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Portugal Square, zona 
circundante da Igreja 
de Santa Maria em 
Toronto, foi pequeno 
para albergar a 
multidao de fiéis que 
quiseram participar nas 
festas do Senhor Santo 
Cristo dos Milagres, 
uma festa tradicional 
com mais de 400 anos, 
uma festa unica de fé e 
encontre. 

CONTINUA NA I’àOINA 04 

24 MORAS POR DIA NA SUA COMPANHIA 

Grupo de Ginastica 
Ritmica da Casa 
do AlentejO anresemou 

“Uma Década de Sucessa” 

0 Grupo Folclorico da Associaçâo 
Migrante de Barcelos federado 

Uma festa 
diferente, 
corn um 
ritual 
proprio e 
corn a 
beleza que 
caracteriza 
este tipo de 
apresntaçâo 
pûblica. 

testa 
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no jâ conhecido Earlscourt Park, na St. Clair e Caledonia, 
no fîm de semana comemorativo do DIA DO PAI, dias 15 e 16 de Junho. 

I N f I R N Z T I 0 N A f-i Newspaper 

APRESENTAM: 

CONVTOADO ESPECIAL, O POPULARISSIMO 
Também participam os artistas locals, 
Carlos Borges, Steve Medeiros, Décio 
Gonçalves, Sarali Pacheco e a vencedora 
do Festival da Cançâo 0011^2001/02, Mîkai 

Ainda a Banda Filhos da Mae, o conjunto 
de müsica popular Searas de Porti:^;al e os 
conjuntos musicals Português Suave e 
Sonhos de Portugal. 

Folclore por intermédio dos Ranchos Cantares e 
Bailhares de Sâo Miguel, Etnografico de 
Portugal, Associaçâo Migrante de Barcelos e os 
Poveiros de Toronto. 

Mikà 

Aceite o desaHo. Esteja corn CIRV-fm, dias 15 e 16 de Junho, no Earlscourt Park, 

no SUMMERFEST'2002, comemorando, simultaneamente, o DIA DO PAI! 

IttiaLlLLüi^irtrfr Patrocinio de: 

Downtown Lumber 
s. Building Supplies co. 

Uiw muaxD [PA^ A (gDMSiT[mj(g&D 
176 Ossington Ave., Toronto. 
Tel: 416 534-3347 e 416- 532-2813 Fax: 416 532-6040 
www.downtownlumber.com 

Duas lojas repletas de roupa de cama, 
atoalhados e artigos para bébé. 

nS7S Sh. Clair Ave. West; 
4160 Steeles Ave. West 

y CS/.mai ûim OMi [DOME 

  -0000 

416-535-8000 

Tony 
Martins 
de Homelife 

Galleria - 

Oferece-lhe bom 

serviço, honestidade e 

eficiência na compra e 

venda fia sua casa. 

David Costa 

& Associates 
ÎMwyersiAdvogttàos 

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

Uma firma de advogados prontos a 
defender os seus casos no Canada 

e em Portugal. 

O CENTRAL TICKET DEFENCE 

Defesa de todas as 
multas de conduçâo. 

A soluçâo dos seus prohlemas de 

transite e de assuntos familiares. 

861 College St., Toronto 

416-565-18S1 

•F m‘-ix 
m. 

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

"U-VIN” 416-652-0416 

VISO Shipping Inc. 
Trata do envio de carga para 
Portugal continental e Ilhas 

416-S33-S1S7 

Viseu (g) Electric Inc. 
Especiàlizados em artigos de 220 volts. 
416-531-3347 

896 College St.. TORONTO 

Labatt Brewers 
Fabricante da cerveja Carlsberg, 

a cerveja dos portugueses. 
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sem vertebras 

"...Paradoxalmente, lembrei-me dos 
versos de Camilo Pessanha, um poeta 
que, uma dezena de anos antes, outro 
poeta tinha revelado: -Também nunca 
ao acordar te procurei no leito 
Como à esposa sensual do Cântico dos 

Cânticos... 
Ri-me. Tinha o hàbito de flizer versos a 

' propôsito de tudo e de nada. Era 
conhecido por isso e os meus colegas 
troçavam de mim. 
Mas eu nâo me importava, porque sabia 
que SÔ A POESIA É CAPAZ DE 
EXPRIMIR O QUE, É, POR OUTRA 
FORMA, INEXPRIMfVEL. " 

Retire! este pequeno naco de prosa do livro 
"Leticia e o lobo Jupiter", do escritor 
Domingos Monteiro. 
Isto, porque, por "dâ câ aquela palha", surgem 
livros de versos vulgares na Comunidade 
cujos autores se auto-intitulam de poetas e 
poétisas, conforme o sexo de quem assina tais 
ediçôes. 
Nada tenho corn isso, mas custa-me sentir que 
esses "poetas" e "poétisas" nem sequer 
entendam o que é POESIA e a abismal 
diferença entre um pensamento profundo e 
original em relaçâo à vulgaridade de uns 
versos que rimam e pouco ou nada dizem... 
Hâ, até, alguns que chegam a atingir o 
ridiculo pela insistência corn que nos 

bombardeiam corn versos por atacado! 
Todos podem e devem extravasar o que lhes 
vai por dentro -nem sempre na aima!- em 
verso ou prosa mas, por favor, nâo se auto- 
intitulem poetas, nâo chamem poesia ao que 
escrevem, deixem que o POVO os promova se 
conseguirem chegarem até ELE. 
De outra forma sâo totalmente ineficazes e 
ridiculos os titulos que possam dar a si 
prôprios. 
"Presunçâo e âgua benta cada um toma a que 
quer"... mas nâo abusem! 
Escrevam... â familia e aos amigos. Depois se 
verâ...! 

JMC 

Olâ, gente divertida! 

Mais um fim-de-semana pleno de festas, 
particularmente, a tradicional festa do 
Senhor Santo Cristo que, felizmente, o 
tempo moderado que tivémos deu-nos a 
oportunidade de participar em grande 
sem receios de vento, chuva ou frio. Foi 
um fîm-de-semana em cheio, como se dia 
na giria. 
Mas nâo se relaxem, nem se preocupem, 
as prôximas semanas nâo ficam atrâs 
desta ultima... 

Por exemplo, Sâbado e Domingo, dias 10 e 11 de 
Maio, respectivamente, podem participar na 
grande peregrinâçâo a Mary Lake, Ontârio, em 
homenagem a Nossa Senhora de Fâtima, numa 
organizaçâo do Conselho Pastoral Português. As 
festas em Honra de Nossa Senhora de Fâtima, em 
Mary Lake, jâ fazem parte da nossa vivência em 
Toronto e arredores. Nâo faltem. 

Também, nâo faltem, este fim-de-semana em que 
se comemora o DIA DA MÀE, nos nossos clubes, 
associaçôes e parôquias. 
Por exemplo, o Portuguese Community Centre of 
Brampton realiza o Dia da Mâe, Sâbado, dia 11, 
corn um apropriado jantar a ser servido pelas 
19h00. 
O baile sera abrilhantado pelo conjunto "Além 
Mar". Surpresas para as mâes présentés. Réservas: 
905 459-3628. 
O Oasis Convention Centre vai realizar o Dia da 
Mâe, Domingo, dia 12, corn almoço e a presença 
de Lindomar Castilho. Animaçâo corn Os 
Panteras. Info: 905 891-7777. 
O Clube Português de Oshawa realiza o Dia da 
Mâe, dia 11, corn jantar e a presença do Duo SOM 
LUSO. Info: 905 729-9018. 

com os leitores 

|■^ltrhtgucsc (linmuumtlu (llenlrc nf liramplun 

Festa do Dia da Mâe 
Sâbado, II de Maio 

E, o PCCM comemora o Dia da Mâe, Domingo, 
dia 12, corn almoço e a presença de Nelo Silva & 
Critiana, uma dupla de sucesso. O Clube 
Português de Mississauga, no dia anterior, 
Sâbado, realiza o Baile do Sôcio, corn o conjunto 
Jovem Império. 

O First Portuguese C. C. Centre tem 2 posiçôes de 
trabalho de escritôrio para as férias de Verâo. Os 
jovens interessados devem enviar o seu résumé 
pelo Fax: 416 531-1997. 
As posiçôes em aberto têm a duraçâo de 12 
semanas, corn inicio a 10 de Junho de 2002. O 
salârio é de $6.85 por hora, corn 40 horas de 
trabalho por semana. 

Nos dias 18 e 19 de Maio, o Oriental Sports Club, 
de Cambridge, realiza duas grandes Touradas à 
Corda â Moda da Terceira, corn inicio pelas 
15h00. Bancadas corn segurança e esmerado 
serviço de comes-e-bebes. Info: 1 519 623-2020. 

Segunda-feira, dia 20 de Maio, as organizaçôes 
açorianas da grande Toronto, realizam o DIA 
DOS AÇORES, dia em que no Canadâ -por 
coincidência- se comemora o Dia da Rainha 
Victoria. 
O dia começa corn uma solene eucaristia em 
memôria dos açorianos jâ falecidos, na Igreja de 
Sta. Maria, às llhOO, celebrada pelo Rev. Padre 
Libôrio Tavares. Depois, pelas 13h00, almoço no 
Dundas Banquet Place, corn a presença de 
entidades oficiais portuguesas e canadianas. O 
orador do Dia dos Açores, vindo da Regiâo 
Autônoma, falarâ sobre o tema - "Identidade e 
Autonomia Açoriana". Bilhetes â venda em todos 
os clubes e associaçôes de raiz açoriana. 

Nos dias 24, 25 e 26 de Maio têm lugar as Festas 
da Irmandade da Santissima Trindade de 
Bradford. 
Sexta-feira, 24 de Maio, distribuiçâo das Pensôes 
aos Irmâos, pelas 15h00, na Bradford Arena. 
Sâbado, 25, baile corn o conjunto Português 
Suave. Domingo, dia 26, âs 14h00, Cortejo 
Tradicional acompanhado pela Banda do Senhor 
Santo Cristo. Saida da casa dos Mordomos, Lùcia 
e Joâo Raposo, corn regresso à Arena onde serâo 
servidas as Sopas do Divino Espirito Santo. 
Actuaçôes dos Ranchos Folclôricos de Brampton e 
Bradford e baile, corn o conjunto Português Suave. 
Info: 1-905-775-3063. 

Bom Dia da Mâe para todas as Mâes. 
Obrigado, mamâs. 

JMC 
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Senhor Santo Cristo dos Milagres 
Fé e tradiçâo, convivio e testa 

de 
seu 

e 

do 
do 

Portugal Square, zona 
circundante da Igreja de Santa 
Maria em Toronto, foi pequeno 

para albergar a multidao de fiéis que 
quiseram participar nas Testas do 
Senhor Santo Cristo dos Milagres, 
uma festa tradicional com mais de 
400 anos, uma festa ünica de fé e 

Hernâni Raposo e sen < 

pai “eternos” 
voluntàrios dos festa do 
Senhor Santo Cristo. 

encontro. 
Paralelamente as 
cerimônias religiosas, 
decorreram concertos 
pelas Bandas 
Filarmônicas convidadas 
e variedades corn artistas 
locals. Steve Medeiros e 
Conjunto Tipico de 
Francisco Gouveia. 

* Domingo, pelas 15h30, 
saiu a Procissâo do 
Senhor Santo Cristo dos 
Milagres, da Igreja 
Santa Maria, corn o 
habituai esplendor 
sortilégio. 
Aos lados 
formosissimo andor 
Senhor Santo Cristo, 
levado em ombros por 
devotos do Senhor, 
seguiam no vermelho das 
suas opas, homens 
crentes, jovens da la. 
Comunhâo, Estudantes 
das Universidades de 
Toronto e York, membros 
da Associaçâo do Senhor 

Santo Cristo e Sacerdotes. A Trente do 
andor, os Escuteiros de Sta. Cruz, 
Grupo de Anjos, Bandas de 
Brampton e de FIull, Coro de Santa 
Maria, Legiâo de Maria, Apostolado 
de Oraçâo e Associaçâo de Nossa 
Senhora de Fâtima de Sta. Maria. 
Ainda, caminhavam Anjos corn 

simbolos, corn as Palavras 
do Senhor e corn ECCE 
HOMMO. 
Atrâs do andor do 
Senhor Santo Cristo, 
gente em cadeira de 
rodas, Comissâo de 
Festas do Santo Cristo, 
Bandas de Sta. Helena e 
de London, os Pagadores 
de Promessas e, por fim, 
as Bandas de Santa Inès e 
de Santo Cristo. Uma 
Procissâo cheia de cor, 
corn muitas bandeiras, 
corn destaque para as do 

Vaticano, de Portugal e do Canadâ. 
Depois da imponente Procissâo do 
Senhor Santo Cristo, teve lugar num 
dos espaços exteriores da Igreja de 
Santa Maria, corn uma Missa campai 
e sermâo pelo Padre convidado, Jorge 
Amaro, acompanhado pelo Padre 
Libôrio Tavares e restantes Padres da 
Parôquia e convidados. 
Muita gente, umas rezando, outras 
convivendo, mas todas corn o ar de 
respeito que a imagem do Senhor 
Santo Cristo lhes merece. Dignidade 
absoluta. 
Depois, e corn a ajuda importante da 
meteorologia, decorreram as festas 
populares corn cocertos, müsica de 
dança e variedades corn artistas 

locais. Paralelamente, as habituais 
"barracas" de comes-e-bebes-mas- 
pagas, vendas de bijuterias, de 
cassetes e CD's. Uma farturinha, 
complemento importante das festas 
da nossa boa gente. 
Pronto, cumpriu-se a tradiçâo. 
Senti saudades do bom amigo 
Mariano Rego que, todos os anos, na 
sua opa vermelha, acompanhava o 
andor do Senhor Santo Cristo, corn 
aquele sorriso simples que sô ele 
tinha. Em determinado momento 
pareceu-me vê-lo... 
Corn O Senhor Santo Cristo todos os 
milagres sâo possiveis. 

JMC 

(4181439-0000 
0 ôàbiB du v&idadeha pizza 

que (az ümc&i àguu HU Ima! 

Promessas e müsiea. 
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Toronto 
11060undasSt.W. 
Tei:416 588 8597 

Toronto 
1502 Dupont St. 
Tel:416 533 7686 

Brampton 
135 Main St. N. 
Tel: 905 457 9090 

Hamilton 
281 Barton St. E 
Tel: 905 521 5635 

SOTTO 
ONDE AS PESSOAS CONTAM MAIS 

Torne-se cliente do SottoBank 

2002 Chrysler Sebrmg 
cortesia de Toronto Chrysler, 

O concessionàrio no coraçâo da comunidade 
*carro nâo exatamente como na fotografia 

Simplifique a sua vida 

Um banco novo... uma conta nova... um carro novo. 
Obtenha mais informaçbes em qualquer agência do SottoBank 

Abra uma conta ainda hoje...e habilite-se a Q^rihar 

Se ja é cliente do SottoBank, 
traga um amigo para abrir uma conta 

e ambos estarâo habilitados a ganhar. 
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Aborigine Les Saxby toca um instrumento nativo tradicional durante a cerimônia 
de comemoraçâo de 232 anos do descobrimento da Australia 

Aulas de Ponuguês 
para Adultes 
O First Portuguese Canadian 
Cultural Centre vai 
proporcionar aos interessados 
AULAS DE PORTUGUÊS 
PARA ADULTOS, as 
segundas e quartas-feiras, das 
IBhOO às 19h30. 
Mais informaçôes pelos 
telefones: 416 531-9991/72. 
O First Portuguese 
organizaçâo sem fins 
lucrativos- mantém aulas de 
Inglês, aulas de Português 
para estrangeiros, aulas de 
Cidadania e Centro da 

Terceira Idade. 
Recorda-se de novo que esta 
em movimento o "lo. Grande 
Encontro de Alunos e 
Professores da Escola do First 
Portuguese". 
Se foi aluno ou professor, 
contacte; 
Tel: 416 531-1647, ou 533-6667, 
ou 532-4598. 
E-mails: 
zecainvict@sympatico.ca, ou 
carmelol994@yahoo.com, ou 
ainda: omonteiro@visteon.com 
Dêem as mâos! 

ESCOLAS CATdUCAS 
Ensino de Português ameaçado 
O ensino de Português integrado no 
horârio escolar das nossas crianças 
esta em perigo! 
Chegou a vez de St.Anthony e St. 
Sebastian serem submetidas a uma 
sondagem. Se menos de 80% das 
familias nào responderem SIM ao 
ensino da Lingua Portuguesa, o 
programa vai sofrer o mesmo destino 

das seguintes escolas onde o 
Português deixou de ser ensinado: 
Pope Paul, St. Bruno, St. David, St. 
Luigi, Sr. Nicolas of Bari, St. Mary 
(Portugal Square), St. Raymond e St. 
Veronica. 
Os Conselhos Escolares têm uma voz 
forte junto da administraçâo escolar. 
Os pais portugueses sâo conhecidos 

por falta de participaçâo nas escolas 
dos sens filhos. Os pais e todos os 
encarregados de educaçào devem 
estar atentos ao que é decidido nas 
suas costas por outros que nào têm 
interesse algum em que a Lingua 
Portuguesa continue a ser ensinada. 
Saber linguas sô traz vantagens aos 
nossos filhos. Nào permita que 

decidam por si. Esteja atento. 
Responda ao inquérito. Informe os 
seus amigos e vizinhos do que se esta 
a passar na escola dos seus filhos. 
Exija ser informado. Exija o que é 
melhor para a educaçào dos seus 
filhos. Tem esse direito. 

Coligaçào Luso-Canadiana 

para a Melhoria do Ensino 

. JS /'/at 

Domingos Meat Packers Ltd 
Festas do 
Centro Cultural 
Português do 
Mississauga 

O unico matadouro português 
de sumos no Canada. 
Uma filial de Horacio 
Domingos Wholesale. Dia 11 Maio 

BAILE DO SÔCIO 

COM O CONJUNTO 

JOVEM IMPÉRIO 
'cmuigos 

INFO: 905-286-1311 

Tel: (4161762-5503 OU 1-800-935-4441 
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0 Grupo Folclârico da Associaçâo Migrante 

SCARBOROUGH LEXUS TOYOTA 
Os preços mais acessiveis 

■ Juros a partir de O,!)*)?! 
Facilidades de pagamento 

Veja porque razào a 
Scarborough Lexus 

Toyota, é a #1 em vendas! 

Francisco Santos 
O portugiiês que 
lhe dâ um serviço 
personalizado 
e eficiente. 

H 

Grande gama de carros 
usados corn garantia 

12000 Eglinton Ave. East Scarborough, Ont. MIL 2M7 

Tel: 416 751-1530 • Cell.: 416 219-1721 
ii-exus ®TOYOTAi 

de Barcelos federade 
Teve festa condigna a federaçâo do 
Grupo Foclôrico da Associaçâo 
Migrante de Barcelos Community 
Centre à Federaçâo do Folclore 
Português. Uma festa diferente, corn 
um ritual prôprio e corn a beleza 
que caracteriza este tipo de 
apresntaçâo püblica. 
A sala do Dundas Banquet Place 
encheu-se por completo, corn gente 

Eustâquio, Présidente de Direcçâo 
da ACAPO. Faltou, tendo 
justificado a ausência, por carta, o 
Cônsul-Geral de Portugal, Dr. Joâo 
Perestrello. 
Também por carta, o Présidente da 
Câmara de Barcelos, Dr. Fernando 
Ribeiro dos Reis, justificou a sua 
ausência e agradeceu o convite 
efectuado. 

Corn a mesa de apreciaçâo a postos, 
teve inicio a cerimônia da federaçâo 
do Grupo Folclôrico de Barcelos. O 
Grupo entrou no salâo sob forte 
aplauso e esperou a decisâo de 
actuaçôes, por intermédio dos 
Delegados da F.F.P., Maria do Céu 
Pereira, Antonio Pereira e Daniel 
Luis, corn interferências, sempre 
que necessârias, dos restantes 
membres da mesa, particularmente, 
a convidada D. Maria José Amaral. 
O Grupo Folclôrico de Barcelos 
dançou e cantou, corn müsica e sem 
ela, os responsâveis Carlos Miranda 

lidada à Associaçâo 1 ' 
Migrante de Barcelos, » 
ao Minho e ao folclore 
em gérai, que 
saborearam um 
suculento jantar e 
apreCiaram a cerimônia f 
da federaçâo do Grupo 
Folclôrico o corn todo o 
interesse e aplauso. 
Os convidados para 
apreciaçâo da federaçâo 
do Grupo Folclôrico da 
Associaçâo Migrante de 
Barcelos, foram: 
Maria do Céu Pereira, Antônio 
Pereira e Daniel Luis, Delegados da 
Federaçâo do Folclore Português; 
Norberto de Sousa, Présidente da 
Asssembleia Gérai da A.M.B.C.C.; 
Carlos Miranda, Présidente de 
Direcçâo da A.M.B.C.C. e Director 
Técnico do G.F.A.M.B.; D. Maria 
José Amaral, convidada de honra, 
madrinha do Grupo Folclôrico da 
Associaçâo de Barcelos em Toronto 
e Présidente do Rancho Folclôrico 
de Barcelinhos-Portugal; Rosa 
Sousa, Présidente do Conselho de 
Présidentes da ACAPO e Joe 

e Graça de Sousa foram 
"bombardeados" corn perguntas 
sobre trajes e cantares, razôes dos 
trajes, os porquês de dançarem 
descalços, as razôes de dançarem 
sem o acompanhamento musical, 
etc. De todas as perguntas se sairam 
razoavelmente bem. O Grupo 
dançou e cantou sempre a contento 
de todos e corn o brilhantismo a que 
jâ nos habituou. 
Assim, perante os Delegados da 
F.F.P., Carlos Miranda e Graça de 
Sousa assinaram o compromisso de 

Antonio Pereira, Maria José Amaral e, de 
pé, Carlos Miranda em plena convivio. 

respeitar as imposiçôes federativas 
corn base na defesa dos USOS E 
COSTUMES DE UM POVO. 
Um COMPROMISSO DE HONRA 
para respeitar e defender por todos 
os membros e apoiantes do agora 
federado Grupo Folclôrico da 
Associaçâo Migrante de Barcelos 

C.C., de Toronto. 
Para encerrar a cerimônia, o Grupo 
dançou e cantou, para alegria dos 
présentes. Ainda de registar as 
prendas oferecidas âs MÀES 
présentes no salâo. A Mâe mais 
idosa, D. Joaquina Figueiredo e â 
Mâe mais recente, D. Suzete 
Gonçalves, prendas especiais e, às 
restantes Mâes que se encontravam 
na festa, uma flor. Bonito e terno, 
parabéns! 
O Estandarte do Grupo Folclôrico 
de Barcelos vai embelezar-se corn 

muitas fitas simbolizando 
a data da federaçâo, por 
gentileza da Associaçâo e 
dos patrocinadores da 
festa, cuja imposiçâo das 
fitas terâ lugar em data 
prôxima. 
Por fim, a müsica para 
dançar, corn o DJ-Iris. 
Um convivio magnifico 
proporcionado pelas 
gentes de Barcelos. 
As nossas felicitaçôes aos 
responsâveis e 
componentes do Grupo 
Folclôrico da A.M. de 
Barcelos pela federaçâo 
conquistada, â Associaçâo 

de Barcelos pelo muito que tem 
feito em tâo pouco tempo e à D. 
Maria José Amaral, pelo apoio que 
tem dado ao folclore e, em especial, 
à Associaçâo de Barcelos. 
Obrigado! 

JMC 
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A Escola, 0 Sistema e os Nossos Anseios 
O curricula do Ontario e as Artes 
Compreender o curnculo escolar, 
sobretudo agora que se submeteu a 
uma reforma, corresponde a analisâ- 
lo por disciplina. Tern sido esse o 
nosso proposito desde que iniciamos 
estes artigos. A primeira disciplina a 
ser analisada neste documento é a 
que engloba as cinco disciplinas 
relacionadas as Artes. A semana 
passada apresentamos uma pequena 
introduçâo ao tôpico. 
Esta semana, analisaremos, embora 
resumidamente, cada uma destas 
disciplinas. 

O ensino nas Artes envolve os 
estudantes de uma forma intelectual, 
emocional, social e fisica através de 
uma variedade de estilos de 
aprendizagem, assim como do 
potencial de cada aluno. A aplicaçâo 
da teoria em pratica desafia o aluno 
a estabelecer paralelos entre o 
concreto e o abstracto. Enquanto 
disciplina agradâvel, as Artes sao 
intelectualmente rigorosas devido ao 
facto de envolverem a utilizaçâo de 
simbolos complexos que ajudam a 
estabalecer um meio de 
comunicaçào nâo-verbal. 

A educaçâo através das Artes 
permits ao aluno observar, 
interpretar, organizar e questionar 

todos os dados que se lhe deparam 
no dia-a-dia. Esta disciplina permite 
a qualquer pessoa registar, celebrar e 
transmitir a futuras geraçôes as 
histôrias, os valores e as tradiçôes 
pessoais e colectivas de cada cultura. 

O curriculo das Artes para os graus 9 
e 10 esta organizado em varias 
disciplinas, no entanto todas elas sào 
classificadas como “Open Courses”. 
(Para mais informaçâo sobre este 
nivel, consultar as ediçôes anteriores 
de O Milénio) Existem cinco 
disciplinas especificas consideradas 
Artes. Sâo elas a Dança, as Artes 
Dramâticas, Artes da Comunicaçào, 
Müsica e Educaçâo Visual. Cabe a 
cada escola - e segundo o interesse 
dos alunos - oferecer estas 
disciplinas em areas especificas. 
Assim sendo, para a disciplina de 
Dança, o curriculo reconhece o 
ballet, a moderna, o jazz e a 
composiçâo de dança, incluindo a 
coreografia. Nas Artes Dramâticas 
podemos encontrar a actuaçâo, a 
criaçâo colectiva e individual e a 
produçâo. Nas Artes da 
Comunicaçào existe a produçâo 
técnica, a fotografia e a produçâo de 
video. Quanto â Müsica. os alunos 
poderâo tirar liçôes na area vocal, 
instrumental e composiçâo musical. 

Mais de 10 anos no 
mercado da t:elecomunicaçâo 

Apoiamos a Salvation Army com org^Uio 

Oferecendo sempre o melhor para si! 

Começando coin 3^ para Portugal, 
oferecemos très plaiios 

Poittiit etnadi EUA 
Rio a 

S. Paulo fronça Itâlia tspanha^^ 
Piano P" .12“ .7“ .15' .8' .8' .8' 

Piano P* .10' 40“ .10“ .15' ,8' 

Plané ISI*.*! .9' .9f .9' .15' .O' .O' 

* Sem despesas mensais 
Corn despesa mensal 

Escolha o piano que mais o ajuda a POtJPAR 
nas suas chamadas de longa dîstância. 

Nâo hésité em contactar-nos, pois sé assim poderâ saher as grandes 
vantagens de nue beneficiarà 24 horas per dia, 7 dias da semana. 

HOràrïOSl 2" a (l* felra - 9am - 6pm • Sâbado e Domingo - lOam - 2pm 

Telefone jà: 1866-7274383 ou 905-619-2598 
FALAMOS PORTUGUÊS 

Finalmente, a Educaçâo Visual 
permite ao aluno abordar a 
escultura, a pintura, o desenho e a 
histôria da Arte. 

A avaliaçâo dos alunos 
dépende da aplicaçâo do 
conhecimento que estes 
vâo adquirindo ao longo 
do ano e que vâo 
demonstrando nos 
trabalhos manuais e 
escritos. Tal como 
acontece em cada 
disciplina - seja na escola 
elementar, seja na 
secundâria -, o professor 
tem uma avaliaçâo 
especifica aprovada pelos 
directores escolares que abrange 
todas as âreas de aprendizagem e 
aplicaçâo de cada matéria. Assim 
sendo, as disciplinas de Artes 
contêm très conteùdos: o teôrico, o 
creative e analitico. Cada uma das 
disciplinas utiliza métodos distintos. 
Por exemple: a educaçâo visual 
procura explorar o pormenor 
expressive daquilo que nos é dado 
observar e desenhar o que 
utilizamos. Neste curso, a literacia 
visual expande-se para transformar o 
observar em visâo, o traduzir a 
realidade em simbolos e ligaçôes. 
Por isso, se o seu filho chegar a casa 
corn um desenho para fazer, nâo o 
critique, nem pense que ele sô dévia 
de ir para a escola para 1er e escrever. 
Através do desenho, o aluno também 
estâ a aprender a explorar o campo 
da leitura, da escrita, mas sobretudo 
da aprendizagem. 

Tal como acontece em todas as 
disciplinas, cada uma das que 
constituem as Artes tem exigências 
especificas. A Dança utiliza o 
movimento como forma de 
expressâo, assim como o “material 
escolar” é o corpo humano. O 
documento curricular baseia-se na 
técnica que, por sua vez, coloca 
enfase nos factores de ordem 

psicolôgica e de segurança. As 
Artes Dramâticas proporcionam ao 
aluno a oportunidade de assumirem 

e desempenharem papeis 
para criar e representar 
mundos imaginativos, ao 
mesmo tempo que 
aprendem a conhecerem-se 
a si prôprios e ao mundo 
que os rodeia. A Artes da 
Comunicaçào incluem a 
informâtica como veiculo 
de criaçâo de novos 
trabalhos que sào uma 
continuaçào do trabalho 
manual. Na Müsica, o 
aluno aprende a explorar, 
a compreender e a apreciar 
a müsica e os seus 

elementos de uma maneira mais 
profunda. Através da müsica, os 
alunos entram em contacto corn 
diversas culturas, o que permite a 
compreender e a aprender melhor o 
contexto cultural de cada ser 
humano. Finalmente, na Educaçâo 
Visual, a preocupaçâo do professor 
é poder transmitir ao aluno a 
capacidade de desenhar o mundo 
que o rodeia. A parte de anâlise é 
muito importante nesta disciplina 
devido ao facto de o aluno ter que 
examinar os elementos, as 
estruturas e as ideias que 
contribuiram para que grandes 
génios chegassem às interpretaçôes, 
aos julgamentos e às conclusôes que 
fizeram de cada obra de arte. Este 
aspecto estâ subdividido em duas 
categorias; o processo critico pelo 
quai se consegue chegar a 
deter minadas conclusôes; e o 
processo estético, um sistema de 
investigaçào através do quai se 
examina o valor artistico. 

Caso ainda restem düvidas sobre 
este aspecto curricular, poderâo 
entar em contacto corn o director 
escolar ou, se preferir, entre em 
contacto corn o jornal Milénio. 
Procuraremos dar uma resposta de 
imediato. 

0 filho ao peito aconchega 

No coraçào o aquece 

Por mais que eu diga nâo chega 
Para aquilo que ela merece 

dm filho para ser feliz 

Ama a sua màezinha 

Faça 0 mesmo que eu fiz 

Sempre enquanto tive a minha 

Hull, Quebeque 

Jâ 0 ama loucamente 

Mesmo antes de nescer 
Esse ser Undo inocente 

Que é um ser do seu ser 

Uma Mae é uma Sariia 

Tanto que ela nos ama 
Quantas vezes se levanta 

P'ra ver se o filho esté na cama 

Se nâo esta por ele espera 

Corn enorme paciência 

Esse filho que dégénéra 
Por nâo dar obediência 

Hâ pouco tempo perdi 

A minha querida Màe 
O vazio que senti 

Nâo 0 desejo a ninguém 

Amei-apor dentro eporfora 

Antes de irp'rà eternidade 

Apenas me resta agora 

Ckorà-la corn saudade 

A Mae i um tesouro 

Tenho a minha na garganta 

Tinha um coraçào de ouro 
E a aima duma Santa 
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O Vereador Mario Silva 
organizou um dia de limpeza 
em 4 parques na area 
municipal que représenta. 
O dia teve inicio pelas lOhOO 
da manhâ corn a limpeza do 
Dovercourt Park onde 
moradores e j ovens que 
habitualmente frequentam o 
Dovercourt Boys and Girls 
juntaram esforços para limpar 
O parque. 
Pelas llhüO a Associaçào de 
Négociantes da Bloor juntou-se 
ao vereador para limpar o 
Margueretta Park. 
Pelas 12h00 foi a vez dos 
escuteiros da Igreja de Santa 
Cruz assim como outros 
jovens que estavam no parque 
a juntarem-se ao movimento e 
limparem o Dufferin Grove 
Park e ainda preparar o campo 
de futebol para a prâtica do 
desporto, que apôs a passagem 
do Inverno fica sempre corn 
uns buraquitos a mais. 
Os jovens dos Toronto Eagles 
e alguns pais trabalharam e 
divertiram-se a limpar o 
Wallace Emerson Park entre 
as 13h00 às 15h00. 
Um dia em cheio, onde muitos 
moradores da Davenport 
deram o seu contributo e 
exemplo para uma cidade 
mais limpa. 

Dia de limpeza em Terente PRAIA DA VITdRIA'2002 
de 2 a 12 de Agoste 
o Grupo de Amigos da Praia da 
Vitoria, Tony Rodrigues, Bernardino 
Neto, Luciano Pereira, José Luis 
Penim, Paulo Lima, José Manuel 
Pereira, Luciano Pereira, Luciano 
Sousa, Vivelino Silva, José Silva, 
David Correia, José da Silva (MC), 
Adalberto Vieira, José Almerindo, 
Joào Aguiar, Prancisco Barbosa e 
Jorge Leal (espero nâo ter esquecido 
ninguém...), organizaram o seu anual 
Jantar-convivio corn a presença da 
Dra. Teresa Quadros, em 
representaçâo do Présidente da 
Câmara da Praia da Vitôria, José 
Fernando Dinis Gomes -que nào 
poude deslocar-se-, e de elementos da 
Comissào de Lestas do Concelho - 
festas que terâo lugar de 2 a 12 de 
Agosto-, Carlos Armando da 
Costa/Presidente; Armando 
Santos/Vice-Presidente e Carlos 

Parreira-responsâvel pela Feira 
Gastronômica. 
O jantar-convivio decorreu no salâo 
de festas da Casa do Benfica de 
Toronto corn toda a animaçâo e 
vibraçào por parte do Grupo de 
Amigos da Praia da Vitôria e seus 
parceiros de saudade, bem 
acarinhados pelos convidados que se 
deslocaram da Ilha Terceira para 
participarem no convivio praiense. 
Actuaram na festa, os artistas locais 
Décio Gonçalves, Steve Medeiros e 
suas bailarinas e Joâo Marques. Som 
e luz a cargo do E)J-Gary Marques. 
Um dos amigos de Ottawa, présenté 
na festa, ganhou a viagem à Florida, 
oferta de Bento's Travel. 
Tudo a postos para, se possivel, se 
juntarem de novo na Praia da Vitôria, 
de 2 a 12 de Agosto de 2002. 
Felicidades. 

Grande campanha... 

CHEV 

Juros de 1.9%, durante 
5 anos na maior parte 
dos modèles de 2002 

Cavalier 20014 portas, demonstraçao 

(venda a dinheiro) 1 

EABNIHG CUSTOMIR TRUSTA COMPIRENCE SINCE 1945 
Web: www.westyorkchev.com • E-maii: service@westyorkchev.com 

a 

Og 

EGLINTON 

ST. CLAIR 

1785 St. Clair Ave. W. I4i6i 656-1200 
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As opiniôes expressas por Matetis Machado nào reflectem as opiniôes do jornal O Milénio. 

Visite-as na Galeria Shopping Centre, 
na Dufferin e Dupont em Toronto 

Présidente Chissano 
fora do case Moderna 

JONAS Savimbi, o lider histôrico da 
UNITA, morreu exactamente hâ dois 
meses e seis dias mas nào hâ düvida 
de que continua a provocar énormes 
«estragos» ao MPLA. A descoberta, 
logo apôs a sua morte no Moxico, de 
um caderno de apontamentos 
contendo informaçôes relativas a um 
suposto envolvimento de figuras da 
nomenclatura do regime angolano e 
da oposiçào no apoio logistico às suas 
tropas, na compra e venda dos sens 
diamantes, no fornecimento de 
combustivel e no branqueamento da 
sua imagem, esta a abalar os meios 
politicos locais. 
Nestas anotaçôes, elaboradas pelo seu 
prôprio punho, segundo fonte dos 
serviços secretos de Luanda, estarâo 
registadas diversas compensaçôes 
financeiras garantidas pelo falecido 
lider da UNITA a governantes, 
parlamentares, membros das FAA, 
empresârios e jornalistas, em troca de 

diverses «favores». 
Mas Savimbi nào ficou por aqui. De 
acordo corn a mesma fonte, terâ 
registado também no seu bloco o 
nome de dirigentes estrangeiros nos 
quais se incluem varies chefes de 
Estado africanos que jâ haviam sido 
mencionados no relatôrio do comité 
de sançôes das Naçôes Unidas 
elaborado pelo canadiano Robert 
Follwer. Também sâo tidas como 
estando citadas nos referidos 
apontamentos distintas 
personalidades politicas portuguesas, 
francesas, belgas e sul-africanas. 
Segundo apurâmes, o veto imposte à 
divulgaçâo do nome dessas 
personalidades foi pessoalmente 
ordenado por Eduardo dos Santos. 
«O Présidente nào quer que se 
publique nada a esse respeito para 
nào provocar perturbaçôes politicas 
internas, nem criar instabilidade em 
certos paises» - justificou uma fonte 

da Presidência angolana. 
Mas nem por isso tem sido fâcil ao 
MPLA livrar-se desta verdadeira 
«batata quente». A «fuga de 
informaçâo», que partiu dos prôprios 
serviços de segurança, na posse dos 
documentes apreendidos, provocou 
uma onda de indignaçào entre 
sectores libérais do MPLA que 
exigem agora a revelaçào do nome 
dos alegados colaboracionistas de 
Savimbi. Diogenes Boavida, uma das 
réservas morais do MPLA, foi o 
primeiro a destapar o véu depois do 
semanârio «Angolense», nào 
controlado pelas autoridades, ter 
publicado um fac-similé, retirado dos 
documentes de Savimbi, que dâ conta 
de um pedido de apoio financeiro 
formulado pelo présidente do PDP- 
ANA, Mfulupinga Landu Victor. 
Entretanto, o ministre português dos 
Négociés Estrangeiros passou por 
Luanda, para uma visita de dois dias, 
a sua segunda deslocaçâo 

internacional desde que tomou posse 
(a primeira foi, na passada semana, a 
Bruxelas) o que dâ o torn em relaçâo 
à importância de Angola para a 
diplomacia portuguesa. 
Martins da Cruz quer acentuar uma 
certa «diplomacia econômica» e 
levarâ uma mensagem de Durâo 
Barroso para Eduardo dos Santos. 

MM 

A Procuradoria-Geral da Repüblica 
(PGR) esclarece que "do processo 
presentemente em julgamento 
envolvendo ex-dirigentes da 
Universidade Moderna foram 
extraidas certidôes que originaram 
dois processes de inquérito, à partida 
destinados a investigar ilicitos 
aflorados no processo ora em 
julgamento e relatives a trâficos, 
designadamente de armas", référé 
uma nota enviada à comunicaçào 
social. 
O colectivo de Juizes responsâvel pelo 
processo principal do caso Moderna 
tinha jâ negado a existência de 
qualquer referência ao nome de 
Joaquim Alberto Chissano no 
processo em julgamento no Tribunal 
de Monsanto, desde 10 de Abril. Em 
relaçâo aos processes autonomes, o 
colectivo nào prestou 
esclarecimentos. 
A resposta ao requerimento do 
Présidente moçambicano surgiu na 
sequência de acusaçôes feitas a 
Chissano no passade dia 1, em 
Maputo, pelo deputado da Rename/ 
Uniào Eleitoral. 
A PGR vem agora esclarecer que o 
nome do chefe de Estado de 
Moçambique nào consta igualmente 

PV 
lŸaoe.Ue.Ÿs 

Happy Travellers estâ a 
comemorar 10 anos 

de bons serviços à 
Comimidade. 

Por isso, todos os clientes 
que usem os serviços de 

Hsqjpy Travellers em 2002 
habilitam-se a um sorteio de 

très (3) viagms a PortugaL 

Ao fim de 10 
anos, a Fernanda 

e a Cristina 
continuam a servir 

os sens clientes 
corn o mesmo 

carinho como se 
fossem ainda os 

primeiros. 

dos processes autonomes extraidos 
do caso Moderna. "Em nenhum 
desses processes instaurados, com 
base nas aludidas certidôes, é alguma 
vez referenciado o nome de Joaquim 
Alberto Chissano", esclarece o 
comunicado da PGR. 
A Procuradoria cita ainda o Côdigo 
do Processo Penal para adiantar que a 
fase de segredo de justiça em que se 
encontram estes processes "nào 
prejudica a prestaçào de 
esclarecimentos püblicos quando 
necessârios ao restabelecimento de 
verdade e sem prejuizo para a 
investigaçâo, a pedido de pessoas 
publicamente postas em causa". 

MM 
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Comunidade 
Semana Cultural Madeirense 
De 10 a 10 de Maio, o Canadian Madeira Club-Madeira House Community i 
Centre, com palestras, exposiçôes, müsica, fblclore, variedades e fado. Destaque | 
para as comidas tipicas madeirenses, especialmente, espada prêta e espetadas. I 
Info: 416 533-2401. | 
Em relaçâo às excursôes a New Bedford e a Montreal, em Agosto, os interessados } 
devem contactar Olivia Abreu: 416 531-5307. | 

5ext:a-feira, dia HO | 
-Noite de Fados no First Portuguese, com o Rilhas, Fernanda Dinis, Porfirio I 
Ribeiro, Mario Jorge e Flaviano. O iantar serea servido pelas 10h30. Réservas: | 
416 531-0071. j 
-Confrência de Imprensa na Casa do Alentejo, às 20h00, sobre a construçâo da | 
Galeria Alberto de Castro. | 

I 

Sabado, dia H H 
-Dia da Mae na Casa das Beiras de Toronto. Jantar e baile com o conjunto Os | 
Viriatos. I 
-Bade do Dia da Mae, no Lusitânia de Toronto. Baile com o DJ-Sounds Good. | 
Info; 416 532-3501. j 
-Festa do Dia da Mae, no SCB-Arsenal do Minho. Jantar, müsica com o DJ- | 
Nazaré Praia e variedades com artista local. | 
■A Comissâo de N. Senhora da Luz, da Igreja de Sâo Mateus, realiza a Festa da | 
Mae. Jantar, supresas para as mâes e baile com o corqunto "Pai e Filhas". | 
-Festa do Dia da Màe no Portuguese Community Centre de Brampton. Jantar e 
baile. | 
-Celebraçâo do Dia da Mae na Casa do Alentejo, com jantar, muita animaçâo 
com grupos da Casa e baile. Prémios. 416 537-7766. | 
-4o. Jantar do Divino Espirito Santo na Casa dos Açores. Havera arremataçôes e \ 
matança do Porco à Sâo Miguel. 416 603-2900. j 
-Reza do Terço em Honra de Nossa Senhora de Fatima, no Vitoria de Setübal de | 
Toronto, de preparaçâo para a excursâo do dia 12 de Maio a Fâtima Shrine, USA. I 
Bufete e müsica. Entrada gratis. I 
Jantar e baile dedicado às Mâes, no Angrense de Toronto. Variedades corn Décio | 
Gonçalves e o Carteiro. Müsica para dançar. | 
-Angariaçâo de Fundos para AIDS/SIDA ANGOLA, no Maltese Canadian | 
Society, 235 Medland St., a norte da Dundas. Informaçôes por intermédio de j 
Pancha; 416 598-0759. I 

I 

Oomingo, dia HS | 
-A Casa dos Poveiros realiza a festa do Dia da Mae e do Aniversârio do Rancho J 
Infantil. Parabéns aos mais jovens! Actuaçôes do rancho, de Porfirio Ribeiro e | 
müsica corn o EJ-Iris. Esta festa do poveiros terâ lugar na St. Clair Church, com I 
inicio às 12h30. Info: 416 588-1797. j 
-A Associaçâo Cultural do Minho realiza a festa do Dia da Màe. Depois do | 
almoço, variedades corn talento da casa. | 
Info: 416 781-9290, ou Suzy; 416 261-1396. | 
-Festa do Dia das'Màe da Casa Cultural de Vila do Conde, no Europa Catering, i 
Jantar, variedades corn Otilia de Jesus e Steve Medeiros e baile com o DJ-Crazy | 
Sounds. 416 653-6227 I 

Sàbado, dia H 8 I 
-Cantigas ao Desafio na Missâo Catôlica do Espirito Santo, em Hull, com Gil | 
Rita, Ildeberto Ferreira, Ildeberto Santos e José Eliso Moniz. | 

Oomingo, dia H8 
-Exppsiçâo de Selos, Moedas e Notas, no Canadian Madeira Club-Madeira House | 
Community Centre, no encerramento da Semana Cultural Madeirense. | 
Info: 416 294-9266. I 

CStZiZ S Martial Arts 

1743 St. Clair Ave. 
576 Rogers Rd. • Keell/Rogers 

Valter Silvestre, 
o Mestre de 
Artes Marciais 
da comunidade 
portuguesa 

Silvestre’s 
Martial Arts 

vai estar presente 
no Summerfest 2002 

da Cirv radio nos 
dias 15 e 16 de Junho. 

416>656*5554 
416*534*5497 

SlNIX-SEUBIII. 
Eo IM rilU ifSIM E HEimiL 

151 Semana Cultural Madeirense 
Na sede-social do Canadian Madeira 
Club-Madeira House Community 
Centre terâ lugar de 10 a 19 de Maio a 
"15a. Semana Cultural Madeirense", 
com palestras, exposiçôes de artesanato 
e bordados, müsica, filmes, folclore, 
fado, variedades com artistas locais e, 
diariamente, com a saborosa 
gastronomia madeirense, com saliência 
para a Espada prêta e as Espetadas à 
maneira. 
-Sexta-feira, dia 10 de Maio, às 20h00, 
ABERTURA OFICIAL da Semana 
Cultural com a cerimonia do hastear das 
bandeiras e a entoaçâo dos hinos. 
Segue-se urn M.ADEIRA DE HONRA’ 
aos convidados e présentes. Actuaçôes 
do Rancho Infantil da Casa da Madeira, 
do müsico e intérpretejorge Carvalho & 
filho e, ainda. Décio Gonçalves. 
Entrada gratis. 
-Sabado, NOITE DA MADEIRA, com 
jantar às lOhOO. Actuaçôes dos artistas 
Rui Marques, Jorge Carvalho & Filho, 
Décio Gonçalves, Joâo Neves e Rebeca. 
Nâo-sôcios: $18., Sôcios: $15. e crianças 
até aos 12 anos: $5. dôlares. 
-Domingo, DIA DA MÀE, às 17h00, 
convivio, apresentaçâo do filme "F'esta 
da Flor'2002". Cozinha regional. Müsica 
a cargo do EJ Jorge de Carvalho. 
Entrada gratis. 
-Segxinda-feira, 13 de Maio, às 18h00, 
DIAS DOS CONCELHOS do Funchal, 
Câmara de Lobos e Ribeira Brava. 
Müsica corn o EJ Jorge de Carvalho e 
apresentaçâo do filme "Carnaval na 
Madeira'2002" e serviço de cozinha 
regional. Entrada grâtis. 
-Terça-feira, dia 14, corn inicio às 18h00, 

NOITE DOS CONCELHOS de Ponta 
do Sol, Calheta, Porto Moniz e Sâo 
Vicente. Filme "Aldeia da Paz", müsica e 
serviço regional com destaque para o 
Cozido à Madeirense, $10. dôlares por 
prato. Entrada grâtis. 
-Quarta-feira, dia 15, 18h00, DEA DOS 
CONCELHOS de Santana, Machico, 
Santa Cruz e Porto Santo. Müsica, 
apresentaçâo do filme "Encontros da 
Eira" e actuaçào do Rancho Folclôrico 
Cantares e Bailhares de Sâo Miguel. Nâo 
percam o Macarrâo corn Chouriço. 
Entrada grâtis. 
-Quinta-feira, dia 16, DIA DA 
CRLANÇA. Müsica e CONCURSO DE 
DESENHO E PINTURA, Palhaços e 
surpresas. Actuaçào do Rancho "As 
Tricanas". Cozinha regional. Entrada 
grâtis. 
-Sexta-feira, NOITE DAJEJVENTUDE, 
corn o EJ-Steve da Silva/Electro Sound. 
Cozinha regional. Entrada grâtis. 
-Sâbado, NOITE DE FADO, corn 
Luciana Machado, Humberto Silva e 
Guida Figueira, acompanhados por 
Manuel Moscatel e Januârio Araüjo. 
Jantar: Caldo verde e Bacalhau no 
Forno. Nâo-sôcios: $18., Sôcios; $1,5. e 
crianças até aos 12 anos: $5. dôlares. 
-Domingo, fecho da Semana Cultural 
corn exposiçâo de MOEDAS, NOTAS 
E SELOS, organizada pela Secçâo de 
Filatelia, Notafilia e Numismâtica do 
Sporting C.P. de Toronto. 
Informaçôes e réservas: 416 533-2401, ou 
65fk5959. 
Conheçam melhor a Madeira e os 
Madeirenses na 15a. Semana Cultural 
Madeirense. Conheçam e divirtam-se! 

ERVANÂRIA VITÔRIA inc. 
PRODUTOS NATÜRAIS E MEDICINA HOMEOPATICA 

\^isite-nos no 920 Dundas Street West 
iclefone: (416) 603-7978 

uma cntrcvi^ta cam o Natiiri^Us Homcapaîn 
Aiitâni(y Mcdeiro>, jt'i coin uiuitoa nno^ tic cxperièciit, 
tjiic o podmi njudcir mi sohi^àa don nciin problcimis. 
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CRÔNICA À DISTANCIA 

Os Caminhos de uma PoHtica Nova 
O Partido Social Democrata da 
Madeira/Partido da Autonomia, apôs 
as liltimas eleiçôes autârquicas e 
legislativas, mas sobretudo em sétimo 
mandate consecutivo no Governo da 
Regiào desde o inicio do regime 
autonomico, apresenta-se numa 
situaçâo invejâvel e inigualada no seio 
dos regimes democraticos europeus. 
Viu-lhe serem eleitos mais de dois 
terços dos Deputados do Parlamento 
regional. Ganhou quatre dos cinco 
Deputados do circule do Parlamento 
nacional. Tem o ùnico Deputado pela 
Madeira no Parlamento Europeu. 
Detém maioria absoluta nos ôrgâos de 
todas as Câmaras Municipals do 
arquipélago. Foi escolhido para 
dirigir cinquenta das cinquenta e 
quatre Freguesias. 
E realce-se que de uma recuperaçâo se 
trata, pois a meio do percurso destes 
vinte e seis anos contitucionais, os 
resultados jâ foram menos 
expressives, embora sempre robustes. 
O que demonstra a independência do 
nosso eleitorado face a cada momento 
eleitoral, pois, na Madeira, o 
candidate presidencial da “esquerda”, 
Jorge Sampaio, derrotou o candidate 
apoiado pelo PSD. 
Isto significa que o PSD 
Madeira/Partido da Autonomia, ao 
fiin de vinte e seis anos consecutives, 
conseguiu manter sempre uma 
confiança sôlida do Povo Madeirense. 
E apesar das situaçôes politicas e de 
comunicaçâo social hostilemente 
montadas em Lisboa contra nos, 
apesar da guerra fortissima de parte 
da comunicaçâo social da Madeira, 
apesar das permanentes dificuldades 
financeiras da Regiào Autônoma, 
apesar do desesperante atraso do 
arquipélago quando os sociais- 
democratas assumiram 
responsabilidades püblicas. 
Sejamos realistas. Atingir mais do 
que onde se chegou, é politicamente 
impossivel. 
Sera isto, motive para o PSD 
Madeira/Partido da Autonomia, 
deslumbrado, deixar cair os braços e 
se desleixar? 

Pelo contrario. 
Vejamos estes anos. Os sociais- 
democratas, no pôs-25 de Abril, 
posicionaram-se logo como «partido 
dominante» porque, contra os ventes 
que imperavam, lutaram 
abnegadamente para demonstrar ao 
Povo Madeirense o certo das suas 
posiçôes. E demonstraram-no coin 
resultados e corn os frutos do combate 
autonômico. 
Depois, nos doze anos em que os 
resultados eleitorais foram um pouco 
abaixo dos do inicio e dos de agora, os 
sociais-democratas nào se limitaram a 
defender memôrias recentes, nem o 
bastante que mantinham. Pelo 
contrario, bateram-se aguerridamente 
até chegar, de novo, ao nivel actual, 
apesar do desgaste normalissimo do 
tempo. 
Bateram-se no debate de opiniôes, no 
quai geralmente estavam em minoria 
no acesso à Opiniâo Püblica e, 
sobretudo, bateram-se sobre o terreno, 
denoadamente, num autêntico 
frenesim dinâmico de mudar a 
Regiào, de aproveitar a Uniâo 
Europeia e de construir a Madeira 
Nova, assentes doutrinariamente no 
primado da Pessoa Humana, da 
autonomia politica do territôrio e de 
um Keysenianismo, 
simultaneamente anti-marxista e 
anti-liberal. 
Perceberam que a longevidade do 
poder, corn mais ou menos 
expressâo, ganha-se em esse poder se 
afirmar sujeito de mudança 
permanente, fazer obra, nào pactuar 
corn promessas irrealizâveis, 
defender a Madeira a qualquer preço, 
contra tudo e contra todos, enjeitar o 
«politicamente correcte», nào se 
impressionar corn a opiniâo dos 
adversârios. Estes caidos numa 
preguiça, à espera da «sua» 
comunicaçâo social, optando por um 
discurso negative, mescla de 
colonialisme corn catastrofismo e 
sinistrose, sobretudo incompetentes 
ou de «interesses» claramente 
identificados, tornados compo para o 
triunfo de mediocridade que isola e 

EXPO 2000 
A garagem que Ihe oferece um serviço complete 

EXPERIÊNCIA E HONESTmADE AO VOSSO SERVIÇO 

Estimativas gratis 

TeiyFait 416-533-2439 

2612 SL Clair Ave. W 
(esquîna corn a Jane SU 

Toronto, Ont. M6H4B9 

das patologias psiquicas 
que a comunidade 
facilmente détecta. 
E agora? 
O PSD Madeira/Partido da 
Autonomia nào pode 
abrandar. 
Hâ um novo desafio para 
ganhar. Manter o nivel de 
resultados eleitorais a que 
chegou. O que vai implicar 
muita luta, muito esforço. 
Hâ mais qualidade de vida 
para conquistar. Muita 
coisa a realizar. Um 
«contencioso das Autarquias» para 
ser resolvido, numa luta anti- 
colonialista para a quai nos tentarào 
provocar em termos muito duros 
para todos nos. Se calhar, mesmo 
muito duros... 
Continua a ser «hora de combate». 
Nào podemos aburguesar. 
Alguns analistas, por esse mundo 
fora, que falam do «cansaço» em 
relaçâo aos politicos, esboçam por 
vezes as mais ridiculas tretas. Fogem 
a reconhecer que as Direitas e as 
Esquerdas que falham, é sobretudo 
pelo seu aburgesamento, 
conformismo na satisfaçào corn o que 
jâ esta, camuflado por mais ou menos 
oratôria. 

E quando me dizem vir ai 
«movimentos novos» de 
contestaçâo, por causa do 
«ambiente», da 
«globalizaçào» ou outra 
panaceia qualquer, farto- 
me de rir. 
Estes movimentos também 
camuflam um estatuto 
burguês, pessoal ou de 
grupo, ou entâo trata-se do 
taticamente novo, mas 
sempre velho, discurso 
marxista, adaptando às 
novas circunstâneias. 

Ora, os povos, excepto os 
«desesperados», querem a Liberdade. 
Pelo que nào vejo ameaçados os 
diversos sistemas democrâticos 
representativos, mas sim doentes por 
causa de lôbis e corporativismos - 
reacionârios - que se sobrepôem à 
autoridade democrâtica do Estado. 
O regime democrâtico cura-se e 
ganhamo-lo, mediante um firme 
liderar da dialética da mudança 
permante. Mesmo contra os que se 
dizem «progressistas» para disfarçar 
as respectivas ambiçôes e 
comodidades burguesas, das quais faz 
parte o culto do «ego», banhadas em 
doutrinas que sào absurdas ou erro 
ciendfico e ranço da Histôria. 

A,H,I P. Mamber A.D.P 

MIGüORA t TUOI INDtCi D'ASCOLTQ  

I>OMENICO COSENTÏNO. H i s 
SPECIAüSTA APPAREGCHI AUDmVI 

OUVIR é uma prenda preciosa. Infelizmente, 
a poluiçào sonora, algumas doenças e a passagem 

dos anos de vida, vào destruindo o sistema auditivo. 

Nos tempos que correm podem surgir sérias consequêneias a quem 
nào OUVE bem: impossibilidade de ouvir tocar campainhas, 

perturbar os outros por ter o volume do radio ou da televisào muito 
alto, e nào ouvir convenientemente as palavras que se lhe dirigem. 
Estes apenas alguns pequenos inconvenientes que, num future mais ou 
menos proximo, podem provocar desvantagens e isolamentos. 

Hâ 15 anos que UDI Hearing serve 
corn sucesso aqueles que procuram 

os seus serviços. A companhia tem 
especialistas que avalia corn exactidào 
os problemas auditives dos pacientes. 

Faça uma consulta na UDI Hearing | 
livres de obrigaçôes. no: f 

540 College St | 
Suite #402 Toronto, Ont I 

BLOOR 
N 

COLLEGE 

S6 tem que visitât UDI, para um simples e râpido 
teste para saber o que précisa e viver melhor. 

K:y4pZûiyaite esta o^ottuni^a2a. 
De Segunda a Sexta, das lOam às 5pm e, aos Sâbados, das Warn à Ipm. 
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Dr. luis Moura Sobral 
catedratico de Historia de Arte 
Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique 

É de uma simplicidade extrema. 
O Professor Dr. Luis Moura Sobral, 
catedratico de Historia de Arte na 
Universidade de Montreal, foi 
condecorado com a insignia de 
Grande Oficial da Ordem do Infante 
D. Henrique, em cerimônia que 
decorreu na Embaixada de Portugal, 
em Ottawa, presidida pelo 
Embaixador de Portugal, Dr. José 
Pacheco Luiz Gomes. 
Depois de um breve diâlogo e das 
nossas felicitaçôes, registâmos as 
impressôes do Dr. Luis Moura Sobral 
sobre o acontecimento que o 
apanhou de surpresa mas que o 
deixou muito feliz. 

JMC - Começamos por felicitâ-lo, Dr. 
Luis de Moura Sobral, da 
Universidade de Montreal, por acabar 
de ser nomeado Grande Ofîdal da 
Ordem do Infante D. Henrique. A 
comunidade de Toronto nâo tem 
grande conhecimento do trabalho que 
tem desenvolvido em Montreal e, por 
isso, pergunto-lhe se poderia, 
resiunidamente, dizer-nos ao que se 
dedica no seu dia-a-dia. 

anos, tem estado relacionada a 
Portugal, corn exposiçôes e colôquios. 
Nestes colôquios priveligio, acima de 
tudo, o Barroco português porque 
tem sido a minha area priveligiada. 
JMC - Neste momento, prépara 
algum trabalho? 
L.M.S. - Sim. Estou a preparar uma 
exposiçào para o Museu Nacional de 
Arte Antiga, em Lisboa. A exposiçào 
deveria ter sido apresentada este ano, 
mas devido a questôes orçamentais e 
ao tratamento de quadros - algo 
muito complicado - a primeira 
exposiçào sobre a pintura portuguesa 
no século XVII sera, segundo 
pensamos, para o proximo ano. 
JMC - A sua ârea permite-lhe 
contactos corn departamentos de 
Português das univesidades 
canadianas onde a lingua portuguesa 
é lecionada? 
L.M.S. - Nào porque, devido à minha 
àrea ser a Historia da Arte, nào estou 
directamente ligado a esses 
departamentos. De maneira que 
tenho alguns contactos em Québec, 
embora nào existam muitos 
departamentos de português naquela 

Dr. Luis M. Sobral - Vivo hâ 32 anos 
em Montreal e comecei a trabalhar, 
desde que cheguei, na minha ârea de 
especializaçào. O meu primeiro 
trabalho foi no modelo das Belas 
Artes, como conservador, onde 
permaneci durante quatro anos. 
Depois acabei o meu doutoramento e 
logo de imediato fui para a 
universidade, onde permaneço desde 
1976. Essencialmente, tenho-me 
dedicado à Historia da Arte 
Portuguesa, corn imensas ligaçôes a 
Portugal, ao Brasil e ao meio 
internacional das comunidades 
portuguesas. Durante estes anos, 
publiquei livros em Portugal e em 
Montreal. Um dos livros que 
publiquei foi sobre um artista catalào 
que viveu durante muito tempo na 
provincia do Québec. Em 1983, 
apresentei uma exposiçào sobre o 
surrealismo português, acompanhada 
por um colôquio internacional que 
teve lugar em Montreal. Agora, eu 
diria que o essencial da minha 
actividade, sobretudo nos ültimos 1,5 

provincia. 
JMC - Acaba de ser nomeado 
comendador. Como se sente neste 
momento? 
L.M.S. - Sinto-me muito honrado e 
um pouco comovido porque é um 
tipo de distinçôes pelo quai nào 
estava à espera. Quando fui 
informado, senti-me feliz pelo sinal 
de reconhecimento do meu trabalho 
que vem do nosso pais. 
jMC - Parabéns e votos continuos de 
bom trabalho de pesquisa. 
L.M.S. - Eu é que agradeço a 
oportunidade. 

Apôs a nossa entrevista para a FPtv e 
O Milénio, ousâmos pedir ao Dr. Luis 
Moura Sobral que nos cedesse 
ediçôes dos sens livros para que 
fiquem expostos na Galeria dos 
Pioneiros Portugueses, em Toronto, 
ao serviço de quem os queira 1er e 
estudar. Prontamente anuiu ao nosso 
pedido, o que muito agradecemos. 

JMC/Ana Fernandes 

on ~^scy 

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

imipm Œw (SQKiA 
AmWÏÏEïaKIŒMTOiSÎ 

NOVOSINCENTIVOS DA "GM" 
NO GIGANTESCO SALDO DA ADDISON 

NO ÏAMPORT STADiüM U! 
De 10 a 18 de Maio visite José da Costa no Lamport Stadium. 

Primeira venda especial da época no exterior. 

Pagamentos sem juros durante 4 anos em vârios modelos novos. 
Descontos muito especiais nos GMC's Sierra, Sonoma, Safari e 

CMC Savana. Conduza sem pagar um Sunfire, Grand AM, 

Grand Prix, Century, Cavalier, Venture, Pontiac, Montana e 

GMC Jimmy. 
Grande variedade de Cadilac's novos, incluindo o CTS 2003. 

Se préféré um carro usado, nào hésité, visite José da Costa. 

Optimos preços e juros desde 1.9 por cento nos carros usados e 

sem entrada atéAgosto, 

832 Bay Street, em Terento 
(a nerte da Cellege St J 
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Monsenhor Eduardo Raposo do Couto Resendes (Toronto) 
0 Reverendo Padre Antonio Forreira do Araujo (Gatineau), 
agraciados polo Governo do Portugal 
Entre os distinguidos pelo Governo 
de Portugal e que receberam as 
condecoraçôes no dia 26 de Abril de 
2002, na Embaixada de Portugal, em 
Ottawa -que deveriam ter recebido as 
suas condecoraçôes das maos do 
Présidente da Repüblica, Dr. Jorge 
Sampaio, em 2001-, estavam os 
membros da Igreja Catôlica, 
Monsenhor Eduardo Raposo do 
Couto Resendes, das Igrejas do 
Senhor Salvador do Mundo e de 
Cristo-Rei, em Mississauga, e Padre 
Antonio Ferreira de Araujo, da 
Paroquia de Gatineau. 
Monsenhor Resendes foi 
condecorado com a insignia de 
Grande Oficial da Ordem do Infante 
D. Henrique e, o Padre Araujo, com a 
Comenda da Ordem de Mérito. 
Curiosamente, dois Padres que se 
preocuparam em erguer novas Igrejas 
e, cada um deles, construiu duas. 

JMC - Pe. Antônio Correia de 
Araujo, Igreja de Gatineau e o 
Monsenhor Eduardo Resendes 
ambos condecorados pelo trabalho 
que têm vindo a desempenhar nas 
respectivas parôquias. Monsenhor 
Resendes, como se sente neste 
momento? 

Monsenhor E. Resendes - Quando o 
Sr. Embaixador disse que se sentia 
feliz por atribuir estas medalhas a sete 
pessoas, eu diria que eu, como 
português, também me sinto feliz por 
mais esta condecoraçâo. Nâo poderei 
deixar passar, no entanto, esta 
condecoraçâo sem a atribuir as 
pessoas, sem as quais eu nada séria na 
minha missao de padre. Digo hoje 
aquilo que disse quando fui nomeado 
Monsenhor: a condecoraçâo é para a 

ÂIOS ol Toro?ito 

SERVIÇOS 6 PROGRAMAS DO 
AIDS COMMITTEE OF TORONTO 

399 Church St., 4th floor 
Toronto.ON MSB 2J6 

Fernanda da SHva 

Rui Pires 

^ Servtço de aconselHemento gratuito para famtiias e tndtvkiuos 
infectados o« afectados pelo virus da AIDS/SIDA, 

- Ajuda na procura de emprego e curriculunt vitae (resume). 

- Preenchtmento de Oecteraçâo de Impostos 
(Income Tax return). 

» Aulas de computadores para pessoas HIV posHivas. 

- Programas de educaçâo e prevençâo para jovens e aduitos, 

- Oportunidades de voluntarlado e respect tvo treino, 

- Acompanhamento ao médico e ao hospital. 

- Assistência para profissîonajs que trabatham na ârea de 
HîV/AIDS (medicos, assistentes sociais, etc). 

TEt; 416-340-8484, ext.290 (f^rnanda) ou ext, Z42 (Rui) 

E-MAIl; fdasllva#actoro>ito«or9 ou rpires#8Ctoronto,org 

WEBSITE? www.acton9nto.org/portuguese/lndex.html 

comunidade portuguesa, 
concretamente a 
comunidade de Mississauga 
e de Toronto. 
JMC - Recordo-me que a 
ultima vez que foi 
homenageado disse que era 
o seu ano. E agora? 
Monsenhor Resendes - As 
coisas boas, tal como as 
menos boas, vêm em 
conjunto. Don graças a 
Deus pelo facto das pessoas 
se lembrarem tantas vezes 
de mim. Na altura, disse que nâo me 
interessava muito ser monsenhor, o 
que me preocupava era ser bom 
senhor. Neste caso, interessa-me ser 
bom cidadâo, bom português, bom 
luso-canadiano e procurar respeitar as 
autoridades e o nosso governo. 
JMC - Dai o titulo Bonsenhor 
Comendador... 
Monsenhor Resendes - Rima e nâo 
fica nada mal. Foi para mim uma 
alegria e um enorme prazer. 
Obrigado a todos. 
JMC - As nossas felicitaçôes também 
vâo para o Pe. Araùjo. Naturalmente 
que esta condecoraçâo também o 
deixou muito feliz... 
Pe. Araùjo - Sem düvida. À 
semelhança do Monsenhor Resendes, 
eu dedico esta condecoraçâo â 
comunidade que sirvo - ou que 
procuro servir - desde hâ sete anos a 
esta parte, na cidade de Hull, mais 
propriamente a comunidade de N. Sr“ 
de Fâtima. 
JMC - Fale-nos um pouco da sua 
obra. 
Pe. Araùjo - Eu sou natural da 
diocese de Braga. Cheguei ao 
Canada em 1970. Jâ passe! por Hull, 
em Kingston, em Ottawa e em Laval. 
A esta altura regressei a Portugal 
onde trabalhei nos serviços 
diocesanos centrais durante très anos 
e meio. Apôs estes anos de serviço, 
pediram-me para regressar ao 
Canadâ. Dai que regressei em Maio 
de 1995. 

JMC - Como é a sua parôquia em 
Gatineau? 
Pe. Araùjo - A parôquia que sirvo é, 
na sua maioria, constituida por 
pessoas oriundas de S. Miguel. 
Tenho, no entanto, alguns 
paroquianos da Terceira e de outros 
pontos de Portugal. Sâo paroquianos 
muito simples e acolhedores que 
muito me tem ajudado. O pouco que 
tenho feito por eles nâo se compara ao 
muito que eles jâ têm feito por mim. 
M. Resendes - Sem querer 
interromper, sou obrigado a dizer que 
o Pe. Araùjo, por ser uma pessoa 
muito humilde, nâo disse que estava 
em Laval quando a bonita igreja que 
lâ existe foi construida. Este projecto 
tornou-se realidade graças ao esforço 
e dedicaçâo do Pe. Araùjo. 
Pe. Araùjo - Realmente essa foi a 
segunda obra. Em 1974, construimos 
o Centro Comunitârio Amigos 
Unidos onde hâ uma igreja que serve 
de lugar de culto para a mesma 
comunidade. 
JMC - Estâo de parabéns e sâo 
dignos das medalhas que receberam. 
Pe. Araùjo - Eu agradeço a todos, 
sobretudo por esta oportunidade. 

Deixâmos Monsenhor Resendes e 
Padre Araùjo recordando obras do 
passado e sonhando novas iniciativas. 
"Quando o homem sonha a obra 
nasce"... corn certeza. 

JMC/Ana Fernandes 

Why work 
for lessP” 

LOCAL UNION #30, ROOFER’S SECTION 

NEEDS EXPERIENCED 
INDUSTRIAL ROOFERS 

UNION WAGES 
FAMILY BENEFITS AND PENSION 

CALL: 416-299-7260 
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Now, with Rogers Digital Cable, 
you can get the channels you want through the 

cable you already have. Featuring F'PTV. 

A trip home now departing 
from your living room. 

Call us at 1-888-ROGERSl. 

Q ROGERS 
Digital Cable 

unique multicultural programming 

NHO QUE SE TORNOU 

esporto 

ntretenimento 

Contacte 

e Deçà a 
Caixa Digital. 

Mande activar 
0 novo Canal 

Festival Portugnês 
TV-SIC. 

1-888-764-3771 

Q ROGERS' 
Digital Cable 

Acompanhe 

i FPTV-SIO, 

24 boras pordia. 

Para mais detalhes 

ligue para CIRV-fm: 

416-537-1088 OU 

1-888-764-3771 

da ae aiia 

Sinopse 

Très nucleos muito diferentes, unidos por fortes 
sentimentos que surgem no presente e graves segredos que 
emergem do passado. 
Uma novela portuguesa, realista, moderna e excitante. 
E uma histôria cruzada de um grupo de protagonistas que 
moram num bairro de uma bela cidade de provincia. 

Nao percam a final da 

Taça de Portugal 
domingo, as 11:30 horas. 

SPORTINC 
K 

IEIXOES 
Para informaçâo detalhada da programaçâo diaria, conaultie o aeu 

Tv Guide. CAo aeu diapor no Terminal Digital - uae o comandoJ 

L=L-\JV tEUE.. EbEi-tmE ELZEIE EEÜE L-t'EiEEÜEu 

.Gravis 3JS SLJ3JS suriasiiSss 

Proud Sponsor of International Soccer 
Patrocinador Orguihoso do Futebol Internacional 



YOUR DOWNTOWN MINIVAN STORE Q YOUR DOWNTOWN MINIVAN STORE yS YOUR DOW) DOWNTOWN MINIVAN STORE Q YOUR DOWNTOWN MINIVAN ^ORE O YOUR STORE S> 

YSLER DODGE JEEP 
JOSé CARLOS COELHO-VENDEDOR PORTUGUëS 

^Excepta: Viper, Prowler, Ram’s Town + 
Country, Jeep Liberty, Sebring Convertible 

lease price is pips doMm payment, freight T. sec, adm, pde & afi applicable 

taxes. Cash selling price is pins freight, adm, pde & all applicable taxes. 

W- 
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FINANCING! 

on selected 
2002 models 

GRANDE ESPECIAL 
Caravan, PT Cruiser, Dakota, 
Durango, 1J, Gr. Cherokee, 

Neon, Sebring Sedans, 
Intrepid, Cktncord, 300 M 

Também fantâstico saldo 
nos carros usados 

1999 AuUi A4-2.81 
Low Km, every option 
possible. 

A MUST SEE 

1S39: 
Convertible, loaded, 
champagne colour, leather, 
aut., p/w - p/1, air, 
only 35.00 Km. 
Special of the week 

ISIew SOOS 
Oodge - Caravan 

3.3L, V6, auto, air/c, p/w, p/1, speed control, 
luggage rack, tilt, dark tint, dual sliding 

doors, 7 pass., AM/FM Cassette. 

*22,988. 
Cash selling price 

OR 258/ 
88 

48 Mth Lease 

1998 Volvo S70 
Loaded, green on tan 
leather, sunroof, heated 
seats, only 80 km’s. 

Best price in town 

<S YOUR DOWNTOWN MINIVAN STORE O YOUR DOWNTOWN MINIVAN STORE Q YOUR DOWt 
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Os irmâos Alegre -Pedro e Carlos, 
acompanhados dos parceiros Jamie 
Alegre (filho do Carlos), Mervin, 
Matheo Lima, Manny Freitas e 
Alvaro Pimentel, "juntaram, 
renovaram e relançaram" o antigo e 
feliz conjunto musical The Lords 
para gozo proprio e animaçâo 

comunitâria. Quern sabe, sabe, quern 
gosta, gosta. E esta "rapaziada" sabe 
e gosta! 
Na passada terça-feira, na Cervejaria 
Downtown, reuniram um punhado 
de amigos e elementos dos Orgaos 
de Informaçâo de lingua portuguesa 
onde, com a graça que Ihe é 

reconhecida, o Pedro Alegre den a 
conhecer as razôes do regresso e o 
prazer que sentem em voltar às testas 
portuguesas. Com os The Lords a 
festa é diferente, é... Alegre! 
Também deram a conhecer aos 
présentés -e convites!- a festa de 
apresentaçâo do lo. trabalho 
gravado do renovado The Lords que 
terâ lugar no PCCM -Clube 
Portuguës de Mississauga 

(Mississauga Road e Brittania), dia 
19 de Maio, às 15h00. 
Actuarâo na abertura, os colegas e 
amigos Rebeca, Avelino Teixeira, 
Carlos Borges e Nelson Camara. 
Luz e som de Jerry Rodrigues. 
O titulo do novo trabalho gravado 
pelos The Lords intitula-se 
"Evidentemente", como é évidente... 
Parabéns! Aquele abraço de boas 
vindas. 

É verdade. O nosso "baixinho" regressou a Toronto. Sim, 
porque o outro "baixinho" é brasileiro e chama-se Romârio. 
Em comum jogaram e jogam à bola e nâo vâo à... selecçâo 

dos sens paises. 
É o nosso TESTAS que, 
apôs 9 anos de ausência, 
regressou a Toronto e 
pensa por câ ficar se, hâ 
sempre um se, tudo correr 
como lhe prometeram. 
Depois de uma experiência 
proveitosa como treinador 
de futebol em Portugal, 
Testas pretende continuar 
a profissâo nesta terra de 
acolhimento pois pensa ter 
muito a dar ao futebol 
local. TESTAS é um 
homem do futebol. Bern 
vindo. 

"UMA VIDA NOVA" parafugiràrotlna 

A romântica dupla NELO SILVA & CRISTIANA, corn grande êxito entre nos, lançon o 
novo CD "Uma vida Nova", da parceria J. Galan e F. Galan, corn versâo de Nelo Silva & 
Cristiana, e onde estâo inseridas varias cançôes de agrado certo, tais como "Paixâo 
Chorada", "Éo, Éo, Éo", "Viver 
Sem Ti nâo Posso", "Outra em 
seu Lugar", "Nâo Sou quem Tu 
Précisas", "Outro Dia sem Ti", 
etc. 
Este trabalho de Nelo Silva & 
Cristiana, foi gravado nos 
Estùdios Porto da Mùsica, corn 
direcçâo de Antonio Lopes e 
produçâo de Lucas J.R., corn 
coros de Caria, Orquidea e 
Fernando. 
Esta dupla de sucesso vai actuar 
este fim-de-semana no Clube 
Portuguës de Mississauga, na 
festa comemorativa do DIA DA 
MÀE. 

O MILéNIO 
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THElORDS 
voltam à festa 



SOTIX)BANK 
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New CiUit AéfiC igMïwtaiia 
(PRODUCTIONS SOUTH OF BLOOFl 

Colheita News }K0imJKS!UEm 

Hiafa”^bs CluDgsWksmeiagées Portuguesas do ®mtafi® 

8 dc Junho 
11:00 “SOTTOBANK’_^^^Sjfe®r 

Parada da.S.em'ahaSlgl^rtugal f 

iMERlT/AWARia 

!HU.GO 

jyclhaGuarda - Beienenses (Portugal) 
v^sferting (Toronto) 

BandaJ®Igre]a de St® Hel^^HBy 
Banda do Sagrado Coraç^B^esus 
Grupo F-bldôrico Bailare^^antares 
deBao Miguel no H 

16:30 IÇAR^ BANDEIRM 

rARiIilSTASK@MlÿNÏîfARÏ@g 

[Sjjzannë|paî^l^^Michelle^M^|j 
^‘^^Stevefeijeira^Stev.et^edejj^^ 

7 de Junho ’ 
17:00 “CIRVFM88.9” ...^ 

Noite Cultural Portuguesa 

noSkydome . 
Aliança dos Artistas 
Jogo de Baseball 
BLUE JAYS vs. COLORADO ROCKIES 
XUTOSEPONTAPÊS * 
vindos directamente de Poripgal 

ilsai^l] 

R|;oy,em- 

Wgional dos Açores, Dr. Cail^^^pal^ 
Comunidade Poi~tuaue-sa*wP^^^^^' 

Carlos Alberto ■ 
vindo dirgctâmeÎT’te;dâ'lil^da Terceira. Açores 
Aliança dos Artistas Comunitàrios 

IWüKg 

VERS 

AGUARELA 
PORTUGUESA 
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MUSEU 
WV7W. metmuseum. org 
O Metropolitan Museum of Art de Nova lorque é 
um dos majores e mais requintados museus do 
mundo. A sua colecçào inclui mais de dois 
milhôes de trabalhos artisticos, muito deles corn 
cinco mil anos de culture mundial, desde a Pré- 
Histôria até aos nossos dias. 

MÜSICA JERUSALÉM 
www.prs.net/midi.html 
Multos sào os sites que damos sobre pop music, 
mas hoje a sugestâo vai para a müsica clàssica. 
Em www.prs.net/midi.html vai poder ouvir 
excertos de Bach, Beethoven, Brahms, Chopin, 
Debussy, Handel, Haydn, Liszt, Mendelssohn, 
Mozart e Schubert. 

www.noblesanctuary.corn 
Aqui pode encontrar um guia complète para o 
lugar a que os judeus chamam Monte do Templo 
e os muçulmanos Al-Haram al-Sharif. Um lugar 
repleto de Historié e um dos mais importantes 
conjuntos arquitectônicos de Jerusalém. 

BD GASTRDNOMIA 
http://users.aol.com/heropulp 
Uma notâvel mostra dos maiores clâssicos da 
banda desenhada norte-americana do pen'odo da 
segunda grande guerre. Descubra um imaginàrio 
délirante de aventura e super-herôis e faça o 
download de capas e historiés de colecçào, 
dignas de figurer num verdadeiro museu. 

www.foodreference.corn 
Para la da comida no prato, hâ todo um mundo 
de referêneia culturels ligados à mesa e à arte e 
de bem corner. Isso mesmo testemunha este site 
onde se reünem histôrias e curiosidades 
culinârias, textes literârios e outras criaçôes 
artisticas inspiradas pela cozinha. 

ARTE CAMPEÂD 
http://www.louvre.fr 
Eis um dos portais mais visitados em toda a 
Internet. O Museu do Louvre virtual vai 
proporcionar-lhe bons mementos. Aqui pode ver 
exposiçôes, visitar as galeries, colecçôes e saber 
que medidas educatives o Louvre desenvolve ao 
longo do ano. Nâo perça uma visita virtual. 

http;//www.zidane.fr 
É 0 maior jogador francês da actualidade, um dos 
melhores do mundo. Francês? Bem, de acordo 
corn as teses de Jean-Marie Le Pen, nâo... Talvez 
por isso, Zinadine Zidane, de origem argelina, 
tenha apelado ao veto contra o candidate da 
extrema-direita nas presidenciais francesas. 

"$Ue” spornnguisia 

o "site" oficial do Sporting Clube de Portugal 
na Internet atingiu 6,75 milhôes de paginas 
vistas entre os dias 10 de Janeiro e 30 de Abril 
deste ano, correspondentes a cerca de 2 
milhôes de visitas à "homepage", uma média 
diâria perto das 60 mil. 
O "site" sportinguista iniciou uma fase de 
remodelaçâo em 10 de Janeiro deste ano, 
depois de estabelecida uma parceria 
estratégica entre o Sporting e a Sportinveste 
Multimédia (de Joaquim Oliveira), dando 
origem à empresa Sporting Multimédia. 

ln$^^^u^o Superior Poliiécnico de Viseu 
o Instituto Superior Politécnico de Viseu 
acaba de colocar online os sens serviços de 
secretaria (www.ipv.pt/secretaria), onde 
disponibiliza os formulârios e restantes 
documentes de todas as escolas que dele fazem 
parte. 

Porial do CIdadâo coin Deiiciência 
Foi apresentado, em Lisboa, o Portai do 
Cidadâo corn Deiiciência (www.pcd.pt), que 
contém uma série de informaçôes üteis para as 
pessoas corn deiiciência, designadamente toda 
a legislaçâo sobre a matéria. 

Numéros preocupantes na interrupçâo voluntâria da gravidez 

0 aborto em Portugal 
na adolescência 
Uma em cada 200 adolescentes 
portuguesas (dos 15 aos 19 anos) jâ 
abortou, révéla um inquérito leito a 
mais de sete mil estudantes do ensino 
secundârio. Um numéro encapotado 
que, pela sua prâtica ser ilegal no 
nosso Pais, pode esconder uma 
realidade bem mais abrangente. 
Muitas destas raparigas correm o 
risco de licar estéreis, o que é 
dramâtico em idades tâo jovens. Os 
casos mais graves culminam em 
morte. O estudo loi coordenado pelo 
professor da Faculdade de Medicina 
do Porto Henrique Barros e é baseado 
em inquéritos respondidos por um 
total de 7238 estudantes do ensino 
secundârio de todas as regiôes do Pais. 
Este estudo lundamenta a tese de 
doutoramento em Biologia Humana 
da enfermeira Teresa Correia, de 
Bragança. “Portugal é o segundo pais 
da Europa (logo a seguir à Inglaterra) 
corn a maior taxa de gravidez na 
adolescência, o que nos leva a alirmar 
que também é um dos paises que 
apresenta maior recurso à interrupçâo 
voluntâria de gravidez”, sublinha o 
director-executivo da Associaçâo para 
o Planeamento da Familia (APF). 
Mas nâo sâo apenas as raparigas que 
tomam a decisâo de nâo levar a 
gravidez até ao termo. Estimativas 
apontam para que entre 20 a 40 mil 

mulheres em idade fertil, dos 15 aos 
49 anos, abortam todos os anos em 
Portugal. A Organizaçâo Mundial de 
Saüde (OMS) diz que a interrupçâo 
voluntâria de gravidez nâo é um risco 
de saüde, mas é certamente quando 
leito sem condiçôes de segurança e 
higiene. Segundo dados do Mmistério 
da Saüde, todos os anos recorrem aos 
hospitais milhares de mulheres corn 
abortos incompletos e complicaçôes 
pôs-aborto, além de outros danos 
lisicos, muitos dos quais acabam por 
nâo ter salvaçâo e a mulher morre. 

£m qualquer época 

do ano procure 

todas as mobflias 

para o seu lar em: 

1M1 
I 

/^[.anuelï Sa ^iâiui 

VISITE Jâ A ARTNOVA FURNITURE PLUS 

ijJiJiJ/ iJL dJJJ ïb/bJJiiJ 
41 B-53S-1 1 33 
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CARNEIRO - 21/03 A 20/04 

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

TOLIRO - 21/04 A 20/05 

Tempo de hipersensibilidade, em que se sentira insatisfeito, 
inseguro, irritadiço, Nào culpe os outros, sobretudo se 
qualquer mau resultado for por negligência sua. 

GÊMEOS - 21/05 A 20/06 ^ J-U 
Se por ventura tiver uma vaga sensaçào de que nâo é 
compreendido, isso sera, certamente, um processo 
passageiro. Organize tudo em casa, pois poderâ surgir um 
projecto, uma pequena viagem, ou uma noticia inesperada 
que o poderâ afastar do lar. 

CARANGLEJO - 21/06 A 21/07 

Poderâ sentir um sübito e inexplicâvel desejo de abandonar 
a rotina diâria e partir para longe. Uma boa leitura ou o 
convivio corn pessoas diferentes pode satisfazer-lhe o tal 
desejo de aventura sem abandonar o conforto do lar. 

LEâO 22/07 A 22/Oft 

23/08 A A^2/0^ 

ESCORPIÂO - 23/10 A 21/11 

Neste momenta, a sua capacidade de paixào nào vai poder 
estai- refreada pela sua racionalidade. Os seus desejos devem 
ser vividos de um modo mais intenso. Na verdade, o 
reconhecimento das suas reais capacidades, nem sempre 
precisarâ de depender do ar respeitâvel.  

8AGITÀRI0 - 22/11 A 21/12 

Um aspecto harmonioso entre a Lua e Jupiter irâ 
bénéficiai- a sua relaçào corn a intimidade, com os irmàos, 
coin a familia em gérai, tornando os contactos à sua volta 
mais prodiitivos e positivos. 

CAPRICORNIO - 22/12 A 20/01 J± 
Corn a tensâo entre a Lua e Saturno pode sentir-se afastado 
dos amigos e daqueles a quem ama. Nâo se preocupe se nào 
conseguir contai--lhes os seus problemas. Estar sozinho é 
muitas vezes a melhor soluçào. 

» 
PEIXES -20/02^20/03 

Neste momenta a Lua farâ uma boa relaçào coin jiipiter. Isto 
poderâ significar um bom momento de intimidade, um 
melhor convivio corn a familia, o prazer de um livro ou de 
uma boa müsica. 

i 

Momento oportuno para reatamento de relaçôes que qualquer 
mal-entendido tenha interrompido. Converse corn a parte que, 
no seu entender, o ofendeu. Verificarâ que é ela que se sente 
atingida... Verâ que a normalizaçâo conséquente do 
esclarecimento mùtuo o libertarâ de uma tensâo desagradâvel. 

7^ 

A Lua e Mercùrio, em relaçào desarmônica, poderào criar- 
Ihe alguma confusào de ideias, menor capacidade de 
sintese, uma certa tensâo interior, ou um momento de 
hesitaçào ou de insegurança na sua forma de comunicar. 

BALANçA - 23/09 A 22/10 

Poderâ reagir corn alguma emoçào a assuntos ligados corn as 
suas necessidades imediatas, ou, pelo contrârio, tentar reprimir as 
suas emoçôes. É uma boa altura para organizar melhor a sua 
vida. 

AQLÂRIO - 21/01 A 19/02 

As comunicaçôes nào estào favorecidas nesta altura. As suas 
emoçôes interferirâo, provavelmente, no seu raciocinio 
lôgico. Pode ver-se a braços corn bastantes discussôes e ter 
pouca vontade de trabalhar devido à tensâo que sente. É 
possivel que tenha dores de cabeça ou mesmo a tensâo alta. 

Embora estas duos imagens pareçam idênticas, 
possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 
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CONSERVATORY 

îor 

Liçôes de Müsica 
Piano, Guitarra, Canto a muito mais 

-Instrumentos musicais para o uso em casa a todos que se qualifiquem para tal. 

Telefone \i para uma avaliaçâo musical gratis 416-537-5511 

r MîJSICA JT CINéMA JT: J0Q08 X CNTRCVISTAS J NOTICIAS 

SPIDER-mAN 
A pnimeina "BOIN/IBA" 
no cinéma este ano 
O "Homem-Aranha" chegou às salas de cinema 
como a melhor adaptaçâo de histôrias de banda 
desenhada jâ feita para o cinema desde o "Super- 
Homem", em 1978. 
Para aqueles que nâo conhecem bem a lenda do 
super-herôi, Tobey Maguire pode parecer uma 
escolha estranha para o papel. Sô que se, como se 
viu, encaixa como uma luva e o mais importante, 
Maguire é perfeito para encarnar Peter Parker. 
Na maior parte, o roteiro do filme segue a histôria 
bâsica dos quadrinhos dos anos 40. Parker é um 
jovem comum que, acidentalmente, ganha poderes 
extraordinârios apôs ser picado por uma aranha 

geneticamente modificada (um dos pontos no quai 
o filme difere dos quadrinhos). 
Ele passa a ter uma força sobre-humana e uma 
habilidade tipica do aracnideo para aderir a 
qualquer tipo de superficie e - ahâ! - de se tornar 
em Homem-Aranha. 
A sua primeira reaçâo é usar o novo dom em 
beneficio prôprio, mas logo aprende que "corn os 

grandes poderes, vem uma grande 
responsabilidade". 
O ünico amigo de Peter na escola é Harry Osborn 
(James Franco). Harry é a ùnica pessoa que sabe 
da timida paixào de Parker por Mary Jane Watson 
(Kirsten Dunst). Mas Harry também tem sens 
problemas - o brilhante, rico e distante pai 
Norman Osborn (William Dafoe), uma 
personagem assume perigosos riscos pessoais, a 
fim de conseguir um vultuoso contrato militar. 
Apôs ser atraiçoado a nivel profissional, começa a 
fazer experiências cientificas em si prôprio, as 
quais nâo correm como planeado, transformando- 
o em "Green Goblin" e que entra em cena pronto 
para travar uma batalha épica entre o Bem e o 
Mal. 
O diretor Sam Raimi é fâ do Homern-Aranha 
desde criancinha. Dizem que, até hoje, um cartaz 
do herôi decora a parede na cabeceira da sua 
cama. Parece que fez de tudo para consegaiir o 
filme e esta claro que tinha a visâo da adaptaçâo 

Carlos Santana actna em 
lisboa a 12 de Junho 
o müsico Carlos Santana actua em Portugal no 
prôximo dia 12 de Junho, apresentando-se ao 
vivo no Pavilhâo Atlântico (Lisboa) na véspera 
de feriado na capital. 
A informaçâo foi avançada pelo site oficial do 
cantor (em www.santana.com), o quai anunciou 
as novas datas da digressâo europeia. 
O concerto em Lisboa sô vai acontecer devido 
ao cancelamento do espectâculo em Santiago de 
Compostela. 
A digressâo pela Europa do müsico norte- 
americano inicia-se a 16 de Maio, em Copenhaga 
(Dinamarca) e durarâ até 16 de Junho, data da 
ultima actuaçâo agendada para Imola, em Itâlia. 

vr^ A. Portela Construction 
Serviços em escavaçôes, garagens, 

reparaçôes e aumentos da sua casa, 
varandas e casas de banho 

Tel.: 416-535-7252 
Cell; 416-822-0474 

dos quadrinhos para a realidade tridimensional. 

Efeitos especiais fantàsticos 

Neste filme, glôrias â parte devem ir para as 
équipas de efeitos especiais e de produçâo grâfica. 
John Dykstra, vencedor de um Oscar pelos efeitos 
dos vârios "Guerra nas Estrelas", foi um dos 
fundadores da Industrial Light & Magic, Junto de 
George Lucas e Gary Kurtz. A sua experiência é 
visivel em "Homem-Aranha", cujo visual é 
espetacular. 
Hâ outros trunfos, como James Acheson, vencedor 
de très Oscars por sens figurinos. A roupa do 
prôprio personagem-titulo esta impecâvel. 
A visâo grâfica de Neil Spisak recriou Nova York 
corn um resultado espantoso. O "set" é idêntico à 
cidade, mas o melhor, para o espectador, é a 
sensaçâo de fantasia impregnada â realidade. 
"Homem-Aranha" é exatamente o que deveria ser: 
extraordinârio. 

SONA 
Distributors Inc. 
Especialïsta 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. 

Entrega gratis à companhia de envio 

ou à sua casa em Portugal. 

1520 Steeles Ave. W. et Dufferin St. 
Tel: (905) 669-3734 
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Perspectivas LUSOLOGIAS 

Muro das lamentaçôes 
I 

A calamidade pedôfila que caiu sobre a 
Igreja Catôlica nos EUA nestes ùltimos 
dias, nâo sendo novidade, é no entanto 
indicio de uma cada vez menor 
tolerância por parte dos crentes para 
com as «autoridades eclesiâsticas», 
perante as quais, ainda hâ poucos anos, 
nâo se questionavam acçôes nem 
modos de vida. 
E O que alarma nâo é o serem 
homossexuais ou lésbicas nos 
conventos deste e do outro mundo, mas 
sim os padrôes de moralidade impostos 
às sociedades durante séculos, em que 
os clérigos tudo podiam fazer e tudo 
podiam condenar. As suas atitudes 
eram irrepreensiveis, por 
representarem a autoridade e a 
moralidade personificada. 
Nestes ùltimos cinquenta anos, o 
progresso traz-nos entre muitas coisas, a 
ressurreiçâo das democracias, 
acrescidas das inerentes liberdades e 
direitos individuais fundamentais, 
promovendo deste modo a liberdade de 
expressâo, a supremacia da pessoa (e 
nâo do cargo), bem como todos os 
acréscimos que nos trouxe até aos 
nossos dias. Hoje podemos questionar 
tudo e todos. 
Esta abertura implica, inevdtavelmente, 
perguntar e remodelar os padrôes 
estabelecidos. O que era imoral, agora 
pode até ser crime (ou nâo!). No caso da 
pedofilia, velha como os tempos, as 

sociedades lidam corn ela segundo os 
sens costumes e hâbitos. Minha avô, por 
exemplo, casou corn 14 anos. Aqui, a 
cerimônia religiosa «oficializava» a 
entrega de uma menor a um homem 
(meu avô tinha 28 anos). Socialmente 
estava aceite e consumava-se um acto 
de pedofilia corn a capa do casamento. 
Claro que a prôpria lei também 
apadrinhava o assunto. 
Mas se estou a levar o caso ao extremo 
do matrimônio, é para demonstrar que 
as sociedades sâo responsâveis pela 
forma como se comportam os seus 
elementos e em consequência, o nosso 
comportamento é reflexo da nossa vida 
em sociedade. 
Aqui, nos Açores, temos igualmente 
casos de pedofilia nos meios 
eclesiâsticos (e nâo sôi). Como micro- 
sociedade que somos, amedronta-nos 
ainda falar do assunto. Afinal, toda a 
gente «quase» que conhece toda a 
gente... 
Hâ cerca de cinco anos, um bispo 
catôlico sentou-se no banco dos réus, na 
Terra Nova, Canada. Acusado de 
pedofilia na pessoa de varias crianças, 
foi condenado. Cumpriu dois anos de 
prisâo e outros très anos em serviços 
comunitârios. Foi igualmente 
dispensado por Roma. 
Imaginemos um caso destes câ nas 
ilhas. AlgTim dos nossos juizes teria a 
coragem de sentar em tribunal uma 

Thirteen Division 
BBÇl 

1435 Eglinton Avenue West 

Wednesday May 15, 2002 
Between 11:00 a.m. and 3:00 p.m. 

Please support the COPS FOR CANCER BBQ^ 
at Thirteen Division, bring your children. 

The Toronto Fire Department and the 
Toronto Police Service will have emergency 

vehicles available for their experience. 

All money collected at the BBQ^ go directly to 

the Canadian Cancer Society. 

qualquer personagem 
analoga ? 
E que o cidadâo comum 
passa despercebido. E 
condenado hoje e é 
esquecido amanhâ. Um 
padre, um bispo ou pastor 
da cristandade, farâ 
sempre tremer o tümulo 
vazio do Cristo. O seu 
comportamento e o seu exemplo sâo 
medidos por escala diferente aos olhos 
de todos. Quer queira, quer nâo. E se 
nâo quer, nâo o seja - nem cargo, nem 
pecado. 
A homossexualidade na vida 
eclesiâstica nos Açores é tâo elevada 
quanto no resto do mundo. O mar nâo 
limita em nada os nossos 
comportamentos humanos. Resta-nos 
por isso despoletar situaçôes. Denuncia- 
las sempre que as detectamos, sem 
receios de represâlias nem medos ou 

vergonhas que sô contribuem 
para encobrir os culpados corn 
a capa da impunidade. 
Por outro lado e tendo como 
desculpa o «sagrado segredo 
da confissâo», os superiores 
hierârquicos devem ser 
responsabilizados no encobrir 
situaçôes criminosas. Lâ diz o 
ditado: «tâo ladrâo é o que 

rouba, como o que vigia...». Este 
«segredo de confessionârio» conduz 
muitas vezes a toda uma série de abusos 
instituidos nada aceitâveis nos tempos 
que correm. O acompanhamento 
obrigatôrio por um familiar durante a 
confissâo, é uma prâtica jâ corrente 
nalguns paises. 
Talvez que esta e outras medidas a 
tomar, seja o remédio irremediâvel, 
evitando assim que as lâgrimas do 
Mestre nâo sirvam de âgua baptismal a 
muitos clérigos. 

Lusologias@lioimail.com 

Batizado, comunhâo e prestaçâo 
de seruiços no Fala Brasil JJ 
o programa comunitârio da FPtv, 
Fala Brasil, entra em vossas casas 
hoje âs 18’30h corn uma ôtima 
entrevista corn o padre José 
Celestino, da Igreja Cristo Rei. 
Extremamente simpâtico e muito 
querido em Mississauga, o padre vai 
contar a sua experiência de 
evangelizaçâo no Canada. No 
mesmo programa conversamos corn 
Valéria Sales, do Centro Abrigo, 
sobre alguns serviços voltados para 
os brasileiros. Aproveitamos a 
oportunidade para fazer uma 
correçâo - na ediçâo do ultimo dia 25 
de Abril, na foto da inauguraçâo da 

agenda de 
viagens Brasil 
Travel, aparece 
na foto o 
pastor Wagner 
da Costa e nâo 
o padre José 
Celestino. 
Pedimos 
desculpa pela 
gafe. 
E nâo percam 
o Fala Brasil de hoje e também o 
especial sobre o Brazilian Ball, que 
ira para o ar no proximo dia 16 de 
Maio na FPtv. 

Eleiçôes para a Mesa da 
Assembleia Gérai e para e 
Secretariado da JS Teronto. 
Toronto, 7 de Maio de 2002 

Apôs um ano da sua formaçâo inicial 
o nücleo da JS em Toronto realizou 
no passado 1 de Maio, eleiçôes para a 
Assembleia Gérai e para o 
Secretariado. Os eleitos foram: 

Assembleia Gérai: 
Présidente - Nuno Azeredo; 
1° Secretârio - Carlos Miguel; 
2° Secretârio - Alvaro Lemos 

Secretariado: 
Ana Bailâo, Ana Fernandes, Claudia 
Santos, Mike Cruz, Pedro Lopes, 
Filoména Fernandes, Mônica 
Marques, Ana Cristina Crespo, Elsa 
Jorge 

Durante o primeiro ano de 
actividade, a JS realizou um jantar de 
confraternizaçâo, um Churrasco, o 
lançamento da sua Web Page e uma 
mesa redonda sobre o Envolvimento 

dos Lusodescendentes nas Eleiçôes 
Legislativas Portuguesas, tendo tido 
ainda um papel relevante na 
campanha eleitoral do PS nas 
ultimas eleiçôes legislativas. 
O novo Secretariado decidiu, desde 
jâ, realizar mensalmente jantares de 
confraternizaçâo onde amigos, 
simpatizantes e independentes 
possam encontrar-se num ambiente 
informai e falar sobre diversos 
assuntos de interesse a todos os 
présentes. Estes jantares realizar-se-ào 
em diversos locais e têm como lema 
“Vem e traz um amigo também!” 
Para mais informaçâo contacte a JS 
pelo numéro 41()- ,Sl()-87()6. 
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SAUDE EM SUA CASA 

A TEIA DA DROGA 
A dependência à droga 

pode começar no consultôrio 
médico. O stress do dia a dia, 
muitas vezes associado às pressôes 
no ambiante familiar, ou às 
relaçôes dificeis no ambiante de 
trabalho, pode causar sintomas de 
doença corporal e levar o sofredor 
a procurar auxilio. Os calmantes, 
comprimidos para dormir, ou os 
analgésicos narcôticos para aliviar 
as dores, sâo soluçôes facels para 
diminuirem os sintomas, e o 
médico é tentado, muitas vezes sem 
pensar no perigo, a resolver dessa 
forma simplista os problemas dos 
sens pacientes. Aliviado da sua dor 
fisica e emocional, o doente tenta 
perpetuar esse bem estar artificial 
que lhe é dado pelas drogas, e 
continua a usa-las para iludir os 
problemas; mas o que ira 
acontecer, se esses drogas 
continuarem a serem usadas 
diariamente por algum tempo, é o 
doente tornar-se dependente das 
drogas, enquanto a causa dos 
sintomas continua a permanecer. A 
dependência aos calmantes é como 
a dependência ao alcool, muitas 
vezes usado em excesso para fazer 
esquecer os problemas; mas esses 
problemas nâo desaparecem e 
geralmente ainda se agravam e o 
corpo é que vai sofrer as 
consequências. Tantos lares 
desfeitos, vidas miserâveis, e 
mortes prematuras causadas pelo 
alcool: uma droga licita usada no 
prazer da vida e convivência social, 
mas que tem em si o potencial para 
a destruiçâo da vida. 

A dependência aparece 
quando o desejo de usar uma droga 
é a mais forte do que a vontade e 
inteligência. E um mal résultante 
duma capacidade cerebral, que 
pode começar no feto antes do 
nascimento, e pode resultar, em 
qualquer idade, em incapacidade 
corn tendência para ser 
permanente. O abuso de alcool ou 
de outras drogas adicticias por uma 
mulher durante a gravidez pode, 
nâo sô criar atrofias e defeitos no 
bébé, mas também tornâ-lo 
dependente corn sintomas 
résultantes da falta de droga 
quando deixa de se alimentar do 
sangue da mâe, à nascença. No 
caso de màes alcoôlicas ou viciadas 
em drogas, o bébé pode ter 
tremores e convulsées que, se nâo 
forem tratadas prontamente, 
podem terminar a vida do recém 
nascido. Se ele sobreviver, pode 
continuar a ser vitima de uma mâe, 
ou de pais, corn o vicio da droga a 
comandar a vida, suplantando 
tudo, até o amor maternai, a 
vontade, ou a inteligência. 

No jovem o cérebro esta 

curioso e livre para ser 
influenciado e é, nestas idades, que 
as drogas começam muitas vezes a 
exercer a sua nefasta influência. Os 
pais perderam o seu poder como 
guias na orientaçâo e 
comportamento dos filhos, e sâo 
agora os amigos que servem aos 
jovens de modelo, e exercem, de 
forma boa ou mâ, maior influência 
. A rebeldia do jovem contra a 
autoridade, dos pais ou da 
sociedade, passa a ser uma forma 
de afirmar a sua autonomia. Por 
isso procuram a maior diferença 
possivel nos gostos e costumes dos 
seu progenitores, nas müsicas, 
vestuârio, ornamentos corporais, e 
no estilo do cabelo; ou pôem 
brincos e tatuagens em sitios pouco 
convencionais, algumas vezes corn 
riscos sérios para a saüde, se nâo 
forem feitos por pessoas 
competentes. Para o jovem, para 
quem a morte é impensâvel e 
parece estar muito distante, o risco 
tem um valor relativo: Pode ser 
afirmaçâo, desejo de liderança, 
banalidade, ou presunçâo. Se nâo 
existe morte para ele, também nâo 
hâ prudência! A droga, para os 
grupos jovens, é muitas vezes sô 
um desafio à autoridade, num 
mundo onde a prudência e risco 
têm valor diferente. 

A droga, pela sua 
possibilidade de dominar no 
cérebro a vontade, e as faculdades 
cognitivas superiores como a 
razâo e a inteligência, pode deixar 
o homem impotente à exploraçào 
por outros homens. No século 
dezanove, os ingleses, ao 
verificarem que o ôpio extraido da 
papoila era capaz de aliviar a dor, 
mas ao mesmo tempo, se usado 
continuadamente vârios meses, 
criava uma habituaçào dificil de 
parar, por originar sintomas 
bastante inconfortâveis e temiveis, 
viram na populosa China um 
mercado enorme para o consumo 
de ôpio produzido da papoila, que 
podia ser cultivada em grande 
escala no seu territôrio da India. 
Assim começou a Guerra do Opio 
que flagelou, pela arma da droga, 
a grande naçâo sem experiência 
ocidental, que era entâo a China. 

O tabaco foi, e continua a 
ser, um grande negôcio 
responsâvel por milhôes de vidas. 
O alcool, que em grau moderado 
parece ter uma acçâo protectora 
no sistema cardiovascular, é 
também responsâvel pela morte de 
muitos milhôes. As substâncias 
mais adicticias, por causarem 
dependência num curto espaço de 
tempo, sâo os narcôticos da 
familia da morfina: os produtos 
quimicos extraidos do ôpio. Sâo 

drogas dum beneficio 
extraordinârio, capazes 
de libertar da dor 
insuportâvel o 
moribundo corn cancro, 
mas que sâo também 
capazes de viciar e 
impotente a vontade do homem 
que, muitas vezes, nâo consegue 
deixar a droga, mesmo que isso 
lhe traga a morte. A cocaina, 
extraida da coca, uma planta 
originâria dos Andes, é uma droga 
estimulante que causa euforia, 
prestando-se ao abuso. 

Hoje, o comércio ilegal 
para abastecer as vitimas das 
drogas narcôticas e da cocaina é 
tâo desumano e prepotente como a 
Guerra do Opio. E um cancro 
social sob a forma de ciclo vicioso 
em que a procura estimula o 
comércio e o comércio estimula a 
procura. O desgraçado, preso 
nessa teia, é como um insecto que 
caiu incauto na rede e nâo se 
consegue libertar. Sâo essas teias 
que agarram os mais vulnerâveis e 
desprotegidos da sociedade, como 
presas fâceis ao apetite dessa 
aranha medonha que é comércio 
das drogas ilicitas. A 

consciencializaçâo, e a 
diminuiçâo da pobreza 
social e educacional, 
podem evitar a 
vulnerabilidade à depen- 
dência a substâncias 

quimicas, sobretudo em crianças e 
jovens. Para que a luta contra a 
droga seja efectiva, o viciado nâo 
deve ser encarado como um. 
criminoso, ou um marginal 
repelido, fugitivo da sociedade, 
mas sim como um doente que deve 
ser reintegrado na sociedade ,.e 
tratado corn compaixâo. O que 
nâo deve haver é a compaixâo para 
quem fomenta e lucra no mercado 
da droga, e assim vai destruindo, 
sem escrüpulos, a vida de milhares 
de vitimas. 

Sô o nâo à exploraçào e 
violência e o sim ao amor e 
compaixâo pelos rnais fracos 
podem, corn o auxilio da 
educaçâo, libertar o Homem do 
dominio das drogas, ou das garras 
da ganância opressiva do dinheiro. 
Sô entâo haverâ justiça na 
mundializaçâo, e o Homem sera 
superior pela razâo. Assim haverâ 
dignidade pelo Mundo Inteiro! 

PHOTOCOPIER & 
PRINTER SALE 

CONTACT SARAH® 
BETA OFFICE AUTOMATION LTD. 

416-248-4248 
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SIMPLESMENTE MAMA 
Mais um dia para te 

celebrarmos, embora tu saibas que és 
celebrada de cada vez que a palavra 
mâe irrompe de uma boca, num grito 
de desespero ou na ternura de um 
chamamento. 

Penso em ti muitas vezes, 
tantas quantas as saudades de 
verdadeiramente me nào lembrar de 
ter sido filha. A condiçâo de màe so 
existe quando hâ filhos como 
prolongamento do seu ser e eu, nâo 
sei porquê, pouco me lembro de o ter 
sido. For muitas sacudidelas que dê à 
memôria, recordo-me sempre como 
màe, por força de um acaso de “mais 
velha” que me obrigou a arcar corn 
responsabilidades demasiado cedo. 
Se é de pequenino que se torce o 
destino, acho que, sem querer, me 
talhaste a roupa de mâe demasiado 
cedo. Vestia-a e nunca mais a 
consegui despir. Estou cansada de 
folhear as paginas das revistas de 
moda da minha infância e da 
adolescência e nâo encontro o fato da 
filha que deveria ter sido, escondido 
que estâ, sempre, por baixo das sete 
saias da maternidade. Recordo todos 
os momentos em que comandava a 
fila de irmàos alinhados em paradas 
de soldadinhos de chumbo - corn a 
diferença de que os soldadinhos 
nunca andam ranhosos -, 
serpenteando por entre acacias 
floridas em direcçào à praia. Recordo 
todos os que carreguei às costas na 

varanda do primeiro andar da nossa 
casa na rua Simôes do Amaral. Em 
movimentos cadenciados, que 
aprendera corn a lavadeira negra, 
tentava adormecê-los corn a cantilena 
de um ô-ô ritmado, nos intervalos dos 
deveres da escola por acabar, numa 
repartiçào de tarefas impostas e 
inadiâveis. Recordo os fatos azuis, sei 
que eram azuis, embora as fotografias 
os mostrem a preto e branco, que se 
vestiam em rituais de missa 
dominical. Via-os pendurados ao ar 
na segunda-feira, antes de 
mergulharem silenciosos nos odores 
de naftalina do guarda-fatos. E nào 
entendia por que razào corn uma 
temperatura a rondar quase os 
quarenta graus, eu podia usar um 
vestido fresco, enquanto os meus 
irmàos tinham que ver o Senhor 
engravatados em sudârios de suor. 
Recordo os turnos que me cabiam, 
sempre que tu e o pai precisavam de 
cumprir obrigaçôes decorrentes dos 
cursos de cristandade. Recordo como 
vieram de là diferentes, tu entoando o 
De Colores , enquanto pedalavas na 
velha singer mais uma peça de roupa, 
que jâ nào sei para quai de nos era. 
Apenas sei que aquele ruido da 
mâquina de costura, pespontando 
mais uns centimetros de varizes nas 
tuas pernas cansadas, me fazia 
maldizer a religiào que nào aprovava 
contraceptivos. Pensava em Deus 
como um ladrào e soltava 

BBQ a GRILL V CHURRASQUEIRA 
1213 Dundas St. W. TORONTO V 416-530-1777 

VENHA SABOREAR AS NOSSAS ESPECIALIDADES. 
NOS TEMOS: 

FRANCO ASSADO NA BRASA 
FRANCO ASSADO NO ESPETO 
LOMBO DE PORCO ASSADO 
COSTELETAS DE PORCO NA BRASA 
VITEIA ASSADA 
CARNE DO PORCO Ü AIENTEJANA 
ARROZ DE MARISCO 
ARROZ A VALENCIANA 

ABERTO 7 DIAS 

POR SEMANA 

BACAIHAU ASSADO NA BRASA 
BACAIHAU À COMES SA 
BACALHAU COM NATAS 

FIIETES DE PEIXE 
SANDES DE PRECO.BIFANA, 

CALINHA. BIFE A CASA 
ASAS DE CALINHA 

VARIEDADES DE PASTA, SALADAS 

E TAMBÉM PRATOS VARIADOS TODOS OS DIAS 
COM OS MELHORES PREÇOS E A MELHOR QUALIDADE 

impropérios baixinho, 
para que Ele nào ouvisse e 
nào fosse obrigada a 
repeti-los em confissâo - 
ladrào... ladrào... ladrào... 
Roubara-me a infância e a 
adolescência, roubara-me 
a minha màe e obrigara- 
me a ser mâe dos filhos 
daquela que deveria ser 
minha màe. Vi o 
possessive “minha” 
deslocar-se repetidamente 
para outras bocas, 
cosidinhas umas às outras, ano sim 
ano nào. A biografia nào começa no 
lugar onde se nasce, mas de quem se 
nasce. Tanto nos espera o berço de 
ouro, embrulhado em rendas de 
herâldica abrasonada, como o châo 
juncado de rosmaninho de uma 
aldeia por assinalar no mapa. O que 
importa é que se nasce sempre do 
ventre de uma màe. E corn ela 
percorremos todas as esquinas da 
infância a cruzarem-se corn as 
travessas de afectos que desaguam na 
praça comum da familia. 

De repente, vi-me 
verdadeiramente màe, sem saber, 
mais uma vez, distinguir os papéis. 
Confundi tudo e, quando dei conta, 
jâ tinha os filhos criados, numa 
sensaçâo estranha de nào saber se 

tinha sido mâe ou irmà 
mais velha. Talvez, por isso, 
agora que sou avô, tenha 
uma enorme vontade de 
recuperar papéis que nunca 
soube ajustar à personagem 
certa. Mas um deles é 
irrecuperâvel, neste ciclo de 
vida irreversivel em que 
vivemos. Tu Jâ partiste e eu 
jamais poderei viver a filha 
que nunca cheguei a ser. 
Por isso, no dia da màe, 
apetece-me deitar na cama, 

envolver-me toda na trindade que 
ainda sou (filha, màe, avô), enrolar- 
me muito bem enroladinha <até 
regressar à posiçâo fetal. Sonhar que 
voltarei a nascer. Num acto de puro 
egoismo crescer sozinha, matar 
mentalmente todos os irmàos que 
ousassem nascer. Por fim, liberta, 
teria sô para mim a minha primeira 
liçào de amor e aprenderia 
silenciosamente a balbuciar a palavra 
màe, embrulhada numa caricia. Sô 
para ti! Tu puxavas-me num gesto de 
afago e aconchego e dizias: Dâ-me 
um beijo minha filha! A ultima frase 
que pronunciaste, por entre um 
emaranhado de tubos que te 
prendiam à vida, horas antes de 
morreres. Como que a lembrar-me 
que eu fora sempre a tua filha. 

Gente Modesta distingue 
membres da Comunidade 
No passado Domingo, dia 28, o 
Editor da Revista Gente Modesta, 
Severiano da Silva, realizou no 
Oasis Convention Centre a sua 
festa anual "Comunidade em 
Destaque", onde foram 
distinguidos très personalidades, 
um Rancho e um Clube. 
O prémio "Figura Comunitâria", 
foi entregue ao Dr. Cari de Faria. 
O PRECOM "Consagraçâo de 
Carreira" para o Trio de 
Guitarras de Antonio Amaro. 
O titulo e prémio "Miss Luso- 
Ontârio", para Cremilde Loureiro 
(Miss London). 
O prémio "Rancho Folclôrico" foi 
para "AS TRICANAS", e o 
prémio "Divulgaçâo da Lingua 
Portuguesa", para o Clube 
Português de Mississauga 

(PCCM). 
Todos de parabéns. 
Saudamos Severiano da Silva e 
sens colaboradores pela iniciativa 
e pelo sucesso da festa, saudaçôes 
que sâo extensivas aos artistas 
que participaram. 

JMC 

Severiano da Silva 
ladeado por todos 

os vencedores. 
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CLASSIFICADOS 

"(ficcadûs 

Precisa-se 
Carpinteiros corn experiência para armârios 
de qualidade. Tel.:416-534-3557. 

Pedreiros para construçâo de casas. 
Tel.:416-568-0279. 

Pessoal para limpeza nas areas de Hamilton, 
Oshawa e Toronto. Contactar Jessica. 
Tel.:416-533-7032. 

Pessoal para trabalho de escritôrio, no 
periodo das férias de verào. Enviar résumé. 
Fax #416-531-1997. 

Instaladores de cerâmica corn alguma 
experiência. Contactar Paulo. 
Tel.:416-725-6199. 

Senhora para tomar conta de casai de idade, 
incluindo algumas tarefas domésticas. 
Tel.;905-823-617Ü. 

Senhora para limpeza de casas na area de 
Richmond Hill. Tel.:416-4Ü2-Ü125. 

Pessoal para trabalhar em telhados. 
Contactar Angelino. 
Tel.:416-989-7919. 

Cozinheiro para restaurante, full-time e corn 
bons beneficios. 
Tel.:416-537-2098. 

Pessoal para companhia de jardinagem. 
Tel.:905-271-9025. 

Voluntârios para organizaçào hospitalar. 
Tel.:416-626-0116. 

Empregada para balcào de churrasqueira, na 
ârea de Mississauga. Contactar John. 
Tel.;905-829-8395. 

Pintor para a construçâo, corn experiência. 
Contactar Manuel Machado. 
Tel.:416-766-8723. 

Empregado/a de mesa com experiência, em 
regime de part-time e ajudante de cozinha. 
Tel.:416-6ü3-6522. 

Carpinteiros corn experiência para a ârea de 
Brampton. Contactar José. 
Tel.:905-796-9345. 

Mùsicos 
Costa de müsica, de conhecer ou dialogar com 

pessoas? Devido à râpida expansâo da companhia 
que jâ existe hâ 63 anos, precisam-se de individuos 

rapidamente para as posiçôes de Marketing, 
administraçâo e Serviço ao cliente. Os 

interessados deverâo ser responsâveis e entusiâstas 
para trabalhar. Companhia oferece estâgio e 

excelentes salârios. Os interessados necessitam de 
carro. Telefonar ou enviar fax para 

4^ 6-531-6BS6 

Garagem portuguesa précisa 
preparadores para a secçâo de pintiira. 

Bom ordenado. Contactem jà: 

416 6Q4-7000 

BRANCO Sliiiir 
Violons Paro Ano 2002 

Casino Windsor, dia 8 de Junho. 
Por 3 dias a Montreal, Quebec e Ottawa, saida 
a 3 de Agosto e regresso dia 5, por $175. por 
pessoa. 
PROViNCIAS DO CANADA: 
Costa do Atlântico, saida a 21 de Junho e 
regresso a 7 de Julho, corn visitas a St. Anne 
de Beaupre, Quebec City, Fredrecton- 
Moncton, New Brunswick-PEI, Anne 
Cavendish Beach, Anne of Green Gables, 
Charlottetown-Nova Scotia, Halifax, Saint 
John, Newfoundland, Portugal Cove, Grand 
Falls e Corner Brook. Excursâo corn conductor 
especializado, corn muito conhecimento. 
NEW YORK-NEW JERSEY, de 13 a 15 de 
Julho, corn visita ao Empire State e Estâtua da 
Liberdade. 
Ainda, viagens a Kingston, Buffalo, Fall River 
e Florida. 
Saidas nas Igrejas do Santissimô Salvador do 
Mundo e Cristo-Rei, em Mississauga, na 
Dundas e Dufferin, em Toronto e, também, 
em Brampton. 

Rog- #SC0C8SW 

Branco’s Outings 
(905) 277-2208 

Aluga-se também terreno protegido, 
na Caledonia e Castlefîeld, para 

grandes arrumaçôes de materials e 
mâquinas. 

City Fish Market, précisa 
empregada para balcâo e ajudante de 
caixa. Ainda, um empregado para o 

serviço da peixaria. 
Contactem jâ ' : 

416 S56-7373 
ou visitem a peixaria no 

2929 Dufferin St., em Toronto. 

MASSAGE THERAPY 
Se tem dores musculares, nas costas e nas 

pernas e se tem mà circulaçâo de sangue, 

va à QUIROMASSAGISTA que usa ôleos e 

cremes naturals de qualidade. 

Mais de 15 anos de experiência. 

Viva bem e corn saüde: 

Tel: 416 530-7856 

ItlCPEDItnTU: 
6 coxas e pemas defrango 

* 4ou 5 alhos 
1 ramo de salsa 
7 cebola media 
muncherons 

‘^pimenta e sal 

(On»CÇflO: 
Fôr a galinha a CQzer num tacho junto com os alhos, cebola, 
pimenta, a galinha depois de cozida tira-se o osso e pôe-se 
num pirex. 
Depois num tacho separado deitem um pouco do molho do 
frango um p<juco de farinha (colher de sopa) e um pouco de 
margarina conforme a quantidade do frango mexer bem e 
voltar a deitar no tacho que o frango cozeu ( para bom sabor). 
deitar 3 ovos num tacho salsa picada e um pouco de farinha 
mexer tudo muito bem e adicionar a galinha sem o osso, fazer 
em pi>quenas bolas e fritar. depois de frito voltar a por no 
tacho junto com os muncherons e deixar cozinhar durante 
alguns minutos. 
E servido corn pào ou arroz como preferir. 

Sobremesa : 

Biscoitos Deliciosos 
InCREDItnTES: 

6 ovos 
Ichavena de açûcar 
1/2 xicara de leite condensado sem diluir 
250g de margarina 

* IKg de farinha de trigo 
Raspa de um limào 
1 pitada de sal 
1/2 xicara de açûcar para polvilhar 
5 colheres de châ de royal 

ConEECÇflO: 
Junte a manteiga ,açücar, leite, a pitada de sal e raspa 
de limào, mexe corn uma colher de pau durante 15 Min 
adicione os ovos 1 a 1 ate formar um creme bem macio, 
mistura a farinha corn o royal e junte ao preparado, 
amasse muito bem numa tàbua enfarinhada até obter 
uma massa fofa, divida a massa em bolinhas 
pequenas, laça os biscoitos corn feitios que desejar 
polvilhe coin açûcar e vai a forno a 180" durante 15 
min. 

TSani 
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Grupo He Ginastica Ritmica da Casa do Alenteio 
apresentou “Uma Decada da Sucesso” 
Hâ dez anos surgiu um Grupo de 
Ginastica Ritmica na Casa do 
Alentejo. Desde entao, com a entrada 
e a saida de vârios elementos, este 
grupo iniciou uma caminhada 
através dos vârios géneros musicais 
portugueses para lhes poder dar vida 
através dos “esquemas”. Ao longo 
destes anos, contribuiram para a 
afirmaçào dos luso-descendentes na 
comunidade. Agora foi a vez de 
celebrar “Uma Década de Sucesso”. 

O grupo nâo poderia ter escolhido 
melhor titulo para o espectâculo que 
no sâbado passado realizou na Casa 
do Alentejo: simplesmente um 
“sucesso”. E que me perdoem os 
leitores pela carga subjectiva que 
coloco neste artigo, mas de outro 
modo nâo conseguiria descrever este 
espectâculo. Senti orgulho, nâo sô 
pela honra de ter sido convidada a 
apresentar o espectâculo ao lado da 
Lurdes Marchâo (instrutora de Tae 
Kwon Do da mesma casa), mas deste 
grupo de ginâstica ritmica, ünico na 
nossa comunidade. O facto de ter 
feito parte do mesmo durante quatro 
anos fez-me recordar neste 
espectâculo momentos que partilhei 
e que jamais esquecerei. Fazer parte 
deste grupo de ginâstica representou 
algo de “religioso” para mim e no 
sâbado, a cada momento que 
passava, o peito apertava-se-me e 
sentia uma tentaçâo de enviar os 
meus compromissos profissionais 
navegar para outro oceano, sô para 
me poder juntar novamente ao 
Grupo de Ginâstica Ritmica. Hâ 
determinadas situaçôes que se nos 
deparam como tarefas muito dificeis 
quando temos que as descrever. Esta 

Grupo de Ginâstica Ritmica da Casa do Alentejo em duos bêlas exibiçôes. 

comemoraçâo dos seus 10 anos de 
existência corn um novo espectâculo. 
E em boa hora o fez! Este 
espectâculo teve como objectivo 
apresentar ao pùblico alguns dos 
esquemas - nome pelo quai é 
designada cada dança de ginâstica 
ritmica - que foram sucesso no 
passado, assim como novos esquemas 
que esperam poder vir a ser um 
sucesso no futuro. 
Nesta década que se passou, o Grupo 
de Ginâstica Ritmica tem 
contribuido imenso para a 
divulgaçâo da cultura portuguesa em 
vârios aspectos: participando 
anualmente na Caravana de Toronto, 
representando a comunidade em 
vârios eventos “canadianos” de 
Toronto e de Montreal, para além do 
ârduo trabalho que tem colocado em 
cada Semana Cultural, em cada 
aniversârio e em cada evento que a 
Casa do Alentejo realiza. Para além 
de todas estas prestaçôes, o Grupo de 
Ginâstica Ritmica conseguiu atrair 
jovens luso-descendentes e colocâ-los 
em contacte corn a müsica clâssica. 

grupo de ginâstica conta corn a 
Alexandra Ferreira “Perfeccionista”, 
a Ana Piteira “Distraida”, a Gabriela 
Lopes “Brincalhona”, a Viviana 
Fialho “Descontraida”, a Sara 
Ferreira “Preocupada” e a mascote 
do grupo corn apenas K) anos de 
idade Melanie Fialho “Pookie”. 
Aliâs, a grande estreia da Melanie foi 
O espectâculo de sâbado, a Década 
de Sucesso, onde fez uma actuaçâo 
de “se lhe tirar o chapéu”. 
Durante as cerca de très horas de 
espectâculo, os présentes (cerca de 
très centenas por nâo baver lugar 
para mais ninguém, caso contrârio 
mais seriam) assistiram a um 
espectâculo infelizmente raro na 
nossa comunidade. O esquema 
Victory deu abertura ao espectâculo. 
Seguiu-se-lhe o esquema Gypsies, 
Enya, Lion King, Stolen Kiss, Cores 
e Fantasy para fechar a primeira 
parte do espectâculo. Devido ao 
facto de ser fisicamente impossivel 
dançar tanto esquema sem uma 
pausa - até porque é necessâria para 
a troca de fatos - esta primeira parte 

muito especial, ao mesmo tempo que 
a segurança das exécutantes deixou 
transparecer a ideia de que a 
ginâstica ritmica é muito fâcil de se 
dançar. Se jâ corn a primeira parte 
todos estavam maravilhados, 
ninguém podia imaginar o que iria 
sentir durante a segunda parte do 
espectâculo. 
Conquest, Maria, Enigma, Senhor 
da Dança, Moulin Rouge e 
novamente Victory para fechar um 
dos melhores espectâculos, sem tirar 
prestigio aos outros, que a Casa do 
Alentejo jamais teve. No final do 
espectâculo, Dalila Cruz recebeu 
uma carta do Ministro da Cidadania 
Cari de Faria, lida ao püblico por 
Lurdes Marchâo, felicitando o grupo 
pelo trabalho que tem vindo a 
desempenhar ao longo destes dez 
anos. Também no final do 
espectâculo, Bia Raposo subiu ao 
palco para 1er um poema dedicado ao 
grupo e para dizer, no torn jovial que 
jâ lhe é Çonhecido, que adorava ser 
mâe de todas aquelas raparigas. 
Foi simplesmente bonito.^ 

Isabel 
Rodrigues 

nâo me fugiu à regra. 
Tal como o prôprio grupo descreveu 
no panfleto de apresentaçâo, em 
1999 O Grupo de Ginâstica Ritmica 
realizou o seu Sonho ao montar um 
espectâculo de ginâstica em que 
apresentou o seu trabalho de 8 anos 
de existência, um Sonho que entâo se 
tornou realidade. No entanto, e 
desde essa data, nunca mais pararam 
de surgir pedidos da parte dos sôcios 
e amigos da Casa do Alentejo para 
que fosse apresentado um novo 
espectâculo. 
O grupo decidiu entâo celebrar a 

popular e moderna portuguesas. 
Do grupo original, apenas restam 
très elementos; a Dalila Cruz, 
coordenadora do Grupo de Ginâstica 
Ritmica, a irmâ Carina, co- 
coordenadora e a Sandra Folhas de 
Sousa. Entre elas conhecidas como a 
Exigente, a Sonhadora e a 
Determinada, respectivamente. Ao 
longo desta década, vârios elementos 
se juntaram ao grupo que mais tarde 
sairam devido a motivos 
profissionais. Hoje em dia, o grupo é 
composto por oito elementos. Para 
além dos très jâ mencionados, o 

contou corn a presença de Claudia 
Ramos em Ballet, do Grupo do Club 
Hispano para uma dança flamenga, 
do Grupo de Ginâstica Surpresa 
composto por elementos do Grupo 
Coral Feminino da Casa, da Isabel 
Rodrigues, uma jovem cantora da 
nossa comunidade que começou a 
seu carreira no Arnaldo’s Music e a 
continua hoje no conservatôrio e da 
Fâtima Ferreira. Coreografar 
esquemas nâo é fâcil. No entanto, a 
diversidade e subtileza de estilos 
musicais, de passos e da coreografia 
em gérai fizeram desta parte algo de 
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► Lamentamos, e dizemos isto corn 
muita pena, que passades estes dez 
anos, O grupo de Ginâstica Rîtmica 
ainda nâo tenha na comunidade o 
reconhecimento que merece. Um dos 
présentes perguntou, a determinado 
momento: “Onde estào todos os 
meios de comunicaçào desta 
comunidade?” Jâ que dizemos lutar 
tanto pelos jovens luso-descendentes 
desta comunidade, esta na altura de 
começarmos a pôr em prâtica as 
nossas intençôes. Este grupo merece. 
Parabéns a todas pela Década de 
Sucesso. 

Ana Fernandes 

Forum Publico sobre Cortes 
Orçamentais Propostos 
para a DEBT 
Segundo as trustees Nellie Pedro e 
Christine Ferreira, se a DEBT nâo 
aprovar o orçamento, baseando-se na 
formula provincial para os subsidios, 
terâo de ser feitos os seguintes cortes 
orçamentais nas escolas de Toronto: 
reduçào de 350 professore; a 
eliminaçào de 115 instrutores de 
nataçâo e nadadores-salvadores; 
encerramento das piscinas; 
eliminaçào de supervisores para a 
hora do almoço nas cantinas, da 
totalidade dos instrutores itinérantes 
de mùsica, dos campos de férias e dos 

Programas de Parques e Recreio, de 
75 % de todos os programas ao ar 
livre, incluindo dormidas fora, das 
aulas durante o Verâo (Summer 
School) dos graus 3 ao 6 e de todos os 
programas para pais, centros e outros. 
Para se informar sobre a maneira 
como os cortes afectarào cada escola e 
sobre o impacto destes em cada 
aluno, compareça no proximo dia 14 
de Maio, pelas 19:00, na escola Ursula 
Franklin Academy, localizada no 80 
da Croatia Street, junto à Dufferin 
Mail. Info: Marta Brum 416-397-3158. 

Alpha Gifts abriu a tempo do Dia da Mae 
A comunidade portuguesa tern a partir de agora uma loja de decoraçâo 
situada na emblematica Dundas, mais propriamente no 1504, 
Dufferin, em Toronto. 
Aproveitamos o ensejo para felicitar e desejar os majores i 

proprietaries de Alpha Gifts-Florbeia ejoao Marmelo, e 
bom gosto na 
escolha das bonitas 
peças de decoraçâo - 
aigu ma s exclu si vas 
da loja- e salientar 
que Alpha Gifts sera 
concerteza o ponto 
de encontro das 
pessoas corn o 
sentido apurado 
beleza. Uma visita 
impôe-se em 
vésperas do 
Màe. 

"the big bc^s' tc^ store 
TPT3^^C¥IfT 

GRANDE LIQUIDAçâO DE JVIOBILIAS!! 
INVENTâRIO DE $S50,□00.00 
Casa de iantar, Cozinha, Sala de estât, Quarto de dormir 
Mobîlia de escrnério, secretaries, cadelras, mesas & fotocopiadoras 

oo 

Equipamentos do 
Team Canada. 

T-shirts, bonés e 
camisolas de 

treino aos 
melhores preços! 

Sesde 

CB 
(B 187 Lakeshore Rd. E. j 

Mississauga, Ontario i 
mà ati 

"the big boys' toy store" ■ 
STAÜ Cli&l'CS 

187 Lakeshore Rd. E. 
Mississauga, Ontario 

mis.lTt.lTSS 
I Minimum purchase $100 
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Caminhos de Portugal até ao Mundial'2002 
A selecçâo portuguesa de futebol vai 
realizar 24 treinos e um jogo de 
preparaçâo com a CHINA, antes da 
estreia na fase final do 
Mundial'2002, marcada para o dia 5 
de Junho, em Suwon, frente à 
selecçâo dos EUA. 
As primeiras 19 sessôes de treino e 

preparaçâo e o jogo corn os Chineses, 
no dia 25 de Maio, vâo decorrer em 
Macau, para onde os 23 eleitos 
partem no proximo dia 17 e chegam 
a 18, depois de efectuarem em 
Lisboa exames médicos e testes 
fisicos. 
Em Seul -na Academia Militar-, onde 

os comandados de Antonio Oliveira 
chegam dia 30 de Maio, Portugal 
cumpre mais 4 treinos, estando o 
quinto e ultimo, em solo coreano, 
agendado para Suwon, antes do 
embate corn os EUA. 
PORTUGAL-USA, no dia 5 de 
Junho de 2002. Vamos, Portugal! 

«Em condiçoes normals teria de 
ser operadOH, diz Figo 
Luis Figo promete tudo fazer para 
ajudar Portugal no Mundial, mas 
assume, pela primeira vez, que em 
condiçoes normais teria de ser 
operado e ficar dois/três meses a 
recuperar da «lesâo grave» que o 
tem afectado. 
A vontade de representar Portugal é 

grande e Figo jâ mostrou que é 
capaz de sacrificar-se pela camisola 
das quinas. «E normal que as 
pessoas estejam apreensivas. Tenho 
uma lesâo grave e em condiçoes 
normais teria de ser operado e ficar 
dois/três meses a recuperar, mas 
optâmos por nâo fazer a 

intervençâo cirürgica. Tenho vindo 
a recuperar bem, sinto-me muito 
melhor e faço sacrificios para 
ultrapassar estas mazelas. Se nâo 
houver qualquer percalço, espero 
ajudar Portugal a fazer um bom 
Mundial», prometeu Luis Figo, em 
Madrid. 

1’. Faso da 
TAÇA CAMOES 
Tem inicio, Domingo, dia 12 de Maio, a 
1 a. Ease do Campeonato Taça Camées, 
inserida na SEMANA DE PORTUGAL. 
Os jogos sâo os seguintes; 
Jüniores-Sub 9, às lOhOO, no Brockton 
Stadium: 
-Portugal 2004 contra o Toronto Supra. 
Jûniores-Sub 13, às 12h00, no Brockton 
Stadium: 
-Rio Ave contra o Portugal 2004. 
Velha Guarda, no Brockton Stadium 
(Dufferin Mall): 
As 14h00, Gil Vicente-Peniche 
Às I6h00, Toronto Supra-Sporting 
Às 18h00, Operârio-Benfica. 
Roubem umas horas ao vosso Domingo 
caseiro e façam o lazer com a familia no 
Brockton Stadium, assistindo ao futebol ao 
ar livre, gratis, sem "guerras" clubisticas. 
Apenas e sô pelo gosto ao futebol, às 
coisas da nossa terra. Compareçam e 
apoiem. 

Quaresma acha «difîcil» ir ao Mundial 
Ricardo Quaresma, extremo- 
direito do Sporting, considéra 
«dificil» uma possivel convocatôria 
para a fase final do Mundial deste 
ano. 
«Estou satisfeito por ter sido 
chamado à selecçâo dos sub-19, 
mas agora é dificil ir ao Mundial», 
referiu Quaresma, que deve ser 

titular no Portugal-Eslovâquia, que 
esta marcado para o dia 16, em Rio 
Maior. 
Recorde-se que o seleccionador 
nacional. Antonio Oliveira, divulga 
a lista de convocados no dia 13 de 
Maio. Os jogadores partem para 
Macau - onde a équipa das "quinas" 
vai realizar o estâgio -, no dia 17. 

Fernando Santos ainda sonha com o titnlo 
Chegou a hora da verdade na 
Grécia para Fernando Santos e 
Folha, do AEK Atenas, corn a 
realizaçâo da 26.“ e ultima 
jornada. 
AEK e Olympiakos sâo os dois 
candidatos ao titulo e ambos 
jogam corn équipas de Salonica. 
A formaçâo a cargo do técnico 
português recebe o PAOK (4.° 
classificado), enquanto o actual 
campeâo vai ao campo do Aris 
(9.0). 
Em igualdade pontual, mas em 
desvantagem no confronta 
directo (duas derrotas e 5-7 em 
golos), o AEK estâ dependente 

do rival. Um eventual deslize de 
Folha e C.“ compromete logo o 
titulo, seja quai for o resultado do 
Olympiakos. 
Jâ o Olympiakos persegue o sexto 
titulo consecutivo, imitando o 
feito dos anos 50 (54-59). O AEK, 
por seu lado, tenta quebrar a 
hegemonia do rival, para além de 
acabar corn uma “seca” de sete 
épocas (93-94). 
Se bem que o balanço entre as 
duas équipas no campeonato seja 
favorâvel ao Olympiakos, a 
verdade é que foi o ÀEK quem 
ganhou a final da Taça ao 
Olympiakos (2-1), a 27 de Àbril. 

Rui Costa 
solidàrio na 
luta contra 
a lencemia 

Rui Costa ofereceu uma camisola 
autografada do Milan para ser 
leiloada, cuja receita reverterâ a 
favor da Fundaçâo Michael Ryan 
Leal Memorial, para financiar a 
pesquisa e cura da leucemia, 
assim como no transplante da 
medula ôssea. 
Todos os interessados em adquirir 
a camisola de Rui Costa, podem 
submeter a sua oferta até ao dia 
30 de Junho, através do correio 
electrônico 
michaellealmemoerialfund@symp 
atico.ca. 
Também o Benfica de Toronto se 
solidarizou corn a campanha e, 
para além de usar o simbolo da 
fundaçâo nas camisolas, vai dar 
um dôlar por cada golo marcado 
em competiçôes oficiais na época 
de 2002. 

ECO AÇOR 
TRAVEL SERVICES INC. 

421 College Street 
Toronto, Ontario 
M5T ITl 
Tel.: 416-603-0842 
Fax: 416-603-1560 
Toll-Free: 1-888-2326-326 
www.ecoacor.com 
e-mail: sales@ecoacor.com 

CARGA GERAI PARA 
TODO 0 PORTUGAl 
RECEBENDO ATÉ IDE JUNHO 

VlAGENS 
- EXCURSAO AO SAHTO CRBTB E FAHMA 

- VlAGENS PARA PORTIIGAI 

- OUTROS DESnNOS 

ESPECIAL DA SEMANA 

- CUBA 
Tudo incluido desde $710“ + Tax 
Sô aviào *400.“-!- Tax 

Ontario Registration number ()4‘2'25I7G1 

A. 
Construction 

Serviços em escavaçôes, garagens, reparaçôes e 
aumentos da sua casa, varandas e casas de banho 

Mais de 15 anos de experiência 

Antonio Portela oferece-lhe absolutamente gratis o 
“Permit” para a construçào da sua nova garagem 

Tel.: 416-535-7252 Cell: 416-822-0474 
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Toronto SUPRA vonco 15”. Tornoio do Poniche 
Terminou no Domingo passado o 
15o. Torneio do Peniche, Pré- 
Epoca'2002, corn a vitôria do Toronto 
SUPRA que, na final, bateu a équipa 
da Casa do Benfica de Toronto, por 2- 
1. 

Um Torneio que foi disputado no 
Lamport Stadium e que teve pouca 
aderência do püblico. É realmente 
dificil aos nossos clubes amadores de 
futebol prosseguir no sonho de 
realizar Torneios e Campeonatos sem 
que tenham o apoio e o calor do 
püblico amante do futebol. Mais uma 
vez ficou provado que os portugueses 
nào gostam de futebol, gostam dos 
seus clubes, Benfica, Sporting. Porto, 
Boavista, Belenenses, Maritimo, 
Santa Clara, etc., etc.! 
Tudo o resto nâo conta... para a 
mioria, claro! 

Hâ sempre os que gostam e se 
sacrificam, como é exemplo de hâ 
muitos anos a esta parte, a dedicaçâo 
ao futebol amador do Peniche C. 
Club. 
A 3a. e ùltima jornada teve os 

Capitào da équipa do Betifica I 
recebendo a laça de Z’ ctassificado. \ 

Toronto Supra, 

seguintes jogos e resultados; 
Sâbado, dia 4, a contar para os 7o. e 
8o. lugares, o 777S. C. bateu o 
Peniche, por ,5-0. A contar para os 3o. 
e 4o. lugares, Yory Region Shooters 
venceu o Woodbridge Italia, por 3-0. 
Domingo, dia 5, a contar para o 5o. e 
Oo. lugares da classificaçâo, o North 
York Astros ganharam aos Bradford, 

por 5-1. 
Na final, o Toronto SUPRA bateu o 
Benfica, por 2-1. 
Classificaçnao gérai: 
1-Toronto Supra; 2-Benfica; 3-York 
Région; 4-Woodbridge Italia: 5-New 
York Astros; ()- Bradford; 7-777 S.C. e 
8o., o Peniche, clube organizador. 
Parabéns a todos os intervenientes. 

84 HORAS POR DIA 

INFORMAQOES: 

416.537.1088 

Est:e5 radios e il 0T)@© 

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 
MISSISSAUGA Nova Pastry & Bakery - 3635 
Cawthra Rd. Tel: (905) 279-3206 * Impact 

Liquidation - 187 Lakeshore Rd. E. 
BRAMPTON: Concord Furniture - 280 

Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 
HAMILTON: Alves Meats - 1.57 Macnab St. N. 
Tel: (905) 528-01(i.5 
LONDON: Acadia Travel 3()(i Hamilton Rd. 

*Plus GST & PST 

519-432-3797 * Internacional Gift Shop, 416 
Hamilton Rd. 519-675-0446 * Atlantic Sea Fish 

Market, 708 Hamilton Rd. 
.519-4,52-7511 * Ocean Food Center, 778 
Hamilton Rd. ,519-452-1220 CAMBRIDGE: 
Beiros Supermarket 50 Ainslie St. S. 519-621-6950 

FESTIVAL PORTUGUES CANAL 

Sylvania 
Portable Radio / 

CassetteAM/FM /SCMO 

*60.""* 

Panasonic RX-D13 

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

Citizen JTR1822K 
Portable Radio AM/FM 00* 
Cassette/Recorder Player " 

Panasonic RX-FS430 
Stereo Radio/Cassette Recorder 

$125.00* 

General Electric 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 
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dÂassii^Lcaçâc 
Equipas I V E S P 

1 SP0ei1H6 34 
2 BOAVISTA 34 
3 FC PCRTO 34 
4 BENFICA 34 
5 BKENENSES 34 
6 MARiTIMO 34 
7 UUIBIA 34 
8 PFERREiRA 34 
9 GBUHARÂES 34 
10 BRAGA 34 
11 BEIBA-MAR 34 
12 SETÛBAL 34 
13 Gil WICENTE 34 
14 SANTA CLARA 34 
15 WARZiM 34 
16 SALGUEIROS 34 
n FARENSE 34 
IB ALVERCA 34 

22 
21 
21 
17 
17 
17 
15 
12 
11 
10 
10 
9 

10 
9 
B 
B 
% 
7 

9 
7 
5 

12 
6 

5 
10 
10 
9 

12 
9 

11 
B 

10 
8 

6 
Êl-: 

6 

3 
6 
8 

5 
11 
12 
9 

12 
14 
12 
15 
14 
16 
15 
18 
20 
20 
21 

74 
53 
66 

66 
54 
48 
52 
41 
35 
43 
48 
40 
42 
32 
27 
29 
29 
39 

25 
20 
34 
37 
44 
35 
35 
44 
41 
43 
56 
46 
56 
46 
55 
71 
63 
67 

75 
70 
68 

63 
57 
56 
55 
46 
42 
42 
39 
38 
38 
37 
32 
30 
28 
27 

Resuliados 
(34‘* e ultima jornada ) 

Farense - Gll Vicente, 3-2 
V. GuUnaràes - Uniâo leiria 2-4 

Sporting Braga - Aluerca 5-3 
Santa Clara - Beienensea 2-3 
Papes Ferreira - FC Porta 1-2 
Boavista - Vitôria Setubal. 4-1 

Maritime - Benlica 3-2 
Salgueiros - Varzlm, 2-1 
Sporting - Beira-Mar, 2-1 

PORTUCUCSfl DE fUTEbOL 
PROEISSIOnftL 

E 

Sporting na terceira 
eliminatôria da Liga dos 
Campeôes. 
Boavista na segunda 
eliminatôria da Liga dos 
Campeôes. 
FC Porto na Taça UEFA, na 
quai participarà tambêm o 
Leixôes, da II divisào B. na 
qualidade de l'inalista da 
Taça de Portugal, que 
disputarâ a 12 de Maio coin 
O Sporting. 

Despromovidos à II Liga: 
Salgueiros, Farense e Alverca. 

4S golos: 
Mario JARDEL (Sporting) f 

21 golos: S 
VandeiTei da Silva "DERLEI" (Uniâo Leiria) 

FARY Paye (Beira-Mar) 

Ifi golos: 
HUGO HENRIQUE (Setùbal) 

15 golos: 
Joào Menezes "BARATA" (Braga) 
Eric Gomes "GAÛCHO" (Maritimo) 

14 golos: 
LEONARDO Ribeiro (Paços de Ferreira) 

13 golos: 
Pedro MANTORRAS (Benfica) 
Anderson Souza "DECO" (FC Porto) 

12 golos: 
Benedict MCCARTHY (FC Porto) 
JOÀO PEDRO Fernandes (Salgueiros) 

O MILENIO 

'LL ^ 

PORTUGUESfl DE fUTEDOL 
♦ pROEISSIOnflL » 

(ZûassLifiicaçdû T^j2SuâtadûS 
Equipas 

mOREIRENSE 
2ACA0EMiCA 
3NACI0NAL 
4ESTJIMAD0RA 
5CBA9ES 
BPORTiMONENSE 
7AVES 
8 Rio AVE 
9NUUA 
10 CAMPOMAIOR. 
111EÇA 
12 NAVAL 
13 UNiAO LAMAS 
140VARENSE 
15PENAnEL 
16 FELGOEiRAS 
17ESPINH0 
18 OLIVEIRENSE 

34 64 
34 62 
34 62 
34 57 
34 52 
34 52 
34 47 
34 46 
34 46 
34 45 
34 44 
34 42 
34 41 
34 40 
34 38 
34 38 
34 34 
34 28 

leça - Maia, 1-1 
Rio Ave - Camoomaior„ 4-2 

U. lamas - Portimonense, 0-2 
So. Esoinho - Oliveirense, 1-1 
Oeso- Ghaves - Ovarense, 4-1 < 

Desportivo Aves - Penafiel, 1-0 
Académica - Naval 1” Maio, 2-1 

Nacionai - Felgueiras, 2-0 
L Amadora - Moreirense, 1-3 

Moreirense, Académica e 
Nacionai promovidosà 

primeira liga. 
Felgueiras. Espiniio e 

Oliveirense despromovidos à 
il dhrisâo B. 

Onze dirigentes da FIFA levam 
Blatter a timunal 
Onze membros do comité- 
executivo da FIFA vâo avançar 
daqui a dois dias corn uma queixa 
contra Joseph Blatter, présidente 
do organismo, por «uso abusivo de 
fundos». Foi Lennart Johansson, 
présidente da UEFA, quem 
anunciou o procedimento. 
«Nâo temos outra escolha senâo parte de Michel Zen Ruffinen, 
apresentar queixa perante as autoridades secretârio-geral da FIFA, que denuncia 
legais suiças. Segundo a lei suiça, se varias irregularidades cometidas pela 
estivermos ao corrente de um delito devemo presidência de Blatter. 

recorrer à justiça. Se retivermos a 
informaçâo podemos ser nos os 
acusados», defendeu Johansson, 
ele prôprio membro do comité 
executivo da FIFA, composto por 
24 dirigentes. 
A queixa segue-se à recente 
apresentaçào de um relatôrio por 

Benfica pede levantamento de penhoras 
o Benfica pediu o levantamento da 
penhora dos passes de très jogadores, bem 
como sobre receitas, na sequência do 
processo de Vale e Azevedo. 
A noticia surgiu na sequência de o tribunal 
ter dado razâo ao clube «encarnado» no 
caso da letra sacada pelo antigo présidente 

do clube, o quai exigia o pagamento de uma 
divida no valor de um milhâo de contos. 
Segundo avançou a TSF, o Benfica fez 
chegar ao Tribunal Civel o pedido de 
levantamento sobre a penhora dos passes de 
Ednilson, Joào Manuel Pinto e Sokota, que 
deverâ ser analisado nos prôximos oito dias. 

F.C. Porto 0 Colla nogocoiam McCarthy om Vigo 
Représentantes do F.C. Porto estâo em Vigo 
para negociar a transferência de McCarthy 
para o clube das Antas, a titulo definitive. 
Os responsâveis azuis e brancos tentam 
acertar todos os pormenores do negôcio 
corn o Celta. 
Em cima da mesa, estarâo algumas 
possibilidades para o avançado sul-africano 
fazer do F.C. Porto o seu clube na prôxima 
época, mas as exigências sâo muitas. 

nomeadamente o elevado numéro da 
clausula de opçào de compra: 12 milhôes de 
euros. E um valor alto, mas que poderâ 
baixar se forem envolvidos jogadores no 
negôcio. 
Ao que parece, Horâcio Gomez, présidente 
do Celta de Vigo, reuniu corn Pinto da 
Costa varias horas para todos os 
pormenores da transacçào ficarem 
concluidos o mais depressa possivel. 

Pauleta: ■ 
iiPensar nos 
Açores e no Pai'sii 

o futebolista internacional 
português Pauleta, do Bordéus, 
afirmou em Ponta Delgada que 
tudo o que tem "conseguido e 
feito" é a "pensar nos Açores e 
no Pais". 
Numa curta declaraçâo apôs a 
homenagem que lhe foi 
prestada em Ponta Delgada, 
sua terra natal, pelo Governo 
açoriano, Pauleta, eleito 
melhor Jogador em França na 
época 2001-2002, afirmou-se 
ainda consciente da sua 
"importância para a regiâo". 
Declarou-se, também, 
reconhecido corn a "grande 
homenagem" que lhe foi 
prestada pelo chefe do Governo 
Regional, Carlos César. 
Carlos César definiu Pauleta 
como um "simbolo maior do 
êxito açoriano", inscrevendo-o 
entre os que "à moda antiga" se 
impuseram pelo seu prôprio 
esforço e mérito. 
Segundo acrescentou, apôs a 
entrega de uma taça de prata 
evocativa da homenagem, o 
avançado açoriano valorizou-sè 

pela "persistência", sem os 
apoios pùblicos actualmente 
em vigor para o desporto nas 
ilhas. 
Pedro Miguel Carreiro 
Resendes, "Pauleta", além de 
conseguir o titulo de melhor 
jogador de França foi o melhor 
marcador do campeonato 
francês, corn 22 golos, os 
mesmos que Djibrill Cissé, do 
Auxerre. 
O internacional português 
termina no fim-da-semana um 
curto periodo de férias em 
S.Miguel, entrando de seguida 
ao serviço da selecçâo nacionai 
corn vista ao Mundial do Japào 
e Coreia. 
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dos Nùcleos do Sporting de Boston, Montreal e 
London, estiveram também présentes e... nâo se 
arrependeram. 
Foi um "mar verde" a sede "sportinguista" de 
Toronto. Nunca houve a oportunidade de 
comemorar em simultâneo o aniversârio Sporting 
local e a sagraçâo de campeâo nacional do 
SPORTING C.P., uma coincidência feliz. 
A comitiva "leonina" trouxe de Portugal uma 
camisola assinada pelos jogadores e équipa técnica 
para o Sporting C.P. de Toronto e, uma outra, que 
foi entregue a Antonio Dionisio, para ser leiloada e 
o produto a reverter a favor da sede propria dos 
Déficientes Luso-canadianos. Uma festa em beleza 
digna dos "sportinguistas" e dos desportistas em 
gérai. Parabéns! 

JMC 

SporUng C.P. de Toronto 
22 anos de vida e Sxito 

a "esperança nas malas de 
viagem" e que as 
escancararam por câ, 
aliando à festa do 
aniversârio a alegria da 
conquista do titulo 
nacional pela gloriosa 
équipa do SCP. Directores 

O Présidente do Sporting C. P. de Toronto, 
Antonio Oliveira, num daqueles saborosos jantares 
de sexta-feira na sede-social do Sporting de Toronto 
-na companhia dos amigos Augusto Pires (que 
ofereceu uma carrinha ao Sporting) e Joe da Costa, 
convidou-me corn toda a simpatia para participar 
nas comemoraçôes do 22o. Aniversârio do clube. 
Em principio aceitei mas, por deveres profissionais 
prioritârios, nâo pude estar présente o que lamento. 
Mesmo assim, nâo quero deixar de manifestar o 
meu agradecimento e enviar especiais saudaçôes a 
todos os "sportinguistas" locais e, naturalmente, aos 
ilustres convidados Qosé Manuel Torcato, Isabel 
Trigo de Mira e Maria José Valério) que trouxeram 

Santa Clara ganhou 
premia fair Play, 
Boavista penüitimo 
O Santa Clara ganhou o prémio Fair 
Play da ediçâo 2002/2002 da I Liga. 
0 clube açoriano arrecada assim pela 
terceira vez em quatro anos o prémio 
para a équipa mais bem comportada 
dos campeonatos que disputa. 
Esta época os açorianos somaram 
16,294 pontos, contra 15,669 do U. 
Leiria, segundo da tabela, numa 
classificaçâo em que os «grandes» 
aparecem mal cotados. O Boavista é 
mesmo a penùltima das 18 équipas da 
1 Liga, enquanto o campeâo Sporting 
é 12°, o Benfica oitavo e o F.C. Porto 
nono. 
A classificaçâo é elaborada corn base 
nos cartôes amarelos e castigos 
aplicados à équipa, mas tem em conta 

outros parâmetros, como o jogo 
positivo, respeito pelo adversârio, 
respeito pelo ârbitro, comportamento 
dos funcionârios da équipa e 
comportamento dos adeptos. 
O Santa Clara tinha ganho hâ très 
anos, na temporada seguinte foi 
segundo, no ano passado voltou a 
vencer e este ano répété o titulo. 
Carlos Almeida, responsâvel do 
futebol do clube açoriano, justificou 
assim ao Mais futebol o crônico bom 
comportamento da équipa: «Somos 
de origem vulcânica. Estamos 
vacinados contra grandes 
tempestades. ..» 
A liderança do «ranking» Fair Play 
pode dar mesmo acesso à Taça 

UEFA, mas para isso é necessârio que 
Portugal some oito pontos para o 
«ranking» da UEFA, para entrar 
depois num sorteio. Essa hipôtese jâ 
parece nesta altura afastada. Os 
responsâveis do clube ainda nâo 
dispôem de informaçâo sobre o 
assunto. 

O vencedor do prémio na II Liga, 
segundo os dados divulgados nesta 
quarta-feira pela Liga de clubes, foi a 
Ôvarense. 
O Nacional, uma das équipas 
promovidas, surge no 18° e ultimo 
luar, enquanto o Moreirense é 
terceiro e a Académica 10®. 

Figo diz que foi para o Real por dipheiro, 
prestigio e para ser campeâo europeu 
Luis Figo admitiu nesta terça-feira 
que trocou o Barcelona pelo Real 
Madrid por dinheiro, mas também 
pelo objectivo de ganhar a Liga dos 
Campeôes. «Aqui é mais fâcil», 
afirmou o internacional português, 
que na prôxima quarta-feira estarâ na 
sua primeira final da prova maior do 
futebol europeu, frente ao Bayer 
Leverkusen. 
Depois de voltar a remeter 
explicaçôes sobre a sua saida do 
Barça para o présidente do clube 

catalâo, Figo falou finalmente de 
algumas das motivaçôes que o 
levaram à polémica transferência, no 
Verâo de 2000: «Têm que perguntar a 
Gaspart porque sai, mas algumas das 
razôes lôgicas por que vim foi a forma 
como me trataram, o prestigio, as 
condiçôes econômicas e para estar na 
final da Liga dos Campeôes.» 
«Tudo isso tem influência e graças a 
Deus no ano e meio que passei aqui 
tive a felicidade de conquistar muitas 
coisas importantes, tanto a nivel 

colectivo como individual. Agora 
tenho a oportunidade de jogar uma 
final da Liga dos Campeôes, que é o 
mâximo que se pode alcançar a nivel 
de clubes», prosseguiu. 
Figo diz ainda que este é o ùnico 
titulo que lhe falta ganhar, «a menos 
que inventem mais alguma 
competiçâo». No entanto, a nivel de 
clubes o português também nâo 
conquistou a Taça UEFA - ganhou a 
Taça das Taças e a Supertaça 
Europeia, corn o Barcelona. 
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E agora vaitoos è Taça do Portngall 
Terminou a maratona da I LIGA do Futebol 
Profissional Português com a vitôria justa do 
SPORTING C. P., seguido pelo Boavista e F.C. 
Porto, nos lugares de honra e corn direito à Europa, 
tal como O Leixôes, finalista da "Taça de Portugal" 
corn O Sporting. 
Desceram à divisâo inferior o Salgueiros, Farense e 
Alverca. Sobem à I LIGA, o Moreirense-Campeâo 
Nacional da II LIGA, Académica de Coimbra e 
Nacional da Madeira. Despromovidos à 2“. Divisâo 
B, Sp. Espinho, Felgueiras e Oliveirense. 
Sporting e Boavista vâo à Liga milionâria do 

futebol europeu e FC Porto e Leixôes estarâo na 
Taça UEFA. 
Neste resumo muito apressado julgamos poder 
salientar que o campeào SPORTING vai continuar 
na crista da onda do futebol português; o Boavista, 
se conseguir manter a mistica actual, vai continuar 
a "melhor équipa"; o FC Porto, na ânsia de manter- 
se no topo poderâ provocar mais "queda", embora 
jâ tenha comprado muitos e bons jogadores; o 
Benfica parece querer "subir" e, como querer é 
poder, talvez dê um ar da sua graça. 
Coin a I LIGA a navegar em "âguas verdes", 
passamos à festa do futebol, a grande final do 
Jamor entre o SPORTING e o LEIXÔES, a contar 
para a "Taça de Portugal". 
Vamos ter o prazer de ver na FPtv-SIC a grande 
final, corn o SPORTING (Leôes) -campeào 
nacional e o LEIXÔES (Bébés) -2“. Divisâo B/Zona 
Norte. Como a "Taça" tem sempre surpresas e 
"tomba-gigantes", a espectativa ira manter-se até ao 
fim... 

Nunca é bom contar corn o Ovo no "coiso" da 
Galinha. 
Claro, sào mais do que légitimas--as esperanças 
"sportinguistas" em conseguirem a dobradinha 
mas, cuidado, os "leixonenses" gostam de pregar 
partidas aos maiores, lembram-se? 
E, dizem os mais velhos, "quem se deita corn bébés 
acorda mijado!". 

JMC 

Para todos os seus eventos ou ocasides 

especias, contacte Bob Raposo para o ajudar 

a tratar de tudo o que précisa 

(416)248-0751 A cervejada comunidade 
TMK Crj. 

OrgiiBxjsodestr 
Pcrü^pes 

Apresentamo o BobRaposo. 

OBobtrabalha e diverte-sena 

comunidade Portuguêsa. 


