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sem vertebras 

Finalmente, uma companhia portuguesa vai voar 
para Portugal! 
No proximo Inverno -que se aproxima a "olhos 
vistos"-, vamos ter viagens directas para Portugal 
corn uma companhia jâ formada e corn parceiros 
de créditos firmados. 
Pouco falta para a informacào püblica do acon- 
tecimento mas, por enquanto, esta no segredo 
dos deuses menores. 
Soubemos do assunto por acaso, mexemos os 
"cordelinhos" para sabermos mais detalhes sobre 
O importante acontecimento mas... nào adianta- 
mos nada mais porque prometemos nâo o fazer. 
O segredo é a aima do negôcio e vamos cumprir 
O que combinâmos. 
Se tudo correr, ou melhor, se tudo voar da me- 
Ihor maneira, a companhia ira iniciar as suas vi- 
agens entre o Canada e Portugal e vice-versa, no 
proximo Janeiro... 
Foi uma das boas noticias que ouvimos nesta 

magnifica SEMANA DE PORTUGAL 
que acabâmos de viver. A Comunidade 
Portuguesa do Canada, "isolada" de * 
Portugal devido ao afastamento da TAP 
destas paragens, bem merecia esta novi- 
dade que, em breve, passarâ a realidade. 
Vamos-todos fazer figas para que nada 
de anormal aconteça pois, nâo quere- 
mos, que este importante movimento fa- ' 
vorâvel à Comunidade Portuguesa do Canada, se 
fique apenas pelas boas intençôes. 
De boas intençôes estamos todos fartos! 
Nâo nos move nada contra aqueles que corn es- 
toicismo e saber nos oferecem "charters" todo o 
ano ou, até, daquelas companhias que nos 
"obrigam a quase a volta ao mundo" para chegar- 
mos a Portugal, mas, uma companhia prôpria 
para levar-nos directamente à origem, é absoluta- 
mente necessâria e em nada afecterâ aquelas que 
jâ nos servem da melhor maneira possivel. 

Sonhar nâo custa. As realidades é que nos fazem 
acordar. 
Por isso, vamos continuar a sonhar corn a "so- 
nhada e desejada" companhia aérea que, se Deus 
quiser, ira servir os portugueses nos principios de 
2003. A melhor forma de iniciarmos o ano e de 
comemorarmos os 50 anos da Comunidade 
Portuguesa (oficialmente) no Canada! 
Força valentes! 

JMC 

Olâ, nossa gente! 
Terminâmos as grandes festas 
comemorativas da Semana de 
Portugal e vamos jâ entrar no CIRV- 
fm Summerfest'2002! 
Uf, é de "faltar o folgo" a muita gente 
boa mas, pela nossa parte, nâo vi- 
ramos a cara ao serviço. É a nossa 
obrigaçâo e, melhor ou pior, vamos 
em frente. 
Um abraço de felicitaçôes para a 
ACAPO pelo brilhantismo da festa 
do Dia de Portugal, de Camôes e das 
Comunidades. 
Um obrigado especial para o Senhor 
Présidente do Governo Regional dos 
Açores, Carlos César, pela liçâo de 
portuguesismo e açorianismo que nos 
deixou. Bem haja! 

Aqui, nesta pâgina simples mas senti- 
da, enviâmos também saudaçôes e 
parabéns aos companheiros do se- 
manârio de Winnipeg "O MUNDI- 
AL", pelas comemoraçôes dos 30 
anos de serviço à comunidade. 
Parabéns aos nossos amigos Manuel e 
Jocelinda Guerra, com o desejo de 
muitos mais de proficuo esforço em 
prol da comunidade que servem. 

Em maré de felicitaçôes, saudamos 
agora o Sport Club Angrense de 
Toronto, a comemorar os sens 28 
anos de bons serviços aos terceirenses, 
aos Açores e à comunidade portugue- 
sa. Amanhâ, sexta-feira, noite de 
Cantares Regionais e, no bar, "Môlho 
de Bofe". 
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com os leitores 

Sâbado, dia 15, Às 09h00, Alvorada e 
Içar das Bandeiras, corn a presença 
da Banda do Sagrado Coraçâo de 
Jesus. Bençâo do pâo e da carne pelo 
Reverendo Padre Joâo Bertâo, Pâroco 
de Sâo Sebastiâo. 
As 18h30, Jantar Regional -Sopas do 
Espirito Santo, Alcatra e Arroz Doce. 
Às 20h30, Sessâo Solene 
Comemorativa do 28o. Aniversârio 
do Angrense. Às 21h30, Baile 
Sanjoanino e Variedades corn Dina 
Maria, Luciana Machado, Avelino 
Teixeira, acompanhados por Antonio 
Amaro, Tony Melo e Leonardo 
Medeiros e, também, a Marcha de S. 
Joâo do Angrense de Toronto. 
Domingo, Torneio de Futebol às 
lOhOO. Às 12hl5, Cortejo do 
Angrense para a Igreja de S. 
Sebastiâo e Coroaçâo de Crianças. Às 
13h00, missa por intençâo dos sôcios 
falecidos e vivos. Às 15h00, Jantar de 
Confraternizaçâo. 
Agradecemos ao Sport Club 
Angrense of Toronto, a simpatia em 
nos tornar "Sôcio Benemérito". 
Obrigado e felicidades. 

Também em festa a IRMANDADE 
DO IMIGRANTE, como habitual- 
mente, no parque Westmoreland, a 
norte da Bloor, em Toronto. Quinta e 
Sexta, levantamento das Pensôes. 
Domingo, dia 16, Missa ao meio-dia, 
seguindo-se a Procissâô às 13h30 e, 
depois, as Sopas do Divino Espirito 
Santo. 
Informaçôes: 416 533-0386. Parabéns 

e êxito. 

A St. Christopher House, 
na Dundas e Ossington, em 
Toronto, comemora os sens 
90 anos de serviços scciais 
comunitârios. Parabéns! 
A festa comemorativa rea- 
liza-se sexta-feira, dia 14 de 
Junho, enquadrada no Mês 
do Idoso no Ontârio. 
O Ministro da Cidadania e 
Recreaçào, responsâvel 
pelos assuntos da Terceira 
Idade no Governo do 
Ontârio, Cari de Faria, es- 
tarâ présente, entre as 
12h00 e as 12h30, para feli- 
citaçôes e entrega de um 
Diploma do Governo do 
Ontârio. Os "jovens" de 90 
anos e mais da St. 
Christopher House estarâo 
présentes e apagarâo as respectivas 
velinhas. Saüde e felicidades para 
todos! 

vârios prémios, destaque para um 
2003 Cadilac CTS, gentileza de José 
da Costa e Addison on Bay. Uma jor- 
nada a nâo perder. 

O jâ tradicional "C.C. 2002 Annual 
Golf Tournament" (Capelas 
Construction), realiza-se Sâbado, dia 
6 de Julho, no Shelburne Golf and 
Country Club, seguindo-se o Jantar 
"Botelho and Botelho Beef BBQ', 
bem regadinho e em ambiente festivo. 
Inscriçôes até ao fim de Maio. O di- 
nheiro conseguido no torneio serâ en- 
tregue para "The Dufferin Children's 
Found", em Orangeville, e para 
"Scholarship Donation". Entre os 

Info: 905 792-3600. 

Bom, julgamos que vos deixamos o 
suficiente de opçôes para se divir- 
tirem. Ah, é verdade! Nâo esqueçam o 
nosso SUMMERFEST, jâ sâbado e 
domingo, no Erlscourt Park, na St. 
Clair e Caledonia, em Toronto. 
Mesmo ao pé de si! 
Até là e ao dispor. 

JMC 

O MILÉNIO CANADIAN PUBLICATION MAIL AGREEMENT #1414526 À 
Publisher - Frank Alvarez 

Director - José Mârio Coelho 

Subdirector - Alberto Elmir 

Chefe de Redacçâo - José Mârio Coelho 

Subchefe de Redacçâo - Domingos Melo 

Paginaçâo Electrônica - Jamie Iria e 

Domingos Melo 

Colaboradores: 
Maria Fernanda, Maria C. Lusitana, 
Luis Fernandes, Ana Fernandes, 
Dr. César Cordeiro, Denise Guimaràes, 
Dra. Aida Baptista, Valéria Sales e 
Mateus Machado 
Correspondentes: 
Eduardo Saraiva (Lisboa), 
Joâo Lima (Ilha Terceira), 
Gustavo Sousa Sâ (Porto). 
Dra. Lucinda Ferreira (Coimbra) 

Colaboraçâo Fotogrâfîca: 
Silva Photography, Aires Whytton e Luis Esgaio. 

Publicidade: > 
Manuel Gonçalves, Bill Farsalas, 
Bon Falcone, Maggie Medeiros, 
Fâtima Martins. 

Bureau em Hull e Ottawa; 
Joaquim Medeiros Tel: 1-819-770-0740 

  J 



4  
COMUNIDADE 

Quinta-feira, 13 Junho, 2002 
O MILéNIO 

"Demorem mais a pagar a hipoteca da casa 
para pâo hipotecarem a futuro dos fllhos" 

Toni Diùttisio e o casai Luixa e 
Carlos César, junto da plaça que 
perpetuarâ a pùita dos ilustros 
convidadas. 

palavra$ de Carlos César, Prcsidenic do Govcrno Regional dos Açores. 

O Présidente do Governo Regional dos Açores, 
Carlos César, foi convicto nas suas mensagens: 

Uniâo, educaçâo e integraçâol 

Hâ muito que nâo viamos uma enti- 
dade oficial portuguesa falar com 
tanta paixâo, facilidade e frontali- 
dade. E, mais: nos seus discursos nâo 
receou falar das mais diversas situ- 
açôes, particularmente, chamando a 
atençâo para a necessidade absoluta 
de se acabar corn zangas por tudo e 
por nada, que nâo levam ninguém a 
lado algum. 
Também me impressionou o amor la- 
tente entre Carlos César e sua mulher. 
Quando, na sua alocuçâo pùblica no 
encerramento da Semana de Portugal 
no Bellwoods Park, lembrou que sua 

Troca de prendas 
entre Toni Dionisio e 
Carlos César. 

mulher era lîatural de Montreal, por- 
tanto uma luso-canadiana que, hâ 25 
anos "me virou a cabeça", a Dra. Luisa 
César, corn um sorriso doce, deixou 
correr comovidas lâgrimas de felici- 
dade. As lâgrimas sô foram visiveis no 
palco. Momento lindo de amor e ter- 
nura, que testemunhei. 
Registamos aqui a ultima entrevista 

que fizémos corn o Présidente Carlos 
César, na recepçâo oferecida pelo 
Comité da Visita Oficial, no Liberty 
Grand-CNE. 
JMC - Durante o jantar entre os por- 

tugueses, o Dr. Carlos César men- 
cionou que esta foi a jornada mais 
bonita da sua vida, esta viagem ao 
Canada, sobretudo â cidade de 
Toronto. A que se deve tal encanto? 
Dr. Carlos César - Foram milhares e 
milhares de pessoas que vi nas ruas de 
Toronto e no jantar, o que me levou a 
sentir que havia uma ligaçâo profun- 
da entre todos e que havia um mo- 
mento de enorme unidade e de pro- 
funda exaltaçâo açoriana, sobretudo 
portuguesa, de sentido, do destino e 
de uma obra comum aqui no Canada. 
Fiquei impressionado e convencido 

que é uma obrigaçâo 
cada vez maior do go- 
verno português olhar 
corn sentido de priori- 
dade e estratégico o seu 
investimento na lingua 
portuguesa nas comu- 
nidades, ao contrario 
de O restringir como, 
por vezes, tem tendên- 
cia de o fazer a emi- 
graçôes prôximas no 
continente europeu de- 
vido ao facto de serem 
mais ruidosas ou por se 
fazerem sentir mais 
prôximas do poder lis- 
boeta, mas sobretudo 
daquelas comunidades 

que estâo mais distantes, fora do âm- 
bito da Uniâo Europeia e da presença 
portuguesa que ultrapassa as nossas 
obrigaçôes em termos de portugali- 
dade, como também sâo autênticas 
plataformas diplomâticas da nossa 
presença no mundo. Se hoje temos 
relaçôes importantes no continente 
americano e noutras localidades mais 

remotas, deve-se à presença 
da comunidade, assim da 
sua visibilidade e noto- 
riedade junto daqueles que 
desempenham funçôes 
pressionantes junto das au- 
toridades desses paises que 
facilitam as relaçôes inter- 
nacionais entre estados. 
Espero que o investimento 
proximo e futuro nâo dis- 
cure a zona do Canada, dos 
Estados Unidos, nem a de- 
fesa da lingua portuguesa 
que é a aposta mais impor- 
tante que O pais tem em 
matéria de politica externa. 
Os governos têm que se 
convencer desta realidade 

rapidamente, antes que esta lingua 
que hoje é falada por mais de duzen- 
tos milhôes de pessoas, nâo venha a 
perder-se no futuro. E ôbvio que se 
perdermos a lingua portuguesa. 

perdemos a por- 
tugalidade e a 
capacidade de 
Portugal estar 
présente no 
mundo. 
JMC - No seu 
discurso, pediu 
aos pais para 
que investissem 
na educaçâo e no ensino da lingua 
portuguesa. Este facto représenta 
uma luta que temos vindo a travar na 
nossa comunidade. E a realidade é 
que entre os portugueses, os açori- 
anos sâo aqueles que se esqueceram 
um pouco da lingua portuguesa em 
relaçâo aos seus filhos. Que men- 
sagem deixaria aqui, em particular, 
para os portugueses de origem açori- 
ana? 
Dr. Carlos César - Por vezes as pes- 
soas dizem “Nos viemos para aqui 
para trabalhar, comprâmos a nossa 
casa e os nossos 
filhos quando 
acabam a esco- 
laridade obri- 
gatôria têm que 
trabalhar para 
nos ajudar a 
pagar a hipote- 
ca da casa.” O 
que eu digo a 
esses pais é 
muito simples: 
levem mais 
tempo a hipote- 
car a casa, mas 
nâo hipote- 
quem o futuro 
dos vossos fi- 
lhos anteci- 
padamente. O 
grande investimento daqueles que 
para aqui vieram corn sacrificio, que 
viveram corn dificuldades e que aqui 
trabalharam, estâo a alcançar o seu 
sucesso e estabilidade. A grande he- 
rança que esses avôs e pais podem dar 
às novas geraçôes é uma educaçâo 
qualificada, uma educaçâo superior 
para terem sucesso no Canada porque 
O sucesso deles serâ certamente, o 
sucesso dos seus pais e dos seus avôs. 
Corn uma escolaridade superior, estes 
jovens vâo dar um sentido diferente a 
este sacrificio inicial daqueles que 
vieram para o Canada trabalhar. E 
como completar em uma ou duas ge- 
raçôes a ambiçâo maior de qualquer 
familia ou de qualquer pessoa: ter 
acesso a todas as oportunidades. Esse 
sacrifico de levar mais tempo a pagar 
a hipoteca da casa, sem hipotecar a 
vida dos filhos, vale a pena. 
JMC - Uma vez que houve eleiçôes 

legislativas recentemente em 
Portugal, como estâo, neste momen- 
to, as relaçôes entre as regiôes autôno- 
mas e o governo central? 
Dr. Carlos César - Nôs temos re- 
laçôes institucionais normals com o 
Governo Regional da Madeira, coop- 
eramos e colaboramos corn o que é de 
interesse comum e quando é preciso. 
No que diz respeito ao novo governo 
da repüblica, trata-se como disse de 
um governo muito recente, ainda nâo 
temos um relaçâo sôlida e continua- 
da. Na maior parte das areas, este 
governo da repüblica ainda nâo 

Dionisio, 
Ministra Jane Justin, Carlos César, Jane 

Perestrello, Âlamo de Meneses e o Embaixador 
do Canada Robert Vanderloo. 

definiu bem a sua posiçâo, 
aguardamos que assente e tenha uma 
politica definida para os vârios sec- 
tores, inclusive de apoio às regiôes 
autônomas, as questôes que se dis- 
cutem do audio-visual, em relaçâo à 
forma como vamos cumprir o pacto 
de estabilidade e de crescimento que, 
em principio, obriga o pais a um dé- 
fice zero ou prôximo do zero em 
2004, quem vai ser sacrificado por 
isso - e espero que nâo sejam as 
regiôes mais desfavorecidas, nem as 
nossas comunidades espalhadas pelo 
mundo porque hâ outras coisas onde 
pode e deve haver poupanças -, mas 
da nossa parte, o governo regional 
tem interesse em ter uma boa relaçâo 
corn O governo da repüblica, seja quai 
for O partido politico que esteja no 
governo. Alias, no passado havia um 
governo do PS nos Açores, um do 
PSD na Madeira e um do PS no conti- 

Continua na pagina 22 
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Arte e artistas na Semana de Portugal 
A Aliança dos Clubes e Associaçôes Portuguesas do 
Ontario e O First Portuguese C. C. Centre, em conjunto 
corn os artistas plâsticos, Mia Azevedo, Isabel Pinto, 
Margaret Teixeira, Luis Palaio e Gilberto Girio, rea- 
lizaram na Galeria Corte-Real uma bêla exposiçâo de 
pintura que foi visitada por imlraeras pessoas. 
A pintura -tal como o teatro que teve lugar na Associaçâo 
Democrâtica Luso-Canadiana-, tem sempre posiçâo de 
destaque nestes acontecimentos da Semana de Portugal. 
Nem sô do folclore, da mùsica e comes-e-bebes, vivem o 
homem e a mulher. E sempre preciso algo mais para 
completar o ciclo das nossas necessidades espirituais. As 
nossas felicitaçôes aos organizadores e aos artistas. 

Isabel Pinto corn vûrios 
amigos e o actor 
Fernando Rebelo 

José Melo diverte e diverte-se 
o conhecido e premiado José Melo, pro- 
prietârio de Melo Landcaping e Ail 
Stones Quarry, promoveu um divertido 
encontro-inauguraçâo na manhâ do pas- 
sado sâbado, no parque de Schomberg. 
Uma pedra, corn aspecto de um Urso, foi 
inaugurada no Schomberg Park, pelas 
entidades responsâveis e José Melo e 
familia. 
Houve pequeno almoço, numa festa 
onde as crianças foram rainhas. 
Parabéns, José Melo e familia, pela dâdi- 
va ao parque püblico de Schomberg, um 
serviço comunitârio importante e 
necessârio. 
Gostâmos de ver o José Melo "vestido de 
urso" na inauguraçâo da pedra. Servir e 
divertir... é divertido, nâo é? 

pi 

(4161439-0000 

0 whk du v&idadma pizza 
que laz ome&i àgua ua hmi! 

JMC 



6  
MISCELâNIA 

Quinta-feira, 13 Junho, 2002 
O MILéNIO 

Nasceu 
Katrina 
lourdes 
Os conhecidos comerciantes, 
Leslie Toste e Anthony Marchâo, 
sâo os felizes papas da pequenita 
Katrina Lourdes Toste-Marchâo, 
nascida no dia 20 de Maio de 
2002, no Credit Valley Hospital- 
Mississauga. 
O casai Toste-Marchâo é proprie- 
târio de Exquisite Designs, em 
Toronto. Aos "babosos" papas e à 
pequerrucha Katrina Lourdes, 
desejamos as maiores felicidades. 
Parabéns. 

Governo nâo rénova 
contrâtes a 4.600 
funcionàrios pùblicos 
O Governo nâo vai renovar os contratos a termo certo a 4.600 
trabalhadores da administraçào püblica, revelou na Assembleia 
da Repüblica, a ministra das Finanças, Manuela Ferreira Leite. 
Estes numéros nâo coincidem corn os dos sindicatos, que sem- 
pre falaram em 50 mil funcionàrios. Ferreira Leite disse que na 
Direcçâo Gérai da Administraçào Püblica «o numéro que la 
esta, em dévida autorizaçào, é de 4600 e, por isso, tenho falado, 
mais ou menos em 5000». 
A ministra lembrou que o numéro de 50 mil contratados a 
termo certo apare'ce referenciado no recenseamento de 1999, 
mas incluia nâo sô a administraçào central mas também as 
regiôes autônomas, o serviço militar obrigatôrio e as autarquias. 
A nâo renovaçâo de contratos na administraçào püblica foi uma 
medida tomada pelo Governo para combater o défice do sector 
püblico administrative que, em 2002, deverâ ser de 2,8% do 
Produto Interno Bruto (PIB). Os sindicatos contestam estas me- 
didas e prometem aumentar os protestes contra o Executive. 

Trinta toneladas de cortiça apreendidas em Santarém 
Mais de duas mil arrobas de cor- 
tiça furtada, o équivalente a 30 
toneladas, foram apreendidas na 
ültima semana pelos militares do 
Nücleo de Investigaçâo Criminal 
(NIC) da GNR de Santarém, que 
precisaram de quatro dias para car- 
regar e transportar a totalidade do 
produto apreendido. 

A cortiça, avaliada em 80.365 
euros (16 mil contes), foi apreendi- 
da em duas fases. Na primeira, no 
dia 2, foram recuperadas 400 ar- 
robas, num barraeâo abandonado 
no concelho da Chamusca. Na se- 
gunda, no dia 7, as autoridades 
apanharam 1614 arrobas, em Paços 
dos Negros, Almeirim, junto à 

residência do alegado receptador. 
A investigaçâo teve inicio no final 
do mês passade, na sequêneia do 
furto de uma viatura carregada 
corn 200 arrobas de cortiça, em 
Moncalvâo, concelho de Nisa, que 
viria a ser encontrada abandona- 
da, dois dias depois, na Chamusca. 
Os militares do NIC da GNR de 

Santarém contactaram o dono da 
cortiça furtada, que veio a identi- 
ficâ-la num barraeâo, proximo do 
local onde se encontrava a viatura. 
As investigaçôes seguintes con- 
duziram à identificaçâo do alegado 
receptador, um individuo de 23 
anos, jâ referenciado pelas autori- 
dades. 

Koi>t4ctoi WhSueJk 
Domingos Meat Packers Ltd. 

Festasdo 
Centro Cultural 
Português de 
Mississauga 

Dia 22 He Junho 
BAIIE DE S. JDAO 

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) 

zacic ÆPomLtt^s 

Tel: 14161762-5503 OU 1-800-935-4441 
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SEMANA DE PORTUGAl 
uma testa em varias f rentes 

Séria îngenuidade da nossa parte querer inserîr nestas paginas todos os discursos e momentos importantes 
da grande festa dos portugueses de Toronto e arredores. 

A grande SEMANA DE PORTU- 
GAL, em Toronto, esteve em varias 
frentes, todas elas corn significado e 
importância. Todas elas justificaram 
as palavras de Carlos César quando, 
apôs a sua presença na Parada do Dia 
de Portugal, disse: Foi o dia mais feliz 
da minha vida political 
O Présidente da Regiâo Autônoma 
dos Açores, Carlos César, a Primeira 
Dama, Dra. Luisa César, o Secretàrio 
Regional da Educaçâo e Cultura, Dr. 
Alamo de Meneses, a Directora 
Regional das Comunidades, Dra. 
Alzira Serpa Silva, o Assessor de 
Imprensa, Joâo Soares Ferreira, o res- 
ponsâvel do Protocolo, Pedro 
Pereira, tal como os colegas da 
Comunicaçâo dos Açores, Valter 
Franco, Berta Rodrigues, Manuel 
Herberto Cornes, Alberto Pacheco e 
Ruiz Simas, ainda, Norberto Aguiar e 
Dr. Luis Aguilar, da Luso Press de 
Montreal, cada um à sua maneira e 
ante as suas fesponsabilidades, têm 
motivos de satisfaçâo pela visita e par- 
ticipaçâo na Semana de Portugal, em 
Toronto. 
Flouve pequenas picuinhas e situ- 
açôes menos conseguidas? Claro, hâ 
sempre. Se assim nâo fosse nâo era 
uma organizaçâo de portugueses, nâo 
acham?!... 
Tudo começou oficialmente no 
Consulado Gérai de Portugal, corn 
uma recepçâo e abertura oficial, pre- 
sidida pelo Cônsul-Geral, Dr. Joâo 
Perestrello, ladeado pelo Vice-Consul, 
Crescêncio José Ferreira, o présidente 
da ACAPO, Joe Eustâquio e o prési- 
dente da FPCBP, Carlos Teixeira, 
entre outros. 
Houve pelo caminho, as Taças 
Camôes de futebol e Ténis de Mesa. 
E, no imponente SkyDome -acomoda 
52.000 pessoas e estiveram présentes 
20.032-, um jogo de Baseball entre os 
Blue Jays e o Colorado Rockies, que 
os nossos ganharam, por 8-0, corn a 
"mào de saida" a ser executada por 
Carlos César e Tony Dionisio. Antes 
desta cerimônia, Joe Eustâquio, prési- 
dente da ACAPO, entregou ao prési- 
dente da organizaçâo dos Blue Jays, 
Paul Godfrey, um cheque de 40 mil 
dôlares, para a Fundaçâo Blue Jays. 
Antes e depois do jogo, na "CIRV 
Noite Cultural no SkyDome", os artis- 
tas da ACAPO cantaram, os Ranchos 
Folclôricos membros da ACAPO, des- 
filaram, e deram mais cor à festa. O 
fecho teve lugar com os "Xutos e 
Pontapés" que, bem à sua maneira, 
deram aos milhares de portugueses 
présentes um concerto espectacular. 
A nossa primeira e histôrica noite no 
SkyDome foi maravilhosa, inesqueciv- 
el. Sinai que vamos continuar por la, 
assim todos queiramos. 
No Sabado, o Présidente do Governo 
Regional dos Açores teve um encon- 
tro com alunos luso-canadianos de 

Escolas Primarias, na Igreja de Santa 
Helena e, às llhOO, integrou-se na 
grande Parada do Dia de Portugal, na 
Dunas St., entre a Lansdowne e a 
Bathurst St., "um traçado português" 
de hâ muito a esta parte. 
Foi uma Parada demorada devido aos 
muitos carros alegôricos e représen- 
tantes de firmas e marcas. Beleza, cor 
e ritmo, numa manifestaçâo de por- 
tuguesismo que, estamos certos, nem 
em Portugal continental e insular, 
acontece. Porquê? Porque sô quem 
perde algo que muito ama é capaz de 
sentir a falta que faz! 
Uma saudaçâo muito especial para os 
componentes das marchas e dos ran- 
chos que, com uma vontade e gene- 
rosidade dignas de registo, cantaram 
e dançaram, sob um calor intenso, 
sem desânimos e sem vacilarem. 
Parabéns! 
Seguiu-se um BBQ no Maple Leaf 
Lumber. 
A noite dois grandes acontecimentos 
em simultâneo. No "Ferma Dia de 
Portugal no Bellwoods Park", o "9°. 
Festival de Folclore-Raizes de um 
Povo" e variedades corn o Grupo de 
Cantares da Associaçào Migrante de 
Barcelos e Searas de Portugal, e Steve 
Medeiros & Jessica Amaro, Isabel 
Sinde, Jovem Império, Som Luso, 
Sarah Pacheco e Português Suave. De 
Portugal, actuaram, Hugo e Rui 
Veloso. No salâo da Local 183, um 
Jantar de Gala, em honra de Carlos 
César. O Comendador Tony Dionisio, 
Business Manager da UWU-Local 
183, abriu o convivio dando as boas 
vindas ao Présidente do Governo 
Regional dos Açores e apresentando 
os MC's da noite, Nellie Pedro e 
Mârio Silva que, por sua vez, leram a 
biografia do Carlos César. 
O Deputy Mayor, Case Ooates, em 
representaçâo de Mel Lastman, entre- 
gou a "Chave da Cidade de Toronto" 
a Carlos César, um dos momentos 
mais bonito do jantar. 
A Ministra do Multiculturalismo e 
Assuntos das Mulheres, The 
Honourable Jean Augustine, regozi- 
jou-se corn a presença de Carlos César 
e corn o contributo dos portugueses 
ao Canadâ. 
Carlos César correspondeu corn um 
sentido discurso que prendeu todos às 
suas palavras. Desde o esforço do 
Governo Regional em despender uma 
boa fatia do seu Orçamento para 
apoiar as comunidades açorianas es- 
palhadas pelo mundo, até aos apelos 
à educaçâo, ao estudo da lingua por- 
tuguesa ("Invistam na Lingua 
Portuguesa!) e integraçâo na vida 
canadiana, sem esquecer de deixar 
um desafio: "Todos batam as palmas 
às outras associaçôes que eu aplaudo 
os partidos da oposiçâo!". Assim, 
iguais mas diferentes, a vida serâ me- 
Ihor, mais feliz. Carlos César, ofertou 

um belo présente a Tony Dionisio e, 
este, retribuiu da mesma forma. 
Também, Tony Dionisio, nâo esque- 
ceu a Dra. Luisa César, entregando- 
Ihe trabalhos efectuados por mem- 
bros da Local 183. 
A mùsica de fundo esteve a cargo dos 
müsicos Antonio Amaro, Hernani 
Raposo e Leonardo Medeiros, e as 

vozes de Liz Rodrigues e Luciana 
Machado e, no inicio, as Bandas do 
Senhor Santo Cristo e do Sagrado 
Coraçâo de Jesus e o Grupo 
Folclôrico Bailados e Cantares de Sâo 
Miguel. No Domingo, mais uma 
grande jornada. Missa na Igreja de 

Continua na pagina 9 
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Ao fîm de 10 
anos, a Fernanda 

e a Cristina 
continuam a 
servir os sens 

clientes corn o 
mesmo carinho 
como se fossem 

ainda os 
primeiros. 

Happy Travidlers estâ a 
commiorar 10 anos 

de bons servîços à 
Comimidade 

Por isso, todos os dientes 
que usem os serviços de 

Happy Travellers em 2002 
habilitam-se a um sortdo de 

très (3) viagens a Portugal 

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

O □ 



8  

COMUNIDADE 
Quinta-feira, 13 Junho, 2002 

O MILéNIO 

Congresso Nacional luso-Canadiano 
Imigraçâo - Traduçao da carta enviada ao Ministro Federal da Imigraçâo 

Dear Minister Coderre 

O Congresso Nacional Luso-Canadiano é uma organizaçâo 
Nacional que représenta e é porta voz de todos os 
Canadianos com descendência Portuguesa. Tendo por base 
que, cada membro da comunidade faz parte do Congresso, 
a nossa organizaçâo funciona através de um Executive 
Nacional, Directores e Delegados Regionais que sâo eleitos 
nas Provincias do Canada. 
Esta carta tern o fim de expressar as nossas preocupaçôes no 
que diz respeito à necessidade de ser feito justiça aos imi- 
grantes nâo actualizados no Canada. Eu penso que é tempo 
para que o Governo do Canada regularize a situaçâo destes 
imigrantes que em silêncio e através de exploratôrio labor 
têm dado grande contribuiçâo para o bem estar da so- 
ciedade Canadiana. Corn ou sem ’’Status” a maioria destas 
pessoas trabalham, sâo voluntârios e pagam as suas taxas; 
mesmo assim, muitos, senâo todos, é lhes negado o direito 
(bâsico) social e serviços de saüde por nâo possuirem docu- 
mentaçâo ou ainda por terem medo de serem deportados. 
Hâ ainda pais de crianças jâ nascidas no Canada que vêem 
a imposibilidade de ter os seus filhos na escola e terem 

accesso ao sistema de saüde "Medicare". 
Acontece que em muitos casos hâ pessoas que foram obri- 
gados a deixar os seus paises de origem sob circunstâncias 
variadas. Alguns por razôes sociais ou por condenaçâo 
politica. Outros vieram para o Canadâ para assim se re- 
unirem corn os seus familiares; e ainda outros que foram 
forçados a imigrar devido às frequentes mudanças na econo- 
mia global. A muitas destas mesmas pessoas nâo lhes é con- 
cedido legal reconhecimento devido a um aumento restriti- 
vo da politica aplicada à imigraçâo a quai examinando todos 
os casos selecciona um pequeno numéro. 
Como o corrente sistema de imigraçâo estâ a ser examinado 
pelo nosso Governo, nâo poderia haver melhor oportu- 
nidade para assim ser revisto a injustiça destes casos. Eu 
acredito que uma soluçâo justa e humana permitirâ a todos 
"non status" imigrantes de verem as suas posiçôes reco- 
nhecidas e regularizadas e assim tornarem-se permanente, 
residentes no Canadâ. 

"Yours sincerely" 
Peter Ferreira 
Présidente Nacional 

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

Os titulos de Tesouro Ontario Savings Bonds sâo seguros, 
flexiveis e convenientes. Sào 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 telefone. 

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

® Ontario 

Bond de Taxa Fixa 
Com a mesma taxa de juro competitiva por 

très anos, atc ao vencimento. 

Taxa de juro por 3 anos 
4,625% 

Bond H.scalonar 
Auincntos anuais compctitivos na taxa de juros 
ao longo do periodo de cinco anos. Os Bonds 

sâo rediiniveis de seis em seis meses. 

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, ufna nova e 

competitiva taxa de juro sera oterccida de seis 
ein sois meses. Os Bonds podem ser redimidos 

de seis em seis meses. 

Taxa de juro por seis meses 
2,75% 

0 Présidente do Governo 
Açoriano receben 
oflcialmente o Comité 
Organizador do Dia dos 
Açores em Toronto 
Na sua visita ao Canadâ, o Présidente do 
Governo da Regiâo Autônoma dos 
Açores, Carlos César, recebeu em au- 
diência, no seu primeiro acto oficial na 
capital da provincia do Ontario, alguns 
membros do Comité Organizador do 
Dia dos Açores em Toronto. 
Présentes no encontro que se prolongou 
por mais de meia hora, estiveram ainda o 
Dr. Joâo Perestrello, Cônsul-geral de 
Portugal em Toronto e a Dra. Alzira 
Silva, Directora Regional das 
Comunidades. 
O Présidente do Governo Açoriano fez 
uma breve exposiçào da realidade da 
Regiâo e das diversas vertentes para uma 
maior dinamizaçào para o progresso da 
mesma, bem como fez referêneia aos 
contactos oficiais que ira manter corn di- 
versas entidades governativas canadi- 
anas durante esta sua visita de dez dias 
às provincias do Ontario, Manitoba e 
British Columbia. 
Por sua vez um dos membros do Comité 
Organizador do Dia dos Açores em 
Toronto nâo sô agradeceu a gentil defe- 
rêneia do Présidente do Governo em re- 
ceber, e reconhecer oficialmente a activi- 
dade do mesmo Comité, como fez ainda 
referêneia mais pormenorizada ao facto 
de corn esta celebraçào este ano do Dia 
da Regiâo na grande area metropolitana 
de Toronto, se ter dado provas do inicio 
de uma actividade cultural extrema- 
mente valida numa interligaçâo de diver- 
sas colectividades e organizaçôes de ma- 
triz açoriana, a quai por si vira fortalecer 
nâo sô a enorme comunidade açôrica, 
honrando a sua terra de origem, como 
ainda enriqueendo cada vez mais no seu 
todo a prôpria comunidade de origem 
lusa. 
Foi dada informaçào ao Présidente do 
Governo Regional que o Comité 
Organizador do Dia dos Açores em 
Toronto ira celebrar o mesmo aconteci- 
mento no prôximo ano no dia do Divino 
Espirito Santo, tendo sido formulado a 
Carlos César o cdnvite para a sua muito 
honrosa participaçào. 
O Dr. Joâo Perestrello, Cônsul-geral de 
Portugal em Toronto, teceu algumas con- 
sideraçôes sobre o positivismo das cele- 
braçôes do Dia dos Açores recentemente 
concretizadas pelo Comité. Fez ainda 
referêneia ao importante contribute que 

1 algumas das organizaçôes açorianas ra- 
: dicadas na grande area metropolitana de 
I Toronto têm vindo a fazer numa activi- 
i dade extremamente meritôria na divul- 
I gaçâo e preservaçào da cultura e 
: tradiçôes açorianas. 
: O Comité Crganizador do Dia dos 
i Açores em Toronto ofertou a Carlos 
I César uma salva de prata, testemunhan- 
I do a sUa visita, tendo este retribuido corn 
j a oferta de uma artistica peça de porce- 
I lana portuguesa. 
[ C Présidente do Governo Regional dos 
I Açores convidou os membros do Comité 
j Crganizador do Dia dos Açores a parti- 
I ciparem no almoço que se seguiu, no 
I quai tomaram lugar diversas individuali- 
I dades. 
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uma lesta em varias frentes 
Sta. Maria e, ao meio-dia, recepçâo no 
Liberty Grand-CNE, realiazada pelo 
Comité da Visita Oficial ao Canada 
do Présidente Regional dos Açores, 
Carlos César, corn apresentaçâo dos 
clubes, associaçôes, irmandades, 
romeiros, agências de serviços sociais 
e empresârios. 
Carlos César, brindou todos os mem- 
bros do Comité, assim como o 
vereador Mario Silva. Neste encontre, 
todos foram unanimes em afirmar: 
Valeu a pena! 
Seguiu-se o "Royal Bank Dia de 
Portugal no Bellwoods Park", com a 
continuaçào do "9°. Festival de 
Folclore". Depois, tarde fora, actu- 
açôes de Francisco Gouveia e seu con- 
junto, Emoçôes, Mikâ, Viriato, Guida 
Figueira, Tabù e Luso-Can Tuna. As 
20h30, o momento mais desejado. 
Depois de uma breve alocuçào do 
Embaixador de Portugal, Dr. José 
Luiz Gomes, a presença de Carlos 
César, no palco, para dirigir a palavra 
aos milhares de açorianos e portugue- 
ses que o aguardavam, sem arredar 
pé. Foi um delirio. 
De novo, Carlos César, empolgado, 
apontou as sua "artilheria verbal" 
para a unidade entre todos, para a 
educaçào, para o amor entre as familias 
e as instituiçôes, para o ensino da lingua 
portuguesa aos filhos pois., segun- 

do afirmou, "mais de 200 mi- 
Ihôes de pessoas falam a lin- 
gua de Camôes, o épico que 
aqui homenageamos no Dia 
de Portugal e das 
Comunidades". Ninguém 
ficou alheio as palavras e à 
energia de Carlos César. 
Todos os aplaudiram de pé. 
Joe Eustâquio ofereceu uma 
prenda ao Présidente Carlos 
César em nome da ACAPO 
e, Rosa de Sousa, um lindo 
ramo de flores à Dra. Luiza 
César que, corn toda a sim- 
plicidade e classe, dirigiu 
umas palavras de esperança e 
apoio às mulheres. 
A noite prolongou-se. Para o 
palco "saltaram" Carlos 
Alberto Moniz e Idâlia 
Moniz, bem acompanhados 
de um excelente violon- 
celista. Todo o mundo cantou 
e deu ao "pezinho" corn as 
bêlas e velhas modinhas ... 
Seguiu-se o magnifico Rancho 
Folclôrico da Associaçâo de Barcelos 
corn exibiçôes de "encher o olho" e, 
para encerramento, os artistas da 
ACAPO a cantar a sua cançâo-hino. 
Em beleza. 
Na segunda-feira, dia 10 de Junho, 
DIA DE PORTUGAL, o Ministro da 

Cidadania e Terceira Idade, Cari de 
Faria, presidiu ao içar da bandeira de 
PORTUGAL no Qjeen's Park e ofe- 
receu uma recepçâo num dos salôes 
do Queen's Park, onde fez a entrega 
ao casai Joâo Perestrello, do Primeiro 
Documento Oficial da Proclamaçào 
do Mês de Junho, Mês de Portugal no 
Ontario e, o Dia 10 de Junho, Dia de 
Portugal no Ontario, uma iniciativa 

do proprio Dr. Carlos de Faria na 
Legislatura da Provincia. Obrigado, 
Carlos Faria. 
Por sua vez, o Cônsul-Geral de 
Portugal ofereceu uma Recepçâo 
Oficial do Dia de Portugal, no 
Ontario Club, que contou corn a pre- 
sença dos Deputados do PSD, pelo 

Continua na pagina 19 

Grande campanha. 
IMao perça est:a ofert:a especial e os nasses 
baixos preços para es'be fan'tâs'tico saldo... 

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

Cavalier 20014 portas, demonstraçao 

(venda a dinheiro) 

EARNING CUSTOMER TRUSTA CONFIOENCESINGE 1945 
Web: www.westyorkchev.com • E-mail: service@westyorkchev.com 
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Em Beja, Alto Alentejo Dia de Portugal, de Camôes e... 
... onde estâo as Comunidades Portug^esas? 

Este ano, as celebraçôes do 10 de 
Junho tiveram lugar em Beja que, 
com Bragança, era a ünica capital de 
distrito onde nunca se tinha realizado 
este evento. 
Beja engalanou-se para receber a 
comitiva presidencial e os milhares de 
alentejanos de todas as regiôes que a 
ela acorreram para apreciarem os fes- 
tejos. O municipio de Beja nâo tern 
poupado esforços para se dotar de 
equipamentos colectivos modernos. 
O seu pavilhâo multiusos do parque 
de feiras e exposiçôes, local onde 
decorreram as celebraçôes, é uma 
prova do empenho das gentes do 
Alentejo que lutam pelo seu desen- 
volvimento. 
O 10 de Junho deste ano desenrolou- 
se durante dois dias e teve varias ver- 
tentes e, uma delas, a cultural, 
ocupou lugar de destaque. Os grupos 
corais alentejanos de Serpa, Bias e 
Vila Nova de S. Bento e o cantor 
Sérgio Godinho animaram os pré- 
sentes. Um outro momento alto, que 
nâo pode ser ignorado, foi o da pro- 
jecçâo em ecra gigante do jogo 
Portugal - Polônia. Os milhares de 
pessoas présentes vibraram com a 
vitoria dos «tugas». Alguém, com es- 
pirito de humor, quando Pauleta mar- 
cou o terceiro golo, comentou: Açores 
3 - Polônia 0! 
Em simultâneo com o jogo, houve um 
almoço popular que saciou a fome e a 
sede a muita gente. E muitos houve 
que, com os nervos, muito tiveram de 

beber. E nem sempre era agua... 
Com o entusiasmo da vitôria a sessao 
solene teve um cariz mais alegre pese 
embora o tom extremamente politico 
do discurso do présidente Sampaio 
que foi deixando alguns avisos pelo 
caminho. 
Na mesa de honra, além do prési- 
dente da Republica, estavam o prési- 
dente das comemoraçôes Joâo 
Bénard Costa, o présidente da 
Assembleia, Joâo Bosco Mota Amaral 
e o primeiro-ministro Durâo Barroso. 
A sessâo solene abriu corn a 
atribuiçâo das condecoraçôes aos 15 
homenageados do dia, que incluia 
politicos, artistas, professores, em- 
presârios, médicos e musicôlogos. 
O ex-primeiro-ministro Antonio 
Guterres, um dos homenageados, re- 
cebeu a maior ovaçâo do dia. As pes- 
soas puseram-se de pé para aplaudi-lo. 
Duas das homenagens foram a titulo 
pôstumo, cabendo uma delas ao mu- 
sicôlogo de origem francesa Michel 
Giacometti, que muito fez pela müsi- 
ca tradicional lusa. 
O prato forte foi o discurso do prési- 
dente Jorge Sampaio que foi alertan- 
do que esquecemos muitas vezes o 
que devemos à comunidade a que per- 
tencemos, parecendo predispostos a 
sô reivindicar direitos, nâo 
cumprindo obrigaçôes. 
A fraude fiscal e o numéro dramâtico 
de acidentes de viaçâo, representam 
as varias faces da mesma atitude ca- 
racterizada pela falta de consciência 

civica. 
O présidente centrou o seu discurso 
em très temas, sublinhando a cres- 
cente despolitizaçâo e o declinio da 
participaçâo nos partidos politicos, a 
responsabilidade do Estado em proté- 
ger os mais vulnerâveis, a primazia da 
cidadania e a tolerância e o respeito 
para corn os imigrantes que resolver- 
am radicar-se em Portugal, exigindo 
destes, também, uma plena inte- 
graçâo na comunidade nacional e o 
respeito pelas leis portuguesas. 
Em suma, o teor do discurso do pré- 
sidente é de natureza vincadamente 
politica. Ficaram avisos ao governo 
para que aja em conformidade corn a 
constituiçâo. 
E as comunidades portuguesas? 
Se o présidente muito falou de imi- 

graçâo nem uma sô frase sobre a emi- 
graçâo portuguesa. O que é, no mini- 
mo, lamentâvel. 
Se se festeja o dia das Comunidades 
Portuguesas como foi possivel es- 
quecê-las completamente? 
A quem cabe a culpa deste lapso im- 
perdoâvel? 
A casa civil do présidente e a sua as- 
sessoria, pela sua incompetência, 
demonstraram um profundo despre- 
zo pelos milhôes de portugueses es- 
palhados pelo mundo fora. 

Jâ estamos habituados mas, desta vez, 
foi atingido o limite. 

Amadeu Moura, enviado especial. 

Esta reportagem teve o patrocinio de: 

VIST/^OL 
rovns 

a Companhia certa para quem sabe o que quer 

Fernanda do Amparo 
em Toronto 
A conhecida autora, composi- 
tora e intérprete transmon- 
tana, Fernanda do Amparo, 
encontra-se em Toronto para 
umas bem retempradoras 
férias. 
A Fernanda do Amparo, natu- 
ral de Mirandela, é uma sim- 
pâtica artista da müsica popu- 
lar portuguesa que, embora 
em férias, nâo enjeitarâ algum 
convite para animar as festas 
portuguesas locals. 
Os clubes ou associaçôes que 
queiram aproveitar a sua pre- 
sença e os seus serviços, 
podem contactar o Fernanda 
do Amparo, pelo telefone: 416 
653-8530. Segundo nos infor- 
mou, estâ jâ programada uma 
digressâo no Verâo ao 
Canada. 

r-rs'-i 

« Tundra Wav<t ^Runner * Highlander * Sequoia " 

Francisco Santos 
o português que 
lhe dâ um serviço 
personalizado 
e eficiente. 

carros 
usados corn garantia 

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

Tel.: 416 751-1530 • Cell.: 416 219-1721 
i (© UEXSLts ® TOYOTA 

SCARBOROUGH LEXUS TOYOTA 
Os preços mais acessiveis 

Juros a partir de 0,9% 
Facilidades de pagamento 

Veja porque razâo a 
Scarborough Lexus 

Toyota é a #1 em vendas! 
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Ministro Cari de Faria, um politico feliz 
O Ministro da Cidadania responsâvel 
pela Terceira Idade, do Governo do 
Ontario, The Honourable Carl de 
Faria, é um politico feliz, um homem 
de consciência tranquila. E demons- 
trou isso mesmo nas cerimônias do 
içar da bandeira de Portugal e na en- 
trega do Diploma Oficial do Mes e 
Dia de Portugal na Provincia do 
Ontario, no Queen's Park. 
Com ele dialogâmos e registâmos os 
momentos vividos. 

JMC - Cari de Faria sente-se hoje 
uma pessoa feliz; foi o primeiro depu- 
tado português do Ontario, o 
primeiro a ser ministro e agora con- 
segue que o 10 de Junho seja celebra- 
do no Ontario e o mês de Junho é o 
mês oficial da histôria e da cultura 
portuguesa nesta provincia. Poder-se- 
â perguntar como se sente neste mo- 
mento? 
Cari de Faria - Nâo hâ palavras que 
possam descrever o orgulho que sinto 
neste momento por todos os por- 
tugueses. Alias, no dia de Portugal, 
levantei-me Cedo para ir ver o jogo de 
futebol contra a Polonia num bar da 
comunidade portuguesa, para poder 
estar corn os portugueses. Aquela 
vitôria deixou-me extremamente feliz, 
mais ainda o facto de chegar aqui ao 
meu gabinete para presenciar a ale- 
gria de todos os portugueses que se 
juntaram aqui para celebrar esta 
vitôria de o dia de Portugal e o mês de 
Junho serem reconhecidos pelo gover- 

para me informar que vâo fazer 
pressâo junto das Direcçôes Escolares 
para que, pelo menos durante o mês 
de Junho, se ensine histôria, lingua e 
cultura portuguesas. 
JMC - Mesmo entre a comunidade 
portuguesa existem membres do par- 
lamento que, embora nâo sendo por- 
tugueses, lutam pela comunidade. 
Caxl de Faxia - E ôbvio. Alias, peço a 
todos os portugueses para que conti- 
nuem a trabalhar pela nossa comu- 
nidade de uma forma honesta, como 
o tem feito até agora, a construir este 
pais porque ele é vosso e eu conto con- 
vosco, assim como vocês podem con- 
tar comigo para uma obra que vai 
continuar. 
JMC - A uniâo neste caso é essencial. 
No entanto, nâo nos podemos esque- 

Carl de Faria - Sem düvida. É 
necessârio encorajar os nossos filhos 
todos os dias a sentirem Porgugal e a 
portugalidade, a tentarem fazer o 
melhor que puderem, sobretudo nas 
escolas. Que estes luso-descendentes 
tenham noçâo que carregam nos om- 
bros uma Histôria muito antiga e 
muito vitoriosa. Cabe aos pais incutir 
esta missào de serem bons canadianos 
e bons portugueses. 
JMC - As comemoraçôes nâo param. 
Apôs este dia e este mês português, 
aproximam-se as celebraçôes do Dia 
do Canada, este ano entregues a si a 
nivel organizativo. O que vamos ter 
no prôximo dia 1 de Julho? 
Cari de Faria - Como ministro da 
cidadania, sou responsâvel pela orga- 
nizaçâo de uma festa aqui no Queen’s 

Park, das 11:00 até as 17:00 horas, pela 
primeira vez corn artistas da nossa co- 
munidade a actuar. Esta festa sera 
semelhante à que celebramos agora 
no Bellwoods Park e esperamos contar 
corn a presença da comunidade por- 
tuguesa na celebraçâo deste magnifico 
dia do Canada. Jâ agora, gostaria de 
dizer que no prôximo fim de semana 
também vou estar présente no 
Summerfest da CIRV, que para mim 
tem um elenco fantâstico de artistas 
ano apôs ano, assim como représenta 
uma continuaçâo das festas do Dia de 
Portugal, e gostava que todos os por- 
tugueses pudessem marcar presença, 
pois sô assim nos afirmamos como co- 
munidade. 

Cari de Faria, também investido corn 
a responsabilidade de gerir os acon- 
tecimentos do DIA DO CANADA, 
dia 1 de Julho, no Queen"s Park, 
deixou por nosso intermédio o convite 
para que a Comunidade Portuguesa 
participe. Claro, que sim. Todos temos 
obrigaçâo de aderir aos festejos do Dia 
de Portugal -o que fizémos- e do Dia 
do Canada -o que iremos fazer. E, esta 
atitude, nâo invalida que também, no 
mesmo dial de Julho, comemoremos 
o dia da Regiâo Autônoma da 
Madeira. 
Quando hâ boa vontade e senso de re- 
sponsabilidade, hâ tempo para tudo e 
mais alguma coisa. 

JMC/Ana Fernandes 

Carl de Faria recebe a medalha da Assemhleia da 
Mepüblica das màos de Laurentino Esteves, enviada 

pela Dr. Mata A maraL 

no desta provincia. Sô espero que o 
prôximo jogo corn a Coreia do Sul 
seja de igual modo vitorioso. 
JMC - È curioso que começâmos a 
Semana de Portugal cabisbaixos corn 
a derrota frente aos Estados Unidos 
da América e acabâmo-la sorridentes 
perante esta vitôria frente à Polônia. 
De qualquer modo, esta nâo é a ünica 
vitôria que conquistâmos: hoje, re- 
cebemos a proclamaçâo oficial do 
mês de Junho como o mês de 
Portugal e o dia 10 de Junho, o dia de 
Portugal, de Camôes e das 
Comunidades Portuguesas oficial- 
mente no Ontârio. 
Cari de Faria - Exactamente. 
Embora neste momento, as conse- 
quências desta conquista nâo sejam 
muito visiveis, creio que no futuro 
vamos começar a tirar proveito desta 
conquista. Jâ fui contactado por pro- 
fessores, pais e comissôes da educaçâo 

cer que de igual importância é o con- 
seguirmos fazer renascer a lingua por- 
tuguesa nos nossos jovens porque a 
continuidade de Portugal e da nossa 
gente passa, forçosamente, pela lin- 
gua portuguesa. 
Cari de Faria - Os jornalistas, como 
você, poderâo dar testemunho deste 
facto ainda mais do que eu por 
estarem diariamente envolvidos corn 
a lingua e a cultura portuguesas. 
Concorde plenamente consigo, a lin- 
gua portuguesa e a nossa histôria sâo 
muito importantes porque sô desse 
modo é que os nossos jovens sentirâo 
o orgulho de continuar a ser por- 
tugueses. Aliâs, nos ùltimos dez anos 
tem-se vindo a verificar um aumento 
do orgulho português nos nossos 
jovens e creio que serâ cada vez mais 
notâvel. 
JMC - Mas é precise sentir Portugal 
todos os dias... 

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

uuHi cntreiyista coin o Nnturistn Honicoptttn 
Aiitânio Medeiw:^, jd anu ntnitoa luwsi de expcriêcia, 
ijiie o poderd nfiidar iin .•whiçdo do<: sena probtemna. 
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Novas instalaçôes SotioBank-Sucursal Dundas 
O SottoBank esta em remodelaçâo 
total. Aos poucos, além das insta- 
laçôes principals agora reabertas 
em pleno, todas as sucursais têm 
sido beneficiadas e modernizadas. 
Um esforço digno de registo do 
grupo liderado pelo Engenheiro 
Jardim Gonçalves. 
O SottoBank cada vez se aproxima 
mais dos moldes modernos e prati- 
cos do sistema norte-americano. 
As novas e modernizadas insta- 
laçôes do SottoBank, Sucursal 
Dundas (Dundas e Ossington), am- 
plas e alegres, estâo aptas a servir 
melhor e com mais rapidez. O que 
é bom para quern serve e para 

quern é servido. 
O Gerente Geral do SottoBank, 
Luigi D'Alfonsi, agradeceu a pre- 
sença de todos na inauguraçâo e 
apresentou o Présidente do BCP, 
Eng. Jardim Gonçalves que, por 
sua vez, mencionou a vontade do 
grupo em dar um serviço eficaz à 
comunidade e apoia-la nas suas ini- 
ciativas. Entre outros, acompa- 
nharam a visita do Eng. Jardim 
Gonçalves e mulher, o Dr. Pedro 
Bello (Chirman USA) e o Dr. 
Alexandre Beirao (Présidente e 
CEO no Canada). 
As nossas felicitaçôes. 
Obrigado, pelo convite. 

A.H.I.P. MwntMf A.D.P, 

DOMENICO COSENTINO» His 
SPECIAUSTAAPPARECCHf AUDTnVJ 

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

dos anos de vida, vâo destruindo o sistema auditive. 

Nos tempos que correm podem surgir sérias consequêneias 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 prôximo, podem provocar desvantagens e isolamentos. 

Hâ 1.5 anos que UDI Hearing serve 
corn sucesso aqueles que procuram 

os seus serviços. A companhia tem es- 
pecialistas que avalia corn exactidào os 
problemas auditivos dos pacientes. 

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

540 CoUege St. 
Suite #402 Toronto, Ont. 

0 à 
U 

BLOOR 
N 

COLLEGE 

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

^:=ÂfîZûoaita esta cfioztunî2ade. 
De Segunda a Sexta, das lOam às 5pm e, aos Sâbados, das lOam à Ipm. 

CasaiJardim. Gonçalves 

36”. CHIN International Picnic 
Uma homenagem an fnnilailor 
Johnny lombami 

onde também foram apresentados 
aos présentes os concorrentes a 
Mister CHIN e a Miss 
CHIN'2002. i 
Curiosamente, entre os concor- I 
rentes a Mister GHIN'2002, esta | 
um português, o Luis, jovem e de | 
boa compleiçào fisica que, quem | 
sabe?, poderâ vir â ser o tal... I 
O "36°. CHIN International | 
Picnic", terâ lugar no CNE, de 29 | 
de Junho a 1 de Julho, Dia do ^ 
Canadâ. J 
De Portugal, é convidada a sempre | 
roraântica Agata. I 
Para infbrmaçôes: 416 531-9991 i 

; Corn emoçâo na voz, Lenny 
Lombardi evocou seu pai -récente- 

* mente falecido-, o fundador da 
CHIN Radio e do CHIN 
International Picnic, uma figura 
carismâtica de Toronto que, acaba 
de ser consagrado pela Câmara 
Municipal de Toronto e pela CNE, 
prémios merecidos pelo visionârio 
Johnny Lombardi. 

I Lenny Lombardi, nas instalaçôes 
I da Band Shell-CNE, acompan- 

hado pelas irmàs Teresa e Donina, 
e vârios elementos da CHIN, ofer- 
eceu uma reccpçâo de apresen- 
taçâo do Pic-Nic da CHIN'2002, 
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CRONICA A DISTANCIA 

A maneira de 
estar des 
Partugueses na 
Politica 
Em 7 de Maio passade, o “Diârio de 
Notîcias” de Lisboa apresentou um ex- 
celente trabalho do Jornalista José 
Manuel Barroso, corn base num 
sondagem DN/Marktest, sobre as 
opçôes politicas dos Portugueses. 
Vale a pena reflectir sobre o apurado. 
A primeira conclusâo, é a de que 
quarenta por cento dos Portugueses 
têm uma opçâo politica ao estilo de, 
sem hesitaçào, se afirmarem de 
Direita ou de Esquerda. 
Ao lado destes, trinta e cinco por 
cento disseram estar ao Centro. 
Porém, o mais estranho da referida 
sondagem, é que se assim setenta e 
cinco por cento posicionam-se assumi- 
damente no espectro Direita-Centro- 
Esquerda, no entanto apareceram 
dezanove e meio por cento dos 
cidadàos inquiridos, a afirmar que 
nâo fazem a minima ideia sobre a res- 
pectiva posiçâo political... 
Dezanove e meio por cento!... 
Mas, segunda conclusâo, hâ um dado 
especial a registar. E que nos quarenta 
por cento que nâo hesitam em se as- 
sumir claramente de Direita ou de 
Esquerda, sem se inclinar para o 
Centro, a fatia da Direita é exacta- 
mente igual à da Esquerda, nesta 
sondagem. Vinte por cento para cada 
lado. 
Isto significa quâo longe estâo os anos 
setenta, quando “toda a gente” tinha a 
preocupaçâo de se dizer de Esquerda, 
quando muito timidamente de centro- 
esquerda, mas ninguém queria estar 
identificado corn a palavra Direita. 
Muito mudou em Portugal. Os mitos 
parecem enterrados. A liberdade e o 
racionalismo sobrepuseram-se ao pre- 
conceito. A generalizaçâo da edu- 
caçâo e da cultura trouxe-nos a 
Europa civilizada, tolérante, plural. 
A Esquerda portuguesa muito terâ de 
meditar sobre as razôes e as asneiras 
que a levaram a perder a aura de que 
beneficiava nos primeiros anos post- 
25 de Abril. 
Terceiro aspecto intéressante desta 
sondagem e trabalho jornalistico, a 
questâo de quem é mais ou menos to- 
lérante. E que a Esquerda, em oiten- 
ta e dois por cento dos inquiridos, diz 
que nunca votou ou votarâ no CDS. 
E setenta por cento afirma que nunca 
votou ou votarâ no PSD. 
Pelo contrârio, na Direita, sô sessenta 
e seis por cento nunca votou ou 
votarâ comunista, e quarenta e sete 
por cento nunca votou ou votarâ so- 
cialista. 
Isto demonstra mais abertura à 
Direita, do que à Esquerda, como 
também prova a perda de eleitorado 
pela Esquerda, a partir dos primeiros 

anos da “revoluçâo”. 
Em quarto lugar, também vale a pena 
meditar sobre o comportamento son- 
dado no Centro. Aqui, metade dos 
que se afirmam centro-direita, ad- 
mitem poder votar no PS, e igual- 
mente metade dos que se dizem cen- 
tro-esquerda, declaram poder votar 
no PSD. 
Outros aspectos curiosos. 
Os sondados reconhecem Paulo 
Portas mais à direita que Durâo 
Barroso. E Guterres menos â esquer- 
da do que o grupo 
Sampaio/Soares/Ferro Rodrigues. 
Assim como Carvalhas e Louçâ sâo 
“classificados quase na extrema”. 
Também é intéressante registar a 
volatilidade de uma percentagem im- 
portante do eleitorado que serviu de 
amostra à sondagem. Trinta e cinco 
por cento afirmaram mudar de 
Partido a escolher, conforme a sua 
opiniâo em cada acto eleitoral. 
E também ver a “fidelidade”. 
Aqui a Esquerda ganha corn quase 
sessenta e sete por cento, contra quase 
sessenta e conco da Direita. E ao 
Centro, o centro-esquerda é mais 
“fiel”, sessenta e oito e meio por 
cento, do que o centro-direita corn 
cinquesta e oito. 
Mas, em termos de Partidos, conside- 
rados individualmente, sâo os comu- 
nistas os mais fieis. Sô treze por cento 
admitem mudar de partido conforme 
a sua opiniâo em cada acto eleitoral. 
No segundo lugar da “fidelidade” 
vem o Partido Socialista - sô vinte e 
sete por cento admitem votar noutro 
- e depois o PSD jâ corn mais de trin- 
ta e quatro por cento de “mutâveis”. 
Onde as coisas estâo pior, é no Bloco 
de Esquerda e no CDS, pois naquele 
cinquenta e nove por cento muda, e 
neste setenta e très por cento!... 
Claro que, em Portugal, hâ ainda 
uma forte desconfiança em relaçâo às 
sondagens. Nâo sô porque têm sido 
acusadas de alguma manipulaçâo ou 
instrumentalizaçâo quando de actos 
eleitorais. Mas também porque têm 
falhado muito, por vezes. E ainda 
porque grande parte das pessoas nâo 
gostâm de lhes responder - entâo se o 
assunto é politico... - ou, em grande 
parte propositadamente, respondem 
errado. 
De qualquer forma, este excelente tra- 
balho de José Manuel Barroso no 
“Diârio de Notîcias” de Lisboa, apoia- 
do numa sondagem DN/Marktest, dâ- 
nos uma imagem mais ou menos se- 
gura, credivel, do comportamento do 
eleitorado português. 
Até porque joga corn a Histôria ré- 
cente. 

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

iŒWPSŒ IW (EQWA 

Entre a compra 
e 0 pagamento, 

tempo para desfrutar 
0 sen carro 

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

produtos da GM, 
Nàopague juros durante 4 anos na maioria 
dos modelos noms e nâo faça pagamentos até 
Setemhro na compra de qualquer carro usado 

832 Bay Street em Torente 
(a noue da College St J 
Telefone: 416-964-3211 
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APRESENTAM; 

SUMMEIIFESr200 
no ja conhecido Earlscourt Park, na St. Clair e Caledonia, 

no fim de semana comemorativo do DIA DO PAl, dias 15 e 16 de Junho 

Mika 

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

CONVIDADO ESPECIAL, O POPULARISSIMO 

Também participam os ardstas locais, 
Carlos Borges, Steve Medeiros, Décio 
Gonçatves, Sarah Pacheco e a vencedora 
do Festival da Cançâo 001^2001/02, Mikai 

Ainda a Banda Filhos da Mâe, o conjunto 
de müsica popular Searas de Portugal e os 
conjuntos musicaJs Português Suave e 
Sonhos de Portugal. 

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

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

Patïrocinio de: 

building centre 

□owntïown Lumber 
s Building Supplies co. 

ITlW mm A (BDMSïïKlKg&B 

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, 

atoaUiados e artigos para bébé. 

HS79 Sb. Clair Ave. Wesh 
41BO Steeles Ave. West 

Tony 
Martins 
de Homelife 

Galleria - 

Oferece-lhe bom 

serviço, honestidade e 

eficiência na compra e 

venda da sua casa. 

David Costa 
& Associates 
Lawyers!Advogados 

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

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

e em Portugal. 

CENTRAL TICKET DEFENCE 

Defesa de todas as 
multas de conduçâo. 

A soluçâo dos seus problemas de trânsi- 
to e de assuntos familiares. 

861 College St, Toronto 

4n6-56S>1SS1 

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

“U-VIN” 

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

416-533-9nS7 

Viseu @ Electric Inc. 
Especializados em artigos de 220 volts. 
416-53^-3847 

896 College St., TORONTO 

Labatt Brewers 
Fabricante da cerveja Carlsberg, 

a cerveja dos portugueses. 
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ARTES & ARTISTAS O MILéNIO Muitos e bons, é o que se pode dizer dos artistas que actuaram na Semana de Portugal. Impossivel pôr todos nas paginas do nosso semanârio -tal como 

todos os Ranchos participantes-. Esperamos que ninguém nos leve a mal por sô usarmos estas imagens em homenagem a todos. O carinho e as felici- 
taçôes sâo divididos por todos quantos abrilhanataram a festa de todos nos, a Semana de Portugal. Obrigado, é a ûnica palavra que descreve e di- 

mensiona a nossa gratidâo. 
JMC 

Aliança dos Artistas Comunitârios em acçâo 

À esquerda actuaçào 
de Steve Medeiros e 
suas bailarinas. 
À direita o Présidente 
do Govemo Regional 
dos Açores, Carlos 
César distingue o 
Comité da Visita de 
Honra e Artistas 
Comunitârios 
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GRANDE ESPECIAL 

AN STORE 

CHRYSLER DODGE JEEP 
JOSé CARLOS COELHO-VENDEDOR PORTUGUêS 

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

lease price Is plus down payment, freiglit, P, sec, adm, pde & all s 

taxes. Cash selling price is plus freight adm, pde & all i taxes. 

mOüE 

FINANCING 

on selected 

2002 models 

2002 GRAND CHQHWEE 
Caravan, PT Cruiser, Dakota, 
Durango, 1J, Gr. Cherokee, 

Neon, Sebring Sedans, 
Intrepid, Concord, 300 M 

Também fantâsUco saldo 
nos carras usados 

LTD 4X4 
4.7 1, v8, auto, AC, leather, power sunroof, 
AM/FM/CD with 10 disk changer, chrome 
wheels, trailer tow, p/w, p/1, p/m, cruise, tilt 

Limited time oniy 

RIMlAJKilCE 

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

A MUST SEE 

Demo 2002 gnam 

YOUR DOWNTOWN MINIVAN STORE Q YOUR DOWNTOWN MINIVAN STORE O YOUR DOW) DOWNTOWN MWMViWi ST 

cniiser Cawciaf s UM MO DE 
MUdANÇA 
DEÛIEO 
COM ESTE 
ANDNCIO! 

only 750 made in Canada 
Inca Gold in colour, only 
2.000 Km, fully loaded 

Special •! Un WMk 
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COMUNIDADE 

SEMANA DE PORTUGAL 
uma testa em varias frentes 
Continuaçào da pagina 9 

Circulo Fora da Europa, Dra. Manuela Aguiar e 
Laurentino Esteves, tal como o Ministre da 
Cidadania, Cari de Faria e o Vereador Mario Silva. 
Discursaram, Mario Silva, Dr. Cari de Faria, Dra. 
Manuela Aguiar e o Dr. Joâo Perestrelo. De salien- 

Crescêncio Ferreira e Dr. Joâo Perestrello corn o Diploma 
Oficial do Govemo do Ontario que institucionalizou o Mes 
e Dia de Portugal no Ontario. 

tar que o Ministre Cari de Faria entregou ao 
Présidente da PFCBP, Carlos Teixeira, um subsidio 
de $25. mil dôlares, para apoio a acçôes educa- 
cionais da Federaçâo. 

A Dra. Manuel Aguiar prometeu pedir ao Governo 
"que olhe mais para fora", de modo a que os imi- 
grantes nâo se sintam marginalizados da Pâtria. O 
Dr. Joâo Perestrello, agradeceu a todos a realizaçâo 
da Semana de Portugal e elogiou o trabalho desen- 
volvido. Fez "à distâneia" o seu adeus à comu- 
nidade, uma vez que deverâ continuar a sua car- 
reira neutre pais, a partir de Setembro/Outubro, o 
mesmo acontecendo corn o Vice-Consul, 
Crescêncio Ferreira, por aposentaçâo. Obrigado, 
Senhores Joâo Perestrello e Crescêncio Ferreira. 

Para o encerramento das festas, homenagem a Luis 
de Camôes, no Camôes Square, corn a deposiçâo 
de uma Coroa de Flores e um poema a Camôes de 
Bocage, por intermédio do professor Heleno. 
E, um recado de Joe Eustâquio, aos présentes: A 
Semana de Portugal é de todos e nâo de alguns! 

JMC 

Cronicas de Longe jgpr Hélio Meneses 

CEIEBRAQOES DO DIVINO BEM VIVAS EM VANCOUVEB B.C. 
Decorreram em Vancouver B.C. nos dias 
1 e 2 de Junho as tradicionais Festas do 
Divino Espirito Santo, numa organizaçâo 
da comissâo de festas “Tradiçâo da Ilha 
Terceira”. 
“Este é o segundo ano que fazemos estas 
festas e estamos muito satisfeitos corn o 
numéro de pessoas que aqui veio. O ano 
passado foi bom, mas este ano foi superi- 
or, disse-nos sorridente, Jorge Lima o 
Présidente das festas. 
Um ano de trabalho e planeamento coroa- 
do de êxito para uma organizaçâo que 
tem por objectivo unir as diversas irman- 
dades e organizaçôes para conjuntamente 
celebraram uma das mais populares 
tradiçôes açorianas. 
“Este ano contamos corn a presença da 
Irmandade dos “Amigos do Pico”, 
Portuguese Associaction of Holy Spirit - 
Osoyoos B.C., Irmandade Portuguesa do 
Divino Espirito Santo - Cultural Society 
of B.C. Surrey B.C. , Para além de serem 
portadores das suas coroas e bandeiras 
que desfilam no cortejo, o que muito en- 
riquece a nossa parada, estas organiza- 
çôes também ajudam na preparaçào e dis- 
tribuiçào das sopas pelas centenas de pes- 
soas que aqui afluem para soborear esta 

iguaria da cozinha tradicional açoriana”, 
adiantou-nos Eduardo Machado, - 
Director e figura muito dinâmica da or- 
ganizaçâo Tradiçâo da Ilha Terceira. 
As festas tiveram inicio no Sâbado, dia 1 
de Junho, no Salâo da igreja de Nossa 
Senhora das Dores situada no 555 da 
Slocan St., em Vancouver B.C., onde teve 
lugar uma noite de convivio corn o baile 
abrilhantado pela banda “Os Panteras” 
de Toronto. 
No Domingo, dia 2, teve lugar o cortejo 
do Divino Espirito que se deslocou â 
Igreja Our Lady of Sorrows onde foi cele- 
brada missa seguida de Coroaçâo. O 
cortejo regressou ao salâo da igreja onde 
de imediato foram servidas as tradi- 
cionais sopas, carne e vinho. 
A Filarmônica Portuguesa de Vancouver, 
conduzida pelo maestro Emidio 
Serrabana, executou os tradicionais 
Hinos e outros trechos musicais que 
foram muito aplaudidos por parte do 
püblico présente. 
O folclore marcou presença corn os gru- 
pos « Chamarritas do Pico » e « Rancho 
da Saudade » do Portuguese Senior 
Foundation que corn os seus trajes e 
danças tradicionais encheram o salâo de 

ritimo, cor e alegria. 
Para encerrar as festas e corn chave de 
ouro, foi novamente a vez dos Panteras 
actuarem, o que fizeram a muito bom 
nivel e para contentamento gérai. Os 
Panteras tocaram cerca de 3 horas de 
mùsica no Sâbado e outras tantas no 
Domingo, o povo dançou e adorou a pre- 
sença desta magnifica banda de Toronto. 
O carinho corn que foram recebidos, os 

inùmeros autôgrafos e fotos, assim 
como o esgotamento de todo o ma- 
terial gravado que levaram, sâo 
provas suficientes dum contenta- 
mento gérai. Posso ainda adiantar 
que jâ conheço os Panteras hâ mais 
de 20 anos, mas nunca pre-senciei 
uma manifestaçâo de cari-nho e 
apreço pelo trabalho destes artistas 
como em Vancouver. Por vezes é 
necessârio sairmos de casa para ser- 
mos reconhecidos, ou como se diz 
na giria popular «Santos de casa 

nâo fazem milagres». 
Além da excelêneia da mùsica, das sopas 
da carne e do vinho, os nossos irmâos e 
irmâs de B.C estâo a fazer um excelente 
trabalho no campo da preservaçâo e da 
divulgaçâo da cultura portuguesa, pelo 
que merecem todo o nosso carinho e ad- 
miraçâo. 

Hélio Meneses 

xp *■ I*®"®'® ■Æ. Constniction 
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 construçào da sua nova garagem 

Tel.; 416-535-7252 Cell: 416-822-0474 
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ROSCOPO 
CARNCIRO - 21/03 A 20/04 

Ira voltar-se mais para si proprio, procurando manter secretos 
os seus sentimentos. 
Podera surgir um pequeno mal-entendido com um elemento 
feminino do seu circulo de relaçôes. 

TOURO - 21/04 A 20/05 

OÊME08 -21/05 A 20/06 

CARANGLEJO - 21/06 A 21/07 

LEâO - 22/07 A 22/08 

No decorrer desta fase chegara à conclusâo de que é mais 
proveitoso e ütil obier a participaçào de terceiros nas decisôes 
que tiver de tomar. Ouça corn atençâo os seus argumentos e 
depuis, sem arrogância, contraponha ideias e formule 
opiniôes. 

S ViRGEM - 23/08 A22/Ofl 
M. 

BALANçA - 23/09 A 22/10 

Durante este periodo, em que Vénus transita pela sua Casa X, 
poderâ sentir que exécuta o seu trabaUio corn maior descon- 
tracçâo. Sente-se mais liberto de pressôes que o usual e é natural 
que procure algum modo de fuga à rotina 

ESCORPIÂO - 23/10 A 21/11 

Neste periodo sera tentado a transmitir as suas experiências e 
conhecimentos aos outros. Passe a mensagem dos valores em que 
acredita mas tente nunca se impor, deixando coexistir pacifica- 
mente ideias e opiniôes diferentes das suas. 

SAGITARIO - 22/11 A 21/12 

A comunicaçâo simples e despretensiosa esta favorecida, 
passe momentos agradâveis convivendd corn amigos. A sua 
sensibilidade é grande e esta voltada para tudo o que é belo, 
encha a sua casa de flores ou tome mais atraente o local de 
trabalho. 

Esta sera uma boa altura para poder expressar, corn maior 
objectividade, os seus pontos de vista. Estarâ preparado para 
ser mais criativo e autêntico em tudo aquilo que diz, que es- 
creve e que comunica. 

Este é o momento para mergulhar a fundo no seu 
inconsciente, para perceber de que forma as suas acçôes sâo 
contrarias às suas intençôes. Muitas vezes aquilo que 
estamos a querer fazer nào coincide, aos olhos do mundo 
exterior, com o que estamos realmente a fazer. 

Tudo O que envolva contactos e movimento no mundo do 
trabalho sairâ beneficiado. E um bom periodo para comu- 
nicar uma ideia, apresentar um projecto, conquistar um 
apoio. Para tal, procure estar bem documentado e ter as 
ideias bem assentes. 

Este é um periodo fértil em transformaçôes tanto na sua 
vida pessoal como profissional. A alteraçâo de um piano ou 
a mudança de emprego poderào ocorrer, permitindo 
alcançar novas e prometedoras etapas na sua vida. 

  CAPRICÔRNIO - 22/12 A 20/01 M 

Estarâ mais sensivel à reacçào dos outros. As suas relaçôes 
pessoais ganham maior importância e a sua preocupaçâo sera 
retribuir aos seus amigos e aos seus amores, o apoio e a segu- 
rança que sempre Uie têm dado. 

AQUARIO - 21/01 A 19/02 

Durante esta altura terâ maior necessidade de se dedicar a 
jogos ou ocupaçôes lüdicas, podendo mesmo dar a im- 
pressào de ser demasiado brincalhâo. Tenha, por isso, algu- 
ma atençâo corn as situaçôes que provoca pois as outras pes- 
soas nem sempre poderào estar receptivas.  

PEIXES -20/02^^0/03 
TT 

^ ri- 
Corn O Sol na Casa Astrolôgica relacionada corn a intimidade 
(Casa rV), mostrarâ um grande intéressé por todas as questôes 
famihares, principalmente no que respeita ao ambiente gérai 
de vida doméstica. 

Horizontal: 
1 - ESSE BANCO AJUDA 
MUITO 
2-FAZAARANHA; 
CARDIAL 
3 - TROÇA; 
BATRÂQUIO 
4-NATURAISDE 
ITÀLIA 
5 - LOJA 
6 - FOGO (INV.); OFERE- 
CER(INV.) 
7 - IGUAL; AQUELA 
QUEDÂÀLUZ(INV.); 
QUASE DIA 
8 - NUBENTE (INV.); 
LAVRA 
9 - AQUI ESTA (INV.); 

PAVOR 

10-ARTIMANHA 

123456789 10 

Vertical: 
l-ACESSÔRIOS 2-CAMA;ATENDE 3 - ROMANOS; LUGAR DE TRABALHO 
4 - NOerVA; NUMERAL (INV.) 5-PICUINHAS 6 - LETRA DOBRADA; LIÇÂO; 
PREP.(INV.) 7-VOLTE; TROÇA 8-JARRO (PLANTA); LAR COIWSO 
9 - NO MEIO DA ARTE; BANDO (INV.) 10 - A PRIMEIRA PESSOA; MUDARA O 
DIA 

As soluçôes da ediçâo anterior: 
horizontais 
T gruas; caco 2- earn; aorta 3- ni; dai; 11 4- evolucao 5- to; ua; upa 
6- isencao 7- coma; usual 8- as; ralacao 9- sac; ir 10- formosas 

verticals: 
1- genetica 2- raivosos 3- um; em; ar 4- lunar 5- saduac; aso 6- oac; aulas 
7- cria; osaca 8- at; ou; uc 9- cal; aai 10- lua; loro 
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Festival Português, Canal 2 • 24 horas por dia • 7 dias por semana 

A cultura portuguesa consigo todos os dias! 

«ggzg?:>! www.cirvfm.corn 

NOTiCIAS Ç MLJSICA } ( CINEMA ) ( Jooos ) ( ENTREVISTAS ^ 

Xutos e Pontapés regr 
finalmente. a Toronto 

saram, 

Apôs varias visitas consecutivas, 
apôs um video-clip feito em 
Toronto, os Xutos e Pontapés, a 
banda de rock portuguesa por ex- 
celência, ausentaram-se por alguns 
anos. Quando jâ todos pergun- 
tavam se voltariamos a ver os 
Xutos em Toronto, a Acapo tomou 
a iniciativa de, novamente, os con- 
vidar a estar présentes nas cele- 
braçôes do Dia de Portugal, de 
Camôes e da Comunidades. 
Desta feita, os Xutos e Pontapés 
tiveram o privilégio de ser a 
primeira banda portuguesa a actuar 
no Skydome. Alias, sobre o assun- 
to, o Zé Pedro, guitarrista da 
banda, comentou que “nunca pen- 
sou que um camiâo pudesse trans- 
formar-se num excelente palco. 
Actuar em cima de um camiâo foi 
uma experiência nova e agradâ- 
vel.” 

Em diâlogo ainda corn o Zé Pedro, 
quisemos saber se os Xutos e 
Pontapés sé sentem embaixadores 
de Portugal, através do rock, no 
mundo, ao que respondeu: “Nâo 
sei se somos embaixadores, mas 
tentamos fazer o melhor que pode- 
mos pelas nossas comunidades es- 
palhadas pelos quatro cantos do 
mundo. Isto de ser embaixador é 
um pouco complicado.” Opiniào 
mais forte tem o Zé Pedro sobre 
os obstâculos que a müsica por- 
tuguesa enfrenta em Portugal: “O 
governo é o primeiro responsâvel 
pela falta de ajuda e promoçâo da 
müsica portuguesa, mesmo dentro 
do prôprio pais. Nâo é a culpa do 
governo actual, nem de um sô par- 
tido. A culpa é gérai. O proble- 
ma jâ existe hâ anos. Os nossos 
politicos “estâo-se nas tintas” para 
o investimento na müsica por- 

tuguesa. O segundo grande res- 
ponsâvel é a râdio. Nâo se admite 
que uma râdio portuguesa apenas 
passe uma média de très por 
cento, se tanto, de müsica por- 
tuguesa na sua programaçâo. 
Deveria ser o contrario. Nâo hâ 
orgulho na müsica portuguesa, 
nâo hâ preocupaçâo em promovê- 
la e sâo as comunidades que mais 
fazem para que nos, müsicos, te- 

R. K6lly banido das radios apôs ser 
acusado de promover pornografia infantil 

w 

M 
j . 

Uma das maiores estaçôes de râdio de Chicago, a 
WBBM-FM, retirou os temas de R. Kelly da sua grelha, 
depuis da prisâo do cantor devido a acusaçôes de pro- 
duçâo, promoçâo e divulgaçâo de pornografia infantil. 
Outras emissoras devem adoptar igual medida. 
Os responsâveis da estaçâo de râdio justificaram a sua 
atitude corn o facto de terem a responsabilidade de ficar 
ao lado dos ouvintes, confirmando que a opiniâo pübli- 
ca norte-americana censurou de forma total o comporta- 
mente do müsico, o quai foi preso apôs a divulgaçâo de 
uma gravaçâo video em que surge a praticar sexo corn 
uma menor. 
O filme foi entregue no jornal «Chicago Sun-Times», o 
quai passou a cassete às autoridades policiais. As ima- 
gens Jâ circulavam, contudo, no mercado negro hâ algu- 
mas semanas e estavam a ser vendidas de forma clan- 
destina nas ruas. 
O cantor de R&B negou entretanto as acusaçôes que lhe 
foram feitas, as quais integram 21 acusaçôes de pro- 
duçâo e promoçâo de pornografia infantil, crime passiv- 
el de puniçào corn elevadas multas (até cem mil dôlares) 
e duras penas de prisâo (até 15 anos) nos Estados 
Unidos. 
Kelly jâ teve de responder no passado a acusaçôes de 
mulheres que alegaram ter tido relaçôes sexuais corn o 
müsico quando eram menores de idade. 
Os casos foram sempre resolvidos corn acordos judiciais 
e corn Kelly a pagar indemnizaçôes. 

A 

nhamos uma voz mais activa e se- 
jamos reconhecidos por aquilo que 
fazemos.” No entanto, e perante 
esta desilusâo, o Zé Pedro continua 
a fazer müsica, continua a lutar 
pelos Xutos e Pontapés que, ao 
fim de vinte e tantos anos de exis- 
tência, continuam a ser a banda 
que mais multidâo atrai aos con- 
certos, dentro e fora de Portugal. 
Quanto ao Tim, é da mesma 
opiniâo do Zé Pedro. No entanto, 
o vocalista dos Xutos jâ participou 
noutros “projectos” - como ele 
gosta de lhes chamar - como foi o 
caso da Resistência e do Rio 
Grande. Quisemos saber se o Rio 
Grande voltaria a sair corn um 
novo trabalho. “A participaçâo 
nestes projectos é complicada.” - 
começou por nos dizer. “Somos 
todos müsicos profissionais, temos 
a nossa carreira a solo ou em 
banda e os compromissos nâo nos 
permitem dedicar-nos por muito 
tempo, nem totalmente a este tipo 
de iniciativa. Dai o charmar-lhe 
um projecto. No caso do Rio 
Grande, propusemo-nos a fazer a 
histôria de uma familia alentejana 
que veio para Lisboa noutros tem- 
pos. Agora, estamos a trabalhar - 
mais propriamente o Joào Monge 
e o Jorge Palma - noutro projecto 
que infelizmente nâo pode contar 
corn a participaçâo do Vitorino e é 
sobre um Liceu do Porto...” 
O Skydome teve vârios milhares 
de pessoas que ali se deslocaram 
para a Noite Cultural Portuguesa 
organizada por Cirv, sobretudo 
para o grande concerto e o regres- 
so dos Xutos e Pontapés a 
Toronto. 

Ana Fernandes 
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"Demorem mais a pagar a hipoteca da casa 
para nâo hipotecarem o futpro dos filhos” 
Continuaçào da pagina 4 

nente. Agora, hâ um governo do PS e 
do PSD nas Regiôes Autônomas e um 
do PSD no continente. Se este gover- 
no for tào bom para as regiôes 
autônomas, como o anterior foi para a 
Madeira e para os Açores, dar-nos- 
emos certamente muito bem. Caso 
contrario, nos aqui estamos para de- 
fender os Açores porque eu nâo fui 
eleito para ter boas relaçôés corn 
quem quer ter mais relaçôes corn os 
Açores. A minha obrigaçâo, em 
primeiro lugar, é defender os Açores, 
o que faço quer seja corn o PS, corn o 
PSD ou qualquer outro partido. 
JMC - Teve a oportunidade de par- 
ticipar na Parada Portuguesa. Foi 
visto corn um enorme sorriso e a 
aplaudir aqueles que ao longo das 
ruas esperavam para o ver e também 
aplaudir. Se nesse momento lhe 

tivessem pedido a mensagem do 
governo dos Açores para aquelas 
pessoas, quai séria? 
Dr. Carlos César - Exactamente a 
que é hoje, somente que aquele mo- 
mento foi extraordinârio e de 
grande uniào. As pessoas aplaudi- 
am-me, mas eu senti-me na obri- 
gaçào de os aplaudir e nâo de lhes 
agradecer. Estavamos todos a fazer 
a mesma coisa, ou seja, a celebrar 
aquilo que temos de comum corn 
muitos e muitos açorianos, mas so- 
bretudo corn muitos portugueses, 
que me saudavam como se eu 
tivesse nascido na terra deles. Esse 
foi o simbolismo mais ex- 
traordinârio do cortejo. Pessoas de 
todas as provincias de Portugal sau- 
davam-me como se eu fosse respon- 
sâvel pelas regiôes deles e encon- 
traram em mim, como poderia ter 
sido noutra autoridade présenté, um 
simbolo do que se faz no Portugal 
moderno que estamos a construir e 
um elo desta saudade que trazemos e 
queremos que seja um sentimento 
activo, moderno e projectado para o 
futuro para que as pessoas tenham 
orgulho de ser portugueses, mas nâo 
do pais de meados do século passa- 
do. Por exemplo, os Açores, hoje, 
sâo diferentes e para melhor, a 
democracia chegou, instalou-se, a 
liberdade tem a sua plenitude, cada 
um faz o que entende corn sentido de 
responsabilidade, os governos vâo 
mudando, o que é um bom sinal. Os 
Açores sâo autônomos, têm nas suas 
mâos parte dos seus destinos e isto é 
a grande festa da democracia que 

vivemos hoje juntamente corn o pro- 
gresso e o crescimento que temos em 
diversas areas. 
JMC - Para finalizar, a sua men- 
sagem para todas as associâçôes aço- 
rianas, sobretudo a Casa dos Açores. 
Dr. Carlos César - Um abraço frater- 
no para todos eles, estimular o seu es- 
pirito de participaçâo, pedir-lhes que 
nâo discutam uns corn os outros sobre 
coisas que nâo valham a pena discutir. 
Quem é que organizou, quem falou 
corn quem, quem foi à reuniâo, quem 
falhou... isso nâo tem importâneia 
nenhuma, nem no présente e muito 
menos para o futuro das nossas co- 
munidades. O que é importante é 
deixar essas coisas e sermos capazes, 
cada um de nôs, de fazermos o me- 
lhor. Quando cada um de nôs faz o 
melhor, devemos estar satisfeitos. Se 
o outro lado de nôs nâo soube fazer o 

suficiente, devemos compreendê-lo 
também para que da prôxima vez faça 
melhor. Sobretudo, unirem-se quan- 
do é preciso e ter o bom gosto na vida 
de apoiarmos o adversârio. 
O Présidente do Governo Regional 
dos Açores, Carlos César, e sua comi- 
tiva, partiram para Ottawa, 
Winnipeg, Vancouver e Kitimat. 
Uma viagem longa mas frutifera. 
"A minha incorporaçâo na Parada do 
Dia de Portugal, proporcionou-me o 
dia mais feliz da minha vida politica", 
afirmou Carlos César, no Jantar de 
Gala que lhe foi oferecido pelo 
Comendador e Executivo da Local 
183, Tony Dionisio. Acreditâmos. 
Carlos César mostrou-se sempre sin- 
cero e claro. 
Obrigado, Senhor Présidente. 

JMC/Ana Fernandes 

SONA 
Distributors Inc. 
Especialista em 

Electrodomésticos 
de 220V/50HZ 

Panasonic, Sony, Aiwa, Whirlpool, Maytag, Magic 
Chef, Kelvinator, Moulinex Kitchen Aid, Hoover, Black 
& Decker, Skill, Ronner, Sharp, General Electric, JVC. 

Entrega gratis à companhia de envio 

ou à sua casa em Portugal. 

1520 Steeles Ave. W. at Dufferin St. 
Tel: 1905) 669-3734 

TJŒQJILraiWŒ (HLBATJUSS 

1RS: Reembolsos começaram 3^ feira 
Os reembolsos de 1RS começaram a chegar às con- 
tas bancârias dos contribuintes a partir de terça- 
feira, confirmou uma fonte oficial do Ministério das 
Einanças. 
Os primeiros contribuintes a receber os reembolsos 
serâo os trabalhadores por conta de outrém (Modelo 
3.1), corn prioridade para aqueles que apresentaram 
as suas declaraçôes de rendimento através da 
Internet. Seguem-se os que apresentaram numéro de 
identificaçâo bancâria (NIB). Este ano, os reembol- 
sos de 1RS totalizaram 970 milhôes de euros. 
Para os profissionais libérais e outros trabalhadores 
independentes, o apuramento do montante do im- 
posto retido em excesso inicia-se no final de Julho, 
corn um prazo de pagamento que ira até 30 de 
Setembro. 

Delfina Alexandre 

Tel: 905-459-3628 
www.finaimage.on.ca 

Photo Restoration / Enlargement 
Family Collages on canvas 
Personalized Posters & Signs 
Mounting / Framing 

Z12VoddenSt,W. | 
Brampton, ON \ 

L8X2V3 Ï 

A. Portela 
Construction 

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

varandas e casas de banho 

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

0097 



PHOTOCOPIER & 
PRINTER SALE 

CONTACT SARAH© 
BETA OFFICE AUTOMATION LTD. 

416-248-4248 
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Carlos Alberto Moniz, talento e slmpatla 
O nosso bom amigo e grande artista Carlos Alberto 
Moniz, acompanhado de sua mulher, Idalia Moniz, 
musicologa e autarca em Santarém, foi um dos ani- 

madores da Semana de Portugal, em Toronto. 
Carlos Alberto Moniz, terceirense de 4 costados e 

artista dos pés à cabeça, concedeu-nos um pequeno 
apontamento onde é fàeil distinguir o artista e o 

cavalheiro que se intéressa por tudo o que o rodeia, 
sem deixar de ser alegre e simpâtico. 

que o acompanham. Podemos contar 
com o espectâculo bem à maneira de 
Carlos Alberto Moniz? E nâo é de im- 
proviso... 
CA.M. - Como diria o outro, passo a 
1er o meu improviso... Quanto mais 
improvisado parece um espectâculo, 
mais trabalho deu a fazê-lo. Fazer 
exâctamente o que esta programado é 
sô 1er. Para ter criatividade em palco 
tem que se trabalhar muito. Além de 
tocar guitarra e cantar, a Idâlia vai 
tocar violino e o violencelista David 
Alfanago, um italiano corn quem tra- 
balho jâ hâ alguns anos, também vai 
tocar e o Octâvio de Sousa, um técni- 
co de som corn quem trabalho hâ 
vinte e cinco anos. Portanto, é uma 
équipa coesa, que gosta de fazer 
coisas bem feitas e por isso é que estâ- 
mes câ. 
JMC - Actualmente, tem um progra- 
ma muito intéressante na RDP 
Internacional. Os portugueses que 
passem por Lisboa podem visitâ-lo 
durante o seu programa? 
CA.M. - E intéressante que o façam. 
No entanto, nâo precisam estar em 
Lisboa. Se quiserem contactar-me via 
telefone, embora aqui o horârio seja 
um bocado esquisito - das 6:00 às 
8:00 - poderào fazê-lo. Aliâs, jâ hâ 
quem me ouça e me ligue para o pro- 
grama “Perto do Coraçào” e tem sem- 
pre muito a ver corn a nossa forma de 
sentir as coisas, mais do que progra- 
mar as coisas. Durante duas horas, 
vivemos memôrias, recordâmos o que 

se passou na nossa vida, sobretudo os 
meus convidados, e a Antena geral- 
mente estâ aberta. Quem quiser ligar, 
pode falar bem, pode falar mal... este- 
ja à vontade, o abraço serâ dado com 
a mesma força. 
JMC - Nesta altura do 10 de Junho, 
que mensagem julga ser importante 
para todos os portugueses e luso-des- 
cendentes? 
CA.M. - Todos os grupos de lingua 
portuguesa sâo muito bem engloba- 
dos nesse grupo, pois é onde a nossa 
cultura estâ viva. Eu notei, inclusiva- 
mente durante a Parada, uma per- 
feiçâo nos nossos trajes, nos nossos 
costumes, nos carros alegôricos... 
enfim, em tudo o que ali estava repre- 
sentado. Notava-se o orgulho naquilo 
que de facto somos. Podemos nâo ter 
muitas barras de ouro pelos bancos 
europeus, mas temos um patrimônio 
inesgotâvel, nos nossos poetas, pin- 
tores, encenadores, autores, jornalis- 
tas... todos trabalham para que isto 
seja uma das mais-valias da quai nos 
vamos orgulhar sempre. Nos pas- 
samos, a obra fica. 

As modinhas simples e bonitas dos 
Açores, nas "mâos" de Carlos Alberto 
Moniz e sens companheiros, têm mais 
beleza e penetraçâo em nos. No 
Trinity Bellwoods Park, foram um 
bâlsamo para as nossas aimas. Até à 
prôxima queridos amigos. 

JMC/Ana Fernandes 

Müsico, compositor e maestro, Carlos 
Alberto Moniz foi, como sempre, 
aberto e directo. 
JMC - Carlos Alberto Moniz é um 
artista corn “A” maiûsculo. Desta vez, 
deslocou-se a Toronto para participar 
nas celebraçôes do Dia de Portugal, 

corn 22 anos, é actriz e podem vê-la 
neste momento na telenovela “Anjo 
Selvagem”; a Inès toca guitarra clâssi- 
ca muito bem e o Joâo, corn 7 anos, a 
quem jâ ofereci uma bateria profis- 
sional. E fico por aqui em termos de 
creatividade... No caso da Lùcia, 

julguei que ela estaria 
aqui comigo. Nâo foi 
possivel, mas eu terei 
muito gosto de estar 
aqui em Toronto a pas- 
sar o testemunho, 
numa terra onde estive 
pela primeira vez no 
inico dos anos 70. 
Aliâs, jâ foi hâ tanto 
tempo que nem a Torre 
CN, nem o Skydome, 
nem muitos dos mais 
novos que agora me es- 
cutam existiam. E de 
facto para os mais 
novos que gostava de 
dirigir estas palavras: 
vocês têm a respon- 
sabilidade que nos tive- 
mos nos ùltimos anos 

de Camôes e das Comunidades por- 
tuguesas. No entanto, para além de 
ser um grande artista, jâ tem a filha, 
Lücia, a seguir-lhe os passos... 
Carlos Alberto Moniz - Felizmente... 
e ainda nâo sabem do resto da 
histôria. A Lücia estâ agora a lançar 
fi segundo disco, segundo ela entitula- 
do “sixty-seven”, um belissimo disco 
de müsica rock. A Sara, actualmente 

para preservar a nossa 
cultura, as nossas artes 
e a nossa müsica de 
cabeça erguida, nâo 
por obrigaçâo, mas por 
saber que estamos a 

fazer um bem para a nossa terra, para 
a cidade onde vivemos e para a cul- 
tura a nivel mundial. E importante 
termos a noçâo que a globalizaçâo, 
mais do que econômica, é humanisti- 
ca e cultural. 
JMC - Nestas festas do Dia de 
Portugal, cabe-lhe o papel de encerrar 
o espectâculo das festividades, junta- 
mente corn a sua mulher e os müsicos 

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

EXPERIÊNCIA E HONESTIDADE AO VOSSO SERVIÇO 

Estimativas gratis 

Teiyrax; 416-533-2439 

2612 St. Clair Ave. W 
(esquina corn a Jane St) 

Toronto. 0IILM6H4G9 

+ 
Albino da Silva 

22/09/1940-11/06/2002 
Mulher, filhas e irmâo, assim como 
restante familia, informam o faleci- 
mento do marido, pai e irmâo. 
Albino da Silva, natural de Lisboa, 
irmâo do infortunado fadista 
Fernando Silva, falecido dias antes. 
O corpo de Albino da Silva encon- 
tra-se na casa funerâria do 3725 da 
Keele, e o funeral sairâ amanhâ, 
sexta-feira, dia 14, às 09h00, da 
Igreja que estâ à esquina da 
Dufferin e Lawrence, em Toronto. 
Paz à sua aima. 

Fernando da Silva 
03/10/1931 
06/06/2002 

Filhos, irmâos, 
restante familia 
e amigos, par- 
ticularmente, Zé Gomes e Carlos 
Firmino, agradecem penhorados a 
presença de todos os que 
participaram no ültimo adeus ao 
pioneiro do fado no Canadâ, o 
saudoso Fernando Silva. 
Paz à sua aima. 

O Milénio, FPtv e CIRV-fm, 
enviam sentidas condolências à 
familia enlutada e amigos intimos. 
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CLASSIFICADOS 

Precisa-se I hCPEDIEUTtS: para4pessoas 

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

Costureira para mâquinas industrials. 
Tel.:416-533-6258. 

Pessoal para a construçào, corn varias 
posiçôes de trabalho em aberto. 
Tel.:905-761-2135. 

Pessoal para fâbrica de janelas, corn ou 
sem experiência. Contactar John. 
Benevides. Tel.:905-264-0074. 

Cozinheira para churrasqueira. 
Tel:416-538-3363. 

Pessoal para limpeza na area de 
Mississauga. Tel.:905-949-4014. 

Pessoal para escritôrio que falem 
Português e Inglês e superintendentes, 
para a area de Burlington. 
Tel.:416-533-7032. 

Pessoal para limpeza, na area de 
Mississauga. Tel.:416-204-8148. 

Serralheiros corn experiência. 
Contactar Rui ou Mario. 
Tel.:416-604-8711. 

Aluga-se apartamento na area da Caledonia 

e Rogers para casai corn lavandaria e 

estacionamento. Contactar Asdrübal. 

Tel.: 416-783-8012 

Vende-se bom negôcio de pào 

Distribuiçâo de pâo, em Toronto, 

fornecido pela Nova Era. 

300 clientes. 

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

Gaxagem portuguesa précisa 
preparadores para a secçâo de pintura. 

Bom ordenado. Contactem jâ: 

416 604-7000 
Aluga-se também terreno protegido, 

na Caledonia e Castlefield, para 
grandes arriunaçôes de materiais e 

mâquinas. 

ABRIGO CENTRE 
Précisa 

-Secretària/Recepcionista 
2 anos de contrato para pessoa organizada e 
conhecimentos de sistemas de escritôrio. 

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

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

Para as posiçôes mencionadas, o ABRIGO 
CENTRE exige que falem português e 
inglês, que possuam excelente personalidade 
e tenham capacidade de trabalhar 
independentemente ou em équipa. 

Fax: 534-8026 
E-mail: info@abrigo-centre.on.ca 
Envie o curriculo até 24 de Junho. Apenas 
os seleccionados serâo contactados para 
entrevista. 

Pessoas que trabalhem em limpeza por 
conta prôpria, corn experiência e referên- 
cias. Tem de falar inglês. Tel.: 416-359-1600 

Pessoal para tomar conta de pessoas de 
idade. Tel.:416-504-8589. 

Pessoa para fazer companhia a uma senho- 
ra de idade durante a semana das 
ll:00am-4:00pm. Contactar depois das 
5Horas, Tel.:416-633-3734. 

Pedreiros. Tel.: 416-762-5947. 

Ria-se agora.. 
amanhâ pode ser tarde! 
Um sujdto a passar pelo alentejo, verifica que um 

alentejano esta a abrir buracos no châo; outro alente- 

jano, vem a seguir e tapa os mesmos. Perplexo per- 

ante aquilo, peigunta que estâo a fazer. O alentejano 

que abria os buracos, responde de imediato; -A plan- 

tar ârvoresi 

-Plantar àrvores? Mas eu nâo vejo ârvores nenhu- 

mas! O senhor abre os buracos, o seu colega vem a 

seguir e taparos. 

-Atâo o senhor nâo vê que o colega que pôe as âr- 

vores , hoje ficou doente em casa, homem._ 

7 lebre de +/■ 700 gr ; 

0,51 de feijào-branco demolhado ; 
50 grbanha ; 

50 gr margarina ; 

1 cebola grande ; 
Z dentes alho ;1 ramo salsa ; 

1 dl vinho branco; Agua ; Pâo frito ; 

Sal ; Pimenta. 

COflEECÇflO: 
Coze-se o feijào. 

Pica-se a cebola e os dentes de alho. 

Corta-se a lebre em pedaços. 

Leva-se tudo ao lume corn o vinho, 

as gorduras, a salsa, a pimenta eo sale deixa-se a refog 
ar um bocado. 

Junta-se umpouco de àgua, sépara a lebre cozer. 

Quando estiver cozida, mistura-se o feijào. 
Deixa-se ferver um bocado até apurar e serve-se corn pào 

frito. 

Sobremesa: 

BolodeQiiija 
InCREDIEflTES: 

10 ovos, 
150 grs de açûcar em pô 

manteiga amolecida 
amêndoas peladas e raladas 

140 " " de chocolate de culinària baunilha, 

um "pôsito" 

1 châvena (de leite) (generosamente) de licor de 

ginja 

(eu ponho da de Ôbidos) 
Ginjas(para rechear o bolo) 

(OflEECCflO: 
Bato as gemas corn o açûcar, junto a manteiga 

amolecida e bato novamente aos poucos vou pondo 
as amêndoas e o chocolate raspado 

Bato as claras em castelo e ponho um pôsito de 

baunilha 
Deito a massa numa forma alla, e grande que 

tenho, untada e polvilhada, corn manteiga e farin- 

ha respectivamente e leva ao fornojâ aquecido 
cerca de meia hora + ou - 

Desenformo, e deixo arrefecer! 
Corto 0 bolo o mais possivel ao meio 
Rego as 2 partes corn licor de ginja e coloco ginjas( 

sem caroço) ,mas estas numa sô parte do bolo (às 
vezes ponho camada da chocolate da cobertura, e 

uma de natas, ou chantilly ) e entào uno-as (fica 

mais bonito e rico, pois as fatias ficam corn choco- 
late ginja e natas, nem lhe contoü!) 

Depois de unido, cubro o bolo corn o 
chocolate,150grs,que amoleço em banho-maria, 

misturo o açûcar em pô. 

Forajâ do lume junto a manteiga e 3 colheres de 

sopa de licor de ginja, misturo bem ,barro o bolo 

de seguida 

E muito bom digo-lhejâ. 

IScmi K-4petite! 
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A Escola, o Sistema e os Nossos Anseios 
0 lugar do Inglês no novo 
Curriculo do Ontario 
Apos uma pausa de duas semanas 
nos documentes curriculares, em- 
bora sempre para abordar um aspec- 
to da educaçâo. Desta feita, vamos 
retomar a disciplina de inglês a 
nivel secundârio. O aspecto de in- 
glês como segunda lingua jâ foi 
abordado e também dissemos que 
a apresentaçâo do mesmo dépende 
da forma como cada escola decide 
implementâ-lo. O que diz o novo 
documente sobre esta disciplina? 
A participaçâo na sociedade e no 
mundo do trabalho, sobretudo no 
século XXI, dépende do conheci- 
mento do inglês. O novo curricu- 
lo do Ontario apresenta um pro- 
grama desafiador da mais alta 
qualidade, um programa que re- 
conhece a importâneia primordial 
da lingua e da literatura na apren- 
dizagem e no quotidiano. Ao 
mesmo tempo que corresponde a 
estas exigêneias, este curriculo tem 
a preocupaçâo de preparar os 
alunos para o novo teste de litera- 
cia, obrigatôrio pelo governo do 
Ontario. Finalmente, o terceiro 
objective a que se propôe este novo 
curriculo em relaçâo a esta disci- 
plina, baseia-se em desenvolver o 
gosto pela leitura e pela escrita 
para o reste da vida de cada indi- 
viduo. 
A lingua esta na base do pensa- 
mento, da comunicaçâo, da ex- 
pressào e da aprendizagem. O 
aluno tem necessidade de obter 
conhecimentos de literacia para 
poder absorver e compreender as 
ideias e a informaçâo que lhe sâo 
transmitidas, para analisar e 
pesquisar mais profundamente em 
areas de estudo e do seu interesse, 
para se expressar claramente e 
para demonstrar o seu conheci- 
mento. Assim sendo, este conheci- 
mento de inglês é necessârio para 

^ o ensino superior e, eventual- 
mente, para o mundo do trabalho. 

Os alunos que se preparam para o 
ensino superior devem desenvolver 
estes conhecimentos para que pos- 
sam desempenhar corn sucesso o 
trabalho académico que lhes é pedi- 
do na universidade e no “college”. 
Para além deste aspecto, é impor- 
tante realçar que o curriculo réser- 
va uma parte desta disciplina para 
a area do comércio e da indüstria, 
uma vez que é uma das areas em 
constante mudança. 
A literatura é um elemento funda- 
mental para a identidade e para a 
cultura de um pais, sobretudo 
quando esse pais é fundamental- 
mente multicultural. Conforme 
vâo lendo, os alunos tem a oportu- 
nidade de reflectir sobre a va- 
riedade e a riqueza literâria do 
pais e da lingua, dos textos infor- 
mativos e dos mass media. Corn o 
estudo de vârios estilos literârios, 
de periodos histôricos e de cul- 
turas, os alunos podem explorar 
varias possibilidades a nivel pes- 
soal e social. Através do estudo da 
literatura, o aluno esta a melhorar 
a capacidade de utilizar os conhec- 
imentos linguisticos como um in- 
strumento efectivo para a anâlise, 
a expressâo e a comunicaçâo. 
Até este momento, apenas va- 
lorizamos o inglês como disciplina. 
Porém, nâo nos podemos esquecer 
da sua importâneia nas outras dis- 
ciplinas. Por vezes os pais sâo in- 
formados, quer por escrito, quer 
em conferêneia corn professores e 
directores escolares, que o inglês é 
uma disciplina que abrange o cur- 
riculo (across de curriculum), em- 
bora nâo saibam exactarnente o 
que este termo significa. E muito 
simples; sendo o inglês uma lingua 
de comunicaçâo, é portanto a lin- 
gua utilizada para se ensinar qual- 
quer disciplina, como, por exemp- 
lo, o português é utilizado em 
Portugal, o francês em França e 

CARGA GERU PARA 
TODO 0 PORTUGAL 
RECEBENDQATé6DEJULHO 

Eco AÇOR VlAGENS 
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 

' EXGURSAO AO SAHTO CmSTB E FATIMA 

- VIA6ENS PARA PORniCJU 

- OiriROS DESnNOS 

ESPECIAI DA SEMANA 
- CUBA 

Tudo incluido desde $520“° + Tax 
Sô aviâo ®380.“+ Tax 

Ontario Registration number 0422D76I 

assim sucessivamente. 
Como se aplica este con- 
hecimento? Vejamos: em 
ciências naturais e biolo- 
gia, o aluno tem que de- 
screver investigaçôes, 
registar por escrito as 
observaçôes de uma experiência e 
apresentar os resultados da mesma 
ao professor e, por vezes, â turma. 
Em histôria, debatem interpre- 
taçôes sobre acontecimentos im- 
portantes do passado. Em estudos 
sociais, terâo que saber organizar 
uma entrevista, por exemplo, 
assim como em matemâtica tem 
necessidade de compreender e ex- 
plicar os problemas que sâo apre- 
sentados. Em qualquer um dos exem- 
plos acima mencionados, o conhe- 
cimento de uma lingua, no nosso 
caso o inglês, ajuda o aluno a 

aprender a matéria rela- 
cionada corn cada disci- 
plina, a comunicar corn 
mais facilidade e precisâo 
e a compreender o fun- 
cionamento da prôpria 
lingua. 

O novo curriculo para inglês, como 
jâ foi dito anteriormente, esta divi- 
dido em dois grandes grupos; 
graus 9 e 10 e graus 11 e 12. 
Continuaremos a abordagem desta 
disciplina noutros artigos, uma vez 
que existem mais alguns por- 
menores que os pais deverâo con- 
hecer. Até lâ, nâo se esqueçam que 
as escolas secundârias estâo na ul- 
tima semana de aulas. E impor- 
tante encorajar os filhos a estudar 
para os exames, ao mesmo tempo 
que devem dar-lhes tempo para o 
fazer. Boa sorte para todos. 

Camunicados 
-A Irmandade do Divino Espirito Santo, de Brantford, realiza as lestas em louvor 
do Espirito Santo, nos dias 14, 15 e 16 de Junho, no Civic Centre de Brantford. 
Dia 14, bençâo do pâo e do vinho. Sâbado, Distribuiçâo das Pensôes em Brantford, 
Cambridge, Simeoe e arredores e, às 20h00, variedades corn o "Duo Sàolindas" e 
baile com o TropicaT2000. 
Domingo, dia 16, às llhOO, Cortejo corn saida do Farmers Market para o Civic 
Centre. Às 12hoo, 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. 
Depuis, Sâbado, dia 15, Bençâo 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. 

Sabado, dia '15 
-"Dia do Pai" na Casa das Beiras. Jantar e Baile corn o conjünto "3+2" , 
Info: 416 604-1125. 
-"Dia do Pai" no Clube Português de Oshawa, com jantar e mùsica para dançar. 
Info: 905- 728-9018. 

□omingo, dia 1 6 
-Sessâo de Esclarecimento sobre a meüior forma de investir em Portugal, dirigida 
por Jorge de Jesus, Director-Geral de vendas do Hotel Paraiso-Albufeira, por ini- 
ciativa de Bento's Travel. Esta sessâo terâ lugar na Casa do Alentejo, às IShOO. 
416-588-2000. 

Quinta-feira, dia SO 
-Celebraçâo dos 65 anos da Parôquia de Santa maria dos Anjos. 
Informaçôes; 416 532-4779. 

Sâbado, dia SS 
-Baile de Sâo Joâo, no Arsenal do Minho de Toronto, corn sardinhada e caldo 
verde, e muita mùsica. 
-Baile de Sâo Joâo no PCCM, corn o conjünto Jovem Império. 
-Peça de teatro "Yes, I Can!", às 22h00, no PCC Mississauga. 
-Festas populares de Sto. Antonio e de S. Joâo no Madeira Park. 

Domingo, dia S3 
-Grande Piquenique do Vasco da Gama F.C. de Hamilton, no Serbian Trinity 
Community Center (Guyatt e Binbrook). Abertura às 08h00. 
Folclore, futebol, jogos, baile e sardinhas para todos. 
Info; 905 527-5708. 
-Continuaçâo das festas populares no Madeira Park. 
-Piquenique da Associaçâo Cultural do Minho no Ukranian Park, na Hwy 7 a 
Oeste de Georgetown. Folclore e cantadores ao desafio do Canadâ e USÀ. 
Muita animaçâo à minhota. Info: 416 654-4442, ou 261-1396. 
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MISCELâNIA 

www. 
SITES DA SEMANA 

CRIANÇAS 
wvTw.creatingmusic .com 
Apesar de o dia da criança jâ ter passade, nunca 
é tarde para descobrir mais um site educative 
para censultar cem es seus filhes. A müsica e e 
entrenimente sàe es ingredientes necessaries 
para que es mais neves tirem daqui e melher 
preveite educative para além de um grande diver- 
timente. 

SPiDERMAN 
www.spiderman.sonypictures.corn 
Tude sebre e lendarie filme de Homem-Aranha 
pede ser cenhecido aqui: a histéria e e que passa 
per detrâs das redagens. Para além diste, adquira 
es predutes relacionades corn e SpiderMan: jegos, 
teques de telemével, screensavers e eutres 
icônes. 

COMUIMICAÇÂO FIGO LIVROS 
www.ics.pt 
O Institute de Comunicaçào Social tem a partir de 
agora um novo site. Para os profissionais da 
comunicaçào social este site disponibiliza-lhe 
varias rubricas, nomeadamente media, legislaçâo, 
registos, incentives e o Palâcio Fez. Saiba o que 
é precise para registar érgàos de comunicaçào 
social. 

http://luisfigo.hihome.com 
Um site dedicado ao "melher jogador do mundo", 
produzido per um fiel grupo de fâs sul-coreanos. 
Uma impressionante homenagem ao jogador 
português onde se pede encontrar um historial 
complete da sua carreira em clubes e pela 
selecçâo. 

www.themodernword.corn 
Biografias, imagens, cn'ticas e muito mais é o que 
vai encontrar no The Modem Word, um site que 
explora os trabalhos literàrios dos escritores do 
século XX. Jorge Luis Borges, Thomas Pynchon 
e Philip K. Dick sâo alguns dos exemples. 

Jovem desGobre segredos militares dos EUA 
Um jovem austriaco de 17 anos descobriu por acaso na Internet segredos militares norte-americanos que 
continham pormenores sobre o acordo de desarmamento assinado entre a Russia e os Estados Unidos a 24 
de Maio, anunciou o tablôide Kronenzeitung na sua ediçâo. 
Robert, originârio de Viena, "nave- 
gou no seu computador para procu- 
rar paginas da Internet intéressantes 
que se referem a informaçôes mi- 
litares novas", indicou o jovem, 
segundo o Kronenzeitung. 
"De repente, apareceram no meu ecrâ 
paginas de documentos do 
Ministério da Defesa norte-ameri- 
cano corn a indicaçâo da escala de se- 
gurança mais elevada", explicou 

Robert ao jornal, austriaco que su- 
blinha que o Jovem descobriu por- 
menores sobre o recente acordo de 
desarmamento americano-russo assi- 
nado pelos présidentes George W. 
Bush e Vladimir Putin. 
"Nestes artigos o assunto era redes 
satélites, sistemas de vigilância e 
hangares para os foguetôes nucleares", 
afirmou Robert segundo o jornal. 
Alguns minutos depuis desta des- 

coberta, um agente do FBI (serviço 
de segurança norte-americano) tele- 
fonou a Robert a partir de 
Washington para lhe perguntar se 
tinha visto estes documentos secretos. 
Depuis desta conversa, Robert, cheio 
de medo, telefonou à policia austria- 
ca para lhe dar conhecimento da sua 
insôlita descoberta, acrescentou o jor- 
nal. 
Très policias austriacos vieram de- 

pois ao apartamento do jovem 
vienense para "lhe fazer imensas per- 
guntas". 
Recorde-se que o tratado assinado na 
cidade norte-americana de 
Washington pelos présidentes 
Vladimir Putin e George W. Bush 
prevê uma reduçâo de dois terços dos 
arsenais nucleares dos dois paises - re- 
duzindo-os a 1700 e 2200 ogivas até 
2012. 

Juizes chumbam lei 
da pornografia na net 
As autoridades 
americanas estâo 
preocupadas corn a 
pornografia na 
Internet e corn a 
forma como esta pode 
perveter a mentali- 
dade das crianças. 

Nesse sentido, o Congresso aprovou, 
hâ cerca de um ano, uma lei que pre- 
venia a exposiçio dos mais novos a 
este tipo de conteùdos considerados 
para "adultos". Lei que foi agora 
chumbada por très juizes fédérais. 
O chumbo da lei Children’s Internet 
Protection Act deve-se ao facto de 
estes filtros, colocados nos sitemas 
para barrar o acesso a conteùdos 
pornogrâficos, impossibilitarem tam- 
bém o acesso a outros sites que nâo se 
dediquem à difusâo de pornografia. 
Uma medida que pode constituir uma 
violaçâo da Primeira Emenda. 
Este caso espelha o jâ tâo conhecido 
conflito existente et>tre, por um lado, 
o direito à livre expressâo e, por 
outro, o desejo de protéger as crianças 
do acesso a obscenidades e infor- 
maçôes imprôprias para a sua idade. 
A lei Children’s Internet Protection 

Act é fruto da preocupaçâo sentida 
por pais e pedagogos, e por outros 
sectores da sociedade em gérai, relati- 
vamente ao modo como a Internet é 
consultada pelos mais novos e como 
pode ser um meio de canalizaçâo de 
informaçâo obscena. Para além dos 
dados e informaçôes que difundem, 
sejam eles fotografias ou textos, as 
autoridades temem que, nestes sites, 
as crianças sejam aliciadas por even- 
tuais pedôfilos e pessoas sem es- 
crüpulos para a prâtica destas acçôes. 
Na fudamentaçâo da sua decisâo, os 
juizes alegam que os adultos que es- 
tariam interessados em consultar 
estes sites cujo acesso séria vedado âs 
crianças perderiam o seu direito ao 
anonimato uma vez que, para 
poderem a eles aceder, teriam de 
pedir permissâo. Um direito conside- 
rado fundamental para que quem se 
dedica à consulta deste material. 
Esta tomada de posiçâo dos juizes 
fédérais é encarada como uma vitôria 
pela American Library Association e 
pela American Civil Liberties Union, 
que nâo consideram os filtros nem a 
ünica, nem tâo pouco a melhor, 
forma de protéger as crianças nesta 
matéria. 
Pelo contrario, argumentam, cons- 
tituem uma falsa noçâo de segurança 
quando, na realidade, isso nâo acon- 
tece. 

Em qualquer época 
do ano procure 
todas as mobdias 
para o seu lar em: 
  ^/FLinuelï da JSiûoa 

Oualidade 

Originaiidade 

Oom gosüo 

Bons preços 

VISITE JA A ARTNOVA FURNITURE PIUS 

üJUJJi ilJJJ ïiiyUJJiJJ 
416-53S-1 133 
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Noite Cutural Cirv fm, 88.9 no Skydome 

îmÆustàqnio entregando os 40 mil dôlares a Paul Go^ny 

ÏMiguet, Carlos César e Tony Dionisio corn as boUts de hmehaU rom que jogaram Os arremessos de CarUrnCésar e Tony Dionisio 

Nclade do Prcco 

Nâô percam 
esta oportu- 
nidade de 
aquirir as 

mais variadas 
pedras por 
metado do 
preço e, em 
certes casos, 
ainda menos. 

” ^ iàMùo,ûiav. • 
José Melo, 
proprietàrio 

de Melo 
Landscaping, 
hâ mais de 25 

anos ao 
serviço da 

Comunidade, 
realiza 

Sàbado, dia 
15, a grande 
venda annal 
de pedra por 
METADE DO 

PREÇO! 

José Melo e famüia na inauguraçâo da Pedra Urso no Parque de Schomberg 

VisUem Melo Landscaping no 160S Sciiombcrt na Highway 27, entre a Highway 9 e a King Side Road, Oniârio 

Informaçôes: 905 939-7757 
905 939-2749 
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Sporting conuoca 
eleiçôes antecipadas 
para 12 de Julho 

Ponta-de-lança hüngaro 
Fehér: 
idà nada tenho a ver corn o 
F.C. Porto)) 
Fehér, o avançado hüngaro, continua no centro 
da noticia. O litigio que o jogador mantém com 
o F.C. Porto promete durar, corn o clube azul e 
branco a apresentar na Liga provas que os res- 
ponsâveis portistas consideram esclarecedoras 
em relaçâo à suposta renovaçâo do contrato pro- 
posta pelos dragôes. 
Em declaraçôes, num contacto telefônico para a 
Hungria, onde o ponta-de-lança se encontra a 
gozar férias, Fehér garantiu que esta «tranquilo», 
nâo temendo as consequências de todo este pro- 
cesso. «O que sei é que quero resolver o meu fu- 
turo. Jâ nâo tenho nada a ver corn o F.C. Porto. 
Termine! o meu contrato e a o senhor José Veiga, 
pessoa em quem confio a cem por cento, esta a 
tratar do meu futuro». 

O ponta-de-lança acrescentou que, por estar em 
férias, «nem sequer» tem lido jornais. «O Porto 
apresentou provas? Nâo sei, nâo faço ideia, sin- 
ceramente. O que sei é que estou de férias e que 
nada mais tenho a fazer nas Antas», reforçou o 
futebolista hüngaro. 

«Benfica? Nâo confirmo nem desminto» 

A posiçâo do F.C. Porto neste processo passa por 
reivindicar direitos sobre o atleta. O contrato que 
liga Fehér aos azuis e brancos termina dentro de 
dias, mas os azuis brancos garantem que en- 
viaram cartas registadas para o jogador, notifi- 
cando-o sobre a renovaçâo do contrato. Se tal 
vier a ser confirmado, o jogador, afinal, nâo es- 
tarâ a custo zero, sendo que o F.C, Porto terâ 
mesmo direitos pela formaçâo, dada a idade de 
Fehér. 

No caso de a Liga dar razâo ao F.C. Porto, re- 
conhecendo que os portistas apresentaram a reno- 
vaçâo atempadamente, quem quiser contratar 
Fehér, em Portugal, poderâ ter que pagar uma in- 
demnizaçâo na ordem dos très milhôes de euros. 
Um cenârio que poderâ ser muito prejudicial 
para uma eventual transferência de Fehér para o 
Benfica. Mas o jogador nâo estâ preocupado: 
«Nem quero pensar nisso. Como disse, agora 
estou de férias e estou tranquilo em relaçâo ao 
que se estâ a passar. Quero ir para um bom 
clube, nâo sei se em Portugal ou se no es- 
trangeiro. Benfica? Nâo confirmo nem desminto. 
Esperemos pelos prôximos dias...» 

O Sporting anunciou esta terça-feira a data das 
eleiçôes para os ôrgâos sociais: 12 de Julho. O anüncio 
foi feito por Dias da Cunha, présidente do clube, e 
Miguel Galvâo Teles, présidente da Assembleia Gérai, 
depois de uma reuniâo do Conselho Leonino. 
«Os ôrgâos sociais do Sporting fizeram renuncia 
colectiva corn vista à realizaçâo de eleiçôes anteci- 
padas», declarou Miguel Galvâo Teles ao final da 
tarde. 
Dias da Cunha substituiu José Roquette na presidên- 
cia do clube em Julho de 2000, depois deste ter re- 
nunciado o cargo. Galvâo Teles fez questâo de ex- 
plicar que a substituiçâo foi um processo nos termos 
dos.estatutos do clube, uma vez que Dias da Cunha 
era o vice-presidente dos «leôes» e tomou assim o 
lugar do présidente. No entanto, «sempre houve cons- 
ciência de que a substituiçâo decorreu muito longe do 
fim do mandate» e, por isso, justificam-se as eleiçôes 
antecipadas, jâ que José Roquette tinha iniciado o 
novo mandate em 1999. 
Galvâo Teles explicou, ainda, as razôes da escolha 
desta data: por estar compléta a subscriçâo de acçôes 
da SAD do clube e por ser a altura do defeso, ou seja, 
hâ tranquilidade. 
Dias da Cunha vai recandidar-se e jâ tem definido o 
projecto para os prôximos quatre anos: «Continuar o 
trabalho que o dr. Roquette iniciou hâ sete anos. Nos 
prôximos quatre anos, o endividamento global , do 
Sporting serâ reduzido no orçamento na ordem dos 
17 milhôes de contos», explicou, sublinhando que sâo 
«nümeros bastante confortâveis». O actual présidente 
garantiu ainda manter a maior parte das pessoas que 
fazem parte da actual direcçâo na sua lista de recan- 
didatura e continuar a apostar no profissionalismo 
dos funcionârios do Sporting, caso seja eleito. 

INFORMAçOES: 

416.537.1088 

Est^es radios est:âo 
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. 

*Plus 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 

Sylvania 
Portable Radio / 

CassetteAM/FM /SCMO 

*60.""* 

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

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

FESTIVAL PORTUGUES CANAL 
ISO 84 HORAS POR DIA 

Panasonic RK-D13 
*160.""* 

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

Panasonic RX-FS430 
Stereo Radio/Cassette Recorder 

*125.""* 

General Electric 
*55.*” 
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Depois de 78 jogos e 56 
golos Mundial 2002: 
BaUstuta dû adeus à 
Argentina 

Gabriel Batistuta confirmou esta 
quarta-feira que o Suécia-Argentina 
foi O ultimo jogo corn a camisola da 
selecçâo. Despede-se o melhor mar- 
cador argentino, onze anos depois da 
estreia, frente ao Brasil. 
As recordaçôes ficam para mais 
tarde. Para jâ, Batistuta disse apenas 
o ôbvio. «Foi o meu ultimo jogo pela 
selecçâo argentina e é claro que teria 
preferido um outro final», afirmou o 
jogador da Roma, substituido por 
Crespo um ininuto antes do golo da 
Suécia. 
Para trâs ficam onze anos de grandes 
exibiçôes e muitos golos, que trans- 
formaram Batistuta no mais afinado 
dos argentinos. Em 78 jogos pela se- 
lecçâo obteve 56 golos, um nûmero 
impressionante. 
A histôria feliz de Batistuta começou 
a> 11 de Março de 1991 e logo frente 
ao Brasil, numa partida amigâvel dis- 

putada em Coritiba. Dessa vez mar- 
cou Caniggia, um dos melhores ami- 
gos de Batigol. 
Corn Alfio Basile, e mais tarde 
Passarella, a Argentina arrancou para 
uma série de ouro, 33 jogos sem der- 
rota, embora esta geraçâo tenha 
ganho apenas uma competiçào, a 
Copa América, precisamente em 91. 
Em 1994 Batistuta esteve no seu 
primeiro Mundial e viu a selecçâo ser 
liquidada pelo «caso» de doping de 
Maradona. Em 98 a équipa voltou a 
ficar pelo caminho e desta vez, no ter- 
ceiro Campeonato do Mundo de 
Batigol, até a primeira de fase foi de 
mais. 
Apesar do desastre colectivo, o 
avançado da Roma somou o décimo 
golo em fases finals de Mundiais, um 
numéro sô ao alcance da elite de 
avançados. O argentino estarâ sempre 
entre eles. 

3iÛ0. cstzas Martial Arts 

Valter Silvestre, 
o Mestre de 
Artes Marciais 
da comunidade 
portuguesa 

1743 St. Clair Ave. 
576 Rogeis Rd. • Xeell/Rogere 

Silvestre’s 
Martial Arts 

val estar présente 
no Summerfest 2002 

da Cirv radio nos 
dias 15 e 16 de Junho. 

416o656o5554 
416>534>5497 

Sinn-SESEGIII. 
EH IM FIIIU FiSIM E HENHL 

Suécia e Inglaterra 
nos oitavos de final... 

Argentina eliminada do 
Mundial 

A Suécia e a Inglaterra apuraram-se na quarta-feira para os oitavos- de- 
fmal do Campeonato do Mundo de futebol de 2002, ao terminarem nos 
dois primeiros lugares do Grupo F, tendo a Argentina, terceira classifica- 
da, sido afastada. 
A Suécia venceu o grupo, corn cinco pontos, ao empatar a um golo na ul- 
tima jornada corn a Argentina, uma das grandes candidatas ao titulo, en- 
quanto a Inglaterra foi segunda, também corn cinco pontos (mas menos 
golos marcados), ao empatar a zero com a Nigéria. 
Corn o afastamento da Argentina (quatro pontos), encontram- se jâ elimi- 
nadas do Mundial2002 da Coreia e Japâo duas das grandes candidatas ao 
titulo, depois de a França, campeâ europeia e mundial, ter sido quarta e 
ultima classificada do grupo A. 
Nos oitavos de final, a Suécia vai defrontar, domingo, o Senegal, segundo 
do grupo A, enquanto na véspera a Inglaterra joga corn o vencedor do 
grupo A, a Dinamarca. 

Mundial2002: 
Celapse da França e uma 
Alemanha que nâe fallia 
Incapaz de marcar um ünico golo em 
très jogos, a França deixou sem gloria 
o campeonato do Mundo de futebol, 
apôs nova derrota, desta vez frente à 
Dinamarca (2-0), em Incheon (Coreia 
do Sul). 
Este colapso, comparâvel ao do Brasil 
em 1966, contrariou os prognôsticos 
do grupo A e permitiu à Dinamarca 
qualificar-se para os oitavos-de-final 
na companhia do Senegal, um sur- 
preendente estreante, que resistiu à 

recuperaçâo do Uruguai (3-3), depois 
de chegar ao intervalo a vencer por 3- 
0. 

O detentor do titulo, a França, e um 
antigo campeâo do Mundo, o 
Uruguai (1930 e 1950), ficaram assim 
eliminados, no dia em que a 
Alemanha salvou a honra do "clube" 
dos campeôes, qualificando-se junta- 
mente corn a Repùblica da Irlanda, 
no grupo E. 

UEFA avalia Alvalade 
Uma delegaçâo da Comissâo de 
Estâdios da UEFA visita nos prôxi- 
mos dias o Estâdio José Alvalade para 
avaliar a possibilidade de receber na 
prôxima temporada os jogos da Liga 
dos Campeôes. 
A intençâo dos responsâveis do 
Sporting passa por continuar a re- 

alizar jogos em Alvalade mas corn a 
nuance de, devido à construçâo dos 
acessos ao novo estâdio, uma parte do 
«velhinho» Alvalade ter de ser demo- 
lida. 

Desta forma o estâdio terâ de ser vis- 
toriado pela UEFA. 
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Portugal 4 Polonia O 
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nâo hâ mau tempo no Canal 

do tinha dado no jogo-estreia corn os 
EUA. E nâo me venham corn as tretas 
dos "bestas e bestiais", como defendeu 
O seleccionador Antonio Oliveira. 
Quando se joga "mal e porcamente" e 
O treinador faz mudanças mais desas- 
trosas que o prôprio jogo, temos o di- 
reito e obrigaçâo de apontar esses fac- 
tos, do mesmo modo que se deve elo- 
giar quando as coisas correm à medi- 
da da dimensâo da prôpria équipa e 
dos anseios de todos. Amen! 
Agora, corn "o Canal sem mau 
tempo" e Pauleta de pé afinado, é 
andar para a trente e deixarem-se de 
recriminaçôes e pieguices à portugue- 
sa. Os coreanos sâo pequenos mas 
raçudos. Cuidado! 
Jâ tivémos em Inglaterra uma 
"boa" experiência. Mas, em 
Inglaterra, tinhamos Eusébio e 
Ca., nâo foi "missâo impossivel" 
dar a volta por cima. E, agora? 
Serâ que vamos ter o Figo e o Rui 
Costa a 100%, mais o Sérgio 
Conceiçâo, para dar apoio a 
Pauleta e Nuno Gomes? Se assim 
for, passamos concerteza, mesmo 
que os périclitantes Baia, Jorge 
Costa e Fernando Couto... se man- 
tenham na équipa! 
E preciso ter em mente que as se- 
lecçôes favoritas para este 
Mundial Coreia/Japâo'2002 

França e Argentina- jâ fora â vida! 
E, recorde-se, Espànha e Suécia, estâo 
a mostar capacidade de finalistas. 
Quem diria... 
Claro, Brasil, Alemanha, Inglaterra, 
ainda la andam e, deles, tudo se pode 
esperar. 
Eu, apôs ter visto pelas ruas de 
Toronto, policias a conduzir os seus 
carros "To Serve (CIRV) and Protect", 
esvoaçando as bandeiras de Portugal, 
acredito que "Se Deus é brasileiro", 
aposto que a "Policia é portuguesa"! 
E como o campeonato mundial é câ 
na terra, talvez a policia nos ajude 
mais... 

JMC 

Odia de Pauleta aconteceu. Très caminho â recuperaçâo da Selecçâo 
golos trente â Polonia abrirarm de Portugal que tâo mâ conta do reca- 

A cerveja da comunidade 

Para todos os seus eventos ou ocasiôes espe- 

cias, contacte Bob Raposo para o ajudar a 

tratar de tudo o que précisa 

(416) 248-0751 

Orgulhoso de ser 

Português. 

i 
f 

Apresentamos o Bob Raposo. 

O Bob trabalha e diverte-se na 

comunidade Portuguesa. 


