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Portuguoslsmo e emecSo Junto Uos 
lONEIBOS 0 no Içor da Bandoira do 

Portugal na Cimara do Toronto 
O bonito espaço 
verde do High Park, 

onde esta o Padrâo 
de homenagem aos 
Pioneiros 
Portugueses, 
encheu-se de gente 
das mais variadas 
idades e regiôes de 
Portugal, para 
homenagear os 

PIONEIROS 
PORTUGUESES e 
escutar os hinos de 

Portugal e do 
Canada, pelos gru- 

pos corals 
-masculino e 
feminino- da Casa 

do Alentejo de 
Toronto. 

I CONTINUA NA Pâ(;INA 10 

labatt Taça 
Camôes 
2002 
Sàbado, dia 1 de Junho, foi 
um dia de Testa para o futebol 
amador em Toronto, particu- 

larmente, para os mais jovens 
jogadores luso-canadianos. 

COM iM A NA pÂoiNA 28 

ACAPO Merit Awards 2001/02 
Fernando 
Silva, Jorge 
Machado, Luis 
Palaio, Joe 
Eustàquio, José 
Pereira e José 
Testas, os 
vencedores dos 
prémios da 
ACAPO. 

L JLTA/ 24 HORAS POR DIA NA SUA COMPANHIA 
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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. 

CONVTOADO ESPECIAL, O POPULARISSIMO 
Tatnbém participam os artistas locals, 
Caxlos Borges, Steve Medeiros, Décio 
Gonçalves, Sarah Pacheco e a vencedora 
do Festival da Cançâo CIRV'2001/02, Mikai 

Ainda a Banda FUhos da Mâe, o conjunto 
de mùsica popular Searas de Portugal e os 
conjuntos musicals Português Suave e 
Sonhos de Portugal. 

Folclore por intermédio dos Ranchos Cantares e 
Bailhaies de Sào Miguel, Etnografico de 
Portugal, Associaçâo Migrante de Barcelos e os 
Poveiros de Toronto. 
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APRESENTAM: 

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! 

èÇù» ttS 03ï-1ŒgÊ Patsrocinio de: 

DOWNTOWN 
LUMBER 

Downtown Lumber 
Si Building Supplies co. 

TJera TTOiayD LPABA A (BDMSira3J(gM) 
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 ïuügos para bébé. 

1S7S Sh. Clair Ave. West 
4160 Sheeles Ave. West: 

416-535-8000 

Tony 
Maiiins 
de Homelife 

Galleria - 

Oferece-lhe bom 

serviço, honestidade e 

eficiência na compra e 

venda da sua casa. 

David Costa 

^Associates 
^ LawyersiAdvogados 

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

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

e em Portugal. 

CENTRAL TICKET DEFENCE 

Defesa de todas as 
multas de conduçao. 

A soluçâo dos seus problemas de 

trânsito e de assuntos familiares. 

861 College St., Toronto 

416-565-18S1 

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 

416-533-61 

VIseu (g; Electric Inc. 
Especializados em artigos de 220 volts. 
416-531-S847 

896 College St.. TORONTO 

Labatt Brewers 
Fabricante da cerveja Carlsberg, 

a cerveja dos portugueses. 
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Espectativa a rodos. 
Contas e mais contas. Favoritos corn factura e 
prognôsticos antecipados in...faliveis! 
Enfim, chegou o dia ansiado. Os campeôes do 
Mundo e da Europa, a selecçâo de FRANÇA, 
aprumou-se para defrontar a desconhecida se- 
lecçâo do SENGAL, estreante em mundias de 

1 futebol. 
Tudo a postos. O ârbitro apitou para ponta-pé 

; de saida e, os 22 homens, iniciaram a caminha- 
^ da à procura do golo... 
' Os franceses sem o maestro Zidane, e em nitida 

1 baixa de forma -Petit foi o exemplo mais gri- 
1 tante- nâo conseguim fugir ao espartilho dos 

vértebras 

senegaleses. Os homens do Senegal, 
sempre calmos e corn a matéria estuda- 
da, foram dando conta do recado. 
Corn mais ou menos fortuna, marcaram 
um golo. Um golo de ouro, que lhes deu 
uma justa vitôria sobre a França. Um golo 
que pôs os surpreendidos franceses a "na\t 
gar em âguas turvas". Petit, levou o 
primeiro cartâo amarelo do Mundial'2002 
e perdeu o "aPetit" para mais... 
Houve oportunidades de ambas as 
partes, os franceses justificaram o golo, 
mas à velocidade que jogaram e corn os 
excessos de confiança demonstrados... 

( claudicaram! 
Perderam. Nâo sei se a França 

( liorou mas, pelo menos, ficou choca- 
da. 

E o i.io conhecido sortilégio do futebol. 
N.io hâ vencedores antecipados. 

Sui])U'sa a derrota da França? Claro, 
m.is 1.1/ parte do jogo. 
P.ii.i iiiim, em futebol, s6 hâ surpresa 

c|u.indo nâo hâ surpresas! 
l'ico a aguardar as prôximas surpresas. 

Deus queira que nâo nos toque nen- 
huma directamente. 

JMC 

sem 

com OS leitores 

Olà, campeôes! 
Sim, campeôes. Todos somos 

campeôes, cada um à sua maneira, 

cada um em determinadas circun- 
stâncias, aqui, ali ou acolâ. 

£ se a selecçâo de Portugal chegar 

onde todos nos sonhamos, seremos 
campeonissimos! O resto é conversa 

fiada... 

Decorre a SEMANA DE PORTUGAL, 
realizaçào da ACAPO. 
Amanhâ, sexta-feira, dia 7 de Junho, pela 
primeira vez vamos estar em festa no 
SkyDome, em Toronto. É a festa "CIRV-fm 
Grande Noite Cultural Portuguesa no 
SkyDome", corn entoaçôes dos hinos pelos 
artistas da ACAPO, comes-e-bebes, folclore, 
variedades, jogo de baseball entre o Blue Jays 
e o Colorado Rockies, e um fecho cheio de 
ritmo corn a banda XUTOS & PONTAPÉS. E 
por apenas $20. dôlares! Nâo faltem, temos 
que mostrar aos responsâveis dos Blue Jays e 
do SkayDome que somos muitos e sabemos 
dizer, PRESENTE! 
No Sâbado, a PARADA às llhOO, pelo trajecto 
habituai, corn a presença do Présidente do 
Governo Regional dos Açores, Carlos César. A 
tarde, o Festival de Folclore, muita mûsica e 
variedades e actuaçôes de artistas vindos de 
Portugal, o mesmo acontecendo no Domingo, 
dia 9 de Junho. A festa é nossa, vamos a ela! 

The Portuguese Heritage Committee e o The 
Portuguese Community Center, de Brampton, 
convidam os portugueses a participar na ce- 
rimônia do hastear da bandeira de Portugal na 
Câmara Municipal de Brampton, Domingo, 9 

de Junho, às 13h00. Depois da cerimônia 
haverâ variedades corn folclore e desfile de 
marchas. Serviço de bolos e sumos. 
Nâo faltem! 

Segunda-feira, dia 10 de Junho, Dia de 
Portugal, de Camôes e das Comunidades 
Portuguesas, o Ministro da Cidadania do 
Ontârio, The Honourable Carl de Faria, e a 
Aliança dos Clubes e Associaçôes Portugueses, 
convidam os portugueses a celebrar pela 
primeira vez o "First Official Portugal Day in 
Ontario", resultado do "Bill 120" que proclama 
o mês de Junho como o "Portuguese History 
and Heritage Month" e, o dia 10 de Junho, o 
"PORTUGAL DAY". 
A comemoraçâo terâ lugar no Queen's Park, 
com o içar da bandeira de Portugal às llhOO, 
recepçâo a partir das llhl5, corn a 
PROCLAMAÇÀO a realizar-se às 13h30. 
Na terça-feira, dia 11, Membros do Gabinete 
do Premier Ernie Eves, realizam um jantar 
para celebrar a posse do Ministro de 
Cidadania do Ontârio, The Honourable Carl 
de Faria. O jantar serâ no Mississauga 
Convention Centre, corn recepçâo pelas IBhOO. 
Serâ orador da noite, o Ministro da Saüde do 
Ontârio, The Hounorable Tony Clement. 
Informaçôes e marcaçôes: 416 603-4440 

A Comissâo da Cultura da ACAPO vai re- 
alizar um jantar de confraternizaçào dos 
Grupos Folclôricos. O jantar vai ter lugar, 
Sâbado, dia 29 de Junho, às 19h30, no Dundas 
Banquet Place. 
O convite para este jantar é extensivo aos 
clubes que ainda nâo têm grupos folclôricos. E 
desejo da Comissâo da Cultura da ACAPO 
que os clubes se façam representar, também, 
corn um par do seu Rancho, trajado corn rigor. 
Informaçôes, por intermédio de Antônio 
Pereira e Maria Rosa de Sousa: 416 536-5961. 

Vai a Portugal em Agosto? 
Entâo nâo perça a "Festa Anual das 
Comunidades Portuguesas", no Parque das 
Caldas - Monçâo, no Sâbado, dia 10 de 
Agosto. 
As 13h00, almoço à portuguesa seguindo-se 
exibiçôes de grupos folclôricos. Jantar às 
20h00. Depois, actuaçôes de Carlos do Carmo 
e da Banda Polo Norte, espectâculo de fogo de 
artificio e encerramento. Que tal? Informaçôes 
no "O Emigrante/Mundo Português", por in- 
termédio de Ana Lourenço: 011 351 1795767, 
ou E-mail; mundo.portugues@ip.pt 
Boas e divertidas férias para todos! 

JMC 

José dos Santos de 
Sousa Lopes 

07/11/1918 - 07/06/2002 
Aldina Lopes e os filhos 
Aldina, Rui, Teresa e 
Meno, agradecem 
penhorados a todos 
quantos participaram no 
Éltimo adeus ao ex- 
tremoso marido e pai, 
José dos Santôs de Sousa 
Lopes, de 83 ànos, natu- 
ral de Sâo joâô da 
Pesqueira, fundador da 
Portuguese Travel 
Agency, em Brampton. 
Paz à sua aima, 

A familia enlqtada 
enviamos sentidas 
condolências. 
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Escola Português do AtlânOco, um sonho realizado 
As obras nascem porque os homens 
sonham, disse o poeta, e com toda a 
razao. O Comendador Graciano 
Valente, sonhou a sua escola de por- 
tuguês, procurou apoio e as pessoas cer- 
tas e, o tal sonho, tornou-se uma 
proficua realidade, com jâ trinta anos 
de existência. O apoiante de sempre, o 
Banco Português do Atlântico, hoje, o 
BCP, nunca se afastou da promessa 
feita e, corn mais amigos na longa cami- 
nhada, o Comendador Graciano 
Valente sente que valeu a pena e que 
cumpriu a missâo a que se propos. 
E nâo lhe falta a vontade de 
prosseguir... 
Com. Graciano Valente - Sinto-me 
muito feliz. Gostava de dizer, no en- 

tanto, que sozinho nada teria consegui- 
do. Tenho uma excelente comissâo de 
pais, um corpo docente fantâstico, 
assim como uma excelente directora 
que foi também a ensaiadora da peça 
que foi apresentada durante a festa. 
JMC - O que o levou a fundar esta es- 
cola hà trinta anos? 
G.V. - Trabalhei durante nove anos 
como guarda-livros no norte de 
Québec e em 1967 estabeleci-me em 
Montreal onde me juntei a uma 
cadeia de restaurantes fast-foods 
bem conhecida em todo o Canadâ. 
Passados dois anos, contactei o 
Banco Português do Atlântico 
corn o intuito de formar uma esco- 
la de português, uma vez que 

1.200 pessoas oue aueiram mudar a sua iiida 
Se trabalha e recebe salârio minimo, contacte 

iearn$ave. Por cada $1 que economize, o Governo do 

Canadâ contribuirâ corn $3 adicionais para o aju- 

dar a voltar à escola, a fazer estâ^os ou a iniciar a 

sua prôpria companhia (small business). 

S6 poderâo concorrer os residentes em Toronto e 

cujo salârio minimo anual nâo ultrapasse os 

$21.463 por pessoa ou C40.390 por familia de qua- 

tre membres. 

Contacte a Hotline de iearn$ave para verificar se 

tem as habilitaçôes necessârias ou dirija-se pes- 

soalmente à prôxima sessâo de preenchimento de 

formularies. 

Contacte /earn$ave através do 416-780-0673 

ou de e-mail learnsaveinfo@fsatoronto.com 

Leam$ave trabalha em colaboraçâo com: 

l'.AMiLY SE:KVIC15 ASSOCIATION 

CI- TOKO.NTO 

üâ'.ctCHXrjj'n CM'AJ.'J Canaüa 

^ÊDÎ SRDC 

Junte-se a learn$ave para ter mais oportunidadej 

naquela altura nâo havia muitas es- 
colas na cidade. Como sou pai - a 
minha filha encontra-se actualmente 
em Portugal - senti que havia necessi- 
dade de incutir o orgulho de ser por- 
tuguês nos nossos filhos. Dai que 
nasceu este projecto em 1972. Depuis 
do 25 de Abril, a banca foi nacionaliza- 
da e os alunos começaram a pagar. Em 
1981, pedimos ao Sr. Marques para que 
entercedesse junto da administraçào 
do banco para que pudessemos contar 
corn algum subsidio. E assim foi. O 
Banco Português do Atlântico na al- 
tura, ajudou-nos parcialmente, uma vez 
que os alunos continuam a pagar as 
suas propinas e a escola continua a fun- 
cionar em prol da lingua e cultura por- 
tuguesas. 
JMC - No decorrer destes 30 anos, 
quantos alunos pensa que jâ passaram 
pela sua escola? 
G.V. - Segundo as minhas contas - 
uma vez que toda a escrita da escola é 
feita por mim -, passaram entre 15.000 
a 16.000 alunos. Eu sou suspeito do 
que vou dizer, mas confesso que sinto 
orgulho do português que a minha 
filba fala e todos aqueles que têm pas- 
sade pela escola. Todos lutamos para 
poder conservar e divulgar a nossa lin- 
gua. Este aspecto é importante porque 
nâo nos referimos apenas aos luso-des- 
cendentes, mas também a todos os es- 
trangeiros que aprendem e falam por- 
tuguês. 
JMC - Houve algum momento de difi- 

culdade pelo quai esta escola passou? 
G.V. - Financeiramente nâo, graças ao 
Banco Português do Atlântico. Sempre 
que faço um pedido, esta instituiçâo 
esta pronta a ajudar-me. 
JMC - Da parte da comunidade tem 
sentido o mesmo apoio em relaçâo à 
escola? 
G.V. - Tenho sentido muito apoio. 
JMC - Quanto aos pais, quais sâo os 
que apoiam mais o ensino da lingua 
portuguesa; os continentais, os 
madeirenses, os açorianos ou nâo hâ 
distinçâo? 
G.V. - Eu tenho mais alunos do conti- 
nente, embora haja alguns dos Açores. 
O que me magoa um pouco é o facto de 
haver pais que procuram aprender a 
lingua francesa e inglesa corn os filhos 
e que se esquecem que hâ necessidade 
de falar português em casa. O profes- 
sor sozinho nâo consegue tudo. Os pais 
têm que dar uma ajuda para que os fi- 
lhos falem bem português e deixem o 
francês e o inglês para a escola. 
JMC - Alias, é extremamente fâcil 
para as nossas crianças aprender o in- 
glês e o francês uma vez que vivem 
nesse ambiente. E necessârio apoiâ-las 
na aprendizagem do português... 
G.V. - Hâ pais que procuram aprender 
o francês e o inglês pelos filhos e 
demonstram uma negligência à im- 
portânda do português... 
JMC - E nâo sintam o complexo de ser 
portugueses... 
G.V. - Exactamente. Estas crianças 

.#1 (4161439-0000 
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podem ir a Portugal e sentirem-se bem 
corn os familiares. 
JMC - Mais uma vez parabéns por este 
30“ aniversârio e pelo sucesso da 
Escola de Português. Gostaria que 
deixasse a mensagem sobre a lingua 
portuguesa e as comunidades. 
G.V. - Nâo se esqueçam do mais im- 
portante; enviem os vossos filhos para a 
escola. Eu gostava também de vos 
agradecer por esta oportunidade e en- 
viar um forte abraço ao comendador 
Frank Alvarez que nâo teve a oportu- 
nidade de estar présente. Obrigado. 

No mesmo local, encontrava-se o Sr. 
Vasco Marques, director comercial do 
Banco Comercial Português, institui- 
çâo apoiante da escola de português de 
Montreal, corn quem dialogâmos. 
JMC - Costuma participar assidua- 
mente nas actividades desta escola? 
VM. - E costume, pela altura do 
aniversârio, estar présente nas festivi- 
dades. A Escola Português do 
Atlântico foi fundada, digamos, corn o 
apoio material e corn o incentive moral 
das pessoas que na altura presidiam 
dentro do ex-Branco Português do 
Atlântico. Dai também o nome da es- 
cola. Actualmente, o Banco Comercial 
Português nâo podia deixar de dar con- 
tinuidade a esta iniciativa que, na reali- 
dade, indica o seu objective no prôprio 
slogan que tem: Rumo ao Future. De 
facto, tem que ser no future dos jovens 
que temos que investir. O future da 
imigraçâo passa por ai e nos temos que 
dar esse apoio e sustente a inciativas 
como esta, nâo sô em Montreal, mas 
um pouco por todo o lado. 

JMC - Dâo o mesmo tipo de apoio a 
escolas de Toronto? 
V.M. - Em Toronto temos outra cor- 
poraçâo que é o SottoBank Canadâ e 
pense que eles estâo, nesta fase inicial, 
envolvidos no apoio de iniciativas a 
nivel cultural. 
JMC - Agradecendo esta oportu- 
nidade, vou desejar-lhe a continuaçâo 
de muito sucesso em nome da institui- 
çâo que représenta e que continuem a 
dar apoio às escolas portuguesas espa- 
Ihadas pela diaspora, uma vez que sem 
a lingua portuguesa, Portugal nâo tem 
continuidade. 
VM. - E nosso propôsito podermos 
continuar. A diâspora portuguesa, 
como referiu, esta repartida por todos 
os cantos do mundo e quase tudo o que 
estâ por fazer é muito grande. Corn o 
pequeno esforço e apoio de todos, nés 
chegaremos ao nosso propôsito. 
Fundamentalmente, é pela prôpria co- 
munidade portuguesa repartida pelas 
cinco partes do mundo que passarâ a 
soluçâo do grande problema que hoje 
temos em mâo: o ensino e a con- 
tinuidade da lingua portuguesa. 

Os nossos parabéns ao Comendador 
Graciano Valente e sua gente. 
Extensivos, logicamente, aos respon- 
sâveis do BCP que, sem pejos, mantêm 
o apoio à escola e desejam continuar e, 
se possivel, ir mais além, como men- 
cionou o Director Vasco Marques. 
A maior riqueza que se pode deixar a 
um filho é a educaçâo. Apoiar a edu- 
caçâo é preservar o présente e abrir as 
portas ao futuro! 

JMC/Ana Fernandes 

Mensagem de Cônsul-Geral de Pertugal 
Para as portuguesas e portugueses que no Ontârio e 
no Manitoba se juntam a todos aqueles que dentro e 
fora de Portugal comemoram o Dia de Portugal, de 
Camôes e das Comunidades Portuguesas, dirijo uma 
palavra de reconhecimento e apreço. 
Um muito obrigado do vosso Pais pelo testemunho de 
esforço e dedicaçâo pelos valores de solidariedade, tra- 
balho e tolerância de que aqui continuais a dar prova. 
E um sincero reconhecimento por todo o labor posto 
por cada um de vôs e pelas vossas agremiaçôes e enti- 
dades, corn destaque para a Aliança dos Clubes e Associaçôes Portuguesas do 
Ontârio e entidades lusas da Provincia de Manitoba, corn as entidades e per- 
sonalidades que a ocasiâo da visita do Senhor Présidente do Governo 
Regional dos Açores, em espirito de grande empenho e unidade nacional, 
irâo honrar nas comemoraçôes da Semana de Portugal, a Pâtria de que nos 
orgulhamos, numa afirmaçâo plena e harmoniosa de integraçâo neste grande 
vosso Pais de acolhimento. Envolvendo todos. Desde os portugueses do 
Minho, até aos Açores, que constituem a grande maioria das nossas gentes 
aqui, passando pelas portuguesas e portugueses da Madeira que aqui se 
radicam. 
Alongando-se pelos cinco continentes, os portugueses celebram também 
nesta data a Lingua que nos une e représenta importante traço de ligaçâo 
corn os nossos irmâos dos Paises de Lingua Portuguesa, num conjunto de 
perto de duzentos milhôes que falam a nossa Lingua, a Lingua Portuguesa 
aos quais se juntou recentemente o novo Estado independente de Timor- 
Leste, fruto da resistência herôica do povo timorense corn o quai a nossa 
Comunidade Portuguesa nos momentos mais dificeis tâo expressivamente se 
solidarizou. 
O meu especial reconhecimento e apreço também por todos aqueles que, na 
ârea de Jurisdiçâo que me compete nestas Provincias do Ontârio e Manitoba, 
defendem em casa, na escola, no liceu e na universidade, nos meios de tra- 
balho, de convivio, nos meios artisticos e na comunicaçâo social, a nossa 
Lingua, a Lingua que mantém viva a Pâtria que continuâmes nas novas ger- 
açôes de portuguesas e portugueses e que aqui ajudais a construir. 
Junho 2002 

Joâo Perestrello 

Cônsul-Geral de Portugal 

Universal 'Workers Union 

Tony Oionisio 
Business Manager 

John Oias 
Secretary-Treasurer 

Roger J. Quinn 
President 

Tony Pinto 
Vice-President 

John Colacci 
Recording Secretory 

John Cordetro 
Rocco Oi Giovanni 

Executiire Board Members 

Mark J. Lewis 
General Counsel 

Eastern Office: 
400 Hopkins Street 

Whitby, Ontario 
LIN 2B9 

Telephone: 
(905) 668-5557 

Facsimile: 
(905) 668-5258 

UNIVERSAL WORKERS UNION, LOCAL 183 
Acolhe 

Semana de Portugal 

Em nome da Direcçào Executiva e de todos os membros da Local 183, 
eu desejo a todos uma semana agradâvel de celebraçôes. 

Durante esta semana envolva-se nâo sô na cultura, como também na müsica, 
na gastronomia e na comemoraçào. 

Este ano, nos sentimo-nos orgulhosos de ter connosco a presença do Présidente da Regiâo dos 
Açores, Dr. Carlos Manuel do Vale César, na nossa maravilhosa cidade, e todos nos 

deveriamos de lhe dar o melhor acolhimento possivel durante a sua estadia entre nos. 
Ele é um visitante muito importante para a nossa cidade, pois ele ira estreitar ainda mais 

os laços existentes entre Toronto e os Açores. 
Traga a sua familia e amigos e participe nesta semana de festas extraordinârias e 

célébré a sua cultura e a sua origem. 

Business Manager 

Tony Diom'sio Roger J. Quinn John Dias Tony Pinto 
Business Manager President Secretary-Treasurer Vice President 

John Colacci John Cordeiro Rocco Di Giovanni 
Recording Secretary Executive Board Member Executive Board Member 

INFORMATION 

Social Sorvico» 
241-1183, Ext. 173/5 

Crodit Utrion 
242- 6643 

Dental Clinic 
241- 1190 

Prepaid t«^l Plan 
243- 2088 

Training Centre 
242- 7551 

Bencdit Plan 
Genera!; 240-7480 
Claims; 240-7487 

Caritaa Project 
Community Against 

Alcohol & Drugs 
748-9988 

Union Optical Centre 
247-9289 

Union Medical Pharmacy 
242-8822 
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Na ultima visita que fizemos a Montreal, 
encontramos varias personalidades e 
amigos que hâ muito nào viamos e, al- 
guns, nem contavmos ver. 
Fomos acompanhados pelo Hélio 
Meneses, colaborador da RTP-Açores, 
José Ferreira de adiâspora.com e, em 
Laval, encontramos a Otilia de Jesus e 
Flô da Silva, convidadas do Mordomo 
José do Rego, para participaçâo nas 

Festas do Espirito Santo de Laval, tal 
como os amigos Eisa e Manuel Eliseu 
Cota, e a familia Natalina e Joào Paulino 
Linhares e, na festa do 30o. Aniversârio 
da Escola Português do Atlântico, entre 
outros, deparâmos corn o Deputado da 
Imigraçâo do PSD, pelo Circulo Fora da 
Europa, Laurentino Esteves. Esteve pré- 
sente para, em nome da Assembleia da 
Repùblica, entregar uma medalha 

comemorativa ao Comendador Graciano 
Valente. Nào desperdiçamos a oportu- 
nidade de dialogar corn Laurentino 
Esteves e saber novidades... 

JMC - Laurentino Esteves veio ao 30° 
aniversârio da Escola de Português de 
Montreal, apôs ter tornado o seu lugar de 
deputado pelo circulo fora da Europa na 
Assembleia Portuguesa. Como tem sido 
esta experiência inicial? 
L.E. - Estou ainda no processo de adap- 
taçâo, uma vez que estou na Assembleia 
hâ somente duas semanas, mas tem sido 
uma experiência marcante. Neste mo- 
mento, encontro-me neste aniversârio em 
representaçâo da Dr“ Manuela Aguiar 
que nào pode estar présente. 
JMC - Como estâ a Dr“ Manuela 
Aguiar? 
L.E. - Encontra-se na Assembleia da 
Repùblica, como deputada, e neste mo- 
mento a desempenhar uma funçào muito 
importante junto do parlamento eu- 
ropeu, na Comissào do Direito da 
Mulher na Europa. Para além disso, 
mantem-se ocupada, como sempre fez, 
corn as nossas comunidades. 
JMC - Como foi a sua recepçâo por parte 
dos restantes individuos que sâo, regra 

“Jogo de 
sorrisos” 
entre o 
jornalisla 
Tavares Bello 
e Laurentino 
Esteves. 

gérai, mais idosos e tem mais experiên- 
cia? 
L.E. - Fui recebido muito melhor do que 
esperava. O facto de ser um deputado 
eleito pelas comunidades, neste caso 
sendo das comunidades e desconhecido, 
tenho que passar alguns obstâculos, 
como é habituai. O meu grupo parla- 
mentar aceitou-me muito bem, logo de 
inicio. Eu cheguei à Assembleia da 
Repùblica no dia em que foi votada a 
aprovaçào do orçamento rectificativo. 
Fui também muito bem recebido pelos 
restantes colegas da emigraçâo, 
nomeadamente o Carlos Luis do PS e o 
Carlos Gonçalves do PSD que se 
disponibilizaram para me ajudar em^ 

"Desgostou-me a falta às promessas mas 
compreendo-as e iusOficam-se" 
palavras de Laurentino Esteves, Deputado PSD pelo Circulo 
Fora da Europa, em entrevista que nos concedeu em Montreal. 

Domingos Meat Packers Ltd. 
Festas do 
Centro Cultural 
Português de 
Mississauga 

Dia 22 de Junho 
BAILE DE S. J0Â0 

com o conjunto 
Jovem Império 

INFO: 905-286-1311 

A partir de 1 de Junho de 2002, Horâcio Domingos 
Wholesale Meats Ltd., recebe os seus clientes e 
amigos nas novas instalaçôes, situadas no 3249 

Lenworth Drive, Mississauga, Ont. L4X 2G6. 
Telef: 905 602-7746 e o Fax: 905 602-4547. 

(Entre a Dixie Road e a HWY #427, a norte da 
Dundas, perto da Wharton Way) 

tacuy j:^oniLn^s 

Tel: [416) 762-5503 OU 1-800-935-4441 
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► tudo O que fosse necessârio. Creio que 
a minha missào junto da Assembleia da 
Repüblica se concentra no que foi dito 
durante a campanha: valorizar as nossas 
organizaçôes e dar testemunho que 
Portugal, independentemente de qual- 
quer partido - incluindo o meu -, tem 
necessidade de se sensibilizar corn os 
problemas dos imigrantes. Aliâs, tenho jâ 
agendada a minha primeira intervençào 
junto da Assembleia da Repüblica para 
daqui a duas semanas. Nessa inter- 
vençâo, tenciono dar a conhecer a todos 
os problemas que os imigrantes ainda 
hoje têm e para que olhem para nos da 
mesma forma que olham para aqueles 
que residem em Portugal. 
JMC - Hâ momentos mencionou as 
promessas que foram feitas. Logo no ini- 
cio, verificou-se uma falha numa série de 
promessas neste actual governo de Durâo 
Barroso. Como viu esta série de falhas? 
L.E.- Pessoalmente, também fiquei um 
pouco descontente, embora tivesse com- 
preendido a razâo pela quai se procedeu 
de tal maneira. Porém, no nosso caso, 
creio que o essencial nâo passa pelo facto 
de baver ou nâo ministro-adjunto para as 
comunidades. O mais importante é 
haver da parte deste Secretârio de Estado 

e do Ministério dos Negôcios 
Estrangeiros a preocupaçâo de olhar 
para os imigrantes seja através de quem 
for. Em caso particular, a comunidade 
portuguesa no Canada estâ a envelhecer 
e nécessita ser “agarrada” brevemente. E 
évidente que nâo posso defender so- 
mente o Canada, mas merece da minha 
parte uma particular atençâo, uma vez 
que resido em Toronto hâ mais de 16 
anos. 
JMC - Voltemos ao caso pessoal: o 
Laurentino torna-se deputado e dâ um 
passo “gigantesco”. Sai da cidade onde 
residia hâ vârios anos para ir para 
Portugal e tem uma missào a cumprir du- 
rante um determinado nùmero de anos. 
Pensa um dia regressar a Toronto ou crê 
que se vai estabelecer definitivamente 
em Portugal? 
L.E. - Durante a campanha disse sempre 
que nâo tenho intençôes de viver da 
politica. Quando esta oportunidade 
apareceu em nome do PSD, do quai sou 
militante, encarei-a como uma possibili- 
dade de fazer algo pela comunidade. Em 
Julho, volto a Toronto porque tenho a 
minha vida profissional. Dai que nâo 
tenho intençâo nenhuma de abandonar 
isto para enveredar pela politica. No en- 

MENSAGEM 
por ocasiâo das celebraçôes do 
Dia de Portugal, de Camôes e das 
Comunidades Portuguesas 

Caros Compatriotas e 

Luso-descendentes, 

Gostaria de vos saudar a todos 
nesta ocasiâo em que toda a comu- 
nidade portuguesa, todas as associ- 
açôes e clubes, duma maneira ou de 
outra, corn os Consulados das suas 
areas respectivas ou corn esta 
Embaixada, celebram unidos 
Portugal como pais das suas raizes, 
da sua cultura e na diversidade das 
suas regiôes. 
Permitam-me expressar uma 
palavra de especial louvor e admi- 
raçâo pelo excelente trabalho que 
todas as associaçôes e organizaçôes 
pojtuguesas têm desenvolvido, con- 
gregando toda a comunidade e or- 
ganizando as comemoraçôes do Dia 
de Portugal, de Camôes e das 
Comunidades Portuguesas que 
orgulham e dignificam o nome de 
Portugal e de todos os luso-canadi- 
anos neste grande pais. 
No ano passado tivemos o privilégio 
de ter Sua Excelência o Présidente 
da Repüblica entre nos, este ano 
vamos contar corn a presença de 
Sua Ex®, o Présidente do Governo 
Regional dos Açores que visitarâ as 
Comunidades Portuguesas espal- 
hadas pelo Canada. 
E este, também, o ano em que pela 
primeira vez um luso-canadiano as- 
cende a Ministro num Governo 
Provincial, o do Ontario. 
Nesta ocasiâo das celebraçôes do 
Dia Nacional, somos naturalmente 
levados a reflectir sobre nos 
prôprios - sobre os que hâ longos 
anos partiram de Portugal e, partic- 
ularmente, sobre os mais jovens que 

representam o futuro do Canada 
(onde nasceram, vivem, trabalham 
e cuja nacionalidade muitos adop- 
taram) mas também o futuro de 
Portugal. Portugal estâ présente 
onde hâ portugueses, onde hâ luso- 
descendentes, onde se fala por- 
tuguês. 
Foi através da boca dos milhares, 
das centenas de milhares de por- 
tugueses e portuguesas que 
chegaram a este pais que a lingua 
portuguesa também chegou, sendo 
hoje aprendida por milhares de 
luso-descendentes e canadianos de 
todas as origens. A lingua portugue- 
sa é estudada nas escolas primârias 
e secundârias, bem como num 
nümero crescente de universidades 
e de instituiçôes do ensino superior, 
como parte da identidade cultural 
e afectiva para os luso-descen- 
dentes, como importante lingua 
universal de trabalho para todos. 
Sâo sobejamente conhecidos e re- 
conhecidos os dotes e os valores dos 
portugueses em terras de diâspora - 
o Canada nâo é excepçâo. Desejaria 
pois dirigir-vos o meu reiterado 
apelo à uniâo, ao investimento na 
educaçâo e na formaçâo profission- 
al dos jovens e à participaçâo civica 
neste grande pais que tâo generosa- 
mente vos deu guarida, por forma a 
que o vosso potencial de importân- 
cia colectiva se concretize com mais 
lugares de destaque, tanto no sector 
püblico como no privado. 

José Pacheco Luiz Gomes 

Embaixador de Portugal 

Ottawa, Junho de Z002 

tanto, se durante estes quatre anos e 
meio de legislatura me surgir novamente 
a oportunidade de estar na Assembleia 
da Repüblica, fâ-lo-ei corn muito prazer, 
uma vez que o PSD nâo falhou corn esta 
promessa de todos os deputados terem a 
possibilidade de ir à Assembleia da 
Repüblica. 
JMC - Poderâ divulgar-nos o conteüdo 
da sua intervençào na Assembleia da 
Repüblica durante os 10 minutos que jâ 
tem agendados? 
L.E. - Particularmente, quero focar o 
facto de que Portugal tem que ser alerta- 
do sobre os imigrantes que necessitam 
ser encarados como um cidadào de corpo 
inteiro e nâo como o imigrante de “mala 
de cartâo” que deixou a sua terra e hoje 
vive de saudades. Hoje, vivemos na 
aldeia global e nâo nos regemos mais 
pela saudade. Hâ a necessidade de en- 
veredar por outro caminho, ver as comu- 
nidades como um valor para Portugal, 
dizer ao nosso pais que hâ necessidade 
de incentivar o imigrante a investir no 
seu pais natal e nâo noutros locals, como 
a Florida, no Minho ou na Pôvoa do 
Varzim... Hâ que valorizar os nossos imi- 
grantes, hâ que ir à procura do talento 
imigrante, ver o imigrante como parte in- 
tégrante de Portugal, hoje viaja-se corn 
muita facilidade, estamos todos perto 
uns dos outros... 
JMC- Por falar em facilidades de via- 
gens... Nos, por câ, nem por isso!? 
L.E.-Sim, tem razâo... a TAP é um dos 
problemas que vou levantar. Eu acho um 
escândalo enorme nâo termos um voo di- 
recto, sô temos os voos «charter» corn 
todo o respeito que me merecem. Acho 
que é uma questào politica e hâ que en- 

carar o problema da TAP de frente e eu 
espero que alguma coisa possa ser feita 
nesse sentido. 
JMC- Estamos à porta da Semana de 
Portugal, vem até câ? 
L.E.-Eu creio que sim, corn muito orgu- 
Iho, creio que hâ um convite da Aliança 
dos clubes, na pessoa do senhor Joe 
Eustâquio. 
JMC- A propôsito, deixou de ser o 
Présidente da ACAPO? 
L.E.- Sim, como sabe pedi a suspensào de 
mandato para a campanha eleitoral e, ao 
ser eleito, nâo poderia voltar ao cargo 
por ser incompativel corn a missào. A 
Aliança merece-me o maior respeito, as 
pessoas voluntârias e todas as organiza- 
çôes. Continuo a pertencer à Casa dos 
Poveiros e tudo o que puder fazer pela 
Aliança dos Clubes, farei. 
JMC- Entâo até p râ semana? 
L.E.- Sim, agora vim até Montreal, mas a 
seguir venho a Toronto para uma visita à 
comunidade que muito estimo e a quem 
deixo um abraço de carinho. 

Laurentino Esteveso partiu à pressa de 
Montreal para Toronto, onde apanhou o 
aviâo de regresso a Portugal, para 
cumprir o seu mandato na Assembleia 
da Repüblica. 
Ficamos na espectativa de o vermos por 
câ, em Toronto, por ocasiâo do Dia de 
Portugal, de Camôes e das Comunidades 
Portuguesas. Todos nâo somos demais 
para honrar Portugal e a Comunidade 
Portuguesa. 

JMC/Ana Fernandes 

Apoiamos a Salvation Army com orj 

Começ^do com 3^ para Portugal, 
qfcrecemos très plaiips 

romtil CiiuiM EUA S.P»lla fran^, ’’Itilia Espanha Aleatanha 
Piano 1* ,12' .T .7' .15' 18' .8' .8' .8' 
Piano P* .10' .10' .KF .15' .8' .8‘ 

Piano •9" .9- .9' .15' .O' .9» .O' 

Sem despesas mensais 
* Com despesa mensal 

Escolha o jplàJio que mais o ajuda a P0UPAR. 
nas suas chamadas de longa distancia. 

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

HOfâirîOSl 2“ a 6“ feira - 9am - 6pm • Sâbado e Domingo - lOam - 2pm 

Telefone ià: 1866-727-4383 ou 905-619-2598 
FALAMOS PORTUGUÊS 
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0 fado na ARTNOVA de Toranto 
Os responsaveis da conhecida casa sessâo de fados no interior da loja. 
portuguesa de mobilias e elec- Foi um sucesso! Centenas de pessoas 
trodomésticos ARTNOVA tiveram a visitaram a loja da Bloor, nào so para 
iniciativa de, durante a transmissâo escutarem o fado como também para 
do exterior da CIRV-fm, oferecer uma inscreverem o sen prognôstico em re- 

laçâo aojogo Portugal-USA -receben- 
do de imediato uma bandeira de 
Portugal- e ficarem habilitadas para 
um sorteio que Ihes dâ a oportu- 
nidade de ganhar uma valiosa 
cadeira. Boa ideia, sim senhor! 
Antonio Amaro e Leonardo 

Medeiros tiveram "unhas" para todas 
as vozes présentes, como Porfirio 
Ribeiro, Belmonte, Jessica Amaro, 
Luciana Machado, Mario Jorge, 
Isabel Rodrigues, entre outras. 
O fado esta no nosso sangue, nada o 
afasta de nos. 

ONTARIO SAVINGS BONDS 

Ao comprar Ontario Savings Bonds, o seu dinheiro é 
investido na construçâo de um futuro melhor para si e para a 
sua familia. O seu investimento fica aqui mesrno no Ontario, 
e isso é bom para todos nos. 

Os titulos de Tesouro Ontario Savings Bonds sâo seguros, 
flexiveis e convenientes. Sâo ainda totalmente garantidos 
pela Provincia do Ontario, tanto no valor investido como 
nosjuros. 

Para melhor satisfazer as suas necessidades de investimento, 
oferecemos très versôes diferentes de Bonds. Estâo à venda 
onde faz as suas transacçôes bancârias ou investimentos e 
pelo telelone. 

A venda sô até dia 21 de Junho. 
Contacte l'888'212'BOND (2663). 
Ou visite www.ontariosavingsbonds.com 

® Ontario 

Bond de Taxa Fixa 
Coin a mesma taxa de juro coinpetitiva por 

très anos, até ao vencimento. 

Taxa de juro por 3 anos 

4,625% 

Bond Escalonar 
Aumentos anuais competitivos na taxa de juros 
ao longo do periodo de cinco anos. Os Bonds 

sâo rediiniveis de seis ein seis ineses. 

1. ° Ano 

2,50% 

2. " Ano 

3,75% 

3. “ Ano 
4,50% 

4. “ Ano 

5,00% 

5. " Ano 

5,50% 

Bond de Taxa Variâvel 
Por um periodo de sete anos, uma nova e 

competitiva taxa de juro sera ofereeida de seis 
em seis meses. Os Bonds podem ser redimidos 

de seis em sets meses. 

Taxa de juro por seis meses 

2,75% 

CARLOS 
CÉSAR 
em Toronto 
o Présidente do 
Governo Regional 
dos Açores, Carlos 
César, estarâ em 
Toronto de 7 a 9 de 
Junho, para partici- 
par na Semana de 
Portugal. 
Sâbado, dia 8, a 
Comissâo da Visita 
Oficial ao Canada 
realiza um Jantar 
de Cala em Honra 
do Présidente do 
Coverno Regional 
dos Açores, Carlos 
César, no salâo 
nobre da Universal 
Workers Union, 
Local 183. 
O Présidente sera 
recebido pelos 
Membres da Comissâo e as Bandas do 
Senhor Santo Cristo e do Sagrado Coraçâo 
de Jesus, e actuaçâo do Crupo de Bailares e 
Cantares de Sâo Miguel. 
Durante o Jantar de Cala haverâ entrega de 
lembranças ao distindo convidado. Depois 
do jantar, cançôes corn Liz Rodrigues e fado 
corn Luciana Machado, acompanhada pelo 
Trio de Antonio Amaro. 
Informaçôes e réservas na ACAPO: 416 536- 
5961. 
No Domingo, dia 9, haverâ uma recepçâo às 
12h00, no Liberty Crand Entertainmente 
Complex, Exhibition Place, onde o 
Présidente do Coverno Regional dos Açores 
terâ oportunidade de conviver mais de perto 
corn représentantes de clubes e associaçôes, 
agêneias de serviços sociais, Igrejas, 
Instituiçôes de Ensino e da politica. 
Informaçôes: 416 536-5961. 
As nossas boas vindas ao Senhor Présidente 
Carlos César. 
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Professoras unïversitâilas na 
Galeria dos Pioneiros Poitugueses 
Mais uma vez a Galeria dos 
Pioneiros Portugueses recebeu 
a visita de professores univer- 
sitàrios e, como sempre, com o 
habituai anfitriâo, Professor Dr. 
José Carlos Teixeira, da 
Universidade de Toronto. 
Foram mais duas dezenas de 
professoras universitârias, de 
varias nacionalidades, que 
fazem parte dos 3.000 profes- 
sores universitârios do 
"Congress of tbe Social 
Sciences and Humanities", que 
estiveram em visitas de estudo 
pelas cidades principals do 

pais. O Congresso teve lugar entre 25 
de Maio e 1 de Junho de 2002. É real- 
mente uma honra para a nossa comu- 
nidade que os professores univer- 
sitârios se deslocassem (2 vezes) à ga- 
leria dos Pioneiros Portugueses, uma 
galeria que guarda no seu seio artigos 
dos mais variados dos pioneiros por- 
tugueses e que contam a histôria dos 
mesmos e, portanto, da nossa comu- 
nidade. 
A Galeria dos Pioneiros Portugueses 
esta situada no 4o. andar do prédio da 
antiga sede do First Portuguese, na 
College e Crawford, em Toronto e 
poderâ ser visitada sempre que al- 
guém O deseje. 
Info; 905- 204-0010. 

resta de Baptizado 
da durera Cristina 
Os felizes papas, Cristina Pereira e Carlos Araùjo, 
Baptizaram a "menina dos sens olhos", a pequenita 
Aurora Cristina Pereira Araùjo, no passado 
Sâbado, dia 1 de Junho, na Igreja Catôlica de 
Bradford. O banqueté festivo teve lugar no Clube 
Português de Bradford, onde se juntaram à felici- 
dade dos pais, 200 familiares e amigos. Cristina 
Pereira é a nossa amiga e proprietâria da Happy 
Travellers, juntamente com sua irma Fernanda 
Almeida, dupla a quem endereçamos felicitaçôes 
pelo lOo. aniversârio da agenda e pelo Baptizado 
da Aurora Cristina. 
Beijinhos e desejos de muitas venturas para a meni- 
na Aurora Cristina de todos nos em O Milénio, 
CIRV-fm e FPtv. 
Que O casai Cristina e Carlos Araùjo possam, por 
muitos anos e bons, viver sempre em renovada au- 
rora... junto da Aurora Cristina. 
Parabéns. Muitas felicidades. 

EGLINTON 

ST. CLAIR [ARMING CUSTOMER TRUSTS CONFIOENCE SINCE 1945 
Web: www.westyorkchev.com • E-mail: service@westyorkchev.com 

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

Grande campanha... 
IMâo perça esta oferta especial e os nossos 

Caualier 20014 portas, demonstraçao 
Apenas 

(venda a dinheiro) 

1785 St. Clair Ave. W. (4i6) 656-1200 



\0  
COMUNIDADE 

Quinta-feira, 6 Junho, 2002 
O MILéNIO 

CONTINUAÇÀO DA PÂCINA. 01 

Emoçâo e portuguesismo a rodos. 
Entre os muitos présentes, os respon- 
saveis da ACAPO, representaçôes dos 
vârios ranchos folclôricos locals, o 
Cônsul-Geral de Portugal, Dr. Joâo 
Perestrello, ' o Conselheiro Mario 
Silva, O présidente da FPCBP, Carlos 
Teixeira, o Présidente do Congresso 
Nacional Luso-Canadiano, Peter 
Ferreira, os Comendadores Frank 
Alvarez, Damiâo Costa Patacho, 
Crescêncio José Ferreira (Vice- 
Consul) e Tony Dionisio. 
O Director Cultural da ACAPO, 
Antonio Pereira, foi o MC da cerimô- 
nia. O primeiro orador foi o 
Présidente da ACAPO, Joe 
Eustâquio, seguindo-se o pioneiro 
Antonio Sousa que se emocionou e 
emocionou todos os présentes e, 
ainda, lançou um apelo-desafio : - 
"Dêem todos as mâos para que pos- 
samos ter umas comemoraçôes dig- 

Portuguesismo e emoçâo juuto dos PIOKEIROS 
e no Içar da Bandeira de Portugal na Câmara 
Municipal de Toronto 

nas dos 50 anos da chegada oficial 
dos portugueses ao Canada, em 2003, 
para beneficio de todos!” 
O Antonio Sousa, como sempre, falou 
-e beml- corn o coraçào. 
Seguiram-se-lhe Mario Silva e o 
Cônsul-Geral. O Dr. Joâo Perestrello, 
em português e em inglês, salientou a 
chegada dos pioneiros, historiou 
acontecimentos e apelou, parafrase- 
ando Antonio Sousa, à uniâo. 
Desejou que tenhamos uma Semana 
de Portugal -corn a presença do 
Présidente Regional dos Açores, 
Carlos César- bem sentida e calorosa. 
De seguida, todos os présentes deslo- 
caram-se para a Câmara Municipal 
de Toronto, onde decorreu a cerimô- 
nia do içar da bandeira de Portugal, 
corn os hinos cantados pela jovem 
Nancy Costa. Deram mais cor à cer- 
imônia, os représentantes dos ranchos 
folclôricos que desfilaram, na 
seguinte sequência: Provincias e Ilhas 
de Portugal, Peniche C. Club, Escola 

Transmontana, Casa dos Poveiros, 
C.C.P. de Mississauga, Casa do 
Alentejo, Académico de Viseu (Casa 
das Beiras), Nazaré, Associaçâo de 
Barcelos, Associaçâo do Minho, First 

Portuguese e Canadian Madeira 
Club. 
Um momento lindo, pleno de por- 
tuguesismo, digno de todos nos. 

JMC 

O pioneiro AiUûnio Sousa, no seu 
brilhante discuno, desejou os por- 
tugueses a se uairem e a eomemortir 
ot SO anas eut bekxA e harmonfai 

Legendas: 
1- Cristina Dias, da Nova 
Era, no Consulado, omamen- 

ta a mesa com coisas boas... 
L)s preços mais acessiveis 

Juros a partir de 0,9% 
Facilidades de pagamento 

Veja porque razao a 
Scarborough Lexus ^ 

Toyota é a #1 em vendasl 

Z-Rui Gomes, Rosario 
Marquese, Paiva de Carvalho 
e Manuel Pedrosa, em 
convivio. 

3-”Blue Pages”, “Rapidtel 
“Alfa Mar” e o “Turismo” 
lado-alado... Francisco Santos 

o português que 
Ihe dâ um serviço 
personalizado 
e eficiente. 

4-Carlos Teixeira, John 
Santos, Castel Branco e Ca. ^ Grande gama de carros 

usados com garantia 

2000 Eglinton Ave. East Scarborough, Ont. MIL 2M7 

Tel.: 416 751-1530 • Cell.: 416 219-1721 
® KJEXkJS ® TOYOTA 

5-0 Dr. Joâo Perestrello, 
dando a abertura oficial da 
Semana de Portugal 
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uuia entrevisfa corn o Ndturiÿta Homeopata 
Antonio Medeiros, jd coin ninitos atws de expcriccia, 
que O poderd ajndnr nn soliiçdo dos sens problemas. 

Visite-nos no 920 Dmtdas Street West 
Telefone: (416) 603-7978 

Comunidade 
Comunicados 
-A Irmandade das Testas do Divino Espirito Santo de Kitchener-Waterloo informa | 
que sexta-feira, dia 7 de Junho, faz a apresentaçâo do gado corn o Pézinho, seguin- | 
do-se cantigas ao desafio. Sâbado, às lOhOO, bençào do pâo e da carne, e baile. J 
Domingo, dia 9, às llh30, Cortejo e depois Missa Campai e Coroaçào. Às 13h30, | 
serâo servidas as Sopas do Espirito Santo. Baile e arraial. Informaçôes no Clube | 
Português de Kitchener. | 
-A Irmandade do Divino Espirito Santo, de Brantford, realiza as festas em louvor I 
do Espirito Santo, nos dias 14, 15 e 16 de Junho, no Civic Centre de Brantford. I 
Dia 14, bençào do pâo e do vinho. Sâbado, distribuiçâo das Pensées em Brantford, | 
Cambridge, Simcoe e arredores e, às 20h00, variedades com o "Duo Sâolindas" e I 
baile corn o Tropical'2000. | 
Domingo, dia 16, às llhOO, Cortejo corn saida do Farmers Market para o Civic j 
Centre. Às 12h00, Missa Solene, seguindo-se o serviço das tradicionais Sopas do | 
Espirito Santo. | 
-A Irmandade Picoense do Divino Espirito Santo do Ontario realiza as festas do | 
Espirito Santo no Clube Português de Cambridge, corn inicio dia 9 de Junho, no | 
Talho dos Irmâos Louro, às 4 da tarde. | 
Depois, Sâbado, dia 15, Bençào do pâo, da carne e do vinho. Também variedades | 
e baile. No Domingo, Cortejo às 12h00, do clube para a Capela do Divino Espirito | 
Santo. A seguir à Missa, as Sopas do Espirito Santo, variedades, concertos e baile. | 

Quint;a-feira dia B | 
-Abertura, às IShOO, da exposiçâo de pintura dos artistas Mia Azevedo, Isabel | 
Pinto, Margaret Teixeira, Luis Palaio e Gilberto Girio, na Galeria Corte Real, 722 | 
College St. e Crawford, em Toronto, iniciativa da ACAPO e do First Portuguese. J 

I 
Sâbado, dia S | 
-Kizomba corn "ELA" no Lusitania de Toronto, às 18h00. Muamba e churrasco e I 
homenagem pôstuma a Virgilio Fernandes com a presença do irmâo Orlando j 
Fernandes. Info; 416 732-2401. 

I Oomingo, dia B 
I Torneio de Golfe da FPCBR no Georgetown Golf Club. Informaçôes pelo Tel: 416 I 
ï 955-9544 xt. 235. 
i I 
I Sâbado, dia 15 | 
I -"Dia do Pai” na Casa das Beiras. Jantar e Baile corn o coiyunto "3+2", Info: 416 i 
j 604-1125. i 
i -"Dia do Pai" no Clube Português de Oshawa, corn jantar e mûsica para dançar. I 
i Info: 905- 728-9018. | 

I Quinta-feira, dia 50 j 
I -Celebraçâo dos 65 anos da Parôquia de Santa Maria dos Anjos. | 
I Informaçôes: 416-532T779. | 

I Sâbado, dia SS 
I -Baile de Sâojoâo no PCCM, corn o conjuntojovem Império. | 

-SALE REPRESENTATIVE 

FAMILY REALTY 

INDEPENDENT MEMDED-DDDKED 

DIRECT 

416-73B-63SS 
PAGER 

41B-713-47B7 
www.ediecarvalha.com 

Etnogrâfico de Portugal, Hugo, os 
Searas de Portugal e os Amigos do 
Acordeâo, deram a animaçâo desejada, 
apresentada pelos conhecidos Carlos 
Firmino e José Gomes. A "rapaziada es- 
vaziou" os Enchidos do Borges Foods. 
Um convivio maravilhoso, cujos lucros 
revertem a favor do futuro Lar dos 

Déficientes da Comunidade 
Portuguesa. 
As nossas felicitaçôes à Sociedade dos 
Déficientes da Comunidade 
Portuguesa e a confirmaçâo, mais uma 
vez, de que podem contar corn a soli- 
dariedade de O Milénio, CIRV-fm e 
FPtv. Sempre! 

Tal como acontece todos os anos por 
esta altura, a Sociedade dos Déficientes 
da Comunidade Portuguesa realizou 
em conjunto corn Borges Foods, o seu 
BBQ^ ao ar livre e a comemoraçâo do 
20o. Aniversârio. 
Muita gente e o delicioso cheirinho dos 

chouriços e morcelas assadas a fumegar 
nos assadores, no espaço verde da fâbri- 
ca de Borges Foods, em Mississauga. O 
Palhaço Diogo, o conjunto Os Vadios, 
os Ranchos da Nazaré, FC Porto, 
Bailados e Cantares de Sâo Miguel, 
Arsenal do Minho, Madeira Club, 

Casa na St Clair e Caledonia, 
$13,500 dôlares de entraida. 
Lote de 21x100, separtido dos 2 lados, 
em tijolo, corn garagem, 3 quartos 
cama, 2 cozinhas, 2 casas de banho, 
cave acabada corn sala, quarto de 
dormir e casa de banho. 
Soalho de madeira, muito limpa e 
pronta a habitar. Potendal para 
rendimento. TELEFONE JÀJ 
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CRONICA A DISTANCIA III I 
Portugal e os tiquos da 
cultura polîtica totalitâria 
Nem mesmo corn a profunda crise em 
que, mais do que no antecedente, o 
Partido Socialista da rua do surdo, 
Funchal, esta mergulhado, nem assim 
toma juizo. 
Agora, foi essa ideia estalinista de 
procurar transformar os Senhores 
Deputados em agentes policiais, in- 
cluso dotados de mais poderes do que 
os Magistrados e as Policias, estes às 
suas ordens para «investigaçâo». 
Claro que tudo o que hoje vem da rua 
do surdo, é olhado corn humor. 
Por outro lado, este é o Grupo 
Parlamentar mais fraco que os social- 
istas tiveram nas jâ sete legislaturas 
do Parlamento da Madeira. E que 
nâo tem mesmo um ünico que se 
aproveite. Até os raros que antes seri- 
am hipotéticas possiveis «vedetas», 
caiem no discurso boçal do conjunto, e 
nas atitudes «bujas» - o caso dos iogur- 
tes é exemplar - apesar da diferença 
de geraçôes, os mais novos sâo tâo po- 
liticamente «velhos» como os que la 
estâo do tempo do «povo unido»! 
Mas, voltando à iniciativa estalinista 
dos Deputados socialistas, o assunto 
nâo pode ser encarado apenas corn o 

habituai riso que as pessoas soltam às 
«iniciativas brilhantes» da rua do 
surdo, Funchal. 
Flâ que lhe fazer uma anâlise mais 
aprofundada. 
Começar por constatar, sem descul- 
pas, que de facto o PS local esta ocu- 
pado por uma maioria radical. Muito 
distante, nas ideias e na prâtica, do 
Partido Socialista a nivel nacional. 
Estâo lâ, muitos dos activistas «comu- 
nas» dos primeiros anos que se 
seguiram ao 25 de Abril. E ninguém 
acredita que tenham mudado sub- 
stancialmente. Estâo lâ por outras di- 
versas razôes, que podem ir desde 
uma estratégia conjugada à «esquer- 
da» - leia-se, corn o partido comunista 
- como por oportunismo, dada a con- 
solidaçào democrâtica e europeia de 
Portugal, ou até por «vergonha» de se 
assumir comunista, embora o respec- 
tivo intimo alimente os ressentimen- 
tos, ôdios e vinganças de tal tipo de 
gente. 
E porque assim é, corn esta quanti- 
dade e qualidade de pessoas alber- 
gadas na rua do surdo, Funchal, a 
«cultura politica rasca» que os carac- 

A.M.ER MwntMf A.DP 

MtGLIORA t TUOi INÛlCi D^ASCQtfO 

DOMENICO COSENOTNO, H i s 
SPEaAUSTAAt»P/«ECCHI AÜCHTÎVI 

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

dos anos de vida, vâo destruindo o sistema auditivo. 

Nos tempos que correm podem surgir sérias consequências a quem 
nâo OUVE bem: impossibilidade de ouvir tocar campainhas, per- 

turbar os outros por ter o volume do radio ou da televisâo muito alto, e 
nâo ouvir convenientemente as palavras que se lhe dirigem. 
Estes apenas alguns pequenos inconvenientes que, num futuro 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 es- 
pecialistas que avalia corn exactidâo os 
problemas auditivos dos pacientes. 

à •i 

Faça uma consulta na UDI Hearing 
livres de obrigaçôes, no: 

540 CoUege St. 
Suite #402 Toronto, Ont. 

BLOOR 

COLLEGE 

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

^zrÂpzoüaita esta ûfioztunLèadc, 
De Segunda a Sexto, dos lOam às 5pm e, aos Sâbados, dos lOam à Ipm. 

teriza, trasmitiu-se e inun- 
dou o Partido. De facto, 
ausência de uma cultura politica civi- 
lizada. 
Esta é a grande questâo dramâtica 
que se pôe, na Madeira, aos socialis- 
tas «moderados», bem como à di- 
recçào nacional do PS. A organizaçâo 
nâo estarâ regionalmente normaliza- 
da para «alternativa democrâtica», se, 
por mais doloroso que seja constatâ- 
lo, a rua do surdo nâo levar uma 
«limpeza». 
E que o Povo Madeirense, depois do 
grande salto que deu, de 
Desenvolvimento, de quotidiano 
democrâtico, de europeizaçào e de 
Autonomia Politica conquistada, ob- 
viamente que nâo ia mandatar a 
boçalidade para assumir a conduçâo 
da Regiâo Autônoma. Ainda por 
cima, uma boçalidade tâo estridente 
que até fez sua «missào histôrica», 
travar a evoluçào da prôpria 
Autonomia! 
Mesmo quem esteja de fora do con- 
fronta partidârio, qualquer pessoa re- 
conhece que a situaçâo na rua do 
surdo atinge foros dramâticos. 
Porque chegou a um impasse que é 
politico, mas ainda mais cultural. 
E é esta marca cultural que provoca 
situaçôes como a pretendida estalin- 
izaçâo policiesca dos Senhores 
Deputados. 
As culturas politicas totalitârias 
podem até estar marcadas em legis- 
laçào de paises democrâticos. 
Paises como Portugal que, por poucos 
decénios de regimes democrâticos, 
vêem ainda transplantados na respec- 
tiva legislaçâo, verdadeiros tiques do 
totalitarismo. 
Em Portugal, desconfia-se institu- 
cionalemente de tudo e de todos. Os 
Portugueses, num conformismo es- 
pantoso, pagam rios de dinheiro para 
a proliferaçâo de instituiçôes e de 
gente, destinadas a vigiar, espreitar. 

fiscalizar, intrometer, 
perseguir. 

No entanto, a ineficâcia de tamanha 
parvoice, salda-se por um constante 
aumento da criminalidade. 
Em Portugal, uma simples carta 
anônima dâ para fundamentar um 
processo judicial. Por outro lado, a lei 
nâo castiga devidamente um denun- 
ciante que nâo apresente prova das 
suas afirmaçôes. E até quem exerce 
funçôes püblicas, estâ sujeito a ser 
perseguido discricionariamente - dai, 
também, que as pessoas fujam de as- 
sumir a responsabilidade de cargos 
politicos. 
E uma cultura da «bufaria», aliada à 
cultura da mediocridade! 
Em Portugal, devido a umas teorias 
idiotas das décadas de sessenta e se- 
tenta, nas Faculdades de Direito, a 
culpa pelos criminosos, nâo é destes. 
E «da sociedade»!... Maneira hâbil de 
dizer que é de ninguém. Mas todos 
sâo incomodados corn a maior facili- 
dade. 
Em Portugal, a estrutura da Justiça é 
arcaica, ao arrepio do que devem ser 
as responsabilidade dos Poderes de 
Estado num regime democrâtico, e 
nalguns sectores, inclusive, expressâo 
de regimes politicos estalinistas. 
Em Portugal, tudo anda emperrado 
por causa da inflaçâo legislativa, pela 
mania de querer regulamentar, 
proibir ou controlar tudo e mais algu- 
ma coisa. No entanto, cada vez hâ 
mais indisciplina, estragos, desleixos, 
desorganizaçâo, vadios e falta de edu- 
caçâo. 
E se o regime dos Direitos, 
Liberdades e Garantias individuais, é 
dos aspectos mais positivos da 
Constituiçào da Repüblica, a verdade 
é que acabou por ser subvertido pelo 
comportamento dos homens e pelo 
teor da legislaçâo, pela tal cultura de 
fundo totalitârio. 
Isto nâo é um pais civilizado. 

^iÙv tZStZd s Martial Arts 
1743 St. Clair Ave. 
576 Rogers Rd. • Keell/Rogers 

Valter Silvestre, 
o Mestre de 
Arles Marciais 
da comunidade 
portuguesa 

Silvestre’s 
Martial Arts 

vai estar présenté 
no Summerfest 2002 

da Cirv radio nos 
dias 15 e 16 de Junho. 

416«656>5554 
416*534*5497 

SlNIR-SESEGIig. 
EM BM FUMA FiSICA E MENIAL 
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Parabéns a todos os 
Portugueses durante a 

Semana mais Portuguesa 
do Canada! 

Rosario Marchese, 
Deputado Provincial por 

Trinity-Speidina em 
Toronto 

Para assistência em 
Português: Helder Ramos 

pelo 416-603-9664 

on 

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

A©DWTJ[E(EQMŒMM)©Î 

Entre a compra 
e 0 pagamento, 

tempo para desfrutar 
0 seu carro 

Como sempre, José da Costa oferece-lhe juros e 
preços sem competiçâo no mercado em todos os 

produtos da GM. 
Nào pague juros durante 4 anos na maioria 
dos modelos novos e nào faça pagamentos até 
Setembro na compra de qualquer carro usado 

832 Bay Street, em Toronto 
(a norte da College St J 
Telefone: 416-964-3211 

PROGRBMA RE EXPUCROORES 
Clutoring/Mentorlnp Program] 
OBRIGADA AOS VOLUNTARIOS 

A Coligaçâo Luso-Canadiana para 
a Melhoria do Ensino gostaria de 
reconhecer publicamente todos os 
professores-voluntârios que este ano 
corn tanta generosidade se deslo- 
caram a quatro escolas localizadas no 
coraçào da comunidade para darem 
explicaçôes a alunos que estavam em 
riscos de nâo ter boas notas. 
E muito importante fazer este trabalho, 
esperamos que mais alunos em mais 

escolas possam, no proximo aluno 
contar corn a participaçâo de mais 
voluntaries. 
Este é um projecto conjunto da 
Coligaçâo, da Portuguese 
InterAgency Network e da Working 
Women Community Center. 
Na fotografia, um dos voluntaries, 
John Fernandes, estudante da U of T, 
recebe um Certificado entregue pelos 
seus explicandos. 

Tribunal decide prisao 
preventiva para oito 
funcionarios da Brisa 
O Tribunal de Vila Franca de Xira de- 
cidiu colocar em prisao preventiva 
oito dos 30 funcionarios da Brisa de- 
tidos na segunda-feira, em Alverca, 
pela Policia Judiciâria (PJ) no âmbito 
de um case de fràude com bilhetes de 
portagens, disse uma fonte ligada ao 
processo. 
Segundo a mesma fonte, os restantes 
suspeitos ficaram em liberdade medi- 
ante o pagamento de uma cauçâo de 
5000 euros. Entre os que ficaram deti- 
dos encontra-se um agente da PSP. A 
operaçào da PJ consistiu na realiza- 
çâo de cerca de 35 buscas domicil- 
iârias e no cumprimento de 25 man- 
dados de detençâo. 

Apurou-se que as investigaçôes da PJ 
jâ duravam hâ mais de um ano. Entre 
as fraudes detectadas, a mais comum 
consistia na utilizaçâo de titulos de 
taxa zero retirados durante a noite 
que os portageiros da rede utilizavam 
na manhâ seguinte como «comprova- 
tivos» de pagamentos que efectiva- 
mente recebiam. 
Os portageiros simulavam o registo 
da quantia correspondente ao paga- 
mento devido pelos utentes, mas in- 
troduziam na mâquina um tltulo de 
taxa zero. Os utentes «escolhidos» 
eram os que normalmente tinham 
percursos de maior distância, logo, 
mais caros. 
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A Escola, 0 Sistema e os Nossos Anseios 
Estâ auase no fim! 
Aproxima-se mais um 
fînal do ano escolar. 
Esta é a altura em que 
a euforia dos alunos se 
faz sentir ao maximo. 
No entanto, é impor- 
tante que os pais se 
mantenham agora 
mais atentos ao 
desempenho escolar 
dos fillios, uma vez que 
antes das férias existe 
um periodo de exames. 

Daî este interregno na descriçâo 
de documentos curriculares. As 
aulas terminam na prôxima sema- 
na e depois começamos os exames. 
Cada escola tem procedimentos 
diferentes mas, regra gérai, existe 
uma semana e meia para os com- 
pletar. 
A partir de agora, os alunos devem 

começar a rever os apontamentos 
que acumularam ao longo do ano 
e anotar todas as dùvidas que pos- 
sam surgir. Ao mesmo tempo, os 
professores estào a começar as ré- 
visées gérais e é nesta altura que o 
aluno deverâ expor todas as dùvi- 
das que tenha. Sô assim poderâ 
estar bem preparado para cada 
exame. 
Importante sera dizer que o aluno 
- e cabe aos pais orientâ-lo um 
pouco nesta direcçâo - deverâ 
começar jâ a estudar para os exa- 
mes e nâo deixar o estudo para o 
dia ou a noite anterior ao exame. 
Nunca deverâ estudar mais de 
duas a très horas por dia para nâo 
confundir o que estâ a estudar. No 
dia do exame, todo o aluno deverâ 
ter a preocupaçâo de chegar, pelo 
menos, corn 15 minutos de ante- 
cedência tomar um bom pequeno- 
almoço. Na noite anterior ao 
exame, todo o aluno deverâ deitar- 
se cedo para nâo estar a cair de 
sono no aia seguinte. 
Como estudar para um exame? 
Dépende da disciplina e dos 
hâbitos de cada aluno. Porém, exis- 
tem alguns métodos que se apli- 

cam em gérai. 
Organizar os aponta- 
mentos e resumir (se 
ainda nâo o fizeram) os 
capitulos do livro que es- 
tudaram. Uma vez 
preparados os aponta- 
mentos, devem ser orga- 
nizados de acordo corn 
uma determinada 
ordem que possa seguir a lôgica do 
que foi ensinado ao longo do ano. 
O aluno deve concentrar-se mais 
nas âreas onde tem dificuldades e 
rever aquelas que nâo lhe apresen- 
tam grandes problemas. 
Existem duas disciplinas que 
causam mais “dor de cabeça” aos 
alunos: como estudar para 
matemâtica e inglês? No primeiro 
caso, O melhor método é fazer 
todos os exercicios que foram en- 
sinados ao longo do ano, uma vez 
que é a lôgica das formulas que 
tem que ser compreendida e jâ 
têm as respostas correctas (feitas 
ao longo do ano) pelas quais se 
podem orientar. 
No caso do inglês, é compreender 
os livros, histôrias, contos, poe- 
mas... que foram estudados ao 

longo do ano. Deverâ 
haver uma particular 
atençâo do aluno quanto 
à gramâtica, estrutura de 
frases e vocabulârio. Se 
se compreender os temas 
principals do que foi estu- 
dado, estar-se-â prepara- 
do para qualquer exame. 
Uma pequena nota de 

atençâo: o aluno tem que 1er 
cuidadosamente todas as ins- 
truçôes que lhe sâo dadas no 
exame antes de responder a qual- 
quer pergunta e deverâ manter-se 
atento à estrutura do prôprio 
exame. Por vezes, uma pergunta 
indica a resposta de uma outra. 
As indicaçôes de cada pergunta 
sâo O mais importante sobretudo 
num exame como o de inglês: co- 
mentar, discutir, analisar, ex- 
plicar... sâo termos diferentes que 
requerem uma abordagem difer- 
ente. Finalmente, nenhum exame 
poderâ ser bem sucedido se para 
ele sô se estudar uma ou duas 
horas: o minimo de seis a oito serâ 
O segredo para uma boa nota. 
Posto isto, Doa sorte e estamos 
quase de férias. 

TEL; 4ie-340-8484, «xt.îSO (Eemanela} O» «xt. 242 {Rtil) 

E-MAIL; fdas^üva^ctdroiito.org ou rpû4s#adtoronto.or<g 

WEBSITE; www.octoronto.org/poitug 

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

Æ\©ïï 
AIDS of Toronto 

SERVIÇOS E PROGRAMAS DO 
AIDS COMMITTEE OF TORONTO 

Churoh St., 4t:b floor 
Tofo«to. ON MSB 

Hsqppy Tiavella^ estàa 
comemorar 10 anos 

de bons serviços à 
Comunidade. 

Por isso, todos os clientes 
que usem os serviços de 

Happy Travellers em 2002 
habilitamrse a um sorteio de 

très (3) viagens a PortugaL 

- Serviço de aconseihemento gratuAo para famlilas e îudivkiuos 
infectados ou afectados pek» virus da A2DS/SIDA. 

« Ajuda na procura de emprego e curriculum vitæ (r^umé). 

- Preencliimento de Deciaraçao de Impostos 
(Income Tax return), 

- Aulas de computadorc^ para pessoas HIV positivas. 

- Rrogramas de cxlucaçâo e prevençio para Jovens e adultos. 

- Opoitunidades de voluntariado e respecthro trento. 

- Acompanhamento ao médico e ao hospitai. 

- As^tência para profiæsionais que trabaPiam na area de 
H2V/A1DS (médicos^ aissistentes socials^ etc). 

PV 
lŸao(iUe.ŸS 

Ao fîm de 10 
anosy a Fernanda 
e a Cristina con- 

tinuam a servir os 
seus clientes corn 
O mesmo carinho 

como se fossem 
ainda os 

primeiros. 
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SOUTH OF BLOOR 

Colhetta Wews KORmsuEm 

entre a Lansaoyntîte^Bathurs^ 
13:00 “FERMA’’î^ 

Dia de Portugal m^| 
no Trinity Bellwoods Park 

mi49aEESTI VAL DE FOLCLORÈ 
li^R^IZES DO NOSSO POVO” 

mMBm 

p^jgj^ulaTranklih Stadiun?f( Brockton) 
y^K^Buarda - Belenenses (Portugal) 
vs^^rting (Toronto) 

no NathairBfîiUi^Squar^ 

7 de Junho 
17:00 “CIRVFM88.9” 

Nolte Cultural Portuguesa » 
no Skydome 
Aliançados Artistes 
Jogo de Baseball 
BLUE JAYS vs. COLORADO ROCKIES 
XUTOS E PONTAPÊS 
vindos directamente de Portugal 

lO.v.ern'oi 

Comunidade Portuguesa^ 

iiyiil<a%\^iflatoy!!Guida 
skbu.iteiEuso iCantuna 

HtyA'S.:i:KfSKR\:.KgES! 

AGUARELA 

11 F 
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Canadian Madeira Cinb, 39 anos de bons serviços 
Realizou-se no passado Sâbado, na 
sede-social do Canadian Madeira 
Club-Madeira House Community 
Centre, a festa comemorativa dos 39 
anos de actividade da colectividade 
madeirense, em Toronto. 
Uma festa bonita, onde pioneiros e 
jovens, sôcios e dirigentes, convida- 
dos e amigos de outras colectividades, 
comungaram do mesmo espirito e 
deram mâos para uma fusâo de inte- 
resses mütuos de modo a que o futuro 
seja risonho para todos. 
Na mesa de honra, sentaram-se os 
présidentes do Canadian Madeira 
Club, José Eduardo Silva (A.G.), José 
Quintal (C.F.) e Luis Bettencourt 
(Direcçào), o Conselheiro da 
Comunidade Madeirense do Canada, 

Convidades, dirigevtes e membros do 
Rancho Madéireme eantam a 

‘*jParahéns a voci” 

auga. Arsenal do Minho e Tony Ruprecht, oferecendo prendas ao Canadian Madeira Club. 

José Mario Coelho e sua mulher, o 
Vice-Consul e pioneiro madeirense, 
Crescêncio José Ferreira, o MPP 
Tony Ruprecht e, o Ministro da 
Cidadania do Ontario, Dr. Cari de 
Faria. 
Exibiu-se o Rancho Folclôrico 
Madeirense e houve baile corn o con- 
junto 3+2. Vârios clubes fizeram-se 

representar na festa para a habituai 
entrega de plaças de felicitaçôes, 
entre eles, o Sporting de Toronto, o 
FC Porto de Toronto, o Arsenal do 
Minho, a Casa das Beiras, o Centro 
Cultural Português de Mississauga e a 
ACAPO. 

Parabéns, madeirenses. 

Importante Boisa de Estudo para 
estudante luso-Canadlana 
o Ministro da Ciadania e Reponsâvel 
pela Terceira Idade, Cari de Faria, in- 
formou que a estudante de 
Engenharia Bio-Medical na 
Universidade de Toronto, TÂNIA 
MASSA, recebeu uma Boisa de 
Estudo no valor de 25 mil dôlares. 
Esta Boisa de Estudo dar-lhe-â entra- 
da aos estudos pôs-formaçào. 
Tânia Massa estâ a fazer pesquisas 

de uma tecnologia que ajudarâ o 
corpo humano a aceitar instrumentos 
de implantaçào no sangue. 
-"As descobertas da Tânia irâo ajudar 
a salvar vidas e a manter o Ontario no 
mapa como centro de novidades cien- 
tificas", finaliza Cari de Faria. 
Parabéns, Tânia Massa. Fazemos 
votos para que a "massa" de ajude a... 
ajudar-nos! 

Comunlcado da Escola do 
First Portuguese 
A Direcçào da 

I LEscola do First 
Portuguese C. C. 
Centre comunica 

aos interessados de que ao dispor 
aulas de Inglês corn professora de 
Lingua e Literatura Inglesa, corn 
vârios anos de experiência em 
Portugal e no Canada. Aulas às 
Terças e Quintas-feiras, das IShOO 
às 19h30, corn a Professora Jülia 

Halliday. 
Info: 416 531-9971/72 

Comunica também que, se foi 
aluno ou professor do First 
Portuguese, inscreva-se e paticipe 
no "lo. Grande Encontro de 
Alunos, Professores e familiares da 
Escola do First". 
Contacte: 416 531-1647, ou 533- 
6667, ou 532-4598. 

Em qualquer época 

do ano procure 

todas as mobdias 

para o seu lar em: 

Otualidacle 
Origînalîdade 

Vism JÂ A ARTNOVA FURNITURE PIUS 

13 3 
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CARNCIRO - 21/03 A 20/04 

Esta altura constitui para si como que um teste de avaliaçào, 
no que se référé à area laboral, seja como profissâo ou iiegcj- 
cio prôprio. Os resultados tenderào a manifestar-se e a ter 
uma avaliaçâo püblica, podendo ficar patente todo o esforço 
de empreendimento pessoal. 

TOLRO - 21/04 A 20/05 

Poderâ sentir uni siibito desejo de fugir à rotina diària e 
partir para qualquer sitio. O estudo de novas ideias e uovos 
conceitos podem resolver-lhe este desejo de fuga, sem sair 
do conforto do lar. Os contactos coin alguéin do estrangeiro 
também, poderâ ser uma boa soluçào. 

GÊMEOS - 21/05 A 20/06 ^ K 

1 

Sera um bom momento para se ocupar dos aspectos [irâticos 
da sua existência. Os assuntos relacionados coin trabalho e 
saùde serào mais bem executados. No que diz respeito ao 
amor, esta semana estarâ voltada para acontecimentos de 
impacto positivo. Esteja prevenida, tudo pode acontecer. 

CARANOLICJO - 21/06 A 21/07 

A Lua farâ um bom aspecto a Merciirio. Neste momento, é 
provâvel que obtenha informaçôes ndacionadas coin o seu 
passado ou sobre outros aspectos da sua vida igualmente 
importantes para si. 

LcÀo 22/07 A 22/Oa 

Procure dar maior atençào às suas necessidades iniediatas, à 
reorganizaçào da sua vida pessoal, do seu mundo domestico e 
do trabalho. Contrôle o seu sentido critico. procure nào criar 
nos outros sentimentos de culpa ou armar-se cm vitiina. 

ViROCM - 23/08 A22/OI A^2/0^^ 

A fantasia, a imaginaçâo e a inemôria do passado farào 
deste tempo um importante momento para acentiiar a sua 
interioridade. Verâ reforçadas as suas capacidades de comu- 
nicaçào, as suas ideias mais claras e um melhor china para 
explorai- os sens recursos intelectuais.  

BALANçA - 23/09 A 22/10 

A sua atençào ir-se-â concentrando, progiessivamente, no seu lar, 
na sua vida privada eni geraJ. ,Serà altiu a de se ix upiu- dos ir- 
màos, dos filhos, da fainilia. Embora o seu humor jxissa estar um 
pouco var iâvel, a sua intiùçào estar â mais viva, mais inspirada. 

ESCORPIÀO - 23/10 A 21/11 

Relaçôes benefîciadas corn os signos rie Leâo e Carneiio. 
Prudência nos contactos coin Sagitâi ios e PeLxes. Momento ojxir- 
tuno pai a novos conhecimentos, e coin tudo o que se i-elacion;u 
corn movimento, nem que seja nmna viagein limitada. mas que 
lhe trarâ efeitos benéiîcos. 

SAOITÀRIO - 22/11 A 21/12 

Corn a Lua a transitar pela sua Casa II (sector astrologico 
que bénéficia as relaçôes coin o piano material), você 
poderâ ver reforçada a sua relaçâo coin os olijectos. senlin- 
do-se mais possessivo em relaçâo a eles. 

CAPRICÔRNIO - 22/12 A 20/01 ^ s; 2 
Estâ num momento favorâvel para uma viragem nas suas ini- 
ciativas. Comece algo de novo, concretize um projecto difer 
ente. Terâ mais hipôteses do que teiniai- em [irossegnir uma 
acçâo que jâ nasceu mal encaminhada. Momento em cjue o 
seu temperamento serâ mais acessivel aos oui ros. 

AQLÀRIO - 21/01 A 19/02 

Nesta altura, enquanto se rcaliza um bom aspecto entre 
Mercürio e a Lua, tire mais partido da sua capacidade de 
relacionamento coin os outros, as suas palavras serào mais 
bem entendidas, os sens desejos e a sua seiisibilidade 
tornar-se-âo mais claros para ac|uelet que o rodeiaiii  

PCiXCS -20/02 X 20/03 .ri 
Neste momento sera intéressante conhecer novas jjessoas, 
fazer novos amigos, tirar partido do ines[ierado e des|)reocu- 
par-se mais coin a ârea financeira. Por algriiis dias, deixe de 
ser formiga e dê largas a uma certa loucura. 

I Horizontal: 
I l-GUIDASTES; 
I PEDAÇO DE LOIÇA 
i 2 -AQUELAQUEDÂÀ 
I LUZ (INV.); GRANDE 
I ARTERIA 
I 3-NÎQUEL(S.Q); 

OFERECEI, LETRA 
DOBRADA 

I 4 -PROGRESSO 
I 5 - PORCO; UMA; PAU; 
I PAU CONFUSO 
I 6-LIBERDADE 

7 - SINAL GRÂFICO; 
' HABITUAL 

8-CAMPEÀO; 
APOQUENTAÇÀO 
9 - CABELOS BRANCOS 
(INV.); AS PONTAS DO 
LER 10-BELAS 

Vertical: 
1 - TEM A VER COM A DESCENDÊNCIA 2 - DANADOS 3 - A UNIDADE; 
PREP.; BRISA 4 - RELATIVO À LUA 5 - RABOS (INV.); SÀO (ANAGR) 
6 - ANIMAL DOMÉSTICO (INV.); LIÇÔES 7 - FILHOTE; SORTE (INV.) 
8 - BASTA (INV.); É ALTERNATIVA; COBRE (S. O ) (INV.) 9 - ÔXIDO DE 
CALCIO; ARVORE ANACARDIÂCEA 10 -0 SATTLITE DA TERRA; CORREIA 
QUE SUSTENTA O ESTRIBO 

As soluçôes da ediçâo anterior: 
4 horizontals 

1- gabinetes 2- unicamente 3- coca.s; ri 4- reuno; très 5- desde 6- tao; amos 
‘ 7- af; somus 8- silo; ansia 9- amie; hora 10- aria; mosca 

I verticals: 

I 1- guaritas 2- an; afiar 3- bicudo; Imi 4- icône; soia .5- nacos fi- ema; dama 
^ 7-testernunho 8- en; ossers 9-stress; ire 10- eis; aaaa 

Embora estas duas imagens pareçam idênticas, 
possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 
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^ Festival Português, Canal 2 • 24 horas por dia • 7 dias por semana 
Q 

I A cultura portuguesa consigo todos os dias! 

3 
U, " "" '     www. cirvfm. com - 

Ç MiJSiCA } ( CINEMA ) Jooos ) ENTREVISTAS } | N0TICIA8 

JS Toronto organiia 

Retira de Jevens Lusedescendentes 
A JS Toronto esta a organizar um Retiro de 
Jovens Lusodescendentes nos prôximos dias 29, 
30 dejunho e 1 de Julho no Scarborough 
Outdoor Centre que fica localizado perto do 
Algonquin Park. Sera o fim de semana mais 
curtido da época! 
Para o fim de semana estâo planeadas varias ac- 
tividades de lazer tais como canoagem, mergu- 
Iho, nataçào, jogos tradicionais assim como con- 
versas, discussôes e ainda filmes e müsica. 
Todas as actividades decorrerâo no centro, onde 
o grupo estarâ acompanhado pelo corpo admi- 
nistrative e pessoal do centro. 

No fim de semana em que se célébra o dia do 
Canada - o nosso pais - a JS Toronto quer 
comemorar também aquilo que nos, lusodescen- 
dentes, afinal somos : o eixo de transmissâo 
entre as duas culturas e sociedades. Queremos 
celebrar o dia do pais que nos dâ a oportu- 
nidade de viver e ser lusodescendente, de ser 
como diz o nosso lema para o Retiro «Fà de 
Portugal». 
O Retiro tem como objective principal o con- 
vivio entre jovens Lusodescendentes assim 
como a abordagem aberta de assuntos perti- 
nentes â juventude da nossa comunidade. A JS 

acredita que a Juventude deve ser encarada 
como recurso estratégico da comunidade pela 
sua capacidade de compromisse, pela sua cria- 
tividade e pelo seu pensamento critico. 
Nào podes faltar! Vais divertir-te, trocar ideias, 
conhecer outros jovens. Inscreve-te jâ, pois os 
lugares sâo limitados. Telefona-nos. 

1514 Dundas St. West Toronto, 
Ontario M6K1T5 

Tel: 4-16516-8766; 
email:js_toronto@yalioo.com 

David Bowle 
réédita idiggy 
Stardust» cam àlbum 
extra para es fis 
David Bowie vai promover a reediçào 
do mitico album «The Rise And Fall 
Of Ziggy Stardust And The Spiders 
From Mars», num lançamento que 
célébra o 30° aniversârio da ediçâo 
original. O volume sera acompanhado 
de um outre disco com 12 temas. A 
ediçâo esta prevista para 8 de Julho. 
Estre as cançôes deste segundo CD 
encontram-se versées (inclusive uma 
de Brel), demos e outras raridades que 
farào as delicias dos fâs. 
Entretanto, Bowie prépara a ediçâo 
seu proximo album, «Heaten», a 10 de 
Junho e parece disposto a iniciar uma 
digressâo mundial pela primeira vez 
em mais de cinco anos. 

m 
m 

Viriato 
simplesmente bom! 
Apenas conhecia o nome do grupo, nunca o tinha 
visto actuar. Tive essa oportunidade o fim de sema- 
na passade, na Cervejaria Downtown. O que vi e 
ouvi agradou-me imenso. Creio que o Viriato inter- 
préta o tipo de müsica que fazia falta na comu- 
nidade. Senâo vejamos: Polo Norte, Resistência, 
Rui Veloso, Quinta do Bill, Xutos e Pontapés, Zeca 
Afonso, GNR, Trovante, entre outros grupos. Para 
além de interpretarem - e muito bem - este tipo de 
müsica moderna portuguesa, apresentaram também 
alguns temas originais, onde se percebe de imediato 
a influência que estes grupos têm tido no Viriato. 
Gostei e os présentes também. Tudo indica que 
esta o inicio de uma excelente carreira. Falta agora 
continuar esta iniciativa que a Cervejaria 
Downtown começou. 
O Viriato merece o nosso apoio. 

Ana Fernandes 

Ornatos Violeta 
album, mas ficam sem teclista 

preparamnovo 
Os portugueses Ornatos Violeta estâo a trabalhar 
no sucessor de «O Monstro Précisa de Amigos» 
(melhor âlbum nacional de 2000}, o quai deverâ 
ser editado no final deste ano ou no inicio do 
prôximo. A banda ficou entretanto sem teclista, 
o que pode indiciar uma mudança sonora. 
Devido à saida de Elisio Donas, que abandonou 
0 grupo para se dedicar a outros projectos, o ter- 
ceiro disco de originais dos Ornatos pode trazer 
algumas surpresas. 
A banda parece ter ultrapassado a crise no interi- 
or da mesma, o que levou a muitos rumores 

sobre o seu fim. 
O lider e vocalisa Manel Cruz assfegura que 
Donas nâo serâ substituido e que a banda se en- 
contra em pleno processo criativo, tendo salienta- 
do ao «Blitz» que «estâ tudo a correr muito 
bem». 
Por seu lado, Elisio Donas vai continuar a apoiar 
os GNR e Sérgio Godinho quando estes actuam 
ao vivo e deve criar em breve uma empresa de 
management - a OneManShow -, ao mesmb 
tempo que se mantém envolvido nos Grace e 
Homem Musculoso. 

Vocalista dos 
KORN abremuseu 
dedicado aos serial 
killers nos EUA 
Jonathan Davis, vocalista dos Korn, quer abrir um 
museu dedicado a assassinos em série nos EUA. 
O estranho museu terâ sede em Los Angeles, 
sendo que o müsico pretende expor no espaço 
alguns itens que pertenceram a assassinos em 
série e obras produzidas pelos mais famosos psico- 
patas dos EUA. 
Davis é colecionador desse tipo de objectes e jâ 
estâ a trabalhar no projecto do local corn o 
arquiteto Arthur Rosenblatt. 
Entre as «obras» possuidas por Davis 
encontram-se: 
• O carro utilizado pelo assassine Ted Bundy para 
procurar as vitimas; 
• O fato de palhaço vestido por John Wayne Gacy 
para entreter crianças num hospital, numa tragé- 
dia que levou à morte de 33 pessoas corn idade 
entre os 9 e os 27 anos; 
• O documente da confissâo do canibal Albert 
Fish, o quai matou 100 crianças nos anos 20; 
• Desenhos de Richard Ramirez, quai se conside- 
rava um discipulo do Diabo e que matou pelo 
menos 13 pessoas entre 1984 e 1985. 

^1^ ft. Poitela 
Construction 

Serviços em escavaçôes, garagens, 
reparaçôes e aumentos da sua casa, 

varandas e casas de banho 

Tel.: 416-535-7252 
Cell: 416-822-0474 
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LUSOLOGIAS Perspectivas I 
Enxertos do didrio açoriano 
Segunda-feira 
Dentro de dias vai começar a grande 
festa do desporto mundial - o futebol. 
Os olhos e O coraçâo de todos os açori- 
anos vâo estar corn Pauleta - um miüdo 
de S.Roque, apadrinhado, abençoado e 
perfilhado pelo santo, que o ensinou a 
brincar com a bola. 
terça-feira 
Enquanto isso, Carlos César foi ao 
Canada e fez-se acompanhar corn tudo, 
menos corn quem conhece a diaspora 
como ninguém. Podia ter aproveitado 
contactes preciosos residentes em 
S.Miguel, para, no Canada aprofundar 
de forma proficua os laços de amizade 
entre os Açores e o Canada. Em vez 
disso, limita-se a meia düzia de jantares 
e almoços corn a comunidade de ex- 
pressâo portuguesa - de grande maioria 
açôrica - presença em procissôes, e 
pouco mais. 
Este governo nâo foi ainda capaz de 
compreender, além dos outres que o 
antecederam, que a diaspora engloba 
intercâmbio também a nivel politico. 
Contactes corn os governantes cimeiros 
e nâo apenas présidentes de câmaras ou 
deputados. Uma visita desses gover- 
nantes às nossas ilhas de quando em 
vez, traria bénéficiés énormes às 
resoluçôes de verdadeiros problemas 
existentes nos Açores. O problema dos 

repatriados, por exemple. Ajudas em 
varies campes no nosso desenvolvimento. 
Intercâmbio em diversas areas do ensi- 
no, da cultura, artes e letras, comporta- 
mentos sociais, em areas chave como a 
saüde, assistência social, desemprego, 
etc. 
Em vez disso, o Governo açoriano apre- 
senta-se timide, corn o habituai medo de 
nâo ultrapassar as suas limitaçôes terri- 
torials e constitucionais. E no entante, 
nada disso tem a ver uma coisa corn a 
outra! Toda a comparticipaçâo positiva 
é bem vinda ao todo nacional. Dar 
peso ao Governo açoriano no diâlogo 
construtivo a nivel internacional corn ou- 
tres governos - sem entrar em areas de 
exclusiva competência nacional - s6 
pode prestigiar esse mesmo todo nacional. 
quarta-feira 
Parece que o denominado PDA - 
Partido Democrâtico do Atlântico, con- 
tinua a adiar a soluçâo para o mal dos 
seus pecados. Ôs actuals dirigentes, 
quase em maior nümero do que mili- 
tantes, adiaram de novo a reuniâo 
magna partidâria para o 4 de Julho. Sô 
para nos - eu e o meu diârio - a soluçâo 
passa por uma viragem de 180 graus, 
nâo sendo essa a ideia da meia düzia 
que contrôla o partido. Assediado hâ 
muito por elementos da direita, o PDA 
nâo consegue livrar-se desse estigma e 

Academia do Bacalhau 
de Toronto • s. C. 

A Direcçâo da Academia 
do Bacalhau de Toronto 

deseja às Comadres e 
Compadres, assim como a 

todos os Portugueses, 
uma feliz 

SEMANA DE PORTUGAL. 

Salve o DIA DE PORTUGAL, 
DE CAMÔES 

E DAS COMUNIDADES PORTUGUESASIÜ 

deixou de ser o partido que 
dévia ser: Um partido ver- 
dadeiramente virado aos 
Açores. Sem ideologias; 
sem esquerdas nem dire- 
itas, mas corn abertura 
para todas essas vertentes, 
postas ao serviço dos açorianos. Eu sei 
que os actuals elementos fizeram o seu 
melhor. No entanto, hâ muito que jâ de- 
viam ter reconhecido que as suas es- 
tratégias nâo deram frutos representa- 
tivos na Assembleia Regional. E por 
melhor que sejam as ideias, em demo- 
cracia nada valem, se nâo forem trans- 
portadas para a representaçâo ver- 
dadeiramente popular. O PDA nunca 
conseguiu eleger um deputado. E isso é 
grave. 
No estado moribundo a que chegou, é 
vital uma “soluçâo final”. E essa soluçâo 
passa, irremediavelmente, pela substitu- 
içâo de todos os seus elementos de 
chefia ou, principalmente, pelos de 
maior repercussâo. 
Corn todo o respeito que me merece o 
homem que me esvanece corn a sua 
amizade, Carlos Melo Bento - e que cer- 
tamente marcou uma época na Histôria 
recente açoriana - aqui registo neste 
diârio, que é tempo dele se afastar do 
partido, aceitando as mudanças de que 
jâ Camôes clamava. 
Em politica, os contextos nâo se com- 
padecem e sào inimigos naturals da gen- 
erosidade que, certamente, tem sido 
apanâgio de todos os que até agora es- 
tiveram à frente daquele partido. 
O Partido Democrâtico é um partido 
essencialmente açoriano. Mesmo que a 
Constituiçâo portuguesa arrote aze- 
dume corn sabor colonialista e nâo o 
aceite como tal. 
E contraditôria es; 
Constituiçâo, que permite 
Autonomia. sabendo que esse é um pro- 
cesso dinâmico e vibrante, cujo término 
é o independentismo consensual, nâo 
permitindo, corn paternalismo caduco, 
a evoluçâo natural do desejo da sua so- 
ciedade, tornando-a livre na decisâo a 
tomar para o seu destino entre as 
naçôes. 

Lusologias@liotmail.com 

mesma 
uma 

A memôria de um Costa 
Matos (tal Sâ Carneiro insular) 
nâo pode ser adulterada na 
linha primordial partidâria. 
Ou entâo, que o golpe fatal seja 
de misericôrdia e enterre-se o 
partido nas entranhas do 

egoismo ilhéu, que tem sido, afinal, o 
cancro das manipulaçôes portuguesas. 
quinta-feira 
Hoje nada aconteceu por ser feriado. 
Ninguém trabalha, e logo, eu nâo escre- 
vo! 
sexta-feira 
Para quê trabalhar hoje? Vou limitar-me 
a seguir o vicio regional e até nacional: 
Faço “ponte”. Nâo escrevo nem trabalho. 
sâbado 
Fim de semana. Sol e praia. 
Domingo 
Trabalho! Nem pensar! Amanhâ vere- 
mos. 
segunda-feira 
E tudo recomeça. 
Parece que a selecçâo portuguesa de fute- 
bol vai ficar em quinto lugar no campe- 
onato. Foi um sonho que tive, corn 
S.Roque a dizer-me isso mesmo. Esta 
muito chateado corn o que fizeram ao 
Kennedy. O rapaz foi bode expiatôrio 
das mafias do futebol. Vinganças e ran- 
cores. 
Faz-me lembrar aquela que o meu amigo 
Daniel de Sâ - escriba de respeito - me 
contou ao balcâo do café do Martins, na 
Maia. 
Dos dois compadres alentejanos, um an- 
dava a trair o outro corn a respectiva 
mulher. Ela, ao saber disso, aproximou- 
se do seu compadre e contou-lhe que o 
marido andava corn a mulher dele. 
Sugeriu-lhe que se vingassem. Ele 
aceitou. Logo a seguir, diz novamente a 
comadre: - O compadre! E se nos 
“vingâssemos” outra vez? 

Pois sim, comadre! 
Vinguemosü! - mas eis que a comadre, 
gostando da “vingança”, insistiu ainda 
mais uma vez: - Compadre! Que tal 
ainda mais uma “vingança”??? 
Mas nisto, responde o compadre: - Ai co- 
madre, vingar mais eu queria, mas jâ 
nâo tenho mais “rancor”...!!! 

Parabéns 
às seguintes 
companhias: 

EHupont: Roofingt Ltd, 
Orawford Rpofing Ltd, 

Roof Vac Inc, 
V,0,IM. Roofing Ltd, 

Craft SHaat Matai St Roofing Ltd, 
Triumph Roofing and Shaat Matai Inc. 

S. 
ao8 novoa membroa 

Local 30 - Tel: 41&-299-7260 
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SAüDE 

SAUDE EM SUA CASA 

AIGUNS MAlEFfCIOS DA FARTURA 
A fartura: essa grande aspi- 

raçâo do homem que, por principio, 
deveria contribuir para o progresse 
da humanidade, quando ultrapassa 
certes limites e se torna desenfreada 
e egoista vai originar grandes males 
à sociedade. Este ciclo de sucessos e 
retrocessos sociais relacionados 
corn a fartura esta bem patente na 
alimentaçâo dos paises ricos, geral- 
mente associada ao excesso da falta 
de exercicio e de lazer, contribuindo 
para muitos males do corpo que 
podem originar morte prematura. 

Quando olhamos para as 
figuras do passade, ou admiramos 
os quadros dos pintores renascentis- 
tas, vimos que o ideal de beleza 
nessa época era o corpo redondo e 
nutrido. Os senhores da terra, 
madonas, e os anjos nas pinturas de 
Rafael, eram todos gordos e roliços, 
enquanto os pobres, ou os marginals 
da sociedade, eram pintados magros 
corn ossos salientes. Nesses tempos a 
gordura, reflexo da fartura, era uma 
aspiraçâo da sociedade, reflectindo- 
se a nivel estético. Ser magro era 
feio, e a gordura do corpo era 
considerada bêla. Como a realidade 
inconveniente podia ser punida, 
geralmente, nenhum senhor 
poderoso era pintado magro numa 
tela. O romantisme do século 
dezanove trouxe o inverso do classi- 
cisme nas preferêneias estéticas. 
Escritores e artistas dessa época 
deram primazia ao inconformismo e 
sofrimento; os corpos esguios corn 
palidez da pele substituiram as for- 
mas arredondadas e brilhantes da 
gordura nas telas e romances, onde 
as histôrias de sofrimento eram con- 
sideradas assuntos intéressantes, e a 
magreza das doenças débilitantes 
eram tidas como bêlas. Talvez essa 
exaltaçâo da magreza e palidez con- 
seguisse diminuir um pouco o 
sofrimento dos milhôes de vitimas 
da tuberculose, que deixaram de ser 
marginalizadas. No principio do 
século vinte, quando as aspiraçôes 
de fartura da sociedade industrial 
ascendente começaram a reflectir-se 
na estética, voltou-se a encarar a gor- 
dura como sinal de formosura. 
Depois, corn a estabilidade relativa 
do pôs-grande guerra, e o progresso 
das ciências da saüde, a sociedade 
tornou-se consciente dos efeitos no- 
civos do excesso de peso: A gordura 
deixa de ser formosura, e a estética 
da magreza muitas vezes entra em 
obsessâo, ou exagero. 

Quando o excesso de peso 
de um individuo lhe diminui o es- 
tado de saüde, esse peso excessivo 
passa a ser doença. A obesidade: 
excesso de peso doentio, é o grande 
flagelo das sociedades actuals com 
pouca consciencializaçâo dos riscos 
na saüde, mas ricas em dinheiro. A 
alimentaçâo rica em gorduras, 
“bons” petiscos, “boas” bebidas, 
“bons” carros, “bons” elevadores. 

podem contribuir nâo sô para o ex- 
agero da ingestâo de calorias 
desnecessârias e perigosas para o 
corpo, mas também para a falta de 
exercicio, que tendem a agravar-se 
num ciclo vicioso. Isto nâo quer 
dizer que os bons repastos, ou as 
comodidades dos rneios de trans- 
porte modernos nâo devam ser 
utilizados corn vantagem e prazer; 
o que se devemos fazer é evitar os 
exageros. Para isso devemos 
procurar alternativas que sejam 
agradâveis, e, se necessârio, fazer 
modificaçôes nos hâbitos para que o 
corpo se mantenha sâo, em boa har- 
monia corn a mente. Essas alternati- 
vas podem ser feitas seleccionando 
ou modificando as ementas, con- 
trolando as quantidades, ou prati- 
cando desportos e programas de ex- 
ercicio para manterem o peso con- 
trolado. 

O peso do corpo é condi- 
cionado por factores internos, como 
as caracteristicas herdadas dos pais 
e a eficiência no aproveitamento das 
calorias dos alimentos; ou por fac- 
tores exteriores ao individuo, como 
o excesso de calorias provenientes 
dos alimentos; ou por deficiência na 
utilizaçâo da energia acumulada, 
como acontece no excesso de seden- 
tarismo e falta de exercicio. 

A obesidade é geralmente 
medida pelo peso em relaçâo à al- 
tura; o index da massa corporal 
(LM.C.). Quando este index esta 
acima de 30, a gordura tem efeitos 
negativos na saüde e a pessoa é con- 
siderada obesa. Contudo os efeitos 
nocivos da gordura dependem so- 
bretudo das âreas onde a gordura se 
vai acumular. A acumulaçâo de gor- 
dura nos braços, ou nas nâdegas e 
pernas, é muito mais frequente na 
mulher, e, embora lhe possa trazer 
problemas na estética, é relativa- 
mente inofensiva para a saüde. A 
gordura que se acumula na barriga e 
peito, mais frequente no homem, 
esta altamente implicada no apareci- 
mento précoce de ataques do 
coraçâo e outras doenças cardiovas- 
culares incluindo tromboses, e tam- 
bém nas doenças do figado, vesicula 
biliar, e pânereas. A diabetes do 
adulto: uma doença de alto risco car- 
diovascular, é muito mais frequente 
em pessoas gordas na barriga. Medir 
a gordura pelo diâmetro da cintura é 
mais importante do que o I.M.C. 
para determinar a gravidade da 
obesidade. Uma cintura superior a 
noventa e cinco centimetros de 
diâmetro, ou calças corn cintura 
maior do que 34, é sinal de risco, im- 
plicando uma maior possibilidade 
de ataque de coraçâo ou de trom- 
bose. 

O que se deve fazer para evi- 
tar a obesidade? A prevençâo deve 
começar logo apôs o nascimento. A 
ideia dum bébé “gordo e perfeito”, 
dos tempos dos concursos da farinha 

Amparo, estâ ultrapassa- 
da. A experiência clinica 
veio mostrar que um bébé 
excessivamente gordo é 
um bébé doente, embora 
nâo o pareça. O excesso 
de gordura em bébés e crianças vai 
aumentar a incidência de diabetes e 
doenças cardiovasculares na idade 
adulta. 

A obesidade nunca se trata 
sem dicta e, sempre que possivel, as 
drogas para reduzir o apetite devem- 
se evitar para nâo entrarem em 
abuso. Os alimentos devem ser se- 
leccionados, modificados nos ingre- 
dientes, forma de preparaçâo e nas 
quantidades. As horas das refeiçôes 
devem ser respeitadas e nâo se deve 
corner nada, ou beber bebidas 
doces, nos intervalos das refeiçôes. 
As gorduras devem ser limitadas o 
mais possivel por conterem cerca de 
très vezes mais calorias por grama 
do que as farinhas ou os açücares. 
As hortaliças, legumes, frutas pouco 
doces, saladas sem tempero gor- 
duroso, cereais sem açücar e ricos 
em fibra, leites magros, lacticinios e 
queijos magros, e carne ou peixe ma- 
gros, devem formar a base da dicta. 
As quantidades devem ser de acordo 
corn as calorias adequadas ao objec- 

tivo da dicta: perder, ou 
nâo aumentar peso. 
Quando hâ grandes difi- 
culdades para se atingir 
esse objectivo, o conselho 
de um nutricionista, ou os 

serviços de uma clinica especializa- 
da em obesidade, podem ser de 
grande utilidade. 

Os paises mais ricos sâo, 
quase sempre, os que têm o maior 
indice de obesidade, tanto em 
nümero como em severidade, e, na 
mesma proporçâo, sâo estes paises 
os que têm o maior nümero de 
doenças cardiovasculares. Os paises 
mais pobres têm geralmente menos 
doenças cardiovasculares mas os 
seus habitantes morrem mais cedo 
por causa das carêneias da pobreza. 
Sô uma maior promoçâo e educaçâo 
em assuntos de saüde, e uma maior 
colaboraçâo internacional, nâo ex- 
clusivamente em negôcios e merca- 
dos como estâ a acontecer, mas so- 
bretudo na ajuda e solidariedade, 
poderâo mudar esta situaçâo cada 
vez mais insustentâvel. Neste estado 
da civilizaçâo, tâo avançada nas 
ciências e tecnologias, é inconcebi- 
vel como a riqueza e a saüde, assim 
como a gordura, se encontram tâo 
ignoradas, e tâo mal distribuidas! 

PHOTOCOPIER & 
PRINTER SALE 

CONTACT SARAH® 
BETA OFFICE AUTOMATION LTD. 

416-248-4248 
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USOS e COSTUMES, um espectOcuio sempre novo 
A Aliança dos Clubes e Associaçôes 
Portugueses em conjunto com o 
Rancho Folclorico Etnografico de 
Portugal, realizaram pelo segundo ano 
consecutivo, o desfile "Usos e Costumes 
de um Povo", no salâo nobre da Casa do 
Alentejo, em Toronto. No mesmo acon- 
tecimento, teve lugar a entrega do 
"Merit Award", um prémio da ACAPO 
que distingue varias personalidade da 
comunidade, de diferentes sectores, 
com provas prestadas. 
Foi uma bonita festa. 
O desfile de "Usos e Costumes de um 
Povo" é extremamente intéressante, 
cheio de motives de interesse, educative 
e pleno de cor. E uma festa a ter em con- 
sideraçâo no future, de modo a que haja 
uma promoçâo maior e um dia mais 
acessivel para o grande publico. E uma 
festa ünica, onde se pode apreciar trajes 
tipicos de norte a sul de Portugal -esper- 
emos que no proximo ano a Madeira e 
os Açores se façam representar no cer- 
tame!-, genuinos, e também, o carinho 

com que responsâveis e membres dos 
ranchos folclôricos têm pelos trajes e 
pelos costumes de Portugal. Uma inicia- 
tiva de louvar, apoiar e incentivar. 
O Rancho Folclôrico Etnografico de 
Portugal, nas pessoas dos directores 
Antonio Pereira e Maria do Céu 
Pereira, distinguiram corn simpâticas 
ofertas e plaças, o Présidente da 
ACAPO, Joe Eustâquio, a Présidente do 
Conselho de Présidentes da ACAPO, 
Rosa de Sousa e, ainda, José Mario 
Coelho, o MC da noite. Obrigado! 
No final dos desfiles, teve lugar a ce- 
rimônia de apresentaçâo dos "Merit 
Awards", relativos às seguintes catego- 
rias. 
Nas "Belas Artes", a pintora Isabel Pinto 
fez a leitura do distinguido e a entrega 
do prémio a LUIS PALAIO. 
Na "Comunicaçâo Social", Liberal do 
Couto leu a biografia e entregou o 
prémio a JORGE MACHADO. 
No "Desporto", Alexandre Franco histo- 
riou e fez a entrega do prémio ao "baix- 

Antonio Pereira e Maria do Céut . 
Pereira na entrega de uma prenda 

a Rosa de Sousa. 

inho" JOSÉ TESTAS. 
No campo da "Literatura", Joe 
Eustâquio referenciou e entregou 
o prémio a JOSÉ PEREIRA. 
Na "Mùsica", o conhecido Carlos 
Firmino debruçou-se sobre o pre- 
miado, o veterano fadista FER- 
NANDO SILVA e, em virtude 
deste se encontrar hospitalizado, 
recebeu o prémio em seu nome. 
Finalmente, na categoria de 
"Trabalho Comunitârio", Rosa 
de Sousa dissertou sobre a re- 
conhecida personalidade que 
justificou a distinçâo, o JOE 
EUSTÂQUIO que, corn surpre- 
sa, recebeu o prémio das mâos 
de sua màe. Um momento ter- 
nurento e que fechou corn 
"chaves de ouro" a noite de festa. 
Nâo podemos deixar passar em branco a estreia em pùblico do Grupo 

de Cavaquinhos da Associaçâo 
Migrante de Barcelos. Um grupo 
de gente que sabe e gosta da 
mùsica tradicional e folclôrica do 
Minho. Valeu a pena ouvi-los. 
Vale a pena continuar a escutâ- 
los. Parabéns. 
Também actuou e corn o agrado 
de sempre, o Grupo de Mùsica 
Popular Portuguesa "Searas de 
Portugal". 
Nâo hâ vento que varra tâo 
valiosas searas. 
As festas da Semana de Portugal 
começaram bem. Esperamos que 
assim continue e que acabem 
ainda melhor. 

JMC 

EXPO 2000 
A garagem que lhe oferece um serviço complete ao seu automével 
Trabalho garantido em todas as reparaçôes mecâuicas e bate-chapas. 

EXPERIENCIA E HONESTmADE AO VOSSO SERVIÇO 

Estimativas gratis 

TelVFait 416-533-2439 

2612 SL Clair Ave. W 
(esquînacomaJaneSt.) 

Toronto, Ont M6H4G9 

Ve read or 

Mario 
Silva 

City Councillor 
Davenport 

A toda a 
Comunidade Portuguesa 

e a S. E^xa. o Présidente do 
Governo Regional dos 

Açores, Dr. Carlos César, 
que nos honra coin a sua 

visita por ocasiào das 
celebraçôes do 

Dia de Portugal, 
emdo as minhas 

calorosas saudaçôes. 

Tel: 416 392-7012 Fax: 416 392-7957 
Email: coundllor_silva@city.toronto.on.ca 
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CLASSIFICADOS 

Mecânico de mârmores para Crystal Tiles 
& Marble. Tel: 416-781-5671. 

Churrasqueira portuguesa précisa de 
cozinheira com experiência. 
Tel: 416-538-3363 

Empregada para café/restaurante. 
Tel: 416-658-9577 

Empregados para reparaçôes e insta- 
laçôes, para companhia de ar condiciona- 
dos e aquecimentos. 
Tel: 416-255-4779 

Mecânico especializado para garagem por- 
tuguesa. Contactar Luis. 
Tel: 416-534-1141. 

Esteticista fluente em português e inglês, 
para instituto de beleza. Contactar 
Claudine ou Willi. 
Tel: 416-537-3232. 

Senhora para limpeza de casa, um dia por 
semana. Contactar Luciana Constância. 
Tel: 905-318-3983. 

Pessoal para limpeza, na ârea de 
Mississauga. 
Tel: 905-502-1611. 

j ABRIGO CENTRE 
I Précisa 
I -Secretâria/Recepciomsta 
I 2 anos de contrato para pessoa organizada e 
I conhecimentos de sistemas de escritôrio. 
I 

I -Guarda-livros 
I 2 anos de contrato, para profissional expe- 
I riente em finanças e guarda-livros, e 
I especialista na tecnologia de computadores. 

j -Coselheiro | 
I 8 meses de contrato, para pessoa qualificada f 
I em relaçôes corn jovens e abuso de mulheres g 
I e crianças. Deverâ ser diplomada corn - 
I B.S.W. ou similar. 

I Para as posiçôes mencionadas, o ABRIGO I CENTRE exige que falem português e j 

inglês, que possuam excelente personalidade i 
e tenham capacidade de trabalhar à 

I independentemente ou em équipa. | IFax: 53T8026 | 
E-mail: mfo@abrigecentre.on.ca | 
Envie o curriculo até 24 de Junho. Apenas I 
os seleccionados serâo contactados para I 

^ entrevi^a. ^ ^ | 

Homem para jardinagem, contactar Mario 
Moniz. Tel: 416-656-8495 ou 416-315-4566. 

Empregada c/experiência, para escritôrio, 
na ârea de Mississauga. Tel: 905-568-3838. 

Aluga-se apartamento na ârea da Caledonia 
e Rogers para casai corn lavandaria e 
estacionamento. Contactar Asdrùbal. 
Tel.: 416-783-8012 

Vende-se bom negôcio de pào 

DistribvdçâLo de pâo, em Toronto, 

fornecido pela Nova Era. 

300 clientes. 

Telefones: 647-885-9448 
ou 416 535-5255. 

Garagem portuguesa précisa 
preparadores para a secçâo de pintura. 

Bom ordenado. Contactem ja: 

416 604-7000 
Aluga-se também terreno protegido, 

na Caledonia e Castlefield, para 
grandes arrumaçôes de materials e 

mâquinas. 

Cozinheiro e padeiro c/experiência, para 
padaria. Tel: 905-306-8440. 

Pedreiro c/experiência para construçào, 
contactar Jülio. 
Tel: 416-822-6088 ou 416-653-9353. 

Pessoa para escritôrio de companhia 
portuguesa. Tel: 416-763-742. 

Eâbrica de janelas précisa de pessoal corn 
e sem experiência. Tel: 905-264-0074. 

Ria-se agora.. 
amanhâ pode ser tardel^^ 
Estam 3 alentejanos a dormir â sombra de 
ura chaparro quando passa uma mota a 
150Km/h, passados 15 minutes diz um 
alentejano: - Era uma Honda. Passados outros 
15 minutos diz outro alentejano: - Nâo era 
nada, era uma Kawasaki. Passados mais 30 
minutos diz o terceiro: - Eu vou-me embora 
que nao gosto de discussôes. 

rrango coin Nacarrào 
lf1CI?£[)l£nT£S: para4pessoas 

* 1 frango 
* 1 pacote de esparguete da "Milanesa" 
* / cebola Cravos de cabecinha q.b. 
* 3 caldos knorr de galinha 
* 2 embalagens de cogumelos frescos ou de lata (duos 
latas pequenas). 
* 1 fiasco de mistura de ervas para massas (tem que 
ser mesmo as do fiasco e da Margào) 
*■ 1 embalagem de queijo ralado 

CREDItniES PflRtt O nOLUO: 
* 2 pacotes de natas 5 dl de leite 
* 4 a 5 colheres de farinha Maizena para molhos 
* 1 colher de sobremesa de noz moscada (moîda na 
hora) 
* 7 colher de sobremesa de pimenta (moida na hora) 
* 7 colher de sobremesa de mistura para massas. 

COnPECCfiO: 
Prepaiaçâo do molho: Numa caçarola coloca-se o leite, as 
natas, 1 caldo knorr e a farinha, desfaz-se a farinha e leva-se ao 
lume, sempre brando, quando levantar fervura deixa-se cozer 
durante 2 minutos. 
Junta-se a noz moscada, a pimenta e o caril e deixa-se apurar. 
Numa panela coloca-se 2 caldos knorr e o alho, quando levan- 
tar fervura coloca-se o macarrâo e deixa-se cozer cerca de 8 
minutos. 
Entretanto corta-se o frango em cubos e (cerca de 10 minutos 
antes de fritar) tempera-se corn alho em pô, sal fino e pimenta, 
aquece-se o azeite e um pouco antes de colocar o frango rega- 
se corn o sumo dos limôes e envolve-se bem no sumo, juntado 
também os cogumelos, tapa-se a frigideira para que o frango 
fique meiù frito meio estufado. 
Quando o macarrâo estiver cozido escorre-se bem e coloca-se 
numa pirex grande, polvilha-se corn queijo ralado e a mistura 
de ervas para massas, de seguida coloca-se o frango corn um 
pouquinho do molho da fritura e por ultimo o molho branco, 
envolve-se tudo muito bem corn 2 garfos de pau e serve-se. 

*Pode parecer complicado de fazer e até dispendioso, mas na 
realidade é bem fâcil de fazer, até porque corn a prâtica em 
cerca de 4.5 minutos fica tudo prontinho, e como é muito bom 
vào querer repetir varias vezes, pelo que sô se torna dis- 
pendioso na primeira vez. 

Sobremesa : 

Bolo Podre 
InCREDItriTES: 

* 5 ovos * 350 g de açücar amarelo 

* 7 colher de (sopa) de met 
* 1 colher de (sopa) de azeite 
* 21/2 dl de leite gordo 

* 1 colher de (sopa) de banha 
* 7 colher de (sopa) de manteiga 
* 7 colher de (châ) de raspas da casca de limào 

* 7 colher de (châ) de canela em pô 

* 300 g de farinha de trigo corn fermenta 
* manteiga e farinha para untar e polvilhar a forma 

* açûcar em pô 

COnPECCttO: 
Unte corn manteiga uma forma redonda corn chaminé 
ao meio e polvilhe-a corn farinha. 
Acenda o forno antes de começar a bâter o bolo. 
Bata os ovos corn o açûcar peneirado, até obter uma 
gemada cremosa. Junte o azeite, o mel, o leite, a banha 
e a manteiga amolecidas em banho-maria, sem parar 
de bâter a massa. Aromatize com raspas de limào e 
canela, Por fim, junte a farinha peneirada, misturando- 
a sem bâter. Deite a massa na forma e leve ao forno a 
cozer. Passados 40 minutos, verifique se o bolo esta co- 
zido. Deixe arrefecer, desenforme e polvilhe corn açû- 
car em p6. d • !  lf>om •Kz^fU’tital 
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Jean Chrétien enfrenta indignaçân liberal e 
da epesicae 
O primeiro-ministro canadiano, Jean Chrétien, em 
guerra aberta com o sen ministro das Finanças, 
Paul Martin, afastou-o, uma semana apos ter jâ pro- 
cedido a uma remodelaçâo do seu executivo. 
A chefia do governo disse num comunicado lacôni- 
co que se "confirmam mudanças no conselho de 
ministros", confirmando a saida de Paul Martin. 
Martin foi substituido por John Manley, que era até 
aqui vice-primeiro-ministro. 
Segundo rumores oriundos do parlamento de 
Otava, esperava-se jâ que Chrétien demitisse o seu 
ministro das Finanças, que estava, nas palavras do 
proprio, "a reflectir profundamente" sobre o seu fu- 
turo politico. 
Nesse dia, o primeiro-ministro, 68 anos, no poder 
hâ nove anos em Otava, ameaçou demitir todos os 

AS 
9 IlHAS 
DOS AÇORES 

SJT" 

ministros que fizessem campanha 
para o seu afastamento e garantiu 
que permanecerâ na chefia do pais 
pelo menos até ao fim do seu ter- 
ceiro mandato, em 2004. 
O ministro Martin, que espera hâ 
vârios anos tomar o lugar do seu 
grande rival no Partido Liberal, 
manifestou entào à imprensa o seu 
esgotamento, dizendo que ia 
"avaliar as suas opçôes, tendo em 
conta os acontecimentos dos ùlti- 
mos dias". 
Entretanto, esta semana, Jean 
Chretien desafiou os membros do 
seu partido dizendo que, se eles pretendem eleiçôes 

gérais antecipadas, tudo o que têm a 
fazer é votar contra uma proposta de lei 
que vai ser posta a votaçâo hoje no par- 
lamento. 
Segundo o PM importa saber se o 
querem a ele ou o lider da Aliança 
Canadiana Stephen Harper no coman- 

Hull, Quebeque 

O torrâd açoriano 
Sâo 9 ilhas dispersas 
Banhadas pelo Oceano 
E dé belezas diversas 

A Ilha Santa Maria 
Felizes os que a jâ viram 
Foi a primeira que um dia 
Os portugueses descobiram 

Sâo Miguel ilha querida 
A quem os poetas cantam 
Tem uma linda avenida 
E 3 lagoas que encantam 

A Tereeira nâo fîca atrâs 
Essa Ilha deslumbrante 
Tem o Castelo de S. Brâs 
E üma Base importante 

Depuis vem a Graciosa 
Onde o mar bate mansinho 
Tâo bonita è viçosa 
Corn S: Jorge por vizinho 

Sâo Jorge ali à porta 
Estreito e presenteiro 
Fabrica queijo e exporta 
Depois para o estrangeiro 

O Pico tem a façanha 
De ter gente cordial 
E a mais alta montanha 
Das terras de Portugal 

O Fatal que o embala 
É lindo e por sua vez 
É a ilha onde se fala 
O mais lindo português 

A seguir vem as Flores 
Umas milhas mais além 
O orgulho dos Açores 
Pela beleza que tem 

O Corvo corn graça divina 
Sô eiogios lhe tecem 
Bonita mas pequenina 
E onde todos se conhecéra ; 

do dos destinos do pais. 
Relembre-se que no proximo mês de 
Fevereiro os libérais apreciam a actu- 
açâo de Chrétien como PM do 
Canadâ, tendo este declarado que 
vai fazer os possiveis por merecer a 
confiança do partido para continuar 
no poder, acrescentando que hâ ape- 
nas 18 meses o povo do Canadâ lhe 
deu um mandato de maioria. 
Chrétien parece jâ ter entrado em 
campanha eleitoral uma vez que fez 
notar que Stephen Harper faria corn 
que o Canadâ se ajoelhasse em sub- 
missâo aos Estados Unidos se ga- 

nhasse o poder, acrescentando que os individuos do 
ocidente canadiano sâo preguiçosos. 
Se o afastamento de Paul Martin provocou a indig- 
naçào por parte da oposiçâo, muitos dos membros 
do seu prôprio partido estâo furiosos corn o PM por 
este ter sugerido eleiçôes devido ao escândalo 
provocado pelo afastamento do Ministro das 
Finanças. 

Entre 700.000 e 4 milhôes 
de pesseas feram 
traficadas em 2001 
Entre 700.000 e quatre milhôes de pessoas 
de todo o mundo foram no ano passado vi- 
timas de trâfico de seres humanos, indica 
um relatôrio do Departamento de Estados 
dos EUA. Estas pessoas foram obrigadas a 
prostituir-se, foram sujeitas a escravatura 
ou recrutadas para a guerra. 
Principalmente na Asia, no Médio Oriente 
e na Europa do Leste, hâ 19 paises que 
nada fazem para combater este fenômeno, 
segundo denuncia este documento. 
«Ao longo do ano passado, pelo menos 
700.000, ou mesmo quatre milhôes, de 
homens, mulheres e crianças foram com- 
prados, transportados e detidos contra a 
sua vontade em condiçôes comparâveis à 
escravatura», diz o relatôrio anual, o se- 

gundo de este tipo publicado pela 
Administraçào norte-americana. 
O estudo analisa o caso de 90 paises, classi- 
ficados em très categorias segundo o grau 
de esforço manifestado para combater o 
fenômeno. A «categoria 3» reportou-se a 19 
paises pela sua patente falta de dedicaçào à 
luta contra o trâfico de pessoas, entre elas 
de paises aliados dos EUA como a Arabia 
Saudita ou Turquia, ou tradicionalmente 
hostis como o Irâo. 
Esta categoria compreende igualmente o 
Afeganistào, Arménia, Bahrein, 
Bielorrüsia, Bosnia-Herzegovina, 
Birmânia, Cambodja, Grécia, Indonésia, 
Quirguizia, Libano, Qatar, Russia, Sudâo, 
Tadjiquistào e os Emirados Arabes Unidos. 

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 
RECEBENDOATéIDEJUNHO 

VlAGENS 
- EXCURSâO AO SAMTO GRISTO E FAHMA 

- VIAGERS PARA PBRTUGAI 

- OiriROS DESTINOS 

ESPECIAI DA SEMAHA 
-CUBA 

Tudo incluido desde $585“ + Tax 
Sô aviâo ^270.°°+ Tax 

Ontario Registration number ()422y76î 

% ̂A.Poitela 
Construction 

Serviços em escavaçôes, garagens, reparaçôes e aumen- 
tos da sua casa, varandas e casas de banho 

Mais de 15 anos de experiência 
Antonio Portela oferece-lhe absolutamente gratis o 
“Permit” para a construçâo da sua nova garagem 

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



TORONTO BLUE JAYS BASEBALL CLUB 

0 TORONTO BLUE JAYS E A A.C.A.P.O.(ALIANCA DOS 
CLUBES E ASSOCIACÔES PORTUGUESAS DO ONTÀRIO) 

TÉM 0 ORGULHO DE APRESENTAR 

NOITE 
PORTUGUESA 

A.C.A.P.O, 

SEXTA-FEIRA, 7 DE JUNHO AS 19.05 NORAS 
• Hâ festa antes do jogo, com Entretenimento Portugues, 

Gomida Portuguesa e um Patio com Gerveja. 
(As 17-3'^ horas, no exterior das Entradas 5^6) 

• Oferta especial de Bilhetes de $24» custo de $?o! 

• O Dr.Carlos César, Présidente do Govemo Regional dos 
Açores, vai efectuar o primeiro lançamento simbolico do jogo. 

• De o seu apoio! Vista as cores do seu pais... e traga uma 
Bandeira de Portugal! 

A PRIMEIRA SERIE 
DE SEMPRE! 

Concerto apos o jogo de Basebol, pelos 

"Xutos e Pontapes” 

Entretenimento Portugues... ao vivo! 

PARA COMPRA DE BILHETES, CONTACTE A A.C.A.P.O. 

416*536"5961 
PARA MAIS INFORMAÇÔES, VISITE 

iugays.com 

Frigorllicos porlâteis, Mochilas e malas de lamanhos anormais. nao sào permitas no estâdio. 

i ore. grca 
moment 

in baseball 

VS 

BilLetes também disponiveis nos seguintes locals; 
BLUE lAYS BOX OFFICE BLUE lAYS BULLPEN BLUE lAYS BULLPEN 

at SkyDome Gate 9 at SkyDome Gate 2 at Commerce Court 
Mon-Fri 8am-8pm Mon-Sun 10am-5pm Mon-Fri 8am-5pm 

Sat & Sun 10am-6pm 
Or these Rogers Video Communication Centre Locations (Monday-Saturday 10am-8pm): 

Ofticlal Dairy Newspaper 

2490 Gerrard St, East, 
Scarborough 

416 699 1465 
333 Bloor St. East, 

Toronto 
416 935 8080 

1965-1971 YongeSt., 
Unit A, Toronto 
4 16 544 1429 

120 Front St, East, 
Toronto 

416 955 9555 

3015 Winston Churchill Blvd., 
Mississauga 

905 569 9353 
660 Eglinton Ave. East, 

Unit 104, Toronto 
416 486 8011 

131 Kennedy Rd, North, 
Brampton 

905 457 2764 
3050 Garden St., 

Whitby 
905 665 4632 

O ROGERS' 
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labatt Taça Gamôes'2002 Equipa e Dirigentes de Os Belenenses, 
onde se encontra Vicente, 

O 2° da esquerda para a direita de pé. 

No primeiro encontre, estive- 
ram frente-a-frente, a Velha 
Guarda do Sporting e a do Gil 
Vicente. O Sporting venceu, por 
1-0. 

A seguir, teve lugar o jogo entre 
as meninas (Sub-16) do PCCM 
e do Camôes SC, que terminou 
num empâte, 1-1. No desempate 
por grandes penalidades, 
venceu o PCCM, por 2-1. 
Em femininos Sub-16, o Rio Ave 
venceu o Toronto Supra, por 1-0. 
Em Sub-13, a équipa Portugal'2004 
Sub-13, venceu a équipa 
Portugal'2004 Sub-12, por 2-1, mas 
na marcaçâo de grandes penali- 
dades. 
Em Sub-9, talvez o jogo mais intéres- 
sante, a vitôria do Portugal'2004, por 
5-0, sobre o Arsenal do Minho, corn 
5 golos do jovem Philip Barrocas. 
Um pequeno em grande! 
Em seniores, tivémos o jogo entre o 
Benfica e o Camôes SC, que foi arbi- 

trado pelo conhecido Manuel 
Orellana, acompanhado pelos 
Fiscais de Linha, Tony Pacheco e 
Adriano Brum. O Benfica marcou 
primeiro, de longe, por intermédio 
de Ricardo Alves e, o empâte surgiu 
a seguir, na recarga a um pontapé de 
grande penalidade, por Fernando 
Ramos. O àrbitro nâo soube contro- 
lar o jogo e, aos poucos, passou a 
haver dureza desnecessâria. Este 
jogo acabou corn a vitôria do 
Camôes SC, por 2-1, através da con- 
versâo de grandes penalidades. 

Por fim, o jogo mais deseja- 
do e presenciado por muita 
gente. Os Belenenses 
(Portugal) contra o Sporting 
de Toronto. 
Vicente, nâo se poupou a es- 
forços acedendo em ficar nas 
fotografias "exigidas" pelos 
inümeros fàs. 
Corn aquele sorriso carac- 
teristico, Vicente, disse-nos 
quando lhe recordamos o 
frente-a-frente corn Pelé: - 
Sim, lembro muito bem! 
E quem esqueceu a brilhante 
prestaçâo de Vicente, 
Coluna, Eusébio e Ca., em 
1966? 
A équipa de Os Belenenses, 
formou corn Jorge Martins, 
Galo, José Antonio, 
Sobrinho, Juanico, Ferreira, 
Leitâo, Chico Faria, 
Godinho (Capitào), Vitor 
Alves, Ferro, Pedro Faria, 
Vasques, André, Teixeira, 
Luis Alves, Gonçalves e 
Egidio. Manuel Rodrigues, o 
treinador e conselheiro. 
"Quero harmonia e cama- 
radagem, mas quero gan- 
harl", dizia ele. 
O "velha-guarda" do 
Belenenses Sobrinho, foi o 
jogador que deu mais nas vis- 

O Pugilista de pesos pesados, 
Hasim Rahman, apos 
“o massacre’’ de oito “rounds” 
corn o campeâo mondial 
Evander HolyDeld (39 anos), em 
Atlantic City no dia 1 de Junho. 

FOTO: Tim Shaffer/Reuters 

Sâbado, dia 1 de Junho, foi um 
dia de festa para o futebol 
amador em Toronto, particular- 
mente, para os mais jovens jo- 
gadores luso-canadianos. 
Tivémos as finais da "Labatt 
Taça Camôes'2002", realizaçâo 
da ACAPO, sob a direcçâo de 
Antonio Oliveira, e a presença 
dos veteranos de Os Belenenses 
que se bateram corn a "Velha 
Guarda" do Sporting de 
Toronto. E a presença do 
"Magriço" VICENTE, o 
homem que "secou" Pelé, na 
saga de Inglaterra. 

tas. O jogo terminou empatado a 
zero. Na marcaçâo das grandes pe- 
nalidades, o Belenenses venceu, corn 
o golo da vitôria a ser apontado por... 
Sobrinho! 
A ACAPO esta de parabéns pela or- 
ganizaçâo da "Labatt Taça 
Camôes'2002". Segundo informou o 
Présidente Joe Eustâquio, o proximo 

Torneio deverâ ser noutro local, uma 
vez que o Brockton Stadium esta a 
ser negociado entre a Dufferin Mail 
e a Direcçâo Escolar do Ontario 
pois, hâ o desejo de aumentar a 
Dufferin Mail, para melhor servir as 
comunidades que a rodeiam. 
Deixemos rodar o tempo. 

Jûlio Gouveia 
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Imprensa mundial considéra «vergonhosa» 
a exibiçâo de Portugal 
A Imprensa mundial reagiu à derrota 
(3-2) de Portugal, frente aos EUA corn 
expressôes bastante duras. 
"Decepçâo", "defesa que dâ pena", "pe- 
sadelo para os lusitanos", sâo titulos 
que reflectem o desempenho apagado 
da selecçào nacional. 
No "site" do jornal espanhol "As", 
pode ler-se que os EUA aproveitaram 
uma defesa "que dâ pena". 
O diârio aponta ainda o estado duvi- 
doso da lesâo de Figo como possivel 
razâo para o desaire e afirma que. 

corn tanta pressâo, sera dificil a 
équipa das quinas chegar ao nivel do 
Europeu de 2000, onde atingiu as 
meias-finais. 
O "As" considéra a.actuaçâo de Vitor 
Baia desastrosa, que corn "sus manitas 
de trapo" ofereceu o primeiro golo à 
équipa de Bruce Arena. Em relaçâo 
ao ataque, diz que o primeiro golo de 
Portugal foi conseguido numa altura 
em que os seus atletas nem sabiam 
bem ao que estavam a jogar. 
O "site" britânico "Onefootball" desta- 

ca a firmeza norte-americana perante 
um ataque português manifestamente 
apagado. Descreve ainda o desempen- 
ho de Vitor Baia como "desastroso" e 
acrescenta que a titularidade do guar- 
da-redes, em detrimento de Ricardo, 
foi uma surpresa. 
No outro lado do Atlântico, os 
brasileiros também nâo ficaram in- 
diferentes ao jogo de estreia dos 
"Tugas". O "UOL" apelida a defesa 
portuguesa como "desastrosa" e o 
ataque "sem imaginaçâo". 

Os brasileiros acrescentam que "a 
longa espera de 16 anos para ver 
Portugal disputar uma Copa nova- 
mente terminou corn um pesadelo 
para os lusitanos". 
O prôprio "site" da FIFA afirma que 
os EUA "esbofetearam" Portugal. 
A "France Press" caracteriza a defe- 
sa portuguesa como "febril". A agên- 
cia noticiosa diz ainda que Portugal 
precisou da ajuda de Agoos, que 
marcou um auto-golo, para reduzir 
a desvantagem. , 

Figo: (iPrimeira parte muito ma 
e cometemos erres bàsicesn 
Figo considerou que Portugal fez "uma primeira parte muito ma ", 
cometendo "très erros bâsicos, que em alta competiçâo se pagam muito 
caro". Os Estados Unidos ganharam bem porque souberam tirar partido 
dos nossos erros", justificou. 
"Agora, temos obrigaçâo de ganhar os prôximos 
jogos. A nossa exibiçâo foi extremamente negativa 
e, depois de estarmos a perder por 3-0, tornou-se 
muito dificil recuperar. Tivemos algumas oportu- 
nidades de golo na segunda parte, e penso que nâo 
foi por problemas fisicos que sofremos esta derrota. 
Se estivéssemos mal fisicamente, nâo teriamos 
controlado a posse de bola em quase todo o 
segundo tempo", acrescentou. 

Oliveira: uNerte-americanes 
estavam melher fisicamente» 
Foi à melhor condiçâo fisica dos jogadores dos EUA, 
que Antonio Oliveira atribuiu a maior responsabili- 
dade na derrota dos portugueses (3-2) corn os norte- 
americanos. 
"Tal como a Coreia do Sul também os EUA estâo hâ 
muito tempo a preparar o Campeonato do Mundo. Jâ 
esperâvamos que estivessem melhor fisicamente", 
referiu o seleccionador nacional. 
Antonio Oliveira falou também de "demérito" nos 
golos sofridos pelos "Tugas" e de "azar em algumas situaçôes que 
podiam ter dado em golo" para a équipa lusa. 
O seleccionador nacional considerou "que ainda nâo estâ nada perdido" 
e que agora é essencial preparar o proximo encontro da melhor forma 
possivel". 

FESTIVAL PORTUGUêS CANAL 
IQO 84 HORAS POR OIA 

INFORMAçOES: 

416.537.1088 

radios estâo wgraëtei troos isæa]W)Oo=aëæ® Oooaatgg 
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 - 157 Macnab St. N. 
Tel: (905) 528-0165 
LONDON: Acadia Travel 366 Hamilton Rd. 

mus GST & PST 

519-432-3797 * Internacional Gift Shop, 416 
Hamilton Rd. 519-675-0446 * Atlantic Sea Fish 
Market, 708 Hamilton Rd. 

519-452-7511 * Ocean Food Center, 778 
Hamilton Rd. 519-452-1220 CAMBRIDGE: 
Beiros Supermarket 50 Ainslie St. S. 519-621-6950 
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Portable Radio / 

CassetteAM/FM /SCMO 

*60.““* 

Panasonic RK-D13 
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Citiien JTR 1822k 
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Panasonic HX-FS430 
Stereo Radio/Cassette Recorder 
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General Electric 
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AM/FM /SCMO 
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AM/FM/SMO, CD-Cassette Player 
com Remote Control 
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Alemanha 1 Rep. Irlanda 1 

IRLANDESES EMPATAM NO 
ÜITIMO MINUTO 

Alemanha e Repùblica da 
Irlanda empataram 1-1, 
num encontro da segunda 
jornada do Grupo E do 
Mundial-2002, disputado 
em Ibaraki, no Japâo. 
A selecçâo irlandesa 
chegou ao empâte jâ em 
tempo de compensaçôes, 
por intermédio de Robbie 
Keane. 
A Alemanha estava a ga- 
nhar desde os 19 minutos 
com um golo marcado por 
Miroslav Klose. 

Celta nao désista de Viana 
O présidente do Celta de Vigo, 
Horâcio Gomez, nâo désisté da con- 
trataçào de Hugo Viana e, conforme 
O jornal «A Bola» anunciou na sua 
ediçâo de terça-feria, jâ coloca a pos- 
sibilidade de incluir o defesa chileno 
Contreras no negôcio. 
Contudo, O facto de Gomez ter via- 
jado para a Coreia do Sul, a convite 
da Federaçào espanhola, poderâ 
adiar uma decisâo definitiva em re* 
laçâo ao assunto. 

Entretanto, e segundo apurou «A 
Bola>>, o clube galego nâo esta sozinho 
na corrida pelo jovem português. De 
Inglaterra jâ chegou uma proposta 
concreta (Chelsea), rejeitada, porém, 
pelo baixo valor da mesma (9 mi- 
Ihôes de euros). De Itâlia surgem, 
também, informaçôes do interesse 
de Milan e Inter. E à medida que o 
tempo passa, o mercado agita-se em 
torno de uma das maiores promes- 
sas do futebol português. 

Van Gaal quer iardel no Barça 
o treinador do Barcelona pediu à di- 
recçâo do clube catalâo que contrate 
Mârio Jardel, que se sagrou Bota de 
Ouro pelo Sporting esta temporada. E 
a alternativa a Hernân Crespo, in- 
acessivel aos cofres do "Barça". 
Segundo noticia a "Marca", van Gaal 

deu indicaçôes à direcçâo do 
Barcelona para avançar para a con- 
trataçâo do ponta-de-lança brasileiro 
do Sporting, o que segundo aquele 
diârio espanhol poderia custar nove 
milhôes de euros, um preço acessivel 
às finanças frâgeis dos catalâes. 

Rivaido diz: malandragem 
faz parte do futebol 
o brasileiro Rivaido, 
reagindo à multa de 
6.390 dôlares que rece- 
beu por fingir que havia 
tornado uma bolada no 
rosto, disse na quarta- 
feira que a malandragem 
é uma das habilidades do 
jogador de futebol. 
"Eu nâo vou falar muito 
disso porque jâ faz parte 
do passado. Agora é hora 
de pensar no proximo 
jogo", disse ele a jornalis- 
tas. 
O jogador turco Hakan 
Unsal foi expulso depois 
de ter chutado a bola 
contra Rivaido, quando o 
brasileiro esperava para 
efectuar um canto em 
Ulsan, no jogo de segun- 
da-feira pelo Grupo C. 
Apesar de a bola ter 
atingido as pernas de 
Rivaido, ele jogou-se para 
o châo e levou as mâos ao 
rosto, fingindo sentir 
muitas dores. 
Apôs lhe perguntarem se 
os seus actos teriam vali- 
do a pena pela confusâo 
que causaram, ele disse: 
"Dépende, isso faz parte do jogo". 
"As pessoas esqueceram-se do que eu 
fiz nos 90 minutos anteriores do jogo, 
do que a seleçâo brasileira fez no jogo. 
As pessoas esqueceram tudo isso por 
causa de um incidente que é comum 
no futebol. Este nâo serâ o ünico des- 
ses casos a acontecer e vamos ver se 
os prôximos serâo punidos. O futebol 

é um jogo onde as pessoas têm de ter 
malandragem." 
A Fifa informou que o seu comité dis- 
ciplinar havia analisado um video 
corn a atuaçâo de Rivaido e decidiu 
que o jogador era culpado de simu- 
laçâo. 
Rivaido ainda terâ de pagar mais 958 
dôlares pelos custos. 

A MORTE DO FUTEBOl PORTUGUÊS 
Apôs o Euro 2004 o futebol português 
morrerâ. As SADs estarâo nas mâos 
da Banca e dos credores que até entào 
suportaram tâo exoberantes défices. 
E dificil de acreditar que os clubes da 
D Liga possam sobreviver corn despe- 
sas superiores às receitas. Na época de 
2000-01, em que o Boavista foi 
campeâo nacional, os clubes da nossa 
Premier League tiveram gastos no 
valor de 246 milhôes de euros, en- 
quanto as receitas nâo chegaram aos 
155 milhôes, ou seja, um prejuizo de 
91 milhôes de euros (CND $127.4 mil- 
hôes). No meio desta calamidade, os 
“quatro grandes”, nomeadamente o 
Benfica, FC Porto, Sporting e 
Boavista tiveram, naquela época, sal- 
dos negatives que ultrapassaram os 
85 milhôes de euros (CND $119 mil- 
hôes). Corn numéros desses, é fâcîl 
determinar que o futebol português e 
toda a sua indùstria caminham para a 
cova. 
Os relatôrios anuais da empresa 
Deloitte & Touche vêm desde hâ 
muito alertando o inevitâvel. O Sport 
Lisboa e Benfica, por exemple, em 

2000-01, foi a turma nacional que 
mais abusou dos seus cofres. 
Obtiveram um prejuizo de 37 milhôes 
de euros, mais do dobro do que rece- 
beu. A Gloriosa lucrou quase 53 mil- 
hôes de euros e gastou perte de 63 
milhôes (CND $88.2 milhôes). 
Enquanto o Sporting, na mesma 
época, teve receitas no valor de 33 
milhôes de euros, e 54 milhôes de cus- 
tos, o que résulta num saldo negative 
de 21,5 milhôes (CND $30.1 milhôes). 
A gestâo do FC Porto também nâo 
fugiu à norma nacional, que acabou 
por averbar um défice de 23,5 mil- 
hôes (CND $32.9 milhôes). Os 
Dragôes receberam 29 milhôes de 
euros e gastaram 53 milhôes 
(CND$74.2 milhôes). 
Quem menos sofreu toda essa de- 
screpâneia foram os homens do 
Bessa. A équipa que viria a ganhar o 
titulo nacional, terminou a época corn 
um prejuizo de mais de 3 milhôes de 
euros (CND $4.2 milhôes). As receitas 
nâo ultrapassaram os 12 milhôes, e as 
despesas foram um pouco mais de 15 
milhôes de euros. 

Nada indica que esta tendência vâ 
mudar. Para piorar ainda mais a situ- 
açâo, a assistência nos jogos da D 
Liga foi absolutamente inadmissivel: 
uma média de 5.273 espectadores por 
jogo (17.738 em Alvalade, 15.359 nas 
Antas, 14.962 na Luz e 5.356 no 
Bessa) - très vezes menos a assistência 
nos estâdios da Alemanha, Espanha, 
França, Inglaterra e Itâlia. 
Deloitte & Touche acrescenta que 38% 
do total dos dinheiros arrecadados, 
provêm da televisâo e da publicidade, 
ou seja 59 milhôes de euros. Trinta e 
um por cento resultam de receitas de- 
sportivas e quotizaçâo (49 milhôes de 
euros), 13% tem origem em transfer- 
êneias e mais-valias de jogadores (23 
milhôes de euros) e 16% de proveitos 
financeiros e outros (15 milhôes de 
euros) 
Estes numéros demonstram que o 
futebol português estâ a gastar de- 
salmadamente e corn total im- 
punidade. Em Portugal, existem volu- 
mosos salârios, enquanto as receitas 
sâo 6 ou 7 vezes inferiores aos merca- 
dos inglês, italiano ou espanhol. A 

liga portuguesa nâo pode continuar a 
sustentar ordenados como os de 
Jardel, Victor Baia, Joâo Pinto, Pena, 
Simâo Barbosa e muitos outros. O FC 
Porto e o Sporting gastaram cerca de 
2.2 milhôes de euros (CND $3.08 mil- 
hôes) por mês em salârios (CND$105 
mil dôlares por dia). Quanto ao 
Benfica, os valores sâo tâo exurbi- 
tantes que nem é bom falar em 
numéros. Esta situaçâo tem de ser 
reparada râpida e drâsticamente, tal 
como jâ aconteceu na Bélgica e na 
Holanda. 
Recorde-se que os “quarto grandes” e 
outros muito mais pequenos con- 
stroem neste momento 10 novos estâ- 
dios para o Euro 2004. Nâo es- 
queçamos igualmente que nem a 
Banca nem os investidores estarâo 
abertos a mais empréstimos ou au- 
mentos de capital. Mesmo corn um 
aumento substâncial de espectadores, 
receitas e publicidade, sera impossivel 
fugir à realidade das dividas cada vez 
maiores. Por outras palavras, a morte 
estâ à vista. 

Por: Aires Whytton 
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Contacté 
OGERSCAi 

e peça a 
Caixa Digitat 
Mande activai 
0 novo Canal 

Festival Português 
TV-SIC. 

1-888-764-37711 

O ROGERS 
Digital Cable 

Acompanhe | 

FPTV-SIC, 

24 horas por dia. 

Para mais datâmes 

ligue para CiRV-fmi 

Vein a série 
"JORNALISTAS" 

uiiia grande histéria em cada histéria. 
m-m. 

RITO DA CEI" 
uma nova série na FPtv-SiC, 
à qnarta-feira, peias I7ii00. 
A histéria de duas jovens advogadas 
em defesa da Lei que representam. 

uma voz de Africa, 
àssextas-feiras, 
pelas I8h30,em 

FPtv. 
“AFRICANDO”. 

uma preduçâe de 
Herculane Bumba. 
CemaFPtv-SICtem 
emunde em casa! 

AieiiçâB. 
CUes,Associaçëese 

Paréquias; 
Entrem em contacto corn a FPtv, 
onde podem promover todos os 

dias as vossas actividades. 

Enviexn as ixiformaçôes via 

Fat 416 537-0144 

Para informaçâo detaihada da pragramaçâo diâria, conauitïe o aeu 
Tv Guide. CAo aeu diapôr no Terminai Gigitial - uae o comando] 

m 

fOTlsbcti Proud Sponsor of International Soccer 
Patrocinador Orgulhoso do Futebol Internacional 
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Ponugueses sent raça nem graça 
Aconteceu o que mais temia. 
A juventude e velocidade dos EUA 
destroçaram corn facilidade a vetera- 
nia e displicência dos portugueses. 
Nâo demos uma para a caixa! 
Mas, acreditem, nâo me espanta que 
os "sabichôes dos futebôis" em 
Portugal venham dizer que Baia, Jorge 
Costa e Figo, por exemplo, foram os 
melhores numa équipa sem rumo. O 
Figo, O melhor do mundo, em 90 min- 
utos nem sequer fez um remate, torto 
que fosse! 
Assim, nâo! A perder por 3-0, porque 
nâo entraram -a tempo e horas- Nuno 
Gomes e Capucho, para dar mais força 

e velocidade ao ataque português? 
Porquê, depois do descalabro, a entra- 
da para o meio campo de Paulo 
Bento, o mais velho da selecçâo? Para 
defender o resultado? 
Valha-nos Santo Ambrôsio? 
Nâo vale a pena "chorar", o que im- 
porta agora é olhar em frente e con- 
quistar os 6 pontos que restam, lutan- 
do por eles corn raça, jogando corn 
graça, mostrando a técnica proclama- 
da mas nâo apresentada. Isto de per- 
tencer a uma geraçâo de ouro nâo 
chega para ganhar jogos. É preciso 
jogar e marcar mais golos que os ad- 
versârios. Isto é tâo simples como o 

prôprio futebol. 
Muitos acreditaram que viesse a acon- 
tecer a repetiçâo da histôria do célébré 
Portugal-Coreia, em Inglaterra. Pois. 
Mas... onde esta o Fusébio? F, claro, 
esta équipa dos FUA nâo é "pera doce" 
como os coreanos desse tempo. Que a 
nossa selecçâo aprenda a liçâo e que 
nâo inventem as desculpas do cos- 
tume. 
Vamos â luta, corn cabeça, tronco e 
membros. Temos tudo para camin- 
har... basta que joguem o que sabem e 
sem medos. 
Medos de quê e de quem? F, vos, por- 
tugueses de uma figa. Fntâo ontem 

tinham bandeiras de Portugal por 
todos os lados e... hoje, nada? Onde é 
que esta esse (falso?) patriotismo? 
Alma até... almeida, caramba. Sô 
perdemos um jogo... 

JMC 


