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urn dia diferente 
Domingo, dia 13 de Maio, dia de Nossa Senhora de Fatima e o dia em que todos comemoramos a nossa MÂE. 

Como diz a voz do povo, "Mae ha so uma"... 
Dia especial, dia de amor e fratemidade para com aquela que nos deu o ser, esteja connosco, longe ou até la nos céus. 

Os salôes de festas enchem-se de MÂES de todas as idades, credos e raças... MÂES, sâo ig^ais em todas as circunstâncias. 
Nos, por exemplo, estivemos no Oasis Convention Centre, onde aconteceu um convivio sâo e apaixonado que deu azo a uma 

grande manifestaçâo de carinho para corn as marnas présentes, de todas as idades. ^Pàgina i3 

sob o tema 
MÊLAGRE 
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COMUNIDADE 
Quinta-feira, 17 Maio, 2001 

O MILéNIO 

sem vértebras 

Somos um povo ùnico. Um povo bom, generoso! 
Um povo capaz de "matar e esfolar" de conversa, 
mas incapaz de fazer mal a "uma mosca". 

; Desde que precisem de um português (ou uma 
! portuguesa!), ele diz sempre, PRESENTE!, 
« basta que compreenda a necessidade e acredite 

nela. A melhor maneira de atenuar uma 
tragédia é haver portugueses por perto. 
Os exemplos sao aos milhares e, na ultima 
semana, mais um veio justificar as minhas 
palavras. 
Em Newark/USA, na conhecida rua Chestnut, 

um horroroso incêndio destruiu um prédio onde 
residia e tinha as suas casas de negôcio, o luso- 
americano Bernardino Coutinho, mulher e 
filhos. 
Nâo vamos aqui contar a histôria da tragédia. Jâ 
passou. 
O importante é salientar que o Bernardino 
Coutinho e sua familia nâo estâo sôs. De 
imediato, amigos, conhecidos, desconhecidos e, 
até, "inimigos", se juntaram e solidarizaram-se 
em apoio ao conhecido indùstrial e amigo da 
Comunidade. O homem da Padaria Coutinho, 
do "Dia de Portugal", da Fundaçâo Bernardino 
Coutinho, apoiante do Festival da Cançâo, entre 
outras actividades culturais, perdeu alguns 
haveres importantes mas ganhou o calor 
humano dos sens conterrâneos e o apoio total 
dos mesmos. Na "Semana de Portugal", o seu 

"ai, Jesus"!, os luso-americanos vâo realizar um 
"Festival de Amizade" em seu favor, 
exactamente na sexta-feira, dia 8 de Junho, 
vésperas do Dia de Portugal, de Camôes e das 
Comunidades Portuguesas. Nâo serâo os 
dôlares conseguidos que irâo minimizar a 
tragédia -embora, ajude!-, mas, sim, a onda de 
amizade -cheia de generosidade e amor ao 
proximo-, que o movimento natural lhe dâ, 
enchendo-lhes o coraçâo de gratidâo e ânimo 
para recuperar e prosseguir. 
A familia Coutinho é daquelas que verga mas 
nâo quehra. E, corn toda a amizade e 
solidariedade que a envolve, é bem capaz de ir 
mais além. Assim, esperamos. 
E, se deste lado, algo for necessârio, contem - 
connosco! 

JMC 

Tu CÛ Tu |_ n leitores 
Olà, amigos de sempre! 

Estamos quase a receber o 
Présidente da Repüblica de 
Portugal, Dr. Jorge Sampaio. 

Vamos fazê-lo corn a dignidade que o Présidente da 
Repüblica justifica e a Comunidade merece. Nâo é 
todos os dias que o PR visita a Comunidade 

Folclôricos e, actuaçôes de vârios artistas da 
Comunidade. Depois, às 19h30, entrada do PR, Dr. 
Jorge Sampaio, corn a pompa e circunstância da 
ordem. Estejam a tempo e horas pois, o protocolo, é 
para cumprir... à inglesa! 
No dia 30, segundo dia da visita do PR, de manhâ, às 
09hl5, HOMENAGEM AOS PIONEIROS no High 
Park. As lOhOO, passeio do Dr. Jorge Sampaio pela 
Dundas Street, num convivio popular com os 
portugueses e luso-canadianos. E, às 10h30, a 
cerimônia do descerrar do lo. Galhardete da ACAPO 

NAMORADOS e uma surpresa.. surpreendente! Ao 
concerto assistem o PR e sua mulher, Dra Maria José 
Ritta e comitiva 
Nos temos bilhetes, respondam à nossa peigunta! 
O Dr. Jorge Sampaio, mulher e comitiva, visitam a 
Universidade de Toronto, para um encontro corn 
estudantes luso-descendentes, e seus professores nos 
Leitorados de Português e terâo contacta corn interesses 
sôcio-profissionais da Comunidade, corn a colaboraçâo de 
entidades sindicais e empresariais corn relevo para o Local 
183 e a Federaçâo dos Empresârios LusoCanadianos. 
Numa realizaçào do ICEP, haverâ um Seminârio 
Econômico corn a presença do Ministro da Economia e 
diversos empresârios vindos de Portugal, a cujo 
encerramento preside o Dr. Jorge Sampaio. 
Uma visita de Estado que nos merece todo o respeito. 
Vamos TODOS participar, de corpo inteiro, para que a 
nossa SEMANA DE PORTUGAL, que terâ o seu inicio 
corn a presença de S. Ecxelência o Présidente da 
Repüblica, Dr. Jorge Sampaio, seja a maior festa de 
sempre! 
De acordo? Claro, vamos à festa! 

A Juventude Socialista de Toronto -e arredores!- realiza o 
seu jantar de convivio no proximo sâbado, dia 26 de Maio, 
às 19h30. 
O jantar<onvivio terâ lugar na Cervejaria Downtown, na 
College & Ossington. Preço por pessoæ $20 dôlares. 
Haverâ müsica para dançar corn o EJ Luis Esgaio. 
Contacte Ana Bailào: 416456bl38. 

No dia 20 de Maio, domingo, pratiquem a PESCA 
DESPORTIVA corn o Benfica House of Toronto, em Port 
Maidand Clarke Erie, às 08h00. 
Info: 4166.53b370 / 451-1634, ou 89148178. 

oficialmente, por isso -e tudo o mais-, temos que 
cumprir a missào de o receber de "peito aberto" e 
dar-lhe a recepçào demonstrativa da nossa 
capacidade e grandeza. Corresponder às 
espectativas é o minimo que podemos oferecer. 
Vamos TODOS a muito mais! 
Dia 29 de Maio, às 18h30, concentraçâo da 
juventude no CNE-Heritage Court National Trade 
Centre; às 19h00, um grandioso desfile de Grupos 

em frente à Nova Era Bakery. De seguida, às 1 lh30, o PR 
inaugura o monumento aos VOLUNTARIOS no Trinity 
Bellwoods Park. Ainda, no que concerne à visita de Estado 
do PR Dr. Jorge Sampaio, teremos um Concerto no 
Massey Hall, na quarta-feira, dia 30 de Maio, às 19h30, 
numa organizaçâo da Comissào Nacional das 
Comemoraçôes dos Descobrimentos Portugueses - 
associado às Comemoraçôes dos 500 anos dos primeiros 
contactas de Portugal corn o Canadâ-, corn os ALA DOS 

Sexta-feira, dia 25 de Maio, sai uma "bacalhauzada" à 
moda da ACADEMIA DO BACALEIAU. Terâ lugar no 
Europa Catering, em Toronto, corn inicio às 19h30. 
Depois do jantar, convivio e o Tropicalissimo Show de 
Eduardo Ferreira Contactem os habituais fiéis amigos, 
pelos telefones: 4164)95-3611 / 905-847-6965, ou 905-281- 
2(XX). Bom proveito, compadres! 

Bom, resta-me desejar-lhes tudo de bom.Até sempre! 
JMC 
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CANADA 

OüriPicos 2008 
Toronto ontre as très 
primeîras cidados 
Por: Domingos Melo 

Toronto - Paris, Pequim e Toronto vâo 
chegar ao dia da decisâo final sobre quem 
organizarâ os Jogos 2008 em igualdade 
de circunstâncias, depois da Comissào de 
Avaliaçâo do Comité Olimpico 
Internacional (COI) ter referido que 
"qualquer uma era capaz de organizar 
uns excelentes Jogos". Paris, Pequim e 
Toronto estào "mais ou menos ao mesmo 
nivel", afirmou o présidente da comissào, 
O holandês Hein Verbruggen. 
O Comité Olimpico Internacional 
publicou, na passada terça-feira, o 
relatôrio de avaliaçâo técnica das cidades 
candidatas à organizaçâo dos Olimpicos 
2008. Trata-se duma informaçâo 
preliminar que aponta como preferidas as 

Paris, Pequim 
e Toronto estâo 

"mais ou menos ao 
mesmo nivel", 

atirmou o présidente 
da comissào, o holandês 

Hein Verbruggen. 

cartazes nas ruas de Lausana (Suiça), 
sede do Comité Olimpico Internacional 
(COI). A campanha promocional de 
Toronto constituiu uma surpresa pois 
realizou-se na véspera da publicaçâo do 

cidades de Toronto, Pequim e Paris, em 
detrimento das cidades de Istambul e 
Osaka. 
Esta publicaçâo foi objecto duma 
conferência de Imprensa, no Skydome, 
via satélite em directe de Lausana, Suiça, 
na quai participaram o Premier Mike 
Harris e o présidente executive da 
Comissào para os Olimpicos TO-2008, 
John Bitove. 
Mike Harris reafirmou o seu 
empenhamento neste projecto 
sublinhando que ele beneficiarâ o 
Ontario de inùmeras maneiras, 
constituindo também uma herança para 
as futuras geraçôes devido às infra- 
estruturas que vào ter de ser construidas 
na cidade de Toronto. Mike Harris 
referiu-se ainda ao apoio e entusiasmo 
PM Jean Chretien e do Mayor Mel 
Lastman quanto ao projecto. Por ultimo o 
Premier falou dos atletas canadianos e do 
dever que a sociedade tem de os ajudar a 
realizar os seus sonhos. 
Na véspera da publicaçâo do relatôrio do 
COI, Toronto havia lançado uma 
campanha de promoçâo, corn afixaçâo de 

relatôrio de avaliaçâo das candidatas, 
sendo também proibida pela comissào de 
ética do COI. 
Inquirido pelo Milénio sobre esta 
questào, John Bitove desdramatizou, 
referindo que este facto nâo teve qualquer 
importâneia quanto à candidatura de 
Toronto. 
No entanto, segundo a ultima instâneia, 
presidida pelo juiz Keba Mbaye, as 
cidades nâo podem promover a sua 
candidatura corn acçôes fora do pais, 
Contudo, nenhuma medida foi tomada 
pelo COI para impedir a continuaçào da 
referida campanha. 
Finda esta conferência via satélite, teve 
lugar uma outra, desta vez corn o 
présidente da assembleia do comité 
olimpico de Toronto David Crombie. A 
julgar por todo o optimisme que reina, O 
Milénio quis saber se este nâo era 
demasiado. David Crombie referiu que as 
très cidades fizeram o melhor qué 
puderam para apresentar as suas 
candidaturas. 
Agora tem de se esperar até 13 de Julho 
para se saber o resultado da escolha. 

^ Comité ÙMmpico Internacional Canadtanao Paul Henderson e Charmaine Crnokst 
mimi'sPrernietido Ontario Mike HarriSy Présidente do TO-2008John Bitove^ 
Atleta da équipa 2008 Lucie LaRocheeo Viee-Presidente TChZOOS Karen Pitre, 

  Os sorrisos depois de verem o relatôrio técnico do COI ® 

sabendo que duas cidades serâo 
eliminadas. 
Assim, acrescentou, é uma questâo de se 
saber depois quâo bem de perde e nâo 
quâo bem se ganha. 
Ainda assim, alguns comentârios 
inseridos no relatôrio, que deveria ser 
meramente técnico, revelam alguma 
simpatia pela capital chinesa. 
O documenta nâo se référé, no entanto, 
ao assunto mais polémico da campanha: a 
maneira como o problema dos direitos 
humanos na China pode comprometer as 
possibilidades de Pequim. Pelo contrario, 
destaca que os Jogos "deixariam um 
legado ùnico à China e ao desporto". 
A sede dos Jogos de 2008 sera divulgada 
a 13 de Julho em Moscovo, durante a 
112“ Sessâo do COI, na quai também é 
decidida a sucessào do espanhol Juan 
Antonio Samaranch na presidência do 
COI. 
Em Pequim, os enviados do COI 
encontraram "um projecto de alla 

qualidade", graças à conjugaçâo de "um 
grande conceito desportivo e do 
total apoio governamental". 
O projecto apresentado por Paris 
constitui "uma opçào atractiva", porque 
levaria os Jogos a "uma das cidades mais 
célébrés do mundo", mas obrigaria os 
atletas a ficarem alojados numa zona 
urbana, corn todos os problemas de 
transportes e segurança que isso acarreta. 
Toronto é considerada a cidade mais 
compacta. 
Os transportes püblicos sâo eficazes e 
prevê-se uma melhoria substancial nas 
estradas e estaçôes ferroviârias. 
Os canadianos, sabem mesmo, quando 
custam os hotéis em 2008, depois de 
terem assinado um acordo corn o sector 
hoteleiro corn base nos preços de 1999, 
mais a inflaçâo prevista. 
Agora sô nos resta esperar que a decisâo 
contemple a nossa cidade que, ainda nâo 
estando totalmente preparada, o se povo 
jà- 

— 
,^iùua 

GRANDE CAMPANHA 
DE PRIMAVERA EM 

ARTNOVA FURNITURE PLUS! 
Nâo:perça a 
oportunidade de 
comprar agora os 
môveis que voeê 
précisa para 
decorar a sua 
casa, a preços 
adidiiiiffinente 
INCRIVEIS: 

Salas de jantar 
de 7 peças 
S2,395.00 

Quartos de 
cama de 
6 peças 
S935.95 

Sofas 
$599.00 

Colchôes 
individuals 

$299.00 

de casai.. 
$349.00 

Tamanho 

“Queen”... 

$399.00 

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

VISITE Jâ A ARTNOVA FURNITURE PIUS 
uin jjJijjjj’ iîL 'jjiàsi üjjj ■j'iij'ojjiij 

"1 EJ 'El 'J 7 s; 
0096 
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Pequenas historias de grande 
É um homem tranquilo. 
Lafaiete Avelino de Melo nasceu na 
freguesia de Santo Antonio, Pico, 
Açores, no dia 18 dejunho de 1926. 
Completou a escola primaria na sua 
Ilha. Seguiu a profissao do pai, a de 
serrador, trabalhando para 
empreiteiros açorianos. 
Lafaiete Avelino de Melo casou com a 
Dulcina Guadalupe de Sousa, natural 
da Graciosa, onde nasceu no dia 14 
de Outubro de 1930. 
Casaram na Igreja da Terra Cha, na 
Ilha Terceira, no dia 9 de Outubro de 
1949. 
O casai Melo, com pouca bagagem e 
muitas esperanças, chegou a Halifax, 
em 3 de Março de 1959. Lafaiete e 
Dulcina, a 1 de Abril de 1959, 
passaram a residir em Toronto. 
Em Toronto, nasceu-lhes a filha Elcie 
Fatima Melo, em 25 de Janeiro de 
1962. Mais tarde, Elcie, jâ casada com 
Elmano Ricardo, deu ao casai Melo, 
os netos Diedré e Justin. 
Mai chegado, Lafaiete Melo, 
começou por trabalhar na profissao 
de pintor de interiores de casas, numa 
companhia de proprietaries de 
origem holandesa. Em Junho do 
mesmo ano, Lafaiete Melo passou 
para a Garden Maintenance Works 

Lan^dscaping, onde se manteve dois 
Verôes. Em 1961, saiu de Toronto 
para ir trabalhar na construçâo de 
tûneis, em Saint Catherines, Ontario. 
Maior esforço fisico mas maior 

compensaçâo salarial. 
Depois, foi trabalhar como ajudante 
de carpinteiro numa companhia que 
se dedicava à montagem de fâbricas. 
Ali cumpriu a sua missâo durante 8 
anos. Sua mulher Dulcina, logo apos 
o nascimento da filha Elcie, passou a 
trabalhar para uma das casas da 

firma Correia & Sousa, a Ocean Fish 
Store, na Dundas e Manning. Em 
1966, em negociaçôes efectuadas com 
Antonio Sousa, adquiriram a Ocean 
Fish Store. Dado o volume de 
trabalho da peixaria, Lafaiete juntou- 
se à mulher, em 1968, deixando a 
construçâo. Uma vida de muito 
trabalho diario e muitas horas de 
serviço... 
Em 1982, o casai Melo entendeu por 
bem vender a peixaria e ficar apenas 
com a propriedade. Venderam a 
peixaria a um casai do Pico. Mas, em 
1982, resolveram também vender o 
prédio. Fizeram-no a uma senhora 
chinesa, acabando de todo com o 
negôcio de peixe e mercearias. 
Lafaiete e Dulcina fazem parte do 
grupo fundador do United 
Portuguese Wholesale, criado em 
1971. Embora fora do activo, 
continuam socios do United 
Portuguese Wholesale. 

Lafaiete, apos tantos anos de trabalho 
sem paragem, resolveu descansar por 
um ano para, com a mulher, passar as 
férias que nunca teve. Assim, 
reformou-se aos 55 anos. Mas o 
destino nao colaborou com as boas e 
justificadas intençôes de Lafaiete 
Melo. Um "coagulo sanguinio", fê-lo 
perder completamente a visào do 
olho esquerdo e parte do olho direito. 

Nunca mais pode conduzir o carro e, 
assim, "eternizou" as férias, 
involuntariamente. Hoje, com a 
pensao governamental e as suas 
poupanças, vive cômoda e 
tranquilamente, em casa propria, na 
companhia de sua mulher Dulcina e, 
corn as visitas continuas da filha e dos 
netos. 
Orgulha-se de nunca ter vivido "à 
conta do fundo de desemprego" e de 
sempre cumprir as suas obrigaçôes. 
Lafaiete Avelino de Melo nunca 
participou na fundaçâo de clubes ou 
associaçôes, embora nunca faltasse 

corn a sua colaboraçâo. A começar no 
velho First Portuguese e continuando 
em muitos outros que se seguiram. 

Lafaiete e Dulcina, nunca faltaram 
corn a sua presença, até porque 
adoram dançar. Um e outro, ainda 
hoje, dâo o seu pé de dança. Como 
Lafaiete nos disse, a sorrir: 
"Ainda hoje formâmes um belo par!". 
Um par-jâ la vâo 52 anos!- a quem 
desejamos muitos e felizes anos de 
vida. 

JMC 

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

1220 Dundas St. W. 
em Toronto 

416-533-4311 
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MISCELâNIA 

FESTIVAl DA POVOAÇftO'2001 
Segundo um programa enviado 
pela Secretâria da Presidência da 
Câmara Municipal da Povoaçào, 
Teresajunipero, o FESTIVAL DA 
POVOAÇAO'2001 terâ lugar na 
Vila da Povoaçào de 3 a 8 de 
Junho, tal como o ENCONTRO 
DE POVOACENSES, no dia 8, 
dia do encerramento dos festejos e 
integrado nos mesmos. 
Assim, dia 3 de Junho, às 07h00 
da manhà, Salva de 21 tiros. As 
15h00, Sessâo Solene 
Comemorativa do 163o. 
Aniversârio do Concelho da 
Povoaçào. As 16h00, Desfile na 
Vila da Povoaçào dos Grupos 
Etnogrâficos Ribeira Quente, 
Fumas, Vila, N. Sra. dos 
Remédios, Faial da Terra e Agua 
Retorta. 
As 19h30, Abertura da Feira de 

Actividades Econômicas, 
Artesanato, Ciência e Tecnologia. 
Às 20h00, Desfile das 
Filarmônicas do Concelho. As 
22h00, Logo de Artificio, às 
22h30, actuaçào do grupo musical 
de Cabo Verde - La Tarrafe. Às 
23h30, Actuaçào de Marco Paulo 
e sua banda. 
No dia 4 de Julho, às 20h00, 
abertura da Feira. Às 21h30, 
actuaçào do grupo musical da R. 
Quente "Odisseia". Às 22h30, 
grupo musical da Povoaçào 
"Polémica". Às 23h30, grupo 
musical da Povoaçào "4+1". 
Dia 5, quinta-feira, às 20h30, 
desfile da Charanga dos 
Bombeiros Voluntârios da Vila da 
Povoaçào. 21h00, abertura da 
Feira. Às 21h30, actuaçào do 
artista luso-canadiano "Steve 

Medeiros", Às 22h30, actuaçào 
do grupo musical dos EUA 
"Country Music". Às 23h30, o 
grupo musical do Canada 
"Tabu". 
Dia 6, às 20h00, abertura da 
Feira. Às 22h30, actuaçào do 
grupo musical da Ilha do Pico 
"Atlas". Às 23h30, presença da 
banda musical do Continente 
"Xutos e Pontapés". 
Dia 8, domingo, CONVÎVIO 
POVOACENSE, corn abertura 
da Feira às 15hOÜ. Às 16h00, 
Convivio de Luso-Descendentes. 
Depuis, às 21h30, organizado 
pela Associaçào Cultural 
'SEARA VERDE", actual no 

Jardim Municipal, os grupos 
folclôricos de Sào Paulo, das 
Camélias, Cantares Terra Nostra, 
de Sào Pedro e de Àgua Retorta. 
No doa 9, no Auditôrio 
Municipal, às 21h30, actuaçào do 
grupo de Teatro da Tomba do 
Louçào; da Tuna Povoacense e do 
grupo de Teatro da Tomba do 
Botào. 
Nos cartazes, lê-se: VENHA 
DIVIRTIR-SE NA POVOAÇÀO - 
O CONCELHO MAIS LINDO 
DOS AÇORES. 
Se vai de férias a Sào Miguel em 
Julho nào perça as festas do 
Concelho da Povoaçào - Festival 
da Povoaçào'2001. 
Agradecemos o convite que nos 
enviaram. 

AIQUNA EDIA1 
paga anàlise a gravuras 
rupestres, que serâo 
mesmo afundadas 

A empresa que gere o Alqueva vai pagar um 
trabalho de investigaçào e diagnôstico às 
gravuras rupestres. O anüncio foi feito esta 
segunda-feira à tarde pela ministra do 
Planeamento, Elisa Ferreira, que garantiu que 
as gravuras vào mesmo ser inundadas. 
Vào começar desde jâ exaustivos trabalhos de 
prospecçào, pagos pela EDIA, no valor de 22 
mil contos, para melhor avaliar e classificar as 
gravuras rupestres na futura barragem do 
Alqueva. A ministra do Planeamento garante 
que as gravuras vào ficar submersas e afirmou 
que «vamos ver até à exaustào até que pontô 
podemos guardar memôria, de transferir para 
o futuro algo que vai estar inundado». Se 
geraçôes futuras acharem que «jâ nào precisam 
da barragem, entào a barragem poderâ ser 
esvaziada e as gravuras là estarào», referiu a 
ministra, garantindo que a preocupaçào no 
momento é «minimizar outros gastos de 
estarem inundadas corn àgua». Para jâ, sabe-se 
que as gravuras datam do Neolitico, idade do 
cobre e remontam a 4 ou 5 mil anos a.C. 
Depuis dos trabalhos de prospecçào que se 
inicia hoje, os arqueôlogos do Centro Nacional 
da Arte Rupestre vào decidir quais os suportes 
em que as gravuras devem ser perpetuadas. 
Para o présidente do Instituto Português de 
Arqueologia (IPA), as gravuras vào ser 
provavelmente sepultadas por baixo dos lodos 
do fundo da albufeira. 

Vasco Rodrigues 

GRANDE SALDO DE DEMONSTBADOBES 
D 2001 PASSAT GIX E 1.8 TURBO GLS 
n 2001 PASSAT GLX 4 TEMPOS 

(Os 5 PASSAT RESTANTES, TEM DE SER VENRIDOS] 
a 2001 GOLF 1.8 TURBO GLS 
D 2001 IEHAGLE GLS 
n 2001 GOLF GTI 1.8 TURBO 

St. Clair Ave. W. 

Davenport Rd. 

Bloor St. W. 

m 
Drivers wanted. 

Downtown Fine Cars 
164 AVENUE ROAD EM TORONTO 

416-486-1016 
Agora em 

Stock!!! 

1.8 «urbo, 170 cavalos, V6 GLS e GLX. 
Sistema de 4 tempos. 1S cores e opçôes. 

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

GL, GLS em Turbo Diesel, 1.8 Turbo a gasolina e 
2000CC, caixa automâtica ou de mudanças 

Este carro é fornecido com: 

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

Caixa de mudanças (5 velocidades), corn todas 
as opçôes, agora em armazém. 

APROVEITE AGORA, POIS Sô EXISTEM 1500 
GARROS, DESTE MODEbO, NO CANADA! 

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

em TDi, 1.8 turbo e 2000 cc 

““^INIIEW PASSAT®® 
TomiLMSNTË RëDESëNIHIADO 

Agora em Stock!!! Disponiveis: 1.8 Turbo e VR6 novos e 
um Turbo 1.8 Demonstrador, automâtico. 

OownLown Fine Cans D H 64 Avenue Raad, Xononto 

Tel: 416-489-1018 a Fax: 416-489-9372 a www.dfGVW.com 
0008 
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PRAIA DA VITÔRIA 
em festa 
Os praienses de Toronto esgotaram o 
salâo de festas do Sport Club 
Lusitânia. Um jantar de convîvio e de 
boas vindas aos convidados da Ilha 
Terceira, representativos da 
Concelho da Praia da Vitôria, que 
nos visitaram para divulgar as festas 
do Concelho, "PRAIA'2001". 
A comitiva, chefiada pelo présidente 
da Câmara Municipal da Praia da 
Vitôria, José Fernando Dinis Gomes - 
e constituida por José Almerindo 
Costa, présidente da Comissâo de 

O jantar-convivio teve inicio corn a 
bençâo do Padre Cândido Falcâo. Um 
jantar saboroso e bem servido. 
Depois do jantar, o Padre Cândido 
voltou a falar, desta feita da sua 
parôquia, dos muitos émigrantes que 
baptizou e casou, da alegria de os re- 
encontrar. Esta entre nôs, na Igreja 
de Cristo Rei, fazendo companhia ao 
colega e amigo, Monsenhor Eduardo 
Resende, como mencionou. 
Localmente, dando as boas vindas e 
falando da Ilha Terceira e, em 

Festas'2001, Carlos Armando Costa, 
vice-presidente das festas, Carlos 
Parreira, représentante da 
Gastronomia da Ilha Terceira e o 
Padre Cândido Falcâo -75 anos de 
vida, 54 de sacerdôcio-, nào deixou os 
crédites por mâos alheias! 

particular, da Praia da Vitôria, o 
cantor-repentista José Fernandes, 
que "deu uma volta histôrica" sem 
esquecer a vitôria Liberal na batalha 
de 11 de Agosto de 1929, que deu o 
nome de Praia da Vitôria à cidade. 
Muitas tragédias aconteceram à 

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

CENTRAL DE PORTAS, ESPELHOS 

ELéCTRICOS E AQUECIDOS, 

COLUNA DE DIRECÇÂO 

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 administraçào, sào pagas no acto de entrega. 

PARA MAIS INFORMAÇÔES CONTACTE 

FILIPE GOMES Drivers wanted 

York Volkswagen 
1950 Wilson Ave., Weston On. 416-741-7480 

Terceira mas, orgulhosanmente, os 
terceirenses corn coragem, 
abnegaçâo e amor, souberam vencer 
e ultrapassar as grandes crises, 
como mencionou a seguir o 
présidente da Câmara da Praia da 
Vitôria, José Fernandes Dinis 
Gomes que, descreveu também, o 
actual progresse da Praia e o future 
promissor que se adivinha. 
Por fim, o présidente das festas, José 
Almerindo Costa, salientou o 
programa e desejou que os praienses 
locais -e todos os que gostam de 
folia!- nâo faltem na Praia da 
Vitôria, de 4 a 12 de Agosto de 2001. 
De 4 a 12 de Agosto, nas Festas da 
PRAIA'2001, os locais e os visitantes 

vâo poder apreciar e deliciarem-se 
corn desfiles e cortejos, etnografia, 
animaçâo de rua, actividades 
culturais e religiosas, espectâculos e 
concertos, desporto e... gastronomia! 
Os melhores artistas, os mais 
importantes acontecimentos 
culturais e religiosos, petiscos 
inesqueciveis e animaçâo inigualâvel 
que sô os praienses podem e sabem 
dar. Nâo faltem, sem vôs, a 
festa'2001 nâo ficaria compléta. 
Embora sem um som a condizer, 
actuaram na festa praiense corn 
satisfaçâo Décio Gonçalves, Otilia 
de Jesus e Steve Vieira. 

JMC 

Jâ conhece a Madeira 
e Porto SantoP 
Se conhece volte a fazer a visita. Se 
nâo conhece, nâo perça as prôximas 
oportunidades. 
Como é do conhecimento gérai, a 
SATA vai iniciar voos directes à 
Regiâo Autônoma da Madeira, 
sendo o voo inaugural no dia 28 de 
Junho de 2001. O Governo Regional 
da Madeira convida os passageiros 
do voo inaugural a participarem nas 
comemoraçôes do DIA DA 
MADEIRA -1 de Julho-, no Funchal. 
Nâo faltem nesta primeira viagem à 
Madeira e levem convosco um amigo 
de outras etnias. Eles vâo adorar a 
Madeira e... là voltar! 

Informaçôes: 416- 516-8336. 

Entretanto, o Conselheiro das 
Comunidades Madeirenses, nos 
EUA, Joâo Faria, deu-nos 
conhecimento de que, também corn a 
SATA, vâo ter uma excursâo ao FIM- 
DE-ANO na Madeira. Outra 
oportunidade que nâo devem perder. 
Falem corn o Joâo Faria: 
1-781-221-5662. 

E, se a SATA fizesse TORONTO- 
BOSTON-FUNCHAL no fim-de- 
ano? Porque nâo? Haja gente para 
viajar... 
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Vai decorrer na sede-social do Canadian Madeira 
Club-Madeira House Community Centre, em 
Toronto, a SEMANA CULTURAL 
MADEIRENSE, de 18 a 26 de Maio. 
Deslocam-se da Regiào 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: "O Mar e a 
Poesia"; o Engenheiro José Alberto Pimenta de 
França, Administrador do Instituto de Gestâo da 
Agua, debruçar-se-â sobre o tema: "Gestâo Actual 
dos Recursos Hidricos na Madeira", e o Dr. Joâo 
Henrique da Silva, Director Regional dos Assuntos 
Culturais, que apresentarâ os temas: "Um olhar 
sobre a Cultura da Madeira" e "A Madeira e a sua 
Riqueza Cultural". 
Na passada sexta-feira, teve lugar na sede-social do 
clube uma Conferência de Imprensa, corn os 
présidentes Salomé Gonçalves (A. Gérai), Luis 
Bettencourt (Direcçâo) e José Manuel 
Quintal (C. Fiscal), coadjuvados por 
Vasco Rodrigues (ICEP), elo de 
ligaçâo entre os convidados e o clube, 
para dar conhecimento do programa 
oficial da Semana Cultural. 
Assim, na abertura da SEMANA 
CULTURAL MADEIRENSE, dia 18 
de Maio, sexta-feira, pelas 20h00, 
teremos cerimônia do içar das 
Bandeiras e toque dos Hinos de 
Portugal, Canada e da RAM, corn 
actuaçâo do mùsico Tony Silveira. 
Segue-se uma recepçâo de boas vindas 
corn um Madeira de Honra. Mùsica 
corn a orquestra BallRoom Lights 

Dance Band. Depuis de um beberete 
regional segue-se a actuaçâo do Rancho 
Folclôrico da Casa da Madeira. Entrada 
Gratis. 
Sâbado, dia 19, 18h00: Mùsica e variedades 
corn o DUO SANTOS. Às 19h00, jantar 
regional. 
Palestras pelo Eng. José Alberto Pimenta 
França e pelo Dr. Joâo Gonçalves Henrique 
da Silva. Danças de Jazz corn as irmâs 
Michelle e Ellysan Teixeira. Entrada paga. 
Domingo, dia 20, às 16h00: Variedades corn o Duo 
Santos. Actuaçâo do Rancho Juvenil Provincia do 
Alentejo. Palestras pelo Eng. José Alberto Pimenta 
de França e pela D. Maria Aurora Homem. Petiscos 
regionais. Entrada gratis. 
Segunda-feira, dia 21, 18h00: Dia dos Concelhos do 
Funchal, Câmara de Lobos e Ribeira Brava. DJ- 
Madeira. Apresentaçâo do filme "Belezas Naturals 
da Madeira". Cozinha Regional, Caldeirada corn 
milho cozido, por $10. dôlares o prato. Entrada 

gratis. 
Terça-feira, 18h00; Dia dos Concelhos 
de Ponta de Sol, Calheta, Porto Moniz 
e Sâo Vicente. EJ-Madeira. Actuaçâo 
do Rancho Folclôrico Cantares e 
Bailares de Sâo Miguel. Cozido à 
Madeirense, $10. dôlares o prato. 
Entrada gratis. 
Quarta-feira, 18h00: Dia dos 
Concelhos de Santana, Machico, 
Santa Cruz e Porto Santo. DJ-Madeira. 
Filme sobre a Madeira e actuaçâo do 
Rancho Folclôrico As Tricanas. Prato 
regional, Macarrào corn Chouriço. 
$10. dôlares o prato. Entrada gratis. 
Quinta-feira, dia 24, 18h00: Noite da 

Rodrigues (ICEP), Salomé Gonçalves (A. Gérai), Luis Bettencourt 

e José Manuel Quintal (C. Fiscal), na conferência de imprensa. 

Madeira. Actuaçâo dos artistas madeirenses Décio 
Gonçalves, Joâo Neves, Rui Marques e Jorge 
Carvalho. Actuaçâo do Rancho Folclôrico da Casa 
da Madeira. 
Petiscos regionais. $5. dôlares por entrada. 
Sexta-feira, 18h00: Noite do Fado. E)J-Madeira, 
prato regional, Caldo Verde, Chouriço Picante 
Assado e Pâo de Milho. Actuaçôes de Fâtima 
Ferreira, Armando Jorge, Tony Câmara e Verônica 
Abreu, acompanhados por Antônio Amaro, 
Leonardo Medeiros e Hernâni Raposo. Entrada, 
sôcios $12. e, nào sôcios, $15. dôlares. 
Sâbado, dia 26, 18h00: Aniversârio da Casa da 
Madeira. Colôquio corn Maria Aurora Homem. 
Nas comemoraçôes do 38o. aniversârio do clube 
terâo um "Madeira de Honra", Jantar de Gala, 
Corte do Bolo e Champanhe, mùsica para dançar 
corn o Duo Santos e actuaçâo do Rancho Folclôrico 
da Casa da Madeira. Informaçôes e réservas: 416- 
533-2401, ou 416-656-5959. Sôcios, $20., nâo sôcios, 
$25. e crianças, $10. dôlares. 
Na Semana Cultural Madeirense, poderâo apreciar 
exposiçôes de Artesanato Madeirense, e de pintura, 
dos artistas Alex de Castro e Jùlia Azevedo. 
Parabéns! Parabéns! 

JMC 

mmm gDooiraaaa wm 

Domingos Meat Packers Ltd. 
Festas do 
Centro cuHurai O unico matadouro portugues 
Portuguêsde dg suinos no Canada. 
Mississauga r-i- i i TT - • : I Uma hlial de Horacio 

Domingos Wholesale. PRÛXIMA FESTA 
Dia 19 de Maio 
BAILE DO SÔCIO 

Conjunto: 

Samba 2001 

INFO: 905-275-6844 

^i:zÆotâciü ^^^^>oniuigos 

Tel: (4161762-5503 OU 1-800-935-4441 
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\ Êduardo Sant’Ana e Valdemar 
Mejdmbi no estüdio da CIRV- 

Desfile aiti'sDce ne DIA des MAES 
Os responsâveis dos vârios salôes de 
festas da comunidade nâo 
esqueceram o DIA DA MÀE. 
Organizaram festas bonitas, 
atractivas e com a presença de vârios 
artistas convidados. 
O Restaurante "Lisboa à Noite" e o 
Europa Catering -aqui corn Liz 

Rodrigues, trouxeram o simpâtico 
Eduardo Sant'Ana para a animaçâo e 
ele sabe animar como poucos. 
Eduardo Sant'Ana, a sério ou a 
brincar, é sempre um artista de 
agrado garantido. 
Na entrevista que concedeu a Maria 
Fernanda, na CIRV-fm, mostrou-se 

grato ao seu empresârio e 
amigo Valdemar Mejdoubi, 
pelo convite e sublinhou 
quanto lhe é grato visitar 
Toronto. Declarou nâo 
pretender gravar novo 
trabalho este ano, uma vez 
que as ultimas gravaçôes 
continuam a vender bem e, 
como é tradicional, nâo tem 
mâos a medir na época de 
Verâo, em Portugal. Logo 
que haja tempo, voltarâ a 
estüdio. 
No Ambiance Hall, corn 
casa cheia, mais uma vez a 

presença do popular 
Nel Monteiro. Um 
artista que tem no 
roteiro da imigraçâo 
um lugar certo, ano- 
apôs-ano. Corn Nel 
Monteiro, o popu- 
larissimo e consa- 
grado conjunto local 
STARLIGHT. 
Outra grande festa 
dedicada às màes. 
Enquanto o Star- 
light partiu para a Bermuda, o Nel 
Monteiro, seguiu para Portugal, onde 
o espera inümeros espectâculos e, 
também, gravaçôes pessoais e de 
outros artistas de quem é o produtor. 
Uma vida bem preenchida. 
No Renascence Convention Centre, 
actuaram os Fruit de La Passion, 
liderado pelo nosso Joe Puga, vindos 
de Montreal, e o aplaudido conjunto 
Tabu, de Kitchener. 

Outra grande festa que alegrou 
centenas de coraçôes maternais e 
sens familiares mais chegados. 
Nos clubes, associaçôes e parôquias 
tiveram lugar festas semelhantes de 
menor tamanho mas de igual 
grandeza espiritual. Tudo e todos, 
pelas MÀES! 

Bem hajam, elas merecem-no e... 
muito mais! 

Jâ sabem que os 
ALA DOS NAMORADOS 

vào actuar no MASSEY HALL, 
quarta-feira, 

dia 30 de Maio, às 19h30? 

VJÜ 
NDSTEMOSBIlHEnSPARASI! 

RESPONDA A ESTA PERGUNTA: 

-Quem apresenta os ALA DOS NAMORADOS 
no Massey Hall, em Toronto? 

Pronto, se sabe a resposta, e a sua idade 
esta compreendida entre os 12 e os 24 anos, 

passe pela redacçâo de 
O MILLÉNIO e... levante o seu bilhete. 

Ci. 

q^ü.ciLLÜe.c.èe 

de UtlUeLc-C: d 
LlkUVAL/u J 

ErvanAria Sâa Miguel 
13^0 Dundas St. West, em Toronto 

Naturalista 
Leonardo Pacheco 

Nào sofra de impotência sexual. 
Use o produto natural e eficaz 
PAU DE CABINDA. 
Um produto africano que nào 
falha, para homem e mulher! 

Problemas de saüde, familiares e espirituais 

10% desconto a todos os clientes 
e 15% aos reformados 

Marque a sua consulta 

416-588-9078 
.ti SJSISfMfSI ! 

Deputados do PS-M 
exigem medidas concretas 
BOAVENTURA COM PROBLEMAS GRAVES 

Na sequência da visita de trabalho 
efectuada pelo grupo parlamentar do 
PS-M à freguesia da Boaventura, no 
concelho de Sâo Vicente, no passado 
dia 20 do mês de Abril, os socialistas 
endereçaram um pedido de 
esclarecimento ao présidente da 
Assembleia Legislativa Regional, 
Miguel Mendonça. Neste 
encadeamento, e ao abrigo das 
disposiçôes regimentals e 
estatutârias, os socialistas requerem a 
solicitaçâo do secretârio regional do 
Ambiente e Recursos Naturals, 
Manuel Antonio Correia, de modo a 
obterem algumas explicaçôes sobre os 
diversos problemas e carências que 
afectam esta localidade. Neste 
contexto, os socialistas pretendem 
saber quais sâo as medidas que estâo 
a ser tomadas para colmatar «a grave 
crise que afecta a produçào de vime». 

nomeadamente no escoamento do 
mesmo, nos incentivos à sua 
produçào e nos subsidios à sua 
comerciahzaçâo. Uma outra questâo 
colocada prende-se corn as condiçôes 
de fornecimento de âgua de rega à 
populaçâo da freguesia da 
Boaventura. Ainda relacionado corn a 
questâo anterior, os socialistas 
pretendem saber quais sâo os 
programas de apoio e incentivo à 
agricultura destinados a esta 
localidade, de modo a resolver a crise 
deste sector. 
De acordo corn o requerimento 
assinado pelo deputado Rafael 
Jardim, a ultima questâo pretende 
saber quais as acçôes de formaçâo 
previstas, no âmbito das verbas do III 
Quadro Comunitârio de Apoio, para 
os agricultores da RAM e para esta 
freguesia em particular. 
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SUMMERFEST 2001 

A CIRV-fm brinda-vos com 
imW 

%f TORO{>TTO 

Ho 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. 

u.wL 

Entrada Gratis 

I-lvOViiCCLü- 
H Ü_li:ys mr 

i-oivruQ,u,. 
L’i.Cil! n' ) 1 01, 

Viva em folia ne nossa 
companhiaî CIRV-fm, 

a estiaçâo do seu coraçâo 

0 SUMMERFEST'2001 COM O PATROCINIO DE: 

16 E 17 DE JUNHO 

Sao oindo convidados do CEftV-frn poro o SUAAAAERFEST^2001, os ortistos locoîs 

IMPACT IIQUIDATION ,}^ 

& SATELLITE CENTRES 
187 Lakeshore Rd. East-^^ 

MISSISSAUGA 
Tel: 905-271-2788 Fax: 905-271-2701 

David Costa 

^ Associates 
Lnu’yeislAdvapulos 

1015 Bloor St.. VV.. Toronto Tel: 535-632,9 

1® VISO Shipping Inc. 
Ctirga parn toiio o miimio... ret: 533-9127 

Viseu Electric Inc, 
t'spccialistas dos llOjllO volts Tel: 531-2847 

896 College St., Toronto 

416-534-3847 
1203 DundasSI.W. 

P / TORONTO 
\ e Y) ^ 905-845-5221 

1 ri 447Spears Rd. 

" OAKVILLE 
A tradiçâo e a arte do fabrico 
de pào e pastelaria. Tel: 439-0000 

I^^CENTRAL TICKET DEFENCE 

Dcfesa de todas as 

multüs de condiiçào. 

S61 College St., Toronto Tel: 565-7S21 

KiBŒ 
Onde pod 
mosto par 
informar-s 

"U-\ 

îW® 
e comprar uvas 
a fazer o seu vi 
e sobre o novo 

/IN” 

o 
sistema 

416-652-0416 

^ ^ ccrveja dos 

S£aêcdt " 

MAYTAG to,e. 

Tony Almeida / Leo Andrade 

2525 Hampshire Gate, Oakville, Ont. 905*829*9909 
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Lara Favas é uma luso-descendente 
que acaba de participai numa 
competiçâo de comércio e marketing 
a nivel internacional e de conseguir 
uma posiçâo no top dez da 
classificaçâo pelo trabalho 
apresentado sobre um piano de e- 
commerce (comércio electrônico) 
para uma agência de orientaçâo de 
viagens em Brampton. 
Estudante do 12° ano, a 
Lara Favas faz parte do 
grupo de estudantes 
distintos e dotados da 
escola secundaria 
Loyola, em Mississauga. 
Possuidora de uma 
enorme motivaçâo e 
força de vontade de 
vencer na vida, a Lara 
fala-nos do seu dia-a-dia e 
das actividades em que 
esta envolvida apôs a 
escola, sobretudo do 
clube de marketing e 
comércio que lhe deu a oportunidade 
de expandir os seus conhecimentos e 
competir a nivel internacional na area 
do seu interesse. Acompanhada pela 
professera da disciplina de marketing, 
Irene Mota, a Lara visitou a redaeçào 
do jornal O Milénio para partilhar da 
sua alegria e fazer um apelo a todos 

os jovens luso-descendentes. 
Ana Fernandes - Lara, fala-nos do teu 
envolvimento neste clube e de como 
passâste às competiçôes 
internacionais? 
Lara Favas - Tudo começou hâ dois 
anos num clube que temos depuis da 
escola. Deçà - Distrubutive Educated 
Clubs of America, uma Associaçâo de 

Estudantes de 
Marketing. Uma das 
nossas missôes é 
competir em diversas 
competiçôes de varies 
niveis, ou seja, a nivel 
regional, provincial e 
também internacional. 
Dentro destas 
competiçôes hâ dois 
grupos: existe a 
competiçâo oral e a 
competiçâo escrita. 
O ano passade 
participei na 
competiçâo oral que 

consistiu de um exame de marketing 
corn cem perguntas e tive que estudar 
dois pianos de estudo que depois 
apresentei. 
A.F. - O que sâo precisamente estes 
pianos de estudo em Marketing? 
Irene Mota - Sâo cases baseados na 
realidade de um négocié. 

Por: Ana Fernandes 
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Para exemplificar, a Lara tem que 
desempenhar a funçâo de gerente de 
um negôcio qualquer que sabe 
resolver todos os problemas que 
surjam na companhia, sem contudo 
perder o objective de administrai o 
negôcio, defendendo sempre os 
interesses da companhia. 
O ano passade, a Lara concorreu a 
uma destas competiçôes e entre cento 
e vinte alunos, ficou em segundo 
lugar. A partir dai, foi para 
Louieville para représentai o 
Ontario, onde conseguiu ficar no Top 
dez. 
A.F. - Este ano, a Lara, juntamente 
corn os colegas do grupo, resolveu 
concorrer novamente nâo 
propriamente ao mesmo nivel, mas a 
uma competêneia mais exigente. Fale- 
nos deste concurso. 
Irene Mota - Sim, este ano resolveram 
participai noutro tipo de competiçâo 
que consistiu da compilaçâo escrita 
de um relatôrio. Resumidamente, o 
objective foi encontrar uma 
companhia que nâo tivesse um piano 
de e-commerce (comércio electrônico) 
e tinham que desenhar esse palno de 
acordo corn o que a companhia 
oferecia. Como a companhia tem 
que existir, apôs alguma pesquisa, 
encontraram uma agência de 
orientaçâo de viagens em Brampton, 
falaram corn o gerente, informaram- 
no que gostariam de saber um pouco 
mais sobre o negôcio, estudar o 
mercado e fazer alguma pesquisa, 
para depois desenvolverem o piano de 
e-commerce, incluindo um mercado 
para uma pagina da internet. Este 
piano foi feito e concluido, depois 
submetêmo-lo à Deçà Provincial 
juntamente corn outros estudantes do 
Ontario. Neste nivel, ficaram em 
primeiro lugar. Esta posiçâo deu-lhes 
qualificaçôes para irem à California 
representar o Ontario e competir corn 
estudantes dos Estados Unidos, Porto 
Rico e outros paises. Enquanto 
estivemos na California, conseguiram 
a classificaçâo suficiente para 
passarem à final onde conseguiram 
ficar, novamente, no top dez. Eu 
gostaria de informai que para este 
concurso competiram cerca de dez 
mil estudantes porque a Deçà esta 
présente nas escolas secundârias do 
Canada e Estados Unidos e tem cerca 
de duzentos mil estudantes/membros. 
Destes duzentos mil, muitos 

concorrem ao nivel regional e 
provincial. Os melhores dos 
melhores sâo enviados anualmente a 
uma cidade dos Estados Unidos para 
competirem e apresentarem os 
trabalhos que desenvolveram. Por 
isso, o grupo da Lara mais uma vez 
ficou no top dez dos melhores. 
A.F. - Quantos estudantes faziam 
parte do grupo da Lara? 
Irene Mota - Eram très, incluindo a 
Lara. Para que este piano de e- 
commerce ficasse pronto, este grupo 
passou vârios meses a pesquisar e a 
desenvolvê-lo. Outro detalhe destas 
competiçôes é que estes pianos têm 
que ser apresentados a um jüri 
especialista em comércio e marketing. 
A F. - Lara, como te sentiste ao 
apresentares este piano a um jüri 
destes? 
Lara Favas - E uma excelente 
experiência porque temos a 
oportunidade e apresentar e pôr à 
prova tudo o que aprendemos na 
escola e estamos a faze-lo em frente a 
profissionais do comércio onde nos 
podemos identificar corn eles. 
Quando apresento estes trabalhos, eu 
consigo imaginar-me dentro de dez 
anos a fazer o mesmo, corn a pequena 
diferença de ter jâ uma posiçâo 
profissional numa corporaçâo. 
A. F. - Quais sâo os teu pianos para o 
futuro? 
Lara Favas - Bom, num futuro breve, 
uma vez que estou no 12° ano, quero 
ir para a Universidade Laurier para 
estudar Administraçâo e Gestâo de 
Empresas ou provavelmente 
Economia. A partir dai nâo faço a 
minima ideia. 
A.F. - Imaginas-te corn um negôcio 
prôprio? Faz parte dos teus sonhos? 
Lara Favas - Sim, adorava ter um 
negôcio, principalmente um 
restaurante, mas exitem tantas coisas 
que gostava de fazer que, penso, sô o 
tempo me indicarâ o caminho que 
vou tomar. 
A. F. - Irene Mota, como professora 
da Lara, como se sente corn uma 
aluna destas? 
Irene Mota - A Lara tem talento e é 
dotada de muitas qualidades. Para 
além disso, é adorada por todos os 
professores. A Lara envolve-se em 
todos os cursos de Administraçâo e é 
uma lider. Por isso, sinto-me feliz 
que ela faça parte deste clube - Deçà - 
porque oferece aos estudantes a^ 

Lara Favas nos “Top ton 
comércio e marketing 

competiçâo de 
î®* Professora Irene Mota e a 
M estudante Lara Favas, em 

yjjjjMM entrevista corn Ana Fernandes. 
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► possibilidade de aprender todas as 
competências técnicas, assim como a 
preparaçâo para o mundo do negôcio. 
A.F. - Hâ quanto tempo existe este 
clube? 
Irene Mota - Na nossa escola, hâ dois 
anos, mas o clube jâ existe nos 
Estados Unidos hâ cerca de cem anos. 
Por isso, é um clube bem preparado e 
que pode oferecer todo o tipo de 
experiéncia aos alunos. Na nossa 
escola, temos quarenta e cinco 
membros. 
A.F. - Quai é a funçâo principal deste 
clube numa escola? Baseia-se nas 

expectativas curriculares do Ontârio 
ou é um clube de preparaçâo 
administrativa sem ter 
necessariamente os conteùdos 
curriculares? 
Irene Mota - E um pouco de tudo. 
Claro que tem aspectos curriculares, 
uma vez que tentamos integrar a 
"bagagem" dos estudos, mas como o 
clube faz parte de actividades extra- 
curriculares, preparamo-nos também 
para as competiçôes que se realizam 
ao longo do ano. Esta preparaçâo leva 
muito tempo. Para além disto, 
também nos dedicamos a angariar 
fundos para a escola porque através 
destas angariaçôes os estudantes 
estâo a aprender determinados 
pormenores ligados ao negôcio. 
Fazemos apresentaçôes em vârios 
locais, incluindo na Câmara 
Municipal de Mississauga, porque 
muitos dos estudantes fazem parte da 
Associaçào dejovens de Mississauga. 
Resumidamente, estes alunos levam 
este clube muito a sério e tratam-no 
cqmo um negôcio pessoal do quai têm 
que cuidar. 
A.F. - Quantas vezes se reùnem? 
Irene Mota - Encontramo-nos uma 
vez por semana depois das aulas e 
corn mais assiduidade quando temos 
que apresentar conferências e 
angariar fundos. 
A.F. - Que tipo de conferências sâo 
estas e a quem sâo dirigidas? 
Irene Mota - E dirigida a todos os 
alunos do 8° ano. 
A prôxima serâ num sâbado, a 9 de 
Junho. O objective é atrair algumas 

dezenas de alunos que 
possam estar interessados 
na nossa escola e no 
programa de marketing e 
vamos ensinar-lhes algumas 
das coisas que fazemos no 
clube, assim como 
começamos logo a explicar 
o piano de marketing que 
estudamos na escola. Em 
contrapartida, os nossos 
alunos, como a Lara, 
ganham confiança em fazer 
apresentaçôes, em liderar 
reuniôes e conferências 

estâo a preparar-se para o 
future. 
A.F. - Lara, como fazes uso desta 
experiéncia que adquires na Deçà 
para o teu dia-a-dia, dentro e fora 
da escola? 
Lara Favas - O poder comunicar 
corn outras pessoas sem me sentir 
intimidada ajuda imenso. Dâ-nos 

possibilidade de nos 
relacionarmos corn os nossos 
colegas e professores de igual para 
igual, sem hierarquias. Eu trato 
tudo aquilo que faço de uma 
maneira muito profissional. 
Quando trabalho tente sempre 

aplicar o que aprendo na escola. Eu 
trabalho presentemente nos Correios. 
Também faço parte do grupo jovem 
do Clube Português de Mississauga 
onde tenho a oportunidade de, nas 
reuniôes, lhes apresentar as minhas 
anâlises, o que aprendo na escola a 
nivel de angariaçâo de fundos, entre 
outras coisas que me dào a 
possibilidade de me ir preparando 
profissionalmente para o meu future. 
AF. - Uma vez que és uma pessoa 
muito envolvida na comunidade 
portuguesa de Mississauga e na 
escola, quai é para ti o maior 
problema que os jovens enfrentam 
actualmente, principalmente em 
relaçâo â escola? 
Lara Favas - Um dos grandes 
problemas, sobretudo na 
comunidade portuguesa, é que, 
infelizmente, muitos dos Jovens nâo 
têm a mesma oportunidade que eu 
tenho. Muitos nâo têm o apoio 
financeiro que eu tenho e, por isso, 
têm que trabalhar praticamente 
todos os dias apôs as aulas o que 
rouba muito tempo e dedicaçâo ao 
trabalho escolar. 
Consequentemente, o sucesso 
escolar sofre e tornase num ciclo 
vicioso. Existem muitos jovens da 
nossa comunidade que eu conheço 
que gostavam de ir para o colégio e 
para a universidade e que nâo têm 
dinheiro, nem apoio para o fazerem. 
AF. - Se alguns destes alunos 
tivesem a oportunidade de participar 
num clube como o teu - Deçà - e 
tivessem a oportunidade de aprender 

um pouco mais sobre, por exemplo, 
angariaçâo de fundos, crês que 
haveria mais possibilidades de 
vencerem na vida e conseguirem 
prosseguir corn os objectivos de 
îrequentar o ensino superior? 
Lara Favas - Sem dùvida. Os 
beneficios da Deçà sâo formidâveis. 
Através da Deçà, os estudantes 
libertam-se da timidez e do medo 
que por vezes os impede de 
prosseguirem corn os seus sonhos, 
encontram outros alunos que 
partilham dos mesmos sonhos e 
ambiçôes e começam a notar que 
talvez seja benéfico começarem a 
dedicar-se mais e fazer mais 
sacrificios para que tenham um 
melhor futuro. 
A.F. - Irene, como motiva estes 

alunos, se é que é preciso motivâ-los? 
Irene Mota - Realmente, tenho sorte 
porque estou numa escola que tem 
alunos que por si mesmo sâo muito 
motivados e que tomam iniciativas 
prôprias sem a ajuda de ninguém. 

essencialmente porque 
recebem muito apoio em 
casa dos pais e dos 
familiares que se interessam 
pelo sucesso académico dos 
filhos. Por isso, o que os 
motiva essencialmente sâo 
os excelentes resultados que 
têm ao fim de um ano de 
trabalho ârduo. Uma vez 
que se consiga esta etapa em 
que podem ver os beneficios 
deste sacriflcio, uma vez 
que têm a possibilidade de 
viajar para outro pais, entre 
outras actividades, a 
motivaçâo vem por si sô. 

Para mim ensinar numa escola 
destas é também um prazer porque, 
sinceramente, eles fazem-me sentir 
realizada e é como se ensinar nâo 
fosse um trabalho, mas um emprego 
que nos dâ muito prazer porque faz- 
me sentir que estou a contribuir de 
uma maneira muito positiva para o 
sucesso destes jovens. Eu adorava 
trabalhar corn mais jovens 
portugueses - a nossa escola nâo tem 
uma grande populaçâo de 
portugueses, embora jâ tenha alguns 

e gostava que estes luso- 
descendentes tivessem mais 
contactes corn o mundo do sucesso 
através dos sacrificios que fazem na 
escola. 
AF. - Lara, uma vez que ainda te 
falta um ano para passares ao ensino 
superior, quais sâo os teus pianos 
para o 13“ ano? Outra competiçâo? 
Lara Favas - Sem dùvida. E desta vez 
vou lutar pelo primeiro lugar. 
Quero competir no mesmo nivel e 
vou fazer de tudo para que consiga 
essa primeira posiçâo. 
A.F. - Quai é a mensagem que 
gostavas de deixar para os luso- 
descendentes? 
Lara Favas - Participem, seja a que 
nivel for, nas actividades extra- 
curriculares da escola, em clubes e 
façam tudo o que puderem para 
expandir o vosso conhecimento e 
experiéncia, estabeleçam contactes 
corn pessoas de todas as profissôes e 
nâo deixem passar nenhuma 
oportunidade. 
A.F. - Irene, tem algo mais a 
acrescentar? 
Irene Mota - Faço minhas as palavras 
da Lara. O conhecimento é o poder, 
por isso nâo podemos parar de 
aprender. 
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Os descontos podem atingir os $5.000.00 

dôlares nos modelos novos. 

Juros a 1.9%, durante 5 anos, em varios modelos. 
Liquidaçâo total dos veiculos usados com juros a partir 

de 1.9% e sem pagamentos até Setembro de 2001. 

No LAMPORT 5TADIUM de 11 a 19 de Maio. 

JOSÉ DA COSTA e ADDISON ON BAY semprç consigo! 

832 Bay Street, em Terente 
(a nerte da College St.) 

jk^Telefone! 416-964-3211 4 

Addison on Bay e Joe da Costa 
oferecem na compra 
de um carro novo ou usado 
preços sensacionais 
e financiamento excelente 

^ ^ [Ï. 

"^WUîi]î)i>.Œ)T 

Addison on Bay e José da Costa realizam o primeiro 
GRANDE SALDO da ëpoca estival no 

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

MOMENTUM 
□OU-VQS A MIIMHA PAZ 

Jesus disse; Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. 
Nâo vo-la dou como a dâ o mundo. 

Joao 14 : 27 

COMENTÂRIO 

Quando Jesus pronuncia estas palavras, o império romano esta em paz, 
nâo hâ guerras, porque todos os povos estào submetidos a Roma. E, no 
entanto, nâo é esta paz que ELE promete. Esta é a paz do mundo, 
baseada na violaçâo, na violência, na injustiça. 
Hoje, nos territôrios onde nâo hâ guerra, reinarâ realmente a paz de 
Cristo? Certamente nâo nas sociedades em que é legalizada a 
subjugaçâo dos pobres pelos ricos, dos fracos pelos fortes, dos menos 
dotados pelos mais hâbeis e inteligentes. 
A paz prometida por Jesus nasce onde se instauram entre os homens 
relaçôes novas, em que a vontade de competir, de dominar, de ser 
primeiro, cede o lugar ao serviço, ao amor desinteressado pelos ùltimos. 
Sejamos sinceros: poderemos afirmar que, pelo menos nas nossas 
comunidades cristâs, reina a paz? 

The Future 
Leeks Bright 

I once again had the wonderful 
opportunity to work with some 
young Portuguese Leaders. They 
were incredible and amazing. I was 
in awe of their talents, their spirits 
and their willingness to share and 
give. Any of you who were up at 
Mary Lake this past weekend, know 
what I'm talking about. 
First of all there were a number of 
youth who left their homes at 5am, 
some a little earlier and some a little 
later to begin 38 Kilometers 
Pilgrimage. It was inspiring to see 
the energy and the devotion. The 
youth showed that they are not the 
future, they are the present. This 
generation like the past 
generation and like the future 
generation is something special in 
its own way. 
It is beautiful to see how borders are 
breaking down and how all are 
becoming one seeking a greater 
peace and harmony in the world. 
These young adults have 
incorporated the best of both worlds 
Portuguese and Canadian. They are 
creating a new culture that is taking 
the best of both their cultures. 
They are maintaining many of the 
traditions and the love that 
emanates in through out the 
community and they are sharing it 
with each other and all that they 
meet in their lives. 
These young people showed me last 
weekend that their lives are 
different. That they are all unique 
with lots of gifts and talents and 
they will shine together. 
I would like to say a big thank you 
to the leaders of the Mary Lake 
Event, the Group who in its 

^ wisdom allowed us young people to 

get 
involved 
in a way 
that we never thought possible. 
Thank you for empowering us. 
Thank you for showing us that there 
is room for all in our celebrations. 

Sincerely 
Steve De Quintal 

You know before I began this 
section, I thought I would have 
many things to write about. I 
thank you the youth of our 
community, experiencing the things 
I write about. I know that you will 
continue to inspire me. As always, 
please don't hesitate to contact me 
with any questions, comments 
thoughts or reflections. My 
number is 416-530-9967, my email is 
sdequintal@oise.utoronto.ca. If you 
are sending email articles to me 
please send them directly in the 
emails and not as an attachment. 
For various reasons my email has 
technical difficulties opening up 
attachments. 
Special Invitation for this week: 
Sunday May 20 - 11am - A group of 
young people will gather at St. 
Anthony Church to make lunches 
for street people. If you are 
interested in helping simply show up 
at St. Anthony Church located at 
1041 Bloor St. W. at the above 
indicated time. All are more then 
welcome. It is a real great way of 
doing something special this 
weekend not to mention collect a 
few of those volunteering hours and 
meet some great people. Again if 
there is any questions, please don't 
hesitate to contact me. 

0024 
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aiLi U[L LI'LÎIü um dia diferente 

fiu^nt fictif A Vnlhoir o A   

eram mais altos que eu? 

CONTACTE MANUEL DE PAULOS 

Nâo va, telefone: 416-534-5520 

Bata1:as com Bacaihau... 

Preparado por bom cozinheiro 

Olha que nâo é nada mau, 

Maa... corn Azeite AZEITEIRO! 

a aJGfâCPŒlïaGi' 
© ®©s©Gm©oûa© 

Logo apôs O bem servido almoço, o 
conjunto "Os Panteras" abriu a festa 
com uma aima magnifica enchendo o 
salâo de ritmo e melodia. Todo o 
mundo dançou. Até as marnas jâ... 
bisavôs! 
Depois, a presença de Rebeka que, 
corn a sua raiz africana, deu corpo e 
voz aos ritmos queutes e sensuais 
angolanos, pondo os présentes 
"mexendo a anca" e cantando corn 
ela... 
Sem deixar "arrefecer" o ambiente, 
subiu ao palco a dupla sertaneja 
Valber e Vanille. Os manos "V & V" 
começaram corn a "corda no pescoço" 
e foram por ai fora, êxito apôs êxito, 
pondo o püblico da sala em 
frenesim... Cantaram e voltaram a 
cantar. Valber & Vanille, duas vozes 
bonitas, bem "casadas" uma na outra. 

Nâo percam o lËSIPIlCEML IDH IÎ2WIËIEM© 
no renovado e alîndado Europa Convention 
Centre, 7050 Bramalea Road, em Mississauga. 

que, curiosamente, coube a sorte a 
uma outra idosa senhora. Dois lindos 
ramos de flores que homenagearam 
todas as MÀES présentés, por 
gentileza dos responsâveis do Oasis 
Convention Centre. 
O fim de festa ficou a cargo d'Os 
Panteras que nâo deixaram os seus 
créditas por mâos alheias. Foi müsica 
e dança até dizer...chega! 
Em beleza, em honra das marnas. 

JMC 

Chefe Manuel de Paulos tem um 
I^jpinoAjL. mm ïîMTOMf© 

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. 

corn cantigas românticas, 
contagiantes, plenas de 
agrado gérai. Quando 
cantaram, em estreia, um 
cançâo dedicada às mâes, 
causaram uma explosâo 
de aplausos que 
"estoirou" o salâo Oasis. 
Valber & Vanille 
repetiram a visita a 
Toronto e, acrediâmos, 
vieram para... ficar! 
Curiosa a nota que nos 
deram para transmitir ao 
püblico; 
"Somos caboclos 
sertanejos, nascidos e 
criados no interior. 
Levamos a vida 
cantando, nâo temos 
morada fixa, pois a nossa 
vida é cigana. 
Nossos rastros deixam 
saudades por qualquer 
lugar que passamos. 
Nosso trabalho nâo tem 

carteira, pois fabricamos 
felicidade. 
Nosso Senhor é o nosso patrâo e o 
nosso salârio é a humildade. 
Que Deus abençoe a todos!". 
Vai ser intéressante ver a actuaçâo 
de Valber & Vanille na Semana de 
Portugal'2001, no Bellwoods Park, 
com a multidâo à sua volta, ao ar 
livre. 
Têm todo o potencial para 
conquistar um lugar entre nos. 
Houve, pelo meio, a ternurenta 
oferta de flores à mamâ mais 
idosa e uma outra por sorteio o 
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Berlusconi dé vitéria à direita 
Silvio Berlusconi conquistou a chefia 
do Governo de Itâlia numa das mais 
concorridas eleiçôes da histôria 
democrâtica do pais. Segundo as 
primeiras projecçôes de resultados 
feitas pelas televisôes, o magnata das 
telecomunicaçôes poderâ ter vencido 
corn 47 a 50 por cento dos votos, 

contra 40 a 43 por cento de Francesco 
Rutelli, da coligaçâo de centro- 
esquerda Oliveira. Os resultados da 
RAI davam 320 a 380 lugares na 
Câmara de Deputados à Casa das 
Liberdades de Berlusconi e 235 a 285 
para a Oliveira; e 155 a 185 senadores 
para o centro-direita e 120 a 145 para 

O centro-esquerda. 
A grande afluência às urnas, 
torna a vitôria de Berlusconi 
ainda mais expressiva. Entre 78 e 
80 por cento dos eleitores 
italianos apareceram nas 
assembleias de voto, provocando 
longas filas de espera que 
transformaram o acto num 
exercicio de paciência. Mesmo 
assim, ligeiramente abaixo dos 
82,3 por cento registados em 
1996. Os votantes que esperaram 
pelo fim da tarde tiveram de 
esperar, em média, entre meia 
hora e uma hora - chegando a 

baver gente que teve de aguentar em 
pé mais de hora e meia sob um forte 
calor Nâo estranha, portante, que 
muitos dos italianos que poderam 
expressar-se aos microfones das 
emissôes televisivas e radiofônicas, se 
tenham entretido a discorrer sobre a 
desorganizaçào gérai do processo. A 
indignaçâo era grande e as acusaçôes 
contra o Governo mais que muitas. 
Porém, de alguma forma se pode 
desculpar o organisme eleitoral, pois 
nâo se esperava tamanha vontade de 
votar entre os italianos. As 
assembleias de voto viram-se 
ultrapassadas pelas circunstâncias, a 
ponto do ministério do Interior ter 
decidido adiar o encerramento das 
urnas por uma hora, de forma a dar 
vazâo às énormes filas que perte da 
hora original ainda esperavam para 
exercer os sens direitos. 
O magnata italiano ganhou apesar da 
quase campanha de "linchamento" 

Coligaçâo Casa 
das Liberdades 

deve ter ganho por sete 
pontos percentuais, 

em eleiçâo 
concorrida 

que obrigou a adiar 
horàrio de fecho das 

urnas. Esquerda 
pagou muito caro 

o desgaste do poder 

mediâtico que lhe dedicaram os 
meios de comunicaçâo que nâo 
pertencem à Fininveste, o seu grupo 
econômico. Logicamente, em 
resposta ao apoio explicite de jornais, 
televisôes e radios que estâo ao seu 
dispôr para promover as suas ideias. 
Ganhou "Il Cavalière" que volta ao 
cargo que conquistou em 1994. 

BERLUSCONI 

PP-M val sensibilizar deputados da Republica 
O PARTIDO POPULAR DA MADEIRA NâO QUER QUE CONTINUEM A EXISTIR PORTUGUESES DE SEGUNDA 

O grupo parlamentar 
do PP na Madeira 
participou, no inicio da 
semana, nas jornadas 
parlamentares do 
partido, que se realizam 
ao nivel nacional. 

Uma presença que ficou marcada pela 
apresentaçào de um documente que 
tem por objective habilitar o grupo 
parlamentar do Partido Popular, na 
Assembleia da Republica, para a 
defesa das especificidades que devem 
ser tidas em linha de conta na 
prôxima Revisâo da Lei da Finanças 
das Regiôes Autônomas, quando esta 
for discutida no parlamento nacional. 
O lider, José Manuel Rodrigues, 
salientou que esta acçâo de 
sensibilizaçào tem como principal 

objective, chamar a atençâo para a 
necessidade de clarificar o 
relacionamento entre a Regiâo e o 
Estado a nivel financeiro. Isto no 
sentido de que fique claramente 
expresse na lei que deve ser o Estado 
a assumir o pagamento do chamado 
principio da continuidade territorial, 
por forma a que os madeirenses e 
porto-santenses tenham acesso aos 
bens essenciais aos mesmos preços 
que têm os portugueses do 
continente. Até porque, entendem os 
populares, «nâo podemos continuar a 
ser portugueses de segunda nesta 
matéria, nomeadamente nas areas 
que envolvem os preços da 
electricidade, telecomunicaçôes, 
cimente e produtos para a 
agricultura». 
Nâo menos importante, segundo José 
Manuel Rodrigues, é que as empresas 
tenham acesso aos preços que se 
praticam no restante territôrio 
nacional, porque s6 assim podem ser 
competitivas. 
A segunda questâo que foi abordada 
nas jornadas parlamentares do PP 

Duarte e Luisa, de 23 e 19 anos de 
idade, respectivamente vâo, dentro 
em breve, ser julgados pelo Tribunal 
da Ribeira Grande, de um crime de 
homicidio. O crime, que remonta ao 
ano de 1998, na altura chocou a 
populaçâo. Os arguidos terâo matado 
o filho recém-nascido, atirando-o para 
um quintal de um vizinho. Na causa 
do homicidio do indefeso bébé, 
parece estar a nâo vontade de criar 
este filho, o segundo do casai. A 
jovem màe, terâ escondido a sua 

gravidez de toda a gente, a partir do 
dia em que teve conhecimento da sua 
gravidez, premeditando, assim a 
morte do bébé, em conjunto corn o 
seu marido. No dia 10 de Maio, a 
criança viria a ser encontrada, sem 
vida, por uma vizinha, Filoména 
Lopes. O Ministério Püblico acusa 
assim os pais, em primeiro lugar de 
terem conhecimento de que o bébé se 
encontrava vivo, tendo portanto, 
agido de forma deliberada e 
consciente. 

PtCflS PARA MECÂniCOS 
E BATE-CAAPAS 

25-B Carimboo Ave./Osler TORONTO 
Contactar: 

Tel: 14161 604-1140 OU 14161 604-7000 

tera a ver corn o regime 
fiscal prôprio, porque se 
hoje é possivel a Regiâo 
mexer nas taxas dos 
impostos, jâ nâo pode 
mexer nos escalôes, nem 
criar isençôes para atender 
às especificidades 
regionais. É este o caso da 
ârea da Educaçâo, onde 
existe a especificidade 
muito prôpria que reside 
na necessidade das 
familias madeirenses 
mandarem os sens filhos 
para fora da Madeira 
estudar. Encargo acrescido que, no 
entanto, nâo é atendido como 
deduçâo em termos de 1RS. 
«Esta é uma especificidade das 
regiôes autônomas da Madeira e dos 
Açores, que nâo esta contemplada na 
Lei das Finanças das Regiôes 
Autônomas, que apenas deixa a 
Regiâo mexer nas taxas dos impostos 
nacionais, mas nâo deixa mexer nos 
escalôes e deduçôes», realça. 
O grupo parlamentar do PP-M vai 
ainda falar na questâo dos incentivos 

para a agricultura e pescas, cuja fatia 
püblica deve ser o Estado a assumir. 
Refira-se que as jornadas 
parlamentares do PP, que se realizam 
no Hotel Estoril Sol, vâo focar 
assuntos tào variados como a 
preservaçào do patrimônio, o 
urbanismo, o ambiente, a segurança e 
os transportes, contando corn vârios 
oradores. 
Sào estes os casos de Miguel Sousa 
Tavares, Francisco Moita Flores, 
Maria Celeste Cardona, entre outros. 

flCOKS 

PAIS ACUSADOS DE HOMICIDIO 
DO FIIHO A JÜLGAMENTO 
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STARLIGHT 
corn nova gravacâo 
Tony Melo e sens companheiros d'os 
STARLIGHT, os manos Frank e 
Luis Furtado, Danny Vieira e Jerry 
Cabral, acabam de lançar o seu novo 
trabalho, intitulado "FELIZ 
DAQUELE". Felizes daqueles que 
podem cantar e dançar com os 
STARLIGHT e as suas novas 
cançôes. 
O CD e a Cassete "Feliz Daquele", jâ 
estâo à venda nas casas da 
especialidade. Além dos temas 

genéricos "Portuguesa Doce", "Coça a 
Cabecinha", "Feliz Daquele", "É de 
Rir", "Vamos Celebrar", "O Amor nâo 
Escolhe", "A Vida é p'ra Gozar", 
"Baile e Twist", "O Destino nâo Avisa" 
poderâo ainda divertir-se corn a 
miscelânia musical "Mix Popular", 
recordar o velho êxito "Boa Gente" e, 
até que enfim!, dirâo alguns, escutar o 
tema conhecido -mas sô agora 
gravado-, o "Semana do Chicharro", 
de homenagem à grande festa corn o 

mesmo nome na Ilha de Sâo 
Miguel. 
Mais uma vez, o trabalho d'os 
STARLIGHT teve produçâo e 
arranjos de Paulo Sardi, 
Hernâni Raposo e do prôprio 
Tony Melo. Ainda, a 
participaçào especial de Ari 
Mendes (guitarras) e Ray 
Vasconcelos (baixo-frenchy). 
-A ediçâo e distribuiçâo deste 
trabalho é da minha 
responsabilidade.-Disse Tony 
Melo a "O Milénio", 
acrescentando.- Por vezes é 
preferivel arriscar 

Comunidadel 
Sexta-feira, dia 18 
-Noite de fado no FIRST 
PORTUGUESE, 982 Bloor 
St.,/Dovercourt. 

Sàbado, dia 19 
-Apresentaçâo do CD do grupo 
SEARAS DE PORTUGAL, na 
Casa do Alentejo. Info: 416-967- 

^ 6105, ou 416-535-2612. 
-Dia da Mae na CASA DAS 
BEIRAS, às 19h00. (416) 604-1125. 
-Jantar e sessâo de esclarecimento 
"Falando de Finanças", corn Abel 
Antunes, no PCDCC. 
-Baile do Sôcio no Centro Cultural 
Português de Mississauga. 

Sexta-feira, dia 25 
-Lançamento ao püblico do novo 
CD de Gilberto Pancini, no 
Lusitânia de Toronto, às 19h00, 
organizaçào da Editera Venus. 

Dias 25, 26 e 27 
-Realiza-se a CARASSAUGA'2001, 
no CENTRO CULTURAL 
PORTUGUÊS de MISSISSAGA. 
Info: 905-275-6844. 
Gastronomia, artesanato, folclore, 
fado, mùsica e confraternizaçâo 
nesta feira anual de cultura étnica. 
O mundo ao seu dispôr na sede- 
social do PCCM. 

Domingo, dia 27 
-Festa anual das Sopas da 
Comissâo da Irmandade do 
Espirito Santo dos AMIGOS DOS 
AÇORES. Missa na Igreja 
Ressurreiçâo às 13h00 e, SOPAS 
DO ESPIRITO SANTO, às 
15h00, no salào "A" do 1537 Bloor 
St., Wst. Info: 
90.5-501-7278, ou 416-531-5365. 

J 

Boa Gente 
SepaCibislilii 

pessoalmente do que ficar à espera de 
promoçôes e distribuiçôes que, quase 
sempre, nâo acontecem. 
-Para quando a apresentaçâo püblica 
deste trabalho "Feliz Daquele"? 
-Olha, como vamos andar às voltas 
pelo mundo, por exemplo, este fim- 
de-semana que se aproxima (17 e 18 
de Maio), estamos na Bermuda, 
depuis vamos para os EUA onde nos 
fazem uma homenagem... Os 
Ribeiraquentenses convidaram-nos 
para animar a sua festa, dia 26, em 
New Bedford e, ao mesmo tempo, 
realizarem a homenagem... Por isso 
pensei fazer a apresentaçâo na festa 
da CIRV, no SUMMERFEST'2001, 
nos dias 16 e 17 de Junho, também os 
dias em que se comemora o DIA DO 
PAL Julgo que é a melhor altura para 
fazer a apresentaçâo püblica deste 
trabalho "Feliz Daquele"! 
-Falaste em "voltas pelo mundo" mas 
nâo referiste os Açores. Nâo vâo lâ 
este ano? 
-Nâo., embora tivéssemos vârios 
convites. Nâo queremos ser "mais 
papistas que o Papa", este ano vâo 
outros, hâ lugar para todos. 
-Neste novo trabalho em que cantigas 

apostas? 
-Nâo sei bem, acho o CD muito 
homogénio. Sou capaz de acreditar 
mais no velho tema "Boa Gente", o 
"Feliz Daquele" que escolhi para dar 
nome ao CD, gosto muito do "É de 
Rir" e, claro, o "Coça a Cabecinha"... 
mas o püblico é que faz a escolha 
final! 
-A ültima vez que a Agata esteve entre 
nos mostrou interesse que tu ou os 
STARLIGHT se deslocassem ao 
Continente... Vâo ou nâo? 
-Sim, no proximo ano nâo podemos 
falhar. Jâ devlamos ter aceite 
anteriores convites mas nâo foi 
possivel... 2001 vai ser o ano!-Garantiu 
Tony Melo. 
Depuis de actuarem no "Dia da Mâe" 
no Ambiance Hall, partiram para a 
Bermuda, de seguida irâo 
permanecer très semanas nos EUA e, 
como jâ é do conhecimento gérai, 
participam no SUMMERFEST'2001, 
em Toronto, em 16 e 17 de Junho.. 
Advinhamos mais um ano de grande 
sucesso para os STARLIGHT. 
Pelo empenho e simpatia, bem o 
merecem. 

JMC 

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

Cristina e Fernanda tèm para vos um 

serviço compléta e séria em tudo que diga 

respeito a serviços e viagens. 

é connosco! 

Mproveiiem os ESPECIAIS DE VERÀO 

para o Continente, Madeira e Açores. 

Lembrem-se que esgotam rapidamente! 
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É muito jovem. Bonita. 
20 anos de sonhos. 
Nasceu nos EUA e, aos 
6 anos de idade, a 
familia regressou a 
Portugal (Minho) e, nat- 
uralmente, também a 
pequenita Angela. Em 
1990, volta aos EUA 
retomando la os seus 
estudos. Mas, em 1991, 
régressa definitiva- 
mente a Portugal onde, 
actualmente, fréquenta 
um curso superior. 
Começou a estudar 
piano aos 6 anos de 
idade. A miisica e as 
cantigas foram sempre 
a sua tentaçâo. Aos 11 anos, fez parte de um grupo jovem chamado 
"Onda Jovem de Ponte da Barca", que editou um trabalho em 1993. 
Depois, em 1997, Angela foi convidada para vocalista da banda 
"Curtisom". Com a banda fez imensos espectaculos em Portugal e em 
França, o que Ihe deu muita experiência. Em 1999, o produtor Paulo 
Ventura viu e ouviu a jovem Angela e... contratou-a para trabalhar a 
solo. O êxito foi imediato. A jovem Angela saiu com o seu primeiro tra- 
balho, intitulado "De Olho Em Ti"... 
e ficou tudo dito. Deitou-nos o olho e ficamos presos pelo beicinho... 

Gllberto Pancini e 
lulz Bonanza gravant 
a dno "BBKSIl jjJU" 
O conhecido autor, compositor e 
intérprete brasileiro Gilberto Pancini - 
em dueto com o também brasileiro e 
amigo Luiz Bonanza-, produziu um 
CD intitulado "BRASIL MIX", cheio 
de ritmo e cheirinho à terra que o viu 
nascer. Até, para felicidade de 
Gilberto e Luiz, puderam mais de 20. 
anos depois, gravar cantigas sertane- 
jas, tal como o fizeram no passado. 
Satisfaçâo em duplicado. Um CD com 
um leque enorme de cantigas do 
Brasil, acorrentadas umas às outras, 
em plena harmonia. Este CD, ediçâo 
de Venus Creations, foi apresentado à 

imprensa no Café Concord, na passada quinta-feira. Muitos membros da 
comunicaçâo social, représentantes de clubes e amigos ligados à mùsica. Um 
convivio intéressante que deu mais alento ainda ao generoso e audaz 
Gilberto Pancini, tal como ao seu companheiro Luiz Bonanza e aos respon- 
saveis da Venus Creations, que souberam acreditar. Quem porfia sempre 
alcança... 
18 mùsicas para dançar. Nâo hesitem, toca a dar ao pé! 
Na prôxima sexta-feira, dia 25, Gilberto Pancini e Venus Creations apresen- 
tam publicamente este "BRASIL MIX", na sede social do Lusitania de 
Toronto. Participarâo Mano Belmonte, Rebeka e, a surpresa verde-e-amarela, 
Mara, entre outros. Uma festa-convivio a nâo perder. Info: 416-538-6764. 
Parabéns para todos os intervenientes. 

Adriano Sousa 
de novo nas bancas 
Adriano Sousa voltou ao estüdio. Agora, corn a gravaçâo corn très sub-titulos 
"Em Teu Louvor Mae", "Criança da Rua" e "Feitiço de Cigana". Neste CD, 
Adriano Sousa tern a colaboraçâo dos jovens filhos, Fâbio Sousa e Bruna 
Sousa. 
Este novo trabalho de 
Adriano Sousa foi grayado 
nos Estüdios Val Mùsica, 
em Toronto. Os temas 
gravados sâo da autoria de 
J.M., Eduardo, Carlos 
Ponte e Eddy Lemos. 
Podem escutar, para além 
dos trechos jâ mencionados, 
as cantigas "Parti Triste", "À 
Procura de Sonhos", "Ai 
que Saudades" e "Vigia bem 
ajanela". 
Para informaçôes con- 
tactem pelo telefone: 416- 
531-3985. Este CD de 
Adriano Sousa jâ estâ â 
venda nas lojas da especiali- 
dade. 
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Raizes., da nossa terrai 

Os familiares e amigos compo- 
nentes do conjunto de müsica 
popular e tradicional da nossa 

terra "SEARAS DE PORTUGAL" 
gravaram de novo... coisas velhas! Ainda 
bem, é essa a missâo que impuseram a 
si proprios. Nao deixar morrer entre nos 
os bonitos e mexidinhos trechos da 
müsica portugusa, vindos dos nossos 
avoengos. Sempre com um tratamento 

muito proprio e com a 
paixâo a que nos habitu- 
aram, os SEARAS DE 
PORTUGAL oferecem- 
nos agora, neste 2o. CD, 
temas de norte a sul de 
Portugal Continental, 
Madeira e Açores. 
"0 Ribeira, ô Ribeira", 
"Nasce na Estrela o 
Mondego", "Saias de 
Niza", "Baile da 
Povoaçâo", "Vai 
Marinheiro, Vai", 
""Linda Rosa Branca", 
"Baila que Baila", 
"Dançando Pulirando", 
"Moliceiro", "Rosa, 
Linda Rosinha", "Sâo 
Bartolomeu" e 
"Chibinha" sào cantigas 
que vâo recordar e can- 
tar. 

Rosa Ramos, Rosa Ribau, Alberto 
Ramos, José Rebelo, José Garcia, Joào 
Ribau, Paulo Lourenço, Joào Lourenço 
e a simpâtica-extra Melanie Ribau, 
merecem o nosso OBRIGADO pelo 
muito que fazem pela nossa müsica e 
pela forma simples como nos animam 
as festas. Que o vento vos sopre a seara 
sempre de feiçâo. 

O conhecido artista Hildebrando Silva pintou um lindo quadro 
para ornamentar o salâo de festas da Igreja de Santa Helena, em 

Toronto. A pintura é 
baseada na Rainha Santa 
Isabel, podendo-se ver a 
Rainha sorridente, olhan- 
do um mendigo, tendo nas 
mâos a cesta do pâo... 
Conta a histôria, os pâes 
transformaram-se em flo- 
res à chegada do Rei. O 
célébré Milagre das Rosas! 
Um lindo quadro que vai 
dar um ar mais belo ao 
local que, segundo a infor- 
maçâo do Padre Fernando, 
vai sofrer varias melhorias 
tal como as entradas e pas- 
seios que dào acesso ao 
salâo de festas da Igreja de 
Santa Helena. Uma 
parôquia em àctividade e 
progresse. 
Na fotografia, 
Hildebrando Silva e o 
Padre Fernado do Couto, 
ladeando o novo quadro 
na Igreja de Santa Helena, 
em Toronto. 
O Hildebrando esta como 
o vinho do Porto... 

Um excelente 
projecto de casas novas 

em Mississauga. 

O CMPRCCNDIMCNTO CSTÂ SnUADO 

NO 6729 DA MAVIS ROAD., 

AO NORTC DA ALTOCSTRADA 401, 
CM HcART LAND, MISSISSALGA. 

ViSITC C8TA8 LINDAS CASAS NOVAS, 

SCMCSCPARADAS COM GARAGCM PARA 

2 CARR08 C ÂRCA ATC 2000 PCS 

QLADRADOS, C CASAS SCPARADAS COM 

ÀRCA ATC 3000 PCS QLJADRADOS. 

PARA INCORMAçôCS CONTACïCM OS 

VCNDCDORCS MIKC OL B4RT NO 

CSCRITÔRIO DC VCNDAS PCLO TCLCCONC: 

905-795-1965 
VCJA C8TA CSPCCTAOJLAR SCB-DIVISÀO 

DC CASAS NOVAS NO CORAÇÂO 

DC MISSISSALGA. 

VERPAR4CRÊR. 
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COZINHA 
WWW. kitchenet. aeiou. pt; 
Um site para quem é apreciador de uma boa "garfada" e capaz de fazer crescer agua na 
boca aos mais famintos. Aqui todos os dias pode aprender uma receita nova ou deixar 
uma sugestào para os outros cibernautas, para além dos inümeros truques e dicas que 
lhe sào desvendados. Cozinha tradicional, internacional ou pratos sazonais, e um menu 
semanal para tirar ideias e conseguir surpreender là em casa. Também um local para 
pesquisar novidades sobre culinâria. 

LITERATURA 
www.todosaslivros.pt 
O site de que agora lhe falamos é direccionado para os amantes da literatura _ trata-se 
de uma revista online de informaçào literâria, um espaço onde se faz a divulgaçào e a 
critica actualizada dos livros que vào sendo editados. Aqui encbntram-se os destaques 
dos livros (policiais, romances, entre muitos outros), os lançamentos mais actuais, os 
tops, a agenda e as informaçôes sobre revistas e livrarias. Ainda um link que contém 
uma série de entrevistas, nomeadamente corn escritores. 

VISITA 
www.aquariovgama.pt 
Se nào tem oportunidade de visitar o Aquârio Vasco da Gama pessoalmente, faça-o 
através da Internet. Neste endereço electrônico hâ uma extensa base de dados para que 
possa conhecer as e'spécies que là se encontram, corn bastantes pormenores àcerca da 
sua fisiologia. Um espaço para factos e curiosidades, informaçôes sobre poluiçào e um 
link para as novidades. De entre outras coisas, aqui pode até aprender a montar o seu 
prôprio aquârio, de âgua doce ou salgada. 

LAZER 
www.serra-caramulo.com 
Se é dos que preferem gozar as suas férias no campo, entào prepare-se para entrar no 
site ideal. Uma visita virtual vai levâ-lo ao paraiso, à Serra do Caramulo. Neste portal 
vai ''conhecer'' algumas das paisagens mais bonitas de Portugal. Quatro grandes secçôes 
compôem o portai: Caramulo, Uma montanha de emoçôes, Promotores e Mapas. Nas 
subsecçôes encontram-se temas mais especificos, como actividades ao ar livre e 
prevençào e controlo do stress. 

Antes de renovar 
os SEGUROS da sua 
emprensa, contacte 
O departamento 
comercial da 
REGIONAL 
INSURANCE, 
pelos telefones: 

416-531-4674 
em Toronto, e 

905-238-9676 
em Mississauga. 

Hà mais de 30 anos 
que os especiaiistas 

da REGIONAL 
INSURANCE 

trabalham corn 
comerclantes, 

industrials e 
empreiteiros, para 

protéger os seus 
negôcios, os seus 

empregados e os seus 
 padrôes de vida! 

OUEREMOS EaZER O flESMO POR Si! 

Uma extinçâo que 
poupou dinossauros 

Cataclismo ocorreu hà 
200 mîlhôes de anos, foi 
muito ràpido e pode ter 
sîdo causado por um 
impacte de asterôide 

Mais de metade das espécies que entâo 
viviam na Terra nào sobreviveu a uma 
extinçâo em massa ocorrida hâ 200 
milhôes de anos, mas esse cataclismo 
abriu também o caminho para o longo 
dominio dos dinossauros, que, por sua 
vez, foram extintos hâ 65 milhôes de 
anos, na sequência do impacte de um 
asterôide no nosso planeta, revelou o 
estudo de um paleontôlogo da 
Universidade de Washington, Peter 
Ward, publicado na revista Science. 
"Algo matou mais de 50 por cento das 
espécies, muito depressa", disse Ward. A 
extinçâo, que ocorreu no période de 
fronteira entre o Triâssico e o Jurâssico, 
exterminou o ultimo dos répteis 
semelhantes a mamiferos que entào 
dominavam a Terra, deixando vivos 
sobretudo os dinossauros. A extinçâo 
deu-se em menos de dez mil anos, o 
tempo de "uma piscadela de olho", do 
ponto de vista geolôgico. A équipa 
dirigida por Ward chegou a esta 
conclusâo estudando fôsseis de um tipo 
de plâneton marinho, constituido por 
organismes unicelulares chamades 
Radiolaria. As amostras foram 
recolhidas em locais remotos das ilhas 
Rainha Carlota, ao largo da Columbia 
Britànica, onde nào hâ estradas ou 
presença humana, nem qualquer tipo de 
contaminaçào. As anâlises revelaram 
uma brusca quebra da presença de 
carbono orgânico, mesmo em locais em 
que subiu o nivel de carbono inorgânico. 
Esse deelmio coincidiu corn igual 
declinio daquele tipo de organismos 
unicelulares, que serve de alimento a 
muitas espécies marinhas. As anâlises 
proporcionaram "o melhor registo da 
intensidade da extinçâo" naquele 
periodo geolôgico. O cataclismo ocorreu 
antes da separaçào do supercontinente 
chamado Pangea, que entào incluia toda 
a terra do planeta. Nessa ocasiào, as ilhas 
Rainha Carlota estavam provavelmente 
no equador ou no hemisfério sul, disse 

Ward. "Estes fôsseis sào tropicais. Hâ 
muitas espécies de fôsseis nestas rochas", 
disse Ward, acrescentando que os 
registos encontrados contam*^ uma 
histôria cataclismica de espantosa 
brevidade. "É a primeira vez que 
observamos como esse acontecimento foi 
repentino", sublinhou. Segundo Ward, 
esta calamidade tem grandes 
semelhanças corn duas das outras cinco 
extinçôes em massa ocorridas nos 
ültimos 500 milhôes de anos. E, tal como 
aconteceu corn as outras. Ward acredita 
que O acontecimento de hâ 200 milhôes 
de anos também se deveu ao impacte de 
um asterôide caido do espaço. "Sabemos 
agora que um impacte de asterôide pode 
causar uma extinçâo râpida", disse o 
cientista. "Pode nâo ter sido um 
asterôide. Mas, se nào foi, digamos que 
actuou como tal e tudo aconteceu muito 
depressa." Nessa altura, a maior parte 
dos dinossauros eram relativamente 
pequenos e a espécie estava empenhada 
numa luta de sobrevivência corn outros 
animais também bem adaptados às 
condiçôes ambientais do periodo, 
incluindo répteis, alguns dos quais 
énormes. Destes, os que sobreviveram 
evoluiriam mais tarde para originar os 
primeiros mamiferos. Ward e a sua 
équipa procuram agora provas de que a 
extinçâo teria sido causada pelo impacte 
de um asterôide. Mas teorias alternativas 
incluem uma grande actividade 
vulcânica ou a explosào de uma estrela 
prôxima que teria destruido a camada de 
ozone da Terra, fazendo subir 
tremendamente a temperatura. 

MEDIUM MONA 
CONSELHEIRA ESPIRITUAL 

Fala-lhe de como foi o seu passado, revela-lhe 
O seu présenté e dir-lhe-â como sera o seu futur o 

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

AM 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. 

Hflm Ela dirigir-se-à aos seus amigos e inimigos pelos nomes 
wHv de cada um. 

2 leîturas por $15.°" e uma pergunta gratis 
Tel.: 416 SSS-8SQ1 

Yonge & Finch 
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Nova esperança contra o cancro 
Cientistas norte-americanos 
apresentaram no passado fim de 
semana, no maior congresso de 
oncologia realizado nos Estados 
Unidos da América (EUA), um 
medicamento experimental contra o 
cancro que trava o avanço da doença 
nos pacientes graves e que poderâ ser 
comercializado no proximo ano. 
Segundo um estudo do Centro 
Oncolôgico Memorial Sloan- 
Kettering, de Nova lorque, o 
medicamento experimental IMC- 
C225 obteve uma reduçâo dos 
tumores em 55 por cento dos 
pacientes corn cancro do côlon, que 
deixaram de responder aos mais 
recentes progresses em 
quimioterapia. 

"É demasiado cedo para afirmar que 
o IMC-C225 permitirâ às vitimas da 
segunda causa de morte por cancro 
dos Estados Unidos virem a viver 
mais", disse a équipa de 
invéstigadores de Nova lorque. 
Contudo, "os resultados obtidos corn 
o IMC-C225 duplicam as melhores 
taxas atingidas corn a quimoterapia", 
disse Josep Baselga, coordenador de 
oncologia do Hospital Vall d'Hebron 
e do centre médico de Teknon, que 
presidiu à sessâo principal do 
congresso, dedicada ao "Bloqueio do 
Receptor de EGF". O fârmaco, 
apresentado no XXXVII Congresso 
da Sociedade Norte-americana de 
Oncologia Clinica, que no ultimo fim- 
de-semana decorreu em Sâo 

Francisco (EUA), tem um ünico efeito 
secundârio: o paciente pode 
desenvolver uma infecçào cutânea 
similar ao acné. 
Os investigadores submeteram a 
testes 120 pacientes corn cancro do 
côlon em estado avançado. 
Os doentes foram submetidos a 
Pharmacia Corp's Camptosar, uma 
quimoterapia uniformizada, 
combinada corn injecçôes semanais 
de IMC-C225. Sem este tratamento os 
pacientes esperavam viver apenas 
cinco a seis meses. 
Corn o novo regime, os tumores 
reduziram mais de metade do seu 
tamanho em 22,5 por cento dos 
pacientes, um feito notâvel porque 
"vocês esperavam um resultado zero" 

disse em conferência de imprensa, 
Leonard Saltz do Centro Oncolôgico 
Memorial Sloan-Kettering, apôs 
apresentar o trabalho da sua équipa, 
no congresso onde estiveram 
présentes mais de 25 mil especialistas 
de todo o mundo. O mesmo 
medicamento em um terço dos 
pacientes estabilizou a dimensâo do 
cancro. Contudo em metade dos 
afectados o tumor continuou a 
progredir. Leonard Saltz disse que a 
Imclome espera requerer junto da 
Food and Drug Administration a 
comercializaçâo do medicamento em 
Junho prôximo. Tendo em conta os 
resultados, o IMC-C225 sera testado 
em mais 1200 doentes corn cancro no 
côlon em fase inicial. 

"Homepage" é nome de wrus devastador 
"Homepage" é o nome 
do virus mais perigoso 
da actualîdade, que esta 
a atacar os 
computadores 
doméstîcos e das 
empresas no mundo 
inteîro. 

o virus circula por e-mail e 
encaminha os cibernautas para sites 
corn conteùdo pornogrâfico. 
A mensagem é recebida corn o titulo 
"Homepage" e o texto diz: "Hi! You've 
got to see this page! It's really cool; O)". 
Anexado ao e-mail segue um ficheiro 
com o nome "homepage.html.vbs". No 
entanto, o virus sô se propaga por 
mensagens enviadas pelo programa de 
correio electronico Microsoft Outlook. 
Os estragos provocados por este virus. 

que tem a particularidade de circular a 
uma grande velocidade, sâo jâ 
comparados aos do virus "I love you" 
que, no ano passado, infectou milhares 
de computadores ligados à Net. Na 
Grâ-Bretanha, o "Homepage" jâ 
derrubou sistemas completes de 
empresas de comunicaçâo social e 
financeiras; na Australia, os principais 
afectados foram os sistemas do 
Parlamento. Perante este panorama 
ameaçador, os fabricantes de software 

de segurança temem que a situaçâo se 
complique nos Estados Unidos, uma 
vez que alguns e-mails enviados nos 
ùltimos dias podem nâo ter sido ainda 
abertos. 
Graham Cluley, da empresa de 
antivirus "Sophos", afirmou .que 80 
empresas jâ foram atacadas e que 
muitas mais podem ter sido infectadas, 
uma vez que foram enviados mais de 
100 mil e-mails portadores do 
"Homepage". 

Rcceba *7,200.°° do governo! 
Se quer saber como, AJLt^ r\AAt\ 
telefone para.. 416-433-941 8 

RESP 
Piano de 
Poupança 
para a 
Educaçâo 

20» 
de auxilio 
financeiro do 

A Canada para 
V a Educaçâo 

Comece agora a economizar 
Para o maior présente que poderâ oferecer aos seus filhos... 

EDUCAÇÂO PARA O FUTURO 
Investimento seguro e de confiança através dos 

INVESTIMENTOS GARANTIDOS DO GOVERNO 

Corn a taxa de protecçâo RESP de 10.24%, 
média total de juro em investimentos, os seus depôsitos poderâo triplicar corn o tempo 

Oferecemos grande flexibilidade no PLANO PATRIMONIAL DE BOLSAS DE ESTUDO 

(Heritage Scholarship Trust Plan). Mesmo que o seu filho nâo va para uma instituiçào 

de estudos superiores, voce terâ direito ao seu investimento e juros (sujeito a certas condiçôes). 

Para uma oportunidade de sucesso como 
représentante do RESP, contacte o seguinte numéro de 
telefone: 905-707-6630, ext. 4 

Posiçôes disponiveis para agentes e contabilistas 

Margaret: de Freitaa 

416-287-5004 

*taxa baseada nas boisas de estudo atribuidas em 1998, 1999 e 2000 

Heritage 
Scholarship Trust Plan 

hy 

Canadian American Financial 
Corp. (Canada) Limited 
www.heritageresp.com 
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CARNCIRO - 21/03 A 20/04 

Vindas de amigos podem surgir situaçôes inesperadas 
muito positivas. Alias, nesta altura évité o isolamento e 
procure a companhia de alguém. A solidâo pode trazer-lhe 
fantasmas e inseguranças, que jâ nâo têm razào de ser, mas 
que podem provocar-lhe algum desconforto. 

TOLIRO - 21/04 A 20/05 

Vai sentir maior tranquilidade, maior capacidade de 
transmitir valores, sentimentos, emoçôes, de seduzir ou ser 
seduzido. Se esta ligado à Arte, este pode ser um momento 
de maior inspiraçào ou criatividade. 

GÈMCOS - 21/05 A 20/06 ^ tL. 
o conflito entre Mercürio e Plutâo indica um momento em 
que é melhor ouvir todas as pessoas ao seu redor. Nào fique 
preocupado corn uma opiniâo ou ideia e aceite-a como uma 
doutrina. 

CARANOLEJO - 21/06 A 21/07 

Poderâ sentir-se dividido, disperso ou hésitante neste 
momento. Nâo desespere! A Lua esta a empolar os sens 
instintos e a sua sensibilidade. Concentre o seu espirito pois 
poderâ recarregar baterias e desenvolver a sua intuiçâo. 

LEàO 22/07 A 22/Oa 

A sua relaçào afectiva sera também extremamente 
importante Neste momento, pois, irâ sentir-se 
sublinhadamente sensivel, possessivo e contagiâvel a tudo o 
que vai ou vem dos outros. Isto vai estreitar as suas relaçôes 
corn todos aqueles que lhe estâo prôximos. 

.T2/0t^ ^ ViRGCM - 23/08 A M/Oi 

o conflito entre Mercürio e Plutâo faz corn que se questione 
sobre as motivaçôes por detrâs das atitudes daqueles a quem 
ama. Nâo feche os olhos ê forma singular de algum dos sens 
amigos resolver os sens problemas. 

BALANçA - 23/09 A 22/10 

Vénus em bom aspecto à Lua é um trânsito que favorece 
tanto as amizades, como os envolvimentos sentimentais corn 
pessoas do sexo feminino. A intimidade e as relaçôes intimas 
serâo particularmente significativas. 

C8C0RPIÂ0 - 23/10 A 21/11 

Terâ de momento pouco espirito prâtico; as ideias serâo 
demasiado grandes para as bases que possui. Poderâ ter dores 
de cabeça ou sentir algum mal-estar emocional sem nenhum 
motivo aparente. 

SAQITÂRIO - 22/11 A 21/12 

Terâ de momento pouco espirito prâtico; as ideias serâo 
demasiado grandes para as bases que possui. Poderâ ter 
dores de cabeça ou sentir algum mal-estar emocional sem 
nenhum motivo aparente. 

CAPRICÔRNIO -22/12 A 20/01 M ^ 

A Lua estâ a passar pela sua Casa 11 (sector astrolôgico que 
bénéficia as relaçôes corn o piano material). Ela serâ 
responsâvel pelo aumento de todos os sens apetites. 
A quantidade serâ para si bem mais importante que a 
qualidade. 

ÂQLÀRIO - 21/01 A10/02 

Uma relaçâo tensa entre Mercürio e Plutâo irâ criar-lhe um 
momento de alguma ansiedade, de instabihdade emocional, de 
desencanto, daquele radicahsmo do tipo “tudo ou nada”. 

20/02 i 20/03 ^ fi- 

Estarâ sublinhada a sua visâo global da vida, nâo se esforce, 
pois, corn pormenores. Poderâ ser um momento em que mais 
facilmente entenderâ o porquê de uma longa série de 
situaçôes do passado. As suas sensaçôes estarâo mais 
actualités do que as suas palavras.  

l;:i 1 il 11 •StîrHC'rtTi 
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NOVOS LANÇAMENTOS 
D»A EMI-VALENTIM C»E CARVALHO 

Xutos A Pontapés (na foto). Air, 
Radiohead, Roxy Music, Prefab Sprout, 
Iggy Pop, Manu Chao c Cebola Mol sao 
alguns dos artistas da EMI-Valentim de 
Carvalho, a editor dIbuns nos prdximos 
tempos. 

O proximo album de originals dos Xutos à 
Pontapés, sucessor de "Dados Viciados", 
sera lançado no dia 28 de Maio, pela EMI- 
Valentim de Carvalho. Neste mesmo dia send 
também editado o muito aguardado novo 
disco dos Air, intitulado "lO.OOOHz Legend", 
do quoi id é conhecido o primeiro single, 
"Radio ^1". Igualmente a 28 de Maio, sera 
editado o novo album dos Michael Learns to 
Rock, banda dinamarquesa que apresenta 
agora "Blue Night", o sucessor de "Paint My 
Love" (1999). Os Bran Van 3000, origindrios 
de Montreal, no Quebeque, Canadd, irao 
também ver editado o seu segundo album de 
originals, sucessor de "Glee", de 1998, que 
sera lançado pela Grand Royal, a editora dos 
Beastie Boys. Por sua vez. Atomic Kitten 

lançard o sucessor de "Right Now". 
Na semana anterior, no dia 21, sera 
lançado o novo album dos Tool e o 
album de estreia dos Cebola Mol, 
autores de temas como "Os Meus 
Irmoes Baterem-me" ou "Nha 
Terra TSo Linda". Em Junho, os 
destaques no que concerne a 
lançamentos remetem para o novo 
album dos Radiohead, intitulado 
"Amnesiac", que sera editado no dia 
4, tal como os novos trabalhos de 
Manu Chao e de Vanessa Mae. No 
dia 11, sera lançado o novo disco 
dos Prefab Sprout, autores de 
temas como "Life of Surprises" ou 
"When Love Breaks Down". E 
também o novo registo dos Roxy 
Music, de Bryan Ferry. Por seu 
turno, no dia 18, Dave Navarro (Jane's 
Addiction e ex-Red Hot Chili Peppers) ira 
editar o seu primeiro album a solo, Iggy Pop 
apresentard o sucessor de "Live in NVC" 
(cOOO) e as PopStars lançarSo o seu registo 
de estreia, apos o término do concurso em 

que se encontram envolvidas. No dia 28 de 
Junho, os N'SYNC lançarSo o sucessor de 
"No Strings Attached" e Jorge Palma o seu 
novo album de originals. Por fim, a 2 de 
Julho surgirSo no mercado os dlbuns de 
David Gray e de Telepopmusik. 

I 
^ ^ fs$sssssfsss^ i^asssiss!^. ^ ^ 

Sting recebeu prémio 

da rainha da Jordânia 
O cantor britânico Sting recebeu, das mSos da 
antiga rainha Noor, da Jordanie, um prémio por 
promover a culture pelo mundo. 
A rainha Noor, esposa do falecido rei Hussein, 
elogiou o activismo do cantor e disse que Sting 
era um "herdi do nosso tempo". O prémio foi 
dado pela FundaçSo Arabe-americana pela sua 
"luta pels comunidade indigène, assim como 
pelo seu esforço para promover a cultura". O 
cantor foi bastante aplaudido pela assistência 
de 700 pessoas présentes na cerimdnia. 

^ mmm^ ^ mmmm » mmm& ^ 
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( JENNIFER lOPEZ DE . 
i RE6RESS0 À TELEVISÂO ! 

Jennifer Lopez ird regressor à televisSo, através | 
^ de duos participaçoes: um programa especial I I relative ao seu ultimo disco, "J.Lo", e uma série * 

humoristica, da quai Jennifer Lopez send a | 
produtora, baseada na sua histdria de vida. A | 

^ cantora e actriz Jennifer Lopez vai regressor à * IprogramaçSo televisiva norte-americana, através » 
de dois programas na NBC: um especial sobre o * 

^ seu ultimo album e uma série humoristica - | 
baseada na sua histdria de vida. Assim, no ^ IOutono ird para o ar um programa especial corn » 
duraçao de uma hora, dedicado em exclusive ao | 

^ ultimo trabalho discogrdfico de Jennifer Lopez,. J 

Music S. Video 

Queres o melhor dû müsica 
moderna portuguesa neste lado do 
Atlantic, em CD ou K7?J)|j.539.|)53(j 
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/î Maria leonor Oliveira 
lança CD de cantigas e poesïa 
A poétisa popular Maria Leonor 
Oliveira, autora do livro "Emigrante 
Açoriana", acaba de lançar o seu 
trabalho em CD e cassete. 
Este album corn récitas de Maria 
Leonor Oliveira tem, ainda, gravado 
O tema "Chamarrita do Pico", pelo 
famoso tocador do Pico-Manuel 
Ermelindo "Canarinho", e as cançôes 
"Mulher Valor Infinito", na voz de 
Sarah Pacheco e, também, "Mar 
Salgadinho", na voz do Joe Ferreira, 
ambas as cantigas corn letras de 
Maria Leonor Oliveira e müsicas do 
Carlos Caetano, guitarrista do 
conjunto "Os Panteras". 
O livro e o CD "Emigrante 

Jkçoriam 
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Açoriana", esta à venda nas casas 
portuguesas da especialidade. 
Podem contactar a autora, pelo 
telefone: 416-532-5945. O produto 
do Cd e da cassete é para a 
aquisiçâo de uma CRUZ para pôr 
no cimo do Pico. 
Se gosta de poesia popular e 
cantigas da nossa terra, compre este 
trabalho da Maria Leonor Oliveira. 

Galliardetes da DOMA 
afixados na area da 
A DOMA - Associaçào dos 
Comerciantes da Dundas e 
Ossington, realizou a cerimônia de 
afixaçâo dos Galhardetes nos postos 
das respectivas ruas que representam, 
num gesto de apoio e total aderência 
à visita oficial do PR, Dr. Jorge 
Sampaio, e as comemoraçôes do Dia 

de Portugal, de Camôes e das 
Comunidades ' Portuguesas. 
Estiveram présentes na afixaçâo dos 
Galhardetes vârios responsâveis da 
DOMA, Paul Rocha, Carlos Veloso, 
Tibério Branco, Luis Carreira e o 
Vereador da area, Mario Silva. 
Durante a Semana de Portugal, serâo 
substituidos pelos Galhardetes da 
ACAPO. 

MARINO'S LAKESHORE AUTOMALL 

www.marinosautogroup.com 

SUB/M%X 

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

Lokeshore Land Rover Marino's Westend 
Honda Metro West Fine Cars Hyundai 

3526 Lakeshore Blvd.Wesl 
Etobicoke, ON M8W 1N6 

(Between Browns Une & Kipling) 

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

Visite os nossos Dealer e 
pergunte pelo Pedro De Oliveira 

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

Fax: (416)251-5906 
e-mail: subaru.sales@mafino5autogroup.com 

Europeus preferem computador à TV 
Dois terços dos cibernautas europeus 
escolheriam levar consigo um 
computador, e nâo uma televisâo ou 
um telefone, caso fossem para uma 
ilha deserta. Esta é uma das 
conclusôes de um estudo sobre o 
comportamento dos utilizadores da 
Internet nalguns paises da Europa, 
realizado por um site britânico de 
informaçâo tecnolôgica, The Register. 
O estudo foi divulgado esta semana 
pelo site, num torn marcadamente 
humoristico, mas em que a grande 
conclusâo é a de que os tais dois 
terços dos cibernautas da Grâ- 
Bretanha, França e Alemanha, 
consideram que a Internet 

transformou as suas vidas, tornando- 
as mais prâticas. 
O comportamento dos cidadàos 
europeus perante a Net reflecte, 
também, a cultura social dos seus 
respectivos paises e as idiossincrasias 
nacionais. Por exemplo, os franceses 
buscam na Net, sobretudo, 
informaçôes de entretenimento, 
utilizam mais o e-mail e relacionam-se 
corn mais pessoas através da Rede. 
Os alemàes utilizam, mais do que os 
outros, os serviços financeiros online. 
Os ingleses, pelo seu lado, preferem 
sites de vendas ou de empresas, 
embora gastem dinheiro corn 
moderaçâo. 

0 GOVERNO ESTA A OFERECER ANUALMENTE 
ATÉ $400 PARA 0 SEU FUNDO DE ECONOMIAS 
PARA A EDUCAÇÂO DOS SEUS FILHOS 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. C4^63 5S4-7SS4 

FALAMOS PORTUGUES Wood Gundy 

CICBC Wood Gundy is a division of CIBC World Markets Inc. Member CIPF. 
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COM TRIS LETRINHAS APENAS.. 
Domingo, treze de Maio. Nâo, nâo vou 

escrever Cova da Iria - o que pareceria ser uma 
sequência natural - embora, por coincidências de 
calendârio, em 1917, as apariçôes tivessem ocorrido 
a um domingo. Este ano, também por 
coincidências de calendârio, celebrâmos o dia de 
Maria e o dia da Mae, apesar de por obra e graça 
do Espirito Santo, Maria nâo ter tido necessidade 
de passar pelas atribulaçôes normals de qualquer 
mâe para ter concebido o seu Divino Filho. Ora, 
apesar da maternidade ser uma condiçâo que goza 
de toda a universalidade, a verdade é que neste 
domingo se celebraram sô as mâes amerlcanas, jâ 
que as portuguesas tiveram o seu dia no domingo 
passado. Eu, por mim, até retire! vantagens; recebi 
telefonemas dois domingos seguidos e corn a 
diferença de meridianos tive direito a ser 
parabenizada (o novo dicionârio jâ contempla esta 
palavra) duas vezes pelo mesmo feito. É ôbvio que, 
neste caso, os meridianos nâo sâo para aqui 
chamados porque, contrariamente ao que acontece 
corn as horas - que permitem que certos 
acontecimentos sejam celebrados mais do que uma 
vez - eles em nada interferem corn estas 
comemoraçôes. De qualquer modo, tal como hâ 
apenas um dia da Mulher universalmente aceite 
(menos nos paises em que a mulher nâo viu 
reconhecido qualquer estatuto), também gostaria 
que houvesse apenas um dia da Mâe, 
independentemente dos dogmas e religiôes que 
cada um professa. Afinal, se hâ alguma coisa de 
comum que realmente nos une, é este comungar 
ünico da maternidade que nâo se diferencia nem 
pelo credo, nem pela raça. Mais cesariana, menos 
cesariana; mais forceps, menos forceps; mais 
ventosa, menos ventosa; mais dor, menos dor; 
continua-se a dar à luz da mesma maneira (o verbo 
correcto séria parir), cumprindo-se a profecia 
genesiaca desde que Eva ousou cometer o pecado 
original. Daqui a uns anos, este cenârio tenderâ a 
tornar-se obsolete, quando através da clonagem se 
escolherem os filhos por catâlogo, à vontade do 
freguês. Os consultôrios médicos passarâo a estar 
provides dos respectives menus para todos os 
gostos e paladares. Dir-me-âo que esta é uma visâo 
catastrôfica. Serâ? Talvez! Mas que temos de estar 
preparados para tudo, lâ isso teremos. A Histôriajâ 
nos deu exemples de loucos que actuaram 
impunemente sob a capa da legalidade. Eu sou 

optimista por natureza e, por isso, acredito que o 
bom sense prevalecerâ. Contudo, é conveniente 
que os poderes instituidos se armem de legislaçâo 
adequada que impeça a emergência de prâticas que 
subvertam o equilibrio da natureza. 

Reconheço que todos os avanços 
tecnolôgicos permitiram hoje, mais do que nunca, 
detectar atempadamente malformaçôes que 
preveniram antecipadamente futures de incerteza, 
dor e exclusâo social a muitas crianças e pais. Outra 
coisa é a manipulaçâo da altura, cor dos olhos, tipo 
de cabelo e, por ai adiante, para nâo falarmos 
mesmo das capacidades intelectuais ou 
determinadas propensôes para isto ou para aquilo. 
A ultima coisa que desejamos é a produçào de 
génies em série! Previno jâ que sou uma leiga 
nestas coisas; falo apenas do que leio em revistas da 
especialidade. E no que dâ horas de espera nos 
consultôrios médicos: a gente cultiva-se! 

Fui mâe hâ jâ muitos anos. Apraz-me 
revelar-vos que, apesar dos riscos, vivi corn grande 
intensidade os nove meses de espera. Recordo 
perfeitamente as noites em que sonhava como 
seriam os meus bébés. As vezes em que, na minha 
imaginaçâo, enlevadamente brinquei corn eles, tal 
como em criança brincara corn bonecas. As 
ecografias estavam ainda longe de ser uma prâtica 
comum como método de diagnôstico. Nâo se sabia 
se era menino ou menina e trocavam-se as voltas do 
destino apostando em enxovais de cores neutras - 
que cor-de-rosa nâo era ainda torn com que vestisse 
um rapaz -, embora os chambrinhos pudessem 
conter muitos folhos, favos de mel e baguinhos de 
arroz. Contradiçôes que as convençôes definiam! A 
curiosidade sô era satisfeita na sala de partos, 
quando apôs o primeiro grito triunfal do recém- 
nascido se associava a voz do médico certificando o 
sexo de mais uma aima recém-chegada. Aos pais, 
nâo era ainda permitida a entrada na sala de 
partos, territôrio exclusivamente feminino onde os 
machos, a terem cabidela, sô se fossem médicos. 
Restava-lhes roer as unhas nos corredores ou nas 
salas de espera, quando os médicos os nâo 
mandavam ir roê-las para casa, porque sim, porque 
ainda estava muito demorado. Falavam-lhes em 
dedos de dilataçâo e a ùnica linguagem que eles 
percebiam quantificava-se em horas e minutos de 
desesperada e impotente espera. So viam os 
rebentinhos depois de lavadinhos e vestidinhos. 

depositados nos berços ao lado das mâes, nas 
enîermarias das maternidades ou nos quartos das 
clinicas privadas - conforme as posses de cada um 
- que, no toca a nascer e morrer, hâ-de haver 
sempre diferenças, embora nos queiram convencer 
do contrârio. Assim se nascia e era mâe hâ trinta 
anos, embora o quadro nâo représente a média da 
realidade portuguesa. E , apesar de tantos avanços 
tecnolôgicos, continua a nâo representar a média 
mundial. 
Mas o que nâo faz sentido é que o Dia da Mâe 
continue a nâo passar de um ritual para se satisfazer 
hâbitos consumistas de rosas que se oferecem, de 
um jantar num restaurante mais ou menos luxuoso, c 
de uma visita ao lar de terceira idade para onde 
provavelmente jâ foi, de mais um cartâo lamechas 
que se envia, ou ainda as râdios a tocar 
incessantemente o “mâe querida, mâe querida...”. A 
maternidade levanta questôes muito mais sérias e as 
mâes de hoje jâ nâo se satisfazem apenas corn as 
quadras do género “corn très letrinhas apenas...”. As 
mâes de hoje jâ nâo correspondem aos estereôtipos 
corn que a literatura as imortalizou. Precisam de 
muitas mais letras, bem escolhidas entre'b alfabeto, 
para que se construam palavras novas em que nâo 
sô o sacrificio e a abnegaçâo façam parte de um jâ 
estafado rosârio, vezes sem conta dedilhado. E essas 
palavras nâo se escrevem corn très letrinhas apenas. 
Quando os poderes instituidos fizerem delas a sua 
bandeira, entâo, cada vez mais a maternidade serâ 
assumida corn responsabilidade e dignidade. 
Pensemos nisto a sérlo porque talvez aqui résida a 
soluçâo para as baixas taxas de natalidade corn que 
os paises industrializados se debatem. Por isso, 
recorrem às mâes de outros mundos - terceiros ou 
quartos, como lhes queiram chamar - para reporem 
os seus baixos indices demogrâficos. Mas elas ainda 
nâo se aperceberam disso: que estâo a produzir 
mercadoria para preencher as vastas solidôes 
humanas dos paises ricos. Para essas, vai hoje o 
meu abraço. 

Peregrinaçâo a Fàtima 
Regressaram de 
Portugal os 
componentes da 
excurçâo a 
Fâtima, 
organizada pela 
Turismo Tours. 
O PadreJoâo 
Cabrai liderou 
espiritualmente 
o grupo de 60 
pessoas que se 
deslocou a 
Fâtima e a vârias 
partes de 
Portugal. 
Na prôxima 
semana, o nosso 
colega Luis 
Fernandes, que 
acompanhou a 
excursâo, 
descreverâ o 
acontecimento. 

n Problemas da pele 
n Eczema 
n Sistema genito-urinârio 

reprodutivo 
U Impotência 
o Infertilidade 
U Bronquite 
U Gripe 
^ Asma 
o Colite 
n Obstipaçâo 
EJ Diabetes 

n Tensâo alta 
EJ Indigestâo 
EJ Depressâo 
n Artrite 
El Dores de cabeça e 

enxaquecas 
EJ Lumbago 
EJ Ciâtica 
EJ Entorses 
EJ Pescoço tenso 
E! Tendinite 
El Neuralgia Trigeminal 

Consulte o Dr. Cristôvâo Branco 
Ph.D,M.Sc,C.D,Ac. 
CLINICA DE ACUPUNTURA 
& ERVANARIA 
A sabedoria da 
medicina chinesa nas mâos 
de um médico português. 

416-562-6109 - 905-709 
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mus GST & PST 

Informaçôes pelo tel: (416) 537-1088 
Estes radios estâo à venda nos sequintes locals; 

, EM TORONTO: Viseu Electric - 896 College St. Tel: 531-2847 * Manata - 846 Dundas St. West Tel: 603-9572 * Artnova Furniture 

Plus - 992 Bloor St. west Tel: 532-1133 * Advanced Electronics - 1332 Dundas St. W. Tel: 537-7606 EM MISSISSAUGA; Nova Pastry & 

Bakery - 3635 Cawthra Rd. Tel: (905) 279-3206 * Elifaz Bakery 607 LakeshoreRd. E. 905-278-2392 EM BRAMPTON: Concord 

Furniture - 280 Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 EM HAMILTON; - Alves Meats - 157 Macnab St. N. Tel: (905) 528-0165 

EM LONDON; Acadia Travel 366 Hamilton Rd. 519-432-3797 * Internacional Gift Shop, 416 Hamilton Rd. 519-675-0446 * Atlantic 

Sea Fish Market, 708 Hamilton Rd. 519-452-7511 * Ocean Food Center, 778 Hamilton Rd. 519-452-1220 * Francisco de Almeida 

519 685-1452 EM CAMBRIDGE! Beiros Supermarket 50 Ainslie St. S. 519-621-6950 
0003 

AM/FM/SMO, CD-Cassette Player 
com Remote Control 

Sanyo MCD-Z190 

®150. 

Panasonic RX-FS430 
Stereo Radio/Cassette Recorder 

$|OI| 00* 
I mm m 

Citizen JTR1819 
Portable Radio AM/FM 
Cassette/Recorder Player 

00 
Générai Eiectric 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

CD Portable, Digital 
Radio AM/FM, 

Cassette Recorder 

festival Portugues - Canal 2 

Consigo 24 Horas por dia 
Sanyo DC-C10 00* 

Audio System, Digital Tunning 3*CD Changer, 
AM/FM/SMO, Double Cassette, Remote Control 

Panasonic RX-D13 
S|cn 00 
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SALDE EM 8LÀ CASA 

MISTÉRIOS DO CANCRO 
E A DETECÇAO PRECOCE DA DOENÇA 

Por: 
Dr. César 
Nunes 
Cordeiro, 
médico 

No quarto do Hospital esta um doente 
nos seus ültimos dias: caquéctico, s6 pele 
e osso. Do saco de soro pendurado sai 
um tubo de plâstico para leVar ao sangue 
o alimento. Esta calmo, resignado, e a 
dor, que jâ deixou de ser pungente, é 
aliviada pela força da morfina. O cancro 
venceu-o finalmente; em breve, ira 
despedir-se dos amigos pois esta a 
chegar a hora de morrer. Entra o médico 
de familia, trazendo as màos vazias, mas 
a vontade de dar um conforto nos 
ültimos momentos. A familia do doente 
olha o médico corn desconfiança, 
mostrando o desconforto de nào querer 
ali présenté aquele a quem atribuem a 
causa fatal do sofrimento. O médico, 
pesaroso e constrangido, dâ uma palavra 
de conforto ao doente e, perante o 
silêncio e olhar frio das pessoas à volta, 
retira-se cabisbaixo, sentindo frustraçâo 
e descontentamento. 
Esta cena, que muitos médicos jâ 
sentiram e sofreram, acontece mais 
vezes do que muitos pensam. A reaeçào 
dos familiares e amigos do doente pode 
ser injusta, mas é natural, e tem 
justificaçâo, ao sentirem essa triste sorte, 
a dor, ou desespero, dum ente querido a 
lutar contra as torturas no corpo e na 
mente causadas pelo cancro; procuram 
uma causa, ou explicaçâo, pela 
atrocidade de tanto sofrimento; e 
pensam: - Deus é bom, de infinita 
misericôrdia, nào pode ser Ele quem 
determinou a origem de tanto 
sofrimento, sô pode ser um mortal, 
certamente o médico, que poderia ser 
menos descuidado e ter descoberto a 
doença mais cedo e trata-la a tempo. 
Infelizmente, mesmo corn os melhores 
cuidados médicos, muitos cancros nào 
sào curâveis, ou sô dào sintomas e sinais 
quando jâ invadiram muito o corpo. O 
médico pode ser um bom clinico mas, 
muitas vezes, a morte é sô uma questâo 
de tempo. Quando nào hâ cura, o 
conforto e paz de espirito do doente 
devem ser o objectivo principal dos 
cuidados médicos. As düvidas, 
inconformismos, ou a necessidade de 
por culpas, sô podem aumentar ainda 
mais, o sofrimento. Nos casos em que se 
poderia ter feito alguma coisa para evitar 
a morte, a responsabilidade existe sô 
pelo que se poderia ter feito e nâo se fez: 
o doente que descurou os exames 
médicos periôdicos; os governos que 
poderiam ter contribuido para 
campanhas de elucidaçào e de rastreio, 
ou legislado restriçôes na promoçào de 

produtos cancerigenos como o tabaco, 
certos quimicos, ou controlado a 
poluiçâo para que nào afectasse tanta 
gente. 
Alguns cancros, como o do estômago e 
do esôfago, sào dificeis de curar, e os do 
pancreas e figado, sô dào sintomas e 
sinais jâ muito tarde, quando nào hâ 
possibilidade de cura pelo tratamento; 
outros, como o do ovârio e rim, podem 
permanecer minüsculos nesses ôrgàos, 
mas atingirem tamanhos énormes em 
sitios distantes. Alguns tumores sào tào 
misteriosos que aparecem num sitio, 
sem nunca se saber ao certo a origem ou 
local donde vieram. Embora alguns 
tumores malignos possam matar por 
compressâo ou destruiçào de partes 
vitais prôximas do local de origem, 
geralmente, o que vai causar a morte, é a 
invasâo corn formaçào de tumores 
secundârios à distancia, na maioria da 
vezes numerosos, impossibilitando a 
erradicaçâo compléta da doença. As 
células cancerosas espalharam-se pelo 
corpo, através do sangue, fluidos, ou 
cavidades, como se fossem sementes 
malignas criando novos crescimentos. 
Esses novos tumores, corn o nome de 
metâstases, vào de preferêneia para os 
gânglios linfâticos, figado e pulmôes, ou 
para os ossos, onde podem causar 
horriveis dores e sofrimento. 
Sô muito recentemente o homem 
começou a conhecer as origens do 
cancro, e esse conhecimento é ainda 
bastante primitivo. Estamos a penetrar 
nos mistérios da doença, mas ainda 
existe muita ignorâneia em relaçào ao 
cancro, o que origina uma deficiência na 
efectividade da sua prevençâo e 
tratamento. Para além da prevençâo 
primâria pela abstençào ou mudança de 
estilos de vida perigosos, como o uso do 
tabaco e abuso de âlcool, a detecçào 
précoce de alguns tumores malignos é, 
no tempo présente, o melhor que se pode 
fazer para aumentar as chances de 
curabilidade da doença. Os exames 
médicos periôdicos e o uso de alguns 
testes especificos, ao permitirem detectar 
cedo o cancro, podem evitar tratamentos 
penosos de ultimo recurso, como a 
quimioterapia, ou livrar da morte 
horrivel na fase terminal dessa doença. 
A observaçào periôdica das partes 
visiveis do corpo, como a pele, boca, 
ôrgàos genitals e colo do utero, ou a 
palpaçào das marnas, boca, glândula 
tirôide, recto, anus, prôstata, testiculos, 
ovârios, ütero e os gânglios linfâticos do 

pescoço e virilhas, podem mostrar 
mudanças suspeitas de cancro, e levar o 
médico a efectuar biopsias de tecidos 
para confirmar, ou excluir, o diagnôstico 
da doença. Muitas vezes a suspeita de 
doença maligna é sugerida pelo 
resultado de testes, como o teste de 
Papanicolau para o cancro do colo do 
ütero, a detecçào de sangue oculto nas 
fezes possivelmente proveniente do 
cancro do côlon, ou nas radiografias 
periôdicas das marnas para detectar 
melhor o cancro do seio. Na mulher 
sexualmente activa, o exame pélvico 
vaginal deve fazer-se anualmente, e este 
deve incluir o Pap. teste. As 
mamografias, se nào houver um grande 
risco de cancro familiar hereditârio, sô 
sâo benéficas depois da idade dos 
cinquenta, como complemento bienal à 
palpaçào das marnas. Toda a mulher 
deve apalpar as suas marnas, em busca 
de caroços, frequentemente. 
Os exames médicos periôdicos para 
detecçào précoce de tumores malignos 
podem melhorar bastante a sua 
severidade e consequêneias. Os cancros 
da pele, boca, marna, colo do ütero. 

intestino grosso e prôstata pertencem ao 
grupo das doenças que podem ser 
diminuidas, ou as suas mortes evitadas, 
pelo uso de exames e testes regulares,. O 
cancro do côlon pode ser evitado por 
antecipaçâo à sua formaçào, pelo uso de 
instrumentos visuais na inspecçâo do 
intestino grosso; a visualizaçâo de 
pôlipos permite a sua remoçào, antes que 
estes crescimentos benignos se^ 
transformem em malignos. 
E pena que muitas pessoas nào utilizem 
o beneficio dos exames médicos 
periôdicos para a detecçào précoce de 
cancro, seja por desconhecimento, 
receio, vergonha, ou a falsa impressâo de 
que essa calamidade nunca lhes irâ 
acontecer. Depois, se uma tragédia de 
doença maligna chegar, terâo de abarcar 
também o pesadelo mental, como se 
tivesse acontecido um lento “suicidio 
involuntârio”, causado pela sua falta de 
cuidado. Nos grandes mistérios do 
cancro, a falta de responsabilidade 
pessoal pode ser o ünico factor aparente, 
compreensivel, mas corn alguma culpa, 
nas dificuldades e impossibilidades no 
tratamento da doença. 

ERVANàRIA VITORIA inc. 
PRODUTOS NATÜRAIS Ë MËDiaNA HOMËOPATrCA 

Marque tniui nitrei'isfa coin o Natnristn Honieoputu 
Autôiiio Medeiro>, jd corn muitos imos de experiêcia, 
que o poderd njudar im soiuçÙo dos sens probtemas. 

Visite-nos no 920 Diindas Street West 
lelefone; (416) 603-7978 
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Ajudante de cozinha com experiência, 
contacte Mauricio ou Roberto, 
Tel.: 416-363-4247. 

Pessoal para limpeza, para Mississauga e 
Brampton, 
Tel.: 905-874-0018 ou 
905-455-7406 

Pessoa para trabalhar na cozinha de 
restaurante selecionado, 
Tel.: 416-483-9818. 

Pessoa para padaria em Mississauga, 
Tel.: 905-712-8882 

Pessoal para limpeza, contactar Esperança, 
Tel.: 416-664-1317. 

Ajudante de cozinha com experiência, 
contactar Philip 
Tel.: 416-977-1287.  

Preparador de carros com experiência, 
contactar Marina 
Tel.: 416-503-0041. 

Pintor com experiência para renovaçôes. 
Comercial e residencial. 
Contacte Toni, Tel.: 416 244-2628, 
depois das 18 h.  

Empregado de mesa, contacte Tony 
Tel.: 416-657-1181. 

Jardineiros com alguma experiência, 
contactar Danny, 
Tel: 416-457-5961. 

Vendedores. Salario e comissào. 
Tel.: 416 817-2579 

Pessoal para a construçào. Contactar Paulo 
Câmara. Tel.: 905-856-6426. 

Cozinheira para a area de Mississauga, 
Tel.: 905-270-5060. 

SONA 
Distributors Inc. 
Especialista am 

Electrodomésticos 
de 220W/50HZ 

Panasonic, Sony, Aiwa, Whirlpool, Maytag, 

Magic Chef, Kelvinator, Moulinex Kitchen 

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

Sharp, General Electric, JVC. 

^5SO Steeles Ave. W. 
at Dufferin St. 

Tel: CS053 B6S-3734 

TO[LŒW)WE (D[BAïïQS>3 

Pessoa com experiência em computadores e 
que fale Inglês. 
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. 

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

Relaçâo amistosa... 
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 relaçâo amistosa que possa conduzir à 
realizaçâo dos seus sonhos. 
Escreva para: 

P.O. Box S6^, Station E, 
Toronto, Ont. MGH 4ES. 

CREDItnTES: 
2 kg de pojador; 2 cebolas grandes 
100 g de toucinho, cortado em fatias Jinas 
2 colheres de sopa de azeite 
60 g de banha; 30 g de manteiga 
2 colheres de sopa de vinagre de vinho 
4 cravos de cabecinha; 1 ramo de ervas 
aromâticas; 1 copo de vinho branco 
pimenta prêta moida na ocasiào; sal 

ConEEC^ttO: 
Temperar a carne corn o sal e a pimenta, 
envolvendo-a corn as tiras de toucinho 
amarrando-a para nâo se deformar enquanto 
cozinha. Aqueça a banha e o azeite num tacho e 
aloure a carne corn as cebolas cortadas em 
pedaços. Adicione a manteiga, o vinagre, os 
cravos de cabecinha e o resto dos ingredientes e 
deixe cozinhar em lume brando corn o tacho 
tapado até que a carne esteja macia, o que leva 
cerca de 2 horas. Passe o molho por um 
passador e sirva a carne cortada em fatias finas 
e acompanhadas corn puré de batata. 

Broas da Avôzlnha 
InCUEDItnTCS: 

1 kg de farinha de trigo; 250 g de farinha de 
miUio branco (joeirada); meia colher, das de 
café, de erva doce; uma colher, das de châ, 
de canela empô; 200g de nozes (moidas e em 
bocados); 250 g de amêndoa (pelada, pisada 
e em bocados pequenos); 500 g de mel de 
abelha; 500 g de açûcar mascavado (de 
cana); meio litro de azeite muito fino 

(OtlEECCflO: 
Pôe-se ao lume o azeite corn o mel, o açücar e em 
estando quase a ferver juntam-se: ^ nozes, a 
amêndoa, a canela e a erva doce. À parte num 
alguidar pôem-se as farinhas a que se juntam dois 
decilitros de âgua moma corn um grama de sal 
derretido, juntando a seguir os outros produtos que 
se ferveram, e que devem estar fervendo mexendo-se 
e amassando-se, até estar a massa em condiçôes de 
fazerem broas redondas, que devem ser um pouco 
altas, porque nâo levantam, indo ao forno a cozer 
em tabuleiros untados de azeite, podendo ficar mais 
ou menos tostados conforme se desejar; hâ quem 
goste delas torradas, ou sô um pouco tostadas. 
Depois de prontas envolvem-se corn açücar refinado 
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Para nos enviar a sua assinatura, 
oportunidade de emprego ou qualquer 
outra informaçào: 

(416) 538-0084 
(416) 538-0940 

[l^DîiOSiSDs info@omilenio.com 
(§®[T[r©0®g 1087 Dundas St. W. 

Suite #103 
Toronto, On, M6J 1W9 
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MISCELâNIA 

Crônica de Coimbra Por: 
Dra. Lucinda 

Ferreira 

Ser bom/a e ter uma aima nobre. Sim ou nâoP 
Jâ disse algumas vezes que ninguém 
apresenta coisas novas. Todos 
aprendemos uns corn ou outros. A 
diferença é que somos todos ünicos! 
Resultamos do que herdamos. Da 
educaçâo. Do ambiente em que 
crescemos. Das opçôes que fazemos 
em liberdade. Entâo, pelo crivo dos 
nosso valores, surgem os nossos 
interesses - pensamentos, palavras 
e...acçôes. 
Hoje, estou aqui para partilhar a 
reflexâo que me surgiu hâ dias, 
quando durante uma semana, vivi em 
Alvoco da Vârzea. Alvoco da Vârzea 
tem aproximadamente 200 pessoas. 
Fica numa Vârzea verde, repartida 
aos bocadinhos e atravessada pelo rio 
Alvoco. 
Ouvem-se os pâssaros e os chocalhos 
dos rebanhos que pastam em todas as 
propriedades, livremente. A noite cai 
râpida e tal como os textos latinos que 
traduzi na adolescência, no ar anda 
um cheirinho a fumo que sai das 
chaminés em pedra, muitas ainda 
cobertas de lousa. 
Sô destoa, o roncar agressive dos 
carros, que à noite regressam a casa, 
numa velocidade exagerada, nâo 
respeitando nem animais, nem 
idosos... que atravessam a aldeia. 
Bern, entâo é neste ambiente, que 
gosto de explorar e palmilhar a pé a 
terra e que num cantinho, meditava 
assim; 
- Porquê ser bom? 
- O que é uma “aima nobre”? 
- Quai a razâo porque devemos ser 
bons, generosos, amar o proximo ou 
nos entregarmos aos outros? 
Reparo que: 
- Os mansos sâo obrigados a engolir 
todas as desconsideraçôes... 
recriminaçôes injustas... comentârios 
feitos pelos intolérantes... atrevidos... 
pétulantes! 
- Os generosos sâo explorados pelos 
egoistas... 
- Os honestos correm o risco de ser 
roubados pelos ladrôes... 
Reparo ainda na realidade 
circundante e que observo? 
- Quando alguém é empreendedor, 
criativo, bom, os médiocres por 
inveja, tudo fazem para o destruir! 
Traiçôes, calûnias, isolamento... tudo 
acontece para acabar corn o 
“incômodo”. Quanto mais admiram 
alguém no seu intimo, mais o 
caluniam. 
Nunca vi atirar pedras a uma ârvore, 
sem fruto! Nâo é? 
- Na politica é admirado quem 
despreza, mente e sabe manejar os 
outros. 
- Nos debates... vence quem é capaz de 

se impor... 
- na televisâo, agrada quem diverte, 
seja a que preço fôr e... por ai adiante. 
Para os que acreditam, dir-se-â: no 
fim, os bons serâo recompensados por 
Deus; os malvados, julgados corn 
justiça e... condenados! 
Mas., cientificamente, para os que 
nâo acreditam, que justificaçâo 
bavera para... quern quer ser bom... 
quem é bom? 
Primeiro, sabe-se que nâo hâ ganhos 
nem perdas, quando se é bom. 
Mas nâo podemos negar que é 
somente por dâdiva, que gostamos de 
alguém (nâo falo nas relaçôes 
interesseiras que nâo contêm pingo 
de amor ao outro...) 
Também nâo hâ, quem nâo queira o 
bem para seu prôprio filho. Se existe, 
é excepçâo. (A biblia diz; Se voces que 
sâo maus e o vosso filho vos pede pâo, 
nâo dareis uma pedra ... ). 
Sabemos e sentimos que hâ quem 
queira muito â natureza, aos animais, 
aos amigos, â sua terra... 
Na realidade, sabemos que “este bem 
querer” gratuito, imotivado, livre, 
original, faz parte da natureza 
humana. A alegria profunda nasce de 
gestos generosos muito simples! 
Se nâo fosse a capacidade de DAR de 
todo o seu humano, nâo haveria 
Progresso! 
O homem tem necessidade de se 
transcender para SER! Isso conforta- 
o no silêncio do seu coraçâo. Todos 
certamente jâ o experimentâmos. 
O contrârio é a preversâo total: 
comprazer-se no mal do outro. Esses 
jâ esqueceram tudo. Até: “Quem corn 
ferros mata, corn ferros morre...” 
“Nâo te regoziges corn o mal do 
vizinho, porque o teu jâ vem a 
caminho”, etc, etc... 
Por isso, mesmo que nâo haja 
nenhuma razâo, para seu prôprio 
BEM, seja bom. Generoso. Partilhe. 
Dê nem que seja uma palavra, um 
sorriso, sem esperar nada em troca, 
pois grande serâ a sua riqueza! (Nâo 
ria. Expérimente e verâ). 
Sobre o segundo ponto da minha 
reflexâo: o que é ser uma Alma 
Nobre? Primeiro, na linguagem 
corrente dos meios de comunicaçâo e 
até entre nos, jâ nem se usam certos 
termos, como Alma Nobre! Se nâo se 
usam, como imaginar a pessoa de 
Alma Nobre? Sabemos, felizmente, 
que em todas as classes sociais, hâ 
gente de Alma Nobre! 
Infelizmente o contrârio. Aimas 
Mesquinhas também existera. Mas 
quais serâo os atributos de uma 
“Alma Nobre”? 
- uma Alma Nobre tem 

Aqui veio o Manuel 
Que provou azeite AZEITEIRO 

^ fi □eixou escrito num papel f 
Que em qualidade é o primeiro 

tempo, alegria, energia, riqueza 
interior para dedicar aos outros! 
- nâo se preocupa apenas com os sens 
interesses, com o seu ego. Nâo se 
encerra em si mesmo. 
- uma Alma Nobre é generosa. Muito 
mais do que aqueles generosos e 
honestos, mas de horizonte mental 
limitado, pensando que sâo os ünicos 
possuidores da verdade. Hâ uma 
generosidade intelectual, uma 
abertura mental e uma grande 
capacidade de compreensâo do 
universo e aceitaçâo do outro na 
Alma Nobre. 
- O maior indicador de Alma Nobre é 
nâo se sobrevalorizar e ter a 
humildade de aprender com todos e 
ser sempre agradecida! 
No lado oposto, a Alma Mesquinha sô 
vê as suas netas. Justiça é tudo que 
lhe é vantajoso! Comete injustiça 
facilmente, contra quem a impede de 
atingir os seus objectivos, os seus 
ardentes desejos. Odeia, insulta, 
calunia e vinga-se de quem se lhe 
atravessa no caminho... 
Na realidade, a Alma Nobre procura 
atingir metas, mas nâo odeia o seu 
adversârio. Perdoa. Nâo esconde 
ôdios e vinganças. Respeita todos, 
reconhendo-lhes o seu valor e 
dignidade. Acabada a luta, tudo se 
esquece. 
A Alma Mesquinha confunde 
orgulho com dignidade. Orgulho é 
pôr-se acima dos outros. Dignidade é 
saber que certas qualidade têm valor 
e pelas quais nos devemos bâter. 
Nunca a dignidade se rebaixa a 
cometer acçôes ignôbeis e nâo 
suporta que os outros sejam 
humilhados. Obrigados a cometê-las! 
Uma aima nobre, quer à sua volta, 
aimas livres! Expôe claramente as 
suas ideias e gosta de ouvir as 
objecçôes aos seus programas, ditos 
com franqueza. Atrai os outros. 
Governa por consenso. Estimula e 
convence. Todos sabem que nâo hâ 
armadilhas. As regras do jogo sâo 
claras e respeitadas por todos! 
Sâo premiados os que merecem. Os 
que necessitam sâo repreendidos com 
justeza. A harmonia interior e o 

Dra. Lucinda Ferreira 

R. da Mesericôrdia n°9 

Conchada 3000-280 Coimbra 

PORTUGAL 

equilibrio intimo, conseguidos pelo 
exercicio e disciplina continua, sâo o 
segredo da Alma Nobre, acessivel a 
quem desejar atingir este ideal! 
Cavaleiros sem medo e sem mâcula, 
cheios de tenacidade e coragem 
moral, lutando na solidâo e na^ 
adversidade, certamente que existera 
muitos por ai! 
... pelo menos potencialmente dentro 
de todos nôs existe essa personagem â 
espera de desabrochar. ... E sô 
desencadear esses valores, mexer os 
cordelinhos e lentamente o mundo 
ficarâ mais NOBRE. 
Os titulos de nobreza podem e devem 
ser escritos a fogo, dentro-dos nossos 
coraçôes e deixados como herança 
invencivel, a todos os nossos 
vindouros. 
Esta meditaçâo dâ-nos pistas vârias, 
para mais uma aventura dentro de 
nôs mesmos. Gostamos de desafios? 
Pois bem. Hâ que realizar esse ideal 
para Todos nôs, em qualquer lugar, 
hoje mesmo. 
... e se a ignorância é muitas vezes a 
causa do nosso insucesso, os dados 
estâo lançados. 
Nada acontece por acaso. 
“Quando o discipulo estâ pronto, o 
Mestre aparece” - diz-se. (Claro que o 
Mestre nâo sou eu. Antes lhes 
agradeço a oportunidade da partilha 
e desta paragem para estar convosco). 
Agora nâo temos desculpa. O 
programa é exigente. Quem aceita a 
caminhada? Uma grande viagem 
começa sempre pelo primeiro passo... 
(Jâ o disse algumas vezes). Eu 
também nâo gostaria de reprovar 
neste “exame” pouco fâcil... 
...mas ... vamos a isto? 
Aquele abraço, câ de Portugal. 

sempre 

1551 Eglinton Ave. W. 
920 Bloor St. W. n 

roHcoBn 
FURXITURE & ^\I’PLE\NCES 

A Venus Creations 

fEüÜSCREATiûi 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 

n Tel.: 416-789-1498 
Tel.: 416-538-6788 
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ESTUDANTES MADEIRENSES DE 
TORONTO, CAMPESES DE FUTEDOI DE 5 
NA FESTA 00 DESPORTO DA MADEIRA 
Continuaçâo da la pàgina 

Mais uma vez a convinte do Secretârio 
Regional da Educaçâo da RAM, Dr. 
Francisco Fernandes, e do Gabinete 
Fscolar da Regiâo Autônoma da 
Madeira, participamos pelo segundo 
ano consecutivo nos Jogos Fscolares de 
RAM, jogos em que os filhos dos 
imigrantes da diaspora -do Brasil, 
Inglaterfa, Africa do Sul, Namébia, 
Venezuela, Australia e Canada. 
O Canadian Madeira Club- Casa da 
Madeira Community Centre apoiou 
financeiramente a équipa de futebol de 
5 do Canada, que teve a direcçâo do 
treinador Julio Gouveia e como 
assistente, Rosa Gouveia. A équipa foi 
constituida pelos jogadores Evan de 
Jesus, Jason Pedra, Claudio Abreu, 
David Martins, Eric e Michael 
Encarnaçào, Marco Rego, Jason Sousa 
e Jason Gouveia. O convite para a 
nossa participaçâo foi endereçado ao 
Conselheiro das Comunidades 
Madeirenses, José Mario Coelho, em 
Toronto. Logo em Toronto, José Mario 
Coelho transmitiu-nos a convicçâo de 
que este iriamos vencer. Corn fé e 
esforço, assim aconteceu! 
Assim, decorreu o Torneio: 
Na quarta-feira, dia 15 de Maio, 
jogâmos O primeiro jogo corn a équipa 
favorita, a do Sâo Roque. A primeira 
parte terminou corn o resultado de 1-0, 

golo de Jason Gouveia. 
No decorrer da segunda parte, o 
Canada marcou golo atrâs de golo 
conseguindo uma vitôria fâcil e 
inesperada, por 7-0! 
Na quinta-feira, o segundo jogo às 
llhOO, corn o liceu Jaime Moniz. 
Vitôria do Canada, por 4-0. Também 
na quinta-feira às 17h00, ganhâmos à 
Escola Gonçalo Zarco, por 2-1. 
Classificâmo-nos, assim, para as semi- 
finais, que teve lugar na sexta-feira, 
corn a équipa de Machico. Na sexta- 
feira chovia muito e o campo estava 
totalmente cheio de âgua e lameiro, em 
condiçôes nâo favorâveis à nossa équipa 
do Canada, pois nunca jogamos em 
lameiro. 
O Machico, uma équipa goleadora, jâ 
tinha marcado 18 golos no Torneio. O 
Canada optou por um jogo defensivo e 
tentar marcar no contra ataque. 
O resultado era de 2-2, corn menos de 2 
minutos para acabar o jogo. Jason 
Sousa, de livre pôe a bola no pé de 
Marco Rego e, este, sem hesitaçôes 
enfiou a bola na balisa do Machico... 
Grande vitôria do Canada! No sâbado, 
jogâmos a final corn a équipa de E.P.F. 
(Prisioneiros). Também neste jogo o 
resultado foi sempre uma incerteza. 1-0 
para o Canada, depois 2-0, e logo de 
seguida, 2-1. Jâ na segunda parte, a 8 
minutos para acabar a partida, Jason 

ROLSAS DE ESTUDO 
Concurso para a concessâo 
CAté 25 de Maio de a0013 

Cursos de Preparaçâo Profissional coin très Secçôes 
(Ensino bàsico, secundàrio e especial + teôrica e 
pràtica/profissional corn 8 horas diârias x 20 dias 
semana, 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". 

COMPLEMENTARY 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. 
HORARIOS: Sâbados - 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. 

Reginaido de Meio Carlos Mendes 
4nB-653-nS^5 4n6-535-OSB5 

Pedra, o melhor marcador do Torneio 
corn 7 golos, rematou a bola corn o seu 
potente pé esquerdo para o fundo da 
balisa do EPF e, assim, garantia a vitôria 
do Canadà nos Jogos Escolares ' 2001 na 
RAM. No fundo, quem ganhou mais foi 
a populaçâo da Ilha da Madeira, pois 
puderam ver e aplaudir os filhos dos 
imigrantes, populaçâo que, por outro 
lado, proporcionou uma belissima 
estadia a todos nôs. 
Na terça-feira, dia 15 de Maio, o 

medalhas em vârias modalidades do 
atletismo. Era bonito ouvir os filhos dos 
madeirenses a falar em português corn 
aquela pequena pronüncia madeirense. 
Ral como disse o responsâvel Antonio 
Jorge Andrade, na sua menssagem: 
"Esta Pesta do Desporto Escolar que, 
desde o ano passado, tem a presença dos 
filhos dos nossos imigrantes, enche-nos, 
a todos, de muito orgulho". 
recentemente havia um certo medo de 
viajar para a Madeira devido ao 

Cansados, enlameados mas felizes. 
Missâo cumprida! 

espectâculo da abertura dos Jogos 
Escolares no Estâdio dos Barreiros, corn 
a participaçâo de cerca de 7.000 
estudantes de todas as partes da 
Madeira e Porto Santo. E, no 
encerramento, o desfile de todas as 
équipas e a actuaçào da Banda 
"Santamaria". Um espectâculo 
admirâvel. Este ano, houve muita 
alegria na comitiva da Africa do Sul, 
pois, as suas équipas conquistaram 12 

aeroporto. Agora, tudo isso é histôria. 
Corn os seus novos 52 tùneis para 
facilitar o transporte, o novo Aéroporto 
Internacional da Madeira, sem dùvida 
um dos melhores que jâ vi, despertou o 
interesse dos filhos dos imigrantes, 
particularmente, os estudantes dé 
Toronto. A Madeira continua a ser a 
Pérola do Atlântico. 
Muito obrigado a todos. 

Jûlio Gouveia - Treinador 

Solidariedade para corn a fami'lla dos 
jogadores José Rocha e Miranda, 
do Santacruzense da Madeira. 
Um grupo de amigos de 
Massachusetts/USA, oriundos da 
Madeira, realizam no proximo 
domingo, dia 20, no New Bedford 
Sports Club, um jantar de 
solidariedade e angariaçâo.de fundos 
para as familias dos inditosos 
jogadores do Santacruzense, José 
Rocha e Miranda, que morreram 
num desastre, apôs um dos treinos do 
clube. 
Para quem quiser participar ou 

enviar donativos, podem fazê-lo 
enviando para a Direcçâo do New 
Bedford Sports Club, no 1790 
Acushnet Ave., New Bedford. 
Informaçôes pelo telefone: 1-781- 221- 
5662. Os donativos serâo entregues 
pessoalmente às familias do José 
Rocha e do Miranda, pelo 
Conselheiro das Comunidades 
Madeirenses nos Estados Unidos, 
Joào faria. Antecipadamente gratos 
em nome das familias enlutadas. 

o fio da meada 
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Rafael é do Porto ou do Boavista? Ta 
bem, deixa! Para jâ é do Paços de 
Ferreira e, a seguir, do Pinto da 
Costa! O resto é conversa para 
vender jornais...! Até porque este 
Rafael nâo é pintor... 
E, para nâo desestabilizar a tradiçâo, 
Pinto da Costa contratou o Costinha, 
do Monaco, a custo zero. Da 
segunda divisào para França e, no 
"bico da cegonha" de França para a 
la. Liga. Ah, grande Costinha, jâ 
chegâste a Costa... 

Pena e Déco andaram â "trancada" 
entre si, no jogo Beira Mar-Porto. 
Brazucas em dia de Carnaval? 
Que é isso? Nâo estâo em "Black- 
out"? Ai,, se O Pinto da Costa os vê e 
ouve... 

No Restelo, o PRJorge Sampaio foi 
insultado pelos adeptos azuis. Jâ um 
présidente nâo pode ser do Sporting? 
As paixôes clubisticas nâo perdoam 
nem a "Cristo". E, o PRJorge 
Sampaio foi ao Restelo para 
homenagear as velhas-glôrias do 
Belenenses, campeôes de 1945/46, 
José Sério, Feliciano, Artur 
Quaresma, José Pedro, Mario Sério e 
Manuel Andrade, nâo para ver o 
Sporting. Sim, até porque o 
Sporting... poucos o viram! 

Em Paris, os "benficas" venceram o 

Paris St. German, por 5-4, através da 
marcaçâo de grandes penalidade. 
Ganharam, assim, a Taça 
Amizade'2001. Devem a "Taça 
Amizade" ao jogador a quem mais 
"nomes feios" chamam: o Bossio, 
guarda-redes que defendeu as 
"penalidades" que iriam "penalizar" o 
Benfica e que "penalizaram" o PSG. 
Enfim, "câ se fazem, câ se pagam"... 

O S.L. e Benfica também ganhou a 
"Taça Encaixe", pois, mesmo na mô 
de baixo, os "benfiquistas" meteram 
na SAD-S.L.Benfica 7,4 milhôes de 
contos! Foi um encaixe â Bossio... Se 
o Benfica estivesse no topo, era sô 
encaixar e andar... E este encaixe é 
daqueles que... Vale! 

As mulheres estâo realmente em 
IGUALDADE de direitos e nâo sô! 
No jogo de futebol entre o Escola 
Futebol Clube, de Molelinhos, e o 
Cadima de Cantanhede foi um 
pandemônio nos ùltimos mînutos, 
corn as bonitas jogadoras â 
"pancadaria"...! Desde insultos ao 
puxâo de cabelos, passando por tudo 
o resto que é apanâgio dos homens, 
elas de tudo ofereceram a quem teve 
o "privilégio" de ver o jogo a contar 
para o Campeonato Feminino de 
Futebol de 11. Isto, porque a arbitra, 
Ana Joaquina Vieira, da A.F. do 
Porto, e suas auxiliares, tomaram 

decisôes que nâo agradaram às 
jogadoras do Cadima... A arbitra e 
suas auxiliares foram parar ao 
Hospital. Toma que é para 
aprenderem... 

Todos iguais, todos diferentes! As 
novas directrizes da Federaçâo 
Italiana de Futebol dâo aos clubes o 
privilégio de jogarem corn os 
jogadores que entenderem -VIA 
LIVRE AOS ESTRANGEIROS-, 
abolindo as distinçôes entre 
jogadores da Uniâo Europeia e os 
extracomunitârios. Quem sabe se nâo 
vamos ver uma équipa italiana 
composta por 11 brasileiros ou 11 
argentinos? E a LEI DA 
IGUALDADE a prevalecer... 

A "dança" de entradas e saidas de 
jogadores nos très grandes (?) jâ 
começou. Segundo noticias (ou 
bocas?) vindas a püblico, o 
BENFICA conseguiu jâ a contrataçâo 
do "inglês" Luis Boa Morte e dos 
"italianos" Marco Caneira e Paulo 
Costa. O Mantorras também jâ 
"encaixou" na Luz (ou ex-Luz?)...! 
Bom, temos a sensaçâo que o 
Benfica'2002 vai alinhar corn 1 
guarda-redes... e 10 médios atacantes! 

O BOAVISTA que, parece, perdeu o 
"contratado" Rafael, nâo abdicou do 

Glauber, também do Paços de 
Ferreira. Embora as relaçôes entre os 
"pacenses" e os "boavisteiros" tenham 
ficado em "banho Maria", as 
conversaçôes sobre a trasferência de 
Glauber prosseguiram. O 
GLAUBERtrotter dos "futebois" vai 
mesmo até ao Bessa... 

O lider do movimento "Por um 
Sporting renovado". Subtil de Sousa, 
criticou o présidente "leonino" por 
ter jâ anunciado, a dois anos e meio 
de distância, que nâo se recandidata. 
"O clube tem custos elevadissimos, 
muita gente na SAD e uma estrutura 
muito pesada. 
Isto précisa de ser analisado, senâo o 
Sporting caminha para um beco sem 
saida. O Sporting estâ quase 
ingovernâvel". Que subtil, este 
cavalheiro... 

O SPORTING jâ decidiu a saida de 
Acosta e a dispensa de Edmilson, a 
"transferência" de Kirovsky e as mais 
que provâveis mudanças de Tonito, 
Bino e Quim Berto. Por outro lado, 
garantiu a continuidade do guarda- 
redes Nélson até 2005, nâo vâ o 
Schmeichal... tecê-las! 

Curioso! Agora que o Sporting 
iniciou as obras do seu novq Estâdio 
e que o Benfica decidiu deixar a Luz 
e erguer um outro "santuârio" para 
75 mil pessoas, é que os seus 
dirigentes e o présidente da Câmara 
Municipal de Lisboa, Joâo Soares, 
estâo a pensar "muito a sério" no 
propagandeado Estâdio 
Municipal!?... E boa, nâo é? 

1785 St. Clair Ave., West, Toronto 

Nâo percam os SALDOS DE PRIMAVERA 

em West York Chev-Olds, corn condiçôes especiais 

de financiamento e grandes descontos. 
CHEV-OLDS 

Extraordinâria selecçào de carrinhas de carga e passageiros, 
Pick-up's e camiôes prontas para entrega. 

Varies "Blazer" e "4 x 4's" no vos de 2000 a preços reduzidos 

CHEVROLET 

0ID5M08ILE 

Contacte Victor Maciei ou 
Marcos Vinicios em 

WEST YORK Chev-Olds, 
'ITSS St. Clair Ave., West. Web: ’ 

E-mail 
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dâassi<(ticaçâû 
Equipas J V E D M S P 

1B0AVISTA 32 22 8 2 60 18 74 
2 FC PORTO 32 22 4 6 66 25 70 
3$P0RTINfi 32 18 5 9 55 36 59 
4 SP. BRAGA 32 16 9 7 55 42 57 
SBEEENEMSES 32 14 10 8 42 31 52 
6BENFICA 32 15 7 10 49 39 52 
lilNIftOmRIA 32 13 n 8 40 38 50 
8BEIRA-MAR 32 14 6 12 42 45 48 
BRFiRREiRA 32 12 11 9 44 34 47 
lOMARfTIMO 32 11 7 14 33 36 40 
ilSAlGUEIBOS 32 12 3 17 38 54 39 
12ALVERCA 32 11 6 15 41 49 39 
13FARENSE 32 9 9 14 36 46 36 
14GUIMARilES 32 8 9 15 40 48 33 
ISGILBICENTE 32 8 7 17 28 39 31 
16CAMP0MAI0R. 32 6 11 15 27 5 6 29 
17BESP.AVES 32 4 9 19 27 61 21 
18EST.AMAOORA 32 4 6 22 25 51 18 

Resultadosi Iroximaiornada 
(32® jornada) 

Sporting - Paços Ferreira, 1-3 
FC Porto-Uniâoleiria, 3-0 

Farense-Maritimo.1-2 
V. Guimarâes - Cnnponiaior, 3-0 

Mverca - Beienenses. 0-3 
Desp. Aves - Est. Amadora, 3-2 

Beira-iWar - Sp. Braga, 3-0 
Gil Vicente-Benfica, 3-0 

Salgueiros - Boavista, 1-5 

* CL 
PORTUCUCSfl DÊ fUTQBOL 

PROPISSIOnftL 

CD 

(33“jornada) 
Boavista-Desp. Aves 

Maritimo - Vit. Guimarâes 
Farense-Sp. Braga 

Paços Ferreira-Alverca 
Beienenses-Gil Vicente 

Benfica-Saigueiros 
Uniâo leiria-Beira-Mar 

Campomaiorense - Sporting 
Estreia da Amadora - FC Porto 

elhores lilarcaclores 

Renivaldo Jesus TENA" (FC Porto) 

Pierre VAN HOOIJDONK (Benfica) 
RAFAEL Dias (Paços Ferreira) 

16 gol©3 
HASSAN Nader (Farense) 
Joâo Tomâs (Benfica) 

14 gtDliOS 
Miki FEHER (Braga) 
Alberto ACOSTA (Sporting) 
Marcos Nangi "MARCÂO" (Beienenses) 

11 golds 
EDMILSONLucena(Braga) 
ZÉROBERTO(Braga) 

EricGomes"GAÛCHOr(EstAmadora) 
RICARDO SOUSA (Beira-Mar) 
Carlos Ventura "DUDA" (Boavista) Brasil 
Wanderlei Silva "DERLEI" (Uniâo Leiria) 

RILHAS 
em Toronto 

O conhecido futebolista-treinador-fadista, 
RILHAS, esta de novo em Toronto, 
junto da familia, para gozo de 
merecidas férias, apôs uma época 
ârdua na Libia, onde é responsâvel 
pelo futebol das camadas jovens. 
Rilhas, esteve em Lisboa, para tratar 
de um possivel protocole corn o S.L e 
Benfica, para treino de jovens, e 
também corn os responsâveis da 
Selecçâo Olimpica de Portugal, para 
um intercâmbio entre as selecçôes 
olimpicas de Portugal e da Libia, o 
que lhe permitiu dar "uma olhadela" 
ao futebol português e, em especial, 
ao do Benfica. 
Conversaçôes iniciadas mas... nâo 
concretizadas. E precise aguardar... à 
portuguesa! Conversâmes corn o 
Rilhas, quando nos visitou na 
Redacçâo de O Milénio. 
-Rilhas que fazes na Libia, realmente? 
-Sou o Director Técnico, responsâvel mâximo pelo 
desenvolvimento das camadas jovens de futebol na 
Libia. Também sou o treinador principal da 
Selecçâo Olimpica da Libia. E um trabalho dificil, 
corn graus de dificuldades gérais, mas que vou 
levando muito a sério e, estou convencido, corn 

agrado. Pelo menos os responsâveis da bola libia 
estào satisfeitos corn o meu trabalho. Por isso, a 
minha continuaçào... 
-E corn mais responsabilidades em relaçâo a anos 
anteriores...? 
-Sim -Concordou Rilhas, prosseguindo.-, além da 
Selecçâo Olimpica, tenho a meu cargo, todas as 

camadas jovens, sub-15, 16, 17, 18 
anos, respectivamente. Muito 
trabalho, mas a meu gosto, como 
sabes! 
-Como viste o Benfica? 
-Nem me fales nissol-Disse, convicto.- 
Estive lâ, conversei corn o Simôes 
por causa do protocolo, conversei 
corn o Tony sobre o futuro de "tudo 
aquilo" mas sô pela rama... E mau 
demais para ser verdade! Olha, 
trouxe um equipamento à Benfica 
para o meu neto... Nâo deixei de 
gostar de futebol nem de ser 
benfiquista, claro! 

Rilhas, sempre igual a si prôprio. No 
fado ou no futebol, nâo desarma. 
Este fim-de-semana vai cantar o fado 

ao "seu" First Portuguese. Logo que termine as 
férias torontinas, parte para a Libia, onde o espera 
uma grande tarefa. Encaminhar jovens na prâtica 
do futebol e dirigir a Selecçâo Olimpica de futebol 
do pais. Se houver acordo em Portugal, lâ irâ corn 
os seus "putos" praticar e aprender. 
Se o mundo é redondo, o do Rilhas é uma... 
autêntica bola! JMC 

TORONTO SUPRA vencedor 
A équipa luso-canadiana Toronto Supra, 
participou e venceu o Torneio "Stadium- 
CFMT/TV", ganhando os dois jogos que 
disputou: bateu o 777 Soccer Club, por 3-1 e, o 
Benfica de Toronto, por 3-2. 

Estes jogos e resultados sâo animadores para a 
équipa, uma vez que, em breve, o Toronto Supra 
inicia o campeonato CPSL-Canadian 
Professional Soccer League, em representaçâo 
da Comunidade Portuguesa. 
Para informaçôes, contactem: 416-251-6680. 
Dêem o vosso apoio ao futebol! 

PORTUCUESa DE fUTEbOL 
pROEissionai 

(Zâassificaçâû TZ^sultados 

ISANTACLARA 

2VARZIM 
3VIT.SETÜBAL 
4MAIA 
5PENAFIEL 
6 RIO AVE 
INAVAl 
8 NACIONAL 
9ACAREMICA 
10 ÜNIAO LAMAS 
iOVARENSE 
12LEÇA 
13 CHAVES 
14ESPINH0 
15 MARCO 
16FELGHEIRAS 
17IM0RTAI 
18 FREAMUNOE 

32 61 
32 60 
32 58 
32 58 
32 57 
32 54 
32 48 
32 48 
32 45 
32 41 
32 41 
32 39 
32 37 
32 35 
32 33 
32 30 
32 27 
32 23 

Académic8-RioAve,1-1 
leça-Ovarense.0-0 

Imortal-Felgu8iras.3-0 
Varzini-Nacional,3-2 

Freamuade - Santa Clara, 1-2 
Uniâo Lamas - Deso. Chaves. 2-2 

Marco-Mala, 14 
Penafiel-Naval, 0-1 

SD. Espinho - Vit. Setûbal. 0-1 

3T ^^cznada 

Santa Clara -Académica^ 
leça-Vit. Setûbal 
Ovarense-lmortal 
Felgueiras-Varzim 

Nacional - Freamunde 
Bio Ave-Uniâo Lamas 
Desp. Cbaves-Marco 

Maia - Penafiel 
Naval-Sp. Espinho 

XVzeit:e 

QZtITtIPO 
a seu melhor companheiro 

0 Sporting 
ganha a 
Supertaça 
Cândido de 
Oliveira 
Coimbra - O l^orting conquistou ont^m, pela 

a Supe ~ 
âo derrotar o FCf Porto por 1-0, na finalissima 
quarta vez, a Supertaça Cândido de Oliveira, 

da prova, ediçào 1999/2000, disputada no 
Estâdio Municipal de Coimbra. 
Depois de se terem registado dois empâtes nos 
dois anteriores encontros (1-1 nas Antas e 0-0 
em Alvalade), houve que se recorrer a um 
terceiro embate, desta feita em campo neutro, 
cujo resultado foi favorâvel aos "leôes". 
O tento solitârio do encontro foi apontado 
ainda no decorrer da primeira parte, quando 
Acosta converteu uma grande penalidade, 
apontada aos 32 minutos. 

Resumo: 
7. FC Porto 77 
2. porting 4 
3. Benfica 3 

Boavista 3 
5. Guimarâes 7 

vitôrias 
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DESPORTO 

Campeonato Nacional de Futebol - QQ (^OwOsâcË) 
O. 

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

J IP 

36 74 
36 67 
36 62 
36 60 
36 60 
36 57 
36 53 
36 50 
36 49 
36 47 
36 47 
36 45 
36 43 
36 43 
36 39 
36 38 
36 38 
36 37 
36 37 
36 35 

Resultados 
Ermesinde - Gondomar. 0-0 
Infesta - EspoSende, 2-3 
Fafe - Famalicào. 0-2 
Moreirense - Sandinenses, 1-2 
Vilanovense - FC Porto "B”, M 
Lourosa - Bragança, 1-0 
Paredes - Trofense, 3-1 
Vizela - Pevidém, 5-0 
Canelas Gaia - Leixôes, 1-1 
Sp. Braga "B” - Sào Joào Vér, 1-0 

37" Jornada 
Ermesinde - Sào Joào Vêr 

Gondomar - Infesta 
Esposende - Fafe 

Famalicào - Moreirense 
Sandinenses - Vilanovense 

FC Porto "B" - Lourosa 
Bragança - Paredes 
Trofense - Vizela 

Pevidém - Canelas Gaia 
Leixôes - Sp. Braga "B" 

CL IKQpüIPA JJ IP 

I OLrVEIRENSE 34 
2SP.COVILHÂ 34 
3SANJOANENSE 35 
4 FEÏRENSE 34 
5SP.POMBAL 34 
6 0LI.BAIRRO 34 
7AC.VISEU 34 
8 FATIMA 34 
9 TORREENSE 34 
lOALCAINS 34 
II MARINHENSE 35 
12 U. COIMBRA 34 
13 VILAFRANQL1EN.34 
14 CALDAS 

15ARRIFANENSE 

16 TORRES NOVAS 

17CUCIJJÀES 

18 AGLEDA 

19 LOIJRINHANENS.34 

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

37" Jornada 
Vilafranquense - Feirense 

Agueda - Fatima 
Oliveirense - Lourinhanense 

Sp. Pombal - Uniào de Coimbra 
Sp. Covilhà - Alcains 

Académico de Viseu - Caldas 
Torreense - Cucujàes 

Torres Novas - Oliveira do Bairro 
Marinhense - Arrifanense 

Folga: Sanjoanense 

LOURINHANENSE, AGUEDA E CUCUJAES DESPROMOVIDOS A III DivisAo. 

O. XfQpCPi^ 

1 PORTIMONENSE 
2 U.MADEIRA 
3 BARREIRENSE 
4 SEIXAL 
5 MACHICO 
6 LOULETANO 
7 ATLÉTICO 
8 ESTORIL 
9 0PERÀRIO 
10 CASA PIA 
11 CAM. LÔBOS 
12 BENFICA B 
13 MARITIMO B 
14 OLHANENSE 
15 SPORTING B 
16 CAMACHA 
17 MICAELENSE 
18 ORIENTAL 
19 SESl.MBRA 
20 LUS. ÉVORA 

J IP 

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

75 
62 
58 
58 
57 
56 
54 
52 
52 
50 
50 
50 
49 
49 
47 
45 
40 
31 
28 
21 

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

37“Jornada 
Louletano - Benfica "B" 

Olhanense - Uniào da Madeira 
Câmara de Lobos - Casa Pia 

Seixal - Sporting ”B" 
Micaelense - Maritimo ”B” 

Atlético - Machico 
Operario Desportivo - Estoril-Praia 

Lusitano de Évora - Sesimbra 
Barreirense - Portimonense 

Camacha - Oriental 
PORTIMONENSE PROMOViDO À II LIGA. 

I LUSITANO ÉVORA, SESIMBRA E ORIENTAL DESPROMOVIDOS À III DIVISÂO. 

impi iional de F^ut^ebol - QQQ 
Serie A Serie B Serie C Serie □ Serie E Serie F 

CIL Xiq^IDIIlPA 

1 TAIPAS 
2 JOANE 
3 MARIA FONTE 
4 SERZEDELO 
5 LIMIANOS 
6 VIANENSE 
7 AMARES 
8 VALENCIANO 
9 VILAVERDENSE 
10 MONÇÀO 
11 FÀO 
I2TER.BOURO 
13 MONTALEGRE 
14 MERELINENSE 
I 5 NFVFS 
I6CABECEIRENSE 
17 MIRANDES 
18 P.SALGADAS 

32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
31 
32 
31 

69 
60 
58 
55 
48 
45 
45 
45 
45 
44 
43 
43 
39 
38 
36 
31 
29 
15 

Valenciano - Maria da Fonte, 2-0 
Fào - Merelinense, 2-4 
Amares - Vianense. 2-0 
Pedras Salgadas - Cabeceirense, 0-2 
Taipas - Mirandès, 5-0 
Vilaverdense - Montalegre. 0-0 
Neves - Serzedelo, 2-0 
Terras Bouro - Joane, 1-2 
Limianos - Monçào, 0-2 

\ ctipas i>ni 
CaU-om-iw 
ili'sim iinovKli 

>M(l(i a II Divisào B. 
mk'.s. I'cilras Sal^atlas 
Rrgii mais.  

CL S(QlUinPA 

1 VILA REAL 
2 P.RUBRAS 
3 DRAGÔES SAND. 
4 ESMORIZ 
5 REBORDOSA 
6 RIBE1RÀO 
7TIRSENSE 
8 PEDROUÇOS 
9 AVINTES 
lOAMARANTE 
11 T.MONCORVO 
12 LOUSADA 
13 LAMEGO 
14 FIÀES 
15 RIOTINTO 
16S.MARTINHO 
17 P.BRANDÀO 
18 LIXA 

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

66 
62 
54 
49 
49 
46 
46 
45 
43 
43 
43 
41 
41 
40 
38 
32 
28 
28 

Paços Brandào - Vila Real, 0-1 
Lixa - RioTinto, 1-1 
Sào Martinho - Lousada. 2-1 
Tirsense - Ribeirào, 2-2 
Pedras Rubras - Torre Moncorvo, 2-0 
Amarante - Dragôes Sandinenses. 2-0 
Rebordosa - Esmoriz, 0-0 
Lamego - Pedrouços, 0-2 
Fiàes - Avintes. 2-0 

Vila Ki-al v IVdrax Uiibras pn 
l.ixap I’avix Braiuiati ili'spro 

iiovidiis a II Dmsai) B. 

CL 

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

32 
32 

'32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 

68 
63 
62 
51 
50 
47 
46 
43 
43 
42 
40 
40 
39 
38 
36 
35 
23 
14 

Valecambrense - 01. Frades, 1-1 
Sourense - Avança, 2-1 
Guarda - Fomos Algodres, 5-2 
Penalva Castelo - Lousanense, 2-0 
Gafanha - Satào, 2-0 
Mirandense - Mangualde, 0-0 
Gouveia - Cesarense. 0-2 
Estarreja - Sào Roque. 2-0 
Anadia - Oliveira Hospital, 2-3 

a ] liispiial priimovidi) a 11 Divisai > B. 

CL XQiaillPA 

1 BENFICA CB 
2 BENEDITENSE 
3 EST.PORTAL. 
4 PORTOMOSENSE 
5 PORTALEGRENS. 
6FAZENDENSE 
7 PENICHE 
8 SERNACHE 
9 ALMEIRIM 
10 BIDOEIRENSE 
11 CARANGUEJEIR 
12 SERTANENSE 
13 U.TOMAR 
14 FERROVIARIOS 
15 MIRENSE 
I6U. SANTARÉM 
17 BOMBARRALENS. 
18 ALCANENENSE 

73 
66 
64 
54 
52 
51 
50 
49 
39 
39 
38 
36 
35 
35 
33 
28 
25 
23 

U. Santarém - Portomosense, 1-2 
Bombarralense - Alnieirim, 3-4 
Est. Portalegre - Caranguejeira. 1 -0 
Uniào Tomar - Semache, i -2 
Ferroviarios - Alcanenense. 3-1 
Sertanense - Peniche, 2-0 
Beneditense - Portalegrense, 2-0 
Fazendense - Benfica C. Branco. 1-3 
Mirense - Bidoeirense, 1-1 
Benin a Casti'lii Branni pnnnovidti a II Divisai) B. 
AleaneiU'iiv' i‘ BomliarraleiiMi despromovidos aos 

€L XQTTIDPA 

1 OL.MOSCAVIDE 
2 ODIVELAS 
3 MAFRA 
4 RIB,BRAVA 
5 CORUCHENSE 
6 AG.CAMARATE 
7 r MAIO 
8S.V1CENTE 
9SINTRENSE 
lOSAM.CORRElA 
11 PONTASSOLENS. 
12 PORTOSANTENS. 
13 ALCOCHETENSE 
14SACAVENENSE 
15CALIPOLENSE 
16 ELVAS 
17 LOUREL 
18 FAN HOES 

32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
>2 
32 
32 
32 
32 
32 

66 
66 
64 
50 
48 
47 
45 
44 
43 
41 
41 
41 
40 
40 
36 
34 
32 
20 

Olivais e Moscavide - Sào Vicente. 4-0 
Sinlrense - Sarnora Correia, 1-1 
Calipolense - Àguias Camarate, 0-1 
Mafra - Pontassolense, 2-1 
Odivelas - Alcochetense, 2-0 
Ribeira Brava - Sacavenense, 0-0 
Portosantense - 1° Maio, 2-0 
Elvas - Lourel, 5-1 
Coruchense - Fanhôes, 2-1 

I'anhiH’s des])roinovido aos re^ponais, 

CL atÇiiijinPA 

I PADERNENSE 
2AMORA 
3 PINHALNOVENS. 
4 VASCO GAMA 
5 0UR1QUE 
6 ESP. LAGOS 
7 JUV.ÉVORA 
8 ALMANSILENSE 
9 QUARTEIRENSE 
lOFUT.BENFICA 
II ESTRELAVN 
12 LUS. VRSA 
13 BEJA 
14 F.BARREIRO 
15 PESCADORES 
16CASTRENSE '' 
17 ALMADA 
18 PALMELENSE 

32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
31 
32 
32 
32 
32 
31 
32 
32 
32 

61 
6! 
56 
56 
55 
53 
50 
45 
44 
44 
44 
43 
42 
38 
37 
33 
24 
16 

Palmelense - Almansilense, 3-3 
Lusitano VRSA - Amora, 1-! 
Esperança Lagos - Beja, 4-0 
Almada - Futebol Benfica. 0-2 
Ourique - Castrense, 3-2 
Juv. Evora - Pescadores, 1 -1 
Est. Vendas Novas - Vasco Gama, I -4 
Fabril Barreiro - Pademense, 1-0 
Quarteirense - Pinhalnovense, 2-3 

PalmeliMiv e Almada despromovidos aos regional 

Philadelphia 76ers empata as 
séries com os Toronto Raptors 
Os Raptors, a vencerem por 2 jogos a 1 
permitiram que os 76ers empatassem os “play- 
offs”, no passado Domingo (84-79), com destaque 
para o seu jogador Allen Iverson e para o seu 
iançamento a 2:21 do fim que deram mais 3 
pontos aos 76ers e garantiram o empâte. 
O base dos Philadelphia 76’ers Allen Iverson foi 
eleito pela imprensa especializada o jogador mais 
valioso (MVP) da época regular da Liga Norte- 
americana de Basquetebol profissional (NBA). 
Iverson, que terminou a época regular como 
melhor marcador do campeonato, somou 1.121 
pontos e 93 (em 124) primeiros lugares, 
superando por larga margem o segundo melhor 
jogador, o extremo-poste dos San Antonio Spurts 

Tim Duncan (706 pontos e 18 primeiros 
lugares). 
O poste dos Los Angeles Lakers Saquille O’Neal, 
eleito o MVP na temporada passada, ficou em 
terceiro lugar nesta votaçâo. 
Com uma velocidade de execuçâo e um drible 
incomparaveis em toda a NBA, Iverson, com 
"apenas" 1,83 metros de altura, é o mais pequeno 
jogador da historia da competiçâo a ser 
premiado com o titulo de MVP da época regular. 
Pela segunda vez em très anos, Iverson terminou 
também a época regular como melhor marcador, 
com uma média de 31,1 pontos por jogo, 
superando em 17 ocasiôes a cifra de 40 pontos. 
Em Janeiro passado, Iverson estabeleceu o seu 
novo recorde pessoal em pontos marcados em 
apenas um jogo, contribuindo com 54 pontos para 
a Vitoria sobre os Cleveland Cavaliers, marca 
igualada em 09 de Maio nos "play-off da 
Conferêneia Este frente aos Toronto Raptors. 

Açores 
jornada: 

Maxlalena - Praiense, 2-1 
Santo Antônio - Santiago, 1-2 
Folga: Lusitânia 

1. Lusitânia 7 53 
2. Madalena 7 48 
3. St. Antônio 8 44 
4. Praiense 7 39 
5. Santiago 7 37 
As equipas transitam com a totalidade dos pontos 
conquistados na primeira fase.  

e ultima jornada 
Praiense-Lusitânia 
Santiago-Madalena 
Folga,' Santo Antônio 

Lusitânia promovido 

à II Divisâo B. 

9° jornada: 
Flamengos - Vila Franca, 4-1 
Angrense - Vilanovense, l-O 
Folga: Juventude Lajense 

1. Angrense 8 34 
2. Flamengos 7 30 
3. Vilanovense 7 24 
4. Vila Franca 7 19 
5. Lajense 7 18 
As equipas transitam corn a totalidade dos pontos 
conquistados na primeira fase.  

jornada: 
Vila Franca-Juventude Lajense 
Vilanovense-Flamengos Lajense, VUa Fmnca e 

Vilanovense despromovidos 

aos re^onais. | 
Folga: Angrense 
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O MILéNIO 

a “guerrilha" entre o Sporting e o Sp. de Braga, pela 
ida à Europa. Belenenses e Benfica lutam pelo 5o. 
lugar! 
A jornada 33 tem os seguintes encontros: 
Na sexta-feira, dia 18, às 16h00, o Boavista-D. das 
Aves, corn transmissào televisiva na SporTV. 
No sâbado, dia 19, no Funchal, corn transmissào na 
SporTV, Maritimo-V. Guimarâes. 
Domingo, dia 20, os seguintes jogos: As llhOO, 
Farense-Sp. Braga; Paços de Ferreira-Alverca; 
Belenenses-Gil Vicente; Benfica-Salgueiros e Uniâo 
de Leiria-Beira Mar. Depois, às 14h00, 
Campomaiorense-Sporting, corn transmissào na 
RTPi. 
Na segunda-feira, o ultimo jogo da jornada 33, 
entre o E. da Amadora e o FC do Porto, às 15h30, 
corn transmissào na SporTV 
Como podem observar, até o jogos fâceis vào ser... 
dificeis! 
Querem apostar? 

JMC 

É verdade, os "boavisteiros" podem fazer festa no 
Bessa e nas Antas se, tal como diz a lôgica, gan- 
harem o proximo jogo Trente ao Desportivo das 
Aves. A goleada ao Salgueiros permite todos os son- 
hos antecipados aos homens do Boavista... 
Aos "portistas" das Antas, resta apenas a esperança 
que a lôgica, seja uma batata, como se diz na giria 
nacional. 
Por falar em "batatas", nào podemos deixar de 
lamentar as pobres e tristes (e injustificadas!) 
prestaçôes do Sporting e do Benfica, neste fim de 
campeonato, os "leôes" perdendo em casa corn o 
Paços de Ferreira (3-1) e os "âguias", em Barcelos, 

corn o Gil Vicente (3-0), sem razôes 
de queixa, a nào ser de si prôprios. 
Aqueles rapazes, corn ordenados de 
milhares de contos (uma ofensa aos 
pobres e aos...ricos!) por mês, deve- 
riam ser castigados por defenderem 
tào mal o clube que lhes paga e a 
proftssâo que dizem représentât. 
Assim, nào! 
Desta maneira, o Sporting e o 
Benfica, nem corn um estâdio 
Municipal para os dois... justificari- 
am as despesas. Q que é demais 

enjôa! 
No fim da tabela desta la. Liga 
2000/2001, Desportivo das Aves e 
Estrela da Amadora estào conde- 
nados à descida de escalào e 
Guimarâes, Gil Vicente e 
Campomaiorense lutam para con- 
tinuar entre os melhores mas, haja 
o que houvet, utn deles terâ de 
descer. 
E, na prôxima jornada, o 
Desportivo; das Aves vai ao Bessa 
defrontar o ;“campeâo" Boavista; o 
CampomaîOTense recebe o 
desconcertante Sporting e o 
Guimarâes vai ao Funchal, bater- 
se corn o Maritimo. O diabo que 
escolha! 
No cimo da tabela, para além da 
luta Boavista e Porto para a con- 
quista do primeiro lugar, também 

h cervejû dû comunidade 
*TM/MC Ubatt Brewing Co. 

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 

Orgulhoso de ser 
Português. 

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

comunidade Portuguesa. 


