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Chuva de estrelas no Bellwoods Park 
Este fîm de semana, dedicado ao pai, 
você tern encontro marcado connosco p<ira o 

wnnEM 
no Earlscourt; Parkj à esquina da St;. Clair e Caldedonia 

e os 
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com vertebras 

Daqui a um ano sera 
de novo altura... 

Daqui a um ano estaremos todos mais velhos... 
Mas, quern sabe... Talvez estejamos também 
mais maduros. 
Errado estara quern pensa que forçosamente, 
com O tempo, vem tambem, obrigatoriamente, 
o amadurecimento. Embora nào deixe de fazer 
sentido, existem muitos casos em que o 
amadurecimento é apenas aparente, revelendo- 
se aos nossos olhos apenas como forma reflexa 
dum espelho que nâo pode mentir, devido as 
rugas que se nos denunciam no rosto, ano apos 
ano. Digamos que esse amadurecimento nâo 
tras nada de novo. Reconhecêmo-lo mas nâo 
nos obrigamos a gostar dele. 
Quanto ao amadurecimento invisivel. 

companheiro preferido da inteligência, aquele 
que aconselha e apoia, que é calmo e 
compreensivo, que ajuda até a derrubar as 
barreiras do profundamente irracional, esse 
anda por ai de facto, mas nem sempre é 
reconhecido ou utilizado, pouco por sua culpa. 
Obrigo-me porém a pensar que a maior parte 
das pessoas utilizam, ou tentam utiliza-lo, em 
quase todas as circustâncias da sua vida. 
Quando tal acontece, estupefactos, assistimos 
ao desmoronar de obstâculos outrora 
incômodos e intransponiveis. Os olhos 
testemunham com prazer, os ouvidos envolvem- 
se na festa dos sons e a boca, quantas vezes, é 
obrigada a fechar-se pois realmente nada mais 
tern a acrescentar. 
Sintomaticos de tudo isto foi o que apreciâmos 
em mais uma semana lusa, que parecida com as 
outras é sempre diferente, mais que nâo seja 
porque estamos todos mais maduros. 
Cativar o interesse colectivo é um trabalho ao 
qual se dedicam os mais variados sectores da 
sociedade È , alias, uma das praticas mais 
remotas da humanidade, nào fosse o homem 
um animal incapaz de viver sôzinho. 
Contudo existem as mobilizaçôes que atentam 

s olhos testemunham 
com prazer, os ouvidos 

envolvem-se na festa dos 
sons -e a boca, quantas 
vezes, é obrigada a 

fechar-se pois realmente 
nada mais tern a 

contra a propria existência, como o prova o 
registo histôrico deste mundo. Ludribriados 
seguem • o percurso cujo traçado, 
engenhosamente soube fechar as portas ao 
amadurecimento. 
Atento esta quern préserva os seus sentimentos 
originais, conseguindo, ao mesmo tempo, 
avançando com o progresso. 
Ainda que ainda seja cedo afirmar-se 
semelhante coisa, pelo menos a marcha do 
amadurecimento passou por Toronto, onde 
milhares de espiritos se afirmaram portugueses 
de orgulho. 

Tu Cft 
Com o JMC de férias, vamos hoje tratar de 
escrever sobre uma curiosidade classica que bem 
pode interessar-lhe. Trata-se de Mozart e das 
causas que poderâo ter contribuido para a morte 
do compositor aos 36 anos de idade. 
As causas da morte do compositor austriaco 
Wolfgang Amadeus Mozart por muito tempo 
intrigaram os historiadores e agora um 
pesquisador americano concluiu que o compositor 
pode ter morrido por intoxicaçâo alimentar depois 
de ter comido carne de porco contaminada e mal 
cozida. 
Wolfgang Amadeus Mozart morreu em Viena a 5 
de dezembro de 1791, aos 36 anos. 
Os seus médicos nâo fizeram autôpsia, mas um 
deles, ao notar que os membros do compositor 
estavam inchados, diagnosticou como causa da 
morte febre miliar, uma doença infecciosa aguda 
de cuJo quadro clinico fazem parte a febre e 

pâpulas grandes e abundantes, a que se seguem 
püstulas. 
Mas Jan Hirschmann, um pesquisador médico da 
Universidade de Washington em Seattle, concluiu 
que Mozart mais provavelmente morreu de 
triquinose, uma infecçào por triquinas (vermes 
intestinais que vivem em estado larvar nos 
müsculos dos animais, transmitidos ao homem 
pela carne de porco). Essa doença ocorre na maior 
parte do mundo, mas é rara ou mesmo inexistente 
em regiôes onde o porco é alimentado corn raizes. 
Os individuos infectados corn a doença 
apresentam vôrnitos, membros inchados e febre. 
Actualmente, a doença é curâvel corn antibiôticos 
mas na época de Mozart, os casos de triquinose 
eram fatais. 
Hirschmann baseou as suas conclusôes numa carta 
que o compositor escreveu à esposa Constance no 
dia 7 de outubro de 1791: 

Comunidade 
Entre 15 e 23 deste mês, realiza-se na Casa do 
Alentejo em Toronto, a Metro International 
Caravan - Pavilhào Alentejo, acontecimento no 
quai participam ranchos folclôricos, grupos da casa 
e cantares do Alentejo corn o grupo Os 
Alentejanos vindo de Portugal. Todos os dias 
servem almoços e jantares. 

Sâbado dia 16, o Sport Clube Angrense de 
Toronto continua a celebraçào do seu 27o 
aniversârio. Pelas 9 horas, o içar das bandeiras 
corn a banda do Sagrado Coraçâo de Jesus. Depois 

a bençào do pào e das merendeiras de massa 
sovada pelo pâroco de Sâo Sebastiào. As 18h30, 
jantar regional e às 20h00 sessào solene. Segue-se o 
tradicional baile sanjoanino e variedades. 
No domingo, 17, de manhà torneio de futebol, às 
12hl5 cortejo até à igreja de Sâo Sebastiào e 
coroaçào das crianças. 

Este fim-de-semana, hâ toiros no Oriental Sport 
Club em Cambridge. Tourada à corda moda da 
Terceira corn toiros de José Borges. 
Informaçôes pelo telefone 519 623-2020. 

"Que cheiro é esse? 
Costeletas de porco! 
'Che gusto'l Como à sua saùde. 
"Quarenta e quatro dias depois, Mozart estava 
morto. 
O periodo de incubaçâo da triquinose é de mais de 
50 dias, dependendo do tempo que a larva vai 
precisar para invadir os tecidos humanos. 
Outro sintoma é a comichào do que o compositor 
costumava queixar-se. 
Hirschmann pesquisou, mas achou menos 
provâveis as outras teorias sobre a morte de 
Mozart, que incluiam envenenamento por 
arsénico, morte acidental por ingestâo de mercürio 
como tratamento para sifilis, e infecçào urinaria. 
E os boatos de que Mozart teria sido envenenado 
pelo seu rival Antonio Salieri nunca foram 
comprovados, lembrou Hirschmann. 

DM 

A Associaçào Democrâtica realiza a noite 
de Santo Antonio este sâbado, corn o 
fadista Mario Jorge e as guitarras de 
Antonio Amaro. Marchas da Casa do 
Alentejo. 

A Federaçâo dos Empresârios e Profissionais 
Luso-Canadianos realiza um jantar na 
quarta-feira dia 20, que contarâ corn a 
presença do orador Tim Steele, especialista 
no desenvolvimento empresarial. 
Informaçôes pelo telefone 416 537-8874. 

/  
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Portuguesa Alice Vieira ne festival 
Internacienal Literatura Berlim 
Berlim - O Festival Internacional da 
Literatura, que reüne em Berlim 33 
autores de todo o mundo, incluindo a 
portuguesa Alice Vieira, realiza-se a 
partir de quinta-feira e até dia 24. 
Outros autores de lingua portuguesa 
présentes no festival sâo o angolano 
José Eduardo Agualusa e a brasileira 
Maria Colasanti, além de Antonio 
Tabucchi, que, apesar da sua 
nacionalidade italiana, tem uma vida 
e obra muito ligadas a Portugal. 
Antonio Lobo Antunes, um dos 
autores portugueses mais divulgados 
na Alemanha, que dévia ser uma das 
grandes presenças do festival, 
declinou o convite, disse à Agência 
Lusa um porta-voz da organizaçâo. 
Entre os escritores das outras linguas 
que vâo estar em Berlim incluem-se 
Ben Dao, um dos grandes nomes da 
actual literatura chinesa, a viver no 
exilio, o belga Hugo Klaus, o uruguaio 

Enrique Fierro, a sul-africana Antije 
Krog, o hüngaro Peter Esterhazy e o 
mexicano José Emilio Pacheco. Na 
cerimônia inaugural, quinta-feira, no 
DG Bank, usarâo da palavra o autor 
norte-americano Charles Simic e 
Nadine Gordimer, a escritora sul- 
africana que foi Prémio Nobel da 
Literatura em 1991. Os textos lidos 
pelos participantes no festival, que 
engloba numerosos saraus literârios, 
debates, sessôes de cinema e 
colôquios, serâo reunidos numa 
antologia, para a quai cada um deles 
escolherâ très poemas na sua lingua. 
Alice Vieira farâ varias leituras do seu 
livro "Os Olhos de Ana Marta", que 
chegou a estar indigitado para o 
principal prémio de literatura infantil 
alemâo, nos dias 20 e 21, na Stilwerk, 
onde decorre actualmente uma 
exposiçào de design português, no 
Grips Theater e na Sophiensaelle. 

CADAVER CARBONIZADO 
DESCOBERTO EM FRIELAS 
O corpo semicarbonizado de um 
homem aparentando cerca de 20/30 
anos foi encontrado esta semana à 
beira da Estrada Nacional 8, entre 
Ponte de Frielas e Sacavém. A braços 
corn um cadaver sem roupa nem 
documentos, escondido por canavial, 
as autoridades limitam-se a adiantar 
que existem suspeitas de homicidio, 
jâ que tudo aponta para que o homem 
tenha sido regado corn gasolina. O 
caso, de resto, foi jâ entregue à Policia 
Judiciâria. "Eu vinha a passar e 
pareceu-me ver um boneco das lojas, 
mas foi sô quando fui la corn a 
biqueira do sapato que percebi que 
era uma pessoa", contou Manuel 
Justine, um dos primeiros populares 
a dar pela presença do cadaver 
carbonizado. "Estava escondido 
debaixo de uns cartôes", recorda. 
Ainda assim, destapado o suficiente 
para que se percebesse que estava nu, 
corn o cabelo rapado e queimado da 

cintura para baixo. A passagem para 
o terreno onde foi encontrado o 
cadaver, junto à Rua Cidade de 
Castelo Branco, em Frielas, 
encontrava-se vedada pela GNR, de 
modo a permitir o trabalho dos 
elementos da Policia Judiciâria, que 
recolheram vestigios. "Depuis de 
descobrir o corpo, alertei o présidente 
da Junta de Freguesia de Frielas que, 
por sua vez, telefonou para a GNR", 
referiu Manuel Justine. Do lado de 
fora das fitas verdes e brancas corn o 
emblema Guarda, alguns populares 
falavam de um carro que, 
alegadamente, teria estado no local 
durante a noite e onde seguiria a 
vitima e os responsâveis pelo crime. 
Esta versâo, contudo, nào pode ser 
confirmada corn as autoridades, 
embora se tenha apurado junto de 
fonte policial que, quando foi 
descoberto, o corpo se encontrava no 
local hâ apenas algumas horas. 

Canada dificuita enirada 
a imigrantes corn sida 
O governo do Canadâ anunciou 
ontem, através da ministra da 
Imigraçâo, que vai impor anâlises 
clinicas para detectar imigrantes e 
refugiados que estejam infectados 
com o virus da SIDA. 
Segundo foi explicado por Elinor 
Caplan, a medida, que nâo prevê a 
expulsâo dos imigrantes devido ao 
seu estado de saûde, vai permitir, no 
entante, que as autoridades estudem 
os pedidos de entrada no pais caso a 
caso. 
Esta decisâo do governo canadiano 
significa uma pequena mudança na 
atitude de Otava, que pretendia 

proibir a entrada no pais aos 
portadores do Virus de 
Imunodeficiência Humana (HIV). 
Tanto o piano original, que abrangia 
também os portadores do virus da 
hepatite B, como o anunciado ontem 
pela ministra foram considerados 
discriminatôrios e desnecessârios por 
grupos canadianos de protecçâo dos 
direitos dos séropositives. 
Actualmente, todas as pessoas que 
queiram emigrar para o Canadâ tem 
que passar num exame em que o 
médico responsâvel decide se é 
necessâria ou nào a realizaçâo de 
testes para detectar o virus da SIDA. 

Além disse, a conhecida autora 
portuguesa participarâ na sessâo de 
encerramento, dia 24, no Berliner 
Ensemble, teatro berlinense criado 
pelo dramaturge alemâo Bertolt 
Brecht, onde estarâo também José 
Eduardo Agualusa, Maria Colasanti e 
Antonio Tabucchi para lerem trechos 
das suas obras. Tabucchi participa 
ainda noutra sessâo do festival, sexta^ 

feira, na Sophiensaelle, onde lerâ 
textos do seu livro "Afirma Pereira", 
sobre üm jornalista português dos 
anos 40 que se révolta contra a 
ditadura fascista. Depois de ter sido 
passada para o cinema num filme corn 
o mesmo titulo, corn Marcello 
Mastroianni no principal papel, esta 
obra de Tabucchi tornou-se muito 
conhecida na Alemanha. 

Vllfl fPAnCfl Dt XiRfl: 

Burla corn telemôveis 
punida corn prisâo 
Teiecel vitima de reprogramaçâo de apareihos 
Seis homens foram condenados pelo 
Tribunal de Vila Franca de Xira, a 
penas de prisâo entre os très anos e os 
18 meses, suspensas por très a cinco 
anos, por envolvimento numa rede de 
burlas corn telemôveis. 
No processo, inédito em Portugal, 
sete arguidos eram acusados de terem 
praticado burlas que envolviam a 
reprogramaçâo de apareihos e de 
cartôes de telemôveis e a venda de 

chamadas para o estrangeiro sem 
qualquer pagamento. 
Além disso, sobre os arguidos 
recaiam as acusaçôes de prâtica de 
crimes de associaçâo criminosa, 
sabotagem informâtica e receptaçâo. 
Ontem, o Tribunal de Vila Franca de 
Xira condenou seis arguidos, tendo 
um sétimo réu sido absolvido, por se 
entender que apenas terâ comprado 
um telemôvel a um dos acusados. 

GRANDE CAMPANHA 
DE PRIMAVERA EM 

ARTNOVA FURNITURE PLUS! 
Nâo perça a 
oportunidade de 
corrprar agora os 
môveis que ,você 
précisa para 
decorar a sua 
casa,, a preços 
absolutamente 
INCRTVEIS : 

Salas de jantar 
de 7 po as 
S2395.00 

Quartos de 
cama de 
b pe as 
S935.95 

Sofs 
S599.00 

foie h es 
indivuluais 
$299.00 

de ca.sal... 
$349.00 

Tamanho 
Queen ... 

S399.00 

APRESSE-SE, Esns SALDOS NAO VAO DURAR MUITO nMPO. 

ii-DIZ rJjJiJj' 3L jUbül yjJJ TiJj'iUJlJJ 
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0096 
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Pequenas hist rias de grande 
Fernando Qrandao 
de Amorim é um 
cavaiheiro. Bern 
falante, simpatico 
e de portie aenhoril. 
É minhoto de 
boa cepa. 

Fernando Brandao de Amorim 
nasceu em Arcos de Valdevez, no dia 
30 de Setembro de 1930. 
Depois da escola obrigatoria, 
Fernando Brandao de Amorim, aos 

18 anos, tirou a carta de conduçâo e 
cofneçou a trabalhar corn "carros de 
praça".., Entrou para a vida militar, 
para a Infantaria 8, em Braga, onde 

foi O condutor do Comandante 
Armando da Fountoura. 
No regresso da vida militar, 
Fernando Amorim adquiriu os 
"carros de praça" do irmâo Joào 
Amorim, dedicando-se de novo a 
esse tipo de negôcio. Por simples 
coinçidência, um dia, em 1953, 
dirigiu-se à Câmara para renovar a 
licença de um dos carros e foi 
surpreendido por enorme bicha. 
Informaram-no de que era uma linha 
de individuos que pretendiam 
inscrever-se para emigrar para o 
Canada. Canada? Inscreveu-se 
também. Acabou por ser escolhido 

como... agricultor! 
Amorim e sens 
companheiros (cerca 
de mil) partiram de 
Lisboa no dia 8 de 
Abril de 1955, no 
navio Arosa Star, e 
chegaram à cidade do 
Québec, em 20 de 
Abril do mesmo ano. 
Os Serviços de 
Imigraçâo do Canada 
iniciaram o "despa- 
cho" dos recém- 
chegados e Fernando 
Amorim foi parar a 
uma quinta em 
Cornwall, numa 
desagradâvel viagem 
de comboio... 
Deixaram-no sô na 
quinta de uma familia 
escocesa. Por la ficou 
6 meses, lavrando 
corn os tractores da 
quinta e fazendo 
reparaçôes mecâni- 
cas, uma vez que 
tinha conhecimentos 
para isso. De 
agricultura é que nem 
por isso... 
Foi sempre muito 
bem tratado pela 
familia escocesa e, de 

salientar, ainda hoje é amigo e 
convive tempos a tempos corn o filho 
do casai Alex McGregor. Ao fim de 6 
meses partiu para Toronto, onde 

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

1220 DundasStW. 
em Toronto 

416-536-4311 

4 

Fernando Amorim e 
O seu primeira carra: 
um Morris Minor de 

boas recordaçôes. 

encontrou alguns amigos de viagem 
e passou a viver em casa do José 
Meneses. Saltou entre serviços em 
Restaurante e o corte de relvas. Jâ 
perto do fim do ano de chegada, e 

serviços, em 1988. Saiu porque jâ o 
cansava andar as voltas pela América 
do Norte em cursos e seminaries. 
Como era membre da Canadian 
Restaurants Association, College & 

Universities Association 
e Serviços Auxiliares de 
Escolas Técnicas dos 
EUA, viajava com muita 
frequência para 
Chicago, Siracuse, PEI, 
Vancouver, Windsor, 
Montreal, Manitoba, 
Los Angels, etc. 
Recorda com saudade a 
sua vivência na St. 
Michael's College e de 

p todos os portugueses a 
quern deu trabalho. 
Muitos por la 
continuam. 
Fernando Amorim foi 
muita vez intérprete dos 
recém-chegados e 
ajudou a legalizar muita 
gente. 
O industrial Manuel 
Mira, que o conhecia 
desde a primeira hora da 
sua chegada ao Canada, 
ao saber da sua 
aposentaçâo, convidou-o 
de imediato para 
trabalhar corn ele. 
Assim, em 1989, formou 
uma sociedade corn 
Manuel Mira, a "FBA 
Systems Inc.", ficando o 
Amorim com 51% devido 
a ser o sôcio residente no 
Canada. Mas, quando 
pensava que iria 
descansar um pouco, a 
sociedade sempre em 
crescimento, acabou por 
fazer corn que o 
Fernando Amorim 
trabalhasse mais do que 
quando estava na St.^ 

como jâ falava um pouco 
de inglês, Fernando 
Brandâo de Amorim 
deslocou-se aos Serviços 
de Imigraçâo do Canadâ 
e O inspector que o 
atendeu, arranjou-lhe 
trabalho na St. Michael's 
College. Devido ao seu 
interesse e dedicaçâo, os 
responsâveis da St. 
Michael's College 
pagaram-lhe os estudos e 
conseguiu tirar o curso 
de "Administraçào de 
Hotels". Amorim chegou 
facilmente ao topo das 
suas possibilidades nos 
serviços de Hotel e 
Restauraçâo do St. 
Michael's College. Foi, 
durante muitos anos, o 
Director. Aposentou-se 
apôs 33 anos de bons 
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Fernando Amorim, junto do aviâo da 
Vqrig, na primeira vidgem ao Brasil. 

► Michael's College. Voava 

constantemente pelo Canada e EUA. 

Num novo arranjo corn Manuel 

Mira, a Tektone Sound & Signal dos 

EUA absorveu a companhia 

canadiana e o Amorim passou a 

vice-presidente da Tektone, ficando 

mais liberto das obrigaçôes de voar 

constantemente... 

Fernando Brandâo de Amorim é 

casado corn a professora 

Diane Mary Dawson- 

Amorim, natural de 

Hamilton, onde nasceu 

em 23 de Abril de 1954. 

Abraçou o professorado 

durante 33 anos, 

estando agora 

aposentada. O casai tem 

uma filha, a Stephanie Diane 

Dawson Amorim, que nasceu no 

mesmo hospital em que sua màe viu 

a luz do dia, o St. Joseph Hospital, 

em Hamilton, no dia 25 de Março de 

1983. E estudante e campeâ do 

Canada em patinagem artistica 

sobre o gelo. 
Fernando Brandâo de Amorim 

participou em alguns movimentos 
comunitârios e colaborou na 
fundaçào de clubes mas nunca foi 

dirigente de nenhum (...todos 
discutiam e sô queriam a posiçâo de 
Présidente!). Actualmente, é 

A bonita Stephanie Amorim, em 1999, 
em Montreal, inserida no Skating Club 

of Burlington, équipa que venceu o 
campeonato do Canada da modalidade, 

très anos consecutivos. 

membro da Federaçâo dos 
Comerciantes e Profissionais 
Portugueses. Costa de praticar esqui 

aquâtico, por isso vai corn muita 
frequência para a Florida e adora 
1er. Passeia muito corn a familia e 
visita Portugal todos os anos. 
Fernando Amorim soube caminhar 

e encontrar a sua felicidade. 
Trabalhou afincadamente para isso. 
Que a possa disfrutar por muitos 

anos mais. 
JMC 

GRANDE SALDO DE DEMONSTBADORES 
□ soon PASSAT GLX E 1.8 TURBO GLS 
□ S001 PASSAT GLX 4 TEMPOS 

[Os 5 PASSAT RESTANTES, TëM OE SER VENCDIOOS) 

D S001 GOLF 1.8 TURBO GLS 
D 8001 JETTA GL E GLS 
□ 8001 GOLF GTI 1.8 TURBO 

St. Clair Ave. W. 

Davenport Rd. 

Bloor St. W. 

m 
Drivers wanted. 

Downtown Fine Cars 
164 AVENUE 

416- 

EM TORONTO 

-1016 

Est:e carra é fornecido com: 
1.8 turbo, 'I 70 cavales, V6 GLS a GLX. 

Sistema de 4 tempos. 18 cores e opçôes. 

««Mew IPASSAT®® 
TOTALMëNTë I^ëDëSEMIHIADO 

Agora em Stock!!! 

2001 Jetta GLX, GLS e GL, caixa 
autom tica e de mudan as, com todos os 
extras, em TDi, VR6, 1.8 turbo e 2000 cc 

GL, GLS em Turbo Diesel, 1.8 Turbo a gasolina e 
2000CC. caixa autom tica ou de mudan as 

as op es. agora em armaz m. 
APROVEtTE AGORA, POIS S EXISTEM 1500 

CARROS. DESTE MODELO, NO CANAO ! 

Dispon veis: 1.8 Turbo e VR6 novos e 
um Turbo 1.8 Demonstrador. autom tico. 

New Beetles 2000-2001, caixa autom tica 
ou de mudan as. corn todos os extras, 

em TDi, 1.8 turbo e 2000 cc 

Comece o Ver o mais cedo. corn uma 
grande selec o de Cabrio s 

Oo\A/ri-tov\/n Fine Cars o *164 Avenue Roadj Xononto 

Tel: 416-489-1018 C Fax: 416-489-9372 C www.dfcuw.com 
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sobrevhentes do atentado do Oklahoma 
Timothy McVeigh, responsavel pelo um circuito fechado de televisâo. 
maior atentado à bomba na historia dos McVeigh foi condenado no dia 02 de 
Estados Unidos que vitimou 168 pessoas, Junho de 1997 por ter feito explodir um 
foi executado segunda-feira, com uma camiâo armadilhado diante de um 
injecçâo létal, sob o olhar de très dezenas ' edificio governamental na cidade de 
de pessoas. 
Segundo o director da prisao, . 
Harley Lappin, o condenado foi    ,     
declarado morto às 07hl4 e nao fez ,              
qualquer declaraçâo antes de ser    „ . .................... ...      
executado. 
Embora McVeigh nao tenha 

fazer nenhuma declaraçâo, 
deixou no entanto um poema 
vitoriano de 126 anos como 
mensagem final. 
O poema, "Invictus", que em latim 
significa "invencivel", de William 
Ernest Henley, foi lido por um ,x)«.W ^. «-WAM,,. 

 ... .. y 

V.-   

  

reporter que estava entre as 
testemunhas da comunicaçâo social 
que presenciaram a execuçâo. 
As 07h00, très produtos foram 
injectados de modo intravenoso no 
braço de McVeigh, sob os olhos de 
très dezenas de testemunhas, entre 
os quais dois dos seus advogados, 
dez sobreviventes e familiares das 
vitimas do atentado. 
Outras 300 pessoas, incluindo 
sobreviventes do atentado e 
familiares das vitimas, assistiram à 
execuçâo em Oklahoma através de 

*1. ■ ■ V.. ....... 

Oklahoma no dia 19 de Abril de 1995, 
que provocou a morte de 168 pessoas, 
entre as quais 19 crianças, e feriu perto 
de 600. 
No dia anterior à execuçâo, os seus 

advogados disseram que ele tinha 
pena dos que sofreram, mas que 
nâo lamentava ter detonado a 
bomba. 
Uma centena de opositores à. pena 
de morte esperou em silèncio a 
execuçâo de Timothy McVeigh 
junto à prisâo da pequena cidade 
de Terre Haute, no estado de 
Indiana, onde estava o condenado. 
Os criticos da pena mâxima 
guardaram 168 minutos de 
silèncio, um por cada uma das 
vitimas do atentado de Oklahoma, 
cometido em 1995 por McVeigh. 

Primeiro executado federal em 38 
anos nos EUA 
Timothy McVeigh tornou-se no 
primeiro executado federal em 38 
anos e também no primeiro a 
receber uma injecçâo létal, um 
castigo que as autoridades norte- 
americanos consideram como mais 
humano e eficaz possivel. 
Os que o antecederam foram 
enforcados, levados à câmara de 
gâs, electrocutados ou fuzilados. 

O ultimo condenado federal foi Victor 
Feguer, levado ao "tablado" na cadeia 
estatal de lowa por sequestro e assassinio 
de uma mulher em 1963. 
A pena de morte federal exerce-se contra 
quem comete delitos ligados ao 
narcotrâfico, terrorismo, espionagem, 
assassinio de funcionârios fédérais e 
sabotagem. 
Esta é a forma de a diferenciar da pena 
de morte gérai, vigente em 38 Estados, e 
que se aplica em casos de delinquència 
comum, principalmente por homicidio 
em primeiro grau. 

He^tâcle WMuah 
Domingos Meat Packers Ltd. 

restas do 
Centro Cultural 
Portugues de 
Mississauga 

PRdXIMA FESTA 
Dia 23 de Junho 

BAILE DE 
S.JOÂO 
Conjunto: 

Santa Fé 

INFO: 905-275-6844 

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

^ontm^os 

Tel: [4161762-5503 OU 1-800-935-4441 

McVeigh executado sob o olhar de alguns 
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SOMOS A MAIOR IGReA 
EVANGÉLICA 

PORTUGUESA DO CANADA 
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 ïï D Ô N 
IGREJA: 245 CLARKE RD 
Phone/Fax: (519) 858-3028 
Pastor Jo O Batista D. da Silva 
Email: jbds@carismachurch.com 
S bado 6:00 PM - Quinta 7:30 PM 

Um pai também tem amor 
Até O filho vénéra 
Pois é O protagonista 
Dos filhos que a mâe géra 

Tanto que se sacrifica 
Trabalna muito, porém 
Se um filho exemplifica 
E sempre para seu bem 

Hâ pais que dâo educaçâo 
A seus filhos, pobres pais 
Por vezes em retribuiçào 
Tem desgostos nada mais guantos pais tenho encontrado 

omens sérios, de respeito 
Cabisbaixo, envergonnado, 
P'io que os filhos têm feito 

Um pai às vezes é dure 
E até pode ralhar 
Porque pensa no futuro 
Que nào teve e pode dar 

No DIA DO PAI desejo 
Dada a nossa intimidade 
Das minhas filhas um beijo 
E um abraço de amizade 

Nem sô quero que me beijam 
Permitei, oh Deus querido 
Que elas no futuro seiam 
Como sempre têm sido! 

José Eliso Moniz 
poeta popular 

Hull, Quebec 2001 

UNE 16 CASAIS 
Em comum os 16 casais que uniram na 
terça-feira os seus destines, no âmbito 
da iniciativa da Câmara Municipal de 
Lisboa "Casamentos de Santo Antonio", 
tinham pelo menos 
duas coisas: a 
juventude - a maioria 
dos noivos esta na 
casa dos 20 anos -, e a 
simpatia, ou mesmo, 
nalguns casos, uma 
grande devoçào por 
Santo Antonio, o 
padroeiro do amor. 
Dez dos casais de 
noivos celebraram o 
seu matrimônio na 
Igreja de Santo 
Antonio, à Sé. Perto 
das 16h00 e disseram 
"sim". 
Os casamentos catôlicos foram 
celebrados pelo padre Luis Manuel, da 

Sé de Lisboa, que recordou; "Estais aqui, 
porque Deus vos chama ao matrimônio, 
a uma vida a dois", invocando, depois, 
para os esposos, a bênçâo de Deus. Os 

cânticos estiveram a 
cargo do Coral Stella 
Vitae. A saida da 
igreja, uma multidâo 
esperava, como 
habitualmente, os 
recém<asados, corn 
uma "chuva" de pétalas 
de rosa e de coraçôes 

-p de papel. Na 
I assistência, uma jovem 

T - de espirito, corn 87 
anos, de nome 
Conceiçâo Cerqueira, 

» que casou aos 15, 
^ referiu "ter assistido 
corn sacrificio, por causa de um pé 
doente, mas corn muito gosto, por ser 
tudo em honra de Santo Antonio". 

EDMONTON 
IGREJA 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. corn a 86 Street 

CALGARY 
Portuguese Society of Calgary 
2716 - 16 St. SE 

^ S bados 3:00 pm  

A nossa querida 
Tanya Florência 
também "deu o nô"! 
Foi no mesmo dia, 
mesma hora e na 
mesma igreja em que 
a nossa Ana 
Fernandes se uniu ao 
Jamie. O fotôgrafo 
estava la e captou o 
momento em que as 
nossas jovens se 
encontraram. A 
alegria natural de 
quem é jovem e vê na 
cerimônia do 
matrimônio aquilo 
que procura. Uma 
vida a dois, corn 
amor e compreensâo. 
Claro, Tanya, agora o 
"cantar" é outro. Sào cantigas a dois. Em ressonâneia para que tudo corra da 
forma que desejam e merecem. 
Parabéns e muitas felicidades de todos nôs. 
Conta sempre connosco! 

CATEDRAL: 280 Main Street Ea.st 
ESCRITÔRIOS: 16 West Ave S. 
Hamilton, Ontario, L8N 2SI 

Phone: (90.S) .S27-.S448 
FAX: (90.S) .S27-59.S2 
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 

% 
I Keverendo 

Pedro 
Pires 

O Reverendo 
Tony Siiveira 

convida-o a participar na 

Inauguraçâo da Nova 
Igreja de Toronto! 

Pastor 
Leonidio 
Ascençâo 

DIA 17 DE 
DOMINGO S 4:00 PM 

236 NAIRN AVENUE 
^ Junto Rogers Rd entre a 

Dufferin St e a Caledonia St 

Programaçào corn o 
Pastor Leon ldi os 
LONDON - 7:00 PM 
QUINTA DIA14 

CAMBRIDGE -3:00PM 
SÂBADO DIA 16 

HAMILTON - 11:00 AM 
DOMINGO DIA 17 

TORONTO - 4:00 PM 
DOMINGO DIA 17 

Mapa da ârea da litreja Carisma de Toronto 

?rby Ave. 
■frt.i 

las : : : 

5. (2 Prospect ^ ^ 
ci Hope 

i®: Û iS-r- 

; < < 
Ave. 

V* I Cemetery ii » £ ; 6 
^ ;,i  à 4 * 1, 
http://www.carismachurch.c0m 

SEDE: 

SANTO ANTdNIO 

Tanya Florência no 
caminho da felicidade 
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Homenagem a Camoes no Camôes Square 
Na passada sexta-feira e integrada nas celebraçôes 

da Semana de Portugal em Toronto, 
realizou-se uma homenagem a Luis Vaz de Camôes, 

tendo o programa desse dia terminado com 
a entrega dos "Merit Award". 

As cerimonias iniciaram-se com 
homenagem a Camôes, junto do 
busto do poeta. Présentes, Dr. Joâo 
Perestrello, Crescêncio Ferreira, 
Marilyn Mushinsky-MPP, Assistente 
Parlamentar do Premier, Rosario 
Marchese-MPP, Tony Ruprecht-MPP, 
Mario Silva-Vereador, Ofélia 
Guerreiro-Deputada pela Emigraçâo 
fora da Europa, em substituiçâo do 
Deputado Caio Roque, José 
Eustâquio-Presidente do executivo da 
ACAPO e Joel da Naia-Presidente do 

Conselho de Présidentes da ACAPO. 
Ana Julia Sança abriu a sessao 

falando sobre Camôes, seguindo-se as 
palavras de Joe Eustaquio e do 
Cônsul-Geral de Portugal. De 
seguida, junto ao busto de Camôes, 
Eustaquio e Perestrello depuseram 
uma coroa de flores. A Banda da 
Caraquejeira tocou os hinos do 
Canada e de Portugal, sendo entâo 
hasteada a bandeira portuguesa. 
Mais tarde, na Galeria Corte Real, foi 
inaugurada a exposiçâo de Belas 

VW JETTA 
2.0L, 5VEL., AR COND., ABS, 
VIDROS ELéCTRICOS, FECHO 
CENTRAL DE PORTAS, ESPELHOS 

ELéCTRICOS E AQUECIDOS, 

COLUNA DE DIRECÇÀO 

REGULâVEL EM ALTURA E 

PROFUNDIDADE, CRUISE 

CONTROL, RADIO FM/AM 

CASSETE, ALARME, 4 AIR BACS, 

BANCOS AQUECIDOS, 2 ANOS DE 
MANUTENÇÀO E ASSISTÊNCIA 

N A ESTRADA. 

DE 2001 

Compra em lease 36 pagamenlos lO.OOOKm por ano, taxas de transporte, preparaçâo. 
ar condicionado. gasolina e administraçâo, sâo pagas no acto de entrega. 

PARA MAIS INFORMAÇÔES CONTACTE 

FILIPE GOMES Drivers wanted/®) 

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

Artes corn trabalhos dos artistas 
locals Hildebrando Silva, Paiva de 
Carvalho, Armando Jorge, Américo 
Ribeiro e Pozal Domingues. 
No salâo de festas decorreu um belo 
espectâculo: presença do Searas de 
Portugal, corn mùsica popular, muito 
aplaudido; seguiu-se a apresentaçâo 
de "Usos e Costumes de Um Povo", da 
responsabilidade de Maria do Céu, 
Antonio Perdra e Daniel Luis, que 
captou por completo a audiência. Ûm 
programa belissimo, que era bom ter 
continuidade. Os trajes foram 
apresentados por elementos dos 
ranchos: Folclôrico Etnogrâfico de 
Portugal, Folclôrico da Nazaré, 
Folclôrico de Peniche "Os Amigos",^ 
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► Folclôrico da Associaçâo 
Migrante de Barcelos e dos 
Poveiros. Tivemos, ainda, o 
grupo de teatro "Primeiro Acto", 
com engraçados momentos de 
teatro-revisteiro e, por fim, a 
entrega dos Merit Awards a 
profissionais que se distinguiram 
na comunidade. O jùri, 
constituido por Valdemar 
Mejdoubi, Isabel Ricardo, José 
Pereira e José Eustâquio, decidiu 
atribuir os seguintes prémios: 
Nas artes plâsticas, foi 
distinguido Paiva de Carvalho; 
na comunicaçào social,- a nossa 
Maria Fernanda; no desporto 
Lurdes Marchâo, responsâvel do Tae Kuan Doo da Casa do Alentejo; no fado 
a Dina Maria, na literatura, Ana Jülia Sança e no trabalho comunitârio, o 
sportinguista Antonio Oliveira, pioneiro do ping-pong entre nos. 

JMC 

MEIMSAGEM 

DIA DE PORTUGAL, DE CAMÔES 

E DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS 
E a primeira vez, desde que assumi funçôes no Canada, que me dirijo à 
comunidade portuguesa e luso-canadiana por ocasiâo das celebraçôes do Dia 
de Portugal levadas a cabo pelos nossos compatriotas em todo o Canada, e, 
por feliz coincidência, imediatamente apôs a inesquecivel visita de Estado ao 
Canada de Sua Excelência o Présidente da Repüblica que cobriu de costa a 
costa este enorme pais; de Vancouver a S. Joâo da Terra Nova, passando por 
Winnipeg, Ottawa, Toronto e Montreal. 
Serviu sem düvida esta visita para lançar um grande traço de uniâo entre 
toda a comunidade luso-canadiana, sublinhando a sua dimensâo e a força 
potencial deste grande grupo étnico no Canada. 
Serviu, também, para demonstrar que quando trabalhando em uniâo as 
mesmas Comunidades conseguem projectar uma imagem que a todos nos 
orgulha. 
Este ano, celebraremos assim o dia de Portugal, de Camôes e das 
Comunidades Portuguesas corn redobrado e renovado vigor, inspirados na 
mensagem inovadora e de esperança da continuaçâo da ligaçâo dos jovens 
luso-descendentes a Portugal e à lingua portuguesa, que aqui nos deixou S. 
Exa. o Présidente da Repüblica. 
Permito-me destacar os principais tôpicos dos discursos de Sua Excelência o 
Présidente Jorge Sampaio nos encontros que teve corn os milhares de luso- 
canadianos: 
a importância da manutençâo do português, nâo sô como lingua de 
cultura e afectiva, mas também como instrumento essencial e 
indispensâvel de trabalho que constitui uma mais valia no mercado 
internacional. Foi neste contexto que sensibilizou as autoridades 
fédérais e provinciais por forma a que a lingua portuguesa seja incluida 
nos curriculos escolares como lingua estrangeira de opçâo ao nivel do 
ensino bâsico e secundârio, e a nivel do ensino superior; 
o apelo para uma crescente afirmaçâo dos luso-canadianos na sociedade 
multicultural canadiana, por forma a conseguirem maior visibilidade e 
servir de plataforma de lançamento para uma ainda maior participaçâo 
na vida politica e social, corn ôbvios reflexos positives; 
o apelo à uniâo e trabalho em conjunto dentro de cada comunidade e 
entre elas, de forma a maximizar o seu impacto no Canada. 

Gostaria ainda de convosco partilhar o testemunho de grande apreço e 
o interesse revelado pelos mais altos dirigentes canadianos, quer a nivel 
federal quer provincial, em relaçâo às comunidades luso-canadianas, 
durante os encontros privados que o nosso Présidente aqui manteve. 
Afigura-se-me ser também do vosso intéressé saber que as autoridades 
canadianas reconheceram que o seu Aliado Portugal é hoje um pais 
moderno, em franco desenvolvimento e cuja voz na comunidade 
internacional tem o lugar que a sua histôria de séculos merece. 
Aproveitemos pois esta data para fazer um balanço do que foi e é a 
presença portuguesa aqui no Canada e uma reflexâo profunda sobre a 
forma como os “velhos” imigrantes e os “novos” luso-canadianos, a 
geraçâo do futuro, melhor se poderâo servir a si prôprios, ao Canada e, 
indirectamente, ao nosso querido Portugal. 

José Pacheco Luiz Gomes 

Embaixador de Portugal em Ottawa 
Ottawa, Junho de 2001 

long live 
Portugal Day 
It was that time of year again, where a 
large part of our Portuguese 
community gathers together to 
celebrate our culture at Trinity 
Bellowoods Park. The amount of 
work, time, energy and people that 
are involved is incredible. All of this, 
climaxes in the event that we saw last 
weekend. 

Hats off to all those who were a part 
of its success. 

I like to be involved in it because it 
gives me an opportunity to socialize 
with members of my community! 
I think the gift of presence is one that 
should not be underestimated. 

I saw friends, old and new, and I was 
able to share a little joy with them. 
No we didn't change the world on this 
one weekend. But who knows maybe 
we planted seeds for the future. 
The benefits of community are 
knowing that you have support, 
knowing that you have people who 

care for you, knowing that you have 
people who want to make a difference 
in your life and in the life of the 
community. 
As always the Portuguese 
Community has helped me to clearly 
see the value of community. I saw a 
lot of people having a good time on 
that weekend and I look forward to 
seeing them again in the future. 

Sincerely, 

Steve De Quintal 

As a member of your community, I 
invite you to sincerely consider 
participating in the following events: 

June 29 - Car Wash 
July 1 - Feed The Homeless 
July 2 - Canada's Wonderland. 

Please contact me directly with any 
questions or comments 
416-530-9967 / 

sdequintal@oise.utoronto.ca. 

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

1800591-2001 

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

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

CENSUS • RECENSEMENT 

Canada 
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CHUVA DE ESTREIAS NA SEMANA DE PORTUGAl 
Sob um Sol abrasador e uma noite nâo 
menos escaldante, vimos desfilar um 
leque de artistas, que nâo so pela sua 
diversidade mas também pelos seus 
talentos musicals vieram animar os 
muitos milhares de pessoas que se 
dirigiram ao Parque da Bellwoods 
durante o ultimo fim-de-semana, 9 e 10 
de Junho, para conjuntamente 
celebrarem o dia de Portugal, de Camôes 
e da raça lusa. 

Sâbado pelas 17h00 pela 
dupla sertaneja Valber & 
Vanille, esteve excelente 
apesar da hora do 
espectâculo que apanhou 
muita gente de surpresa. 
Vindo de todo o lado do 
parque, o pùblico, muito 
rapidamente, ornamentou a 
relva em frente ao palco, e 
ali cantou, dançou e 
aplaudiu os jâ bem 
conhecidos irmàos que 

desfile de artistas locals. 
Novamente a dupla brasileira Valber & 
Vanille subiu ao Palco e desta vez corn o 
seu pùblico présente, cantaram quase 
sem interrupçâo o seu repertôrio que fez 
dançar e cantar o numeroso pùblico que 
ali se apinhava para aplaudir mais um 
vez estes “gigantes da mùsica romântica 
Sertaneja”. 
Cantaram e encantaram corn os seus 
maiores sucessos “Corn a corda no 
pescoço”. Cowboy apaixonado” “Sera 
que voce pensa em mim”,- mas apesar Além do talento local que se fez mais 

uma vez representar em massa e corn 
muito bom nivel, gostaria de salientar o 
talento - cabeça de cartaz - que nos 
visitou este ano a convite da ACAPO. 
A abertura do palco nùmero dois no 

formam esta dupla. 
Corn a Adelaide Ferreira encerrando a 
primeira noite no Bellwoods, verificou-se 
uma presença de pùblico espectacular. 
Segundo me apercebi, o pùblico nâo 
parecia muito familiarizado corn os 
ùltimos trabalhos da cantora, tendo-se 
esta esforçado sobremaneira por 
proporcionar um bom espectâculo, facto 
comprovado pela utilizaçâo dos seus 
dotes vocais, além de correr descalça 
pelo palco fora e, enfim, entregar-se ao 
pùblico que mantinha a suâ postura de 
relutância. 
Mas o momento de Adelaide acabou por 
chegar corn a interpretaçâo de 
“Coqueirando” passando depois ao 
“Papel Principal”, temas que lhe 
rnereceram um “encore”, onde repetiu 
estes seus dois velhos sucessos musicals. 
A festa continuou no Domingo corn o 
mesmo ritmo e corn mais um fabuloso 

dos gritos do pùblico, nâo tiveram 
oportunidade para “encore”, pois o 
programa tinha de prosseguir corn os 
Ronda da Mâdrugada. 
Vindos directamente da formosa ilha de 
Santa Maria, o grupo Ronda da 
Madrugada apresentou temas de mùsica 
popular Açoriana, que nos falam dos 
baleeiros das Pestas do Espirito Santo e 
da alegria contagiante das festas do povo 
ilhéu, corn arranjos prôprios de ritmo e 
melodia caracteristicas. Este grupo 
saltou, cantou e tocou contagiando uma 
audiência que os aplaudiu sem arredar 
pé. Novamente nâo tiveram 
oportunidade de encore, pois havia que 
terminar o programa. 
A propôsito de surpresas, fomos todos 
surpreendidos 
A surpresa nâo apareceu. 
Mas para o ano hâ mais Festa. 

MmmwM • rsAHcs * OBRMANY 
KONa KONG • 1SSLAI9Q « ITALY 
NBTHERLANBS • SWITZERLAND • UK 

Bast&Ugsr: 

Argentina.. 
Benattda... 
Brasit   
Braail Rio 
Cabo Verdtt 

antes do aûmero d« longs distLacta 
4US 4«8«ja contaetar 

AS AEGRAS DA YAK: 
10-15-945< 1) nasta marcar 

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

2) Você CONTINUA COM A BELL e ser-lhe4o 
cobradaa as tarifas super baixas da YAK 
cada vez que utilizar os serviços da YAK! 

2) Nâo tem contratos para assinar. Nâo tem 
^licaçôes de crédito a preencher. 

4) D Nâo temos autos adicionais. I 
D Nâo temos despesas de ligaçâo. ^ 
Q Nâo temos tarifas mensais. 
U Nâo temos letra miudinha. 

MâO&Ct. 
FortOgal continenüil 

Insfcruçôesparaiigaj. 
ds marcar 10,1SJ48 

T** °*® «üial 

tUttâecia de uma ve*. 

"Tartfas em vigor a partir de 1 de Ocl.15/00 e sujettes a altéra o sem 

aviso pr vio. As chamadas s o cobradas em mcremenlos de 60 

segurtdos. As cbamadas inlernactonais para n meros de telem veis 

poder 0 ser cobradas a tarifas mais eievadas. 

Todas as tarifas est o expresses em moeda cartadiarta 

YAK INFO.S 
10*15*945*0 

www.yak.ca 

POUFE DfNHEiRO $$$ EM AS CHAMAOAS QUE EiZEfI QOM 
A MAIS SÔUOA AtTERNATIVA CANAOiANA EM LONGA OiSTANCIA 

NiW RATESm 

MM! 7«no« ma» *u$i«r totilasi 
ànUtmsciéflaî» evetlebi* 24 houn e 

dey. 7d«r8»we«k 

25-B Carimboo Ave./Osler TORONTO 

ft» »«gî40 d» Toronto 
oMootioel. 
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ViSITE-NOS NO 969 DA COLLEGE ST. 

Passe pela nossa tenda 
no Summerfest, 

receba cupôes de desconto 
e habilitese a ganhar uma 
ANTENA PARASÔLICA 

Lakeshore Rd E 416-221-1^67 

No fim de semana dedicado ao Pai va ao 
 i>— 

Jeseja-lhe 

IMPACT LIQUIDATION 
a SATELLITE CENTRES 

“THE BIG BOYS’ TOY STORE”  

'WRUwmos BICICLETAS Sistemas 
*»eantenas 

Wopecf< 
Motores 

para barcos 

eJéctj 
0 

Teimda^ 
Mobîlîârîo* 

Electïodomèsticos Material 

de pesca 

nâ muitos anos que Peter Lukas 
presta com orgulho à 
Comunidade Portuguesa, 
toda a assistencia na aquisiçâo 
de antenas parabôlicas. 
Agora, Peter Lukas lança-se 
num novo e intéressante 
empreendimento, que é o 
mundo das liquidaçôes. 

187 Lakeshore Road East 

905-271-2788 
Um mundo 

de bons produtos, 
todos em 

LIQUIDAÇÂO! 

^Linhas de crédit:a 

► 1^ 2^ e 3® Hipotecas 
^Pagament;o de dfvidas 
^ Pianos de financiamento 

para negocios 
funcionamento ou novos 

TELEFONE HOJE MESMO, FALE COM REBECCA E 

PERGUNTE-LHE COMO CONSEGUIR DINHEIRO EM 24 HORAS 

0098 
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Cristina e Fernanda têni para vos um 
serviço completo è série em tudo que diga 

respeito a serviços e viagens, 

O Verao é connosco! 

HDPPV 
lŸaoe-UéŸs 

para o Continente, Madeira e Açores. 
Lembrem-se que esgotam rapidamente! 

Visite a Happy Travellers na 
Galeria Shopping Centre, na 
Dufferin e Dupont, em Toronto 
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Visite a Addison on Bay e aproveite o Saldo do Dia de 

Camôes e Comunidades Portuguesas. 

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 fa2 pagamentos até Outubro nos modelos usados. 

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

832 Bay Street, em Teronto 
(a nerte da Cellege St.) 
Telefone: 416-964-3211 

m 

AddLsoii on Bay e Joe da Costa 
oferecem na compra 
de um earro novo ou usado 
[)reços sensacionais 
e financiamento excelente 

Grande especial de 
9 a 16 de Junheü! 

LilUtCtt 
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Toronto colob rou 
Portugal 

Ervanaria Sao Miguel 
1489 Dundas St. West em Toronto 

PRODUTODASEMANA 

Naturalista 
Leonardo Pacheco 

& 
il 

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

ActiSlim. Dieta Limâo ou Diet Linha. 
Prepare-se para o Verâo com uma figura elegante! 

Problemas de saüde, famîliares e espirituais 

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

Marque a sua conault;a 

410-500-0070 

a 

Ü! 
ml 

&Î 
ml 
m 

SI 
ml 
rSli 
pi 
Pi 
i| 

p 

MENSAGEM DO 
CÔNSUL-GERAL DE PORTUGAL 

Tendo contado, no seu inicio, com a presença do Senhor Présidente da 
Repiiblica, e comitiva, incluindo membros do Governo, Senhor Présidente 
da Assembleia Legislativa Regional dos Açores e Deputados da Assembleia 
da Repiiblica e outros altos dignitarios, as comemoraçôes do Dia de 
Portugal, de Camôes e das Comunidades Portuguesas, deste ano, em que 
celebramos o quinto centenario dos primeiros contactos entre Portugal e o 
Canada, revestem um brilho muito especial. 
As Comunidades Portuguesas do Ontario e do Manitoba, em estreita uniao 
com as suas Organizaçôes representativas, personalidades, grupos e grande 
nilmero de colaboradores anonimos têm dedicado o seu melhor carinho a 
estas comemoraçôes, nas quais ocuparam lugar central os Encontros corn o 
Senhor Présidente da Repiiblica em Winnipeg, Otava e em Toronto. 
Estou certo que a Comunidade Portuguesa nâo deixarâ de prosseguir as 
celebraçôes do Dia de Portugal corn a maior dignidade, jiibilo e orgulho 
pelas nossas raizes, dando testemunho do grande amor que tem à nossa 
Pâtria e satisfaçâo pelo lugar de destaque que os seus membros souberam 
conquistar na sociedade canadiana, pugnando pela aceitaçào da Lingua 
Portuguesa nos curriculos escolares e universitârios e por um envolvimento 
acrescido dos luso-canadianos na vida politica e social deste Pais de 
acolhimento. 

Joào Perestrello 

Cônsul-Geral de Portugal em Toronto 
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CRÔNICA À DISTÂNCIA 

A MADEIRA 
É "OBRA DE TODOS " PL 

Por: 
Alberto 
Joào 
Jardim 

As vezes, irrito>me quando ouço dizer que o sucesso da Madeira, nestes vint:e e 
cinco anos de Aut;onomia Poiftica, se deve a TODO o Povo Madeirense. 

O que a seguir vou escrever, nada 
tem a ver com as opçôes politicas 
de cada um, légitimas. E, graças a 
Deus, para além da Maioria que 
apoia e sustém o caminho bem 
conseguido, em todos os 
quadrantes politicos, hâ 
Madeirenses empenhados no 
melhor para a sua terra. 
Mas, daqui a se dizer que o sucesso 
da Madeira é obra de TODOS, 
considero isso uma hipocrisia, 
apesar de a generalidade dos 
politicos, em varias latitudes e 
longitudes, assim procederam nas 
circunstâncias locais, para efeitos 
demagôgicos de cativar pessoas. 
Vejamos o caso concrete da 
Madeira. 
Como é que se pode afirmar que 
aqueles que foram contra o 

arranque da Autonomia Politica - 
razào do nosso progresse - que nos 
chamaram de "separatistas^' e de 
"fascistas" por sermos 
autonomistas, que se opuseram e 
opôem às transferêneias de 
competêneias, de meios e de 
serviços do Estado para a Regiào 
Autônoma, como é que se pode 
afirmar, sem hipocrisia, que a 
Madeira Nova também é obra de 
gente desta?!... 
Como é que se pode afirmar que 
quem é contra a Democracia - os 
comunistas e a extrema-direita - 
também tem alguma coisa a ver 
corn o progresse da Madeira, 
precisamente quando, sem regime 
democrâtico, nâo é possivel uma 
Autonomia Politica, razâo de 
fundo do nosso Desenvolvimento 

PROJECTO THE COLIINS / PICKEIL 
POPULAR / EMI RECORDS 
Sâo dois compositores coin mais de 40 singles pop 
corn classifîcaçâo a nivel nacional. 

James Collins (Toronto) e Dave 
Picked (Vancouver) começaram a 
compor a dois nâo obstante a 
distâneia, devido à insisistência 
de Anne-Marie Smith da 
Warner/Chappell Music Canada, 
pelo que lhe estâo deveras 
agradecidos. 
Collins e Picked sâo co-autores de 
varies temas que sâo 
interpretados por cantores como: 
IV^elissa Manchester, Amy Sky, 
The Nylons, VIP, Robbie 
Robertson, Gavin Hope, Code 5, 
Anne Murray, Carol Medina, 
Temperance, West End Girls 
entre outres. 
James Collins nasceu em Otava, 
Ontario, no inicio da década de 
80 mudou-se para Toronto a fim 
de se integrar num curso de actor, 
tendo representado varias peças, 
entre elas “Kids In The Had” e 
Dean Stockwed’s mobsters no 
filme “Palais Royale.” 
Brevemente aparecera num papel 
principal de um criminoso de 
nome “Johnny,” em 
“Triggermen”. 
Recentemente, ao visitar Los 
Angeles, compos uma cançâo de 
parceria com a cantora pop 
Melissa Manchester. 

Dave Picked nasceu em St. 
Thomas,' Ontario, residindo 
agora em Vancouver com a sua 
mulher e duas filhas. Picked, 
conhecido por “Pick” entre os 
amigos, escolheu a carreira de 
compositor sendo considerado 
um dos melhores teclistas da zona 
ocidental do Canada, onde tem 
trabalhado com: Loverboy, John 
Denver, Glass Tiger, Carly Simon 
and Bryan Adams, entre outros. 
O jovem projecto “The Collins 
Picked Project” jâ logrou atingir 
os tops nacionais com os singles 
“I Wish You Were Here,” que 
esteve recentemente no top 
durante 23 semanas, e “The 
Record.” O actual trabalho, “I 
Wanna Write A Song For Celine 
Dion,” possui Collins numa nova 
experiência como cantor. Esta é 
uma cançâo engraçada, 
pop/country/dance e jâ alcançou 
atençào mundial e o single ainda 
nâo foi lançado comercialmente. 
A sociedade entre Collins e 
Picked vai continuar a crescer 
depois das provas que deram do 
seu trabalho em conjunto durante 
5 anos. O lançamento do trabalho 
sera feito no dia 19 de Junho corn 
a étiqueta Popular/EMI Records. 

Integral?!... 
Como é que ESTA MADEIRA é 
obra de "todos", se hâ gente que, 
sistematicamente, tentou e tenta 
travar a evoluçâo autonômica 
legitimamente desejada pelo 
Parlamento madeirenses, 
persistindo em nos querer 
subordinados a legislaçâo e outras 
simbologias coloniais?!... 
Como é que podem caber nesta 
"obra de todos", aqueles que, na 
comunicaçâo dita social, 
proprietaries, directores, 
"jornalistas", colaboradores e 
doentes que lâ fazem a sua catarse 
psiquiâtrica, tentaram ai impedir 
ou prdeuraram sabotar tudo o que 
se ia e vai fazendo?!... 
Como é que de "obra de todos" se 
trata, quando hâ pessoas, algumas 
até bem beneficiando 
materialmente destes vinte e cinco 
anos, que nâo se mexem para 
ajudar ou participar no que estiver 
ao seu alcance ou disponibilidade 

de tempo, chegando ao ponto de, 
às vezes, nem chegar a se 
incomodar a votar, apoio 
indespensâvel para quem faz e 
quer continuar a fazer a Madeira 
andar para a frente?!... 
Nâo fosse uma questâo de 
convicçôes e de feitio, às vezes, é 
tempo de o confessar, apetece 
desistir. 
Sei que dizer isto, nâo é simpâtico. 
Sei que, normalmente, os politicos 
gostam de disfarçar a realidade, 
para serem agradâveis. 

Mas também porque continuo a 
acreditar que o Madeirense é um 
Povo superior, apesar de aqueles 
que querem ser "superiores^' aos 
outros, nâo gostam que seja assim, 
é por isto que também reafirmo 
que, nâo sendo a Madeira "obra de 
todos", graças a Deus que é obra 
da maioria do seu Povo e de 
pessoas de todos os quadrantes 
politicos. 

Ssaa© a HÏCBDŒlGfêlff 
0 0000000030 
00GP0 

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 EXPOSIÇÂO 

DO BANQUETE COM UM TOQUE 

MUITO PRÔPRIO. 

RESERVE AGORA 

E POUPE: 

(4iei5344i520 
CASAMENTOS, BAPTIZADOS 

OU OUTRAS FESTAS, 

CONTACTE O CHEFE MANUEL 

DE PAULOS -1410)534^520 
EM TORONTO! 

CONTACTE MANUEL DE PAULOS 

Nâo va, telefono: 416-534-5520 
0011 
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ROBERTA 
MIRANDA 
"Historias de Amor" 

A tao requisitada Roberta Miranda gravou de 
novo. 
Sob o titulo ünico na capa de "Roberta Miranda", 
e nas laterais, "Historias de Amor", ela oferece aos 
milhôes de fans espalhados pelo mundo varios 
temas "ao sen jeito". Onde se destacam "Chora no 
Men Colo", "Perder Você", "Faz Amor Comigo", 
"Atracçào Fatal", "Me Devolva a Vida", "A Vida é 
um Carnaval", "Bolero Nunca Mais", entre outros. 
Um trabalho produzido pela Universal Music e 
dirigido por César Augusto. Se gosta da Roberta 
Miranda, este ultimo trabalho espera por si... 

Mais am TABU com cantHms 
Os conhecidos müsicos e compositores Paquito, 
Elton e José Félix, produziram e gravaram nos 
estùdios AIKSOM, o primeiro trabalho de lança- 
mento da banda TABU, constituida por très jovens 
elementos, dois rapazes e uma rapariga. 
Très vozes frescas, agradaveis e simpaticos, sao 
com certeza mais uma banda para "refrescar" o 
Verao das nossas gentes. 
Ricardo e José Félix, Elton Ribeiro, J. Castanheira 
e To Carvalho, Paquito Braziel e Joào Paulo 
Amado de Jesus Gomes, escreveram e compuseram 
as cantigas de estreia, todas bem batidas e facil ao 
ouvido da malta de hoje. Vao singrar. 
Este TABU "lisboeta" tern um tipo de müsica que 
nâo se confunde corn o nosso TABU de 
Kitchener... 

A jovem Lanita Resendes, estudante de piano, continua imparâ- 
val na sua carreira. Estudante brilhante, corn apenas 13 anos, é 
jâ uma "devoradora" de prémios. Em Fevereiro de 2001, Lanita 
competiu no Rotary Music Festival, em St. Thomas, onde con- 
quistou 4 primeiros prémios, um terceiro e uma Boisa de Estudo. 
De seguida, em Abril, LANITA voltou a participar no Kiwanis 
Music Festival, em London, tendo conquistado 4 primeiros 
prémios, dois segundos, uma Taça e uma Boisa de Estudo. 
Entre as concorrentes do Grau 8, Lanita foi a primeira selec- 
cionada para participar na competiçâo final de piano da 
Provincia do Ontario que terâ lugar nos dias 23 e 24 de Junho, 
em Ottawa. 
Aos pais. Maria e Agostinho Resendes, felicissimos corn o talen- 
to artlstico da filha, enviamos felicitaçôes pelo empenho que 
mantêm corn a sua carreira e à LANITA os desejos dos maiores 
êxitos na sua curta mas promissora carreira. 

Um excelente 
projecto de casas novas 

em Mississauga. 

o CMPRCCNDIMCNTO ESTA SITLADO 

NO 6729 DA MAVIS ROAD., 

AO NORTE DA AUTOESTRADA 401, 

EM HEART IAND, MISSISSALGA. 

1700 SO. IT. 

PARA INEORMAçôES CONTACTEM OS 

VENDEDORES MIKE OL B4RT NO 

ESCRITÔRIO DE VENDAS PELO TELEEONE: 

905-795-1965 
VEJA ESTA ESPECTACLLAR SEJB-DIV1SÀO 

DE CASAS NOVAS NO CORAÇÀO 

DE MISSISSAUGA. 

VER PARA CRÊR. 

VISITE ESTAS LINDAS CASAS NOVAS, 

SEMI-SEPARADAS COM GARAGEM PARA 

2 CARROS E AREA ATE 2000 PÊS 

QUADRADOS, E CASAS SEPARADAS COM 

AREA ATÉ 3000 PËS QUADRADOS. 
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/ 
r A CIRV-fm brinda-vos com 
s/mW O grande convfvio do Verâo ^ I ^ TQUOUTO 

No FIM-DE-SEMANA 
DEDICADO AO 
DIA DO PAI 

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

e es JiiNHQ 

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. 

és ^W^fm mm © êUMMÊMFMêTÊôOî 

Viva em folia na nossa 
companhia! CIRV-fm, 

a estaçâo do seu coraçâo. 

0 SUMMERFEST'2001 COM O PATROCINIO DE: 

, m êFfisfss 

’ liiiiiiiHip 

iiiiiiiiii 
  

IMPACT IIQUIDATION 
& SATELIITE CENTRES 

187 Lakeshore Rd. East 
MISSISSAUGA 

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

David Costa 
& Associates 
LaunjeralAdvogados 

1015 Bloor SL. W.. l'oionto Tel: .5.15-6.12,9 

® VISO Shipping jnc. 
Cargn para todo o tmimio...Tel: 533-9127 

Viseu Electric Inc. 
Os especialistas dos TlO/220 volts Tel: 531-2S47 

896 College St, Toronto 

416-934-3847 
UOSDundatSl.W. 

TORONTO 

A tradiçao e a arte do fabrico 
de pào e pastelana. 

416-535-9993 
337Syining1.n4«e. 

TORONTO Tel: 416-439-0000 

CENTRAL TICKET DEFENCE 

Defesa de todas as 
militas de conduçào. 

861 Colleee St., Toronto Tel: 565-7821 

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

“U-VIINI” 416-652-0416 

"A cerveja dos 
portugueses" 

MAYTAG stom. 
mmmn 

Tony Almeida / Leo Andrade 

2525 Hampshire Gate, Oakville, Ont. 905*829*9909 
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Manuela Aguiar festejou o 10 de Junho em Toronto 
Integrada numa delegaçâo da 
Assembleia da Repùblica, e por 
ocasiâo das celebraçôes da Semana de 
Portugal, visitou a cidade de Toronto, 
uma vez mais a deputada Manuela de 
Aguiar. 
Na Cirv Radio, foi entrevistada por 
Norberto de Sousa. 
Norberto Sousa - As suas deslocaçôes 
ao estrangeiro, neste caso ao Canada, 
nao serao viagens de recreio mas sim 
de aprofundamento de 
conhecimentos quanto as 
necessidades da comunidade lusa. 
Como é aproveitado, depots, pelas 
autoridades portuguesas, o resultado 
destas observaçôes? 
Manuela Aguiar - Eu procure sempre 
fazer o maximo de contactes com as 
pessoas. Obviamente que os 
programas sâo organizados a nivel 
local. Por vezes as minhas visitas sâo 
organizadas pelas embaixadas e 
consulados, através do gabinete do 
secretârio de estado, porque as 
pessoas pensam que um deputado tem 
necessariamente que actuar duma 
forma partidâria ou vir pelas mâos 
dos seus partidos e fazer um discurso 
partidârio. Eu acho que, 
evidentemente, a democracia se faz 
corn os partidos. Os partidos sâo 
muito importantes, mas sobretudo, 
em dominios como o da emigraçào é 
também muito importante 
conseguirmos consensos para resolver 
problemas que toda a gente sabe que 
existem, alguns hâ décadas, outres hâ 

seculos e que é precise resolver como, 
por exemple, os problemas 
relacionados corn a lingua portuguesa; 
a igualdade no aspecto dos problemas 
politicos; os problemas da 
nacionalidade que derivam de leis 
antigas e que precisam de correcçôes. 
Hâ muitos portugueses que perderam 
a nacionalidade antes dé 81/82 e esse, 
a meu ver, é um dos problemas que 
subsistem. De reste tentei resolvê-lo 
através düm diploma apresentado na 
Assembleia da Repùblica e estou 
convencida de que se eu tivesse 
apresentado o meu projecto de lei 
para a restituiçâo automâtica e 
imediata da nacionalidade 
portuguesa, a todos os que a perderam 
antes de 81/82, ela hoje passaria. E 
passaria por que eu teria um aliado no 
actual secretârio de estado, o Dr. Joâo 
Rui de Almeida, .uma pessoa por 
quem eu tenho muita consideraçâo e 
que estâ nas comunidades corn o 
espirito corn que eu sempre procurei 
estar, que é o de tentarmos ultrapassar 
querelas partidârias. Nâo tive esse 
aliado no anterior secretârio de 
estado, pelo contrârio, estou 
convencida que foi ele prôprio que 
levou o seu partido a tomar uma 
posiçâo negativa e, sô por isso, a lei 
nâo passou e o problema nâo estâ 
resolvido. Digo isto corn algum 
fundamento pois, na semana passada, 
apresentei na Assembleia da 
Repùblica, um projecto de lei para 
impôr o direito ao repatriamento. 

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. 

UtRtnOS MZER O MESMO POR Si! 

Hâ mais de 30 anos 
que os espedalistas 

da REGIONAL 
INSURANCE 

trabalham corn 
comerciantes, 

industriais e 
empreiteiros, para 

protéger os seus 
negocios, os seus 

empregados e os seus 
padroes de vida! 

Aqueles portugueses que estâo numa 
situaçâo de abandono total, de 
pobreza total, que nâo têm direito a 
pensâo social - pois Portugal nâo as 
paga a quem vive fora do pais - e nos 
hoje temos uma emigraçào 
envelhecida um pouco por todo o 
mundo. Este problema nâo se aplicarâ 
muito ao Canadâ pois aqui nâo é 
normal termos portugueses a viver 
debaixo das pontes como acontece 
noutros paises, como por exemplo na 
América Latina e nalguns paises 
africanos. Ora este problema da 
repatriaçâo voluntâria, que os 
portugueses pedem ao estado pois nâo 
têm dinheiro para viver nem para 
pagar a viagem, é uma situaçâo limite 
e posso informar que esse meu 
diploma acabou por passar porque o 
Partido Socialista acabou por 
viabilizar o projecto, que embora 
importante para um nùmero de 
pessoas que é muito inferior âqueles 
que eventualmente têm de resolver o 
problema da nacionalidade: porque é 
que houve um critério o ano passado e 
houve um critério para este ano? Foi, 
a meu ver, uma mudança de titular. 
Deixe-me agora voltar um pouco 
atrâs, pois gostaria de acrescentar que, 
muitas vezes, as minhas visitas sâo 
também organizadas pelo Conselho 

das Comunidades Portuguesas, que 
eu acho que é um ôrgâo 
importantissimo que nâo tem sido 
devidamente prestigiado e 
aproveitado apesar do esforço que as 
pessoas, individualmente têm feito, 
mas que eu espero que o venha a ser. 
Sendo os deputados apenas dois, ou 
quatro, se contarmos dois fora da 
Europa e dois na Europa; sendo os 
conselheiros cem e vivendo nas 
prôprias comunidades, sâo o elo 
natural para a articulaçâo de muitas 
audiçôes, por um lado como 
représentantes das comunidades e por 
outro por organizarem encontros corn 
a prôpria comunidade. Eu gosto 
muito dos encontros corn a 
comunidade para a poder ouvir. 
N.S. - A Doutora portante, gostaria de 
romper protocoles e descer à rua para 
contactar o cidadâo... 
Dra. M.A. - Aliâs eu até nem gosto de 
protocoles nem de seguranças. Gosto 
realmente muito de falar 
directamente corn as pessoas e tenho 
tido muitas oportunidades para isso. 
A grande dificuldade dum deputado 
pela emigraçào, sobretudo pelo 
circule de fora da Europa, é que os 
portugueses sâo milhôes e, neste 
circule serâo cerca de 4 milhôes e 
estâo espalhados um pouco por^ 

roncoRn 
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A organlzaçâo Venus Creations ira laaçar o trat>alfio discografico do 
“Amor de Artista” no dia 16 de SetemiH'o de 2001, 

pelas IShoras (Ipm^, no Ambience Banquet Hall, no 501 Alliance Ave, 
Toronto. Para Informaçôes 416>S38-6788. 
Apoio das lojas da CONCORD de Toronto 

1551 Cglinton Ave Tel: 416-789-1493 
920 Bloor St W. Tel; 416-538 6788 
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► todo O mundo. Ora como é que 
duas pessoas podem ir de 
comunidade em comunidade 
contactar com toda a gente? E aqui 
que os meios de comunicaçâo têm um 
papel prépondérante. 
N.S. - Sabe que existem no Ontario, 
largas dezenas de clubes e associaçôes 
que representam, entre outras coisas, 
regiôes, clubes desportivos, uma 
disseminaçào que me parece nâo 
facilitar a uniâo da comunidade, 
antes, acentua talvez as diferenças e 
algumas clivagens entre os 
portugueses. O que pensa da criaçâo 
duma Casa de Portugal, iniciativa 
governamental que aglutinasse todas 
estas tendências e fizesse sentir às 
pessoas, quer fossem do Minho, quer 
dos Açores, fossem donde fossem, que 
naquela casa estavam representadas 
pela sua cultura, sem esquecer, 
logicamente, o trabalho meritôrio que 
é feito no Ontario pela ACAPO, cuja 
experiência séria aproveitada... 
Dra. M.A. - Eu acbo que séria muito 
importante que o Institute 
Camôes, que é um institute do 
governo português, voltasse às suas 
origens, àquela ideia para o que foi 
criado que era a de ser um institute 
voltado para as comunidades 
portuguesas, para o ensino a todos os 
niveis, desde o apoio pedagôgico aos 
professores... o ensino das primeiras 
letras até ao ensino universitârio. O 
Institute Camôes é que dévia ser essa 
Casa de Portugal no aspecto de ter os 
meios de responder às solicitaçôes, 
que no ponto de vista quer do ensino; 
quer mais latamente da cultura 
portuguesa, exposiçôes, teatro, 
cinema, enfim tudo o que as 
associaçôes querem fazer e muitas 
vezes nâo têm resposta do estado 
português, o Institute Camôes dévia 
fazê-lo. Mas nâo uma Casa de 
Portugal que substituisse os clubes. 
Eu, no que respeita a vida associativa, 
se tiver que me colocar dum dos lados 
entre o estado e a sociedade civil, eu 
coloco-me sempre do lado da 
sociedade civil. Alias até uma vez, 
quando estava no governo me 
perguntaram: -porque é que a doutera 
esta no governo e fala como se nâo 
estivesse? Porque de alguma maneira, 
mesmo no governo, a minha simpatia 
ia mais para outre lado. E por isso eu 
acho que o estado nâo deve nunca 
interferir nem na organizaçâo, nem na 
programaçâo cultural, nem nas 
iniciativas. Quando muito o estado 
pode é proper iniciativas conjuntas e o 
estado português tem a felicidade de 
ter em todo o mundo, milhares de 
centres culturais aos quais nâo précisa 

pagar para fazer exposiçôes, palestras, 
tudo o que queira pois estào sempre 
abertos e disponiveis para o fazer. 
Acho que o estado dévia apoiâ-los 
através, nâo sô do Institute Camôes 
mas também de todos os outres 
organismes como a Secretaria de 
Estado da Juventude, Secretaria de 
Estado da Cultura, Câmaras 
Municipals etc. Assim como se apoia 
uma iniciativa cultural dentro do pais, 
também o estado português deve 
tratar os portugueses individualmente 
como iguais fora do pais, devendo 
também tratar como iguais as 
associaçôes. Essa ideia é uma ideia 
aliciante mas, como digo, o que é do 
estado é do estado mas nâo substitut o 
papel das associaçôes, deve é apoiâ- 
las, mas sempre corn os projectos das 
associaçôes. Tudo o que existe no 
estrangeiro deve-se às pessoas e nâo ao 
estado português. Elas saiem da 
vontade do coraçâo das pessoas. Por 
exemplo, as festas do 10 dejunho. Em 
Portugal sâo organizadas oficialmente 
numa determinada cidade onde vai o 
Présidente da Repüblica e as grandes 
figuras da Pâtria. No resto do pais 
toda a gente vai para a praia ou 
passear e nunca se festeja um 10 de 
Junho popular. Ora, nas comunidades 
é uma festa maravilhosa, como 
podemos ver em Toronto, como pude 
ver ém Windsor... uma festa fantâstica 
onde os portugueses saiem à rua e 
celebram o patriotisme corn um 
fervor, como de resto acontece na 
América no 4 de Julho, na França no 
14 de Julho... e eu gostava que em 
Portugal isso também acontecesse. Os 
portugueses têm de vir aprender corn 
as comunidades no aspectos 
associative e de organizaçâo de 
grandes manifestaçôes colectivas de 
celebraçâo da sua cultura e da sua 
Pâtria. 
É, no entante, verdade que, em 
algumas cidades, existem um 
excessive numéro de associaçôes, 
sendo também verdade que esse 
excessive numéro nâo permite, por 
vezes, que as pessoas apresentem obra 
grande. Posso citar que estive na 
semana passada num 10 dejunho, em 
Connecticut, Estados Unidos na 
inauguraçâo dum grande clube. Havia 
dois clubes, os clubes uniram-se e 
fizeram um grande clube no bairro 
mais caro da cidade de Danberry, corn 
um campo de futebol de dimensôes 
oficiais e corn um pavilhâo 
polidesportivo magnifico, corn um 
salâo para cerca de 700 pessoas, tudo 
propriedade do clube e numa terra 
onde hâ 12.000 portugueses. 
Portante... quanto mais se unirem 

melhor, mas que seja da vontade de 
todos. 
N.S. - A maioria dos luso descendentes 
fala pouco, mal ou nâo fala sequer a 
lingua portugueses. Na sua opiniào, o 
que é que se poderia fazer para evltar 
esta catâstrofe? 
Dra. M.A. - Eu acho que o Institute 
Camôes, a funcionar na linha duma 
Aliance Française, dum British 
Counciel, era muito importante. 
Infelizmente o Institute Camôes foi 
desviado da sua vocaçâo original e 
passou a ser apenas o que era o antigo 
Institute de Alta Cultura que era 
dirigido às universidades e aos 
leitorados. Ora muitas vezes jâ é tarde 
para recuperar os jovens nas 
universidades. Hâ leitorados que estâo 
a gastar fortunas por que têm meia 
dùzia de alunos, nâo têm centenas. O 
que era precise dizer aos jovens 
portugueses era, para jâ fazer este 
acompanhamento desde o principle... 
o acompanhamento do português mas 
que este nâo se resumisse aos primeiros 
anos e que chegasse às universidades, 
para podermos depois ter os tais 
leitorados. Eu acho que o Institute 
Camôes destroi as prôprias hipôteses 
que tem de funcionamento future, 
quando esta apenas a olhar para o topo 
da pirâmide sem olhar para a base. E 
pois completamente errada esta 
dissociaçào do Institute Camôes e das 
comunidades, que sô nâo acontece nos 
paises onde os prôprios responsâveis 
do Institute Camôes gostam das 
comunidades, compreendem a 
integraçâo, a importância que ela tem e 
vâo eles prôprios por sua iniciativa, 
ajudâ-las. E importante dizer às pessoas 
que o português é uma das linguas 

mais faladas no mundo, 200 milhôes ^ 
falam, que é uma grande lingua de 
cultura, corn uma irradiaçào no 
prôprio Oriente e que é a quinta lingua 
mais falada do mundo. Deveriamos 
prestigiâ-la e no ano em que se célébra 
a chegada de Caspar Côrte-Real ao 
Canada que mereceu a visita do 
Présidente da Repüblica Jorge 
Sampaio que foi muito bem sucedida, 
acho que os luso-canadiânos deviam 
começar a lutar pela primazia das 
descobertas portuguesas no Atlântico 
Norte, como fazem, por exemplo, os 
portugueses de San Diego, Califôrnia, 
que nâo tendo tido colonizaçào 
portuguesa, teve no entanto 
descobertas portuguesas que ali sâo 
celebradas. Saber que os nossos 
antepassados desempenharam um 
papel importante em determinada 
regiâo é importante para as pessoas 
sentirem uma identificaçâo. 
N.S. - Dra. Manuela Aguiar, os nossos 
agradecimentos por se ter deslocado 
aos estüdios da Cirv Radio. 
Dra. M.A. - Quero terminar dizendo 
que tenho uma grande admiraçâo 
pelos portugueses aqui residentes, pela 
forma como tantos deles vieram para 
um pais cuja lingua nem sabiam. 
Encontraram aqui o seu caminho, 
fizeram-se cidadâos deste pais corn 
uma vida bem melhor do que aquele 
que o seu prôprio pais lhes oferecia e 
fizeram tudo isso sem nunca esquecer 
Portugal. Deixo-vos um grande abraço 
e os meus votos para que os vossos 
filhos possam aprender português a 
fim de podermos manter esta 
pfesença luso-canadiana no Canadâ 
para sempre, terra descoberta por 
Caspar Côrte-Real. 

Novo Virus consegue destruir 
programas de segurança 
O w32.update.worm é um novo virus informâtico, 
bastante diferente daqueles a que nos habituâmos a 
noticiar. Trata-se de um virus cuja funçâo é 
desactivar os prôprios programas de segurança, 
desde que estes estejam jâ desactualizados. 
O Norton é um dos alvos predilectos desta nova 
praga. Sendo um dos programas mais utilizados em 
todo o mundo, é também o mais visado. 

A maioria dos cibernautas utilizam-no, se bem que 
em versôes que rapidamente ficam ultrapassadas. 
O computador fica, apôs a chegada do 
w32.update.worm, que assume o nome de 
"avupdate.exe", completamente vulnerâvel à 
entrada de novos ficheiros perigosos. Depois de 
instalado no Windows, multiplica-se e envia-se para 
todas as caixas de correio. 
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CARNCIRO - 21/03 A 20/04 

A sua dedicaçâo e aplicaçào ao trabalho contagiara os que 
consigo colaborem ou partilhem da mesma tarefa. 
Terà ideias oportunas, sujeitas no entanto a oposiçâo. 

TOLRO -21/04A20/05 

Cultive a sua relaçâo amorosa e a sua relaçào com a 
natureza. Em ambas podera obter satisfaçôes e descontrair 
um pouco esse seu espirito inquieto. 

OÊME08 - 21/05 A 20/06 ^ ^ 

Enquanto a Lua entra em conflito com Merciirio, a sua 
comunicaçâo com os outros pode tornar-se menos objectiva, 
colorida por consideraçôes pessoais e nem sempre précisa. 

CARANOLEJO - 21/06 A 21/07 

A Lua entra em bom aspecto com Vénus: Estes dois 
planetas benéficos irào sublinhar o seu charme, aguçar o 
seu requinte ou, simplesmente, dar-lhe um maior poder de 
seduçâo. Depois, nâo diga que nào o avisâmes que este era 
um daqueles bons momentos! 

LEâO - 22/07 A 22/08 

Altura muito propicia para se voltar para pianos do futuro. 
Procurarâ assentar agora as bases que o poderào projectar 
mais tarde. E, porém, também um trânsito que prevê um 
trabalho associativo, çm que portante deverâ procurar formar 
uma équipa para as acçôes a que se propôe. 

Cl2/0^ ViROEM - 23/08 A^2/OI 'V 
A Lua em Oposiçâo a Mercürio torna-o disposto a conversar 
corn amigos e colegas. No entanto, durante este trânsito, 
deveria tentar ser objective e aberto ao discutir os problemas 
corn companheiros, a fim de evitar conflitos desnecessârios. 

BALANçA - 23/09 A 22/10 

O encontre entre a Lua e Vénus ira tornâ-lo mais centrado 
nos outros do que em si prôprio, mais descontraido, mais 
harmonioso. Momento equilibrado. em que notarâ a 
presença de uma maior capacidade de entender e de se 
envolver corn os outros ao seu redor. 

ESCORPIÂO - 23/10 A 21/11 

Nesta altura a sua atençào estarâ mais voltada para o ambiente 
em seu redor. 
Estarâ sublinhada a sua ligaçâo corn amigos, vizinhos, relaçôes 
prôximas ou mesmo associados de négociés. 

SAOITÂRIO - 22/11 A 21/12 

Sera através dos sens recursos que você se ira exprimir neste 
momento, definindo-se a si e aos outros. Poupe exibicionismos 
desnecessârios e use as suas capacidades materiais para 
proporcionar alegria e prazer àqueles que o rodeiam. 

„^^^CAPRIC6RNI0 -22/12 A 20/01 ^ J ^ 
Nào adie mais a ultimaçâo de assuntos cuja decisâo final se 
tem vindo arrastando. 
O momento apresenta-se tâo positive para o fazer, como 
negative para encetar trabalhos novos. 

ÀQLJÀRiO - 21/01 A19/02 

Tente, nesta altura, conjugar as suas necessidades corn as dos 
outros, trilhando em comum um caminho de colaboraçâo. 
Procure as pessoas certas, e quando estiver seguro de o 
conseguir, avance corn firmeza, pois serâ um tempo produtivo. 

PEIXES - 20/02^^0/03 

Apesar de sentir uma inclinaçâo para a independência, procure, 
sobretudo, nâo estar sô neste momento. Poderâ sentir uma 
certa inquietaçào, a sua sensibüidade mais marcada. Prepare-se 
para algumas coincidências, noticias inesperadas e ainda 
algumas distracçôes.  

p‘/m-J J-IJ 
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MAD0WAINI(37 DI6R1SS^ 
A cantora norte-americana Madonna deu começo o sua digressao mundial 

(algo que jd nao fazia hd algum tempo) de forma arrebatadora, no Palau de Sant Jordi em Barcelona. , 

Dczoito milharcs de fSs acorreram, no 
passade sdbado, ao grande pavilhao da 
cidade de Barcelona, para dar vivas à grande 
estrela pop, Madonna pois claro! E apoiaram 
de forma entusidstica o seu idolo, que 
régressa corajosamente às lides de uma 
digressao mundial de grande envergadura, e 
às pressôes que estas coisas acarretam. 
Recorrendo a vdrias vestimentas, criaçoes 

do seu amigo Jean-Paul Gautier, Madonna 
deu azo a um energético e dançante 
concerto, largamente baseado nos ultimos 
dibuns "Music" (ouviram-se temas como 
"Impressive Instant", "Nobody's Perfect" 
ou a versâo em castelhano de "What It 
Feels Like for a Girl") e "Ray of Light" (o 
tema de aberfura foi "Drowned World", a 
que se juntaram outras cançdes como "Candy 

Perfume Girl" ou o tocante "Frozen"). 
Mais para o fim, f icaram reservados 
cldssicos como "Secret", "La Isla Bonita" e 
"Holiday" - este ultimo, de importâneia 
indiscutivel na subida ao circo da fama por 
parte de Madonna. O tema-titulo do ultimo 
dlbum, "Music", representou o feeho de 
glorioso concerto, uma autentica celebraçao 
que dispensou encores. 

Cidades 
www.cidades-portuguesas.net 
Eis um site que pode ser muito litil. Contém as mais variadas informaçôes sobre 
as 125 cidades que existem no nosso pais, Portugal. Desde elementos histôricos de 
cada uma das urbes até aos seus principais pontos de interesse, às lestas e feiras, 
ao artesanato tipico de cada uma delas, gastronomia e restaurantes, principais 
livros que sobre cada uma delas foram escritos, etc. Uma pagina preciosa, que se 
compromete a manter-se actualizada. 

Campo 
www.netcasaportugal.com 
Nos ültimos anos tem ocorrido um fenômeno de fuga dos grandes centros 
urbanos rumo ao campo ou aos pequenos agregados. Sào os montes no Alentejo, 
ou as quintinhas em zonas rurais, ou as casas em aldeias ou vilas. Este site é o 
ideal para quem queira engrossar este movimento migratôrio, nem que seja ao 
fim-de-semana. Aqui vai encontrar casas ou terrenos à venda em todo o Pais, além 
de sugestôes para obras ou reparaçôes. 

Buscas 
www.diggit.com 
Neste momento, a grande maioria das procuras feitas em motores de busca na 
Internet é feita através da selecçâo de palavras. E se passasse a ser possivel fazê-lo 
corn o critério imagem? E isso mesmo que este site possibilita. Sào mais de 12 
milhôes de fotografias referenciadas. Até pode fazer urn desenho, que o motor vai 
là por aproximaçâo. Dividido por dezenas de categorias, que simplificam a 
escolha da imagem, o site permite ainda descobrir magnificos recortes de 
pormenores do mundo em que vivemos. 

IIHIIIl IIE 1^1 l^usic Si Video 

Queres o melhor da müsica 
moderna portuguesa neste lado do 
Atlantic», em CB ou 

Visita de estudo 
No dia 22 de Maio, os estudantes do décimo ano de fronces do 
liceu de Santa Maria foram numa visita de estudo a Sainte- 
Marie Among the Murons em Midland. 

Sainte-Marie foi fundada em 1639 pelos missionaries 
Jesuitas e durante dez anos foi a unica comunidade Europeia 
no Ontario. Foi tambern o lugar do primeiro hospital nesta 
provmcia. 

De manha, os estudantes viram um filme sobre a 
historia dos Wendat-Hurons e sobre os JeSuitas que lhes 
ensinaram a Religiao Catolica. Também visitaram uma réplica 

do lugar e jogaram Lacrosse, o desporto nacional do Canada 
que nos foi dado pelos Wendat-Hurons. 

De tarde, andaram de canoa no Rio Wye e aprenderam 
como os Wendat faziam a troca de mercadorias numa viagem 
até Quebec que durava trinta dias, tendo que trazer para 
Ontario aquilo que vinha da França. Também aprenderam a 
fazer figuras indfgenas de barro. 

Foi um dia inesquecivel no quai os estudantes se 
divertiram, praticaram desportos e aprenderam muito sobre o 
começo e historia do Canada. 

Fàtima de Sousa 
Chefe do departamento de Ifnguasâ 
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Adelaide Ferreira 
Na semana de Portugal 
Celebromse mais uma Semana de Portugal em Toronto. Este ano de 
Portugal, tivemos entre nos, entre outros artistas, Adelaide Ferreira 
- a voz da balada e da musica rock portuguesa. Numa visita aos 
estùdios de Cirv-fm e jornal o Milénio, Adelaide Ferreira falou com 
José Mario sobre a sua carreira, novos projectos e a vida pessoal... 

JMC - Embora so esteja entre nos cerca 
de dois dias, certamente que teve a 
oportunidade de sentir o palpitar da 
comunidade portuguesa e daqueles que 
trabalham na organizaçâo desta semana 
de Portugal. Qual foi a sua primeira 
reacçâo? 
Adelaide Ferreira - Sinceramente, estar 

na comunidade portuguesa é como se nao 
tivesse saido de Portugal. Na 
generalidade, as pessoas falam muito 
bem português, sào muito prestâveis e 

muito simpâticas. Portanto, sinto-me 
como se estivesse em casa e nao no 
estrangeiro... 
JMC - Trouxe a sua filha consigo?... 
A.F. - Trouxe sim. Ela tern agora 4 anos. 
E a primeira vez que viaja comigo e, tal 
comd eu, esta a gostar imenso. 
JMC - Hâ anos que a Adelaide Ferreira é 

conhecida como uma das vozes top do 
panorama artistico português, mas por 
vezes parece que anda na sombra. A que 
se deve tal facto? 

MARINO'S LAKESHORE AUTOMALL 

www.fTiarinosautogroyp.com 

(y}«o»najA 

Lakeshore Land Rover Marino's Wesfend 
Honda Metro West Fine Cars Hyundai 

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

3526 lakeshore Blvd. West 
Etobicoke, ON M8W1Nfj 

(Between Browns Line & Kipling) 

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

Fax: (415)251-5906 
e-mail: subaru.salesfmarmosautogroup.com 

QFW 

u'nKhoreEJvq.V.'ey! 

Visite os nossos Dealer e 
pergunte peio Pedro De Oliveira 

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

A.F. - Por acaso jà é a segunda pessoa que 
me faz esta pergunta. Tudo tern a ver com 
a minha vida pessoal e com o facto de eu 
ter durante muitos anos partilhado a 
minha carreira musical com o meu ex- 
marido. Houve uma separaçào que levou 
a que nao produzissemos muito, ou seja, 
tivemos um vacuo de seis anos. Depois, 
acabamos por produzir mais um em 
conjunto, passados esses'seis anos, mas, 
realmente, tudo se deve a este momento 
da minha vida. 
JMC - No entanto, segundo li hâ tempos, 
embora se tenha separado do seu marido 
apos onze anos de casamento, continuam 
a ser amigos... 
A.F. - Sem düvida, é um excelente amigo, 
muito bom homem, mas nao passa de um 
grande amigo. Embora muitos me 
perguntem se existe a possibilidade de 
voltarmos a casar, eu digo logo que nao, 
porque nao passa de um grande amigo. 
JMC - E de um grande mùsico... 
A.F. - Claro. 
JMC - Vao continuar a trabalhar em 
conjunto? 
A.F. - Tenho ideias disso. Pelo menos em 
termos de composiçào - e nâo de 
produçào - penso que vamos continuar a 
trabalhar juntos. 
JMC - Jâ agora, continuemos corn as 
indescriçôes: encontrou outro amor na 
sua vida? 
A.F. - Nâo. Mantenho-me sô corn a 
minha filha. 
JMC - No entanto, muitos conhecem-na 
como uma pessoa de muitos amores... 
A.F. - Tenho muitos amores de pessoas e 
nâo sô. Talvez o maior amor da minha 
vida seja a leitura. Claro que gosto muito 
de mùsica, de viver onde vivo e sobretudo 
de viver perto da natureza. Depois tenho 
os meus amigos e as pessoas em gérai que 
me manifestam amor e a quem eu dou 
amor. 
JMC - A nivel musical, quai é o seu 
proximo projecto? 
A.F. - Tenho andado a pensar numa nova 
gravaçâo, embora agora tenha outras 

coisas para fazer. Vou tentar conciliar 
esta vertente - que no fundo sempre co- 
existiram - de baladeira e de pop/rock e 
vou tentar conjugâ-las de uma forma que 
nâo incomode as pessoas que tanto 
gostam de me ouvir nas baladas e gostam 
desta vertente mais suave. Vou tentar 
conjugar as duas de forma a que isso^ me 
satisfaça a mim, me dê felicidade e que 
nâo afaste o püblico que gosta de mim, 
sobretudo desde os ültimôs dois Cds que 
sâo compostos sô de baladas. 
JMC - Dessas duas paixôes, quai das 
duas mais gosta? 
A.F. - Eu gosto acima de tudo de 
comunicar emoçôes, expressar 
sentimentos e acho que expressar o amor 
através de uma balada, d^-me muito mais 
prazer do que expressâ-lo de uma outra 
forma mais ritmada ou mais expressiva. 
Se quero dizer outro tipo de coisas, 
preciso de mais ritmo. As palavras têm 
uma dinâmica prôpria e ao falar de 
assuntos diferentes - que nâo o amor - as 
palavras jâ soam corn outra dinâmica e 
obviamente a müsica também tem que 
acompanhar. Isto é quase como uma 
roupa que se veste: cada mfisica veste a 
sua roupa. Dai que a ünica coisa que 
consigo afirmar é que adoro Blues e 
Gospel, assim como qualquer mùsica em 
que a voz se expressa corn muita 
autenticidade, em que a voz nâo tem 
limite e é a aima da pessoa. 
JMC - A Adelaide para além da voz que 
possui, é também letrista - para nâo dizer 
poétisa -, uma vez que escreve grande parte 
das letras que canta e também compôe 
algumas das müsicas. Eu recordo-me, 
sobretudo, do tema “Mae”... quer-nos falar 
um pouco desta composiçào em 
particular? 
A.F. - E muito simplés: eu quis contar ao 
mundo o estranhamento dos jovens em 
relaçào ao mundo porque eu tinha ainda 
muito présente o meu prôprio 
estranhamento. Os adolescentes quase 
sempre se confrontam corn as ideias jâ 
estabelecidas do mundo. Como o^ 

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

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

Richard Bruton, Financial Consultant 
Tel. C4i61 5S4-7SS4 
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A MENINA QUE NÜO TINHA QUERER 
É habituai, quando alguém 

produz uma obra literâria, dedicâ-la 
a alguém. Tenho um amigo que jâ 
publicou vârios livros. O primeiro 
dedicou-o à mulher e, como nâo 
podia deixar de ser, mandou 
imprimir na primeira folha a 
dedicatôria da praxe “à minha 
querida e amada” seguida do 
respectivo nome (que nâo divulgo 
para que se nâo reconheçam nesta 
crônica). Entretanto, e como jâ é 
lugar comum nos tempos que 
correm, passades uns anos 
separaram-se. No entanto, essa 
ediçâo carregarâ para sempre o 
nome da “ex” como registo de um 
tempo em que juraram amor eterno. 
De entâo para câ, ele confessou-me 
que nunca mais dedicaria os seus 
livros a alguém, nâo fosse mais 
tarde rever-se em dedicatôrias 
ridiculas - como as cartas de amor. 
Na verdade, nada na vida é perene e 
corremos sempre o risco de que 
aquilo que hoje é, amanhâ deixar de 
ser. 

Nâo sei até que ponto esta 
conversa se foi alojar em qualquer 
recanto do meu subconsciente, 
daqueles que Freud muito bem 
definiu e que condicionam alguns 
dos nossos actos sem que disso 
tenhamos consciência. A verdade é 
que quando conclut a minha tese de 
mestrado, esta conversa tida hâ 
vârios anos e muito bem 
guardadinha numa das minhas mais 
escondidas pregas da memôria, veio 
novamente à superficie. Dei por 
mim a tomar a decisâo de nâo 
dedicar a minha tese a ninguém. 
Nâo que estivesse nos meus 
horizontes qualquer processo de 

divôrcio iminente, mas que diabo, a 
gente quando se casa, nâo é para os 
bons e os maus momentos? Até 
podemos considerar um pouco 
obsoleto todo aquele ritual do 
juramento que proferimos, mas a 
partir do momento em qiie jo 
fazemos, estâ dito; os sacrificios sâo 
para ser partilhados. E nâo temos 
nada que lhes agradecer por isso, 
porque sâo obrigaçôes da vida em 
comum. Depots, pensei nos filhos e, 
claro estâ, tenho plena consciência 
de que lhes subtrai muitas horas de 
atençâo e convivio. Mas, ao invés de 
deixar que um sentimento de culpa 
se apoderasse de mim, dei uma 
cambalhota âs leis da lôgica e 
conclut que os filhos sâo sempre os 
principals beneficiârios dos êxitos 
das mâes. Nâo somos nos que, corn 
o nosso exemple, passâmes a ser os 
modèles e as grandes referências 
nas suas vidas? O principal veiculo 
de transmissâo dos conceitos de 
disciplina e de rigor e de que tudo 
quanto se alcança na vida é 
resultado de muito trabalho, 
dedicaçâo, empenhamento e de um 
abdicar constante dos pequenos 
prazeres corn que o quotidiano nos. 
alicia? Privamo-nos de tanta coisa 
para os criar, quando sâo ainda 
demasiado pequenos para o 
entenderem. Chegados à 
adolescência, faz parte do 
crescimento ter a maturidade 
suficiente para começar a 
desenvolver o espirito de entreajuda 
e de partilha de responsabilidades. 
E eles entenderam-no, e bem, sem 
nada cobrarem. 

Se eventualmente houvesse 
alguém a quem fosse dado o 

privilégie de figurar nessa pâgina, 
apenas um teria o mérite de ai ficar 
impresso; o nome do meu pai. Passe 
a explicar. Conclui a minha quarta 
classe e respectivo exame de 
admissâo ao liceu corn uns escassos 
nove anos de idade. Fiz uma oral 
brilhante, porque a minha inocência 
ainda nâo tinha desenvolvido os 
mécanismes, nem os bloqueios 
inerentes à responsabilidade de 
falar em pùblico. Sai da sala 
orgulhosa da prestaçâo que tinha 
feito, mas corn uma frustraçâo 
muito sentida de quem nâo tivera os 
progenitores a assistir àquela que 
fora a primeira- e grande 
“perfomance” da minha ainda curta 
vida. O meu pai foi-me buscar e a 
directora do colégio informou-o do 
brilhantismo da minha 
demonstraçâo de saber. Ele inchou 
de satisfaçâo, mas manteve 
embrulhadas na aima as felicitaçôes 
que eu merecidamente aguardava. 
Nunca fora homem de exteriorizar 
sentimentos e de os escancarar a 
olhares alheios. Adivinhâvamo-los 
por aquele pequeno brilho nos olhos 
e um sorriso pendurado, 
envergonhado, que nunca chegava a 
esboçar-se porque o pudor lhe 
cortava o desenho. Chegâmos a 
casa, informou a minha mâe da 
minha passagem e planeou-se a 
minha matricula para o ano 
seguinte. Da insignificância dos 
meus nove anos, retorqui 
prontamente: “Eu nâo quero 
estudar mais”. O meu pai olhou-me 
fixamente - naquele tempo a 
linguagem do olhar era mais 
éloquente que qualquer palavra - , 
levantou o indicador da mâo 

cerrada em punho, apontou-o à 
minha cara e proferiu a sentença: “ 
Aqui, e por enquanto, a menina nâo 
tem querer”. Quando aquela voz, 
impregnada de uma autorldade, que 
sô a razâo conféré, e que parecia vir 
do mais intimo das entranhas, se 
manifestava, ninguém tinha a 
coragem de a contestar. 

Hoje, penso que talvez sfe 
tenham perdido grandes valores, 
precisamente porque aprenderam a 
“ter querer” demasiado cedo, sem 
que nenhuma voz se lhes opusesse. 
E à luz destes principios que temos 
de descodificar as palavras do 
Présidente Jorge Sampaio, dirigidas 
â comunidade luso-canadiana na 
CNE: “Apostem na '' educaçâo! 
Empurrem os vossos filhos para a 
universidade!” 

Gostei do verbo empurrar. 
Face a prâticas educativas cada vez 
mais laxistas, em que palavras como 
disciplina e autoridade quase 
deixaram de fazer parte do léxico 
comum, encapotadas pelo medo dos 
traumas, continua a fazer falta o tal 
empurrâozinho no momento certo, 
para que o tilintar do dôlar nâo soe 
mais alto que o saber. Cumpre aos 
pais a iniciativa de o darem. Os 
filhos agradecer-lhes-âo mais tarde, 
quando perceberem que toda a 
verdadeira autoridade émana da 
razâo. 

Adelaide ferreira 
l\la semana de Pon-tugal 
^ mundo é um local onde hâ guerra e coisas muito feias, 
eu sô quis através da voz de uma rapariga comunicar a 
mensagem que esta tem para a mâe. Nessa mensagem 
escutamos que o rapaz (namorado) se fechou no quarto e 
nâo quer falar corn ninguém por nâo aceitar o mundo 
como ele é. Isto de certa maneira é um apelo às pessoas 
para compreenderem os jovens e os aceitarem, assim 
como para conseguir ajudâ-los a ultrapassar determinados 
momentos dificeis, pois acho que todos nos passamos por 
isso. Hâ que estar atento à razâo de ser e é legitimo que 
assim aconteça porque somos bombardeados diariamente 
coin imagens e mensagens negativas. 
JMC - E de todos os temas que marcaram a sua carreira, 
aquele que talvez mais se firmou e mais conquistou o 
püblico foi o “Dava Tudo”. Estava apaixonada nessa 
altura? 
A.F. - E um tema relacionado coin o meu ex-marido a 
antever a nossa separaçâo. O tema foi escrito em 1989 e 
nos separâmo-nos em 1991. 
JMC - Entâo, se “dava tudo” para mudar aquilo, porque 
nâo o fez? 
A.F. - Nâo dava mesmo. As coisas têm um principio, um 
meio e um fim. Por mais que tentemos para que as coisas 
nâo sejam daquela maneira, é sô estar a adiar o inadiâvel, 
creio eu. 
JMC - É a primeira vez que se desloca a Toronto. Jâ nos 
disse sentir-se feliz, agora gostava de saber quai é a 
compensaçâo que vai dar à comunidade portuguesa? 

A.F. - O espectâculo vai ter incidência nos dois ültimos 
trabalhos “Sô Baladas” e o “Sentidos”. Mas nâo vou 
deixar de tocar temas corn outra dinâmica. O que mais 
gosto da minha carreira é ver que consegui ter à minha 
frente um püblico que conhece as minhas cantigas e as 
reconhece em concertos. 
JMC - Para finalizar, jâ nos falou que vai gravar novo 
trabalho brevemente, mas sera que vai voltar a escrever 
letras e a compor temas? Ou préféré ter autores e 
compositores nacionais a trabalhar consigo? 
A.F - As duas coisas. Estou a pensar escrever e estou a 
pensar ir buscar uma coisa que fiz hâ muitos anos, uma 
balada à guitarra cuja composiçâo eu fiz quando tinha 21 
anos. Estou a pensar gravâ-la porque sinto dentro de mim 
que devo fazê-lo. Por outro lado, têm mùsicas que ficaram 
na gaveta e que me apetece gravar. Mas vou também 
fazer um trabalho, nâo tâo virado para o amor, mas vou 
tentar abordar outros assuntos e ser ütil que, aliâs, é o 
que me traz câ. 
JMC - O que é que mais a preocupa neste momento? 
A.F. - Acho que o mundo estâ a ficar cada vez mais 
mecanizado, muito frio, onde os sentimentos nâo gerem 
quase nada e isso aflige-me porque é um lado desumano. 
Como humanos, precisamos de nos abraçar, de tocar 
uns nos outros porque sem amor ficamos vazios. O 
caminho para onde nos dirigimos nâo é muito 
sorridente. Creio ser importante reflectirmos sobre isso. 

JMC/A. Fernandes 
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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 Dundeis St. W. Tel: 537-7606 EM MISSISSAUGA: Nova Pastry & 
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SAljDE EM SUA CASA 

OXIGÉNIO: 
A ESSÊNCIA DA VIDA 

Por: 
Dr. César 
Nunes 
Cordeiro, 
medico 

A Terra: essa esfera gigante que 
atrai para si todas as coisas e todas 
as pessoas, também atrai para si, e 
forma à sua volta, uma camada de 
gases circundantes: a atmosfera, 
composta por 80% de azoto, 
também chamado nitrogénio, 20% 
de oxigénio, e uma minùscula 
quantidade de outros gases, entre 
os quais os gases inertes, o anidrido 
carbônico, e os gases originados na 
poluiçâo. Ao contrario dos 
animais, as plantas utilizam o 
anidrido carbônico e libertarem 
oxigénio para se manterem vivas, 
contribuindo para a purificaçâo da 
atmosfera. O homem é o ünico 
animal capaz de conspurcar o ar 
que respiramos, e por em perigo a 
vida no nosso Planeta. 
O ar é necessârio à vida, pois o 
homem sô consegue sobreviver uns 
escassos minutes sem respiraçâo. 
Na funçào respiratôria, o ar entra 
pelas narinas e algumas vezes, mas 
nem sempre, pela boca. Na sua 
passagem pelas narinas o ar é 
ligeiramente aquecido e pode 
receber um pouco de humidade 
para diminuir a possibilidade de 
irritaçâo; depois passa 
sucessivamente pela faringe: um 
canal por onde passam também os 
alimentes; a glote: uma vâlvula que 
deixa passar o ar mas nâo deixa 
passar a comida para a laringe; a 
traqueia corn a sua ramificaçâo em 
dois brônquios maiores: o direito e 
o esquerdo, que entram em cada 
pulmâo do mesmo lado. Dentro dos 
pulmôes, os brônquios ramificam- 
se em bronquiolos, e estes por sua 
vez em muitos outros canais, cada 
vez mais numerosos e estreitos, até 
terminarem nos sacos dos alvéoles 
pulmonares. As ramificaçôes dos 
bronquiolos sâo tâo numerosas, 
que a area por onde passa o ar vai 
de très centimetres quadrados a 
nivel dos brônquios, até entre 
cinquenta a cem metros quadrados 
a nivel dos alvéoles. E nessa 
superficie enorme, dos alvéoles: 
uma membrana corn o ar de um 
lado, e o sangue a correr nos 
capilares no outre lado, onde se 
dâo as trocas de gases na 
respiraçâo. O oxigénio necessârio à 
produçâo de energia pelas células 
do corpo entra no sangue e o 
anidrido carbônico résultante das 
combustôes energéticas nessas 
células volta para o ar e atmosfera. 
Os dois pulmôes funcionam como 
foies, enchendo-se de ar na 
inspiraçâo e expelindo-o na 
expiraçâo. A contracçâo dos 
mùsculos respiratôrios: o 
diafragma entre as cavidades do 
tôrax e abdômen, e os mùsculos 
intercostais entre as costelas, 
aumenta o volume da cavidade 

torâcica, fazendo aumentar o 
volume dos pulmôes corn 
abertura dos alvéoles. O vâcuo 
gerado nos alvéoles, quando eles se 
expandem, chupa o ar da atmosfera 
até aos pulmôes. A saida do ar dos 
pulmôes: a expiraçâo, é causada 
pela contracçâo dos tecidos 
pulmonares quando a cavidade 
torâcica diminui de volume. 
Nâo hâ nada mais dramâtico, e 
ameaçador, do que a sensaçâo de 
que nos vai faltar o ar. Essa 
sensaçâo pode ser sübita, lenta, 
causada por doença grave, ou sem 
importâneia; âs vezes pode até nâo 
ser real; mas seja como for é 
sempre uma situaçâo 
aterrorizadora. A sensaçâo de falta 
de ar pode nâo ter nada a ver corn 
o aparelho respiratôrio; a sua 
origem pode estar no sangue, 
coraçâo, cérebro, ou, por vezes, ser 
impossivel saber a causa do que 
esta a perturbar. 
Os ataques de pânico sâo 
ansiedades sübitas e incontrolâveis 
que pertencem ao grupo das 
doenças neurôticas, em que a 
origem nâo é fisica, mas apenas 
uma perturbaçâo no 
funcionamento mental. A 
hiperventilaçâo ansiosa surge 
repentinamente, como uma 
sensaçâo de falta de ar; a ventilaçâo 
dos pulmôes é boa, mas a sensaçâo 
de asfixia iminente faz corn que a 
pessoa afectada entre em pânico, e 
respire tâo râpido, e tâo 
profundamente, que os pulmôes 
acabam por fornecer oxigénio em 
exagero ao sangue, o que vai causar 
uma cadeia de sintomas a agravar 
ainda mais a ansiedade. O excesso 
de oxigénio vai modificar a 
concentraçâo das particulas 
minerais: os electrôlitos, sobretudo 
os iôes de câlcio no sangue, o que 
vai causar sensaçôes de tonturas, 
proximidade de desmaio, 
formigueiros nos lâbios e dedos, ou 
contracçôes nos mùsculos das mâos 
e pés. A hiperventilaçâo associada 
ao pânico é uma condiçâo benigna, 
temporâria, e geralmente de curta 
duraçâo. O seu melhor tratamento 
é a calma e a descontraçâo. Muitas 
vezes um copo de âgua, um châ 
sedativo, ou um medicamento 
calmante, podem contribuir para 
uma resoluçâo eficaz do ataque de 
pânico. Os sintomas résultantes do 
excesso de oxigénio no sangue 
desaparecem prontamente quando 
se respira repetidamente o ar jâ 
expirado, cada vez mais pobre em 
oxigénio; para isso basta um saco 
em frente da boca e do nariz e 
respirar o ar do saco. 
Algumas doenças enfraquecedoras 
do coraçâo, ao culminarem na 
falha cardiaca, fazem corn que se 

acumule liquide nos pulmôes: o 
edema pulmonar, impossibilitando 
a entrada de ar nos alvéoles corn 
falha da respiraçâo. Estes 
problemas respiratôrios têm uma 
causa cardiaca e sô melhoram corn 
o tratamento efectivo da doença do 
coraçâo que lhes deu origem. 
Também algumas doenças dos 
vasos sanguineos pulmonares, e do 
sangue, como a embolia ou 
trombose pulmonar, podem causar 
falha respiratôria por falta de 
oxigénio. Mas a maioria dos 
problemas que dâo a sensaçâo de 
falta de ar tem a sua origem nas 
vias respiratôrias, por causarem 
obstruçâo à ventilaçâo, ou porem 
resistência âs trocas gasosas através 
da membrana alveolar. 
Sem oxigénio, a morte pode ser tâo 
râpida, que nem se chega a sentir a 
falta de ar. Alguns venenos como o 
cianeto, ou o monôxido de carbono 
existente no fumo de motores, ou 
formado nas combustôes lentas em 
recintos fechados, ao interferem 
corn o transporte de oxigénio, vào 
comprometer a funçâo respiratôria 
a nivel celular. O monôxido de 

carbono, invisivel e sem cheiro, 
mata muita gente sem dar qualquer 
sinal. 
Num Universo, corn dimensôes 
infinitas em termos de observaçâo, 
conhecemos sô um planeta: a 
Terra, que é estâvel em variaçôes 
de temperatura, e tem uma 
atmosfera corn oxigénio. Foram 
estes dois factores, juntamente corn 
a existência de âgua em 
abundâneia, que vieraiji 
possibilitar a existência de vida no 
nosso planeta. O homem, no seu 
desenvolvimento da capacidade 
racional e emocional, représenta o 
produto mais perfeito do 
refinamento da vida; tâo perfeito e 
poderoso, que a responsabilidade 
pelo futuro da humanidade e 
continuidade de qualquer vida 
estâ, em grande parte,'entregue âs 
suas prôprias mâos; capazes de 
construir admirâveis maravilhas, 
mas também corn potencial para 
destruir o planeta em que vivemos 
e amamos, se nâo souberem manter 
sadia a essência que nos dâ a vida: 
o oxigénio, na pureza do ar que 
respiramos. 

ERVANÂRIA VrrÔRIA inc. 
PRODUTOS NATURAIS É MEDICINA HOMEOPÂTICA 

Marifue inmi entrevista corn o Natiirhta Homevpnta 
Aiitâiüo Medeiiv>, jà coin wtiîtoa aims de experieda, 
ifuc o podert'i iijiidar na solnçào dos sens problemas. 

Vi$ite-nos no 920 Dimdas Street West 
1 elefonc: (416) 603-7978 
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Senhoras com experiência em cortinados, 
contactar Esmeralda. Estofadores com 
experiência contactar Luigi. 
Tel.: 416-785-4330 Ext. 0 

Costureira com experiência e fluente em 
Inglês. Tel.: 416-485-5191. 

Ajudantes de padeiro. 
Tel.: 416-538-9398. 

Empregado/da de mesa, para restaurante 
Português. Tel.: 416-318-1240. 

Pessoal para companhia de cogumelos, com 
varias posiçôes de trabalho em aberto. 
Tel.: 905-878-9375. 

West York Chev-Olds 
précisa de vendedor. 

Posiçào corn beneficios, 
comissâo alta mais salârio. 
Contacte Phül lannarella. 

Tel.: 416-656-1200 

Soldadores para a area de Brampton, 
contactar Joaquim Pedro. 
Tel.: 905-276-6913. 

Pessoal para fàbrica de costura, contactar 
Madalena Arruda. 
Tel.: 416-780-9850. 

Pessoal para limpeza para a area de 
Mississauga, contactar Joâo ou Maria. 
Tel.: 416-537-2463. 

Cabeleireira corn experiência ou assistente. 
Tel.: 416-538-2364. 

Soldador. Tel.: 416-588-3232. 

Pessoal para balcào de pastelaria. 
Tel.: 416-538-7700. 

SONA 
Distributors Inc. 
Especïalista 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 Steeles Ave. W. 
at □ufferin St. 

Tel: CS053 SSS-3734 

TTŒQIELroWŒ (DSAïïQSs 

» 
• Para nos enviar a sua assinatura, 
• oportunidade de emprego ou qualquer 
I outra informaçâo: 

(416) 538-0084 
irtiy (416) 538-0940 
ll°D[rûg]ODs info@omilenio.com 

1087 Dundas St. W. 
Suite #103 

Toronto, On, M6J 1W9 

« 
« 

* 

« 

« 

• • 
« 
« 
» 
« 
« 
« 
« 
« 
* 
« 
« 
« 
« 

» 

» 

Carpinteiros para acabamentos corn 
experiencia, contactar Joaquim Policarpo. 
Tel: 416-984-8142 

Trabalbadores para as formas corn 
experiencia. Tel: 416-742-3187. 

Supervisor para trabalbos de limpeza. 
Tel: 416-745-9250, ext: 230 

Pessoal corn carro para limpeza durante a 
noite. Tel: 416-656-8817 

Pessoal para jardinagem e construçâo, em 
Hamilton. Contactar Joâo Constânda. 
Tel: 905-318-4464 

Pessoal para limpeza, em regime de part 
time na area de Oakville. 
Tel: 905-502-6555 

Empregado para supermercado corn alguma 
experiência em taiho. Tel: 416-534-8636 

Pessoal para jardinagem. 
Tel: 416-677-6680 

Pessoal para trabalbar em caixas 
registadoras de loja de “hardware”. 
Contactar Joâo. Tel.: 416-531-2401. 

Pessoal para limpeza para a area de 
Mississauga. 
Tel.: 905-455-5414. 

Assine e divulgue 

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

para os EUA $75 e Europa $130. 

Coelho Ras Nuvens 
In CREDItniES: 

7 coelho; 5 dl de vinho tinto 
3 cebolas 
2 dentes de aUio 
1 folha de louro 
salsa; sal; pimenta 
banha 7 colher de sopa 
100 grs de toucinho gordo 

(Of1»CÇflO: 
Corta-se o coelho ein pedaços e pôe-se num tacho 
corn a folha de louro, os dentes de alho picados 1 
cebola cortada em bocados, um pouco de sal e c 
cobre-se coin o vinho de tinto. Deixa-se nesta 
marinada de um dia para o outro. No dia corta-se o 
toucinho em falhas e pôe-se num tacho de barro, 
leva-se ao lume para derreter e junta-se a colher de 
banha 2 cebolas picadas, o ramo de salsa e deixa-se 
refogar um pouco. Junta-se os pedaços de coelho 
que se escorrem da marinada. Mexe-se 
constantemente para corar e fritar sem queimar. 
Depois de evaporar o liquido, volta à gordura e 
nessa altura deita-se no tacho a marinada, tapa-se e 
deixa-se cozer em lume brando até apurar. Deve 
ficar um molho grosso. Serve-se rodeado de batatas 
cozidas. 

SO&RlMlSfl: 

Pudim Trancès 
lnCR£DI£riT£$: 

4 ovos 
3 gemas 
1/2 calice de vinho do Porto 
sumo e raspa de 1/2 laranja 
200grs de açücar 
5 dl de leite completo 
5 grs de farinha de trigo ( 1 colher de châ bem 
cheia) 
150 grs de açücar para o caramelo 

(OnPKÇflO: 
Primeiro preparar o caramelo; Deite o açücar numa 
frigideira corn +- 3 colheres de sopa de âgua, leve a 
lume brando mexendo sempre corn uma colher de 
pau até ficar corn cor de mel escuro. Despeje 
imediatamente o caramelo na forma, e corn cuidado 
faça circular o caramelo pelas paredes da forma até 
que O caramelo se prenda O pudim: Misture bem o 
açücar corn a farinha, junte os ovos e o leite e 
mexendo sempre, adicione o vinho do Porto e o 
sumo e raspa da laranja Depois de bem misturado 
passe por um passador e encha a forma Leve ao 
fomo a cozer em banho-maria durante 25 a 30 
minutas mas convém verificar. Depois de cozido 
retire do forno e derxe arrefecer. Depois de frio leve 
ao frigorifico. Desenforme depois de bem fresco e 
décoré corn rodelas de laranja 

Nome: 

Morada: 

C. Postal: 

k 
Tel: ( \ 
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MISCELâNIA 

Conclusses do l Encontro Comunitàrio 
de Associaçôes Culturais realizado na cidade 
da Horta, Faial, de 12 a 15 de Maie de 2001 
Os participantes deste I Encontro 
debruçaram-se sobre dois temas 
principais: “A preservaçâo da 
Identidade Cultural Açoriana” e “A 
Difusâo da Lingua Portuguesa”. 

Conclusôes dos temas debatidos: 

A. A Preservaçâo da Identidade 
Cultural Açoriana 

Os représentantes das Associaçôes 
Culturais participantes decidiram 
recomendar à Direcçâo Regional das 
Comunidades (DRC); 
1. A criaçào de um web site, email e 
links entre a DRC e as Organizaçôes 
Comunitârias, de modo a facilitar a 
comunicaçâo. 
2. A promoçâo e circulaçâo de 
informaçâo deverâ também concretizar- 
se em português e na lingua do pais de 
acolhimento através de panfletos, 
livros, audiovisuais e CD-Roms. Este 
deverâ ser um trabalho de cooperaçâo a 
nivel de pesquisa e publicaçào corn o 
apoio da DRC, do ICEP, do Instituto 
Camôes e de outros organismos 
vocacionados para estas matérias. 
3. Promover os necessârios contactas 
corn a RTP, RTP-I e RTP-A no sentido 
das Comunidades Portuguesas 
radicadas no Canada obterem 
autorizaçâo para a retransmissào, em 
canais privados, de programas ou 
extractos de programaçào corn 
interesse cultural para essas mesmas 
Comunidades. 
4. A criaçâo de campos de férias para a 
juventude corn a possibilidade de servir 
também intercâmbios familiares. 
5. Estimular a cooperaçâo entre a DRC 
e as instituiçôes das Comunidades, 
através de intercâmbios culturais das 
Comunidades para a Regiâo e da 
Regiâo para as Comunidades e o 
estabelecimento de parcerias 
intercomunitârias e intracomunitârias, 
entre as instituiçôes e o Governo 
Regional dos Açores. 
6. Eomentar a formaçâo de dirigentes 
das organizaçôes. 

7. A realizaçào de um Festival anual em 
regime de rotatividade, da cultura 
açoriana, a ter lugar nas Comunidades 
norte-americanas, corn objectivos de 
promover e divulgar, de maneira 
relevante, a culturà açoriana. O evento 
terâ lugar nas âreas de: Bermuda, 
costas leste e oeste dos Estados Unidos 
da América, costas leste, oeste, centro 
do Canadâ e regiâo metropolitana de 
Toronto. As Comunidades das âreas 
especificadas deverào coordenar, em 
parceria, a concretizaçâo deste Festival. 
O modo de selecçào das âreas onde 
decorrerâ este Festival serâ por sorteio, 
sendo os dois primeiros a realizar ainda 
neste Encontro. As organizaçôes das 
âreas seleccionadas nào serào 
contempladas corn apoios financeiros 
da DRC destinados à realizaçào de 
Semanas Culturais ou eventos afins no 
ano em que ali ocorrer o Festival. 
8. A realizaçào de um II 
Encontro, sob o titulo de “II Encontro 
de organizaçôes culturais açorianas da 
diâspora”, dentro do periodo de 12 
meses, incluindo, de preferência, os 
participantes do I Encontro, os quais se 
deverào fazer acompanhar por um 
jovem jâ corn experiência no campo 
associativo. Poderào ainda as 
diferentes organizaçôes propor a 
deslocaçào a esse Encontro de outros 
membros dos seus corpos directivos 
que gozarào do estatuto de 
“observador”, devendo contudo as 
organizaçôes suportar todos os custos 
inerentes à deslocaçào e estadia desses 
mesmos elementos. 
O I Encontro Comunitârio das 
Associaçôes Culturais diligenciarâ 
esforços junto das organizaçôes no 
sentido de assegurar o envio do seu 
registo anual, corn informaçâo vâria, 
como tem vindo a ser requerido nos 
ùltimos dois anos pela DRC. 
O I Encontro Comunitârio das 
Associaçôes Culturais decidiu também 
recomendar às organizaçôes présentes e 
nào présentes que, dentro do possivel, 
alterem o mandata dos seus dirigentes 
para um minimo de dois anos, no 

sentido de garantir a continuidade do 
trabalho das mesmas. 
Ainda no âmbito das recomendaçôes 
aos movimentos assôciativos que 
prestam serviço social, decidiu o I 
Encontro chamar a atençào dos seus 
dirigentes para a realizaçào do I 
Encontro das Organizaçôes 
Comunitârias de Serviço Social, a 
realizar em Outubro proximo, na 
Terceira. 
Algumas organizaçôes das 
Comunidades radicadas no Canadâ 
entenderam ainda pedir à DRC que 
transmita à DGACCP a necessidade de 
criaçào do cargo de adido cultural junto 
do Consulado-Geral de Portugal em 
Montreal, a preencher por quem se 
identifique corn os valores da 
Comunidade daquela ârea. 
Por ultimo, as organizaçôes présentés 
concordaram envidar esforços no 
sentido de integrar nas suas 
actividades, sempre que possivel, 
elementos da terceira idade. 

B. A difusâo da Lingua Portuguesa 

Os représentantes das Associaçôes 
Culturais participantes decidiram levar 
ao conhecimento da Direcçâo Regional 
das Comunidades (DRC) as seguintes 
necessidades: 
1. Materials didàticos: 
Apoio de materiais didàticos, 
abrangendo as Comunidades corn 
poucos portugueses, incluindo videos, 
Cds e programas de software para os 
jovens, proporcionando o intercâmbio 
para os mesmos. 
2 Divulgaçâo de informaçâo 
As comunidades necessitam de ser 
informadas directamente e nào s6 pelos 
Consulados; necessitam de melhor 
comunicaçâo entre as Escolas 
Portuguesas e as Escolas Püblicas, 
desde a pré-escola até à universidade, 
incluindo a DRC, assim como a 
comunicaçâo entre os professores das 
Escolas Portuguesas e os professores 
das Escolas Püblicas. 
3. O papel das Associaçôes: 

Devem identificar o intéressé da 
juventude como, por exempta, pela 
mùsica e desporto, por intermédio de 
questionârio ou estudo da Regiâo. As 
Associaçôes devem disponibilizar 
espaço para os jovens, devem 
identificar e responsabilizar alguém 
para o apoio aos jovens. Podem fazer 
pesquisa das Escolas Püblicas que 
ensinam o português, identificando o 
sucesso do mesmo ensino. As 
associaçôes devem ser mais activas para 
que as Escolas Püblicas ofereçam o 
ensino da Lingua Portuguesa coitio 
parte do seu “curriculum”. 
Desenvolver programas de intercâmbio 
para os jovens, oferecendo incentivos 
como, por exempta, viagens aos Açores, 
campo de férias, em parceria corn as 
Escolas Püblicas. Organizar workshops 
como, por exempta, o ensino da Lingua 
e auto-estima, sensibilizando os pais 
para a importâneia da Lingua 
Portuguesa, valorizandb o uso da 
Lingua Portuguesa e Lingua local nas 
suas actividades. 
4. Professores: 
Aceitar professores formados nos 
Estados Unidos da América e Canadâ 
para ensinarem o português nas Escolas 
Portuguesas. 
Atribuiçào de um subsidio significative, 
por parte do Governo Português, aos 
professores. Dar formaçâo aos 
professores para os actualizar na 
metadologia do ensino de português. 
5. Escolas: 
Criar uma Escola “Pilota” para servir 
de modelo ao ensino da Lingua 
Portuguesa. Usar a RTPT ou outros 
orgàos de comunicaçâo para ensino da 
Lingua Portuguesa, corn a duraçâo de, 
pelo menos, uma semana. 
Implementar programas “Two Way 
Language Immersion” nas 
Comunidades. Exigir que nos 
infantârios e creches utilizem a Lingua 
Portuguesa. 
6. Consultores: 
Aproveitar os participantes do I 
Encontro de Associaçôes para servirem 
como grupo consultor. 

Senador raptado pelas FARC colombianas 
Luis Eladio Perez, senador colombiano, 
do Partido Liberal (oposiçâo), foi raptado 
no domingo pela guerrilha das Forças 
Armadas Revolucionârias da Colombia 
(FARC, marxistas) a 900 quilômetros a 
sudoeste de Bogotâ. 
O rapto do senador ocorreu quando este 
se encontrava no departamento de 

Narino, limitrofe do Equador, numa 
altura'em que decorriam negociaçôes de 
paz entre o Présidente Andrés Pastrana e 
a guerrilha das FARC, começadas em 
Outubro de 1999. 
O anüncio do rapto de Luis Eladio Perez 
provocou a suspensào imediata da sessào 
do Senado na capital, em Bogotâ. 

Suharto sofre de insuficência cardiaca 
o antigo présidente indonésio Suharto 
foi ontem hospitalizado corn problemas 
cardiacos, quatro dias apôs ter festejado 
os seus 80 anos. Segundo um dos seus 
médicos, o seu estado é "critico". Suharto, 
doente e enfraquecido desde hâ meses, 
recebeu um estimulador cardiaco, para o 
ajudar a recuperar um ritmo cardiaco 

normal. Esta quarta-feira. Suharto deve 
ser sujeito a uma intervençâo cirürgica 
para implantar de forma permanente este 
estimulador cardiaco. 
Um colaborador do antigo présidente 
desmentiu que Suharto tenha desmaiado 
em sua casa, mas reconheceu a sua 
insuficiência cardiaca. 
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PORTUGAl 
VENDAS / ARRENDAMEHTOS 

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

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

Tratamos de toda a documentaçào. 
FERNANDA TE^IXEIRA Real Estate Ltd., Lie. Ami 1052. 

a ùnica empresa premiada internacionalmente. 
Rua Joaquim Ereira, 1399-392, Cascais, Portugal. 

Telf: (351) 21-4846709 Cell: (351) 917521595 „ 
www.fernanda_realestate.com 

E-mails: f. realestate @ netcabo.pt 
Em Toronto, telf: 905-827-0209 Cell: 416-725-4543 
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Campeôes em lisboa 
Rui Silva e Carlos Calado 
lideram uma vasta lista de 
atletas portugueses que 
sâbado desfilam no Estâdio 
Universitârio, na 12.'“ 
ediçâo do Meeting de 
Lisboa. Sera a primeira 
grande montra do 
atletismo nacional e uma 
oportunidade para serem 
atingidos recordes 
nacionais e minimos para o 
Mundial de Edmonton 
(Canada), de 3 a 12 de 
Agosto. 
Para além de Rui Silva, que 
corre os 3000 metros, e 
Carlos Calado, que salta 
em comprimento, estâo 
confirmados mais 115 
atletas da elite nacional, 
entre eles Carlos Silva (400 m 
barreiras), Joâo Pires (800 m), Nuno 
Fernandes (salto corn vara), Sonia 
Carvalho (Altura), Maria do Carmo 
Tavares (400 m barreiras) e Severina 
Cravid ( 100 m). 

As romenas Monica lagar- 
Dinescu (altura) e Nicoleta 
Grasu (disco) também sâo 
nomes jâ confirmados. 
lagar-Dinescu fez este ano 
1,91, mas em 2000 fechou o 
ano corn excelentes 2,02 
metros. Quanto a Grasu, 
esta ao seu melhor nivel de 
sempre, liderando o 
ranking anual corn 68,31 
metros, feitos segunda-feira 
em Atenas. 
Benson Koech, o queniano 
que em 2000 venceu em 
Lisboa e tem como melhor 
marca 3.32,09 minutos, 
régressa para defender o 
titulo nos 1500 metros, 
tendo como opositores 
Manuel Damiâo e Alberto 

Bispo. 
O ucraniano Roman Vyratuk, que tem 
como reçorde pessoal no peso 21,34 m, 
e o marroquino Brahim Jabbour corn 
7.35,92 nos 3000 m, também sâo 
atletas de nivel e a ter em conta. 

Maria do Carmo Tavares 
ataca recorde dos 
400 m barreiras. 

Faicâo é 0 "dono" do 
campo de Golf 
Para defender as crias, o faicâo 
ataca os golfistas. E jâ fez 15 
feridos no pimeiro buraco do 
campo de Wooddridge 
Um faicâo de cauda vermelha 
decidiu procriar num campo de 
golfe e o seu amor pelos filhotes 
levou-o a ser violento. Para 
defender o seu ninho nâo poupou 
a presença dos habituais jogadores 
e jâ feriu, pelo menos, 15 golfistas 
perto do primeiro buraco do 
campo de Woodridge, Illinois, nos 
Estados Unidos. 
"Estava a baixar-me para apanhar 
uma bola de golfe quando ele me 
deitou ao châo. Nem soube o que 
me bateu", disse o golfista John 
Pontarelli, uma das vitimas do 
faicâo. 
O gerente do clubé Village 
Greens, Brandon Evans, revelou 

que a ave jâ atacou cerca de 70 
pessoas nos ültimos quatro anos, 
desde que adoptou o percurso de 
golfe como residència. 
Os ataques normalmente ocorrem 
durante a Primavera, a época dos 
ninhos, e terminam em Junho, 
quando as crias jâ aprenderam a 
voar, pelo que foram colocados 
avisos no percurso. 
Por este facto, as autoridades 
norte-americanas responsâveis 
pela protecçâo dos animais 
selvagens autorizaram mesmo a 
destruiçâo do ninho a partir do 
momento em que haja a certeza de 
as crias jâ terem partido. 
"E um lindo animal e nos 
gostamos de tê-lo por perto, 
quando nâo esta agarrado à nuca 
dos jogadores", disse Brandon 
Evans. 

PRAIA DE MIRA 
Oakery Si Sport;5 Bar 

1346 St. Clair Ave. 

TORONTO 

oAberto a partir das 5:30 am 
para o pequeno almoço 

àPasteiaria 

) 

npào fresco (Português e ttaliano) 

Tel. 416-651-5348 

Sandes de carnes trias 
Bifanas e Pregos 
Jogos de Futebol 

via Satélite 

Os fabulosos Schumacher 
Michael e Ralf partilham a primeira linha da 
grelha de partida na prova canadiana 
Os irmâos Schumacher dominaram 
ontem a sessâo de qualificaçâo para o 
Grande Prémio do Canadâ, oitava 
prova do Mundial de Formula 1, 
realizada no circuito Gilles 
Villeneuve, em Montreal. Michael 
ocupa o primeiro lugar na grelha, 
tendo a seu lado Ralf. Mais uma 
demonstraçâo das capacidades dos 
dois pilotos germànicos. 
Michael Schumacher dominou 
também os treinos livres realizados 
de manhà; durante esssa sessâo David 
Coulthard ficou no segundo lugar. 
A partida para o Grande Prémio 
canadiano antevê-se muito emotiva, 
dadas as caracteristicas "atacantes" 
quer de Michael e Ralf Schumacher, 
como de David Coulthard. As 
posiçôes mais modestas ocupadas por 
Mika Hakkinen e Rubens Barrichello 
nâo impedem que ambos lutem, 
igualmente, por um bom lugar no 
inicio da corrida. 
Jacques Villeneuve, a correr em casa e 
na pista que tem o nome de seu pai, 
também nâo vai deixar escapar as 
oportunidades que encontrar pela 
frente. 
O brasileiro Ricardo Zonta, piloto de 
testes da escuderiajordan Honda, vai 
substituir no Grande Prémio do 
Canadâ o alemâo Heinz-Harald 
Frentzen, que desistiu nos treinos 

livres e qualificatives. 
Frentzen, vitima de uma saida de 
pista no Monaco e de uma outra 
sexta-feira nos primeiros engaios 
livres da prova canadiana, sofre de 
um problema visual e perda de 
equilibrio, e deverâ dirigir-se 
primeiro a França para realizar 
exames em Nive, antes de regressar à 
sua casa monegasca. 

Grelha do GP do Canadâ 
1. Michael Schumacher (Ferrari), 

1.15.782 minutos ' 
2. Ralf Schumacher 

(Williams-BMW), 1.16.297 
3. David Coulthard 

(McLaren-Mercedes), 1.16.423 
4. Jarno Trulli (Jordan-Honda), 

1.16.459 
5. Rubens Barrichello (Ferrari), 

1.16.760 

Arbitros ingleses profissionais 
na proxima temporada 
A Associaçâo de Futebol de 
Inglaterra (FA) confirmou quarta- 
feira que os arbitres vâo enveredar 
pelo profissionalismo na proxima 
época. 
O pagamento serâ feito mediante dois 
aspectos: o treino efectüado durante 
os dias, mais os compromisses nos 
jogos. 
A medida da FA agradou a Roger 

Milford, antigo arbitre sob as 
insignias da FIFA: "Estou certo que 
vai haver maior consistência para os 
juizes, em aspectos da lei que causam 
controvérsia. Os ârbitros vâo 
encontrar-se regularmente, o que 
significa a possibilidade de se 
sentarem e verem mais videos, 
procurando corrigir os erros, em 
conjunto." 

TflCR Dt iTflLIfl 

Golo de Nuno Gomes dâ troféu à Fiorentina 
Florença, Itâlia - Um golo apontado 
aos 64 minutos pelo avançado 
português Nuno Gomes, que 
estabeleceu num empâte 1-1 o 
resultado-da segunda "mâo" da final, 
permitiu à Fiorentina conquistar a 
Taça de Itâlia de futebol pela sexta 
vez. 
Depois de ter ganho por 1-0 em 
Parma, a équipa de Rui Costa e 
Nuno Gomes viu a conquista do 
troféu ficar em perigo a partir dos 38 
minutos, quando o jugoslavo Savo 
Milosevic correspondeu da melhor 
forma a um centro da esquerda do 
brasileiro Junior e bateu Francesco 
Toldo, fazendo silenciar os adeptos 
dos "viola" de Florença. 
Mas Nuno Gomes, que entrara ao 
intervalo para o lugar de Moretti, 
provou a sua eficâcia em frente à 
bahza aos 64 minutos, quando. 

servido por Enrico Chiesa na area, 
rematou forte e de primeira corn o pé 
direito, nâo dando quaisquer 
hipôteses a Guardalben. 
Durante muito tempo, o jogo revelou 
uma Fiorentina cautelosa e um 
Parma mais audaz, corn dois 
jogadores locais a evidenciarem-se: o 
guarda-redes Toldo, segurissimo, e o 
criativo português Rui Costa, sempre 
a tentar levar a équipa para a frente, 
como. um verdadeiro "capitâo", e a 
procurar surpreender Guardalben 
corn remates de longe. 
Este fol o primeiro titulo 
conquistado pelo treinador Roberto 
Mancini, que substituiu o turco 
Fatih Terim corn a temporada jâ em 
curso, enquanto a Fiorentina 
vingava a derrota sofrida na final de 
hâ dois anos, frente ao mesmo 
Parma. 
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Receba ^7,200.°° do governo! 
Se quer saber como, AJi^ A A 

telefone para.. 416-433"941 8 
RESP 
20% 

Piano de 
Poupança 
para a 
Educaçào 

de auxîlio 
financeiro do 
Canada para 
a Educaçào 

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

EDUCAÇÀO PARA O FUTURO 
Investimento seguro e de confiança através dos 

INVESTIMENTOS GARANTIDOS DO GOVERNO 

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

Oferecemos grande flexibilidade no PLANO PATRIMONIAL DE BOLSAS DE ESTUDO 

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

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

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

Posiçôes disponiveis para agentes e contabilistas 
Herïtagie 
Scliolarship Trust Plan 

Margaret: de Freitas 
416-287-5004 

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

Dii-irshiste'J hy 

Canadian American Financial 
Corp. (Canada) Lirniled 
www.heritageresp.com 

1785 5t. Clair Ave., West, Toronto 

Nào percam os SALDOS DE PRIMAVERA 

em West York Chev-Olds, corn condiçôes especiais 

de financiamento e grandes descentes. 
CHEV-OLDS 

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

Varies "Blazer" e "4 x 4's" novos de 2000 a preços reduzidos 

CHfVROLEI 

Contacte Victor Maciel ou 
Marcos Vinicios em 

WEST YORK Chev-Olds, 
no 1785 St. Clair Ave., West. Web: ^ 

E-mail 
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TAÇA DE PORTUGAl 
FC Porto solva época 
na ünima oportunidado 

Continuaçào da pagina 32 

As primeiras dificuldades 
surgiram, nos oitavos-de- 
final, perante o Benfica. 
Depois da igualdade a um 
golo na Luz, que o 
prolongamento nâo desfez, o 
jogo de desempate nas Antas 
foi dominado em absoluto 
pelo FC Porto, que goleou os 
"encarnados" por 4-0. 
Os quartos-de-final 
reservaram aos "dragôes" 
uma visita a Bragança, onde 
a équipa local, da II Divisâo 
B, lhes colocou inesperadas 
dificuldades, segurando a 
igualdade a um golo até 
cerca de um quarto de hora 
do final, momento em que 
Clayton apontou o tento da 
vitôria. 
Nas meias-finais repetiu-se a 
final da época passada e os 
portistas voltaram a 
superiorizar-se ao Sporting, 
desta vez por 2-1, corn 
Capucho a marcar o golo da 
vitôria jâ no prolongamento e 
a garantir o "passaporte" para 
o Jamor. 
No jogo de domingo, Pena, 
na primeira parte, e 
Alenitchev, na segunda, 
foram os artifices do triunfo 
que permitiu ao FC Porto 
conservar a Taça nas vitrinas 
por mais um ano. 
Corn o encontro de domingo, 
em que alinhou 90 minutes, o 
defesa central Jorge 
Andrade, que falhou apenas 

a partida dos quartos de 
final, foi o jogador mais 
utilizado por Fernando 
Santos, jogando 517 minutes. 
Dos 16 golos marcados pelos 
"dragôes" nesta ediçâo da 
prova, nove foram apontados 
por Paredes, Capucho e 
Alenitchev, cada um autor de 
très tentes. 

"Baixa" portuense 
colorida de 

azul e branco 

A "baixa" da cidade do Porto 
coloriu-se de "azul e branco", 
escassos dias apôs imperar o 
"xadrez", corn as 
comemoraçôes da conquista 
da Taça de Portugal por parte 
dos adeptes do FC Porto. 
A época futebolistica 
encerrou corn um balanço 
francamente positive para os 
dois clubes mais 
representatives da cidade, 
Boavista e FC Porto, que 
Juntaram os triunfos nas duas 
mais importantes provas ao 
programa da Capital 
Europeia da Cultura. 
Quem ficou radiante corn 
este resultado foi o présidente 
da Câmara Municipal do 
Porto, Nuno Cardoso, que jâ 
sabe antecipadamente que o 
vencedor da Supertaça 
Cândido de Oliveira sera um 
clube da cidade. 
As cerimônias do 10 de 
Junho, dia de Portugal, que 
decorreram no Porto, 
tiveram um suplemento 
festive suplementar corn 
varies milhares de 
simpatizantes portistas a 
invadirem as principais 
artérias da cidade. 
Ainda mal tinha terminado a 
final disputada corn o 
Maritime no Estâdio 
Nacional, no Jamor, as 

comemoraçôes principiaram 
timidas no Porto, corn alguns 
automôveis a formar 
caravanas e os condutores a 
accionarem as buzinas. 
O ponto de encontro 
preferido, e cenârio de 
muitas comemoraçôes 
portistas, foi a Praça da 
Liberdade e Avenida dos 
Aliados, frente à Câmara 
Municipal, que rapidamente 
se coloriu com as cores "azuis 
e brancas" do vencedor da 
taça. 
Milhares de pessoas, corn 
cachecôis, bandeiras, gorros e 
chapéus identificados corn as 
cores do clube de eleiçào 
sairam à rua para exorcizar o 
facto de terem ficado pelo 
segundo ano consecutive sem 
vencer o titulo. 
"Deixem passar esta linda 
brincadeira que o FC Porto 
vai dançar o bailinho da 
Madeira", cantavam algumas 
vozes, que entoavam ainda 
cânticos a Fernando Santos, 
que se despede do clube corn 
um triunfo na festa do Jamor. 
O cenârio na "sala de visitas" 
do Porto ficou complete com 
a râpida instalaçâo de bancas 
improvisadas de venda de 
artigos alusiyos à festa do FC 
Porto, bem como de locais 
para a venda de bebidas e de 
artigos alimentares. 
O transite no "coraçâo da 
baixa" efectuou-se corn 
grandes dificuldades, muito 
por culpa das vârias centenas 
de carros que andavam aos 
circules em toda a periferia 
da avenida. 
Os adeptes portistas 
contaram corn a visita do 
autocarro dos "dragôes" ao 
centre da cidade no regresso 
de Lisboa, antes de rumarem 
para o Estâdio das Antas, 
onde se encontravam os 
automôveis dos atletas. 

mm-, 

Drulovic assina por duas épocas 
o extreme Drulovic foi apresentado 
hoje (quarta-feira) como jogador do 
Benfica. O jugoslavo assinou um 
contrato vâlido para as prôximas duas 
épocas, corn mais uma de opçâo, 
deixando o FC Porto depois de sete 
épocas e meias. 
O Benfica assegura o concurso de 
Drulovic sem ter de despender 
qualquer verba, pois terminou 
contrato corn o FC Porto e era um 
jogador livre. Segundo a ediçâo de 
hoje do jornal "O Jogo", Drulovic vai 
receber 200 mil contes por cada 
época de contrato. 
"E naturalmente um momento muito 
importante na minha carreira, pois 
tenho nova oportunidade em 
representar mais um grande clube. 
Ainda por cima, posso continuar em 
Portugal, onde jâ vivo hâ nove anos e 
onde me sinto bem", começou por 
afirmar o "rei" das assistências da I 

Liga. 
Contrariando os rumores dos 
ultimes tempos, Drulovic 
assegurou que recebeu o convite 
do Benfica "hâ apenas dois ou très 
dias", negando também ter sido 
abordado por qualquer outre 
clube português. "Tinha outres 
convites, mas do estrangeiro. O 
convite do Benfica surgiu hâ dois 
ou très dias e hoje tomei 
definitivamente a decisào. Nâo 
gosto de falar do passade e agora 
estou aqui a cem por cento", frisou 
Drulovic, que, mesmo assim, 
confirmiou ter recebido uma proposta 
de renovaçâo do FC Porto, na quai 
lhe era oferecido o dobro do salârio 
que auferia. 
Instado a comentar uma eventual 
dupla corn o avançado brasileiro 
Mârio Jardel, Drulovic reiterou que 
mantém "uma relaçào muito boa" 

com o actual jogador do Galatasaray, 
fruto dos quatre anos passades no FC 
Porto. "Toda a gente sabe que sou 
muito amigo de Jardel. Ao longo dos 
quatre anos que passâmes no FC 
Porto mantivemos sempre uma 
relaçâo muito boa. E claro que 
gostaria de voltar a jogar corn ele, 
mas nâo sou eu a pessoa indicada 
para falar nessa possibilidade". 

afirmou o jugoslavo. 
Para o director-geral do futebol do 
Benfica, Antônio Simôes, 
Drulovic "é . um jogador que 
dispensa apresentaçôes", 
confirmando-se como mais uma 
opçâo para uma équipa "que na 
prôxima época vai ser fortissima". 
"É um excelente reforço, que vem 
na continuidade do que 
pretendemos alcançar na prôxima 
temporada. Queremos ser 
candidates reais ao titulo nacional 
e nâo virtuais", frisou Antônio 

Simôes. 
Drulovic é o quarto reforço do 
Benfica para a prôxima época, 
juntando-se a Mantorras, Cabrai e 
Argel. 
Entretanto, Antônio Simôes negou 
que o clube da Luz esteja interessado 
no concurso do lateral Esquerdinha, 
também ele jogador do FC Porto. 
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Pinto da Costa aprosonta Octâvio 
Machado como trolnador principal 
Octâvio Machado é o novo 
treinador principal do FC 
Porto. As especulaçôes que 
dominaram os ültimos dias 
foram hâ pouco confirmadas 
pelo présidente do clube, Pinto 
da Costa, que apresentou ainda 

O professor Rui Oliveira, como 
"metodôlogo" da équipa, André 
e Aloisio como adjuntos e 
Silvino como treinador dos 
guarda-redes. A nova équipa 
técnica do FC Porto assinou 
para as prôximas duas épocas. 

"Ultimâmos hoje todas 
as questôes. 
Nâo nécessita de 
apresentaçâo, pois jâ 
esteve duas dezenas de 
anos aqui no FC Porto. 
Temos um projecto 
ambicioso, temos que 
ter uma équipa 
ambiciosa, à maneira do 
FC Porto, que jogue 
como nos gostamos de 
ver e que consiga os 
seus principais 
objectivos. (...) 
Iniciamos hoje uma 
nova época, que 
felizmente findou corn 
uma grande vitôria da 
nossa équipa. O 
campeonato nacional é 
um dos objectivos 
principais. Gostaria que 
fossemos campeôes 
europeus, mas temos 
que ser realistas". 

afirmou Pinto da Costa em 
conferência de imprensa. 
Por seu turno, Octâvio 
Machado foi parco em 
palavras. "E uma grande 
alegria. E algo de natural, 
depois de tantos anos a 
trabalhar aqui. Espero ser 
digno da confiança que 
depositaram em mim", afirmou 
0 novo treinador portista, 
revelando que o "convite foi 
feito apenas ontem" e que estâ 
"ansioso por começar a 
trabalhar", mas que "os 
jogadores também necessitam 
de férias (o EC Porto inicia o 
estâgio a 4 de Julho). 
Octâvio Machado foi campeâo 
europeu como treinador- 
adjunto, ao lado de Artur 
Jorge, e bicampeào nacional ao 
lado do brasileiro Carlos 
Alberto Silva. O ex-técnico do 
Sporting régressa ao FC Porto 
corn o objectivo de levar os 
"dragôes" de novo às vitôrias na 
1 Liga, depois de Fernando 
Santos ter abandonado as 
Antas, técnico que levou no 
curriculo o pentacampeonato, 
duas Taças de Portugal e duas 
Supertaças. 

TAÇA 
CAMOES'2001 
Ténis de Mesa 
Resultados finals, por informaçâo da 
ACAPO. 

Meias-finais: 
C. C. Port, de Mississauga 1 Sporting C. 
Port. 3 
Casa dos Açores-2 Vasco da Gama de 
Hamilton 3 

Para o 3o. lugar: 
C. C. Port, de Mississauga 1 Casa dos 
Açores 2 

Resultado da final: 
Sporting C. Port. 4 Vasco da Gama de 
Hamilton 0 

Classificaçâo Final: 

1. - Sporting C.P. de Toronto 
2. - Vasco da Gama de Hamilton 
3. - Casa dos Açores de Toronto 
4. - C.C.Português de Mississauga 
5. - Operârio Spots Club 

Parabéns ao SPORTING e a todos os 
clubes participantes. 

Quer ser bem servido mas pagar pouco pelo seu carro em Portugal? 

S possivel Connosco . 

Lisboa Porto 
Em média, os nossos clientes estâo a caminho dos seus destines em 15 minutes, 
dentro da viatura que solicitaram. 

Contacto: Happy Travellers (Galleria Mall) 
1245 Dupont St, Toronto Ont. 
Tel: 416-531-5000 
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FC Porto salva época 
na ultima oportunidade 

O FC Porto fechou a época corn um troféu, 
a Taça de Portugal, conquîstada coin o triunfo sobre 

O Maritimo por 2-0, na Hnal disputada no Estàdio 
Nacional, culminando uma caminhada na quai 

deixou Benfîca e Sporting pelo caminho. 

Fernando Santos, o treinador que 
encerrou um ciclo de très anos à 
frente dos destinos da équipa "azul-e- 
branca", nâo deixou o FC Porto de 
"mâos a abanar" e abandona a équipa 
depuis a ter levado a cinco titulos: 
campeâo nacional em 1998/99, duas 
Taças de Portugal em 1999/2000 e 
2000/2001 e duas Supertaças, respei- 
tantes às temporadas de 1997/98 e 
1998/99. 
O técnico portista tinha no domingo 
a derradeira oportunidade de con- 
quistar um troféu para o FC Porto na 
présenté temporada, em que os 
"dragôes" viram o vizinho Boavista 
levar o titulo de campeâo para o Bessa 
e o Sporting erguer a Supertaça 
(1999/2000). 
Além disso, o FC Porto foi eliminado 

nos quartos-de-final da Taça UEFA 
pelos ingleses do Liverpool, que v4ri- 
am a vencer a prova, mas a sua pre- 
sença entre as ultimas oito équipas 
acaba por ser a sua melhor prestaçâo 
de sempre na competiçâo. 
Fernando Santos corria o risco de 
nada ganhar, algo que nâo acontecia 
desde 1988/89 no clube que dominou 
claramente o futebol português na 
década de 90, mas ainda nâo foi desta 
que o FC Porto voltou a ficar em 
branco. 
Na sua caminhada para a final, os 
"azuis e brancos" começaram por 
eliminar o Atlético (II Divisâo B), ven- 
cendo em casa por 2-1, e foram depuis 
vencer ao terreno do Felgueiras (II 
Liga), por 3-0. 
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Blue 
A cervejo do comunidode 

Orgulhoso de ser 
Português. 

. \ V* . ^ \ ^ Txanhe um quadro da colecçâo 
^ \ ^ miniatura da SlANlEY CUP, de valor 
^ superior a $1,500 dôlares. 

Envie o recibo de compra de cerveja 
corn o seu nome, morada e telefone na 
parte de tràs, até dia 4 de Julho para: 

Bob Raposo 
Também pode entregar o recibo Stanley Cup Contest 

peSSOalmente na Local 183 Labatt Brewers 

Sorteio a 9 de Julho 

50 Resources Rd. 
Etobicoke, On 

M9P 3\'7 

*TM/MC Labatt Brewing Co. 

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 


