assim como as condiçôes em 
que muitos destes individuos passam 
cada noite das suas vidas. Segundo o 
relatôrio, estes locals têm um numéro 
de individuos superior ao que podem 
albergar, nâo possuem as minimas 
condiçôes higiénicas, nem de 
segurança. No relatôrio também se 
pode 1er as afirmaçôes de algumas 
pessoas que diariamente se dirigem a 
estes locals e que se queixam de lhes 
serem roubadas as poucas coisas que 
possuem e de, por vezes, serem 
agredidas por quem jâ lâ estava. 
Violêneia e falta de espaço levaram a 
que um dos centros da cidade - Seaton 
House - fosse rebaptizado de “Satan 
House” (Casa de Satanés). Segundo 
informou o TDRC, o numéro de 
camas que cada numéro diz possuir 
nâo représenta, na realidade, o 
nùmero dos sem-abrigo que o 
fréquenta, uma vez que estes 
relatôrios nunca incluem 
a quantidade de colchôes 
e sacos cama que têm 
distribuidos no châo. 
Estas divergêneias entre 
numéros oficiais e a 
realidade das ruas da 
cidade nâo representam 
um caso exclusivo. 
Outro relatôrio - Report 
Card on Homelessness 
2001 (Tabela Sobre os 
Sem Abrigo 2001) - 
afirma que as iniciativas 
para o présente ano 
devem incluir a criaçâo 
de um local para cerca de 675 camas, 
afim de se poder evitar o nùmero de 
pessoas que sâo obrigadas a dormir 
no châo ou a permanecer na rua. 
Porém, a realidade é muito diferente. 
Segundo as contas publicadas pelo 
TDRC apôs um rotina de anâlise 
efectuada aos centros da cidade, 
quase toda a totalidade de camas que 
sâo oferecidas aos sem abrigo sâo 
ocupadas todas as noites por caras 
novas. 
Um dos activitas nesta causa é o 
vereador municipal Jack Layton Tal 
como os restantes activistas, ele 
também tem consciência que os 
numéros oficiais nem sempre 
correspondem à realidade. 
Preocupado pelo aumento em 
nùmero dos sem abrigo - um aumento 
de 2000 pessoas sem morada fixa 
entre 1998 e 1999 para um média 
anual de 400 camas - este vereador 
decidiu fazer uma visita de rotina aos 

centros de abrigo da baixa da cidade. 
A experiência que viveu deu origem a 
um livro que o prôprio publicou 
“Homelessness, the Making and 
Unmaking of a Crisis” sobre os 
individuos que nâo possuem morada 
fixa em Toronto, na provincia do 
Ontario e um pouco por todo o pais. 
No livro, o autor descreve as noites 

passadas nos centros que 
visitou: um elevado 
nùmero de pessoas 
restritas a um pequeno 
espaço, promiscuidade, 
falta de medidas 
higiénicas, entre muitos 
outros problemas. O seu 
testemunho neste livro é 
partilhado pela maioria 
que recorre ao sistema 
para sobreviver. Estes 
factores explicam a 
razâo pela quai muitos 
dos individuos sem 
abrigo optam por passar 

a noite debaixo de uma ponte ou 
deitados na esquina de uma rua ou 
junto â entrada de um prédio. 
Voltemos ao Tim. Para ele, estes 
“pesadelos” fazem parte do passado. 
A casa que construiu em Tent City 
com um amigo - com quem a partilha 
- oferece-lhe a possibilidade de uma 
nova vida, a ele e todos os que ali 
moram, sobretudo os que possuem 
animais que sempre se viram 
rejeitados nos centros dos sem 
abrigo, precisamente por possuirem 

um animal de estimaçâo. No 
entanto, ultimamente esta paz de 
espirito tem vindo a ser perturbada, 
principalmente por jornalistas, 
organizaçôes e alguns curiosos que 
desejam saber como é possivel 
(sobre)viver em Tent City. 
No livro que publicou. Jack Layton 
remarca que o nùmero de 
apartamentos para alugar na cidade 
de Toronto diminuiu de 27% para 2% 
em 1998. A construçâo de novos 
complexes imobiliarios esta em 
constante ascensâo. Layton afirmou 
que somente no ano 2000, foram 
construidas cerca de trinta unidades 
de habitaçâo. De todas as provincias, 
o Ontario-é a que possui o nùmero 
mais elevado de pessoas na lista de 
espera para ajuda social. 
Em Tent City, os “residentes” podem 
sentar-se confortavelmente no recinto 
da cidade e contemplar o lago 
Ontario habitado por diverses 
barcos, podem observar a vista do 
centre da cidade e dos sens arranha- 
céus. Estes “residentes” têm a 
escolha: trata-se da-“cidade” que 
escolheram para morar, o local onde, 
segundo disse o Tim, todo o 
individuo pode voltar à vida normal. 
A ùltima questâo que se coloca é a 
seguinte: caso Toronto seja a 
vencedora da proposta para os Jogos 
Olimpicos 2008 e corn o piano de 
desenvolvimento da zona beira-lago, 
quai sera o future da Cidade das 
Tendas e dos sens habitantes? 

|-|oppy 
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Cristina e Fernanda têm para vos um serviço 
compléta e séria em tudo que diga respeito a 

serviços e viagens. 
O Verào é connosco! 

Aproveitem os ESPECiAtS DE VERÂO para o 
Continente, Madeira e Açores. Lembrem-se que 

esgotam rapidamente! 

No DIA DA MÀE 
ofereça à sua uma viagem ùnica! 

a M 33 SJ J 
r~\ 

0 
Visite a Happy Travellers na 
Galeria Shopping Centre, na 
Dufferin e Dupont, em Toronto 

0014 
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^nagers 
3 bonecas da cançâo em Toronto 
Sao très meninas ladinas. Bonitas. A Claudia, de 16 anos. A Sara, com 17 e, a 
Rita, nos seus 18 anos. A juventude e a beleza, ao serviço da cançâo alegre e rit- 
mada. 
As TEENAGERS enviaram-nos um CD-amostra, que nos encantou. Enviaram 
os temas, "Aqui ao Pé de Mim", "Ser Teenager" e o remix (nova radio edit) do 
tema "Ser Teenager". Temas escritos por Miguel Dias, Sonia Brazào e Filipe 
Neves. 
No aproveitar é que esta o ganho e, CIRV-fm, enviou-lhes um convite para par- 
ticiparem no "Portuguese Day'2001", no domingo, 26 de Agosto, no Paramount 
Canada's Wonderland. Elas, aceitaram! 
Vamos tê-las e admirâ-las. Preparem-se para"abanar o capaeete" corn as lindas 
TEENAGERS, vindas directamente de Lisboa para vos. 
Façam como a CIRV-fm, aproveitem-nas! 

O conhecido intérprete açoriano, radicado nos 
Estados Unidos, CHICO ÂVILA, lançou de 
novo no mercado um album de cantigas, bem à 
sua maneira, intitulado "Saudades de La". 
Corn a colaboraçâq dos excelentes mùsicos Luis 
Garcia e Antonio Avila, Joâo Machado e 
Manuel Escobar, Mark Polack e Darin Morris, 
corn um corpo coral constituido por Joe Silva, 
Jovina Silva, John Costa, Maria Costa, Odete 
Mateus, Fernanda Vieira, Heidi Gislan, Linda 
Valadâo e Nancy Sousa, o CHICO ÂVILA nâo 
teve entraves na gravaçâo das composiçôes dos 

"Com Saudades 
delà" 

amigos Arlindo Alves, Vitor Rui Dores, 
Amorim Carvalho, Laurénio Bettencourt e 
da sua propria autoria. Alias, o tema 
"Desgarrada", é cantado pela "velha dupla" - 
Chico Âvila/Laurénio Bettencourt. Os trechos 
"Saudades de La", "Pétala Que Bem me Quer", 
"Câ vai um Abraço", "Quero Cantar Ser 
Alegre", "Ninguém Para o Santa Clara", entre 
outros, sào agradâveis ao ouvido, fâceis de "can- 
tar olar"... 
Este trabalho de Chico Àvila esta à venda nas 
lojas portuguesas da especialidade. 

Saudades 
De Là 

Faça an dia aa sua wM a lesta da famflia! 
Dia 13 de Maie, esieja iio Oasis G. Centre. 

A DISMUSICA Canada 
apresenta um grandioso espectaculo, 

domingn, dia 13 de Maie, 
DU DA MAE, 

corn a dupla seitaneja 
VALDERaVANIllE, 

que tanta êxito alcançou entre nés! 

O almoço do DIA DA MÂE terà lugar no 
Oasis C. Centre, sîtuado no 1036 Lakeshore 

Road, East, em Mississauga. 

Para além de VALBER & VANILLE, 
actua a intérprete angolana REBEKA e 

haverà balle corn o conjunto musical 
"OS PANTERAS". 

IttlmsieCig ÿ mervss: £)0d- 801- 7777 
Àdultos: Crianças: 
$38. dôlares $30. dôlares 



Foi uma noite bem agradâvel. Um 
jantar "à moda da casa", servido 
pelos habituais voluntaries, sempre 
generosos e amigos e, depois - logo a 
seguir a " 1 minute de silêncio" por 
respeito a uma sôcia falecida no dia 

Quem é quem? Pois, por muito 
iguais que sejam, e sâo!, ojoâo 
Manuel toca guitarra e o Manuel 
Joâo dedilha a viola. Sera que me 
enganei? 
A seguir, apresentou-se a voz espera- 
j,,. da. Um homem que canta o 

fado, oriundo de uma familia 
corn tradiçôes artisticas. O 
TIAGO GORGITA, jovem, 
simpâtico, corn uns graves 
muito bonites e conhecedor 
dos terrenes que pisa. Foi 
bom escutar o fado, por quem 

f ° cantar. Parabéns aos 
artistas e aos organizadores, 

W P'II os responsàveis do Sport Club 

O fadistajoâo Brito apresentou à 
imprensa, no Restaurante Cataplana, 
o seu segundo CD- "Saudade das 
Saudades", gravado em Lisboa e pro- 
duzido pelo mùsico e intérprete 
Jorge Fernando. 
Na sexta-feira, dia 11 de Maio, Joâo 
Brito faz o lançamento püblico deste 
trabalho na Casa do Alentejo, em 
Toronto. 
Joâo Brito, segundo nos confessou, 
estea entusiasmadissimo corn o tra- 
balho, em todos os sens aspectos. O 
convivio, em Lisboa, com profission- 
ais do fado, como os müsicos Paulo 
Jorge, Jorge Fernando 
e Marino de Freitas, 
deu-lhe uma noçâo 
mais real da forma 
como sentir e cantar o 
fado. O fado que ele 
tanto gosta. 
A ficha técnica esta 
muito bem apresenta- 
da, tem aguarela de 
Luis Palaio e ilus- 
traçôes da jovem 
artista Sandy Teodoro. 
José Cid e Maria 
Manuela Cid, Raul 
Lucas ejoâo Mario 
Veiga, Carlos Caspar, 
Tony Gouveia, Minah 
Jardim, Henrique 
Borges de Matos, José 
Pereira, Carlos A. 

Gonçalves e o prôprio Joâo Brito, 
escreveram os temas bonitos que 
preenchem o CD. 
Nesta gravaçâo de Joâo Brito, podem 
escutar os fados "Saudade das 
Saudades", "Teu Nome é Fado", 
"Meu Amor é um Abismo", "O que 
ficou por Escrever", "Rendido à 
Dor", "Amor Criança", "Pombo do 
Rossio", "Aquela Velha Canoa", 
"Papagaio de Papel de Seda", e 
"Candieiro Turistico". Um CD corn 
qualidade, um CD para escutar em 
silêncio... 

BRITO 
5, a inditosa D. Aida Silva, i 
a cuja familia ^ 
endereçamos sentidas con- /'jjS 
dolêneias-, uma sessâo de | 
fados do agrado gérai. No f 
inicio, a presença dos mais f 
que conhecidos manos ^ 
Almeida, Joâo Manuel e . « 
Manuel Joâo, à guitarra e » 
à viola, respectivamente, I S 
que presentearam os ami- 9 
gos corn duas bonitas e * 
bem executadas Variaçôes. 
Recordamos os irmâos Almeida, das 
festas Sanjoaninas -nâo faltam nas 
marchas!- e da sua propriedade, o 
Bar Twins, em Angra do Heroismo. 

saudade 
das 

saudades 

Lusitânia de Toronto. Esperamos que 
o Tiago Gorgita e os irmâos Almeida, 
possam voltar. Formam um grupo 
digno de ser escutado. 

O CMPRCCNDIMCMTO CST4 SITIJÀDO 

Nio 6729 DA MAVIS ROAD., 

AO NORTE DA ALTOESTRADA 401, 

EM HEART IAND, MISSISSAUGA. 

VISITE ESTAS LINDAS CASAS NOVAS, 

SEMI-SEPARADAS COM GARAGEM PARA 

2 CARROS E AREA ATE 2000 PÉS 

QUADRADOS, E CASAS SEPARADAS COM 

AREA ATt 3000 PÊS QUADRADOS. 

PARA INEORMAçôES CONTACTEM OS 

VENDEDORES MIKE OU BART NO 

ESCRITÔRIO DE VENDAS PELO TELEEONC; 

905-795-1965 
VEJA ESTA ESPECTACULAR SUB-DIVISÂO 

DE CASAS NOVAS NO CORAÇÀO 

DE MISSISSAUGA. 

VERPARACRCR. 

1940/1950 SO. fl 

L 
P\ b 

sopnifl 
1567/1590 SO. fl 
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METEOROLOGIA 
planeta.clix.pt/tempo/ index.html 
Chegou a época das férias. Agora quando se deslocar a Portugal jâ pode 
saber se vai chover ou nâo quando la chegar. Nâo hesite e navegue neste 
portal e assim jâ sabe como deve de ir vestido! 
As rubricas estâo divididas em tempo para o territorio nacional e para a 
Europa. Estâo disponiveis imagens por satélite. O site informa-o da 
temperatura da agua e qual o estado do mar. 
(site em Português) 

CRIANÇAS 
www.yahooligans.com 
O maior motor de busca da Internet, o Yahoo!, criou um novo serviço 
destinado aos cibernautas mais pequenos. Caso tenha um filho que goste 
de navegar, e às vezes se sinta desconfortavel com o conteùdos de 
algumas das paginas a que ele acede, entâo apresente-lhe este endereço. 
É um motor que nâo incide sobre paginas pornogrâficas, violentas ou de 
qualquer outro material para adultos. (site em Inglês) 

MÎTO 
www.queen-fip.com 
Quem conhece a müsica dos Queen sabe que ela é intemporal. O grupo 
tornou-se, para muitos, um mito. Hoje, depuis do desaparecimento do 
seu controverso lider, Freddy Mercury, continuam a marcar muitos. 
Neste site os fâs podem consultar a histôria da banda, assim como a 
biografia de cada um dos membros. A secçâo da discografia é uma das 
mais complétas, onde vai encontrar todos os trababalhos lançados pelos 
Queen. 

CAMPEÂO? 
www.boavistafc.pt 
o Boavista estâ muito perto de conquistar o campeonato nacional de 
futebol, o que séria absolutamente inédito na sua histôria e no futebol 
português. Se o vai conseguir, ou nâo, veremos nas prôximas semanas, 
mas podemos ir deitando uma vista de olhos ao seu site na Net, para ir 
conhecendo a sua histôria e o clube, tal como ele é hoje. Para além da 
histôria, temos acesso a fichas individuais de todos os jogadores, 
estatisticas, resultados, calendârio e muito mais. 

Microsoft pode vir 
a ajudar o Napster 

(ÉPEBRO : 

Aprender mùsica e matemàtica 
aumenta a massa cinzenta 

o Napster estâ em negociaçôes corn a 
Microsoft para que esta desenvolva 
uma versào do seu site que seja segura 
e respeite os direitos dos autores da 
müsicas, tema que o tem levado a 
uma dura confrontaçâo judicial com 
a indüstria musical. Esta parceria, 
cuja possibilidade foi noticiada pelo 

"Los Angeles Times", estâ a ser 
negociada entre as duas empresas, 
podendo a Microsoft ficar accionista 
do Napster. O que permitiria trocar a 
tecnologia de segurança da empresa 
de Bill Gates, por uma posiçâo desta 
no crescente mercado da müsica por 
assinatura na Internet. 

A aprendizagem da müsica e das 
matemâticas aumenta o tamanho da 
"massa cinzenta", uma teoria de que 
sâo exemples génies como Einstein, 
Mozart e Beethoven, segundo o 
neurologista alemâo Gottfried Schlaug. 
Segundo o investigador alemâo, que 
estudou este fenômeno no Centro 
Médico Beth Israel Deaconess, em 
Boston (Massachusetts), a müsica 
desenvolve uma porçâo do cérebro que 
inclui o sistema nervoso central e se 
prolonga como substância cinzenta 
pela espinal medula. 
O cientista testou esta teoria através de 
um estudo realizado corn quinze jovens 
müsicos, que receberam ensinamentos 
musicais desde a infância. 
As imagens obtidas, mediante técnicas 
de ressonância magnética, 
evidenciaram alteraçôes estruturais nas 
regiôes sensoriais e motoras dos sens 
cérebros, em comparaçâo corn outras 
quinze pessoas que nunca tinham 
recebido educaçâo musical. 
Schlaug, que acredita que o maior 
desenvolvimento do cérebro é uma 
resposta à exigência implicada pela 
aprendizagem musical, apresentou os 
resultados da sua investigaçâo numa 
reuniâo da Academia norte-americana 
de Neurologia, em Filadélfia 
(Pensilvânia). 
As influências da müsica no cérebro 
sâo conhecidas desde hâ algum tempo 
e costumam ser designadas pelo "efeito 
Mozart". Algumas experiências no 
campo da educaçâo sugerem que o 
ensino da müsica ajuda a obter um 
desenvolvimento completo do cérebro 
infantil, teoria que se converteu num 
verdadeiro chamariz publicitârio para 
vender discos e liçôes de müsica para 
os mais novos. Albert Einstein, um dos 
cientistas mais destacados de todos os 
tempos, tinha um cérebro 
aparentemente normal, mas uma 
anâlise detalhada do ôrgâo revelou em 
1999 que as âreas dedicadas à 
aprendizagem matemàtica eram 15 por 
cento maiores que nas outras pessoas. 
Einstein, que desenvolveu a teoria da 
relatividade para explicar a expansâo 
do Universo, foi incinerado em 1955 
mas o seu cérebro foi conservado em 

formol pelo patologista norte- 
americano Thomas Harvey. Segundo 
um artigo publicado pela revista 
Lancet, o cérebro de Einstein nâo era, 
na verdade, maior do que o normal, 
pesando inclusivamente menos 150 
gramas que o habituai. O que 
surpreendeu os cientistas no seu 
cérebro foi o maior desenvolvimento 
da zona dedicada às funçôes 
matemâticas e a grande concentraçâo 
de um tipo de células (glias) 
responsâveis pelo aumento do nümero 
de neurônios. 
A ranhura ou depressào que existe no 
cérebro e o percorre desde a sua zona 
frontal à posterior era muito menor no 
caso de Einstein. 
Segundo os cientistas canadianos que 
investigaram o cérebro do prestigiado 
prémio Nobel da Fisica, essa 
peculiaridade na depressào do cérebro 
pode ter proporcionado mais espaço 
aos neurônios e melhores condiçôes 
para estabelecer as ligaçôes entre eles. 
Os quinze müsicos profissionais cujos 
cérebros foram agora analisados 
tinham um maior volume de massa 
cinzenta na regiâo motosensorial 
primâria direita e esquerda, segundo 
Gottfried Schlaug. As diferenças eram 
também évidentes no cerebelo, que 
coordena os movimentos, bem como 
na regiâo esquerda do sulco 
interparietal e na regiâo esquerda dos 
gânglios basais. O cientista alemâo 
indicou que a ünica explicaçâo 
possivel, além da relaçào entre a 
müsica e um maior desenvolvimento 
do cérebro, séria considerar que as 
modificaçôes no cérebro existem de 
modo prévio e sâo responsâveis pelo 
facto de essas pessoas terem tendência 
para o estudo da müsica. 
A müsica e as matemâticas, ainda que 
sejam conceitos aparentemente 
diferentes, partilham uma certa 
semelhança na sua organizaçào 
interna, baseada nas proporçôes, 
harmonia e no carâcter criativo da 
linguagem. Além disso, ambas 
parecem ser capazes de estimular as 
regiôes mais remotas do cérebro e de 
aumentar sem limite aquilo que se 
denomina inteligência. 

Q MEDIUM MONA 
CONSELHEIRA ESPIRITUAL 

Fala-lhe de como foi o seu passàdo, revela-lhe 
o seu présenté e dir-lhe-â como sera o seu futuro 

Ajuda em todos os problemas da vida grandes ou pequenos, tais como: 
AMOR; CASAMENTO; SAÛDE; FINANÇAS; NEGÔCIOS; EMPREGO. 

Faz desaparecer a energia negativa e obstâculos de qualquer 
género.Restaura a sorte e a felicidade, especialisada em 
reunir a familia e apaixonados, 40 anos de experiência. 
Ela dirigir-se-â aos sens amigos e inimigos pelos nomes 
de cada um. 

2 leituras por $15."" e uma pergunta gratis 
^ Tel.: 416 SSS-BS01 

Yonge & Finch 

roi no passado e 
é no présenté 
a casa de mobilias e 
electrodomêsticos 
que serve bem a 
nossa gente! 

1220 Dundas SUN. 
em Toronto 
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MP Chuck Strahl ouer decisâo sobre a llderança 
de Stockwell Day dentro de uma semana 
OTTAWA - O MP da Aliança 
Canadiana Chuck Strahl disse 
recentemente que tomarâ uma 
decisâo sobre a sua continuaçâo como 

membro do partido da Aliança 
Canadiana, na prôxima semana, 
lembrando ao mesmo tempo que os 
seus colegas deverâo fazer o mesmo 

Mais um laboratorio 
farmacêutico encerrado 
por razôes de saûde pûblica 
O laboratorio farmacêutico 
Canobio, em Lisboa, foi encerrado 
pelo Instituto Nacional da Farmâcia 
e do Medicamento (Infarmed) por 
"razôes de saüde pûblica" e de 
"grave perigo" para a zona 
residencial envolvente. Este é o 
quinto laboratorio farmacêutico 
encerrado pelo Infarmed desde o 
inicio da operaçâo de inspecçào aos 
laboratôrios nacionais que termina 
no fim do mês de Maio, disse à 
Lusa um porta-voz do instituto. 

O Infarmed decidiu encerrar os 
Laboratôrios Saûde Canobio, em 
Lisboa, devido ao nâo 
cumprimento das boas prâticas de 
fabrico de medicamentos, o que pôe 
em causa a saûde pûblica. 
A existência de vârios produtos 
inflamâveis dentro das instalaçôes, 
e que punham em risco a zona 
residencial envolvente, e o 
"évidente estado de degradaçào" 
das instalaçôes foram as causas 
apontadas pelo Infarmed. 

0 Chinés sera a lingua 
mais uUlizada na Rede 
o chinés sera a lingua principal e 
mais utilizada na Internet dentro de 
alguns anos. A previsâo pertence a 
um especialista britânico em linguas 
modernas, consultor do Governo 
inglês para estas matérias, e foi feita 
em Santiago de Compostela, numa 
conferência sobre "A Cultura no 
século XXI". 
Tony Male prevê, é esse o seu nome, 
prevê, pois, para breve, o fim do 
dominio do inglês na Rede. 
O especialista britânico afirmou na 
Galiza que nos ûltimos tempos se 
registou um aumento, que estimou 
em 150 %, de utentes da Internet que 
nâo utilizam o inglês, e garantiu que o 

fim do monolinguismo. 
Uma critica muito directa â 
convicçâo, prédominante entre os 
britânicos, de o inglês ser uma espécie 
de lingua universal. 
Male manifestou a sua convicçâo que 
dominar a principal lingua utilizada 
no mundo "nada garante a ninguém". 
Até porque hâ muita gente, doutros 
paises, que fala tâo bem inglês como 
qualquer britânico. 
O multilinguismo serâ, num futuro 
breve, um trunfo, penalizando as 
sociedades que nâo optem pelo 
ensino de mais do que uma lingua, 
mesmo tratando-se do inglês. 

devido à mâ liderança de 
Stockwell Day. 
Strahl falava depois duma 
reuniâo tida corn os outros 
membros MP do partido, na 
passada Quarta-feira, relem- 
brando que o assunto nâo deve 
ser adiado por mais tempo e 
que nâo se pode deixar o 
partido viver nesta situaçâo de 
incerteza. 

Strahl e outro seu colega MP Deb 
Gray, demitiram-se hâ duas semanas 
dos seus cargos no partido da 
Aliança, despoletando a situaçâo de 
crise que agora se vive no seio do 
partido, quanto ao seu lider Stockwell 
Day. No entanto Strahl nâo indicou se 
tem ideias de se juntar a outro 
partido. 
Aqueles MP confessam-se frustrados 
pelas provas de falta de ética e erros 
politicos praticados por Stockwell 
Day nos ûltimos tempos. 
Desde entâo, dois outros MP, Art 
Hanger e Gary Lunn foram suspensos 
indefinidamente por publicamente 
terem exigido a demissâo do seu lider. 

VW JETTA GLS DE 2001 
2.0L, 5VEL., AR GOND., ABS, 
VIDROS ELéCTRICOS, FECHO 

CENTRAL DE PORTAS, ESPELHOS 

ELéCTRICOS E AQUECIDOS, 

COLUNA DE DIRECÇÀO 

REGULâVEL EM ALTURA E 

PROFUNDIDADE, CRUISE 

CONTROL, RâDIO FM/AM 
CASSETE, ALARME, 4 AIR BAGS, 

BANCOS AQUECIDOS, 2 ANOS DE 

MANUTENÇÀO E ASSISTÊNCIA NA 

ESTRADA. 

Compra em lease 36 pagamentos 20.000Km por ano, taxas de transporte, preparaçào, 
ar condicionado, gasolina e adniinistraçào, sào pagas no acto de entrega. 

PARA MAIS INFORMAÇÔES CONTACTE 

FILIPE GOMES Drivers wantedÔ%j 

York Volkswagen 
1950 Wilson Ave., Weston On. 416-741-7480 
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HORôSCOPO 
CARNEIRO - 21/03 A 20/04 

Nâo deve realizar trabalhos de rotina, minuciosos, pois este 
é um tempo para se dedicar a tudo o que exija energia, 
impulso e paixâo. 
Ouse vestir umas cores mais fortes. 

TOLRO 21/04 A 20/05 

A Oposiçâo da Lua a Vénus podera torna-lo um pouco mais 
susceptivel ou fazê-lo sentir-se incompreendido. E um tempo 
para meditar com mais atençâo sobre aquilo que realmente 
dâ e recebe dos outros. Nâo se compense na comida! 

GÊMEOS - 21/05 A 20/06 
T? 

 îdL 
Neste momento, a sua individualidade vai estar reforçada. 
Mas, atençâo: nâo exagere o lado da sua personalidade. 
Utilize antes essa energia disponivel para a criaçâo de um 
grande projecto profissional, um desafio. 

CARANGEIEJO - 21/06 A 21/07 

A tensào entre a Lua e Marte torna-o susceptivel a brigas 
entre os colegas, poderào mesmo surgir atritos corn figuras 
de autoridade. Tenha cautela nesta altura, corn as relaçôes 
comerciais, quer no dominio fisico, quer no dominio 
financeiro. 

LcÀo 

1 ^ 

- 22/07 A 22/08 

Uma relaçào desarmônica entre a Lua e Marte ira fazer subir 
a tensào, dando-lhe maior agressividade, uma certa atracçâo 
para o combate ou uma tendência para implicar, para nâo 
deixar passar nem as pequeninas coisas. 

^ -yl 
\ i2/0wV -H ViROEM - 23/08 A22/0»V 

A sua possessividade, o seu lado pragmâtico, as suas intuiçôes 
financeiras vâo estar bem acentuados. 
Também os seus sentidos estarâo mais desenvolvidos, 
nomeadamente o tacto. 

^.^^BALANÇA - 23/09 A 22/10 

Uma relaçâo de conflito da Lua a Vénus poderâ provocar-lhe 
um ligeiro mal estar, um mal-entendido. E preferivel nâo 
deixar para este dia qualquer compra que tenha a ver corn 
estética ou, qualquer conversa de carâcter afectivo. 

ESCORPIÂO - 23/10 A 21/H 

Marte em conflito corn Lua pode trazer à superficie 
frustraçôes que hâ muito se encontram enterradas dentro de si. 
Tome cuidado ao Hdar corn amigos e familiares, pois para si 
perder a cabeça neste momento poderâ nâo ser de todo 
vantajoso. 

Hâ momentos em que sabe bem voltar atrâs no tempo. Se tal 
é impossivel, em termos reais, é no entanto viâvel na 
recordaçâo de factos vividos. Este é um momento de 
evocaçâo, e como tal sentir-se-â métis conservador e mais 
apegado a tradiçôes que viveu. 

SAOITÀRIO - 22/11 A 21/12  
Esta semana serâ muito boa em termos econômicos. Um 
familiar distante aparecerâ, de surpresa, à sua porta 
trazendo-lhe noticias deliciosas. 
No campo amoroso prepare-se para um embate doloroso. 
Mas o futuro sorrir-lhe-â. 

AQLÂRIO -21/01 A 19/02 

PEIXES -20/02T20/03 

Serâ um bom momento para organizar assuntos legais, définir 
uma estratégia administrativa, dedicar-se a um novo 
empreendimento e contactar alguém que estâ longe. 

Um bom aspecto da Lua corn Neptuno vai fazer corn que 
sinta mais simpatia à sua volta, maior empatia na sua relaçâo 
coin os outros, corn o mundo, corn a sua sensibilidade e corn 
a sua imaginaçâo. 

     
Embora estas duos imagens pareçam idênticas, 

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

0021 
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III \^Banila Wing d 
® Brazil & DJ 

^ 1212 Dundas St. W. 

^Lo INFO: 416-588-4900 
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Os D'ARRASAR 
no Portuguese boy 
Scguindo o trilho do sucesso de muitos dos grupos "boys bonds", 
os b'Arrasor surgirom hd dois onos de um projecto de Filipe 
Neves. Composta por cinco elementos - Ricardo, Jimmy, Joca, 
Kapinha e C.C. -, esta banda conheceu logo o sabor da fama corn o 
single "Rainha da Noite", tema de lançamento do primeiro album 
"D’Arrasar". Logo apds este sucesso, seguiram-se outros do 
mesmo album, tais como b'Arrasar, Sem Ti Nao Sou Ninguém, S6 
Tu Es, É Teu, Meu Coraçao e o O Teu Olhar. Para além do 
sucesso como müsicos, os D'Arrasar logo passaram a fazer parte 
do mundo VIP português, aparecendo em programas de televisao, 
em festas de beneficiência, assim como em varias iniciativas que 
foram surgindo em Portugal. 

No entanto, os D'Arrasar nao pararam por aqui. Ainda a saborear 
0 sucesso deste album de lançamento, logo começaram a pensar 
num novo trabalho, desta vez mais bem preparado e baseado na 
experiência que tinham adquirido do primeiro. Como acontece 
corn vdrios grupos, especialmente "boys bands", os D'Arrasar 
enfrentaram alguns desentendimentos corn a équipa de produçao. 
Resolveram nao contar corn a participaçao de Filipe Neves no novo 
trabalho, uma vez que gostavam de ser produtores de grande 
parte dos seus trabalhos. Assim, surgiu o segundo trabalho dos 
D'Arrasar. Um trabalho mais maduro e mais cuidado, este album 
lançou os D'Arrasar num novo desafio: agradar constantemente 
ao publico (especialmente feminino) que jd conquistaram. Agora, 
aparecem as deslocaçoes ao estrangeiro; uma delas sera jd no 
final deste verao, a Toronto. Os D'Arrasar vao actuar no 
Portuguese Day do Canada's Wonderland e prometem Arrasar 
com as suas musicas, coreografias e... "look". 

O album "Milénio" 
jd é disco de 
Platina... 

...mais de 
40.000 
copias 

vendidas. 
Quando hd très 
anos Ricky, Tiago, 
Ruca, Diogo e Sato 

começaram a tocar 
juntos numa 

garagem de uns 
amigos, a musica era 
para eles apenas um ' \ 
grande prazer. ^ ^ ’'i y 
Sempre que tinham 
tempo livre atiravam-se as notas: Ricky na bateria; Tiago à 

guitarra; Sato ao piano; Diogo d viola e Ruca como DJ rapper. 
Hoje estes cinco jovens jd nao precisam de tempo livre para 

fazerem aquilo de que gostam. A expresso produçdes 
descobriu-os e a musica tomou conta das suas vidas. 

Em menos de um mes, sairam da garagem e saltaram para um 
estudio de gravaçao. Em poucos dias viram os sons criados por 
si passarem nas rddios com exito. "Meu Universo Es Tu" 

também jd é video-clip, realizado pelo concèituado José 
Pinheiro e Nuno Garcia, com direcçao de fotografia de Victor 
Estevao, foi rodado em filme, super 16, e as filmagens 

decorreram nos terrenos da Expo 98 e nos renovados 
armazens Abel Pereira da Fonseca no Poço do Bispo. Com uma 
atitude alegre e despretensiosa, Ricky, Tiago, Sato, Diogo e 
Ruca acreditam que continuarao a ser bafejados pela sorte e 

como a razdo que os 

uniu é bastante forte 
acham que nao vao 
parar mais. 

E por tudo isso que 
Milénio nao é mais 

uma nova boys band. 
E definitivamente 
uma boys band para 

ficar para o século 
XXI. 

Music Sk Video 

Queres o melhor da musica 
moderna portuguesa neste lado do 
Atlantic», em CD »u l^7?Jl|j.539.|)|j3(j 

re o primeiro 
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Imposto de Propriedade 
aumenta 5%, segundo dadas oficiais 
"Nâo obstante as ultimas tentativas feitas por vàrios vereadores para impedir o 
aumento do imposto de propriedades em 5 por cento, o piano nâo resultou." Acâmara municipal de 

Toronto acabou de aprovar 
o orçamento para 2001, nâo 
obstante a tentativa de 

alguns vereadores em diminuir o 
aumento do imposto de propriedade 
para menos de cinco por cento para 
os proprietârios de residências. Na 
altura em que o concelho camarârio 
se preparava para dar o voto final que 
aprovaria o orçamento num todo, 
alguns vereadores tentaram mais uma 
vez pressionar para que o imposto de 
propriedade fosse reduzido ou para 
que a taxa do ano anterior 
permanecesse inalterada. 
O vereador Rob Ford (Etobicoke 
North) queria que o piano de 
despesas para 2001 fosse enviado 
novamente para a comissào de 
avaliaçâo do orçamento afim de 
encontrar medidas para reduzir o 
aumento de impostos, embora o 
comité jâ tivesse dedicado vârios 
meses a estudar esta possibilidade. 
Outros vereadores, imploraram aos 
colegas para que votassem contra o 
orçamento baseados no facto do 
aumento de impostos ser muito 

elevado, nâo tendo conseguido, no 
entanto, o objectivo pelo quai 
lutavam. 
O présidente da câmara, Mel 
Eastman, pediu ao concelho de 
vereadores para que aprovassem esta 
proposta do orçamento, apresentada 
pelo vereador e présidente do comité, 
David Shiner. Porém, quando 
interrogado mais tarde pelos 
jornalistas sobre a opiniâo que tinha 
deste orçamento, Mel Eastman 
afirmou "nâo gostar desta proposta". 
Na opiniâo de outro vereador. Case 
Ootes, o concelho camarârio tem 
consciência que o aumento do 
imposto de propriedades residenciais 
representarâ dificuldades a muitos 
proprietârios, mas justificou-o como a 
ünica alternativa para combater as 
despesas que o governo provincial 
transferiu para os municipios. 
Os cinco por cento de aumento nos 
impostos de propriedade representam 
um aumento de $87.00 por residência 
cuja avaliaçâo é de aproximadamente 
$261.000. 
Nâo obstante o governo municipal ter 
feito todos os esforços para reduzir a 

MARINO'S LAKESHORE AUTOMALL 

Lakeshore 
Honda 

Land Rover 
Metro West 

Marino's 
Fine Cars 

Westend 
Hyundai 

Também uma Grande Variedade de Carras Usados de Todas as Marcas. 

www.marinosautogroup.com 

3526 lakeshore Blvd. West 
Etobicoke, ON M8W1N6 

(Between Browns Une & Kipling) 

Phone: (416) 252-5055 
Cell: (416) 816-5417 

Fax: [416)251-5906 
e-mail: subafu.saies@marinosauto9foup.com 

Visite os nossos Dealer e 
pergunte pelo Pedro De Oliveira 

que terâ o prazer em servi-lo na sua lingua. 

crise orçamental que despoletou este 
ano, um novo aumento de impostos e 
mais cortes em vârios sectores serâo 
necessârios em 2002 para que a 
municipalidade possa fazer face a 
todas as obrigaçôes. Alguns dos 
sectores que vâo beneficiar ou sofrer 
corn o orçamento sào, entre outros, a 
policia e o departamento de fogo 

(bombeiros), agências de apoio 
comunitârio, saùde e desporto. 
Finalmente, o concelho camarârio 
decidiu nâo analisar a proposta de 
reduçâo dos serviços de reciclagem 
que poderiam economizar â cidade 
cerca de très milhôes de dôlares. 

Ana Fernandes 

GUARDAVA EM CASA 
47 Mil CONTOS E 2 KG 
DE DROGA 
Varias semanas de investigaçào e 
uma denüncia anônima permitiram 
às Brigadas Anticrime de 
Investigaçào Criminal (BAC/BIC) da 
Divisâo de Oeiras da PSP 'deitar a 
mâo' a quase cinquenta mil contos em 
dinheiro e a dois quilos de droga. 
Tudo na posse de uma ünica pessoa, 
um individuo de 51 anos, cadastrado, 
que tinha ainda consigo uma pistola 
de calibre 6.35 mm, pronta a disparar. 
O detido foi présente a Tribunal. 
Como explicou fonte policial, as 
suspeitas jâ tinham algum tempo e 
recaiam sobre o inquilino de um 
prédio na zona de Miraflores. E que, 
apesar de quase nâo haver 
movimento de consumidores, a 
presença de alguns individuos 
estranhos ao edificio nâo passava 
despercebida, ainda para mais 
quando entravam de 'mâos a abanar' 
e, concretizada uma alegada troca, 
saiam corn sacos carregados. 
Numa denüncia feita para a PSP 
'acelerou' a intervençâo dos 
elementos das BAC/BIC. "Sabiamos 
que o individuo transportava uma 
determinada quantidade de droga no 
carro, mas desconheclamos o valor 
exacto", sublinhou um responsâvel da 

PSP. A resposta chegou pouco tempo 
depois, corn o suspeito a ser detectado 
e interceptado perto de sua casa corn 
um quilo de heroina embrulhado e 
cerca de seis mil contos em dinheiro 
na viatura - um Audi A3 Tdi, 
comprado a pronto por 5500 contos. 
Contactado pela PSP de Oeiras, o 
Tribunal de Cascais autorizou os 
procedimentos de busca e apreensâo 
e os agentes, na posse dos mandados, 
acabaram por encontrar mais 41 mil 
contos, em maços de notas 
devidamente etiquetados, escondidos 
num dos quartos da residência, onde 
estava também um revolver de calibre 
6.35 corn oito balas e uma caixa de 
muniçôes. A contagem do dinheiro 
na esquadra, acabou por concretizar- 
se onde de manhâ, corn recurso à 
mâquina de uma dependência 
bancâria. Total: 47199 contos. 

0 GOVERNO ESTA A OFERECER ANUALMENTE 
ATÉ $400 PARA 0 SEU EUNDO DE ECONOMIAS 
PARA A EDUCAÇAO DOS SEUS FIEHOS E NETOS 
O programa chama-se Canadian Education Savings Grant e o governo 
federal contribui anualmente 20% das suas economias (mâximo de $400 
anuais) para a educaçâo das suas crianças pelo regime RESP. 
Como as economias pelo regime RESP crescem livres de impostos, 
quanto mais cedo começar a economizar para educaçâo das crianças, 
melhor. Preve-se que daqui a 18 anos, uma educaçâo universitâria 

poderâ custar para cima de $100,000. 
Telefone-me jâ, ou terâ de os pagar mais tarde. 

Richard Bruton, Financial Consultant 
Tel. MIBl 504-7224 

Clc 
Wood Gundy F ALAMOS PORTUGUES 

CICBC Wood Gundy is a division of CIBC World Markets Inc. Member CIPF. 
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COMUNIDADE 

ESPieUEIROS de MI6AIHAS 
Dia vinte e oito de Abril, Casa do Alentejo, 
comemoraçôes do vigésimo sétimo aniversârio do 
25 de Abril. A Sonia faz e, muito bem, uma breve 
resenha histôrico-cronolôgica dos principais 
acontecimentos antes, durante e pôs-25 de Abril. 
Termina corn um agradecimento a todos os que o 
protagonizaram por terem depositado na geraçâo 
actual a Liberdade usurpada à geraçâo dos seus 
pais. Nunca um agradecimento foi tào 
unanimemente aplaudido e, atrevo-me a dizer, 
sentido. 

Fanhais canta na sua voz inconfundivel, a 
mesma corn que arrebatou plateias em periodos de 
“amanhâs que cantam” e quando “abril ainda 
estava a abrir”. Manuel Freire, peregrino das 
mesmas caminhadas, canta e encanta dando lugar 
à poesia, aos que fizeram da palavra a arma: 
Alexandre O’ Neil, Antonio Gedeâo, Sophia de 
Melo, Manuel Alegre. Quando iniciou “Ei-los que 
partem/novos e velhos...”, por detrâs dos aplausos, 
pareceu-me ver lâgrimas furtivas a rolar nos olhos 
dos que embarcaram nesta aventura designada por 
Emigraçâo e se reviram na letra da cançâo, toada 
de dor, mesmo se embrulhada em sonhos de 
prosperidade. Entre a assistêricia encontra-se uma 
figura carismâtica: o Major Mario Tomé. E 
convidado a ir ao palco tecer algumas 
consideraçôes sobre o periodo revolucionârio que 
se celebrava. E sempre bem-vindo o testemunho de 
alguém que comungou de todos os ideais de Abril. 
Concordâmes corn ele; muitos estâo ainda por 
concretizar. Haverâ sempre sonhos por cumprir, 
enquanto nâo forem corrigidas as mais gritantes 
assimetrias sociais. Mas, Senhor Major, para que 
insuflar demagogia num discurso que se pretendia, 
somente, célébrasse a Liberdade? Para quê usar o 
palco para tecer criticas ao Governo, ao primeiro- 
ministro, acusando-o de “pusilànime”, a 
despropôsito, e quando o contexte o nâo pedia? 
Nâo estâvamos num comicio partidârio, nem o 
senhor major representava qualquer força politica. 
E tudo isto a propôsito da nova vaga migratôria 
dos paises de Leste corn que Portugal se confronta, 
neste momento. Acusa o governo de condicionar a 
permanência dos novos imigrantes, a um contrato 

de trabalho, considerando tal exigência anti- 
democrâtica e imprôpria de um pais democrâtico. 
O senhor major, corn a tarimba que tem, este é um 
tipo de discurso que nâo lhe fica bem! E sabe 
porquê? E que quando proféré tais afirmaçôes 
perante uma assistência composta por émigrantes, 
o minime que se pode pensar, é que lhes esta a 
passar uma certidâo de m.enoridade mental! E que 
todos nos sabemos (excluindo o espaço de 
Schengen, onde se circula livremente) que, em 
qualquer pais - mesmo nos dites democrâticos - é 
necess'ârio fazer prova de trabalho para se obter 
um visto de permanência. Ou o senhor major 
pensarâ que se pode ser turista, no Canada, por 
tempo indeterminado! Gostava realmente de saber 
onde fica esse pais de portas escancaradas por 
onde se entra sem dar cavaco (ou sera guterres?) a 
ninguém. Aqueles que o senhor designava por 
democrâticos - num periodo muito recente - até nos 
ficavam corn o passaporte à entrada e davam-no-lo 
à saida, mesmo que numa curta visita de fim-de- 
semana. Aconteceu-me a mim, quando fui a 
Leninegrado (assim se chamava), nos idos anos de 
noventa. Mas, nem por isso sai de la a chamar 
nomes aos governantes. E continuo a dizer que foi 
das cidades mais bonitas que até hoje visitei! 

Argumentar de forma falaciosa é fazer 
demagogia, é insultar este povo que nâo admite 
ser instrumentalizado, porque jâ teve tempo de 
fazer novas aprendizagens. Lies jâ nâo vivem 
isolados nos guetos de solidâo dos primeiros anos. 
Eles lêem jornais, vêem televisâo, sabem o que se 
passa no mundo e, muitos deles, jâ adquiriram a 
capacidade de fazer anâlise critica. 

Contudo, o senhor nâo se ficou por aqui: 
pega numa outra frase do Eng" Guterres, isola-a 
do contexto, e dâ-lhe a leitura que quer para que 
tenha o efeito desejado. Nisto de leituras, estou 
como Saramago: “Nâo serve a mesma para todos, 
cada um inventa a sua, a que lhe for prôpria, (...) 
ficam apegados à pagina, nâo percebem que as 
palavras sâo apenas pedras soltas a atravessar a 
corrente de um rio (...) A nâo ser que esses tais rios 
nâo tenham duas margens, mas muitas, que cada 
pessoa que lê seja, ela, a sua prôpria margem, e 

AGRESSOES A GNR 
DESRESPEITAM 0 ESTADO 
O progressive aumento das agressôes aos 
militares da GNR esta a criar uma "enorme 
preocupaçâo" no seio da instituiçâo, de acordo 
corn as declaraçôes do coronel Aprigio Ramalho, 
comandante da Brigada Territorial n.° 2, uma 
força que abrange os distritos de Lisboa, 
Santarém, Setübal e Leiria. 
E que, alerta este oficial, estes comportamentos 
indiciam "uma clara degradaçâo da natural 
aceitaçâo e do necessârio respeito por quem (...) 
représenta a autoridade do Estado", além dos 
danos fisicos e morais causados aos prôprios 
militares. 
Para Aprigio Ramalho, que marcou corn estas 
palavras o aniversârio da Brigada, comemorado 
em Almeirim, "vimos assistindo a um progressive 
aumento de atitudes inadmissivelmente reactivas 
ao exercicio da actividade policial por parte de 
muitos cidadâos". E se estas condutas se pautam 
pelo desrespeito, "chegam frequentemente ao uso 
da violência". 
É uma situaçâo que "réclama oportunas acçôes e 
a utilizaçâo de mecanismos, por parte das 
entidades competentes, que sejam dissuasoras 
desses comportamentos criminosos". 
As consequências traduzem "significatives danos 

patrimoniais, fisicos e morais aos militares desta 
unidade", mas a desincentivaçâo ou sançâo 
dessas atitudes, em contrapartida, sâo "criadoras 
da indispensâvel confiança", no seio dos que 
combatem a criminalidade. 
Mas se as dificuldades sâo ntuitas, nem assim os 
resultados sâo menores, corn Aprigio Ramalho a 
apresentar dados signficativos da actividade dos 
homens e mulheres da Brigada que comanda, 
entre os quais "a recuperaçâo dos mais diverses 
materiais e equipamentos furtados, cujo valor 
global atingiu cerca de um milhào de contes^ 

que seja sua, e apenas sua, a margem a que terâ de 
chegar”. Ao subverter o sentido das afirmaçôes de 
Guterres, o major partiu do principio de que a 
margem de câ continua analfabeta, inculta, 
ostracizada em conchas de ignorância, sem 
capacidade de fazer novas leituras que nâo as que 
lhes sâo impostas. Pois o que o engenheiro 
Guterres disse e o que “ouvimos e lemos, nâo 
podem’os ignorar” foi “O 25 de Abril de 1974 nâo 
conféré a quem o fez nenhum direito especial, 
nem isenta ninguém de nenhum dever de 
cidadania”. Foi esta a frase que tanto irritou d 
senhor major! 

Os capitâes de Abril, de facto, nâo 
precisam de direitos especiais. A eles, basta-lhes o 
reconhecimento expresse por tantos jovens como 
a Sonia. A nos, cabe-nos a responsabilidade de 
fazer passar, sem tibiez, a mensagem de esperança 
para que saibam, por sua vez, fazer cumprir Abril, 
ou seja: afirmarem-se orgulhosamente em 
dignidade, liberdade e auto-realizaçâo, Contudo, 
se continuarmos a olhar o passade, como se 
fôssemos os Unices obreiros da Histôria, nunca os 
conquistaremos e eles ficarâo, para sempre, à 
margem de qualquer dever de cidadania. 

Fanhais e Manuel Freire cantaram valores 
universais que sâo de ontem, de hoje e 
continuarâo a ser de todos os amanhâs que estâo 
por florin Fanhais aproveitou, e bem, a cançâo das 
pombas para, na metâfora dos espigueiros, nos 
falar das migalhas que caem. No Canada - disse 
ele - as migalhas sâo maiores, mas nâo deixam de 
ser migalhas! Por causa dos espigueiros fartos de 
uns e das migalhas de outros, é que exigimos que 
a geraçâo que nâo viu Abril, nâo se exima ao 
exercicio dos deveres de cidadania. Para isso, 
temos de renunciar aos discursos envoltos em 
laivos de nostalgia amarga de quem ainda nâo 
saldou contas corn o passado, e transformar Abril 
numa festa colectiva a preencher a coluna do 
“haver” neste saldo contabilistico do futuro. 
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ClÊNCIA 

8ÂLDE EM 8LÂ CASA 
MODOS DE VIDA PARA EVITAR 0 CANCRO 
Podemos evitar o cancro? Infelizmente, 
nos dias de hoje, ainda nâo. Contudo 
podemos tentar prévenir muitos tumores 
malignos, ou entào detectâ-los cedo 
quando existe maior facilidade de 
tratamento e possibilidade de cura, 
podendo evitar uma morte horrivel e 
prematura causada por essa impiedosa e 
cruel doença. 
A prevençâo do cancro faz-se pelo 
cuidado, método e disciplina no modo de 
vida. O conhecimento dos aspectos 
bàsicos da doença, e a responsabilidade 
pessoal e social, sâo fundamentals para a 
efectividade, e a possibilidade de vitôria, 
nessa luta do homem contra o mais 
violento dos seus inimigos; um inimigo 
que nasce dentre do corpo, onde cresce e 
invade, terminando muitas vezes por o 
aniquilar. 
As principals doenças que um dia irâo 
matar o homem, como as doenças 
cardiacas, respiratôrias, ou as infecçôes, 
podem se adiadas para uma idade mais 
avançada se houver conhecimento. 

responsabilidade e disciplina. O mesmo 
acontece corn o cancro; mas, pelas 
caracteristicas de tortura e sofrimento 
que sâo apanâgio desta doença, o que 
importa nâo é adia-lo, mas, se houver 
possibilidade. evita-lo completamente. As 
pneumonias, ou os ataques de coraçào, 
podem ser fatalidades carinhosas e 
misericordiosas para um sofredor de 
cancro na sua fase terminal. O dever do 
médico perante tanto sofrimento, nào é 
prolongar a vida, mas torna-la confortàvel 
e digna de viver. 
Nào sô a observaçâo da experiência, mas 
também muitos estudos estatisticos, 
vieram mostrar que o uso do tabaco, a 
falta de cuidado nas dietas, e o abuso do 
alcool, sâo responsâveis pela maioria das 
mortes causadas por cancros que 
poderiam ter sido evitados. Embora o 
cancro da prôstata e o cancro da marna 
sejam os tumores malignos mais 
frequentes no homem e na mulher, o 
cancro do pulmào, que ataca quase 
sempre sô os fumadores de ambos os 

fSPPCO / tiRSB 

Humanos pisarao 
Marte antes de 2020 
o homem sera capaz de viajar até 
Marte nos prôximos vinte anos e de 
visitai- outros planetas do sistema solar 
nas 'décadas seguintes, previu o 
principal responsâvel norte-americano 
pelos programas espaciais. Num 
discurso evocativo da promessa do 
Présidente John Kennedy, em 1962, de 
que um norte-americano pisaria a Lua, 
Daniel Goldin, administrador da 
Agência espacial norte-americana 
(Nasa), disse que os Estados Unidos 
poderào enviar um homem ao planeta 
vermelho dentro de duas décadas. Se o 
decidirmos fazer, poderemos até 
consegui-lo dentro de uma década, 
admitiu Goldin perante um auditôrio 
na Universidade George Washington. 
As palavras de Goldin ocorrem numa 
altura em que a sonda da Nasa 2001 
Odisseia em Marte se dirige ao planeta 
vermelho a uma velocidade superior a 
30 quilômetros por segundo para 
recolher informaçôes sobre a eventual 
presença de âgua até um metro de 
profundidade, sobre a composiçâo 
geolôgica do solo à superficie do astro, 
bem como acerca das radiaçôes que 
alcançam o planeta e possam ser 
perigosas para o homem. O 
lançamento da 2001 Odisseia em Marte 
foi visto como o verdadeiro reatamento 
da exploraçâo de Marte pela Nasa, uma 
vez que se trata da primeira etapa de 

um novo programa implementado apôs 
o fracasso das missôes das sondas Mars 
Climate Orbiter (MCO) e Mars Polar 
Lander (MPL). Tanto a MCO como a 
MPL despenharam-se sobre Marte, em 
1999, devido a erros humanos 
consequência de uma preparaçâo 
defeituosa de ambas as missôes. A Nasa 
planeia enviar a Marte, em 2003, dois 
robôs môveis que poisarào em regiôes 
distintas do planeta para analisarem 
rochas. A partir de 2005, a Agência 
espacial norte-americana conta enviar 
ao planeta vermelho uma sonda de 
reconhecimento corn capacidade para 
fotografar objectos de 20 a 30 
centimetros. Dois anos mais tarde, em 
2007, os projectos dos cientistas da Nasa 
contemplam o envio para Marte de um 
laboratôrio cientifico môvel, que 
poisarâ na superficie do planeta 
enquanto um balâo ou um pequeno 
aviâo cobrirâo longas distâncias para 
obseryar de perto vastas regiôes. Antes 
de 2011, os Estados Unidos pretendem 
fazer poisar uma sonda em Marte corn 
a missâo de recolher amostras do solo, 
disse Daniel Goldin. "Penso que, ainda 
no nosso tempo, veremos o homem 
chegar a outros planetas do sistema 
solar e teremos capacidade para 
coristruir robôs que viajarâo para outras 
estrelas, sendo finalmente seguidos pelo 
homem", acrescentou o patrâo da Nasa. 

Azeit:e 

sexos, é ainda mais frequente do que o 
cancro da marna. Os fumadores têm um 
risco dez vezes maior de serem afectados 
corn cancro do pulmâo, e um risco muito 
maior de cancro da boca, garganta, 
esôfago, pâncreas, rim, bexiga, e colo 
merino. Vârios estudos vieram mostrar 
que o uso do tabaco é responsâvel por um 
terço de todas as -fatalidades causadas 
pelo cancro, e que uma reduçâo de 30% 
no consumo de tabaco résulta numa 
diminuiçâo em 10% de mortes causadas 
por essa terrivel doença. A diminuiçâo de 
fumadores représenta, para além do 
beneficio pessoal para as vitimas do 
tabaco, também um grande beneficio 
econômico e social, corn diminuiçâo 
acentuada dos custos em hospitalizaçôes 
e tratamentos paliativos. 
A dieta pode ser uma ârea de grande 
importância para a prevençâo de tumores 
malignos. Estudos epidemiolôgicos 
sugerem uma acçào protectora de dietas 
ricas em frutas e végétais. Muitos 
médicos acreditam que as dietas ricas em 
gorduras e corn pouca fibra vegetal 
contribuem para um aumento do cancro 
da marna, intestine grosso, prôstata, e 
pulmào; contudo esta crença nécessita de 
mais estudos estatisticos para poder ser 
comprovada, ou rejeitada. Alguns estudos 
estabeleceram uma relaçâo directa do 
aumento de cancro da prôstata corn o uso 
exagerado de gorduras saturadas. Para 
além de prévenir as doenças 
cardiovasculares, causadoras de muitas 
mortes, uma dieta rica em frutas frescas e 
végétais e pobre em gorduras saturadas: 
as gorduras das carnes e ôleos de origem 
animal, pode evitar também alguns 
tumores malignos. 
O uso de suplementos alimentares corn 
vitaminas anti-oxidantes como o beta- 
carotenp, a vitamina G, ou a vitamina E, 
foi postulado como benéfico para a 
prevençâo de doenças cardiovasculares e 
tumores malignos; contudo os estudos 
estatisticos jâ efectuados têm sido 
contraditôrios, uns confirmando, e outros 
negando, esse possivel efeito benéfico. O 
uso de altas doses de vitaminas para 
protéger contra doenças, incluindo o 
cancro, continua a ser apenas uma 
crença; o que temos a certeza, é que o uso 
exagerado de algumas vitaminas como o 
beta-caroteno e a vitamina D, pode 

Por: 
Dr. César 
Nunes 
Cordeiro, 
médico 

também causar doença. O âcido 
acetilsalicilico, conhecido vulgarmente 
por aspirina, protege contra a trombose 
das doenças cardiovasculares, e parece ter 
também, segundo alguns estudos, um 
efeito protector contra o cancro do côlon, 
e talvez do esôfago, estômago e recto. 
Uma aspirina de bébé por dia é suficiente 
para essa protecçâo. A protecçâo do*^ 
corpo corn vestuârio, chapéu, ou cremes 
bloqueadores dos raios ultra-violeta da 
luz solar, é uma prevençâo, altamente 
efectiva, cqntra o cancro da pele. 
A experiência de alguns médicos leva-os a 
acreditar que uma vida calma e sem stress 
tem um efeito protector, nâo sô contra as 
doeiiças cardiovasculares, mas também 
contra certas infecçôes e tumores 
malignos. O stress e a depressào nervosa 
parecem ter um efeito negativo nas 
defesas imunolôgicas que protegem o 
corpo contra os seus inimigos, sejam eles 
micrôbios ou cancros; uma crença que 
ainda nào foi comprovada em estudos 
clinicos. 
Os exames médicos periôdicos, e os 
exames pessoais corn a observaçâo 
frequente do corpo nas suas partes 
visiveis como a pele, olhos e boca, e 
também a palpaçào das marnas e outras 
partes superficiais, podem contribuir 
para diminuir, o melhor possivel, o 
aparecimento do cancro: esse inimigo que 
desponta em silêncio dentro de nôs 
prôprios, e cresce e invade o corpo, 
pondo em perigo a nossa integridade 
fisica e moral. 
Infelizmente, apesar de todo o esforço, 
disciplina, e boa vontade, mesmo corn a 
melhor dieta, estilo de vida, ou exames 
clinicos, nào conseguimos, muitas vezes, 
evitar essa doença cruel, que tortura de 
forma impiedosa, muitos inocentes que 
nào tiveram sorte. A crueldade da sorte 
na saüde é o cancro. Corn ele nâo hâ 
justiça, misericôrdia, ou contemplaçâo. 
Isto leva-me a pensar, e faz-me duvidar, 
da existência, para além do Homem, de 
qualquer outro Poder corn vontade de 
estabelecer no Mundo equidade, 
misericôrdia, ou, quem sabe, dar perdào. 

V'ENliSCREATlO® 

roHcoftn 
niRNITURE ^\PPLJ/\NCES 

O seu melhor companheiro 
1551 Eglinton Ave. W. 

920 Bloor St. W. n 

A Venus Creations 
convida todos para o 

lançamento de Gilberto 
Pancini, no dia 25 de Maio 

no Lusitania de Toronto. 

Para obter um convite 
gratis, dirija-se a uma das 
lojas da Concorde 
Furniture de Toronto 

□ Tel.: 416-789-1498 
Tel.: 416-538-6788 
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Pessoa para baicâo de churrasqueira, 
Tel.:416-538-3363. 

Pessoa para fazer cimento. 
Contactar Joe Tel.: 416-654-6401. 

Cozinheira. Tel.: 416-565-6610 ou 
416-953-6323. 

Pedreiros. Contactar Silva. 
Tel.: 416-762-5947. 

Pessoal para cimento de acabamento. 
Tel.: 905-616-5550. 

Pintor e instalador de armarios de cozinha. 
Tel.: 416-763-7177. 

Pessoa com experiência em computadores e 
que fale Ingles. 
Contactar John Santos. Tel: 416-503-0041. 

Condutores com carta A-Z. 
Tel.: 905-206-0778. 

Costureira. 
Tel.: 416-516-9277. 

Condutor com carta D-Z com 1 a 2 anos de 
experiência. 
Tel.: 416-737-1239. 

Carpinteiro de casas com alguma 
experiência. 
Contactar Carlos. Tel.: 416-536-7472. 

Pessoal para limpeza, e uma pessoa para 
armazém corn carta de conduçâo. 
Tel.: 416-593-4383. 

Pessoa para trabalhar na copa. 
Contactar Emilia. Tel.: 416-534-7354. 

SONA 
Distributors Inc. 

ISINCC 

1978 

Especialista em 
Electrodoméstïcos 

de 220V/50HZ 
Panasonic, Sony, Aiwa, Whirlpool, Maytag, 

Magic Chef, Kelvinator, Moulinex Kitchen 

Aid, Hoover, Black & Decker, Skill, Ronner, 

Sharp, General Electric, JVC. 

Todos os nossos electrodomésticos 
de 220v/50hz têm Garantias Internacionais 

^580 Steeles Ave. W. 
at Dufferin St. 

Tel: CS053 6BS-3734 

UÏÜIEfDWŒ ®©ÂTTQ©s 

Pessoa para limpeza corn experiência. 
Deixar mensagem para Gilberto, pelo 
tel.: 416-298-2452. 

Relaçio aiiidasa- 
Cavalheiro, casado mas livre, sem filhos, 
bem posicionado, procura senhora moderna, 
espirito livre, atraente, casada ou solteira, 
insatisfeita corn a sua situaçâo, que anseie por 
uma relaçào amistosa que possa conduzir à 
realizaçào dos seus sonhos. 
Escreva para: 

P.O. Box SG'I, Station E, 
Toronto, Ont. MGH 4E8. 

Por motivo de retirada. 
BOM LOCAL 

e corn clientela feita. 

Tel.; 41B-827-17B7 

Senhora Eva 
A mâe de todas as Videntes. 
Lê a palma da mào e cartas. 

^ Ajuda garantida no amor, casamento, 
   5^ separaçôes, saüde e doenças. 

Cura através de oraçôes. E uma verdadeira Vidente, 
onde outras falharam. RESULTADOS RÂPIDOS. 

1386 Wilson Ave, perto da Jane 

Àçorda à /Ugarvia 
InCPtDICtlTCS: 

150 g de miolo de amêijoa 
150 g de miolo de berbigào 
150 g de miolo de camarào 
Uma cebola média 
0,5 dl de azeite; Très dentes de alho 
Um raminho de coentros 
Quatro ovos; 300g de pào duro caseiro; Sal 

(OnftCCflO: 

Cozem-se os miolos de berbigào, de amêijoa e o 
miolo de camarào, reservando a âgua de 
cozedura dos mesmos. 
Pica-se finalmente a cebola e os dentes de alho e 
deitam-se num recipiente corn azeite ao lume, 
deixando refugar um pouco. Assim que 
começar a alourar refresca-se aos poucos corn o 
caldo da cozedura dos miolos e deixa-se 
levantar fervura. Junta-se o pào cortado aos 
bocados e mexe-se até obter uma papa 
homôgenea. Adicionam-se os miolos, os 
coentros picados, e rectificam-se os temperos. 
Por fim, partem-se os ovos para Cima da açorda 
e deixam-se cozer. Antes de servir pode 
polvilhar corn mais um pouco de coentros 
picados. 

Almendrados do Algarve 
InCREDltnTES: 

250g de açucar glacé 
2 claras 

1 colher de sopa de manteiga 
250 g de amêndoas 
2 colheres de sopa de farinha 
canela empô 

(OnfECCflO: 

Escalde as amêndoas num tacho corn àgua a 
ferver, em seguida retire a pele e esmague-as 
retirando 18 amêndoas inteiras para a decoraçâo. 
Bata as claras em castelo corn o açucar. Adicione 
a farinha às amêndoas e a canela e junte as claras 
batidas, misturando cuidadosamente para nào 
baixarem. Unte um tabuleiro de forno e coloque 
sobre ele colheradas da preparaçào. Enfeite corn 
uma amêndoa sobre cada almendrado e leve a 
forno médio durante 20 a 30 minutes. Deixe 
esfriar e sirva. 

AZEITEIRO 
Ao dispor o dia inteiro 

« « 
* Para nos envîar a siia assinatura, * 
» oportunidade de emprego ou qualquer * 
I outra informaçâo: * 

* \Fm.% (416) 538-0084 ^ 
* irgtg (416) 538-0940 * 
* ll=Dî(û®9[lg info@omilenio.com * 
9 
« 
« 
« 
« 
« 

(g®[TF©fl®§ 1087 Dundas St. W. » 
Suite #103 I 

Toronto, On, M6J 1W9 « 

I Assine e divulgue 

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

Nome: 

Morada: 

C. Postal: 

Tel: ( ï 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
J 
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MISCELâNIA 

O IJlO SflBER 
II Meet the needs” des nesses levens 
Ao ter sido convidado para ser 
"Coordenador dos Jovens" num 
programa integrado no IX Encontro 
de Professores de Lingua Portuguesa 
dos Estados Unidos e Canada, aceitei 
corn entusiasmo porque desde que 
deixei de ensinâ-los nunca mais os 
pôde esquecer. Embora jâ tivesse 
passado 2 anos que a idade me fez 
deixâ-los, ainda tenho nos ouvidos o 
barulho que eles faziam e do barulho 
que eu tinha que fazer para os 
mandar calar, porque como era ôbvio 
se assim nâo acontecesse nada podia 
ser ensinado e o trabalho séria 
inglôrio para aqueles que estâo 
aprendendo como para os que têm o 
privilégie de os ajudar a desenvolver 
aqueles cérebros pequeninos corn 
milhôes de memôrias ainda vagas que 
procuram ser preenchidas corn 
informaçôes bem adaptadas às suas 
idades e corn valores vâlidos que os 
ajudam a remar e tomarem o rumo 
certo através do Rio Saber. 
Poder-se-â perguntar onde é que fica 
esse Rio Saber? A resposta é bem 
simples, pois qualquer jovem no seu 
crescimento encontra-o sempre à sua 
frente. E porquê esta analogia? 
também é bem simples, pois que em 
tantos hâ tantas variâveis que, é dificil 
corn palavras avaliâ-las ! Veremos: a 
capacidade, a saùde, a inteligência, o 
ambiente, a força de vontade, a 
motivaçâo e o interesse sâo muitas 
delas que ajudam o aluno na sua força 
ao remar e na direcçào que toma ao 
longo do rio. 
Mas hâ mais!! quais sâo as 
dificuldades que as âguas do rio 
poderâo oferecer? Estarâo as âguas 
calmas? ondulatôrias? râpidas? 
torbulentas? de enxurrada? Forças da 
Natureza, dizem uns, nâo hâ nada 
que possamos fazer!!! Sim sâo de 
facto; Mas pode haver alternativas 
idealizadas para tornâ-las mais 

navegâveis, pois como sabemos estâo 
lâ os nossos filhos ou netos e estes 
precisarâo da nossa inteligência, da 
nossa força e da nossa direcçào para 
chegarem ao mar corn a satisfaçâo 
de terem vencido todos os obstâculos 
e encontrarem o futuro que os seus 
cérebros agora muito mais 
preenchidos idealizam ou sonham. 
Que alternativas? Sabemos que sâo os 
pais os iniciadores, sabemos que os 
professores sâo os continuadores, mas 
também sabemos que sem estas 
forças as nossas crianças andariam à 
dériva, sem energias e sem saber para 
onde deveriam ir. 
Continuando corn a analogia; Mesmo 
assim, vamos deparar corn aqueles 
que chegam ao mar primeiro e corn 
mais facilidade que outros, hâ até 
aqueles que corn muita dificuldade o 
conseguem !!! e porqùê? menos 
preparaçâo? menos treino? menos !!! 
enfim, por muitas outras condiçôes 
que podem dar origem a situaçôes 
que de qualquer modo podem 
molestar psicologicamente e ainda 
minimizar uma criança em relaçâo a 
outra. 
Entâo quai é a soluçâo? O autor tem 
por hâbito procurar sempre o lado 
positive de qualquer situaçâo que tem 
que enfrentar, portante, dentro destas 
linhas pensa-se que se houver 
intéressé, dedicaçâo, entusiasmo e 
motivaçâo de todos os responsâveis 
em toda a viagem que o jovem foi 
submetido, poder-se-ia - sem margem 
de erro - cair no lado positive, numa 
escala em que o valôr médio jâ é 
aceitâvel. 
Continuando corn as soluçôes; Todos 
os pais que se aproximam mais dos 
seus filhos nâo sô ficam a conhecê-los 
melhor como dâo conta das suas 
alegrias, das suas tristezas, dos seus 
sucessos e também das suas 
dificuldades, e se estas existirem 

Estâgios em Portugal 
ja comeoaram 
Jâ estâo em Portugal, os primeiros 
159 dos 1.076 jovens luso- 
descendentes que durante nove meses 
vào estagiar em empresas 
portuguesas. 
Na quarta-feira, num encontro 
acompanhado pela RDP 
Internacional, os jovens receberam as 
boas vindas do Governo português. 
Ao referir-se a esta iniciativa, como 
uma mais valia, o ministre do 
trabalho, lamentou o facto de as 

Aqui veio o Manuel 
Que provou azeite AZEITEIRO 

Deixou escrito num papel 
Que em qualidade é o primeiro 

deverào tentar ajudâ-los, e se nâo 
souberem deverâo gastar o seu 
dinheiro - se o tiverem - e pagarem a 
um explicador para assim minimizar 
os problemas dos seus filhos. 
Os professores que têm uma profissâo 
bem nobre, têm como sabemos um 
papel prépondérante na continuaçâo 
e preparaçâo no desenvolvimento do 
estudante que vai remando, remando, 
timonado pelos seus pais e confiante 
porque tem agora a ajuda dos 
professores. Essa ajuda nâo pode nem 
deve ser discutida, pois que todos os 
professores sabem que além de 
ensinar, têm que saber estudar os 
alunos e procurar estratégicas para os 
motivar e interessar-se por tudo que 
lhes é ensinado. 
E por ultimo temos os Politicos e os 
Responsâveis do Ensino que ao terem 
que organizar as regatas de todos os 
dias, deveriam ter certezas que todos 
os meios e facilidades para os 
concorrentes deverâo ser 
considerados e analizados para assim 
evitar discrepâneias que, ao longo do 
curso atinge o jovem que se esforça 
para manter o barco direito. 
Soluçôes !!! Aparentemente até hâ 
muitas, mas para isso elas têm que 
converger na idéia que o Sistema 
Educacional e a ajuda no 
desenvolvimento da criança é depois 
do Sistema de Saùde o mais 
importante e mais prioritârio. 

Antonio 

F. Ribeiw 

Pensa-se que haveria um maior 
sucesso escolar se o aluno conseguisse 
melhor aproveitamento dos trabalhos 
de casa"Home Work". Entâo, que 
fazer? Séria bom que os responsâveis 
consultâssem os que sabem e abrir 
um Concurso para um projecto que 
motive e ensine ao aluno o que foi 
explicado na escola. Corn tantos 
sistemas audio-visuais que existem, 
fâcilmente se consegue um processo 
que iluminaria o que escuro aparece, 
quando se tenta compreender. Nessa 
altura também o professor seguiria o 
sistema e passava trabalhos de casa de 
acordo corn esse mesmo sistema. 
Devemos ter sempre présente, se o 
aluno nâo compreende uma liçào, 
perde por isso mesmo e perde a 
motivaçâo de aprender. 
Vamos, todos nos responsâveis, 
juntar-nos nesta camjmnha de 
Educaçâo; O Congresso Nacional 
Luso-Canadiano estâ aberto a 
sugestôes que ajude as nossas crianças 
a ultrapassar as suas dificuldades 
tanto nas Escolas Canadianas, como 
naquelas onde estudam a Lingua e 
Cultura Portuguesa. 

Congresso Nacional Luso-Canadiano 
Tel.: 416-530-6608 Fax: 416-530^612 

ERVANÂRIA VnÔRIA inc. 
PRODUTOS NATURAIS E MÉDICÏNA HOMÉOPÂTICA 

empresas portuguesas nâo terem 
correspondido às expectativas jâ que 
apenas 227 responderam 
afirmativamente ao convite feito para 
os estâgios. Um desinteresse 
contrastante corn o demonstrado 
pelos jovens. 
Por sua vez, o secretârio de Estado 
das Comunidades sublinhou a 
reciprocidade de informaçào que o 
programa permite e, a importâneia 
do português, como lingua de futuro. .Marque mmi entrevisîa corn o Naturista Homcoputu 

AntiViio Medeiros; jd corn uiidtos aim:f de experickia, 
que o poderd ufiidiir un soliiçhi dos st’its pi'oblciua^i. 

Visîté-nos no 920 Dundas Street West 
Teiefone: (416) 603-7978 
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Canada nos quartos-de-finâï] 
do campeonato do mundo 
do Hoqnoi sobro o golo | 
A selecçâo canadiana, embora 
tenha perdido no ultimo 
encontro por 2-4 contra a 
Repüblica Checa, no 
Campeonato do Mundo de 
Hôquei sobre o gelo 2001 que 
decorre até dia 13 na Alemanha, 
passou aos quartos de final da 
competiçâo que tem o seguinte 
calendârio: 

10 de Maio: 

JOGO 49 
Repüblica Checa - Eslovâquia 

em Hannover 

JOGO 50 
Finlândia - Alemanha 

em Colônia 

JOGO 51 
Canada - EUA em Hannover 

JOGO 52 
Suécia - Russia em Colônia 

13.500 ciclistas e patinadores 
para a corrida do coraçâo 
Toronto - No domingo, dia 3 de 
Junho, logo pelas 7 boras da manhâ, 
13.500 ciclistas e patinadores 
reünem-se para correrem no 2001 
Becel Ride for Heart, o mais 
importante acontecimento do pais a 
favor da Heart and Stroke 
Foundation of Ontario. Entre eles 
encontrar-se-ào, na qualidade de 
porta-vozes, Marnie McBean, 
remadora, 3 vezes medalha de outo 
ollmpica e o tri-campeâo de 
patinagem artistica Josée Chouinard. 
Este ano os cilcistas da corrida 
largam da entrada oeste da Canadian 

National Exhibition, passam pela 
Gardiner Expressway, e vâo à Don 
Valley Parkway na esperança de 
fazerem 25 ou, ida e volta, 50 km, 
voltando à CNE. 
A rota estarâ fechada ao trânsito e 
transforma-se assim na maior do 
mundo. 
Os patinadores alinham pelas 8 boras 
da manhâ na faixa norte da 
Lakeshore Blvd. e partem da British 
Columbia Drive. Esta sera a primeira 
vez que os corredores patinam pela 
Gardiner Expressway. As suas rotas 
compreendem 2,5 km, 5 km e 10 km. 

BOISAS DE ESTUDO 
Concurso para a concessâo 
CAté as de Maio de aOOU 

Cursos de Preparaçâo Profissional coin très Secçôes 
(Ensino bàsico, secundàrio e especial + teorica e 
pràtica/pronssional corn 8 horas diàrias x 20 dias 
semaiia, durante 11 meses/ano x 2 anos de formaçâo) 
a requerer à Associaçâo Internacional dos 
Amigos de Angola. 
Pedir IMPRESSOS EXPLICATIVOS no escritôrio ao 
1122 College St., Toronto, Ontario. 
Mais informaçôes pelo telefone: 
416-653-1815, 416-535-0285 e 
Web-site: maxiweb.maxitel.pt/âr00331 
Nota: VAGAS: para individuos entre 16 a 46 anos 
-108 vagas; para maiores de 46 anos 
- 58 vagas; entre os 16 e os 18 anos as inscriçôes terâo de 
ser requeridas pelos "tutores". 

COMPIEMENTARY PORTUGUESE SCHOOL 
St. Luke Catholic School / OAKVILLE 
(Kingsway Dr., entre W. Churchill Blvd. e Ford Drive) 
Portuguese Registration Days 
3as. e 5as. de Maio das 15:30 às 17:30, contactar a prof.Fernanda Silva. 
HORÀRIOS: Sabados - 9:30 às 12:00 - Gratis 

Semana - 5,3 ou 2 dias das 15:30 às 17:20 ou 17:30 às 19:20 - $2.00/hora. 

"BOLSAS DE ESTUDO" - Pode requerer, por nosso intermédio à A.I.A.A. 

Reginaldo de Melo Carlos Mendes 
4^6-653-^8^5 4^6-535-0685 
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Equipa de Toronto 
na Festa do Desporto 
Escolar da Madeira 
Para participar na 
Festa do Desporto 
Escolar da Madeira, 
tal como jâ aconteceu 
no passado ano, o 
treinador de futebol 
Julio Gouveia 
escolheu 10 jovens 
estudantes 
madeirenses, para a 
equipa de futebol de 
5. Tal como 
anteriormente, o 
convite foi feito pela Secretaria 
Regional da Educaçâo, agora da 
responsabilidade do Dr. Francisco 
Fernandes. 
Julio Gouveia, deslocou ao Funchal 
para participar na Festa do Desporto 
Escolar, de 7 a 13 de Maio, os 
jogadores Jason Gouveia, Chris 
Andrade, Michael e Eric 
Encarnaçâo, David Martins, Jason 
Pedra, Jason Sousa e Claudio Abreu, 
Evan de Jesus e Marco Rego. 
A equipa deslocou-se à Madeira por 
"conta e risco" da Secretaria 
Regional da Educaçâo e com o 
patrocinio do Canadian Madeira 

Club-Madeira House Commumty 
Centre. 
Os jovens madeirenses partiram 
esperançados uma vez que no 
passado ano quase que chegaram à 
recta final. Para jâ, venceram a 
equipa favorita dos jogos, o Sào 
Roque, por 7-0! E justo que sonhem 
trazer para o Canada, medalhas de 
vencedores, embora o mais 
importante seja oferecer uma boa 
imagem da Comunidade 
Madeirense e da nossa juventude. 
As medalhas -sempre bem 
recebidas!- que venham por 
acréscimo... 

TAÇA CAMOES'2001 
Como complemeto desportivo das comemorçôes da SEMANA DE 
PORTUGAL vamos ter, como é da tradiçâo local, a Taça Camôes'2001, 
futebol amador. 
Aqui deixamos aos interessados o programa dos jogos para Séniores e 
Velhas-Guardas. 

Data Hora Equipas Categoria Estàdio 

15/5 19h00 P.C.Mississauga 
- Peniche C.C. 

Séniores Lamport 

15/5 21h00 AC Minho 
CP Mississauga 

V. Guarda Lamport 

16/5 21h00 - AM Barcelos 
FC Porto 

Séniores Lamport 

18/5 19h00 Nacional/C. Benfica Séniores Lamport 
18/5 21h00 Oshawa PC 

-AM Barcelos 
V. Guarda Lamport 

19/5 18h00 Peniche CC 
-C. Benfica 

V. Guarda Lamport 

22/5 19h00 Vencedores 
lo. e 3o; logos 

Séniores Lamport 

22/5 21h00 Vencedores 
2o. e 4o. jogos 

V. Guarda Lamport 

23/5 21h00 Vencedor do 5o. 
e derrotado dos 
jogos 1, 3 ou 5 

Séniores Lamport 

25/5 21h30 Vencedor do jogo 6 
com derrotado dos 
jogos 2, 4 ou 6. 

V. Guarda Lamport 

As FINAIS terâo lugar no domingo, dia 3 de Junho, no Brockton Stadium, 
junto da Dufferin Plaza, em Toronto. 
Em sub-19, defrontam-se os ünicos clubes inscritos, 
PCC MISSISSAUGA-FC PORTO, às llh30. As Velhas-Guardas, jogam às 
13h30 e, os Séniores, defrontam-se às 15h30. 
Dêem o vosso apoio ao futebol amador. Vejam os Jogos da Taça 
Camôes'2001. 
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-Mesmo assim, o Vilarinho 
mantém o seu treinador, Tony. 
E um gesto dignificante mas 
muito pouco 'benfiquista'. E, o 
Tony, tâo 'benfiquista', nem dâ 
o flanco. Afinal, hâ ou nâo 
vontade de tirar o S. L. 
Benfica do "buraco" em que 
esta metido (onde o 
meteram!)? Ou, primeiro, os 
orgulhos tâo nacionais, tâo à 
portuguesa? 

-Ao Sporting CP-SAD pouco 
resta. Tentar a Europa e a 
finalissima Supertaça Cândido 
de Oliveira'2000, é o mâximo. 
Muito pouco para quem tanto 
gastou e, justificadamente, 
sonhou. 
De que lado é que as contas 
sairam furadas? E nos erros 
que se encontram os caminhos 
certos do futuro. Ponham de 
fora "os culpados e as 
asneiras" para bem do 
Sporting e do SADico futebol 

profissional! 
-Ainda nâo chegou ao fim a 
la. Liga Portuguesa de 
Futebol e jâ se sabe quem 
foram as grandes revelaçôes. 
Curiosamente, todos jovens: o 
angolano Mantorras (jâ no 
Benfica); os bracarenses Luis 
Filipe (português) e Zé 
Roberto (brasileiro), cobiçados 
pelo Porto e pelo Sporting; o 
guineense -Ednilson, no 
Benfica vindo de Itâlia; o 
brasileiro Pena, goleador do 
FC Porto; o Tony, português 
do Farense (andam muitos 
atrâs dele); o Jorge Andrade, 
português do FC Porto; o 
brasileiro Rafael, do Paços de 
Ferreira (a um passo do 
Boavista); os boavisteiros Petit 
e Martelinho, ambos 
portugueses e, o Ricardo 
Sousa, português, no Beira 
Mar mas pertença do FC 
Porto. 
Muito curioso também, o 

fracasso dos dois jogadores 
mais caros de sempre do 
futebol português: o chileno 
Rodrigo Tello (1,2 milhôes ao 
Sporting) e o brasileiro Roger 
(1,5 milhôes ao Benfica). 
Grandes sô no custo! Benzam- 
se... 

-O mais mediâtico e talentoso 
atleta da NBA, Alan Iverson, 
sob o nome "jewelz", gravou 
um CD de müsica rap, onde 
enaltece a violência, as armas, 
o gueto, dominado pelas 
drogas de onde veio e, ainda, 
rebaixa as mulheres e os 
homosexuais. 
Este atleta dos Philadelphia 
76ers, o melhor da NBA, é 
extremamente mal educado, 
violento e provocador. Jâ foi 
multado, afastado da équipa, 
etc., mas nâo muda. O Alan 
Iverson sô tem mesmo talento, 
irra! 
Nada a fazer... 

'-V'w 

lUSOgolf 
realîza 

IV Torneio anual 
"SATA Express Cup" 
Sâbado, 26 de Maio, tem 
lugar no Lionhead Golf & 
Country Club, em 
Brampton, o 
"IV Torneio 
Anual SATA 
Express Cup", 
realizaçâo do LUSOgolf. 
O torneio tem o patrocinio da SATA Express, 
Verdegolf Country Club, Estalagem Senhora da 
Rosa e Rent-A-Car Ilha Verde. O vencedor 
ganharâ uma viagem a Sâo Miguel, estadia em 
Hotel, uso de um carro de aluguer e participarâ 
no "XVI SATA Azores Open". 
Outros excelentes prémios: Viagens aos Açores, 
entradas em campos de golfe e uma TV a cores, 
oferta do Montepio Gérai. 
Haverâ também prémios "hole in one": lo., um 
2001 Toyota Corolla, oferta do Attrell Toyota, em 
Brampton, e o 2o. prémio, $5.000.00 dôlares. 
A LUSOgolf continuarâ a colaborar com'-a 
FPCBP na concessâo de Boisas de Estudo. No fim 
do Torneio, terâ lugar no Lionhead Golf & 
Country Club, um jantar dançante e entrega de 
prémios. 
Info: 905-846-5259, ou www.lusogolf.com 
Falem corn Nuno Rodrigues, José C. Borges, 
Helder Gomes, Joe Oliveira, Manuel F. Oliveira 
ou Joe Pinto. 

1785 St. Clair Ave., West, Toronto 

wloâo Ferreira ^ 
é o noeeo eepeciaiista & 

em fimpeza de S 
autïomoveis em dei:alhe, M 

corn mais de H5 anos de ^ 
experiência e fala ^ 

por-tuguês. Telefone para @ 
marcar a prôxima limpeza 

total do seu automovel ^ 

CHEV-OLDS 
Agora ao serviço da 
Secçâo de Assistência 
da West York Chev-Olds 
esta o técnico 
DANNY CABRAL. 
Danny fala português e 
esta pronto a responder 
a todas as perguntas 
que tenha ^bre ^ 
OS nossos Serviços i 
de Assistência. loiOSf^ 

Goodwrench 
Service 

DaMxty Cabrai 

Web: www.westyorkchev.com 
'M E-mail: service@westyorkchev.com 

ij 
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dÂassii^icaçâc 
Equipas J V E D NI S P 

IBOAViSTA 31 21 8 
2 FC PORTO 31 21 4 
3SP8RTIMfi 31 18 5 
4SP.RRAGA 31 10 9 
SBEHFICA 31 
6 UNlAO LEIRIA 31 13 11 
liitHiENSES 31 13 10 
8BEIRA-MAR 31 13 6 
OPFERREIBA 31 11 11 
10SAL6UEIR0S 31 12 3 
IIAUfERCA 31 11 6 
12MARiTIM0 31 10 7 
13FABENSE 31 9 0 
14GUIMARAES 31 7 9 
15 GAMPOMAIGR. 31 G 11 
16 GIL VICENTE 31 7 7 
niSlANIADBRA 31 4 6 
18DESP.AVES 31 3 9 

2 
6 
8 
6 

85 
63 
54 
55 

15 7 9 49 
7 40 

mMm 
12 39 
'msM 
16 37 

mÊM 
14 31 

I13::|;:35:;: 
15 37 
imim 

17 25 
imm 
19 24 

17 71 
25 67 
33 59 
39 57 
36 52 
35 50 
31 49 
45 45 
33 44 
49 39 
46 39 
35 37 
44 36 
48 30 
53 29 
39 28 
48 18 
59 18 

PORTUCUtSa DC fUTCDOL 
PROCISSIOnflL 

ResuKados Piiximaioruada 
(31“’ jornada) 

Beniica-Alverca,0-2 
Sporting Braga - Maritimo, 2-1 

Boavista - Gil Vicente, 2-0 
Gampomaior. - Farense, 1-0 

P. Ferreira - V. Guimaràes, 0-1 
L Amadora - Saigneiras, 1-0 
Uniào leiria - Oesp. Aves, 1-1 

Belenenses - Sporting, 1-1 
Beira-Mar-FC Porto, 0-3 

(32”jornada) 
Sporting - Paços Ferroira 

FC Porto - Oniâo leiria 
Farense-Maritimo 

Vit, Guimaràes - Campomaiorense 
Aiuerca - Belenenses 

Oesp, Aves - Est, Amadora 
Beira-Mar-Sp. Braga 
Gil Vicente - Benfica 

Salgueiros-Boavista 

elhores ■liarcadores 
19 giolos 
Renivaldo Jesus TENA" (FC Porto) 

goïoa 
Pierre VAN HOOIJDONK (Benfica) 

16 gol©s 
HASSAN Nader (Farense) 
Joâo Tomâs (Benfica) 

15 g<ol©s 
RAFAEL Dias (Paços Ferreira) 

14 g©l©s 
Miki FEHER (Braga) 
Alberto ACOSTA (Sporting) 

11 g©l©s 
EDMILSONLucena(Braga) 
ZÉROBERTO(Braga) 

10 golos 
MarcosNangi"MARCÀO"(Belenenses) 
EricGomes"GAÛCHOr(EstAmadora) 
RICARDO SOUSA (Beira-Mar) 
Carlos Ventura "DUDA" (Boavista) Brasil 

PORTUCUESfl DE fUTEbOL 
PROEISSIOnflL 

li  il 

dâassi<^lcaçâû l^^su(tados 
Equipas 

ISAN1ACUUIA 
2VARZIM 
3PENAHEI 
4VIT.SETUBAL 
5NUUA 
6RIGAVE 
TNACiBNAL 
8 NAVAL 
9ACADENIICA 
10 UNlAO LAMAS 
11OVABENSE 
12LECA 
13 CHAVES 
14ESPINH0 
15 MARCO 
16FELGUEiRAS 
17IM0BTAL 
18 FREAMUNDE 

31 58 
31 57 
31 57 
31 55 
31 55 
31 53 
31 48 
31 45 
31 44 
31 40 
31 40 
31 38 
31 36 
31 35 
31 33 
31 30 
31 24 
31 23 

Maia-Oniâo lamas, 2-0 
Santa Clara-Varzim, 2-0 

Felgueiras-leça2-0 
Nacional-lmortal 2-2 

BioAve-Freamunde 6-1 
Oesp, Chaves - Académies 1-0 

Naval-Marco 2-1 
Sporting Espinho - Penafiel 1-0 
Vitéria Setûbal - Ovarense 5-2 

^^cznada 

Académies-Bio Ave 
leça - Ovarense 

Imortal-Felgueiras 
Varzim - Nacional 

Freamunde - Santa Clara 
Oniâo lamas - Oesp. Chaves 

Marco-Maia 
Penaliel - Naval 

Sp, Espinho-Vit, Setübal 

XVzeit:e 

OZtlTÜII^O 
O seu melhor companheira 

Totontol Supertaça: Finalissima 
a 16 de Maio em Coimbra 

i_ -i*'' 

Sporting e FC Porto acordaram 
quinta-feira a data, local e hora da 
"finalissima" da Supertaça 
"Cândido de Oliveira", aceitando 
uma proposta apresentada pela 
direcçâo da Federaçâo Portuguesa 
de Futebol (FPF) nesse sentido. 
O evento, que résulta dos empâtes 
verificados nas duas "mâos" - 1-1, 

no dia 13 de Agosto do ano 2000, 
nas Antas, golos de Acosta (59m) 
e de Alenitchev (90), e 0-0, no dia 
31 de Janeiro deste ano, em 
Alva,lade - ficou agendado para o 
dia 16 de Maio, uma quarta-feira, 
no Estâdio Municipal de 
Coimbra, as 16:30 horas de 
Toronto. 

CIO® 
Philadeln 
76’ers 

Hoje jâ sabemos como a équipa de Toronto, 
dos Maple Leafs, se comportou no jogo 
numéro 7, disputado ontem à noite em New 
Jersey. 
Fechando o nosso jornal à quarta-feira, nào 
podemos fazer mais do que esperar que os 
Leafs tenham eliminado os Devils destes 
Playoffs da Stanley Cup. 
Mas ainda que os Leafs, ao contrario do que 
esperamos, tenham sido eliminados, e 
descontando o caso entre Tie Domi e Scott 
Niedermayer, creio que o importante é 
sublinhar a sua brilhante participaçâo nesta 
época de competiçâo da NHL. 
Esta équipa demonstrou este ano, penso, mais 
tenacidade e um maior sentido de competiçâo 
que em anos anteriores, o que significa que os 
Leafs reconquistaram a sua classificaçâo de 
uma das melhores équipas da NHL. 
Da prôxima vez que escrever sobre os Toronto 
Maple Leafs, espero que seja sobre a sua 
passagem à prôxima fase da competiçâo. 

PSV bicampeâo na Holanda 
Equipa de Eindhoven 
conquistou o seu 16.° 
titulo, a très jomadas 
do fim. Real Madrid foi 
derrotado pelo Celta e 
Barcelona empatou 
corn Espanhol 

O PSV Eindhoven sagrou-se, no 
domingo, bicampeâo nacional de 
futebol na Holanda, ao vencer, no 
Philips Stadium, o conjunto do 
Heerenveen, por 3-0. Corn très 
jornadas poi disputar, a équipa 
orientada pelo técnico Eric 
Gerets conquista assim o 16.'' 
tltulo da histôria do dube. Em 
Espanha, o Real Madrid foi 
derrotado (3-0) pelo Celta de 
Vigo, no Estâdio dos Ballaidos, 

confirmando a ma sina dos 
ültimos cinco anos, em que os 
merengues nunca pontuaram em 
Vigo. Figo teve uma actuaçâo 
muito apagada e pareceu sempre 
um jogador cansado. De resto, as 
coisas cedo começaram a correr 
mal ao Real. 
O Celta marcou por Juanfran (8 
m) e depois, Roberto Carlos (21 
m) foi expulso e o Celta obteve o 
segundo golo, por Gustavo 
Lopez. Mostovoi carimbou a 
vitôria nos ültimos minutos e 
deixou a équipa de Vigo a um 
ponto do Barcelona (quinto 
classificado), que empatou (0-0) 
no derby corn o Espanhol e 
completou o seu quinto jogo sem 
vencer. 
O Valencia, por seu turno, venceu 
no campo da Real Sociedad, por 
2-1. 

Toronto // 

Raptors 
Vince Carter conseguiu 35 
pontos na vitôria do primeiro 
encontre frente aos 
Philadelphia 76’ers, Domingo 
passade na segunda fase das 
séries dos playoffs. 
Na primeira fase, os Raptors 
surpreenderam os New York 
Knicks, eliminando-os. 
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Campeonat;o Nacional de Fut;ebol - QO 
Gs, iviüaiiiPü^ 

1 MOREIRENSE 
2 FAMALICÂO 
3 FC PORTO B 
4 PAREDES 
5 VTZELA 
6 LEIXÔES 
7 SP. BRAGA B 
8 INFESTA 
9 S. JOÂO VER 
10 ESPOSENDE 
n VILANOVENSE 
12 CANELAS 
13 SANDINENSES 
14 ERMESINDE 
15 LOU ROSA 
16TROFENSE 
17 BRAGANÇA 
18 FÂFE 
19 PEVIDÉM 
20 GONDOMAR 

JI a> 
34 74 
34 61 
34 58 
34 57 
34 56 
34 55 
34 50 
34 50 
34 47 
34 46 
34 44 
34 43 
34 39 
34 39 
34 36 
34 35 
34 35 
34 34 
34 34 
34 33 

Resultados 
Gondomar - Esposende, I -2 
Ermesinde - Famaücào, 2-1 
Infesta - Sandinenses, 1-1 
Fafe - FC Porto "B", 1-0 
Moreirense - Bragança, 2-0 
Vilanovense - Trofense, 2-1 
Lourosa - Pevidém, 5-1 
Paredes - Leixôes, 2-0 
Vizela - Sporting Braga "B”, 1-1 
Canelas Gaia - Sào Joào Vêr. 1-3 

35* Jornada 
Sào Joào Vêr - Gondomar 

Esposende - Ermesinde 
Famaücào - Infesta 
Sandinenses - Fafe 

FC Porto "B" - Moreirense 
Bragança - Vilanovense 

Trofense - Lourosa 
Pevidém - Paredes 
Leixôes - Vizela 

Sp. Braga ”B" - Canelas Gaia 

ClLIKQ]Una>A J 

! OLIVEIRENSE 32 
2SP.COVILHA 32 
3 SANJOANENSE 33 
4 FEiRENSE 32 
5 FÀTIMA 32 
6AC.VISEU 32 
7 TORREENSE 32 
8 0LI. BAIRRO 32 
9SP.POMBAL 32 
10 VILAFRANQUEN 33 
11 t. COIMBRA 
12 MARINHENSE 
I3ALCAINS 
14 ARRIFANENSE 
15CALDAS 
16 TORRES NOVAS 
17CUCUJÂES 
ISÂGIIEDA 
19 LOt’RINHANENS 32 

Resultados 
Vilafranquense - Àgueda. 1-0 
Sanjoanense - Oüveirense, 2-3 
Feirense - Sporting Pombal, 1-1 
Fâtima - Sporting Covilhà, 1-1 
Lourinhanense - Académico Viseu, I -1 
Uniào Coimbra - Torreense, i-0 
Alcains - Torres Novas, 2-1 
Caldas - Marinhense, 2-0 
Cucujàes - Arrifanense, 0-1 
Folga: Oliveira do Bairro 

35* Jornada 
Àgueda - Sanjoanense 
Oüveirense - Feirense 
Sp. Pombal - Fâtima 

Sp. Covilhà - Lourinhanense 
Acad, de Viseu - U. de Coimbra 

Torreense - Alcains 
Torres Novas - Caldas 
Marinhense - Cucujàes 

Arrifanense - Oliveira do Bairro 
Folga; Vilafranquense 

O. IBtJllIlIIPA J IP 

I PORTIMONENSE 34 
2 U. MADEIRA 
3SEIXAL 
4 LOULETANO 
5 BARREIRENSE 
6 MACHICO 
7 ATLÉTICO 
8 ESTORIL 
9 0PERÀR10 
10 CASA PIA 
11 BENFICA B 
12 MARI'TIMO B 

13 OLHANENSE 
14 CAM. LOBOS 
15 SPORTING B 

16CAMACHA 

17 MICAELENSE 
18 ORIENTAL 
19SESIMBRA 
20 LUS. ÉVORA 

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

Resultados 
Olhanense - Câmara de Lobos, 1-1 
Louletano - Seixal, 2-1 
Uniào Madeira - Micaelense, 1-0 
Casa Pia - Atlético, 4-0 
Sporting "B” - Op. Desportivo, 4-0 
Maritime "B” - Lusitano de Évora, 3-3 
Machico - Barreirense. 0-0 
Estoril-Praia - Camacha, 1-1 
Sesimbra - Oriental, 0-2 
Portimonense - Benfîca "B", 4-0 

35* Jornada 
Benfica "B" - Olhanense 

Câmara de Lobos - Louletano 
Seixal - Uniào da Madeira 

Micaelense - Casa Pia 
Atlético - Sporting "B" 

Operério Desp. - Maritimo "B” 
Lusitano de Évora - Machico 

Barreirense - Estoril-Praia 
Camacha - Sesimbra 

Oriental - Portimonense 

INIacional de F ut e bol üQQ 
Sérié A Sérié B Sérié C Sérié □ Sérié E Serie F 

CIL XiQllOIIIPA 

1 TAIRAS 
2 MARIA FONTE 
3 .lOANE 
4 SERZEDELO 
5 LIMIANOS 
6 VIANENSE 
7 VILAVERDENSE 
8 FÀO 
9 TER.BOURO 
10 AMARES 
11 VALENCIANO 
12 MONÇÀO 
13 MONTALEGRE 
14 MERELINENSE 
15 NEVES 
16 MIRANDES 
I7CABECEIRENSE 
18 P. SALGADAS 

31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
30 
30 

66 
58 
57 
55 
48 
45 
44 
43 
43 
42 
42 
41 
38 
35 
33 
29 
28 
15 

Monçào - Maria da Fonte. 1-0 
Merelinense - Valenciano. 1-0 
Vianense - Fào. 2-0 
Cabeceirense - Amares. 1-3 
Mirandès - Pedras Salgadas. 1-1 
Montalegre - Talpas. 1-2 
Serzedelo - Vilaverdense. 1-3 
Joane - Neves, 2-0 
Limianos - Terras Bouro, 3-1 

CL mQuniiPA 

1 VILA REAL 
2 P.RUBRAS 
3 DRAGÔES SAND 
4 ESMORIZ 
5 REBORDOSA 
6 RIBEIRÀO 
7T1RSENSE 
8 AVINTES 
9 T.MONCORVO 
10 PEDROUÇOS 
11 LOUSADA 
12 LAMEGO 
13 AMARANTE 
14 RIOTINTO 
1 S FIÀF‘\ 
16S.MART1NHO 
17 P.BRANDÀO 
18 LIXA 

31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
3! 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 

63 
59 
54 
48 
48 
45 
45 
43 
43 
42 
41 
41 
40 
37 
37 
29 
28 
27 

Avintes - Vila Real, 0-2 
Rio Tinto - Paços Brandào, 3-1 
Lousada - Lixa, 1 -0 
Ribeirào - Sào Martinho, 0-0 
Torre Moncorvo - Tirsense, 2-0 
Drag. Sandinenses - Ped. Rubras, 2-3 
Esmoriz - Amarante, 5-0 
Pedrouços - Rebordosa, 3-1 
Fiàes - Laniego. 1-1 

CL XQUnUPA 

1 OL.HOSPITAL 
2 CESARENSE 
3 SOURENSE 
4 VALECAMB. 
5 ESTARREJA 
6 P.CASTELO 
7GAFANHA 
8 ANADIA 
9MANGUALDE 
10 S. ROQUE 
11 SATÀO 
12 MIRANDENSE 
13 F.ALGODRES 
14 AVANÇA 
15 OL. FRADES 
I6GUARDA 
17GOUVE1A 
18 LOUSANENSE 

31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 

65 
60 
59 
50 
47 
44 
43 
43 
42 
42 
40 
39 
39 
38 
34 
33 
23 
14 

Oliv. Hospital - Oliveira Frades, 1-0 
Avança - Valecambrense, 2-1 
Fornos Algodres - Sourense, 3-2 
Lousanense - Guarda, 1-3 
Satào - Penalva Castelo, 1-1 
Mangualde - Gafanha, 2-1 
Cesarense - Mirandense. 2-1 
Sào Roque - Gouveia. 1-1 
Anadia - Estarreja, 2-0 

CLXQUJIHPA 

1 BENFICA CB 
2 BENEDITENSE 
3 EST.PORTAL. 
4 PORTALEGRENS 
5 PORTOMOSENSE 
6 FAZENDENSE 
7 PENICHE 
8SERNACHE 
9 BIDOEIRENSE 
lOCARANGUEJEIR 
11 ALMEIRIM 
12 U.TOMAR 
13 SERTANENSE 
14 MIRENSE 
15 FERROVIÀRIOS 
16 U. SANTARÉM 
17 BOMBARRALENS 
18ALCANENENSE 

70 
63 
61 
52 
51 
51 
50 
46 
38 
38 
36 
35 
33 
32 
32 
28 
25 
23 

Bidoeirense - Portomosense, ! -0 
Almeirim - Uniào Santarém, 2-1 
Caranguejeird - Bonibarralense, 2-0 
Semache - Estrela Portalegre. 1 -0 
Alcanenense - Uniào Tomar, 1-3 
Peniche - Ferroviârios, 2-0 
Portalegrense - Sertanense, 5-3 
Benfica C. Branco - Beneditense, 0-3 
Mirense - Fazendense, 1-0 

CL XtQUJIIIPA 

1 OL.MOSCAVIDE 
2 ODIVELAS 
3 MAFRA 
4R1B.BRAVA 
5 CORUCHENSE 
6 r MAIO 
7 S.VICENTE 
8 AG.CAMARATE 
9SINTRENSE 
10 PONTASSOLENS 
11 ALCOCHETENSE 
12SAM.CORRE1A 
13 SACAVENENSE 
14 PORTOSANTENS 
15 CALIPOLENSE 
16 LOUREL 
17 ELVAS 
18 FANHÔES 

31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
3! 
31 
31 
31 
31 

63 
63 
61 
49 
45 
45 
44 
44 
42 
41 
40 
40 
39 
38 
36 
32 
31 
20 

Fanhôes - Sào Vicente. 2-2 
Sam. Correia - Oliv. e Moscav.. 0-0 
Àguias Camarate - Sinlrense, 1-0 
Pontassolense - Calipolense, 2-0 
Alcochetense - Mafra, 1-1 
Sacavenense - Odivelas. 0-0 
TMaio- Ribeira Brava. 1-2 
Lourd - Portosantense, 2-1 
Coruchense - Elvas, 3-1 

CL KQlTinPA 

I PADERNENSE 
2AMORA 
3 PINHALNOVENS 
4 VASCO GAMA 
5 OURIQUE 
6 ESP. LAGOS 
7.1UV.ÉVORA 
8 ESTRELA VN 
9QUARTEIRENSE 
10 ALMANSILENSE 
II BEJA 
12 LUS. VRSA 
13 FUT.BENFICA 
14 PESCADORES 
15 F.BARREIRO 
I6CASTRENSE 
17ALMADA 
18 PALMELENSE 

J 

31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
3! 
31 
31 
31 
30 
30 
31 
31 
31 

\3I 

61 
60 
53 
53 
52 
50 
49 
44 
44 
44 
42 
42 
41 
36 
35 
33 
24 
15 

Pinhalnovense - Almansilense, 3-1 
Amora - Palmeiense, 5-2 
Beja - Lusitano VRSA. 2-2 
Futebol Benfica - Esperança Lagos, 2-1 
Castrense - Almada, 2-1 
Pescadores - Ourique, 3-0 _ 
Vasco Gama - Juventude Évora, 1-0 
Pademense - Estrela Vendas Novas, l-l 
Quarteirense - Fabril Barreiro, 1-1 

PUCIÜSMO: 

Canada - luso-canadiano dà nas vistas 
O pugilista luso-canadiano Gil 
Balteiro, agora jâ profissional, 
começa a "dar nas vistas" entre os 
adeptos da modalidade no 
Canada, tendo a sua popularidade 
aumentado com uma vitôria 
alcançada sâbado, em Memphis, 
Tennessee. 
A sua chegada a Kingsville, no 
Ontario, cidade onde reside, 
Balteiro foi muito saudado pelo 
triunfo alcançado sobre o norte- 
americano Dave Robinson, corn 
um "Knock-Out" ao qüinto assalto, 
de um combate reconhecidamente 

importante. 
Gil Balteiro ganhou aquele que o 
seu treinador, Doug Patterson, 
considerou o mais importante 
combate da sua carreira, jâ que 
frente ao conhecido pugilista de 
Oklahoma, que Jâ levou a cabo 
mais de seis dezenas de combates 
profissionais, Gil logrou levar o 
seu adversârio ao tapete logo ao 
terceiro assalto, resolvendo a 
questào no quinto. 
Corn um palmarès de seis triunfos, 
quatro dos quais por K.O., e 
apenas um desaire, Gil, corn dois 

anos de profissional, é actualmente 
o "numéro 1" do Canadâ na 
categoria de pesos pesados leves, 
contando jâ no seu palmarès corn 
très titulos nacionais na categoria 
de amador. 
Daniel Rino, que tem 
acompanhado a carreira do 
pugilista luso-canadiano, confirma 
as expectativas criadas em torno 
de Gil Baltreiro, que tem o sonho, 
diz, de combater em Portugal, e 
que gostaria também de seguir a 
carreira de modelo, "atè para apoio 
financeiro à sua carreira no boxe". 

Subscriçâo total de acçôes dà 
encaixe de 7.4 MC à Benfica SAD 
A Sociedade Anônima Desportiva 
do Benfica conseguiu um encaixe 
de 7,4 milhôes de contos corn a 
venda dos 7,3 milhôes de titulos 
disponibilizados no mercado, 
tendo em vista o aumento de 
capital da SAD encarnada. As 
24.374 ordens de compra dadas 
por sôcios do Benfica para a 
aquisiçào de 6,1 milhôes de acçôes 
proporcionaram uma receita de 
6,1 milhôes de contos, tendo as 
restantes acçôes disponiveis (1,2 
milhôes) sido adquiridas pelo 
püblico em gérai, permitindo um 
encaixe de 1,3 milhôes de contos. 
Entretanto, o présidente do 
Benfica jâ reagiu ao anûncio da 

subscriçâo total das acçôes da SAD 
dizendo que esta "foi a primeira 
grande vitôria do clube no século 
XXP'. 
Manuel Vilarinho afirmou na 
sessào pùblica da boisa, durante a 

quai foram anunciados os 
resultados, que "os benfiquistas 
que, divididos aqui e acolâ, sabem 
dar as màos quando estâ 
claramente identificado o interesse 
do Benfica". O présidente 
"encarnado" voltou a destacar que 
foi também alcançado outro dos 
grandes objectives do Benfica corn 
esta operaçào de aumento de 
capital da SAD: superar as 
subscriçôes do Sporting, FC Porto 
e Boavista. Questionado sobre a 
eventualidade do anterior 
présidente do Benfica, Joào Vale e 
Azevedo, ter subscrito 500.000 
acçôes. Manuel Vilarinho recusou 
confirmar a informaçào. 

Açores 
jornada: 

Lusitânia - Madalena, 5-0 
Praiense - Santo Antônio, 0-1 
Folgou: Santiago 

1. Lusitânia 7 53 
2. Madalena 6 45 
3. St. Antônio 7 44 
4. Praiense 6 39 
5. Santiago 6 34 
As équipas transitam corn a totalidade dos pontos 
conquistados na primeira fase. 

9° jornada: 
Madalena - Praiense 
Santo Antônio - Santiago 
Folga: Lusitânia. 

8^ jornada: 
Juventude Lajense - Flamengos, 0-7 
Vila Franca - Angrense, 2-2 
Folga: Vilanovense 

1. Angrense 7 31 
2. Flamengos 6 27 
3. Vilanovense 6 24 
4. Vila Franca 6 19 
5. Lajense 7 18 
As équipas transitam corn a totalidade dos pontos 
conquistados na primeira fase.  

9° jornada: 
Flamengos - Vila Franca 
Angrense - Vilanovense 
Folga: Juventude Lajense 
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Quinta-feira, 10 Maio, 2001 
O MILéNIO 

prcito 'à azul... 

Vâo na frente, ninguém os tira de la. 
O BOAVISTA dépende apenas de si 
prôprio. O FC PORTO, de si e do... 
Boavista! 
Quem vai aguentar melhor a pressâo? 
Naturalmente, o FC Porto, mais 
habituado a estas situaçôes mas... 
"candeia que vai à frente alumia duas 
vezes", jâ diziam os nossos avôs. O 
Boavista tem à sua frente 3 jogos difi- 
ceis, o pior dos quais, nas Antas, ulti- 
mo jogo da Liga. O FC Porto, très 
jogos à sua medida, incluindo o da 
"finalissima" nas Antas perante o 

rival. Boas contas faz o ceguinho... 
Quem ganha é o futebol e, por tabela, 
a populaçâo amante da bola, da 
cidade invicta e arredores. Se a Liga 
sô for decidida no ultimo jogo, nas 
Antas, imaginem a romaria e o pan- 
demônio...! 
Lê-se à distancia nos olbos dos adep- 
tos" axadrezados", a ânsia de cbegar 
ao fim. Entende-se. E uma vida à 
espera... 
Depois dos "boavisteiros" e dos 
"portistas", 71 e 67 pontos , respecti- 
vamente, seguem-nos Sporting, Sp. 

Braga, Benfica, Uniâo de Leiria e 
Belenenses. Todos eles deram "barra- 
ca", exepçâo para os bracarenses que 
venceram o Maritimo, por 2-1. O 
Benfica, "derrotou-se" em casa ante o 
Alverca e, os restantes, empataram. 
Depois, um molbinbo de 'padficos', 
dois ainda corn "falta de ar" - 
Guimarâes e Campomaiorense-, um 
aflito, o Gil Vicente, e jâ sem esper- 
anças, acasalados no fim da tabela, 
Estrela da Amadora e 
Desportivo das Aves. Como 
em tudo na vida, uns gan- 
bam, outros perdem e, uma 
boa parte, nâo passa do 
empâte! 
A jornada 32, dramâtica, 
esta à porta. 
Sexta-feira, dia 11 de Maio, 
às 16b00, o jogo Sporting- 
Paços de Ferreira, corn trans- 
missâo na SporTV. 
No Sâbado, dia 12, FC Porto- 
Uniâo de Leiria, às 13b00, 
também corn transmissâo na 
SporTV. 
Domingo, dia 13 de Maio, 
DIA DA MÀE, os seguintes 
jogos: 
As llbOO, Farense-Maritimo; 
Alverca-Belenenses; D. das 
Aves-E. Amadora e Beira 
Mar-Sp. Braga. Às 14b00, Gil 

Vicente-Benfica, corn transmissâo na 
RTPi e, às 16b00, Salgueiros-Boavista, 
corn transmissâo na SporTV. 
O lider BOAVISTA é o que tem a 
tarefa mais espinbosa. Mas, nunguém 
pode estar descansado nesta altura da 
la. Liga. Tudo é dificil, surpreendente 
e por vezes inacreditâvel. 
Quem tem unbas que toque guitarra... 

JMC 

Orgulhoso de ser 
Português. 

Apresentamos o Bob Raposo. 
0 Bob trabalha e diverte-se na 

comunidade Portuguesa. 

Para todos os seus eventos ou ocasiôes espe- 

cias, contacte Bob Raposo para o ajudar a 

tratar de tudo o que précisa 

(416)248-0751 


