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Depois de Sua Excelência, o Présidente da 
Repüblica, Dr. Jorge Sampaio, ter inaugurado 
oficialmente a SEMANA DE PORTUGAL, em 
Toronto, a grande sala de visitas da cidade -a 
praça de entrada da Câmara Municipal de 
Toronto, encheu-se de colorido e de mùsica 
para a cerimônia do Içar da bandeira de 
Portugal, comemorativa do Dia de Portugal, de 
Camôes e das Comunidades Portuguesas. 
Foi uma cerimônia levada a cabo pela ACAPO, 
dirigida pelos responsâveis Joe Eustâquio, 
Laurentino Esteves e o apoio de varias volun- 
tàrias, ranchos folclôricos e a presença de indi- 
vidualidades da Câmara Municipal, cômo Joe 
Pantalone e Mario Silva, do Consulado de 
Portugal, Cônsul-Geral, Dr. Joâo Perestrelo e 
mulher, o Vice-Consul, Crescêncio José 
Ferreira, assim como figuras comunitârias, tal 
como Joel da Naia, Armindo Silva, Tony 
Diom'sio, Antônio Sousa, entre outres. 
A intérprete Isabel Sinde cantou corn a sua 
bêla voz os hinos do Canada e de Portugal. 
À medida que Isabel Sinde cantava, os pré- 
sentes acompanhavam-na em um'ssono, ao 
mesmo tempo qua a bandeira de Portugal 
subia no mastro principal da City Flail. Amanhâ, 
sexta-feira, a partir das 18h30, exposiçôes e 
homenagem a Camôes, no Camôes Square, 
actuaçào da Sociedade Filarmônica de Sào 
Cristôvâo, desfile de "Uses e Costumes de 
Portugal", Searas de Portugal, Teatro e apre- 
sentaçâo de Merit Award. 
Sâbado, pelas 11 hOO, a grande PARADA Por- 
tuguese e im'cio dos festejos no Trinity 
Bellwoods Park. Domingo, Dia de Portugal, 
de Camôes e das Comunidades Portuguesas, 
encerramento dos festejos no Bellwoods Park. 
Viva Portugal! 
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sem vertebras 

Curioso! 
' Um português ou um luso-canadiano (vale da 

mesma forma para o feminino) tern um pequeno 
deslize, mete "a pata na poça" como se diz na 
giria, e logo os jornais, radios e tevês, 
propagandeiam a questâo até à exaustào. 
"Pintam a manta" por coisa de somenos, elevam 
aos pîncaros a operaçâo às pâlpebras da diva 
Zeta-Jones Douglas, as operaçôes de estética das 
senhoras e senhores da alta sociedade, os altos-e- 
baixos da familia real inglesa, as bébés gémeas 
do Julio Iglésias, as "pranhices" das princesas 
europeias, os grandes ordenados dos idolos do 
desporto e da arte mas, pâsme-se!, o Présidente 
da Repüblica de Portugal e sua comitiva, visitam 

' o Canada de lés-a-lés e, aqui ou ali, apenas uma 
, pequena nota sobre o acontecimento. Bolas! 

Tu CA Tu 

Que raio de orgâos de informaçoes sâo estes? 
Sô o supérfulo é que intéressa? Sô o que 
alimenta o "consumo fâcil de digerir" é que tem 
direito a noticia nos jornais, revistas, radio e 
televisâo? Sô o que cheira a escândalo é que 
serve? Sô o que é mau e dramâtico é que merece 
linhas noticiosas? 
Deve ser por isso que os "programoides" como 
"Survivers", "Big Brothers", "Acorrentados", "Bar 
TV", etc, têm tanto de mediâtico e atingem 
tantas aimas famintas!... 
Pois, o présidente português esteve entre nôs, fez 
uma brilhante propaganda de Portugal, 
sensibilizou os canadianos para as possibilidades 
que Portugal lhes oferece para "jogarem" na 
Uniâo Europeia, solidificou as relaçôes bi- 
laterais Portugal/Canadâ, incentivou 
empresârios para as trocas comerciais entre os 
dois paises e... nada disto teve cabimento nas 
mentes dos responsàveis da informaçào locais, 
sô ao de leve, para nâo se dizer que omitiram por 
completo a presença do Dr. Jorge Sampaio, o 
que séria anti-diplomâtico. Sô por isso! 

Em Ottawa, ainda foi entrevistado pela CBC 
("Estaçào e jornalistas de prestigio", como 
informou o senhor Embaixador), nos canais 
francês e inglês, para "português ver"... 
Nâo esta certo! Afinal, embora "desprezem" os 
Orgâos de Informaçào de Lingua Portuguesa, 
sâo estes os ùnicos que noticiam os 
acontecimentos e é a estes que os responsàveis 
governamentais lusos se dirigem para promover 
os acontecimentos e "puxar a brasa â sua 
sardinha". E ou nâo é? 
Bom, voltando "à vaca fria", como bons 
portuguesés e melhores canadianos, vamos 
continuar a dar sem receber, para preencher as 
lacunas noticiosas dos "informativos" 
canadianos e nâo sô. 
O nosso Présidente, a Primeira Dama e os 
membros da comitiva do Dr. Jorge Sampaio -e a 
Comunidade Portuguesa!-, mereciam muito 
mais dos "media" do Canadâ. O que lhes vale é 
que os portuguess sâo boas pessoas e tudo... 
perdoam! 

JMC 

Ola, Lusos! 
Vamos à festa! 

Estamos a 

at;ravessar mais 

uma semana 

histôrïca. Apos a 

visita de Estado 

do Présidente da 

Repüblica de 

Portugal, 

□r. wlorge Sampaio, 

ao Canada, ja a 

SEMANA DE 

PORTUGAL nos 

chama e anima. 

o tâo celebrado DIA DE 
PORTUGAL, de CAMÔES e das 
COMUNIDADES PORTUGUESAS, 
em Portugal e na diaspora, estâ 
prestes a chegar, culminando uma 
semana de cerimônias oficiais e 
folguedos comemorativos. 
A Aliança dos Clubes e Associaçôes 
Portuguesas do Ontario - ACAPO, 

organizou uma semana plena de 
actividades corn destaque para os dias 
9 e 10. 
Vejamos os acontecimentos, dia-apôs- 
dia, a partir de hoje: 
DIA 7 DE JUNHO, às 18h30, 
Conferência de Imprensa corn os 
artistas vindos de Portugal, na 
Cervejaria Downtown. 
DIA 8 DE JUNHO, às 18h30, 
exposiçâo de Belas Artes na Galeria 
Corte Real. As 19hü0, Homenagem a 
CAMÔES, no Camôes Square, às 
20h00, corn actuaçâo da Eilarmônica 
de Sâo Cristôvào da Caranguejeira e, 
depois, desfile de "Usos e Costumes 
de um Povo", corn actuaçôes d'os 
SEARAS DE PORTUGAL e Teatro 
"Entre Camôes e Aleixo". 
Nesta ocasiâo, terâ lugar a 
apresentaçào do MERIT AWARD da 
ACAPO'2000. 
DIA 9 DE JUNHO, às HhOO, 
PARADA DA SEMANA DE 
PORTUGAL, ao longo da Dundas 
St., entre a Lansdowne Ave. e a 
Claremont Street. 
As 13h00, festividades no Bellwoods 
Park, com o "8o. Eestival de Folclore- 
Raizes do Nosso Povo", corn 
actuaçôes dos Ranchos da Casa do 
Minho de Winnipeg, Português de 
London, Nazaré de Leamington e do 
Vasco da Gama de Hamilton. 
Também actuaçôes de artistas locais, 
da Sociedade Eilarmônica de Sâo 
Cristôvào da Caranguejeira 

(Portugal), Valber & Vanille (Brasil) e 
Adelaide Ferreira (Portugal). 
DIA 10 DE JUNHO, às 13h00, 
continuaçào das festividades no 
Bellwoods Park, e do "8o. Festival de 
Folclore". Actuaçâo de artistas locais, 
de Valber & Vanille e do grupo 
Ronda da Madrugada, vindo da Ilha 
de Santa Maria, Açores. E, quem 
sabe?, uma surpresa! 
Informaçoes: 416-536-5961. 
Tenham TODOS uma boa SEMANA 
DE PORTUGAL. 

Também os nossos conterrâneos de 
Cambridge realizam até 9 de Junho a 
CAMBRIDGE PORTUGUESE 
WEEK. Uma semana dedicada a 
Portugal e aos portugueses que, 
naturalmente, se verào rodeados de 
amigos de outras etnias. Força luso- 
cambridgenses! 

A Irmandade do Espirito Santo da 
Parôquia de Santa Maria dos Anjos, 
1481 Dufferin Street, em Toronto, 
leva a efeito este fim-de-semana, 8, 9 e 
10 de Junho, as festas em honra do 
Divino Espirito Santo. Sexta e 
sâbado, distribuiçâo das Pensées a 
partir das 19h00. Domingo, Missa às 
llhl5, seguida de Procissâo que 
percorrerâ algumas ruas à volta da 
Igreja, acompanhada da Banda Lira 
de Nossa Senhora de Fâtima. As 
Sopas em Honra do Divino Espirito 
Santo serào servidas a partir das 

15h00. O mordomo José Maria 
Carreiro convida todos os irmâos e 
amigos a participarem na festa. 

A Irmandade Portuguesa do Divino 
Espirito Santo da Parôquia de ST.. 
CATHERINE OF SIENA, 1099 
Danforth Ave., junto da Greenwood, 
realiza dia 9, Sâbado de Bodo - Noite 
de Convivio, corn o "Duo Universal", 
dança, bingo e petiscos. Entrada 
grâtis. 
No domingo, dia 10, a comissâo 
convida os irmâos e pùblico em gérai, 
para as Tradicionais Sopas do 
Espirito Santo e Alcâtra à moda da 
Terceira, corn inlcio às 15h00. 

Uma tourada à moda da Terceira vai 
ter lugar no ORIENTAL SPORTS 
CLUB, em Cambridge, corn touros de 
José Borges. Esta "fiesta" realiza-se 
nos dias 16 e 17 de Junho, pelas 
15h00. 
Bancadas corn segurança, proibida a 
entrada de bebidas alcoôlicas no 
recinto da tourada, e serviço de bar 
corn marisco e vârios outros petiscos. 
Info: 1-519-623-2020. Divirtam-se em 
Cambridge, corn a Tourada à Corda à 
Moda da Ilha Terceira. 

Vou de férias. Desejo a todos tâo 
BOAS FÉRIAS como para mim. 
Boas férias e segurança. Tomem todos 
os cuidados possiveis corn os mais 
velhos e as crianças. 

JMC 
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Duma aprova lei permitindo 
impoitaçâo de detritos nucleares 
Moscovo - A Duma (câmara baixa russa) 
aprovou uma lei autorizando a 
importaçâo de detritos nucleares, para a 
sua reciclagem e armazenamento na 
Russia, apesar da oposiçào dos 
ecologistas e da opiniào pùblica em gérai. 
A lei, que passou corn 243 votos a favor, 
125 contra e sete abstençôes, estipula que 
a Russia importarâ rmidades térmicas 
retiradas de reactores nucleares "corn 
base em acordos internacionais" e 
conforme as regras a serem estabelecidas 
pelo governo russo. Segunda o diploma, 
Moscovo reserva-se o direito de "fazer 
regressar os detritos nucleares, apôs a sua 
transformaçào, ao pais de origem desses 
materials nucleares". De acordo corn 
estimativas, a Russia pode obter lucros 
até 20 mil milhôes de dôlares (4.720 
milhôes de contos) até o ano 2020. Très 
quartos desse montante destinar-se-âo ao 
financiamento de programas ecolôgicos. 
A parte restante sera aproveitada pelos 
orçamentos regionais das provincias 
russas, calculam os autores da lei. 
O documento foi enviado para a 
aprovaçâo da câmara alta do parlamento 
russo, o Conselho da Federaçâo, cujo 
présidente, legor Stroev, manifestou 
cepticismo em relaçâo à controversa lei. 
Antes de "pensar em lucros, convinha 
avaliar a ameaça que esses detritos 
representam para as futuras geraçôes de 
russos", opinou o chefe do "Senado" da 
Rùssia, A câmara alta é integrada por 
governadores regionais, muitos dos quais 
estào contra a nova lei. O dirigente da 
regiâo carbonifera de Kuzbass, Aman 
Tuleev, considerou ser uma "vergonha 
nacional perante o mundo inteiro" a 
legalizaçâo das importaçôes de detritos 
nucleares. Segundo Tuleev, a Rùssia 

"sera o primeiro e o ültimo pais que 
adopta uma lei do género". 
O governador referia-se aos dados dcis 
sondagens, de acordo corn as quais 93,5 
por cento dos russos se opôem à 
iniciativa Por seu turno, o dirigente de 
Krassnoiarsk, o general Aleksandr 
Lebed, nâo tem nada contra o 
armazenamento de residuos nucleares na 
sua regiâo. De acordo corn dados da 
organizaçâo ambientalista Greenpeace, 
na area de Krassnoiarsk existe o ünico 
armazém livre na Rùssia, onde podem 
ser conservadas 3.000 toneladas de 
combustiveis nucleares retirados do uso. 
Segundo Lebed, pelo menos 2.400 
toneladas de detritos nucleares estâo jâ 
armazenadas em Krassnoiarsk. "Faltam 
as capacidades para a sua 
transformaçào", afirma o general, que se 
queixa dos baixos financiamentos 
fédérais para a transformaçào de 
matérias nucleares. 
O vice-presidente da Duma, Vladimir 
Jirinovski, considéra que "detritos" nâo é 
a palavra prôpria no caso dos 
combustiveis nucleares. "Detritos é lixo, 
que cheira mal e que polui o ambiente. 
Enquanto neste caso, trata-se de matérias 
preciosas que podem servir, 
inclusivamente, para o aquecimento das 
casas dos russos", disse Jirinovski à TV 
nacional russa. Os ecologistas russos, que 
jâ tinham criticado o projecto de lei, 
esperam que o diploma seja rejeitado 
pelo Conselho da Federaçâo. 
"Este projecto de lei ameaça a segurança 
do pais e viola os direitos dos nossos 
cidadâos. E ecologicamente perigoso e 
nâo tem fundamento do ponto de vdsta 
econômico", declarou um responsâvel do 
Greenpeace Rùssia Evguéni Ussov. 

Uf/riflBPOCOS: 

Bruxelas recebeu piano 
reconversâo frota 
portuguesa admite engano 
Bruxelas - Um "mal entendido" entre 
os serviços da Comissào Europeia foi 
como Bruxelas justificou as 
declaraçôes do comissârio europeu 
das Pescas sobre a ausência de um 
piano de reconversâo português para 
a frota de Marrocos. O porta-voz do 
executivo comunitârio Thorsten 
Muench disse à Agência Lusa que "o 
piano de reconversâo português foi 
recebido pela Comissào" e que este 
"sera tido em conta na proposta que 
sera apresentada aos ministros das 
Pescas", no proximo dia 18. "Nos 
recebemos o piano português, o 
comissârio considerou a necessidade 
de obter mais detalhes, mas o 
documento serâ tido em conta na 
proposta da Comissào", afirmou o 
porta-voz. O comissârio europeu da 
Agricultura e Pescas, Franz Fischler, 
afirmou terça-feira nâo ter recebido 
de Portugal o piano de reconversâo 
da frota nacional que pescava em 
Marrocos, mas apenas alguma 
informaçào que considerava 

insuficiente. "Nâo recebemos o piano 
efectivo de Portugal para a 
reconversâo da frota, apenas alguma 
informaçào que nâo é suficiente" 
afirmou na altura o comissârio. O 
secretârio de Estado das Pescas, José 
Apolinârio, considerou 
"inadmissiveis" estas declaraçôes, 
garantindo que o piano tinha sido 
entregue a Bruxelas a 21 de Maio por 
fax e em papel no dia seguinte. A 
proposta portuguesa para a 
reconversâo da frota pesqueira que 
operava em Marrocos envolve um 
investimento financeiro de quatro 
milhôes de contos, abrangendo 41 
embarcaçôes. No proximo conselho 
de ministros das Pescas, a 18 de 
Junho no Luxemburgo, é esperada a 
proposta da Comissào Europeia sobre 
a reestruturaçào dos mais de 400 
barcos portugueses e espanhôis que 
fainavam em Marrocos, apôs o 
falhanço nas negociaçôes para um 
novo acordo de pescas corn o reino 
africano. 

Sampalo promulgau lei 
mes e meie apôs 
aprevaçâe-Refermulada 
Lisboa - O Présidente da 
Repùblica promulgou a 
Lei de Liberdade 
Religiosa, um mês e meio 
depois da aprovaçâo no 
Parlamento dividir a 
bancada do PS. 
Alguns deputados do PS 
abstiveram-se corn o 
argumento de que o 
diploma era inconstitu- 
cional e beneficiava a 
Igreja Catôlica. A lei, que 
partiu de um projecto do 
ex-ministro da Justiça e 
actual deputado do PS 
José Vera Jardim, foi 
aprovada corn os votos 
favorâveis do PSD, 
CDS/PP e da maioria dos 
parlamentares socialistas. 
Jorge Sampaio aproveitou para enviar 
uma mensagem ao Parlamento a 
alertar para a necessidade de se 
garantir a igualdade de prestaçôes e 
bénéficies às diferentes igrejas. Trata- 
se de "um diploma globalmente 
positive que resolve de forma 
equilibrada" muitos dos problemas 

que se colocam à garantia 
da liberdade de religiâo e 
culte das confissôes 
religiosas, considerou 
Jorge Sampaio. É "um 
diploma que repute da 
maior importâneia para a 
coerêneia, complétude e 
estabilidade do direito 
das religiôes no Portugal 
democrâtico", explicou o 
Chefe de Estado. A lei, 
aprovada em 26 de Abril,<- 
cbegou ao Palâcio de 
Belém no passade dia 30 
de Maio. O diploma 
suscitou alguma 
controvérsia na bancada 
do PS durante cerca de 
um ano. Na votaçâo, 24 
deputados socialistas 

abstiveram-se por considerarem que a 
lei privilégia a Igreja Catôlica em 
relaçâo às outras confissôes religiosas. 
Dois deputados socialistas, Jorge 
Laeào e Antonio Reis, apresentaram 
no final do debate uma declaraçào de 
veto defendendo a 
inconstitucionalidade da lei. 

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 
alSspïiit^ente 
INCRIVEIS: 

Salas de jantar 
de 7 peças 
$2,395.00 

Quartos de 

caraa de 

6 peças 

$935.95 

Sofas 

$599.00 

Colchôes 

individuals 

$299.00 

de casai... 
$349.00 

Tamanho 

“Queen”... 

$399 00 

APRESSE-SE, ESTES SALDOS NAO VÂO DURAR MUITO TEMPO. 

VISITE Jâ A ARTNOVA FURNITURE PIUS 

ïJiJi EJJJUJ' si VJ'àül iJJJJ TUj'iJJJiiJ 
: 'J 3-332-'J i22 

0096 
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Portugal 
no topo das molhores praias 

apesar de bandeiras azuis t:erem diminurdo 

As praias portuguesas perderam este ano 19 
bandeiras azuis, mas Portugal continua no 
topo da lista dos paises com melhores praias 
do sul da Europa, corn um total de 349 
distinguidas. 

De acordo corn o présidente da Associaçâo 
Bandeira Azul Europa (ABAE), José Archer, 
"Portugal é o pais com melhores praias de 
entre os paises do sul da Europa, mantendo 
uma boa posiçào em relaçâo aos restantes". 
Assim, a Zona Norte mantém o mesmo 
numéro de bandeiras (11), corn duas novas 
praias: Amorosa e Insua. Por outro lado, 
Moledo, Castelo de Naiva e Aguda sào as 
praias que, nesta zona, nâo poderâo hastear 
a Bandeira este ano. Na Zona Centro 
mantém-se as 12 bandeiras azuis do ano 
passado. Em relaçào a Lisboa e Vale do Tejo, 
o numéro de praias corn Bandeira Azul foi 
reduzido em sete: Cortegaça, Paredes de 
Vitôria, Sào Joâo da Caparica, Moitas, 

Nazaré e Santa Rita nâo hastearâo a 
distinçâo de qualidade este Verâo. As praias 
do concelho de Sintra nâo puderam 
candidatar-se este ano à atribuiçâo de 
Bandeira Azul, ficando o municipio a 
cumprir uma penalizaçâo devido a situaçôes 
de desrespeito pelas normas, ocorridas no 
ano passado. 

Em compensaçâo, foram atribuidas â regiâo 
de Lisboa e Vale do Tejo quatro novas 
bandeiras, duas delas pela primeira vez: 
Agua de Medeiros e Légua (no municipio de 
Alcobaça). O Alentejo ira ter menos uma 
praia corn Bandeira Azul - a Atlântica, em 
Grândola - sendo o simbolo de qualidade 
hasteado em quatro outras zonas balneares. 
O Algarve conta este ano corn 44 praias corn 
Bandeira Azul. As praias que perderam a 
classificaçâo sâo Olhos d’Agua, Salgados e 
Barreta, enquanto que a praia de Armaçâo 
de Pêra volta a ter o simbolo de qualidade. 

Anthony Qninn morren aos 81 anos 

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 

410-530-4311 

desempenho no filme "Viva 
Zapata", no quai vestiu a pele 
do irmào do revolucionârio 
mexicano Emiliano Zapata. 
Actor dinâmico e prolifico, 
durante os sens quase 60 anos 
de carreira cinematogrâfica 
personificou quase todos os 
tipos de caractères exôticos. 
Quinn nasceu a 21 de Abril de 
1915, de pai inglês e mâe 
mexicana, e teve uma breve 
carreira como pugilista antes 
de entrar no mundo do 
cinema em 1936. Desde entào, 
apareceu em mais de uma 
centena de filmes, entre os 
quais "Zorba, O Grego", "Viva 
Éapata" e "Lawrence da 
Arabia". Durante a sua 
carreira artistica, Quinn 
apareceu em mais peliculas 
corn outros actores 
distinguidos corn Oscares que 

qualquer outro vencedor dos 
prémios da Academia, num total de 
28 actores e 18 actrizes. Quinn, que 
em 1990 se submeteu a uma 
operaçâo a um desvio coronàrio, 
naturalizou-se cidadâo norte- 
americano nos anos 40 e durante o 
seu contrato corn a Paramount, até 
1940, representou principalmente 
papéis de pistoleiro e indio. Entre 
os filmes dessa etapa da sua vida 
contam-se "The Plainsman" (1936), 
dirigido por Cecil B. DeMille, que 
se tornou sogro do actor no ano 
seguinte, "A Filha de Xangai" e o 
"Rei do Bairro Chinés", entre 
outros. Durante os anos da II 
Guerra Mundial, Quinn trabalhou 

rincipalmente para a Warner 
rothers e 20th Century Fox. O 

papel de irmâo de um 

O actor Anthony Qninn, 
galardoado corn dois Oscares, 
pai de 13 filhos e eternizado 
pelo seu desempenho nos filmes 
”Zorba" e "Lawrence da 
Arabia", morren domingo 
aos 81 anos. 

Anthony Quinn participou em 
mais de cem filmes, tendo sido 
galardoado pelo seu desempenho 
em "Viva Zapata" e "Lust for Life". 
Nascido em Chihuahua, no 
México, o popular actor é 
recordado pela sua grande 
sensibilidade e honestidade. Ao 
longo dos 30 anos de carreira, 
Anthony Quinn desempenhou 
varios papeis, desde a figura de 
Papa a um pugilista e também 

^ enquanto artista. O primeiro Oscar 
chegou em 1952, pelo seu 

revolucionârio mexicano, 
representado por Marlon Brando 
em "Viva Z^ata", deu a Quinn o 
primeiro Oscar, para actor 
secundario, em 1952. Em 1954, 
Quinn vestiu a pele de um 
personagem de circo ambulante no 
clâssico de Fellini "La Strada", e 
ganhou o segundo Oscar da sua 
carreira em 1956 pela interpretaçâo 
do pintor Paul Gauguin em "Paixâo 
pela Vida". Em 957 foi "O 
Corcunda de Notre Dame", com a 
actriz italiana Gina Lollobrigida 
como Esmeralda. A carreira dé 
Quinn foi, desde os anos 50, 

recheada de numerosos triunfos e 
destacados papéis e em 1962 
ganhou outro Oscar pela sua 
actuaçào como chefe beduino em 
"Lawrence da Arâbia", de David 
Lean.Mas foi, talvez, o Oscar de 
1964 o que melhor premiou a sua 
verdadeira personalidade e 
temperamento pelo seu 
desempenho em "Zorba, O Grego". 
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MOMEMTUM 
SANTISSIMA 
TRINDADE 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discipulos: "Tenho ainda muitas 
coisas para vos dizer; mas nâo as 
podeis compreender por agora. 
Quando vier o Espîrito Santo da 
verdade, Ele os guiarâ para a verdade 
plena; porque nâo falarâ de Si 
mesmo, mas dira que tudo o que tiver 
ouvido e vos anunciarâ o que esta 
para vir. Ele Me glorificarâ, porque 
receberâ do que é meu e vô-lo 
anunciarâ. Tudo o que o Pai tem é 
meu. Por isso vos disse que Ele 
receberâ do que é meu e lo 
anunciarâ." 
Joâo 16, 12-15 

COMEIMTARIO 
E a quinta vez que, no Evangelho de 
Joâo, Jesus promete enviar o Espîrito 
e afirma ter-lhe sido confiada a tarefa 
de realizar o projecto do Pai. Sem a 
sua acçào, os homens nunca 
poderiam reunir as condiçôes 
necessârias para acolher a salvaçâo. 
Porquê? Di-no-lo Jesus no trecho de 
hoje. 
O Mestre começa por dizer: "Tenho 
ainda muitas coisas para vos dizer, 
mas nâo as podeis compreender 
agora" (v.l2). Esta frase poderâ 
sugerir a ideia de que, por ter vivido 
poucos anos, Jesus nâo teve a 

possibilida.de de transmitir toda a sua 
mensagem. 
E entâo, para nos deixar por meio 
a sua missâo, interrompida 
bruscamente pela morte, terâ 
enviado o Espîrito para ensinar o 
que ainda faltava. 
Nâo é este o sentido das palavras de 
Jesus. No Evangelho Ele afirma 
claramente que o Espîrito nâo 
acrescentarâ nada que Ele disse 
(vv.13-14), nâo dirâ nada de novo 
em relaçâo ao Evangelho, a sua 
tarefa serâ apenas a de iluminar os 
discipulos para estes 
compreenderem correctamente o 
que o Mestre jâ lhes ensinou. 
A razâo por que Jesus nâo explica 
tudo nâo é a falta de tempo, mas a 
incapacidade de os discipulos 
suportarem o peso da sua 
mensagem. Do que se trata? Quai é 
esse assunto "pesado" para as suas 
débeis forças? O peso da cruz. Por 
explicaçôes e raciocinios humanos é 
impossivel chegar à compreensâo de 
que o projecto de salvaçâo de Deus 
passa pelo falhanço, pela derrota, 
pela morte do seu Filho às mâos dos 
impios. E impossivel compreender 
que se chegue à vida plena sô 
através do dom gratuito de si 
mesmo. Esta é a "verdade total", 
muito pesada, impossivel de 
suportar sem a força comunicada 
pelo Espîrito Santo. 

LP 

Peauim lembra 
repressâo na praça 

Cerca de 200 mil pessoas seguram vêlas acesas na praça 
Tiananmen (praça da Paz Celestial) em comemoraçâo ao 
12° aniversârio da repressâo do movimento democrâtico 

Pequim esteve, na passada segunda- 
feira, rigorosamente vigiada pelo 
exército e policia, no 12° aniversârio 
da repressâo do movimento 
democrâtico da praça Tiananmen 
(Paz Celestial) que foi o local em que, 
em 1989, o exército atacou 
violentamente um movimento 

estudantil prô-democracia que 
desafiava o Partido Comunista. 
O regime dâ mostras de um crescente 
nervosismo desde que vazaram 
informaçôes provenientes dos 
arquivos ultra-secretos sobre os 
acontecimentos de 1989 naquela 
praça. 

GRANDE SALDO DE DEMOHSTRADORES 
a SOOi PASSAT GLX E n.S TURBO GLS 

o SOO^ PASSAT GLX 4 TEMPOS 

COs 5 PASSAT RESTANTES, TêM BE SER VENOIOOSI 

□ S001 GOLF 1.B TURBO GLS 

a soon JETTA GL E GLS 

a S001 GOLF GTI ^ .S TURBO 

St. Clair Ave. W. 

Davenport Rd. 

Bloor St. W. Drivers wanted. 

i64 AVENUE ROAD EM TORONTO 

4n6-48s-non8 
Agora em 

Stock!!! 

Downtown Fine Cars 

Est;e carro é fornecido corn: 
'l .S turbo, *170 cavalos, V6 GLS e GLX. 

Sistema de 4 tempos. 1S cores e opçôes. 

**lrtEW IPASSAT®® 
TOTALMëNTS IRëDëSEINIIHIADO 

Agora em Stock!!! 

as opçôes. agora em armazem. 
APROVEITE AGORA, POIS Sô EXISTEM 1500 

GARROS, DESTE MODELO, NO CANADÀ! 

Disponiveis: 1.8 Turbo e VR6 novos e 
um Turbo 1.8 Demonstrador, automâtico. 

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

em TDi, 1.8 turbo e 2000 cc 

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

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

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

Oownt;awn Fine Cans Q 164 Avenue Road, Xononto 

Tel: 416-489-1018 a FaX: 416-489-9372 □ WWW.dfCVW.com 
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Autocarro para 
déficientes serà entregue 
antes da parada da 
semana de Portngal 
Toronto - A Universal Workers 
Union, Local 183, corn o generoso 
apoio de muitos patrocinadores, vai 
fornecer um autocarro, tipo escolar, 
modificado para utilizaçâo pela 
Sociedade dos Déficientes 
Portugueses. 
O autocarro sera entregue numa 
cerimônia integrada na Parada da 
Semana de Portugal 2001, no 
sâbado 9 dejunho, pelas 10:00 h. 
O Hon. Jim Flaherty, Vice-Premier 
e Ministro das Finanças, aceitou 
participar a titulo oficial neste 
evento, pondo o motor do 
autocarro a trabalhar pela primeira 
vez. 
O Ministro também afixarâ uma 
plaça de matricula especial, que foi 
fornecida pela Provincia do 
Ontario. Todos os patrocinadores 
terâo os nomes das. suas empresas 
inscritos num dos lados do veiculo. 
Tony Dionisio, o Business Manager 
da Local 183, o principal 
responsâvel pelo projecto, deseja 

enviar os sens agradecimentos a 
muitos dos principais empreiteiros 
e représentantes das associaçôes 
empresariais da construçâo de 
Toronto. 
“Nos queriamos oferecer um meio 
de transporte para aqueles 
individuos déficientes que talvez 
nào tenham oportunidade de 
efectuar passeios turisticos. Este 
autocarro possibilitarâ o acesso a 
cadeiras de rodas, através de um 
elevador especial instalado pelo 
fabricante. 
Agradeço imenso o espirito de 
solidariedade demonstrado pelos 
donativos de mais de 100 
organizaçôes” referiu Dionisio. 
O autocarro, pintado com as cores 
da bandeira Portuguesa - verde e 
vermelho, estarâ na Igreja de St. 
Helen (Dundas Street e Lansdowne 
Avenue), às 10:00. 
A parada começarâ cerca das 11:00, 
a partir da esquina da Lansdowne 
Avenue corn a College Street. 

A Viagem da Saudade 
aos Açores 
Esta V'iagem tem como grande 
objectivo, recriar a Viagem entre o 
continente e as entâo “Hhas 
Adjacentes”, a bordo do paquete 
Arion, associando essa mesma 
viagem ao 150” aniversârio do Liceu 
da Horta e, por outro lado, fazer corn 
que o navio Arion e os sens 
passageiros participem na abertura 
da tâo célébré “Semana do Mar.” 

De uma forma mais abrangente 
considera-se que a iniciativa constitui 
uma contribuiçâo relevante para a 
promoçâo e a evocaçâo das memôrias 
afectivas dos tempos do “liceu”, 
através do convivio e da 
confraternizaçâo informai que 
certamente o cruzeiro proporcionarâ, 
contribuindo, por outro lado, para a 
expressio de uma ideia e de uma 
mensagem de açorianidade. 

A reuniâo da diaspora açoriana, 
associada à evocaçâo das ligaçôes 

maritimas entre os Açores, a Madeira 
e o Continente, a par da 
comemoraçâo dos 150 anos do Liceu 
da Horta, constitui a temâtica central 
do cruzeiro, do quai decorre um 
conjunto de iniciativas de carâcter 
histôrico e cultural, entre as quais 
uma excursâo à ilha do Pico. 

Naturalmente que o conjunto dos 
outros aspectos relevantes dos valores 
e da cultura açoriana, desde a mùsica 
à pintura, ou da literatura ao cinema, 
estarâo présentés na iniciativa através 
de mültiplas formas de exibiçâo desse 
imenso patrimônio que corn esta 
iniciativa se pretende ver divulgado, 
admirado e preservado. 
A realizaçâo deste cruzeiro tem como 
pressuposto a estratégia permanente 
de divulgaçâo do patrimônio e dos 
recursos turisticos dos Açores, que 
conta jâ corn o apoio das autoridades 
açorianas. 
E-mail: viagem.saudade@teleweb.pt 

He^iàm Dmiuginô Whhuah 
Domingos Meat Packers Ltd. 

Festas do 
Centro Cultural 
Portugues do 
Mississauga 

PRÛXIMA FESTA 
Dia 23 dejunho 

BAILE DE 
S.JOÂO 
Conjunto: 

Santa Fé 

INFO: 905-275-6844 

O unico matadouro português 
de suinos no Canada. 
Uma filial de Horacio 
Domingos Wholesale. 

zacLO ÆiPontui^os 

Tel: 1416) 762-5503 OU 1-800-935-4441 
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Manifesto Fernando André - (Montreal 2ÜÜI) 

Este texto é um manifesto 

Uma espécie de proteslo, 

Um grito do coraçào. 
O fruto de reflexôes 

Dos herdeiros de Camôes 

Que estào fora da naçâo.... 

Por vezes na fila à espera. 

Muita gente desespera 

E sabe Deus o que sente , 

Quando corn ar superior. 

Vê passar algum doutor 

E ser servido à sua frente... 

Portugal é um jardim 

Corn acâcias.e alecrim 
E rosas pelos caminhos. 

Mas também é bom lembrar 

Ao Jardim à Beira-Mar. 

Que as rosas têm espinhos.... 

Os membros do parlamento 

Nào exitam um momento 

Prometem tudo à beça. 
Mas depois das eleiçôes 

Tudo sào boas razôes 

P‘ ra esquecerem a promessa. 

Repetem-nos tantas vezes, 

Somos todos portugueses, 
Quando precisam de nos.... 

Porém, se a gente précisa. 

Se nâo lhes cheira a divisa, 
Nâo escutam a nossa vôz... 

Se se apanham no poleiro 

Sô pretendem o dinheiro 
De quem estâ fora da terra.... 

P' ra eles é quase uma esmola 

E mesmo os livros p' rà escola 
P‘ rôs ter é quase uma guerra.... 

Quando o pais estava mal, 

Ao irmos a Portugal, 
Éramos bem recebidos... 

Aquela frase importante 

"Faça a poupança emigrante" 
Martelou-nos os ouvidos.... 

Fizeram novo baptismo 

Sem padre nem catecismo, 

Ao crente mais verdadeiro... 

O ” Emigrante " alcunhado, 

E pTo novo baptizado, 
" Residente no estrangeiro ", 

Agora tudo estâ bem, 
P' lo menos a gente tem 

Essa imagem na cabeça... 

Jâ nos puseram de lado, 

Somos parte do passado, 
Sem que isso a gente o mereça.... 

De exportadores de mào de obra, 

Temos trabalho de sobra 

Para os filhos da naçâo... 

Vém os braços de fora 

Passando o pais agora 
A acolher a imigraçào.... 

Nos bancos, cafés, nas feiras, 
Conhecem-nos as maneiras, 

Olham p' ra nos corn despeito... 

Dizem ; "Estes émigrantes !" 
Corn olhos frios, distantes, 

É uma falta de respeito.... 

" Sào eles a culpa de tudo" 
E eu fico geladfo e mudo 
Corn mais uma acusaçào.... 

" A conduzir indécentes, 
Provocam mil acidentes 

E vem deles a inflaçào...." 

Julgam-nos todos a fîo. 
P' ra eles é um desafio, 

Condenam-nos logo e pronto.... 

Eu mudo de assunto logo 
Pois nâo hâ fumo sem fogo 

E lâ lhes dou um desconto.... 

P‘ ra pedir um documente, 

O que aqui leva um momento 

Lâ leva uma eternidade.... 

Andajrr em câmara lenta 
Nem sei como é que se aguenta 

Viver nesta sociedade.... 

A gente até se arrepia 

Corn tanta burocracia 

Da parte dos funcionârios.... 

Nào faz sentido hoje em dia. 

Protestâmes , que arrelia, 

Somos logo adversârios... 

Se analisarmos os factos. 

O que se lê nos relates, 

E injusto e révoltante... 

Ex{)loram sem piedadse 

Esta nova sociedade 

Que é a camada imigrante... 

Conforme nos pretendemos 
Sermos aceites e vemos 

Tratar mal tanto infeliz 

Sô porque sào imigranles, 

Reflectimos uns instantes 
Na (in) justiça do pais.... 

P ■ ra todos uma vergonha 

Esta maneira medonha 

De explorarem sem fronleira, 

Chupam-lhes sangue e suor 
No trabalho e o pior, 

Nada lhes dào p' râ carteira... 

Nos fomos bem recebidos, 

Tantas vezes acolhidos 

Corn uma mala na mào 
• E ao ver o que lâ se passa 

Corn quem foge da desgraça, 

Revolta-me o coraçào.... 

Mundo em globalizaçào, 

Jâ que o povo é todo irmào, 

Haja por todos respeito. 

Dêmos'lhes com dignidade 

O lugar na sociedade, 

A que eles têm direito.... 

Doutor à esquerda , à direita, 

Doutor é étiqueta feita. 

Que em muito balcào se havia... 
Muitos nem tém o titulo. 

Parece quase um capitulo 

De um livre de hi|X)crisia.... 

Estou certo que o Présidente 

Se implicarâ justamente. 

Se tal julgar necessârio, 
P ‘ ra que a vida desia gente, 

Vinda de um pais diferente. 

Nào se transforme em calvârio.... 

Festas do Espirito Santo em Mississauga 
A Comissâo das Festas do Espirito Santo 
de Mississauga -das Igrejas de Cristo-Rei 
e de Sâo Salvador do Mundo- convida 
todos os Criadores, Irmâos e amigos a 
assistirem às grandiosas festas do Divino 
Espirito Santo, de 8 a 10 de Junho. 
Sexta-feira, missa às 19h30, seguindo-se a 
bençâo do pâo, carne e vinho. Depois, 
destribuiçâo das pensôes. Müsica coin a 
Banda Lira Portuguesa de Brampton. No 
sàbado, arraial coin inicio às lOhOO, e 
müsica para dançar coin o DJ Gary 
Marques. Variedades corn os artistas 

Steve Vieira, Jessica Amaro e a banda 
Island Girls. 
Domingo, 10 de Junho, Dia de Portugal, 
às 12h30, Missa Solene. Depois, o Cortejo 
das Coroas coin a participaçâo da Banda 
Lira de Brampton. As tradicionais sopas 
serào servidas das Uh30 às IbhOO. Às 
18h00, müsica para dançar e actuaçôes 
do Rancho Folclôrico da Nazaré e da 
Banda Lira Portuguesa de Brampton. 
Para informaçôes contactem o Mordomo 
Joâo Marques, pelo telefone; 90,5- ,568- 
31,53. Nào faltem à festa! 

IGREJA CARISMA 
O Reverendo 
Tony SUveira 

convida-o a participât na 

Inauguraçào da Nova 
Igreja de Toronto! 

L.eonidio 
Ascençâo 

DIA 17 DE JUNHO 
DOMINGO ÂS 4:00 PM 

NAIRN AVENUE 
Junto à Rogers Rd entre a 
Dufferin St e a Caledonia St 

Programaçâo corn o 
Pastor Leonidios 
LONDON -7.00 PM 
QUINTA DIA14 

CAMBRIDGE -3:00PM 
SÀBADO DIA 16 

HAMILTON - 11:00 AM 
DOMINGO DIA 17 

TORONTO - 4:00 PM 
DOMINGO DIA 17 

Mapa da area da Igreja Carisma de Toronto 
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://www.carismachurch.com ) 

SEDE: ; ^ " 
CATEDRAL: 280 Main Street East 
ESCRITÔRIOS- 16 West Ave S. 
Hamilton, Ontario, L8N 2S1 

Phone: (905) 527-5448 
FAX; (905) 527-5952 
Email: tony@carismachurch.com 

EM PORTUGUÊS 
Domingo 11:00 AM 
Terça-Sexta 7:30 PM 
IN ENGLISH 
Sunday 9:30 AM 

/IGREJAS \ 
CARISMA 

EM ALBERTA 

EDMONTON 
IGRE.JA SEDE: 8401 - 114 Ave 
Edmonton, Alberta, T5B 0K2 
Phone/Fax: (780) 477-1235 
Email: pedro@carismachurch.com 
Domingo 6:00 pm 
(EASTWOOD COMMUNITY HALL) 
118 Ave. coni-a 86 Street 

CALGARY 
Portuguese Society of Calgary 
2716 - 16 St. SE 
Sâbados 3:00 pm y 

SOMOS A MAIOR IGREJA 
EVANGÉLICA 

PORTUGUESA DO CANADÂ 
fazemos parte intégrante das 

 “Pentecostal Assemblies Of Canada" 

TORONTO 
IGREJA: 236 Nairn Ave. 
TOLL FREE: 1-888-CARISMA 

Domingo 3:00 PM- Quarta 7:30 PM 

CAMBRIDGE 
IGREJA: 96 Elgin Street South 
TOLL FREE: 1-888-CARISMA 

Domingo 6:30 PM- Quinta 7:30 PM 

L 5 N D 5 N 
IGREJA: 245 CLARKE RD 
Phone/Fax: (519) 858-3028 
Pastor Joâo Batista D. da Silva 
Email: jbds@carismachurch.com 

Sàbado 6:00 PM r Quinta 7:30 PM 
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ne nov nos 
O conhecido e 
estimado 
Monsenhor 
Bastos, enviou-nos 
a noticia 
directamente de 
Peniche -do Lar 
de Santa Maria-, 
que nos visitara de 
novo, de 11 a 18 
de Junho. 
O habitual 
convivio terâ 
como sempre o 
^oio da 
Comissào Prô-Lar 
de Santa Maria de 
Toronto, urn 
grupo constituido 
por bons amigos 
que anualmente se 
esforçam por 
contribuir 
voluntariamente 
para o Lar de 
Santa Maria, em 
Peniche, obra do 
proprio 
Monsenhor 
Bastos. Desde jâ, 
ficamos ao dispôr 
e damos-lhe as 
boas vindas 
antecipadas. 

ESPECIAL DE PRIMAVERA 

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

CENTRAL DE PORTAS, ESPELHOS 

ELéCTRICOS E AQUECIDOS, 

COLUNA DE DIRECÇÀO 

REGULÂVEL EM ALTURA E 

PROFUNDIDADE, CRUISE 

CONTROL, RâDIO FM/AM 

CASSETE, ALARME, 4 AIR BAGS, 

BANCOS AQUECIDOS, 2 ANOS DE 

MANUTENÇÀO E ASSISTÊNCIA NA 

ESTRADA. 

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

PARA MAIS INFORMAÇÔES CONTACTE 

FILIPE GOMES Drivers wanted 

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

Joaquim Medeiros, 
0 nosso uoluntério 
o Joaquim Medeiros é o 
nosso voluntàrio em Ottawa- 
Hull. Pacientemente e feliz, 
recebe e distribui o 
semanârio O Milénio naquela 
grande area da capital 
canadiana. 
Joaquim Medeiros nasceu nas 
Capelas, Sâo Miguel, assim 
como sua mulher Gilberta 
Medeiros. 
Joaquim Medeiros chegou ao 
Canada no dia 15 de Abril de 
1963. 

Em casa, Gilberta e Joaquim 

Medeiros com o neto, "o mais 

que tudo " da familia. 

Em Sâo Miguel, nasceram os filhos 
Anabela Medeiros e Rui Paulo, e em 
Hull-Quebec, o Felix Medeiros, 
Directora Escolar, funcionârio 
prisional e funcionârio da Bell 
Canada, respectivamente. 
Joaquim Medeiros trabalhou sempre 
na construçâo civil, nas formas mas, 
devido a mazelas provocadas no 
trabalho seguidas de operaçôes em 
1983 e 1984, sem conseguir 
recuperaçâo total, deixou o serviço 

pesado e passou a receber pensâo da 
WCB desde 1985. 
Vive na sua casa corn a familia. 
Exécuta alguns trabalhos leves e, uma 
vez por semana distribui O Milénio. 
Obrigado, senhor Joaquim Medeiros. 

Os très filhos do casai 

Medeiràs, Felix, 

Anabela e Rui ^aulo. 

Baila, 
baila 

Vinicius 
Na festa do casamento da 
Ana Fernandes e do Jamie 
Iria, a farra durou até às 
tantas. 
Foi giro ver o voltear dos 
casalinhos na pista de dança 
e, em particular, o Bruno e a 
Liliana e, ainda, a Maria 
Fernanda e o Marcos 
Vinicius... 
Foi um Portugal - Brasil de 
se lhe "tirar o chapéu", e até 
o "paletô", corn se vê na 
fotografia. 
Quando os sons do samba e 
similares se fizeram ouvir na 
sala. Maria Fernanda e 
Vinicius nâo deram tréguas 
às perninhas... F sô jeito, 
Nossa Senhora! 

JMC 
0103 
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Trabalho de Verâo 
no First Portuguese 
O First Portuguese C. C. Centre tem très posiçôes de 

trabalho abertas para estudantes na época de Verâo. 
Estas posiçôes terâo 12 semanas de duraçào, com inicio a 

11 de Junho, corn um salârio de $6.85 por hora, 
40 horas por semana. 

Informaçôes: 416-531-9971, ou enviar résumé pelo 

Fax: 416-531-1997. 
Sexta-feira, dia 8 de Junho, teremos uma "Open House" do 

First Portuguese Senior's Centre, entre as 15h00 e 16h30. 

Participem nos programas educativos e recreativos do First 

Portuguese. 

Informaçôes: 416-531-9972. 

COMUNICADO 
A Secçào de Toronto do Partido Socialista comunica a todos 

os militantes e pùblico em geral que, em resultado das 

eleiçôes efectuadas no passado dia 13 de Maio, na sede-social 

em Toronto, 

a sua composiçâo ficou assim definida: 

Mesa da Assembleia Geral: 

Présidente, Assunçào Pinto; lo. Secretario, Ana Bailao e 2o. 

Secretario, Henrique Pereira. 

Secretariado: 

Joao Dias, Mario Gomes, Antonio Pinto, Joào Cordeiro, Joel 

Filipe, Carlos Oliveira, Antonio Dionisio e Joao Gonçalves. 

A Secçâo de Toronto do Partido Socialista convida os 

militantes e simpatizantes a visitarem a sede-social, no 1514 

Dundas St. West, que se encontra aberta ao piiblico todos os 
sabados, das 14h00 as 17h00. Mais informaçôes: 416-516-8766. 

! -J. 1 i 

r\ r 
i ^ pwimnii 

So What Did You Do Last Friday? 
Feed The Homeless? 

I 

I had the distinct pleasure of working with 
people who made a decision on where there 
time should be spent. I was very fortunate 
to have the pleasure of working with 
seventeen young people from St. Agnes' and 
St. Helen's Parish who gathered together to 
feed the homeless. They chose to do this 
rather then anything else. They chose to 
make a difference to the poor in our city. 
WOW! The entire time I spent with them, I 
was in awe! Here is a group of young 
people who have chosen to help. Is this not 
the generation that doesn't care? Obviously 
not, they like us have love in their hearts and 
they want to share it. Is this of value, I like 
to think so. This article can go on and on 
about the beauty of this event, but the only 
true way to fully understand it, is to come 
and experience it. You decide, remember 
the article about time. You decide how you 
spend your time, at some point this month 
will you be able to read for pleasure, watch a 
movie or listen to music. I hope you will, 
balance right! Well if the issue of easing 
human suffering is important to you, then 
please remember to include it in the 
balance. Prioritize and make your 
decisions. The invitation to do something to 
make a difference is sincere and please 
remember your not alone. I have been very 
fortunate to live in a community that is very 

caring. I believe 
my community to 
be a group of 
people who work together to make a 
difference. You are sincerely, invited to be 
a part of this group and please feel free to 
invite your friends. Please email me 
sdequintal@oise.utoronto.ca or call me at 
416-530-9967, you are important. If you 
care enough to bother with making the 
contact with me, how can I not care enough 
to return that kindness. Anything can be 
done, some of the activities that are already 
planned include feed the homeless, trip to 
Canada's Wonderland, soccer, trip to help 
the poor in Haiti, visit Seniors and Shut-ins, 
work with inner city kids. The sky's the 
limit, share with us how you want to make a 
difference and lets get to it. I hope to be 
hearing from you soon. 

Sincerely 
Steve De Quintal 

I want to say thank you for a reader who had 
the courage to email me and correct me on 
my grammar and my spelling. I want to 
thank them and let them know that I will try 
to take extra care to make my articles as 
error free as possible. Please do challenge 
me, I appreciate it. 

Ervanària Sâo Miguel 
1350 Dundas St. West, em Toronto 

PRODOIO DA SEMANA 
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Naturalista 
Leonardo Pacheco 

Nâo perça a oportunidade de emagrecer 
saudavelmente. Aconselhe-se com X^eonardo 
Pacheco sobre o produto que melhor o serve: 

ActiSlim. Dieta Limâo ou Diet Linha. 
Prepare-se para o Verâo com uma fugura elegante! 
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Problema.s de saüde, familiares e espirituais 

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

Atençio: Dia 11 He lunho, a Ervanària S. Miguel muda para a 1489 Dundas SL W. 
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Marque a sua consulta 

416-588-9078 
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CENSUS * RECENSEMENT 

Se ainda nâo devolveu o formulàrio 
do seu recenceamento, contacte o numéro 

1800591-2001 

Por lei, o governo requer que todas as pessoas preencham o 
formulario do recenceamento. As informaçôes pessoais 
contidas neste formulario sao protegidas pela lei da 
confidencialidade. 

Telefone hoje mesmo e preencha o seu formulàrio 
através do telefone: 1 800 591-2001 

www.statcan.ca 

Statlitic* StatlstiqiM Canada 
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Descoberta renova 
esperança na luta 
contra a Sida 

cancerosas. 
Os cientistas constataram que 
a NU 1320 impede o virus da 
Sida, quando presente nas 
defesas imunitarias do homem 
(linfocitos), de introduzir o seu 
côdigo genético (ADN) no 
nücleo da célula. Segundo o 
professor Tronchet, a NU 1320 
possui varias vantagens: é 
muito pouco toxica para os 
linfocitos humanos, identifica 
precisamente o seu alvo e fixa- 
se solidamente ao mesmo. No 
entanto, "mostra-se ineficaz 
face aos virus mutantes e 
resistentes". Dai a necessidade 
de a associar ao AZT, que pode 

No dia em que se cumpriram 20 anos 
sobre a identificaçâo dos primeiros 
casos de Sida, a Universidade de 
Farmâcia de Genebra anunciou a 
descoberta de uma molécula activa 
dois milhôes de vezes mais forte do 
que o AZT para lutar contra a 
doença. 
A molécula, baptizada NU 
1320, foi descoberta pelo 
professor Jean Tronchet, do 
departamento de farmâcia, 
quando investigava novas 
moléculas anti-virais e anti- 

atacar os virus susceptiveis de se 
tornarem resistentes à NU 1320. Os 
necessârios testes para estudar o 
comportamento da molécula no 
organismo humano e, caso estes 
sejam conclusivos, a elaboraçâo de 
um medicamento, deverâo demorar 
cerca de seis anos. 

f»OUf»E IHNHEiRO $$$ EM AS CHAMADAS QUE FIZE» COM 
A MAiS SÔUCA AiJ£»MATIVA CANAfNAHA EM LONQA OiSTÂHCiA 

NEW RATESm 
Angola  
Arg«ntina 
Bermuda. 
Brasil...... 
Bmsil RtC' 
Cabo Verde 
Macao   

...39 « 

...26 C 

...39 « 

...89 < 

...49« 
Portugal ooinii-.L-n!,ii „..29e 
WMi T«tno« mam «upertonlaç 

«itcmsckma» twaHiibi* 24 hwm e 

Instruçoes pau 
BejEwi» de nutrcar i 
faça peaee aeœ *|a 

ligaçâo, S«4ta etmaise 
10.lS.M8e a air 

distâacia<JeBa»i 

^:10.ÏS.84S4Ô}U3SU; 
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"Tanfas em vigor a partir de 1 de Oct. 15/00 e sujeitas a alteraçào sem 

aviso prévio. As chamadas sâo cobradas em incrementos de 60 

seguridos. As chamadas mternacionais para numéros de teiemôveis’ 

poderâo ser cobradas a tarifas mais elevadas 

Todas as tarifas estâo expresses em moeda canadiana 

YAK INFO.: 
10*15*945*0 

www.jrak.câ 

Bmmmm * PRAHCI ♦ GBRM.ANY 

«0N6 KOlîG • ÎREBANO * ITALY 
KrBTHERLANBS • SWÏT3ESLAÏ«B . XfK 

AS REGRAS DA YAK: 
1) Basta marcar 10'1S ' 945 e 

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

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

3) Nâo tem contratos para assinar. Nâo tem 
aplicaçôes de crédita a preencher. 

4) D Nâo temos custos adicionais. i 
Q Nâo temos despesas de ligaçâo. 
° Nâo temos tarifas mensais. 
° Nâo temos letra miudinba. 

Nâ YAK, «è, âSSim é! 

Bes ta ligar; 

antes do uûutaere de longe dlsiluicl» 
que d«««j« contectar 

Mae de pertuguês 
merte perte de 
Benguela fica no pais 
apesar da tragédia 
Luanda - Maria da Conceiçâo, mâe 
do cidadâo português morto domingo 
numa emboscada da UNITA na 
provincia angolana de Benguela, 
disse à Agência Lusa que, apesar da 
tragédia, vai continuar a viver em 
Angola, pretendendo manter o 
negôcio do filho. Visivelmente 
emocionada. Maria da Conceiçâo, 64 
anos, recordou que "sobrevivia graças 
ao filho", acrescentando que tenciona 
continuar corn o negôcio de venda e 
transporte de lenha e carvâo, 
contando corn a ajuda de um 
sobrinho, que jâ trabalhava na 
empresa do filho. Para o efeito, vai 
utilizar o camiào que restou da frota 
de veiculos pesados que o filho 
possuia, corn a quai recolhia lenha e 
carvâo nas localidades de Macango e 
Talamanjaba, que depois 
transportava para Benguela, 
juntamente corn passageiros. Maria 
da Conceiçâo, natural da Regiâo 
Autônoma da Madeira, vive no bairro 
do Casseque, nos arredores de 
Benguela, tem agora a seu cargo os 
très netos menores, corn idades entre 
os 07 e os 12 anos, filhos de José 
Manuel de h'reitas Caires, 33 anos. 
José de Freitas, como era localmente 
conhecido, tinha perdido a mulher e 
um filho de quatro anos, hâ cerca de 
um mês, num âcidente de viaçâo 
ocorrido na vizinha provincia da 
Huila, no sul de Angola. No domingo, 
José de Freitas solicitou protecçâo 
policial para se deslocar à comuna de 
Catengue, onde tinha ocorrido um 
ataque no dia anterior contra uma 
coluna rodoviâria em que se integrava 
um dos sens camiôes de transporte de 
lenha e carvâo. O cidadâo português 
decidiu deslocar-se ao local para 
averiguar se era possivel recuperar o 
veiculo e trazê-lo de volta para 
Benguela, mas também para 
recuperar os corpos dos sens 
funcionârios que morreram no 
ataque e assistir os que ficaram 
feridos. No regresso de Catengue, o 
camiào em que José de Freitas seguia, 
que também transportava elementos 
da Policia de Intervençâo Râpida 
(PIR), populares e alguns feridos do 
ataque de sâbado, caiu numa 
emboscada nas imediaçôes da 
localidade de Talamanjaba, a cerca de 
30 quilômetros de Benguela. O ataque 
provocou sete mortos, entre os quais o 
cidadâo português, que foi o ünico 
que terâ sido torturado pelos 
assaltantes, além de très feridos 
graves, enquanto os restantes 
ocupantes do camiào, em nùmero nâo 
determinado, fugiram para as matas. 
O funeral de José de Freitas realizou- 
se terça-feira de manhà em Benguela, 

cidade onde a comunidade 
portuguesa, estimada em cerca de 
2.500 pessoas, continua em estado de 
choque e exige a adopçâo de medidas 
que permitam restaurar a estabilidade 
militar na regiâo, que tem sido palco 
nas ultimas semanas de vârios ataques 
atribuidos à UNITA. "Alguém tem 
que fazer alguma coisa para inverter o 
quadro militar na provincia porque a 
vida das pessoas estâ limitada apenas 
aos perimetros urbanos de Benguela e 
do Lobito, o que torna a vida 
impossivel", disse à Lusajosé Albano, 
um comerciante português instalado 
em Benguela desde 1953. José 
Albano, que possui uma estaçâo de 
serviço na capital provincial, 
considerou que a morte de José de 
Freitas, além de ter sido um acto 
"révoltante", pode vir a "condicionar 
todas as iniciativas de investimento e 
de desenvolvimento da regiâo que 
estavam a ser estudadas por 
empresârios portugueses". "Eu jâ nâo 
acredito em mais nada e nâo quero 
voltar a perder outros 250 mil dôlares 
como perd! na altura dos conflitos 
pôs- eleitorais de 1992", afirmou este 
português, que jâ teve actividades nas 
âreas do comércio, da indùstria e da 
pesca e agora estâ reduzido apenas a 
uma estaçâo de serviço. "O que tem 
aguentado aqui os portugueses sâo as 
poupanças feitas em 1997, ano em que 
a estabilidade militar permitiu uma 
boa actividade econômica", salientou 
José Albano. As preocupaçôes corn a 
segurança foram também salientadas 
por outro cidadâo português radicado 
em Benguela, para quem "as 
autoridades angolanas devem 
melhorar o enquadramento de defesa 
porque, se nâo o fizerem, serâ o 
descalabro". "Ontem foi o Freitas, 
amanhâ pode ser qualquer outro", 
frison este comerciante português, 
que preferiu nâo ser identificado. Por 
seu lado, Armando Neves, outro 
comerciante português em Benguela, 
nâo resistiu a questionar-se sobre o 
que terâ levado as forças da UNITA a 
torturar José de Freitas; "Serâ que é 
algo contra os portugueses?", 
perguntou, em declaraçôes à Lusa. 
Para Armando Neves, é importante 
esclarecer esta questâo porque "as 
vidas dos portugueses podem estar a 
correr perigo, principalmente aqueles 
que se deslocam nas estradas da 
provincia". A instabilidade militar na 
regiâo faz corn que este comerciante 
nâo tenha quase nenhum produto em 
armazém, sô tendo para venda "o que 
estâ à mostra nas prateleiras". "Acho 
que é chegada a altura de começar a 
arrumar as malas enquando é tempo", 
frison. 
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Câty, Australia - Canada - Portugal 
A jovem Câty -diminuitivo 

de Catarina-, que vive tia 
Autràlia e que defendeu a 
cançâo da comunidade 
australiana no "lo. Festival 
Jovem das Comunidades 
Portuguesas'2000", em 
Matosinhos, veio 
a Toronto gravar o seu 
primeiro CD. 

Catarina Viegas, a Câty, veio a 
Toronto para gravar corn Hernani 
Raposo. Porque veio de tâo longe? 
-Tudo nasceu apôs o Festival da 
Cançâo.-Começou por responder a 
mâe de Câty, Rosa Viegas.- Adoramos 
a cançâo "Sonhos e Marés" que a 
Catarina Cardeal cantou. A Câty 

começou logo a cantar a cançâo. 
Quando voltâmos a Perth, onde 
vivemos, tratei logo de saber o nome 
do compositor e do autor da letra... 
Assim, consegui o telefone do 
Hçrnani Raposo, abordei 6 assunto 
de gostar que a Câty pudesse gravar 
cançôes da dupla de Toronto. Ele 
aceitou e, ainda, quando eu soube que 
tinha estüdio, etc, nào hesitei e 

viemos até Toronto para gravar... 
Estou muito feliz e confiante corn o 
resultado final do trabalho... 
-E a Câty, como se sente apôs a 
gravaçâo? 
-Olhe, muito cansada porque tive que 
trabalhar corn alguma pressâo porque 
sô dispusémos de 8 dias para tudo. 
Mas correu muito bem, tal como 
previamos. Vamos para Portugal 
satisfeitos. Eu penso que vou 
conseguir lançar este CD em Portugal 
e dar um passo em frente na minha 
carreira. 
-Pensas mesmo seguir a carreira de 
cantora? 
-Sim, nem penso noutra coisa. 
-Como vais de estudos? 
-Vou bem, acabei agora a Escola 
Secundâria e pretendo continuar e 
fazer um curso relacionado corn a 
aviaçào civil, gosto de viajar e 
relacionar-me corn pessoas... 

-Sinto que queres deixar a 
Austrâlia, serâ assim? 
-Isso é verdadel-Antecipou- 
se a mâe Rosa Viegas, a rir e 
continuando.-Nôs temos por 
meta voltar a Portugal 
embora o meu marido nào 
esteja cem por cento 
convencido. Sinceramente, 
gostava de voltar e dar todo 
o apoio à minha filha na 
carreira que escolheu. 
A nossa entrevistada, a 
Câty, é muito jovem. Vai 
dentro de semanas 
completar os 18 anos de 
idade. E loira, bonita, muito 
elegante, uma voz deliciosa 
e uma vontade de ferro de 
vencer. 
-A Câty tem realmente uma 
voz muito bonita e segura.- 
Disse Hernani Raposo que 
acompanhou Câty e Rosa 

Viegas à CIRV-fm, onde decorreu a 
entrevista.- Eoi muito fâcil trabalhar 
corn ela, ela sabe o que quer, é jâ uma 
profissional autêntica. As cançôes que 
gravâmes têm muitas probalidades de 
lhe abrir portas em Portugal. Espero 
que sim. 
-Jâ hâ titulo para o CD? 
-Bom, entenderam que este primeiro 
trabalho deveria ter apenas o nome 

da Câty e o titulo da cançâo que ela 
mais gostou de interpretar, a "Eva 
Pecadora"... 
-E tu, Hernani, como vais de 
cantigas? 
-Estou corn muito trabalho... E, 
também, tocando, ora fado, ora 
dando apoio a bandas. Agora, por 
exemple, vou até Sào Miguel corn a 
banda Tabu, actuar na Povoaçâo, no 
dia 5 de Junho. Nâo paro, felizmente! 
-Câty, os teus pianos sào dirigidos a 
Portugal. Podemos saber de alguns? 
-Como jâ disse, vou procurar lançar o 
CD em Portugal. Jâ tenho contactes 
corn algumas éditeras. Também, se 
possivel, actuar no Verâo. No Verâo 
Portugal estâ em festa, talvez seja fâcil 
algumas actuaçôes. Fui convidada 
para o Festival da Cançâo do Algarve 
e, para tal, conto corn uma nova 
cançâo do José Mârio e do Hernani 

para apresentar em Agosto, no 
Algarve.-Nâo deixou de dizer a Câty 
corn ar maroto e risonho 
-Também hâ possibilidades de a Câty 
actuar na televisâo portuguesa... - 
Acrescentou Rosa Viegas. 
-Gostâste de Toronto? 
-Adorei o pouco que vi. Cidade 
enorme, moderna, corn imensos 
portugueses e todos muito simpâticos 
para nos. E, do casai Raposo, nem 
temos palavras para descrever... 
-Estâmes muito gratas ao Hernani e 
familia.-Sublinhou Rosa Viegas. 
E, pronto, sempre a correr, e cheias de 
sonhos, partiram para Lisboa. 
Desejamos as maiores felicidades 
para a jovem e bonita Câty. 
Hâ, corn certeza, um lugar para ela no 
panorama artistico português. Na 
diâspora tem sempre o seu lugar. 

JMC 
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Pequetias historias de |\|~[~.[II grande 
É bom recordar quern tanto deu à 
comunidade, nesta semana em que se 
comemora o Dia de Portugal, de 
camôes e das Comunidades 
Portuguesas. 
Vamos recordar o saudoso Mario 
Coelho Tomas, um homem que 
sempre se dedicou à familia e à 
comunidade, através de sua mulher e 
filhos. 
Mario Coelho Tomas, nasceu em 
Lisboa, no dia 20 de Setembro de 
1931. Apôs a escola primaria fez um 
curso de Soldador e respectiva 
especializaçâo. Este curso e aptidoes 
especiais para a profissao levaram-no 
até França. Nào se adaptou e 
regressou a Lisboa. Em 19,55 emigrou 
para o Canadâ, tendo como 
companheiro o conhecido ex- 
empresario artistico, Amadeu Vaz. 
Em 1956, Mario Tomas foi de férias a 
Portugal. 
Maria Beatriz Henriques Rego 
Tomas, nasceu no Bombarral, em 17 
de Junho de 1930. Conheceu Mario 
Coelho Tomas, em Lisboa. Casaram 
em Lisboa em 1956. 
So em 1957, Mario Coelho e a sua 
mulher Maria Beatriz, se radicaram 
no Canada. Iniciaram a vida em 
comum, em Ottawa, onde Ihes nasceu 

a primeira filha, Mary Betty Rego 
Tomas, em 19 dejulho de 1958. 
Em Ottawa e depots em Toronto, 
Mario Tomas fez de tudo um pouco 
até estabelizar-se como soldador 
especializado na companhia de 
material aeronautico "The 
Havilland". Trabalhou desde lavador 
de pratos num restaurante da Yonge, 
passando por carteiro e, finalmente. 

Cristina e Fernanda tern para vos um 

servigo complete e sério em tudo que diga 

respeito a servigos e viagens. 

O Verao é connosco! 

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

0014 

ti^aoeU&ŸS 

Aproveitem ds ESPECIAIS DE VERÀO 

para o Continente, Madeira e Agores. 

Lembrem-se que esgotam rapidamente! 

soldador. 
Em Toronto, nasceram mais dois 
filhos ao casai Tomas: Mary Jenny 
Rego Tomas, em 25 dejulho de 1960, 
e o José Luis Rego Tomas, em 9 de 
Março de 1967 
Por iniciativa propria conseguiu 
importar jornais de Portugal. Teve a 
oportunidade de ter o exclusive do 
jornal "A Bola" que, em principio, 
vendia na sua propria casa, a célébré 
casa da Oxford Street. Com o 
movimento da venda de "A Bola" a 
crescer, Mario Tomas passou a usar a 
Lisbon Bakery, também para evitar 
bichas à porta de casa a toda a hora! 
O casai Tomas, em 5 de Março 
de 1965, abriu o tao conhecido 
estabelecimento "Portuguese Book 

Store", 
na Nassau e Augusta, em Toronto, 
tendo ficado à frente do negôcio a 
Maria Beatriz Tomas, enquanto 
Mario Tomas se mantinha nas suas 
funçôes de soldador. Embora muita 
gente criticasse na altura a abertura 
de um estabelecimento com jornais, 
discos e livros, a grande verdade é que 
foi dos negôcios mais frutuosos da 
comunidade em todos os sentidos. O 
crescimento do negôcio foi de tal 
ordem que, corn alguma dificuldade, 
Mario Tomâs deixou a fâbrica "The 
Havilland" -onde era um soldador 
muito considerado-, para juntar-se à 
mulher no "Portuguese Book Store". 
Mario Tomâs desdobrou-se entre a 
sua vida comercial e no apoio às^ 

Em 1956, na aliura 

em que Maria 

Beatriz Henrique 

Rego, assina o 

compromisso de se 

tornar a senhora 

Tomâs. 

mm 
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► actividades comunitârias. Ajudou 
tudo e todos. Nunca dizia "nâo" a 
quem quer que fosse... 
O destine por vezes é crual. Numa 

para a nossa comunidade. 
A vida nâo para. Maria Beatriz 
Henrique Rego Tomâs, assumiu a 
responsabilidade da familia e do 

Maria Beatrix Tomâs, na sede do First Portuguese, 
aguardando que Walter Lopes e Lucy Cardoso Uie 

façam a entrega de uma Salva de Prata de 
homemagem a Mario Tomâs, em 1991. 

m 

viagem de férias a Portugal, o destine 
marcou a hora. Na estrada nacional, 
no dia 9 de Outubro de 1986, junto a 
Castro Verde, Alentejo, um desastre 
aparatoso provocou a morte de Mario 
Coelho Tomâs e à prima Felicidàde 
de Jesus, e a Maria Beatriz Tomâs sô 
nâo sucumbiu porque foi retirada do 
capro por um automobilista que 
passava na altura, e corn o carro a 
arder. Um drama para a familia e 

négocié. Os filhos foram 
crescendo e, apôs a escola, 
iam ajudar a mâe. Em 
Fevereiro de 1996 
encerraram a loja da Nassau 
mas, antes, abriram um 
espaço mais ample e 
sugestivo na Dundas Street, 
que inauguraram 
oficialmente em Junho de 
1995. Hoje, o "Portuguese 
Book Store" é uma livraria- 
papelaria bonita, atractiva e 
apetrechada corn tudo o que 
diz respeito a uma casa do 
género. Os filhos de Maria 
Beatriz e Mârio Tomâs 
assumiram naturalmente a 
gerêneia familiar do négocié. 
Hoje, Maria Beatriz Tomâs, 
é uma mulher realizada e 
feliz corn o que conseguiu e 
tudo o que os filhos lhe 
deram; Amor, apoio e seis 
netos. A Betty casou corn 
Gino Ciavarrella, duas filhas; 

a Jenny uniu-se a Antonio Coimbra, 
dois filhos e, o José Luis Rego corn 
Ana, duas filhas. 
Depois da tempestade a bonança. A 
familia Tomâs mantém-se unida e 
progressiva, tal como o saudoso 
Mârio Coelho Tomâs traçou. Que 
sempre assim prossiga para honrar o 
prestigioso nome de Mârio Coelho 
Tomâs, um amigo-yoluntârio da 
comunidade, inesquecivel! /AfC 

Primeira Dama, 
Dra. Maria José RUta, 

00 Portuguese Book Store. 

Addison on Bay e Joe da Costa 
oferecem na compra 
de um carro novo ou usado 
preços sensacionais 
e financiamento excelente 
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Grande especial de 
9 a 16 de Junheü! 

Visite a Addison on Bay e aproveite o Saldo do Dia de 

Camôes e Comunidades Portuiguesas. 

A melhor forma de felicitar a comunidade portuguesa no 

DIA DE PORTUGAL. 

Addison on Bay, 832 Bay Street, a norte da College, em 

Toronto. 

-Mais de 700 veiculos em liquidaçâo. 

Juros a 1.9% durante 5 anos nos modelos novos 

seleccionados. 

-Nâo faz pagamentos até Outubro nos modelos usados. 

Poupe com JOE DA COSTA e com a Addison on Bay! 

832 Bay Street em Toronto 
(a norte da College St.) 
Telefone: 416-964-3211 
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A CIRV-fm brinda-vos 
O grande convfvio do 

i J VOnOKTO 

com 
RADIO 
IWTrPMAI tONAlA 

16 E 17 DE JUNHO 
m 

No FIM-DE-SEMANA 
DEDICADO AO 
DIA DO PAI 

EARLSCOURT PARK, 
NA ST. CLAIR E CALEDONIA, 

EM TORONTO 

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

- RENDILHEIRAS DE VILA DO CONDE. 

5oo aînda convîdûdos dû CIRV-fm 

Viva em folia na nossa 
companhia! CIRV-fm, 

a estaçâo do seu coraçâo. 

I ! I ^ 5 ï s? î î l^- 'J 416-537- 

0 SUMMERFEST'2001 COM O PATROCINIO DE: 

IMPACT IIQUIDATION 
a SATELIITE CENTRES 

187 Lakeshore Rd. East 
MISSISSAUGA 

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

David Costa 
& Associates 
LimnierslA<hH)}'ii{lo$- 

1015 Bloor St.. W.. Toronto Tel: 53ô-f>329 

VISO Shipping Inc. 
Cai-ga para todo o tniindo...Tel: 333-9127 

Viseu Electric Inc. 
Os l’speciatistas lias 1101220 volts Tel: 531-2S47 

896 College St., Toronto 

416-534-3847 
1209 DundasSt.W. 

TORONTO 
905-845-5221 

447 Speers Rd. 

OAKVILLE 

A tradiçaq e a arte do fabrico 
de pào e pastelarxa. 

416-535-9993 
337 Symington Ave. 

TORONTO Tel: 416-4390000 

•a- 
CENTRAL TICKET DEFENCE 

Defesa de todas as 
rnultas de condiicào. 

861 Colletre St.. Toronto Tel: 565-7821 

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

«U-VIN” 416-652-0416 

"A cerveja dos 
pwrtugueses" 

""MAYTAG store. 
M0W1R 

Tony Almeida / Leo Andrade 

2525 Hampshire Gate, Oakville, Ont. 905*829*9909 
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CRÔNICA À DKTÂNCIA 

CONTACTE MANUEL DE PAULOS 

Nâo va, telefone: 416-534-5520 

Os gémeos, Domingos e Dionisio Castro, 
acompanhados por duas gémeas, posam para a foto, 
durante o primeiro Encontro Nacional de Gémeos, 

realizado num centro comercial de Lisboa 

APROVEITE AS VANTAGENS DOS PREÇOS ESPECIAIS DO 

CHEFE MANUEL DE PAULOS, NO SEU ALINDADO E ESPAÇOSO 

EUROPA CONVENTION CENTRE EM MISSISSAUGA 

ALÉM DOS PREÇOS EXCEPCIONAIS, 

MANUEL DE PAULOS OFERECE-LHE 

TODA A SUA EXPERIÊNCIA, UM 

SERVIÇO CUIDADOSO E A EXPOSIÇÀO 

DO BANQUETE COM UM TOQUE 

MUITO PRÔPRIO. 

RESERVE AGORA 

E POUPE: 

(416)534-5520 
CASAMENTOS, BAPTIZADOS 

OU OUTRAS FESTAS, 

CONTACTE O CHEFE MANUEL 

DE PAULOS (416)534-5520 
EM TORONTO! 

A PRIMEIRA REVISÂO OA lEI 
RE FINANÇAS REGIONAIS 

Por: 
Alberto 
Joào 
Jardim 

Conforme o disposto na Lei de 
Finanças Regionais, neste 
momento decorre a sua prevista 
revisào. 
A Lei de Finanças Regionais foi 
da autoria do primeiro Governo 
Guterres, nomeadamente do seu 
entào Ministro das Finanças, 
Professor Sousa Franco, e 
mereceu o acordo do Governo 
social-democrata da . Regiào 
Autônoma da Madeira, que teve 
de lamentar o facto de, 
antecedentemente, embora corn 
condiçôes diferentes no Estado, 
tal lei nâo tivesse jâ surgido. 
Bern sei que foi decisivo os 
Açores terem um Governo 
socialista pois, caso contrario, 
tenho a convicçâo que nenhuma 
lei continuaria a existir. 
Mas foi um diploma bem 
negociado. Lembro-me de, no 
fim, no Gabinete do Eng. 
Guterres, ao brindarmos, o 
Professor Sousa Franco ter este 
desabafo: "hoje também tomo- 
qualquer coisa, pois havia quem 
dissesse que eu nâo séria capaz 
de chegar a este acordo final". 
Claro que o tempo e as 
mudanças no Governo da 

Repüblica encarregaram-se de 
fazer corn que as coisas nâo 
decorressem tal como a Lei de 
Finanças Regionais previa com 
optimismo. 
Hoje, sâo muitas as matérias em 
causa neste primeiro tempo legal 
de revisào. 
Entre outras, vejamos. 
Temos a questâo de a Assembleia 
da Repüblica, no Orçamento de 
Estado annal, vir coagindo a 
Regiào Autônoma da Madeira a 
ficar muito aquém do limite de 
endividamento objective 
estabelecido na Lei de Finanças 
Regionais. Numa desproporçâo 
muito inferior, em relaçào ao 
Estado, do recurso ao crédite, 
apesar de hoje ser bastante 
folgada a nossa capacidade para 
tal, absolutamente necessârio 
para o aproveitamento dos 
dinheiros da Uniâo Europeia. 
Temos a ausência do decreto-lei 
que quantifique e defina as 
condiçôes de financiamento dos 
previstos "projectos de interesse 
comum" Estado/'Regiào 
Autônoma. 
Temos a falta da prevista 
comparticipaçào nacional nos 

Sistemas Comunitârios de 
Incentives Financeiros de Apoio 
ao Sector Produtivo. 
Temos o ônus dos discricionârios 
insvestimentos do Estado na 
Regiào Autônoma da Madeira, 
na medida em que nos sào 
indefesamente deduzidos nas 
trasferêneias vindas dos 
Orçamentos de Estado. 
Temos clâusulas da Lei das 
Finanças RegioUais, assentes em 
valores estimados, que queremos 
ver assentes em valor orçamental 
quantificado. 
Temos ainda em discussào o 
remanescente da divida pùblica 
à data do acordo sobre a Lei das 
Finanças Regionais, corn 
paralelamente os Açores a 
receberem muito mais apoios 
que a Madeira, sô por causa de 
critérios politico-partidârios. 
Temos a falta de regulamentaçào 
concreta para o caso de 
hipotéticas catâstrofes. 

Temos o nào cumprimento pela 
Repüblica Portuguesa do 
legalmente estabelecido 
Principio da Continuidade 
Territorial -repetida promessa 
eleitoral dos socialistas- bem 
como o nào cumprimento da 
convergêneia tarifâria em 
matéria de energia. 
Temos a indispensâvel 
regionalizaçào de alguns 
Serviços dependentes do 
Ministério das Finanças, sem a 
quai serào sempre subtraidas à 
Regiào Autônoma da Madeira, 
receitas que constitucionalmente 
sào nossas, bem como estaremos 
obstaculizados na consecuçào da 
nossa politica fiscal. 
Enfim. Apesar da curta vigêneia 
da Lei de Finanças Regionais, jâ 
um "dossier" enormissimo logo 
na sua primeira revisào 
legalmente prevista. 
É légitimé se colocar esperança 
na Comissâo que a trabalha. 

Tl [DffCBLDSlQ'Tlff 
a aaaaGŒiQüûQa 
[DTiffTi sœœi]?' 
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Um excelente 
projecto de casas novas 

em Mississauga. 

1940/1950 SO. fl 

VISITE ESTAS LINDAS CASAS NOVAS, 

SEMI-SEPARADAS COM QARAQEM PARA 

2 CARROS E AREA ATE 2000 PÊS 

QLADRADOS, E CASAS SEPARADAS COM 

AREA ATE 3000 PÊS QLADRADOS. 

PARA INEORMAçôES CONTACTEM OS 

VENDEDORES MIKE OL BART NO 

ESCRITÔRIO DE VENDAS PELO TEIEEONE: 

905-795-1965 
VEJA ESTA ESPECTACLIAR SLB-DIVISÀO 

DE CASAS NOVAS NO CORAÇÂO 

DE MISSISSALGA. 

VER P4RÂ CRÊR. 

O EMPREENDIMENTO ESTA SITLADO 

NO 6729 DA MAVIS ROAD., 

AO NORTE DA ALTOESTRADA 401, 

EM HEART LAND, MISSISSALGA. 

STARLIGHT lança CD no Snmmerfest'2001 
A banda STARLIGHT gravou um novo 
trabalho intitulado "Feliz Daquele", jâ à 
venda no mercado .discografico, e que sera 
lançado no Summerfest'2001, nos dias 16 e 
17 de Junho, no Earlscourt Park, na 
Caledonia e St. Clair, em Toronto. 
-Nos vamos de novo para os EUA, onde 
actuaremos na "Festa da Trindade", real- 
izaçâo da associaçâo portuguesa de East 
Providence, depois da homenagem que 
Ribeiraquentenses nos fizeram em New 
Bedford. A seguir faremos o lançamento 
publico no Summerfest da CIRV...- 
Afirmou-nos Tony Melo, responsavel d'os 
Starlight. 
-E, depois? 
-Bom, temos um ano carregado... Para jâ, 
lembro-me que vamos a Strathroy e, logo a 
seguir, Montreal... Seguir-se-ao umas férias 
bem desejadas nos Açores. Depois das 

férias uma série de espectâculos por ai e, de 
novo, nos EUA. Jâ somos "habitués" nas 
festas dos portugueses dos Estados Unidos. 
No proximo ano dar-lhes-emos "umas fol- 
gas" pois vamos "recuperar" Sâo Miguel e, 
também, o Continente português. Pelo 
menos é o que jâ estâ programado... Vamos 
a ver! -Rematou Tony Melo, corn as mais 
que fundamentadas esperanças. 

Na fotografia, pode ver-se o responsâvel da 
festa-homenagem dos Ribeiraquentenses 
aos STARLIGHT, Daciano de Melo, a 
aplaudir a banda, enquanto Tony Melo, 
embevecido, admira a prenda recebida. Os 
restantes elementos, Jerry, Danny e os 
irmàos Furtado, mostram no rosto a felici- 
dade que lhes vai na aima. 
Tudo a postos para a festa. Vamos à festa! 

JMC 

ARTES E ARTISTAS 
Quinta-feira, 7 Junho, 2001 

ALGIDES visitou Toronto 
o simpâtico artista Alcides Machado, açoriano 
radicado na California, deslocou-se a Toronto 
para participar na "Festa dos Criadores", na 
quinta do conhecido Carlos "Capelas" Botelho, 
em Laurel, uma iniciativa da Comissâo de 
Festas do Espirito Santo de Mississauga, das 
Igrejas de Cristo-Rei e Sâo Salvador do 
Mundo, presidida pelo Mordomo Joâo 
Marques. ALCIDES é um jovem autor, com- 
positor e intérprete, muito conhecido na 
California e que deseja ser também lançado no 
Canadâ, particularmente, em Toronto, cidade 
que visita pela segunda vez. ALCIDES obteve 

grande êxito corn o tema "Chapéu de Palha" e, 
agora, lançou uma cantiga no seu ultimo 
âlbum denominado "Desabafo", intitulada 
"Quem nâo te conhece que te compre" que 
voltou a chegar ao gosto do grande pùblico. 

Esperamos que, corn a chuva que caiu, o 
Alcides nâo tenha esquecido o seu "Chapeu de 
Palha"... 
Na fotografia, Alcides estâ acompanhado de 
Carlos Botelho e Joào Marques, numa entre- 
vista realizada na CIRV-fm, na véspera da 
festa. 

JMC 

O MILéNIO 

Alcides Machado, Carlos Botelho e Joào Marques 



FOREST GREEN 

U MA PAS MAIS PROSPERAS COMUNIDADES EM TORONTO 
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St. Clair Ave. 

Keele 

Bloor St. 
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< Black Creek Dr. Si 

Eglinton "■ 

Rogers Rd. L 

— Turnberry— o — 
Ave. « 
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- Davenport- 

Subway 
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Visita Presidenciai ao Canada 
A visita de Estado do Présidente da 
Repüblica portuguesa, Dr. Jorge 
Sampaio, ao Canada, a convite da 
Governadora Geral, Senhora 
Adrienne Clarkson, 17 anos depois de 
Ramalho Eanes, despertou um 
enorme entusiasmo entre nos. Foi 
uma visita com muitos kilômetros de 
distancia entre as cidades -mesmo de 

visita por motivos ôbvios mas, dentro 
das nossas possibilidades, estivemos 
em Ottawa e, naturalmente, em 
Toronto, onde estamos sitiados. Foi 
uma visita de Estado ao Canada e as 
comunidades portuguesas espalhadas 
por este imenso pais. 

Para além da componente politica das 
conversaçôes em Ottawa e corn os 

Tony Dtontso e John Diai 

recebem o casai 

presidenciai na ^ 

Local 183, sob o 

olhar do Dr. Joào 

Rui de Almeida e da 

Dr. Vîtalino Canas. 

aviâo é exténuante-, que levou o 
Présidente português e sua comitiva a 
Vancouver, Winnipeg, Ottawa, 
Toronto, Montreal e Sào Joâo da 
Terra Nova (Newfoundland). 
Nào nos foi possivel acompanhar o 
Dr. Jorge Sampaio durante toda a 

"Premiers" das Provincias visitadas, 
destaque também para a componente 
histôrico-cultural, o encerramento das 

Comemoraçôes dos 500 anos dos 
descobrimentos portugueses e da 
chegada de Caspar Côrte Real à 
Terra Nova. No jantar em borna do 

Hà mais de 30 anos 
que os especialistas 

da REGIONAL 
INSURANCE 

trabalham corn 
comerciantes, 

industrials e 
empreiteiros, para 

protéger os seus 
negôcios, os seus 

empregados e os seus 
 padrôes de vida! 

OUtREnOS fflZER O MESMO POR Si! 
Antes de renovar 
os SEGUROS da sua 
empresa, contacte 
O departamento 
comercial da 
REGIONAL 
INSURANCE, 
pelos telefones: 

416-531-4674 
em Toronto, e 

905-238-9676 
em Mississauga. 

Prank Alvarez expôe os seus pontos de vista ao PR, Dr, Jorge 
Sampaio, junto de José Mario Coelho, Domingos Melo e do 
Cônsul-Geral, Dr. Joào Perestrrilo. 

Présidente Jorge Sampaio, no Museu 
da Civilizaçào, em Hull - Ottawa, 

oferecido pelo Primeiro Ministro Jean 
Chrétien, pudemos apreciar uma 
parte da exposiçào: "Terra Nova, 

Terra do Bacalhau", organizada pela 
Comissâo Nacional para a 
Comemoraçâo dos Descobrimentos 
Portugueses, integrada na exposiçào 
"Mar e Mundo - As pescas na Costa 

Este do Canada". A Comissâo 
Nacional para a Comemoraçâo dos 
Descobrimentos Portugueses realizou 
também no Massey Hall, 
em Toronto, um 
belissimo espectâculo 
corn os ALA DOS 
NAMORADOS e a luso- 
canadiana NELLY 
FURTADO. Um 
espectâculo inesqueclvel 
corn excelentes müsicos, 

a voz ùnica do Nuno 
Guerreiro e a coqueluche 
de todos nos, a Nelly 

Furtado. Um "casamento 
feliz" entre duas 
magnificas vozes, Nuno e 

Nelly, uma experiência 
que gostariamos de' ver 
repetida. E uma gravaçâo 
corn os dois? 
No campo econômico, na 
comitiva presidenciai. 

vieram vârios empresârios 
portugueses que promoveram um 

forum em Toronto e a realizaçâo de 
seminârios em Montreal e Toronto. 
Na comitiva oficial vieram integrados 
O Ministro da Economia, Dr. Mario 
Cristina de Sousa, o Secretârio de 
Estado da Presidência do Conselho 

de Ministres, Dr. Vitalino Canas, o 
Secretârio de Estado das 
Comunidades Portuguesas, Dr. Joâo 
Rui de Almeida, o Présidente da 
Assembleia Legislativa Regional dos 

Tony Dionüio entrega ao PR, 
Dr. Jorge Sampaio, a estaueta 

do Trabalhador, stmbolo da 
Local 183. 

i 

roncoRH 
riiKvmiKi: A yU’PUAXt'cs 

G 
SftUniflTinSS 

A organizaçào Venus Créations ira lançar o trabalho discogrâfico do 
“Amor de Artista” no dia 16 de Setembro de 2001, 

pelas 13horas (Ipm), no Ambience Banquet Hall, no 501 Alliance Ave, 
Toronto. Para Informaçôes 416-538-6788. 
Apoio das lojas da CONCORD de Toronto 

1551 Eglinton Ave Tel: 416-789-1493 
920 Bloor St W. Tel: 416-538 6788   „„ 
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► Açores, Dr. Fernando Manuel 
Machado Menezes e Représentantes 
dos Grupos Parlamentares da 
Assembleia da Repüblica. 
Antes de partir para Montreal e depois 
para Newfoundland, onde depôs um 
ramo de flores no monumento do 
navegador Caspar Côrte Real, o Dr. 
Jorge Sampaio visitou o comércio da 
Dundas Street, em Toronto, corn 
grande sucesso, sendo aplaudido e 
beijado a todo o momento e onde 
inaugurou oficialmente a "Semana de 
Portugal", colocando o Galhardete da 
ACAPO junto da Padaria e Pastelaria 
Nova Era. 
Um banho de multidâo que culminou no 
Bellwoods Park onde descerrou o 
monumento aos Voluntârios Portugueses 
do Canada. 
Seguiu-se um almoço oferecido pelo 
Ministro da Defesa do Canada, The 
Honourable Arthur Eggleton, a S.E. o 

A esquerda, a dupla de 

sucesso, Nuno Guerreiro e 

Nelly Furtado, no grande 

show dos Ala dos 

Namorados. Ao lado, a Dm. 
Maria Ritta recebe de um 

funcionârio da Local 183, 

uma peça fabricada por si. 
Em baixo, a Governadora 

do Ontario, Hillary Weston, 

recebe o Dr. Jorge Sampaio 
e a Dra. Maria Ritta, no 

Queen’s Park. 

Présidente da Repüblica e Primeira Dama. 
Houve, mais tarde, uma Mesa Redonda sobre 
multiculturalismo corn especialistas da Agência 
Canadiana para a Naturalizaçâo e Emigraçâo. 
Antes do concerto no Massey Hall, a 
Governadora do Ontario, Hillary Weston, 
ofereceu uma recepçâo no Queen's Park ao 
Présidente da Repüblica e Senhora de Jorge 
Sampaio. Na despedida de Toronto, o Présidente 
da Repüblica ofereceu uma recepçâo de 
retribuiçào a autoridades canadianas, figuras do 
mundo empresarial e cultural, dirigentes e 
figuras de relevo da comunidade portuguesa. A 
seguir visitou a sede do Sindicato - Local 183, 
onde foram entregues varias prendas ao 

Présidente da Repüblica e à Primeira Dama de 
Portugal. De seguida, a comitiva partiu para 
Montreal. Nos discursos directos aos portugueses 
corn quem partilhou momentos de grande emoçâo 
e portuguesismo -lâgrimas de felicidade!-, o 
Présidente de todos os Portugueses, nào se impôs 
pelos discursos bem redigidos e prometedores; pelo 
contrario, falou abertamente, pedindo para que os 
jovens -rapazes e raparigas- estudem, que se 
envolvam na vida politica, cultural e empresarial do 
Canada e que, em suma, sejam bons canadianos 
para que continuem a ser bons portugueses. Que os 
pais nào percam nenhuma oportunidade de ensinar 
a lingua portuguesa aos filhos e de os levar a 
Portugal sempre que oportuno. 
Foi uma viagem muito importante para as relaçôes 
bilaterais e de amizade entre Portugal e o Canada e 
de valorizaçâo para a Comunidade Portuguesa aqui 
radicada. 

Obrigado, Senhor Présidente! 

$50 coupon 
!. wtth bookings over SSOOi 

tfr/jùrge SampaiOt nào 
em^rdinhas oferecidas! A Dr. Maria Ritta e tony îanno, sâo testemunhas. 
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CARNEIRO - 21/03 A 20/04 

Se tiver um controlo consciente das suas emoçôes e nâo 
perder a sua objectividade, podera ser um momento 
optimo para conversas cheias de significado. 
Relacionamentos mais profundos podem ter, neste 
momento, um papel importante na sua vida . 

TOLRO - 21/04 A 20/05 

Trânsito propicio e necessario para uma evasao das 
obrigaçôes rotineiras. Poder-se-a dedicar a um mais intenso 
convivio com os amigos, optar por uma ocupaçào que o 
realize e Ihe dê prazer, ou iniciar umas férias que o poderâo 
fazer descontrair. 

OÊMEOS - 21/05 A 20/06 17 
K 

Mercürio, nesta altura, pode aliar o interesse dos sens 
negôcios à possibilidade de procurar no exterior novos 
motives de aeçào e até de diversào. Corn calma e 
determinaçào, disporà de lucidez para a discussào de 
condiçôes que lhe sâo favorâveis nesses contactos. 

CARANOLEJO - 21/06 A 21/07 

Uma inquietaçào insuspeitada e injustificada, uma 
hipersensibilidade, uma nostalgia podem surgir, 
provocando alteraçôes de comportamento ou variaçôes de 
humor. Mais do que o convivio corn os outros, agora voeê 
apreciarâ a meditaçâo e a leitura de um bom livro. 

LEàO 

I ^ 

22/07 A 22/08 

Sera um bom momento para analisar as suas atitudes em 
relaçào aos outros, nomeadamente a determinados grupos 
aos quais voeê possa estar associado. Haverâ uma tendência 
para estabelecer um diâlogo mais intelectual, activo, e de 
partilha de ideais, corn as pessoas que formam esse grupo. 

ViROEM - 23/08 Â^O^ 
^RT 

JL 
Neste momento ira ganhar uma consciência mais ampla da 
vida quer por meio de um possivel encontro amoroso quer 
através de um contacto mais proximo com obras de arte. 
Nessa medida, sera uma boa ocasiào para visitar exposiçôes ou 
meditar acerca dos seus pontos de vista estéticos. 

BALANçA - 23/09 A 22/10 

Este momento predispôe-o para uma actividade mültipla. 
A sua energia e disposiçào para a aeçào estâo num ponto de 
alta compressào e a necessitar de escape. Poderâ concretizar 
realizaçôes coin terceiros, um trabalho colectivo, mas 
contenha o febril desejo de finalizaçào râpida. 

CSCORPIÀO - 23/10 A 21/11 

Neste momento, as maiores satisfaçôes poderâo vir, sobretudo, 
daqueles de quem gosta. É altura de esperar que os seus 
amigos lhe possam retribuir o apoio que sempre lhes tem 
dado. Se eles nào entenderem, peça abertamente a sua 
atençâo. 

SAOITÀRIO - 22/11 A 21/12 

Mercürio traz-lhe uma necessidade de diâlogo, na busca de apoios 
que se lhes tornam imprescindiveis nos seus relacionamentos. A 
nivel de amigos e colaboradores, essa troca de impressôes e até de 
desabafos sera mutuamente ütil, pois ajudaiâ a clarificar situaçôes 
e a chegarem a conclusôes benéficas para as duas partes. 

^^g^CAPRICÔRNIO -22/12 A 20/01 w 
O Sol esta na sua Casa VI. Nesta altura voeê poderâ afinar 
novos métodos de trabalho e ganhar, assim, maior eficiência. 
Aproveite também este momento para adoptar um novo 
sistema de vida que bénéficié a sua saùde. 

AOLJÀRiO - 21/01 A19/02 

Nesta altura a sua agilidade mental estarâ efervescente. Terâ 
inclinaçào para ocupaçôes lüdicas, para provocar mesmo alguns 
trocadilhos ou dar-se a jogos de entreténimento. Terâ um estado 
de espirito em que considerarâ mais atractiva qualquer 
actividade. 

PEIXES - 20/02*^20/03 w 
J± 

Neste momento os assuntos do quotidiano vào pedir mais a sua 
atençâo. 
Mais fâceis de resolver serâo aqueles que têm a ver coin 
movimento, energia mental, ou contactos corn os outros. 

Êmbora estas duas imagens pareçam idênticas, 
possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 

ÊJjjJj 

pitouii 
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Queen’s University: 
A Great Oppertunity for Young Students 
Do you know of any high school students that may be university 
bound? If so, this article may be of some interest to them. 

are hand picked, in other schools 
students volunteer to attend. Only 
responsible teenagers are given 
permission to attend this programme. 
The cost of this excursion varies 
because many schools will give 
bursuries to their students but on 
average students will pay $150 dollars 
for an all inclusive week at Queen’s. 
That covers the cost of 
transportation, food, residence costs 
and much more. For more 
information please speak to your 
English department head, or visit the 
website www.queensu.com. 

By: Lisa-Marie Teixeira 

Twelve hundred high school 
students from across Ontario 
were chosen to represent their 
high schools and partake in a 
unique enrichment programme, 
including 162 students from the 
Toronto District Catholic 
School Board. Queen’s 
University, which is located in 
Kingston, Ontario, held their 
annual Queen’s Enrichment 
Mini-Course Programme last 
month. This programme is 
geared to University bound 
students and allows high school 
students to get some post secondary 
experience before making their 
important and final decision on 

which university to attend and what 
to consider. This programme is based 
around a one week mini-course that 
students can choose from. All 
students aged 14-18, choose from one 
of many interesting courses, have the 
opportunity to live in residence, and 
of course meet many new friends. 
Above all, lots of fun is to be had and 
in an organized and safe 
environment. 
Courses vary from sleep therapy to 
computer programming. From 
dozens of courses the most popular 
amongst the students are; self- 
improving courses, Spanish, physical 
therapy, and many others. Actual 
Queen’s professors teach students for 
five of the seven days of stay. These 
enthusiastic and interesting profs are 
sure to make your class an exciting 
one! Classes start at 8:00 a.m. to 
about 3:00 p.m. Everyday new topics 
are discusses and you are sure to 
enjoy your course selection and never 
get bored. Class sizes vary from class 
to class but they usually consist of 

about 20-70 students. The best 
part: You learn a lot but do not 
get any work assigned. 

E=mc2 takes place every 
spring, after the end of the 
University school year, so at this 
time all dorm rooms are vacant. 
At Queen’s there are many 
residences to be placed in. 
While living in residence, you 
can choose to be placed with a 
friend, be placed with anyone 
they chose or can reside in a 
single dorm by yourself. Three 

supervisors are located on every floor 
and every night your floor meets for 
daily meetings just to check up on 
things. For an entire week you can eat 
great cafeteria food and meet up with 
old friends and new ones. At Queen’s 
there is no time to be bored. Everyday 
after your class there are many social 
and physical activities you can sign up 
for. Activities vary from several 
sports, computers, tours, and movie 
watching. If you wish to just kick back 
and relax in your dorm you can also 
do so. 
By taking part in after class avtivities 
you are bound to meet new people. 
Everywhere you go there are new 
people waiting to meet you, in your 
building, in your class, or even 
around campus. 
Not every student gets informed 
about this amazing program which is 
unfortunate. In some schools students 

HI IE DÆ1L Music & Video 

Queres o melhor da musica 
moderna portuguesa neste lado do 
Atlantic, em CD oa K7?(||jJj39J)|j3(j 
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Frank louis Alvarez 25 anos de vida 

Em casa do empresârio e Présidente da CIRV- 
fm e Editor de O Milénio houve festa rija. Sô 
quem como eu acompanha Frank Alvarez 

desde 1975, é que entende o significado desta festa 
do 25o. anivrsârio do jovem Frank Louis, para o 
casai Dolores e Frank Alvarez. Um dia muito 
especial com uma carga emocional diferente dado 
que Frank Louis -o desejado!- chegou no dia 1 de 
Junho, dia em que 10 anos depois teve lugar a 
inauguraçâo oficial da CIRV e... também da 
"bronca" da selecçâo portuguesa em Saltillo, no 
México. Dolores e Frank Alvarez convidaram uma 
série de bons amigos, colegas do filho e 
funcionarios da casa para a festa... Foi em grande! 
O Frank Louis, sonho dos pais, sem a mais pequena 
beliscadura na ternurenta Carmen Alvarez, 
justificou a festa por todos os motivos: o aniversario 

em si mesmo, pela carreira que jâ 
conquistou e pelo cumprimento integral 
dos sens objectivos pessoais e familiares. 
O casai Alvarez tern motivos de orgulho 
nos sens filhos Carmen e Frank Louis, 
ambos com as suas carreiras profissionais 
jâ definidas e promissoras. Um bem que 
nâo hâ dinheiro que pague! 
Neste convivio, foi notôria a felicidade do 
casai Alvarez nos sens rebentos, e em 
todos os présentes que os conhecem de 
raiz. Parabéns Dolores e Frank Alvarez. 
Parabéns e felicidades, Frank Louis 
Alvarez. 

JMC QC0R£S: 

MARINO'S LAKESHORE AUTOMALL 

www.marinosautogroup.coni 

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

Lakeshore 
Honda 

Land Rover 
Metro West 

Marino's 
Fine Cars 

Westend 
Hyundai 

3526 Lakeshore Bivd.Wesl 
Etobicoke, ON M8W 1N6 

(Between Browns Line & Kipling) 

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

Fax: (416)251-5906 
e-mail; <.ubaru.53les@m3finosautogroup.com 

lakeshore Biw We>t i 

Visite os nossos Dealer e 
pergunte pelo Pedro De Oliveira 

que terd 0 prazer em servi-lo na suo lingua. 

PDA decide em Congresso 
eventual extinçâo 
Ponta Delgada - O Partido Democratico 
do Atlântico (PDA), que se debate com 
problemas financeiros, decide no 
Congresso que se iniciou ontem em Ponta 
Delgada a eventual suspensào da sua 
actividade politica nos Açores. O futuro 
do ünico partido com sede nas ilhas, 
liderado porjoaquim Cabral, esteve jâ em 
anâlise em Março, quando os 18 militantes 
présentes no Conselho Territorial 
decidiram marcar um Congresso com 
vista a uma posiçào definitiva sobre a 
matéria. Em causa estâ a sobrevivência 
financeira do PDA, que tern de pagar 
multas de cerca de 2.500 contos (12,5 mil 
euros) aplicadas pelo Tribunal 

Constitucional, quando apenas dispôe de 
um orçamento anual de 400 contos (dois 
rail euros). Apesar da pouca participaçâo 
no Conselho Intercalar de Março, os 
militantes présentes manifestaram-se a 
favor da continuaçào da actividade politica 
nas ilhas, tendo em conta a necessidade da 
defesa dos interesses açorianos. Joaquim 
Cabrai jâ admitiu que a mensagem do 
partido "nâo teve o impacto" esperado 
junto da sociedade açoriana, 
aprofundando uma "crise que nâo é de 
agora". Ao reconhecer-se como "um lider 
de recurso", Joaquim Cabrai salientou 
estar "de consciência tranquila" pelo 
trabalho efectuado nos ùltimos dois anos. 

0G0VERN0ESTAA€FERECER ANUALMENTE 
ATÉ $400 PARA 0 SEU FUNDO DE ECONOMIAS 
PARA A EDUCAÇÂO DOS SERS FILHDS 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. C4iG3 5S4-7SS4 cmë 

Wood Cundy FALAMOS PORTUGUES 

CICBC Wood Gundy is a divi.sion of CIBC World Markets Inc. Member CIPF. s 
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1199 DUNDAS ST.,W., 
Dr. Cristàvào Branco SUITE #4 EM TORONTO 

Seg. - Sex. 
09h. às 17h. 

416-562-6109 - 905-709 

SÂO LÂGRIMAS DE 
PORTUGAL Aida Baptista 

•Jà a escrevi: pert;enço a uma familia numeroaa de onze irmâos e aou 
a mais veiha de uma équipa de sete rapazes e quat:ro raparigas. 
Oesde mui'to nova, tive a meu cargo a pesada 'tarefa de partilhar com 
os meus pais a àrdua responsabilidade de educar irmâos. Por trocas 
e baldrocas de cromossomas que se misturam a seu belo prazer, quis 
O acaso que os que a mim se seguiram fossem rapazes. Mais t:arde, 
veio a menina, mas a diferença de idades era jà grande para que 
esperasse que alguém viesse ajudar-me a alijar a carga que t:âo 
precocemen1:e comecei a sentir sobre os ombros, por força de 
convençâes que estabeleciam que numa casa fossem sempre as 
mulheres a arcar com o trabalho e os homens com as mordomias. 

Nào reclamâvamos porque para onde 
quer que nos voltâssemos o panorama era igual 
em todas as famüias. Tudo aceitâvamos corn a 
naturalidade de um dado adquirido e a 
resignaçào de uma ordem estabelecida, que 
arredias andavam ainda as lutas pela 
emancipaçâo da mulher. Para além destas 
diferenças, outra havia que, corn frequência, 
martelava os meus ouvidos de criança: “um 
homem nunca chora”. Habituei-me a ouvi-la e 
a aceitâ-la como mais um marco que 
estabelecia as diferenças entre os sexos. No 
fundo, sentia-me feliz por me ser dada a 
possibilidade de chorar e tinha pena dos 
meninos que o nào podiam fazer, mesmo 
quando se aleijavam nas correrias e tropeçôes 
que os grandes espaços de Africa nos 
ofereciam, sem ser preciso pagar terrado. Nào 
havia televisôes, nem computadores, nem 
brinquedos sofisticados, rotulados corn as 
normas ditadas pelas directivas da Uniào 
Europeia. Os nossos jogos nào estavam 
catalogados por faixas etârias, nem impunham 
limites de idade. Também nào traziam 
recomendaçôes referentes à composiçào e às 
peças pequenas corn as quais é preciso ter 

cuidado, porque podiam ser engolidas. Nào 
fizemos parte dessa geraçào de crianças 
enjauladas - tendo por fronteira as paredes de 
um quarto -, sentadas à frente de uma 
“consola” que tenta “consolar” vazios de afecto 
e de solidào. Por isso nos aleijâvamos, porque a 
nossa fronteira era a rua e o quintal; o chào de 
terra batida onde se desenhavam os quadrados 
da macaca; o cenârio do jogo da malha, das 
escondidas, da apanhada, que eram os ünicos 
que a nossa imaginaçào abarcava. Quantas 
vezes a saliva, amassada corn poeira, limpou os 
arranhôes da cara, dos braços e das pernas. As 
crostas que a seguir se formavam eram os 
troféus a exibir por quem crescera e fora criado 
em liberdade. Quando as feridas eram mais 
profundas, das faces dos meninos rolavam 
lâgrimas de dor, redondas como os circulos do 
mundo em que brincâvamos. Logo, algum 
dizia: “um homem nào chora, pâ”! Foram anos 
consecutivos a ouvir isto, como se chorar fosse 
uma vergonha, uma fraqueza. E os meninos 
que vieram a ser homens, de tanto o ouvirem, 
deixaram de chorar e aprenderam a represar as 
lâgrimas e a transformâ-las em risos 
mascarados, daqueles que a gente percebe logo 

que foi um esgar de dor que bateu à 
porta, mas tantos anos de repressào 
nào deixou sair. Quiseram banir o 
choro - apodando-o de coisa 
lamecha -, e atiraram-no para longe 
dos olhares pùblicos. Treinaram- 
nos a controlar emoçôes e a 
encurralâ-las na garganta, que é o 
sitio onde mais queima e o 

sofrimento é maior. Lentamente, engolindo erri 
seco, desciam ao peito e ai se alojavam em nos 
emaranhados que nào sabiam como soltar-se. E 
a isto chamou-se sofrer corn dignidade! 

Tantos anos de pedagogia de contençào 
desfizeram-se em segundos e o mito ruiu 
porque, afinal, “os homens também choram”, 
quando numa lâgrima se chora o universo de 
um povo. Foram lâgrimas salgadas,^ como sâo 
todas as lâgrimas, cloreto de sôdio de um 
oceano sem praias que deu corpo ao 
sentimento mais profundo de uma 
comunidade. No High Park chorou o pioneiro 
e chorou o mais alto représentante da naçào. 
Nos assistimos e chorâmos também, num 
turbilhào de emoçôes que desatou as amarras 
do casulo em que viviam acorrentadas. A 
lâgrima, apesar de feminina, nào tem género, 
numéro, condiçào social e, muito menos, 
obedece a convençôes que a querem remeter 
para a clausura de intimidades. Por muito que 
a queiramos reprimir, haverâ sempre um 
momento em que ela, espontànea e sem 
encenaçào, extravasa as fronteiras do 
particular para, como dizia o poeta, serem 
lâgrimas de Portugal. 

Ana e Jamie Iria "deram o né"! 

Para um CONSULTA GRATIS coRtacte: 

Os nossos talentosos jovens 
ANA FERNANDES e JAMIE IRIA 
casaram no passado fim-de-semana, 

Na CIRV-fm e em O Milénio sente-se uma onda de 
felicidade pela paixâo de ambos e pelo enlace que 
se consumou numa festa religiosa tradicional corn a 
continuidade natural num salâo de festas bonito, 
cheio de familiares e amigos, onde a animaçào foi 

uma constante. Ana Fernandes e 
lamie Iria, antes de umas férias em 
Portugal, passaram a sua (la.) Lua- 
de-Md no Quebec. 
Desejamos aos jovens colegas, agora 
corn outras responsabilidades - 
divididas a dois, que a vida lhes seja 
fâcil e que possam realizar tudo 
quanto sonharam. E, se algum sonho 
falhar, sonhem de novo. Parabéns e 
felicidades de todos nos! 

JMC 

Consulte o Dr. Cristàvào Branco 
Ph.D,M.Sc,C.D,Ac. 
CLÎNICA DE ACUPUNTURA 
E MEDICINA OCIDENTAL 
A sabedoria da 
medicina chinesa nas màos 
de um médico português. 

n Problemas da pele 
U Eczema 
° Sistema genito-urinârio 

reprodutivo 
n Impotência 
n Infertilidade 

Bronquite 
n Gripe 
n Asma 
n Colite 

Obstipaçâo 
c! Diabetes 

e 

CD 

0 Tensâo alta 
U Indigestào 
° Depressâo 
n Artrite   
n Dores de cabeça e 

enxaquecas 
n Lumbago 
n Ciâtica 
° Entorses 
CI Pescoço tenso 
° Tendinite 
Cl Neuralgia Trigeminal 
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Festiual Português - Canal 2 

24 Horas por dia 
Sanyo DC-C10 

00* 
Panasonic RX-D13 

*160.”* 

’^Plus GST & PST 

nformaçôes pelo tel: (416) 537-1088 
Estes radios estâo à venda nos eequintes locais; 
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 LONDONi 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 EM CAMBRIDGE^ Beiros 

Supermarket 50 Ainslie St- S. 519-621-6950 ^ 
;::V • 0003 

Panasonic RX-FS430 
Stereo Radio/Cassette Recorder 

*125.”* 

Cliizen ITR1819 
Portable Radio AM/FM ^ U H 
Cassette/Recorder Player * 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

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

General Electric 

Sanyo MCD-1190 

151. 

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

CD Portable, Digital 
Radio AM/FM, 

Cassette Recorder 
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8AL)PE EM SLA CASA  

NA BASE DE QUALQUER 
TRATAMENTO ESTA A CONFIANÇA 

Por: 
Dr. César 
Nunes 
Cordeiro, 
médico 

Tudo O que rege e condiciona a vida 
move-se em ciclos; também a 
terapêutica medicamentosa evoluiu, 
e continua a evoluir dessa maneira. 
A observaçâo mostra-nos que 
estamos numa fase em que, de 
forma crescente, as pessoas 
procuram nas plantas e outras 
terapêuticas alternativas, a soluçâo 
para o tratamento dos seus 
achaques, desassossegos e 
indisposiçôes. Também as crenças 
em ocultismos, ou em religiôes, sâo 
usadas, e muitas vezes abusadas, na 
arte de curar. Isto pode parecer um 
regresso aos meios terapêuticos do 
passado, mas, no fundo, nâo é mais 
do que o reflexo da realidade social. 
A principal força que faz mover o 
cicio da actividade terapêutica nâo é 
a sua eficâcia, mas sobretudo a fé 
depositada nos tratamentos, e 
confiança nas pessoas que os 
administram. 
Muitas pessoas, por motivos 
educacionais e culturais, nunca 
tiveram uma informaçâo adequada 
para utilizar, corn bom proveito, os 
conhecimentos e serviços oferecidos 
pela medicina convencional na 
promoçào da saüde, incluindo a 
prevençâo e tratamento das 
doenças. Para outras pessoas, a 
percepçâo de que a Medicina nâo 
foi capaz, apesar do seu enorme 
progresso, de curar m'uitos males, 
leva-as a perderem a fé na sua 
capacidade, e dirigirem essa mesma 
fé às terapêuticas populares e 
tradicionais. Também a 
constataçâo, por vezes baseada no 
sofrer e experiência, de que muitos 
medicamerxtos convencionais tem 
efeitos secundârios perigosos, pode 
criar a ilusâo de que esse perigo nâo 
existe noutros tratamentos. Outras 
vezes o ouvir dizer, baseado quase 
sempre em aparências ou enganos, 
que as terapêuticas alternativas têm 
curado muitos pacientes jâ 
desenganados dos médicos, alguns 
deles com cancros, pode trazer de 
volta a esperança numa cura; a 
esperança traz corn ela a fé, mesmo 
que esta seja apenas ilusâo. 
Existe uma diferença enorme na 
percepçâo e compreensâo do 
potencial terapêutico e protector na 
saüde humana da medicina 
convencional em diferentes niveis 
culturais. É a mesma situaçâo que se 
passa nas artes, como por exemplo a 
müsica, em que o “pimba” pode ser 
para muitos a alegria dos ouvidos; a 
mesma müsica que leva muitos 
outros ouvidos a afastarem-se delà 
por a sentirem desagradâvel, ou 
mesmo repelente. Assim como um 
Mozart ou Beethoven, pode ser 
detestado por um adepto do rock, 
também um médico competente 

pode ser trocado por um curandeiro 
sem qualquer educaçâo, ou mesmo 
sem escrüpulos, mas corn toda a 
liberdade, e apoio politico, na arte 
de lucrar. Sâo gostos diferentes, de 
pessoas fisicamente iguais, 
motivados geralmente por 
diferenças culturais. A riqueza 
economica favorece o 
desenvolvimento do conhecimento 
cientifico e tecnologico corn as suas 
aplicaçôes à arte de curar, mas, 
infelizmente, nâo tem favorecido,. 
do mesmo modo, o 
desenvolvimento e generalizaçâo da 
riqueza cultural. Um dos travôes à 
expansâo da cultura, corn os seus 
reflexos na capacidade de escolha 
nas artes, opçôes politicas, ou nos 
serviços de saüde e tratamentos, é o 
conservadorismo da riqueza 
economica que pode ver na riqueza 
cultural alargada, uma ameaça aos 
seus privilégios e capacidade de 
adquirir mais riqueza, a por em 
perigo o controlo da força politica 
estabelecida, eleita corn a ajuda da 
sua influência. 
Corn a grande abundância e 
liberdade de escolha no mercado da 
saüde, mas corn limitaçôes no 
conhecimento e riqueza cultural, o 
homem perde, muitas vezes, a 
faculdade, livre e razoâvel, de obter 
beneficio para si prôprio nas suas 
opçôes. Quando a doença ataca, 
como nâo tem o conhecimento das 
doenças e dos melhores meios para 
as combater, para ter esperança nas 
melhores tem de depositar toda a 
confiança nas terapias e nos 
terapeutas que a sua formaçâo 
cultural levou a escolher. Essa 
confiança pode ser baseada na 
experiência e no bom s^enso, mas 
pode provir também de conselhos 
dados por incompetentes, ou de 
suposiçôes sem fundamento. Assim 
o conselho pode abrir as portas para 
a cura, ou pode aumentar e 
prolongar o sofrimento. 
Existem quatro tipos de doenças: as 
ciclicas, as tratâveis, as controlâveis, 
e as progressivas incurâveis. As 
doenças ciclicas, como algumas 
dores de cabeça, dores menstruais, 
ou as ansiedades, melhoram por si 
prôprias e, corn o tempo, 
desaparecem mesmo sem qualquer 
tratamento; nestes males, seja quai 
for o tratamento: uma droga, um 
châ de ervas, ou apenas uma reza, o 
doente vai ficar melhor, e à terapia 
pode ser atribuida a cura da doença. 
As doenças orgânicas tratâveis, 
como as ülceras. pneumonias e 
outras infecçôes, sô se curam corn 
medicamentos, que podem ser 
extractos de plantas, ou corn 
operaçôes. Outros males, como 
algumas doenças reumâticas, o 

excesso de colesterol, ou a tensâo 
alta, nâo se curam, mas podem-se 
controlar; sâo males que voltam 
depressa, quando se deixa de tomar 
os medicamentos. Nas doenças 
progressivas incurâveis, como 
algumas doenças do cérebro e 
cancros, nem a fé, nem as rezas, 
nem as drogas, sâo capazes de as 
curar, ou salvar a vida, embora 
todas estas terapias, se o doente 
tiver nelas confiança, possam 
diminuir o sofrimento e amenizar as 
dores. 
O valor da confiança, nas 
actividades terapêuticas, é bastante 
positive em qualquer medicina, seja 
ela alternativa ou convencional. A 
relaçâo do doente corn o terapeuta, 
quando tem por base a 
credibilidade e confiança, pode 
ajudar a diminuir o sofrimento em 
muitas doenças, sobretudo as de 
origem psiquica corn sintomas 
corporais. Qualquer pessoa que 
Inspire confiança, e seja capaz de 
ouvir corn compreensâo, sem julgar 
ou criticar, os problemas 
emocionais de um doente, pode 

ajuda-lo a sentir melhoras. Até a 
confiança nas coisas pode fazer 
bem; é o que acontece corn os 
placebos: remédios sem qualquer 
ingrediente activo, mas que podem 
dar melhoras quando existe 
confiança no seu poder terapêutico. 
Também a crença no poder divino, 
seja quai for a divindade, ou ^ 
religiâo, pode levar o crente a 
procurar na sua igreja, o remédio 
salutar para a afliçâo. 
Na base de qualquer terapia esta a 
confiança; mas se o doente sentir 
que foi tratado corn enganos, vai 
sentir dentro de si o ressentimento 
da traiçâo; a terapia deixa de ser 
remédio para ser veneno. Corn o 
crescente interesse cômercial a 
mover muitas das acçôes na cura 
das doenças, os que necessitam de 
ajuda sô têm, para nâo serem 
abusados na sua confiança, uma 
opçâo: adquirir a liberdade de 
escolha pelo conhecimento e 
educaçâo. Sem esse conhecimento 
nâo hâ liberdade verdadeira na 
escolha; o que pode acontecer é a 
facilidade na exploraçâo. 

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

Manille uma entreviata corn o Natiirista Hoiiieopata 
Aiitâiüo Medeiros, jà cam militas anos de cxperiècia, 
ijue 0 poderd ujudar na sohiçào das seus pwbtemas. 
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Precisa-se 
Cabeleireira, com experiência. 
Entrada imediata. 
Tel.: 416-532-3411. 

Pessoal para limpeza. 
Tel.: 416-593-4383. 

Carpinteiro de armârios com experiência. 
Contactar Tony on Fernando. 
Tel.: 416-667-8779. Pessoal para Agenda de Viagens 
  c/experiência. 
Senhoras com experiência em cortinados, Enviar resumé para Luisa, 
e estofadores. Fax: 416-654-9605. 
Contactar Esmeralda. ~ 
Tel.: 416-785-4330. Pessoal para trabalhar em caixas 
  registadoras de loja de “hardware”. 
Empregados/as de mesa c/experiência, que Contactar Joào. Tel.: 416-531-2401. 
falem Inglês e Português. 
Tel.: 416-538-1562. Pessoal para limpeza para a area de 
  Mississauga. 
Pessoal para limpeza para Mississauga e Tel.: 905-455-5414. 
Brampton.  ^  
Tel.: 905-874-0018 ou 905-455-7406 Pessoal para limpeza na area de Oakville. 
  Tel.: 905-827-5697. 

e fale coin Jorge. 
(DEPOIS DAS 7 PM) 

SONA 
Distributors Inc. 
Especialista em 

Electrodomésticos 
de 220W/50HZ 

Panasonic, Sony, Aiwa, Whirlpool, Maytag, 

Magic Chef, Kelvinator, Moulinex Kitchen 

Aid, Hoover, Black & Decker, Skill, Pionner, 

Sharp, General Electric, JVC. 

15SO St:eeles Ave. W. 
at; Dufferin St;. 

Tel: CS053 6SS-3734 

(DKATOS 

Pessoal para companhia de esgotos e 
canalizaçôes. 
Contactar Avelino. Tel.: 416-654-7146. 

Pessoa para trabalhar ao balcào de talho. 
Tel.: 416-251-6193 e fale corn Ana. 

Empregado/a de balcào para pastelaria. 
Tel. :4l 6-593-9783. 

Pessoal para companhia de construçâo. 
Varias posiçôes. Contactar Victor 
Tel.:4l6-399-7490. 

Jardineiros, contactar Fernando. 
Tel.:4l6-399-9694. 

Cozinheira, Tel.:4l6-537-20-98. 

Pessoal para limpeza. Contactar John. 
Tel.:4l6-369-0l37, Ext. #182. 

Ajudante de cozinha corn experiência. 
Contacte Mauricio ou Roberto. 
Tel.: 416-363-4247. 

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

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

Pote de Ârroz de Peixes e 
Mariscos da Costa Atlântica 

CR[DltHTCS: 
Para 4 pessoas; 2 cebolas tnédias; 2 dentes de 
alho; 1 folha de louro; 240 grs de arroz; 
1 dis de azeite extra virgem; sal q.b.; pimenta 
q.b. coentros q.b.; 
400 grs de tomate maduro pelado 
2 dis de vinho branco; 7 dl cognac; 
11 de caldo de peixe; 80 grs de camarào; 
80 grs de garoupa; 80 grs de lagosta; 
80 grs de tamboril; 100 grs de mexilhào ; 
80 grs de badejo; , 
120 grs de ameijoa 

(On»CÇflO: 
Preparam-se todos os peixes em cubos. Descasca-se 
O camarào, a lagosta, o mexilhào e as ameijoas. 
Alouram-se em azeite e flambeiam-se corn cognac. 
Pica-se a cebola e o alho. Refugam-se estes 2 
ingredientes corn o louro em azeite, juntando-lhe de 
seguida o tomate pelado cortado em cubos. 
Refresca-se corn vinho branco, junta-se o caldo de 
peixe (vide abaixo), em seguida o arroz e deixa-se 
abrir. Junta-se os coentros e os peixes flambeados. 
Deixa-se cozer em lume brando. Empratamento: 
Faz-se um pote em massa de pào, leva-se ao forno a 
cozer. Coloca-se o arroz dentro do pote e decora-se 
corn coentros. 

SOBR£n£Sfl: 

4rroz-<loce corn morangos 
lf1CR£DI£f1KS: 

7 châvena de arroz lavado e escorrido; 
casca de meio limào; 
sal; 3 dl de kite; 
1 colher de sobremesa rasa de farinha; 
1/2 lata de leüe condensado. 
Para o chantilly e decoraçâo: 
1 châvena de notas geladas; 
2 coUieres de sopa de açücar; 
350g de morangos limpos e lavados. 

(OnPKÇftO: 
Coza O arroz corn âgua temperada corn sal e corn 
casca de limào até fîcar macio. Adicione o leite a 
ferver e o leite condensado e misture. Apure durante 
cerca de 15 minutos ou até o doce estar cremoso, 
mexendo varias vezes. Deite numa forma de pudim. 
Deixe arrefecer e leve ao frigorifico durante algumas 
horas. Bata as natas corn o açücar até ficarem bem 
firmes. Desenforme o arroz e décoré corn o chantilly 
e corn os morangos. 
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Para nos enviar a sua assinatura, • 
oportunidade de emprego ou qualquer « 
outra informaçâo: I 

(416) 538-0084 ® 
(416) 538-0940 J 

il=mjD®3[|g info@omilenio.com • 
9 

(§®cr7©0®g 1087 Dundas St. W. « 
Suite #103 I 

Toronto, On, M6J 1W9 « 

Assine e divulgue Nome:  

o MILÉNIO   
Morada:  

Assinatura anual no Canada,   
por apenas $48, GST incluido, Q Postai: 

para os EUA $75 e Europa $130. 
Tel: { 1  

999999999999999999999999999999 
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MISCELâNIA 

Comunidade 
Comunicado 

A ACAPO agradece a todos os 
patrocinadores da Semana de 
Portugal'2001. 
Caldense Bakery - Canada Pure/Ana 
Demasi - Central Ontario Regional 
Council - City of Toronto/Joe 
Pantalone - Downtown Lumber - 
Ferma Import & Export - Labat 
Ontario Breweries - Limen Masonry 
- Local 183 - Local 506/Tony do Vale 
- Mississauga Convention Centre - 
Montepio Geral - New Casa 
Abril/Cesario Bras ejanuario Barros 
- Nova Era Bakery Ltd - Pizza 
Pizza/Ana Santos - Royal Bank of 
Canada/Charles Sousa - 
Scotiabank/Luis Salvador e 
Sottobank/Manuel de Brito Fialho. 

Sexta-feira, dia 8 

-As 18h30, Exposiçâo de Belas Artes 
na Galeria Corte Real, Homenagem 
a Camôes no Camoes Square 
(College e Crawford), Desfile de 
"Usos e Costumes de um Povo", 
Searas de Portugal e Teatro. 
Também, apresentaçâo do Merit 
Award. 
Info: 416-536-8055. 
-Jantar-concerto no salao da Igreja de 
Santa Inès, promovido pela Banda 
de Santa Inès, a favor da Banda da 
Caranguejeira. 

SâbEido, dia 9 

-PARADA da Semana de Portugal na 
Lansdowne e Dundas, as llhOO. 

-"Sardinhada à Portuguesa" na sede 
da Associaçâo Democrâtica Luso- 
Canadiana, depois da participaçâo 
na PARADA da Semana de Portugal. 
As 13h00, festividades no Bellwoods 
Park, com folclore, bandas musicais, 
variedades com artistas locais e com 
os convidados Valber & Vanille 
(Brasil) e Adelaide Ferreira (Lisboa). 
-Jantar do DIA DE PORTUGAL no 
Portuguese Community Centre of 
Brampton, com inicio as 19h00. 
Variedades com o conjunto "Pai e 
Filhas". Info: 905-453-5690/840-6561 
e 453-5619. 

Dia 10 de Junho 

-A comunidade de BRAMPTON 
realiza o Içar da Bandeira de 
Portugal, às llhOO, na Camara 
Municipal de Brampton, na Main 
St., com a presença da Banda Lira 
local, folclore com o Rancho do 
Clube Transmontano e fado com 
Profirio Ribeiro. 
-Encerramento da Semana de 
Portugal no Bellwoods Park, com 
folclore, muita müsica e variedades. 

Dias 16 e 17 de Junho 

-Festividades no Sport Club 
Angrense of Toronto, comemorativas 
do 27o. Aniversario da colectividade. 
Jantar regional, sessao solene, bade 
sanjoanino e variedades. Info: (416) 
537-1556. 
-Tourada à corda à moda da 
Terceira, no Oriental Sports Club, 
em Cambridge. Info: i-519-623-2020 

SlST^flQ flnTI-fllSSIL: 

Antonio Guterres 
moderado face à decisâo 
norte-americana 
Liubliana - O primeiro-ministro 
mostrou- se moderado em relaçâo à 
decisâo norte-americana de avançar 
para um sistéma de defesa anti- 
missil, recordando que existe um 
grupo de novos paises que ameaçam 
a segurança mundial. Interrogado 
pela Agència Lusa sobre a intençâo 
da administraçâo de George W. Bush 
de recuperar o desenvolvimento de 
um sistema de defesa contra misseis 
nucleares. Antonio Guterres dividiu 
a sua resposta em très pontos. Em 
primeiro lugar, segundo Guterres, 
"existe um novo problema no 
mundo, jâ que um conjunto de 
Estados que nâo merecem confiança 
estâo a desenvolver armas 
nucleares", observou o chefe do 
Governo português na conferência 
de imprensa conjunta corn o 
primeiro-ministro esloveno, Janez 
Drnovsek. 
O primeiro-ministro congratulou-se 
também corn a posiçào de abertura 

manifestada pelos Estados Unidos da 
América no sentido de discutir o seu 
sistema de defesa anti- missil corn a 
Russia e corn a China. "Melhor do 
que uma soluçâo de natureza 
unilateral é sempre uma soluçâo 
colectiva", advogou Antonio 
Guterres, mostrando-se convicto da 
possibilidade de ser reactualizado o 
acordo ABM sobre desarmamento 
nuclear. No ünico recado indirecto 
que enviou à administraçâo de 
George W. Bush, o chefe do Governo 
português disse esperar que "nâo 
exista qualquer facto consumado e 
que ainda seja possivel um consenso 
mais elevado" em termos de 
segurança global. 
O primeiro-ministro esloveno 
pronunciou-se também sobre o tema, 
referindo a importância do primeiro 
encontro entre os présidentes da 
Russia e dos EUA, respectivamente 
Vladimir Putin e George W. Bush, 
no dia 16, em Liubliana. 

C&nÉTicfl_ 

Japao profbe clonagem 
de seres humanes 
Tôquio (Lusa) - O Japâo proibiu a 
clonagem de seres humanos corn a 
entrada em vigor de uma lei que 
impôe penas de prisâo até dez anos e 
multas de très mil contos para os 
infractores. No entanto, a legislaçâo 
permite uma cultura controlada de 
embriôes para produzir tecidos e 
ôrgâos no futuro. A nova legislaçâo 
argumenta que a clonagem de seres 
humanos "pode ter um grande 
impacto na dignidade da pessoa, na 
segurança biolôgica da espécie e na 
manutençâo da ordem social". A lei 
proibe a transferência de um embriâo 
humano clonado para um ütero corn 
o objective de desenvolver um clone 
bem como a criaçâo de embriôes 
cruzados de seres humanos corn 
outras espécies animais. A criaçâo de 
um clone humano ou de qualquer 
hibrido humano- animal représenta 
uma "ameaça à dignidade humana", 
dita a lei. O governo japonês vai 
permitir, contudo, a investigaçâo em 
embriôes humanos clonados corn o 
objective de desenvolver, no futuro, 
técnicas capazes de regenerar células 
lesionadas e reconstruir tecidos e 
ôrgâos, previsivelmente utilizâveis em 
transplantes. As propostas de 

investigaçâo serâo supervisionadas 
pelo governo, através dos ministérios 
da Educaçâo, Cultura, Desporto, 
Ciência e Tecnologia. Em Maio, o 
Reino Unido proibiu por lei a 
clonagem humana para "fabricar" 
bébés mas permitiu a clonagem de 
embriôes humanos corn fins 
terapêuticos. 
A Alemanha e outres paises europeus 
adoptaram leis que regulam a 
manipulaçâo do embriâo humano 
corn fins de fertilizaçâo e que 
proibem a clonagem de bébés. Por 
seu lado, os Estados Unidos proibem 
o financiamento püblico a projectos 
relacionados corn a clonagem 
humana mas nâo regulam as 
investigaçôes do sector privado nesta 
ârea. Segundo especialistas do sector, 
a entrada em vigor da lei no Japâo vai 
acelerar a investigaçâo na produçâo 
de tecidos. Desde o nascimento da 
Dolly, a primeira ovelha clonada, em 
1997, esse método reprodutivo 
permitiu obter em laboratôrios de 
todo o mundo, incluindo o Japâo, 
ratos, vacas, cabras e porcos, muitos 
dos quais sofrem de doenças, têm 
pouca imunidade ou morrem pouco 
depois de nascer. 

M»IR: 

Grupo de pop music 
russe Na-Na pode ser 
euviado para o espaça 
Moscovo - Os membros do grupo de 
pop music russo Na-Na começaram a 
fazer testes médicos tendo em vista 
um treino para um voo no espaço, 
anunciou um quadro da indüstria 
espacial russa, citado pela agència 
Interfax. 
Os membros do grupo efectuam os 
testes no Instituto russo dos 
problemas médicos e biolôgicos 
custeando eles prôprios as despesas, 
no intervalos das digressôes, segundo 

a mesma fonte. A Russia tornou-se 
este ano o primeiro pais do mundo a 
enviar para o espaço um passageiro 
pagante nâo-cosmonauta. O 
milionârio norte-americano Denis 
Tito, o primeiro "turista do espaço" 
pagou 20 milhôes de dôlares (cerca de 
4,7 milhôes de contos) para efectuar 
um voo espacial de oito dias corn uma 
tripulaçâo russa, que o levou para a 
estaçâo espacial internacional (ISS), 
em Abril e Maio passados. 

Linha de Cascais/Sintra e outras zonas. 
Moradias; Apartamentos; Condomi'nios; Palàcios; 

Hotels; Terrenes; Lojas, etc. 
Serviço personalizado e eficiente. 

Tratamos de toda a documentaçâo. 
FERNANDA TEIXEIRA Real Estate Ltd., Lie. Ami 1052. 

a ùnica empresa premiada Internaclonalmente. 
Rua Joaqulm Ereira, 1399-392, Cascals, Portugal. 

Telf: (351) 21-4846709 Ceil: (351) 917521595 
E-malls: f. realestate @ netcabo.pt 

Em Toronto, telf: 905-827-0209 Cell: 416-725-4543 
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Esta quase a acontecer o recorde do 
mundo à Vara! 
É verdade, o ex-ministro Armando 
Vara, se passar a ser o "manda chuva" 
da SAD-benfiquista, ira pôr na conta 
bancâria pessoal 7 mil e tal contos por... 
mês! Um salto à Vara. 
Depois de "saltar" do governo, este 
salto é... de mestre! Acreditam? Nos 
nâo! 

Agora vai? A SAD-sportinguista 
convidou a dupla Manolo Vidal /José 
Manuel Torcato -despedidos pelo 
grande Duque, lembram-se?- para 
voltar ao seu posto. Desta vez, 
remunerados. Claro, apôs 20 anos a 
trabalhar de "borla" para o SCP, é 
altura da dita dupla ganhar algum. Hâ 
la tantos a ganhar tanto sem nada 
fazer... 

O Sporting vai "arder" em Agosto. O 
primeiro jogo da pré-eliminatoria da 
Taça UEFA terâ lugar a 9 de Agosto e, 
a segunda mâo, 15 dias depois. Pois, 
corn os jogos "europeus" entre mais 
dois jogos a contar para a la. Liga 
2001/02, é caso para dizer que a Taça 
UEFA é uma Taça UF... que calor! 

O ponta-de-lança André, deixou-se 
ficar "doente", sem dar cavaco a 
ninguém, nâo tendo seguido directo na 
digressâo benfiquista aos EUA. Que 
grande respeito existe no balneârio do 
Benfica. A este Tony tudo acontece... 
Que grande apreensào para os 
benfiquistas, em relaçâo à prôxima 
época! A nâo ser que o proximo 
"doente" seja o prôprio Tony... 

Uma visita de amigo, foi aquela que o 
Luis Kharan fez ao Antonio Simôes, 
em San José da California. Luis 
Kharan, que viveu em Toronto - 
lembram-se?, foi treinador do First 
Portuguese, e que fez dupla técnica 
corn Simôes nos Chicago Horizonts e 
também, no Kansas City Cornets, é 
agora, em Phoenix, o treinador do 
Santos FC.Phoenix, campeâo nacional 
de sub-18. Luis Kharan, apoaido pela 
Câmara da cidade, tem dois estâdios â 
disposiçâo para ensinar jovens dos 6 
aos 18 anos... Luis Kharan, natural da 

Guiné Bissau, estâ desde 1976 nos EUA 
e, nesta altura, "fabricando" futuros 
campeôes... 

O jogador Leal, que nos ûltimos anos 
tem andado mais por baixo que por 
cima, aos 36 anos de idade, ganhou a II 
Liga do futebol português corn a 
camisola do Santa Clara dos Açores. 
As voltas que a "bola" dâ!?... O novo 
campeâo, saiu do Estrela da Amadora 
que desceu à II Liga e, passou a jogar 
no Santa Clara, que subiu à I Liga. 
Muito de Leal, ou pouco?... Vai renovar 
corn o Santa Clara, aos 36 anos de 
idade? Depois da digressâo aos EUA, 
logo se verâ... 

Corn o treinador Jorge Jesus, houve algo 
de parecido. Deixou o Estrela da 
Amadora (que desceu) e ligou-se ao 
Vitôria de Setùbal que, como todos 
sabem, subiu à I Liga. Segundo Jorge 
Jesus, avisou os responsâveis do Estrela 
das fraquezas da équipa mas nâo o 
ouviram. Agora, gritam, "Ai, Jésus"... 

Por um milhâo de contos anuais, o 
holandês Kluivert renovou corn o 
Barcelona, até 2006. Pobre rapaz, sô 1 
milhâo de contos por ano? 
Ao Simâo Sabrosa, nem "sim nem 
sopas", jâ viram como é? 

Em Madrid, o présidente do campeâo 
Real, que "sacou" Figo ao Barcelona, 
anunciou que tudo farâ para assegurar os 
serviços de Zidane, jogador da Juventus 
de Itâlia. Florentino Pérez, clama" "Tudo 
por Zidane!". Gianni Agnelli, da 
Juventus, por sua vez, diz: "No Zidane 
nâo se toca!". Quanto valerâ o Zidane, 
neste momenta e por este processo? 

Na Taça das Confederaçôes, na Coreia 
do Sul, a selecçâo do Brasil tem dado a 
imagem de "pobreza franciscana" em que 
se encontra. 
Com a selecçâo do Canada, um triste 
empâte, por 0-0. Nesta "Taça das 
Confederaçôes", estâo em compita as 
selecçôes da Australia, México, França, 
Camarôes, Brasil, Canada e, os 
anfitriôes, Coreia do Sul e Japâo. Se foi 
um désastre com o Canada, como sera 
com os mais fortes... 

PRAIA DE MIRA 
Bakery Si Sport^s Bar 

1346 St. Clair Ave.W. 

TORONTO 

ciAberto a partir das 5:30 am 
para o pequeno almoço 
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) 

aPâo fresco (Português e Italiano) 

Tel. 416-651-5348 
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fORMULfl I: 

GP Canada - Schumacher 
e Coulthard prosseguem 
duelo com Williams 
Lisboa - O alemâo Michael 
Schumacher e o escocês David 
Coulthard prosseguem no fim-de- 
semana o seu duelo pelo titulo 
Mondial de Fôrmula 1 no Grande 
Prémio do Canada, onde a Williams- 
BMW "espreita" uma nova vitôria. 
Apôs a vitôria no Mônaco, a quarta 
da presente temporada, Michael 
Schumacher alargou para 12 pontos a 
sua vantagem no Mondial sobre o 
piloto da McLaren-Mercedes, pelo 
que tem a certeza de que, qualquer 
que seja o resultado, saira de 
Montreal no comando do 
campeonato. O piloto germânico tem 
sido extremamente regular e, 
exceptuando o Grande Prémio de Sào 
Marino, onde foi obrigado a 
abandonar, nunca terminou abaixo 
do segundo lugar, posiçào que 
ocupou no Brasil e na Austria, este 
ultimo por determinaçâo da Ferrari, 
que ordenou ao brasileiro Rubens 
Barrichello a perda de uma posiçào, 
para terceiro. Corn quatro vitôrias 
em Montreal nos ûltimos sete anos, o 
piloto alemâo nâo pode deixar de ser 
apontado como o principal candidato 
ao triunfo, ainda para mais quando o 
seu maior adversârio, David 
Coulthard, nunca venceu no Canada. 
A verdade é que o piloto escocês, 
numa forma extraordinâria, sô nâo 
ganhou no Mônaco devido aos 
problemas corn o controlo de tracçâo 
surgidos mais uma vez nos 
monolugares da McLaren-Mercedes, 
que o deixaram parado na partida 
quando tinha conquistado a "pole 
position". Mesmo partindo do ültimo 
lugar da grelha, Coulthard conseguiu 
recuperar até à quinta posiçào e sô 
nâo terâ feito melhor porque foi 
"travado" durante bastante tempo 
pelo brasileiro Enrique Bernoldi, da 
Arrows-Asiatech. No entanto, se 
nada falhar nos sistemas electrônicos 
do McLaren, Coulthard terâ pelo seu 
lado a vantagem de o motor 
Mercedes permitir que os 
reabastecimentos sejam feitos bem 
mais tarde do que os da Ferrari, algo 

que tem invertido nas ultimas provas 
a habituai supremacia italiana em 
termos de estratégia de corrida. 
Indubitavelmente a terceira équipa 
do pelotâo, a Williams-BMW volta a 
estar em posiçào de vencer uma 
corrida no circuito de Montreal e 
repetir, assim, o triunfo conseguido 
pelo alemâo Ralf Schumacher em Sâo 
Marino. Num circuito onde a 
"performance" é extremamente 
importante, tanto Ralf Schumacher 
como o colombiano Juan ï’ablo 
Montoya parecem bem colocados 
para perturbai' os dois principais 
favorites, até porque o fabricante 
francês de pneus Michelin tem 
conseguido excelentes resultados nas 
corridas disputadas fora do 
continente europeu. Mais atrâs a luta 
serâ semelhante à de todos os outres 
Grandes Prémios, corn a Jordan e a 
BAR a tentarem provar quai é a 
melhor équipa equipada corn motores 
Honda, a Sauber a procurar esquecer 
o desastre monegasco e a Jaguar - e 
principalmente o irlandês Eddie 
Irvine - a querer dizer que o pôdio no 
Mônaco nào foi acidental. 

8“^ prova do Campeonato 
do Mundo de Fôrmula 1 

Circuito Gilles Villeneuve 
Perimetro: 4,421 quilômetros 
Voltas previstas: 69 
Recordes: 
- "Pole position": 
Michael Schumacher, Ale, Ferrari, 
1.18,085 minutes à média 203,797 
km/h (1997) 
- Volta mais râpida: Mika Hakkinen, 
Fin, McLaren-Mercedes, 1.19,049 
minutes à média de 201,338 km/h 
(2000) 

Programa da prova: 
- Sexta-feira: 16:00/17:00 - Treinos 
livres 18:00/19:00 - Treinos livres 
- Sâbado: 14:00/16:00 - Treinos livres 
18:00/19:00 - Treinos oficiais 
- Domingo: 15:30/16:00 - "Warm Up" 
18:00 - Inicio da corrida (69 voltas) 

25-B Carimboo Ave./Osler TORONTO 
Contactar: p)[i[^[i© 

Tel: 1416) 604H40 OU 1416) 604-7000 
0004 
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Mundial 2002 fOr. 2) - Portugal G Chipre 0 
Lisboa - A selecçào portuguesa de 
futebol juntou à indispensâvel 
conquista dos très pontos uma 
goleada que pode vir a ser preciosa, 
ao bâter em Alvalade o Chipre por 6- 
0, em encontro do Grupo 2 de 
apuramento para o Mundial de 2002. 
Pauleta, aos 37 e 71 minutes, Pedro 
Barbosa, aos 56 e 60, e Joâo Pinto, aos 
76 e 82, "bisaram" e "materializaram" 
o triunfo da équipa lusa, que 
ascendeu ao segundo lugar do grupo 
e anulou a vantagem que a Repùblica 
da Irlanda tinha em termes de "goal 
avarage". O conjunto irlandês, que 
venceu na Estonia (2-0), continua no 
primeiro poste, corn mais très pontos 
do que a formaçâo lusa, que, segue, 
no entante, corn menos um encontro 
disputado, tal como a Holanda, agora 
ultrapassada pela formaçâo das 
"quinas". A équipa nacional falhou 
muitas oportunidades na primeira 
parte, chegando ao intervalo a vencer 
apenas por 1-0, graças a um remate de 
Pauleta e um "frange" de Morphis, 
isto depois de ter visto um jogador 
cipriota acertar no "ferro" da baliza 
de Ricardo. No inicio da segunda 
metade. Pedro Barbosa surgiu, no 
entante, muito inspirado e 
"empurrou" a équipa portuguesa para 
a goleada, que ainda poderia ter sido 
mais robusta, mas chegou para ser, 
até jâ, o resultado mais dilatado do 
Grupo 2 de apuramento. O médio do 
Sporting acaba por ser a grande 

figura do "onze" português, embora 
outres jogadores tenham estado em 
excelente piano, nomeadamente Petit, 
a destruir, Rui Costa, a construir. 
Capuche, excelente substitute de 
Figo, e Pauleta e Joâo Pinto, pelos 
"bis". Face a este excelente resultado, 
a juntar ao positive empâte de sâbado 
em Dublin (1-1), Portugal pode ir, 
assim, tranquilo para férias, jâ que a 
"corrida" ao MundialÈ2002 apenas 
prossegue em Setembro - em Andorra 
(dia 01) e no Chipre (05). A équipa 
lusa entrou em campo em "4-4-2", 
corn Frechaut, Betô, Jorge Costa e 
Rui Jorge à frente de Ricardo, um 
"trinco", um médio solto (Rui Costa), 
dois extremes (Capuche, na direita, e 
Pedro Barbosa, na esquerda) e Joâo 
Pinto nas costas de Pauleta. Por seu 
lado, o Chipre surgiu corn o guarda- 
redes Morphis, cinco defesas (o libero 
loakim, os laterais Theodotou e 
Germanou e os centrais 
Charalampous e Filippou), très 
médios (Engomitis, Satsias e 
Christodoulou) e Constantinou e 
Okkas na frente. Como era esperado, 
Portugal entrou deliberadamente ao 
ataque e cedo começou a criar 
oportunidades em catadupa; Joâo 
Pinto atirou à figura de Morphis (04 
minutes), Rui Costa contra os pés do 
numéro um cipriota (07), Petit por 
cima (08) e Pedro Barbosa à barra 
(10). O encontro tinha sentido ünico, 
mas Rui Costa (12 e 15 minutes) e 

Pedro Barbosa (17 e 20) voltaram a 
falhar e, aos 21 minutes, em contra- 
ataque o Chipre quase marcou: 
Christodoulou isolou Constantinou 
que, na "cara" de Ricardo, atirou ao 
poste esquerdo. A selecçào nacional 
acusou o perigo, sô que reagiu 
rapidamente e, aos 28 minutes, 
esteve, de novo, muito perte de golo; 
Rui Costa, de livre directe, atirou ao 
poste direito, Rui Jorge ainda 
centrou, mas Capuche, Pedro 
Barbosa e Pauleta falharam sucessivas 
hipôteses. Depois de tantas 
oportunidades, Portugal chegou 
finalmente ao golo aos 37 minutes... 
da forma inesperada: rodeado de 
adversaries, Pauleta rematou fraco 
sobre a quina da area, na direita, e 
Morphis deixou incrivelmente a bola 
fugir por entre as pernas. Até ao final 
de uma primeira parte bem mais 
complicada do que se supunha, Joâo 
Pinto foi o jogador mais em foctrês 
ocao, ao desperdiçar mais siôes para 
"facturar", apôs remate de Jorge 
Costa (41 minutes) e livre (42) e 
assistência (43) de Rui Costa. 
Portugal voltou a instalar-se no meio- 
campo contrario no inicio da segunda 
metade, mas, face à pressâo dos 
cipriotas, falhava sempre o ùltimo 
passe e o Chipre assustou, aos 53 
minutes, num contra-ataque 
finalizado corn um remate de 
Constantinou que Ricardo susteve. 
Ao contrario do que sucedeu nos 

primeiros 45 minutes, a équipa lusa 
conseguiu, no entante, "materializar" 
a primeira oportunidade que criou no 
segundo tempo: aos 56 minutes, 
Pauleta colocou a bola em Pedro 
Barbosa, que desferiu um 
indefensâvel remate à entrada da 
area. Apenas quatre minutes 
volvidos, chegou o mais do que 
tranquilizador 3-0, de novo apontado 
por Pedro Barbosa, que rematou de 
primeira na ârea, apôs o guarda-redes 
Morphis nâo ter segurado um 
cruzamento de Rui Costa endereçado 
à cabeça de Joâo Pinto. Corn este 
tente, Portugal embalou 
definitivamente para a goleada: Joâo 
Pinto, isolado, ainda falhou o quarto 
tento, aos 64 minutes, mas, aos 71,*^ 
Pauleta nâo desperdiçou a 
oportunidade, respondendo ao 
segundo poste a um centre da direita 
de Capuche. Depois de muitas 
tentativas falhadas, o "capitâo" de 
selecçào lusa, na ausência de 
Fernando Coûte, Vitor Baia e Luis 
Figo, logrou mesmo marcar: apontou 
o quinte, aos 76 minutes, apôs centre 
de Capuche, e o sexto, aos 82, depois 
de assistência de Pauleta. Até ao final, 
Portugal poderia ter ainda ampliado a 
vantagem, mas, jâ em période de 
descentes, Rui Costa atirou ao "ferro" 
e Pauleta cabeceou por cima da barra, 
no que foi a ultima jogada de um 
embate arbitrado sem problemas pelo 
italiano Stefano Farina. 

1705 St. Clair Ave., West, Toronto 

Nâo percam os SALDOS DE PRIMAVERA ^ 

em West York Chev-Olds, corn condiçôes especiais ^ 

de financiamento e grandes descentes. M 
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Pick-up's e camiôes prontas para entrega. 
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Treinador romeno Mircea J0'2008 - Paris merece 
Lucescu a Gaminho das Amas organizar Jogos Olimpicos 

- diz Samaranch Porto - O romeno Mircea Lucescu, 
actualmente ao serviço dos turcos do 
Galatasaray, deverâ ser o futuro 
treinador do FC Porto, disse a 
Agência Lusa fonte ligada ao clube 
"azul-branco", vice-campeâo nacional 
de futebol. 
Mircea Lucescu é uma "paixâo" muito 
antiga do présidente Pinto da Costa, 
que finalmente poderâ satisfazer o 
seu desejo de consumar a "uniâo" 
entre o FC Porto e aquele reputado 
técnico do Leste europeu. A fonte 
referiu que Octâvio Machado deverâ 
ser outra peça fundamental na futura 

Lisboa - Quim Berto foi apresentado 
no Estâdio da Luz como novo reforço 
do Benfica para a prôxima época 
futebolistica e garantiu que pretende 
"complicar a vida" ao técnico, em 
termos de escolhas. 
O defesa lateral, que fazia parte dos 
quadros do Sporting, na época que 
esta a acabar, prometeu lutar pela 
titularidade e "ajudar a équipa" a 
reconquistar um lugar cimeiro. Quim 
Berto, 29 anos, mostrou-se 
"orgulhoso" por representar um clube 
da dimensâo do Benfica, 
considerando que "outras équipas 
passam ao lado". A propôsito da fase 
que agora termina - a ligaçâo ao 

Lisboa - O Benfica iniciou a primeira de 
uma série de assembleias-gerais, entre 
as quais a mais aguardada é aquela 
aprazada para o fim do mês, onde os 
sôcios aprovarâo ou nâo a construçâo 

■“de um novo estâdio. Para jâ as 
assembleias desta quinta-feira deverâo 
ter um carâcter menos "emocional" 
para os adeptos do clube, corn aspectos 
de ordem menos controversa sobre a 
mesa, nomeadamente uma revisâo dos 
estatutos e a aprovaçâo do orçamento 
deste ano. A primeira assembleia, de 
carâcter extraordinârio, tem como 
ordem de trabalhos um ünico ponto: 
"deliberar, sob proposta do Plenârio 
dos Orgâos Sociais, a alteraçào dos 
estatutos" em relaçào ao ano social do 

équipa técnica 'azul e branca , pois 
deverâ ser chamado a desempenhar 
as funçôes de adjunto de Lucescu, 
tornando-se um elo vital entre este e o 
plan tel. 
O "eterno" capitâo Joâo Pinto vai - 
segundo a mesma fonte - ser 
promovido, passando a fazer parte da 
équipa técnica portista. Também o 
defesa central brasileiro Aloisio, que 
vai deixar a competiçào no final da 
época apôs uma de exemplar 
profissionalismo e dedicaçâo ao FC 
Porto, deverâ integrar a futura équipa 
técnica do conjunto das Antas. 

Sporting - reconheceu que nâo foi 
especialmente positiva: "sabia que o 
contrato acabava e nâo ia renovar. 
Aprendi (no Sporting) a viver 
momentos menos bons e que a 
polivalência (tanto joga a lateral 
esquerdo como direito) tem pontos 
negatives". 
Quim Berto vincula-se ao clube da 
Luz por duas épocas e deverâ ganhar 
30 mil contos por ano. Entretanto, foi 
anunciado pelo Benfica que na pré- 
temporada o clube farâ uma 
apresentaçào aos adeptos da regiâo 
Norte: serâ a 02 de Agosto, no estâdio 
D. Afonso Henriques, em Cuimarâes, 
contra o Feyenoord. 

clube. Nos estatutos da SCPS o ano 
fiscal estâ compreendido entre 01 de 
Agosto e 31 de Julho, enquanto no 
clube é feito em relaçào a 01 de Junho e 
30 de Julho e dai a necessidade de se 
procéder a um acerto de datas. A 
sessâo de hoje tem inicio marcado para 
as 15:00 h de Toronto no estâdio da 
Luz, e caso se venha a aprovar a 
"pequena" revisâo estatutâria, a 
segunda assembleia, de carâcter 
ordinârio, agendada para as 16:00 h de 
Toronto, serâ entào adiada para Julho. 
Isto porque existe o interesse em votar- 
se o orçamento apenas depois de ser 
tomada uma decisào em relaçào ao 
futuro do estâdio da Luz, na assembleia 
de 30 de Junho. 

Paris - O présidente do Comité 
Olimpico Internacional (COI), Juan 
Antonio Samaranch, considéra que 
Paris "merece organizar" os Jogos de 
Verào de 2008 e que o seu dossier de 
candidatura é "um dos melhores". 
Numa entrevista em Lausana, Suiça, 
Samaranch recordou que, "em ùUima 
instância", a decisào sobre a sede dos 
Jogos Olimpicos de 2008 nâo 
dépende de si e que, como présidente 
do COI, nâo vai votar no dia 13 de 
Julho na Reuniào de Moscovo. A 
comissào de avaliaçâo do COI 
destacou, entre as candidaturas à 
organizaçâo dos Jogos de 2008, as de 
Paris, Pequim e Toronto (Canadâ). As 
duas restantes sâo as de Istambul 
(Turquia) e de Osaka (Japâo). 
Interrogado sobre o balanço da sua 
acçâo desde que foi eleito présidente 
do COI em 1980, Samaranch disse 
que fez crescer nâo sô o Comité, mas 
também todos os desportos. "Jâ nada 
é comparâvel corn hâ 20 anos. Nem 
no piano desportivo, nem no piano 

Setübal - O Vitôria de Setübal falhou 
a concretizaçào de um acordo corn o 
futebolista Bruno Ribeiro, apesar de 
algumas noticias, divulgadas na terça- 
feira, que anunciavam o regresso do 
médio setubalense ao clube do 
Bonfim. 
O director executivo da Sociedade 
Anônima Desportiva (SAD) do 
Vitôria de Setübal, Jorge Pereira, 
revelou à Agência Lusa que houve 
alguns contactes tendo em vista a 
contrataçào do jogador, que na ultima 
temporada representou a Uniâo de 
Leiria, mas a discrepância de verbas 
acabou por inviabilizar o acordo. 
Segundo Jorge Pereira, Bruno 
Ribeiro, um jogador formado no 
Vitôria de Setübal que jâ jogou na 
Primeira Liga inglesa pelo Leeds 
United, tem propostas mais 
intéressantes de outres clubes que os 
sadinos nâo estào em condiçôes de 
acompanhar. Gonfirmadas estào as 
contrataçôes do guarda-redes 
Cândido (ex- Cuimarâes), dos defesas 
Hugo Costa (ex-Alverca) e Rui André 
(ex- Varzim), do médio Ico (ex- 

comercial, nem no piano da 
organizaçâo", afirmou Samaranch, 
assinalando ainda que os meios de 
comunicaçâo dâo "mais importância" 
ao desporto. Uma tradiçâo 
"essencial", a que estâ "muito 
apegado", é a de ausência de 
publicidade nas provas ou nas 
camisolas dos atletas. Instado a 
comentar a crise pela quai o COI 
passou devido a cases de corrupçào, 
Samaranch recordou que passaram jâ 
dois anos e meio e considerou 
necessârio tirar o melhor e o pior de 
todos os acontecimentos, inclusive 
dos piores. "Desta forma, o COI 
evoluiu", abriu as suas portas aos 
atletas, nâo aos do passade, mas a 
atletas em actividade", referiu ainda. 
Sobre o seu futuro a partir do 
prôximo mês, o ainda présidente do 
COI afirmou que serâ igual ao reste 
da sua vida: "estarei à disposiçâo do 
desporto e do Comité Olimpico. 
Ajudando no que puder o meu 
sucessor". 

Nacional) e do avançado Jean 
Paulista (ex- Imortal), que sâo os 
reforços jâ anunciados para a época 
de 2001/2002. De saida do Bonfim 
estào Brassard, Baresi, Rui Carlos, 
Paulo Filipe, Pedro Mendes, 
Regragui, Marquinhos e Joâo Pedro, 
que jâ foram dispensados. Os très 
jogadores cedidos pelo Boavista ao 
Vitôria de Setübal - Artur Jorge 
Vicente, Joâo Paulo e Rogerinho -, 
bem como o guarda- redes Botelho, 
emprestado pelo Belenenses, também 
nâo deverâo permanecer no clube. O 
defesa central Quim, que fez toda a 
carreira profissional ao serviço do 
Vitôria de Setübal, vai permanecer no 
Bonfim, mas agora em novas funçôes 
no departamento de formaçâo. O 
local de estâgio para a preparaçâo da 
época de 2001/2202 deverâ ser 
decidido dentro de poucos dias, dado 
que o técnico Jorge Jesus pretende 
deslocar-se ao Brasil na prôxima 
semana na tentativa de encontrar 
mais alguns reforços, de forma a 
garantir um plantel capaz de 
assegurar a permanência da I Liga. 
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Benfica vence Santa Clara em Boston 
com "hat-trick" do Joâo Tomas 
Continuaçào da pagina 32 

O Santa Clara entrou melhor no jogo e nos primeiros 45 
minutes as melhores oportunidades de golo 
pertenceram ao recém-sagrado campeâo da II Liga, que 
em 2001/2002 voltarâ a competir no escalào principal do 
futebol português. No segundo tempo, o Benfica entrou 
a pressionar e aos 55 minutes colocou-se na posiçào de 

vencedor, com um golo do brasileiro André. Aos 66 
minutes, Joâo Tomas elevou o marcador para 3-1 
favorâvel ao Benfica, tendo Sandro reudzido a 
desvantagem para 2-3 aos 79 minutos. Aos 90 minutes, 
Joâo Tomas obteve o seu terceiro golo fixando o 
resultado em 4-2 para o Benfica, que regressou a Lisboa, 
com o plantel a entrar imediatamente de férias. 

Btnricfl: 
Quim Berto quer "complicar 
a Vida" ao técnico 

btnricfl: 
Assembleia para acertar ane secial 
Orçamente deue ser adiado 

StTÜMl: 

Vitoria do Setubal desistiu da 
contrataçào do Bruno Ribeiro 
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Sub-21 

Portugal 7 Chipre 0 
Continuaçào da pâgina 32 

Prestes a concluirem-se os primeiros 20 
minutos de jogo, uma excelente jogada 
individual de Fredy pelo corredor esquerdo 
construiu o segundo tento dos portugueses, 
marcado pelo infeliz Giannakis Sampson, 
que, ao antecipar-se à entrada de Simâo 
Sabrosa, introduziu a bola na propria 
baliza. A vencer por dois golos de diferença, 
a selecçâo das "quinas" viu a tarefa neste 
encontro ainda mais facilitada quando, 
apenas dois minutos depois do auto-golo de 
Sampson, Christos Theofilou recebeu 
ordem de expulsâo, por derrube a Simâo 
Sabrosa, quando o avançado português se 
isolava para a baliza. Em vantagem 
numérica antes de concluida a primeira 
metade da etapa inaugural, Portugal 
chegou naturalmente ao terceiro golo, aos 
28 minutos, num lance que começou numa 
excelente abertura de Ednilson para Simâo 
Sabrosa e terminou na finalizaçâo fâcil de 
Paulo Costa, aproveitando da melhor 
forma um ressalto dos pés do "catalâo". Dez 
minutos depois, Ednilson, que à imagem do 
que jâ tinha sucedido na Irlanda voltou a 
fazer uma grande exibiçào, "roubou" uma 
bola a meio-campo e lançou Paulo Costa, 
que, na "cara" do guarda- redes, teve a 
calma suficiente para "facturar" o quarto. A 
très minutos do intervalo, Miguel, num 
"disparo" à meia volta na entrada da grande 
area e que surpreendeu Chrysostomou, 
assinou a "chapa cinco", num jogo que tinha 
apenas um sentido e se tornava cada vez 
mais fâcil para os portugueses. Depois de 
ter assinalado o arranque do encontro corn 
o golo inaugural, Simâo Sabrosa fechou o 

primeiro tempo corn o sexto tento da 
équipa da casa, correspondendo da melhor 
forma a um cruzamento largo de Paulo 
Ferreira. Ao cabo de uma primeira parte 
bastante produtiva, Portugal tirou 
naturalmente o pé do acelerador, gerindo a 
confortâvel vantagem no marcador, corn a 
comodidade adicional de jogai' agora a 
favor do vento, frente a uma équipa abatida 
pelo resultado pesado. Numa noite infeliz, o 
guarda-redes cipriota teve finalmente 
oportunidade de brilhar aos 60 minutos, 
quando defendeu quase por instinto um 
remate à "queima roupa" de Paulo Costa, 
na conclusào de uma jogada de insistência 
dos portugueses. Na resposta, e 
praticamente no primeiro lance de ataque 
construido pelo Chipre, Sampson, numa 
râpida jogada de entendimento corn 
Voskaridis, perdeu uma soberana 
oportunidade para se redimir do auto-golo, 
atirando infantilmente para as "nuvens", 
quando tinha apenas Sérgio Leite pela 
frente. 
O lance mais vistoso neste segundo tempo 
foi criado por Ricardo Sousa aos 74 
minutos, que tinha entrado um minuto 
antes para o lugar de Cândido Costa, corn 
o médio "aveirense" a acertar no poste na 
cobrança de um canto directo e Paulo 
Costa, na recarga, a atirar por cima. Coube 
ao mesmo Ricardo Sousa, quatro minutos 
depois, cobrar coin êxito a grande 
penalidade que castigou um derrube de 
Michalis Markou ao prôprio médio do 
Beira-Mar, "engordando" ainda mais a 
contagem a favor dos portugueses. 
Arbitragem regular do jugoslavo Dejan 
Stanisic. 

TAÇA CAMOES'2001 
Resultados dos jogos finals da Taça 

Camôes'2001, em futebol: 
Em sub-19, o resultado entre o C. C. Português de Mississauga e o F.C. 
do Porto de Toronto, foi 3-1, favorâvel aos "portuenses". 
Entre Velhas-Guardas, o Peniche C.C. bateu a Associaçâo Migrante de 
Barcelos, por 3-2. 
Em Séniores, a Casa do Benfica de Toronto venceu o C.C. Português de 
Mississauga, por 1-0. 
Assim, parabéns aos vencedores da Taça Camôes'2001, realizaçâo da 
ACAPO, F.C. Porto de Toronto, Peniche C.C. e Casa do Benfica de 
Toronto, e a todos os clubes participantes. 

SPORTinC: 

Morreu ex-presidente 
Joâo Amado de Freitas 
Lisboa - Joâo Amado de Freitas, 
présidente do Sporting entre 1986 e 
1988 e associado numéro 1.877, 
morreu ontem na sua residência em 
Lisboa, anunciou o site oficial do 
clube "verde e branco" na Internet. 
Corn 71 anos, Joâo Amado de 
Freitas era actualmente membro do 
Conselho Leonino e, além da 
presidência do clube, exerceu mais 
do que uma vez o cargo de vice- 
presidente, trabalhando entre 
outros corn Joâo Rocha. 
"Teve quase sempre o pelouro da 
gestâo financeira. Exerceu o seu 
cargo corn as maiores preocupaçôes 
para que nâo fossem criadas 

rupturas nessa area", afirmou Joâo 
Rocha à Agência Fusa, referindo-se 
ao também membro do Grupo 
Stromp. "Fiquei triste corn esta 
perda tal como de todos aqueles 
que serviram o clube sem qualquer 
intuito lucrative, servindo apenas o 
Sporting pelo Sporting", concluiu 
Joâo Rocha, que foi substrtuido na 
presidência do clube precisamente 
por Amado de Freitas. 
O funeral de Joâo Amado de 
Freitas realiza-se hoje, quinta-feira, 
da Basilica da Estrela para o 
Cemitério de Benfica, sendo 
precedido por uma missa de corpo 
présente. 

LOCAL 18.3 
Aljilitircil with the 
AJ~ Ci.O. 

&C.L.C. 

Tony Dionisto 
Business Mana^f 

iohn Dias 
Secratar/' Traasunsr 

Roger J. Quinn 
Pnaiidant 

Tony Pinto 
Wce-Pfesfâent 

John Coiacci 
Recording SecittJiry 

John Cordeiro 
Rocco Di Giovanni 

Exacutiva Board Mamàars 

Mark J. Lewis 
Générai Covnsai 

Eastern Office: 
400 Hopkins Street 

Whitby, Ontario 
LIN 289 

Tsiephone; 
(905) 668-5557 

Facsimile: 
(905) 668-5258 

Universal Workers Union 
T.nt:al 

A Local 183 
Universal Workers Union 

LOCAL 183 
AfftHiUrd with tl'i- 
Â.Eoj'l..- CIO. 

' &C.I.C. 

INFORMATION 

Social Services 
24MJ83. Ext. 173/5 

Deseja a todos 
um feliz Dia de Portugal 

Em nome da Direcçâo Executiva, dos funcionârios e dos 25.000 
membros da Local 183, desejamos que todos participem neste dia de 

celebraçâo da cultura e herança de Portugal. 

E um dia para novos e menos novos; um dia em que a diversâo em 
familia ocupa o primeiro lugar da agenda. 

Va pa^ a rua e diviçta-se! 

Ass.: Antonio Dionisio 
Business Manager 

Credit Union 
242- 6643 

Oentel Ctinic 
241- 1190 

Prepaid Legal Pian 
243- 2088 

Training Centre 
242- 7551 

Bwtefit Plan 
Genera!-. 240-7480 
Claims; 240-7487 

Caritax Proiect 
Community Against 

Alcohol & Drugs 
748-9988 

Union Optical Centre 
247-9289 

Union Medical Piiamuicy 
242-8822 



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

comunidade Portuguesa. 

Para todos os seus eventos ou ocosiôes espe- 

cias, contacte Bob Raposo para o ajudar a 

tratar de tudo o que précisa 

(416)248-0751 A cerveia da comunidade 
nWMCUbJttBiwiagCd. 

Orgulhoso de ser 
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Abrantes - Portugal deu um passo quase decisive rumo ao "play-off de quali- 
ficaçâo para o Europeu de futebol de Sub-21 de 2002, ao "dlindrar" o Chipre 
por 7-0, em jogo do Grupo 2 de apuramento, disputado em Abrantes. Poucas 

boras depots de ter sido inaugurado oficialmente pelo ministre da Juventude 
e do Desporto, José Lello, o Estadio Municipal de Abrantes teve um ".bap- 
tisme" à altura, tornando-se o palco de uma goleada que coloca a selecçâo 

nacional isolada na frente do agrupairiento. O jogo começou praticamente 

com o primeiro golo por- 

tuguês, apontado por Simao 
Sabrosa na cobrança de um 
livre directe à entrada da 

area cipriota, e que castigou 
precisamente um derrube ao 
avançado do FC Barcelona. 
A jogar contra o vente, o 
golo madrugador permitiu a 
Portugal ir gerindo pausada- 
mente a vantagem, muito 
embora o claro dominio ter- 
ritorial nâo produzisse 

grandes ocasiôes de perigo 
para a baliza defendida por 
Athos Chrysostomou. Mas 
foi precise um série aviso dos 
cipriotas na dobragem do 
primeiro quarto-de-hora, 
quando Stefanos Voskaridis 
obrigou Sérgio Leite a uma 
defesa muito apertada para 

canto, para Portugal começar 
finalmente a construir lances 
de verdadeiro perigo. 

^ Pâgina 37 

Boston, Massachusctts-O Benfica venceu 
domingo à noite o Santa Clara, de Ponta 
Delgada, por 4-2, em jogo de carâcter par- 
ticular realizado em Foxboro, arredores de 
Boston, perante 30.000 espectadores. O 

avançado benfiquista Joâo Tomâs esteve 
em particular evidência ao marcar très dos 

quatre golos da sua équipa. O Santa Clara 
foi, no entante, a primeira équipa a mar- 
car, aos 18 minutes do jogo, por Claeson, 
empatando o Benfica ainda no primeiro 
tempo, aos 37 minutes, por Joâo Tomâs. 

^ Pagina 30 

arîslîer^ 

1 ULTLLüSSLLLLI t: 
em Boston corn "hat-trïck" 
de Joâo Tomâs 


