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Em conferência de imprensa, quarta-feira 
à tarde no Consulado Geral de Portugal 
em Toronto, o Cônsul-Geral Dr. Joâo 
Perestrello e, o Présidente da ACAPO,Joe 
Eustaquio, oficializaram a noticia de que o 
Primeiro Ministro, Dr. José Manuel 
Durâo Barroso, jâ nào cumpria a visita 
programada a Toronto, para participar no 
Jan tar de Gala da Semana de Portugal e 
homenagem aos PIONEIROS portugue- 
ses, e na Parada do Dia de Portugal. 
Durâo Barroso "desviou-se" de Toronto, 
mas mantém a sua visita a Washington, 
Newark (USA) e Ottawa (Canada). Tudo 
porque a Organizaçào Mondial de Saùde 
reinstaurou Toronto no elenco dos locals 
de rlsco em razâo da Sindroma de 
Pneumonia Atipica. 
Por termos de fechar esta ediçâo de O 
Milénio, daremos mais pormenores na 
prôxima ediçâo. 

O tempo nâo tem estado 
propicio a "aventuras" no 
eirterior. Mas, felizmente, 
no sàbado, dia 24 de 
Maio, o rei Sol resolveu 
fazer a sua apariçâo para 
aquecer e dar mais brilho 
ajusta homenagem feita 
aos PIONEIROS por- 
tugueses no Madeira 
Park, numa realizaçâo da 
Comissâo dos 50 Anos do 
Canadian Madeira Club. 
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sem vértebras 

Andamos de desencanto em desencanto... 
Nào nos bastava a tristeza de termes um pequeno 
mimero de pessoas contaminadas com o virus SA.R.S.- 
Pneumonia Atipica, com o respective drama de mortes 
e luta pela sobrevivência nos Hospitais e, paralelamente, 
a "guerra" dos cientistas para isolar o virus e procurar 
afincadamente a forma de o combater, e logo nos calhou 
em sorte querer condignamente homenagear os PIO- 
NEIROS com convidados de luxe vindos de Portugal. 
50 anos de lutas, que merecem o nosso respeito. 
Mas, de boas intençôes esta o Zé farto e, corn a primeira 
"epidemia de noticias alarmantes" em Portugal sobre a 
SARS, pimba!, começaram os convidados a dar o "sim" 
por "talvez" e, finalmente, o "nâo", que deitou por terra 
parte dos nossos pianos... 
Recordo-me de que o Dr. Alberto JoàoJardim deu-nos a 
esperança de nos visitar no 13 de Maio de 2003 mas, 
acabou por nâo poder vir, nem ninguém do Governo 
Regional da Madeira teve disponibilidade. A jovem pre- 
miada fadista Mariza, também adiou os sens concertos 
para altura mais conveniente. Os componentes da 
Estudantina Madeirense também se recusaram a parti- 

cipar nas nossas festas, apôs compromisso. E, ainda hoje 
(dia 23 de Maio), recebi a "novidade" de que o Rancho 
das Rendilheiras do Monte, Vila do Conde, também se 
recusou a nos visitar e a participar na Semana de 
Portugal, integrada nas comemoraçôes dos 50 anos ofi- 
ciais da chegada dos portugueses ao Canada. 
Um desencanto total. 
Até à vinda ( de 10 a 15 de Maio de 2003) do Dr. Martins 
da Cruz, Ministro dos Negôcios Estrangeiros e das 
Comunidades Portuguesas, assim como do Dr. José 
Cesârio, Secretârio de Estado das Comunidades 
Portuguesas e do Secretârio Regional da Educaçâo e 
Saùde dos Açores, Dr. Alamo de Meneses, ainda admiti 
o receio e o evitar partir ao encontre de possiveis e 
irreparâveis responsabilidades. Mas, depois da atitude 
de confiança e solidariedade do Ministro, do Secretârio 
de Estado e do Secretârio Regional, fiquei deveras 
desapontado e mais desencantado corn a atitude do 
grupo folclôrico. 
Serâ que ainda vamos ter mais desistências? 
Queriamos oferecer o mais e o melhor aos PIONEIROS 
portugueses -eles tudo justificam-, mas "pelo andar da 

carruagem" vamos acabar corn a prata da casa. 
E, acredito, nâo ficariamos a perder como muitos 
poderâo pensar. Temos artistas nos mais variados cam- 
pes, cheios de talento e corn vontade em contribuir para 
a festa. 
E, se calhar, os nossos PIONEIROS ficariam mais 
felizes e gratos se a homenagem lhes for prestada por fil- 
hos e netos, sens e dos sens velhos companheiros. Resta- 
nos a esperança de que o Primeiro Ministro de Portugal, 
o Dr. Durâo Barroso, nâo faite â Gala da Semana de 
Portugal, dia 6 de Junho de 2003. Para desencanto jâ 
bastam as "negaças" chegadas até câ. Espero também 
que o Zé Cid e sua banda nâo percam a viagem até 
Toronto... 
Mas, SÔS ou BEM ACOMPANHADOS, as festas dos 
nossos PIONEIROS e da SEMANA DE PORTUGAL, 
vâo até ao fim e, quem sabe?, talvez melhores que 
nunca. 
O homem pôe e Deus dispôe! 
Até parece que adivinho... 

JMC 

Tu Cfl Tu Lfl-^ 
Olà, olà, minha gente! 

De festa em festa, câ vamos cantando e 
rindo... 
Espero que continuemos assim por 
muitos anos e bons. O que leva desta 
vida "é o que se corne e o que se bebe, 
ai, ai...". 

Depois da festa de homenagem aos Pioneiros Portugueses 
no Madeira Park e descerramento de uma lâpide come- 
morativa, sâbado, dia 31, o Canadian Madeira Club 
comemora os seus 40 anos de existência, homenageando 
de novo os Pioneiros, desta feita os Pioneiros madeiren- 
ses, que chçgaram em 2 de Junho de 1953. 
Jantar, entrega de medalhas aos Pioneiros e... muita, 
muita alegria! 
Parabéns, madeirenses! 

O Consulado Gérai de Portugal em Toronto informa que 
o Departamento de Lingua e Cultura Portuguesa da 
Universidade de Lisboa vai continuar a manter os CUR- 
SOS DE VERÀO (Julho, Agosto e Setembro) e o Curso 
Anual, do proximo ano lectivo 2003/2004. Sobre este 
assunto e outros ligados a diferentes cursos -Lingua 
Portuguesa, Cultura Portuguesa, Estudos Portugueses, 
Didâctica do Português Lingua Estrangeira (PLE)- podem 
consultar os serviços consulares ou directamente para; 
Universidade de Lisboa 
Faculdade de Letras 
Departamento de Lingua e Cultura Portuguesa 
Alameda da Universidade 
1600-214 Lisboa, Portugal 
Telefone: 011 351 217 816 150, ou pelo Fax: OU 351 217 
937 625, ou pelo correio electrônico; 
dep.lingcultport@mail.fl.ul.pt 

A Comissâo de Festas do Espirito Santo de Mississauga 
inicia Sâbado, dia 31 de Maio, a sua caminhada final corn 
a grande Festa dos Criadores, na Tomken Arena, 4495 
Tomken Road, em Mississauga. Abertura corn o Bodo de 
Leite corn o pezinho e cantores dos EUA, Montreal, 
Toronto, etc. Carros alegôricos e outras surpresas, corn 
inicio ao meio-dia. Haverâ BBQ, sardinhas, frangos, e 
muito mais. Müsica corn o conjunto Mexe-Mexe. 
Depois, no fim-de-semana, dias 13, 14 e 15 de Junho, 
bençâo da carne, pâo e vinho, na Igreja de Cristo Rei, âs 
19h00, e levantamento das pensôes. No Sâbado, dia 14, âs 
16h00, entrega das esmolas do Divino Espirito Santo e 
arraial. Domingo, dia 15, Missa Solene na Igreja de Cristo 
Rei âs 12h30, seguindo-se o Cortejo corn todas as Coroas, 
criadores e irmâos. A partir das 14h30, serâo servidas as 
Sopas do Divino Espirito Santo. Depois, âs I8h00, arraial 
corn artistas locais e a Banda Portuguesa de Brampton. 
Haverâ o sorteio das domingas para o ano seguinte e 

sorteios. 
Informaçôes por intermédio de Carlos: 905 848-8423, ou 
Joe: 905 276-5115. 

Também, na Igreja de Santo Antonio, teremos a Festa do 
Divino Espirito Santo com inicio quarta-feira, dia 4 de 
Junho, corn terço cantado e oraçào.Quinta-feira, âs 19h30, 
Missa pelos membros falecidos da Irmandade do Divino 
Espirito Santo da Igreja de Sto Antonio. 
Sexta-feira, âs 17h30, bençâo e distribuiçâo das pensôes 
aos irmâos. Sâbado, dia 7, continuaçâo da distribuiçâo das 
pensôes pela manhâ, e âs 18h30, Santa Missa na Igreja, 
seguindo-se oraçôes e devoçôes ao Divino Espirito Santo. 
No Domingo, âs 14h00, Missa Solene e Coroaçâo. As 
16h00, serviço das Sopas do Espirito Santo e sorteio das 
Domingas. Paralelamente âs cerimônias religiosas, tere- 
mos espectâculos corn Ranchos Folclôricos, artistas da 
Venus Creations e guitarradas e cantares coin Gabriel 
Teves e seu grupo. Informaçôes: 416 536-3333. 

O sorteio realizado pelo Rancho Folclôrico Etnogrâfico 
de Portugal, no passado dia 3 de Maio, deu o seguinte 
resultado; 
lo. prémio para Rute Branco, uma viagem a Portugal, rifa 
#0081 
2o. prémio para Maria Severiano, 1/2 libra em ouro, rifa 
# 2140 
3o. prémio, para Bernardo Marques, medalha em ouro, 
rifa # 0306 
4o. prémio, para a Jill, 1 bicicleta, rifa # 2294 e, 5o. 
prémio, para o Frank, certificado em salâo de beleza, rifa 
# 1630. 
Mais informaçôes: 416 780-1258, ou 819-5812. 

Bom, podemos ficar por aqui. 
Muito mais noutras paginas. Vivam e divirtam-se! 

JMC 
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Grupo de Amigos daTerceira festeja o Espirito | NOUOsismode 
Santo à moda do Ramo Grande 15,8 provoca 
O Grupo Amigos da Terceira levou a efeito 
a sua tradicional festa em Louvor do Divino 
Espirito Santo de 18 a 25 de Maio. Presidiu 
a parte religiosa dos festejos o Reverendo 
Escobar, vindo da cidade da Horta. Os fes- 
tejos iniciaram-se corn o tradicional pezin- 
ho dos bezerros onde cinco bois foram de- 
corados a rigor e apresentados a todos pelos 
os sens respectivos criadores. 
Posteriormente, e como manda a tradiçâo, 
o gado foi abatido e dado em esmolas a 
familias necessitadas, como também para a 
Funçâo. No Pezinho estiveram présentes 
cantadores vindos dos Açores, entre eles 
Marcelo Dias, Victor Santos, Eduardo 
Papoulha e José Placido. 
A bandeira do Bodo foi inaugurada nesse 
dia, seguida da tradicional cantoria ao 
desafio. 
No Domingo, dia 25, houve o tradicional 
cortejo de coroaçào para a Igreja de Sâo 

José e no regresso, na Sede dos 
Amigos da Terceira, estavam 
très carros de bois decorados à 
moda do Ramo Grande, fregue- 
sia da Praia da Vitôria, corn très 
familias a esperar o cortejo. 
Houve ainda lugar para o tradi- 
cional Bodo corn pào e vinho, 
oferecido as 400 pessoas que 
assistiram ao tradicional acto. 
Seguiu-se a Funçâo, que inclui a 
célébré Alcatra Terceirense, e a 
distribuiçào das doze esmolas da 
mesa. Depois do serâo cultural, 
rezou-se o terço, terminando assim os feste- 
jos em honra do Divino na Sede do Grupo 
Amigos da Terceira. 
Uma festa muito tipica, genuina e cheia de 
simplicidade e caridade que tem vindo a 
aumentar de ano para ano, o que se evi- 
denciou claramente durante a Funçâo, para 

a quai foram oferecidos sete bezerros, pâo e 
massa para esmolas, assim como o Bodo. 
De referir que todos lucros da festa reverte 
a favor do fundo de caridade da organiza- 
çâo do Grupo Amigos da Terceira que este 
ano distribui cerca de 40 mil dôlares em 
obras de caridade. 

Casa Pia: 

"Mais vale tarde que nunca", escreve a Time a 
preposite de case 
Os ültimos desenvolvimentos das investi- 
gaçôes judiciais aos abusos sexuais 
cometidos sobre crianças da Casa Pia sâo 
noticiados na revista norte- americana 
Time, segundo a quai "mais vale tarde 
que nunca". 
Para Martha de la Cal, correspondente da 
Time em Lisboa, a recente detençào pre- 
ventiva do deputado e dirigente socialista 
Paulo Pedroso, em ligaçào corn o caso, deu 
esperança de que o "emperrado e aflitiva- 
mente lento" sistema judicial português 
tenha finalmente começado a avançar. A 
jornalista cita advogados e comentadores 
para afirmar que "os ricos e influentes jâ 
nâo sâo intocâveis" em Portugal, mesmo 

por meio de técnicas de investigaçâo por- 
ventura inaceitâveis noutros paises, como 
as escutas telefônicas. Martha de la Cal 
noticia também a polémica em torno deste 
tema, envolvendo declaraçôes de lideres 
socialistas e do Bloco de Esquerda, e 
referindo que, segundo o Procurador- 
Geral, José Souto Moura, a policia agiu 
dentro dos sens poderes. "Eu prôprio 
podia ser (escutado) quer estivesse ou nâo 
sob suspeita, se a conversa ajudasse a 
esclarecer a verdade", disse Souto Moura, 
citado em destaque pela revista semanal. 
"O escândalo da Casa Pia poderâ dar 
muitas ideias ao primeiro- ministro Durâo 
Barroso sobre onde começar a cumprir a 

promessa de devolver vida e honra às insti- 
tuiçôes püblicas portuguesas", lê-se ainda 
neste artigo de pagina inteira da ediçâo da 
Time, que sera publicado corn a data de 02 
dejunho. 

feridos e 
pânico em 
Argel 
Um novo forte sismo foi sentido 
quarta-feira à tarde em Argel, causan- 
do vârios feridos e levando a popu- 
laçâo a precipitar- se em pânico para 
as ruas, revelaram testemunhas con- 
cordantes. 
A magnitude prôxima do abalo prin- 
cipal é segundo as primeiras estimati- 
vas de 5,8 na escala de Richter, anun- 
ciou a radio de Estado argelina citan- 
do o observatôrio de Estrasburgo, 
França. 
Segundo testemunhas, algumas 
habitaçôes jâ danificadas terâo ruido 
no velho bairro de Belcourt, no cen- 
tro de Argel. 
Este forte abalo sismico, que se sen- 
tiu às 18:15, serâ uma forte réplica do 
terramoto do passado dia 21, infor- 
mou o Centro argelino de 
Astrofisica. 
Em Argel as pessoas voltaram a 
inundar as ruas na onda de pânico 
que se seguiu, ao pensarem tratar-se 
de um novo terramoto tal a violên- 
cia do abalo. 

Antonio Gnterres nm dos 
possivois presidontes da 
Comissâo Enropeia 
o ex-primeiro-ministro português Antonio 
Guterres aparece como um dos candidatos 
à presidència da Comissâo Europeia numa 
lista divulgada pelo jornal britânico The 
Times. 
"A lista dos potenciais candidatos nâo serâ 
muito vasta quando a Uniâo Europeia for 
chamada a escolher um présidente", lê-se 
no The Times, que destaca o primeiro-mi- 
nistro britânico Tony Blair, o présidente 
francês Jacques Chirac e o primeiro-ministro 
espanhol, José Maria Aznar, como os mais 
citados para o lugar. Também o ministro 
dos Negôcios Estrangeiros alemâo, Joscka 
Fischer, é um dos possiveis candidatos, 
escreve o jornal. O ex-primeiro-ministro 
português e actual présidente da 
Internacional Socialista Antonio Guterres 
é citado em ultimo lugar pelo jornal 
britânico numa lista que inclui também. 

entre outros, o ex-primeiro-ministro belga, 
Jean-Luc Dehaene, e Anders Rasmussen, 
chede do governo dinamarquês. 

\mmm 
/Hxinueâ da ^iâva 

Grande Saido 
de Renovaçâe 

Agora corn novas cores, novos estilos e modelos 
para tornar a sua casa mais bêla. 

10 dias apenas para poupar e embelezar 
o seu lar, tudo corn preços drasticamente 

reduzidos e corn um ano para pagar sem juros. 

Aproveite este saido de renovaçâo e 
transforme a sua casa nun Palàeio. 

VISITE IA A AuTnewA FURNITURE Ptus 
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Carassauga'2003, um grande êxito étnico 
Quando as varias culturas que dào luz ao 
musaico canadiano se encontram, o suces- 
so é garantido. Assim aconteceu, mais 
uma vez, na Carassauga'2003, cujo 
Pavilhào Português ficou, como sempre, 
no salào de festas do Centro Cultural 
Português de Mississauga. 
Um simples e relativamente barato pass- 
aporte, dava entrada em todos os pavi- 
Ihôes culturais que o utente quisesse visi- 
tar. O espaçoso salào do CCPM, ima- 
ginem!, foi pequeno para tantos visitantes, 
Claro, os portugueses foram os primeiros a 
chegar e tomar conta dos lugares pois, 
quer os petiscos, quer as variedades, mare- 
ciam tempo e o conforto de uma 
cadeira/mesa para saborear, apreciar e 
aplaudir. E, nestas coisas, os portugueses 
primam por serein os primeiros a "discu- 

tir" o lugar. Festas, corn comes-e-bebes, sâo 
à nossa medida... 
Na festa portuguesa, desde logo destaque 
para Antonio Amaro, Leonardo Medeiros 
e Hernani Raposo (viola e concertina) que, 
corn o virtuosismo conhecido, encheram o 
salào corn a boa mùsica portuguesa, tendo 
como historiador do fado e dos instru- 
mentos de cordas, o conhecedor Hernani 
Raposo, que também apresentou a fadista 
convidada, Luciana Machado, nos très 
dias da Carassauga'2003. 
As apresentaçôes também foram feitas 
pela simpâtica "minhota" Madalena 
Barreto. 
No folclore, uma grande representaçào, 
desde os Ranchos Folclôricos Junior e 
Senior do CCPM, passando pelos ranchos 
da Casa do Alentejo, de Oshawa, Casa das 

Beiras, do Peniche, Arsenal do Minho, e 
terminando com os Cantares e Bailares de 
Sào Miguel e da Associaçâo Cultural do 
Minho, sem esquecer a valiosa con- 
tribuiçâo do conjunto de mùsica tradi- 
cional Searas de Portugal, que actuou 
diariamente. 
Na Carassauga'2003, foram premiados 
corn a Medalha do CCPM, os pioneiros 
Juvenal Lima, sôcio numéro 1 do clube, 
entregue por Gilberto Moniz; Manuel 
Afonso Gonçalves, de Brampton, entregue 
por Raimundo Favas e. Antonio Sousa, de 
Toronto, entregue pelo Chefe da Policia de 
Mississauga, Noel Catney. 
Na Carassauga'2003, visitaram o Centro 
Cultural Português de Mississauga, a boni- 
ta soma de 6 mil pessoas. Imaginem o que 
"sofreram" as pessoas da cozinha e os vo- 

luntârios que serviram tanta gente. Nào 
houve màos que chegassem. Qualquer 
ajuda extra, era um bâlsamo do céu... 
Parabéns a tanta gente anônima que tra- 
balha s6 pelo prazer de ajudar o clube e a 
Comunidade. De destacar também a ma- 
gnifica exposiçào que montaram no Hall 
de entrada do CCPM. Uma homenagem 
aos pioneiros portugueses digna de registo. 
Bom trabalho. 
Jack Prazeres, Présidente do CCPM e, J. 
Luis Arruda, Présidente do Pavilhào 
Português, têm mil motivos para se sen- 
tirem felizes e de consciência tranquila. 
Venha a Carassauga'2004 e o proximo 
Pavilhào Português, estamos certos que... 
estâo prontos para mais uma luta vito- 
riosa! 

JMC 

R*imavera... 
a mais excitante 

estaçâo do aiio! 

Fiiialiiieiite fiodeinos 

usar roupas mais 

leves, pôr os ôciilos 

escuros de sol e 

a[)aiihar o calor «la 

estaçâo. 

Pastjualiiio Mensware, 

a vos.sa l«»ja de 

roupas, coiivi«la-os 

a uma visita para 

apreciarem 

antecipadameiite 

os modelos «le 

PrimaveraA^erâo 

2003. 

ARTKiOS DOS FAMOSOS: 

IIug«» 15«>ss, Pal Zileri, 

Oii«pie, Sigiimu, Te«l 

Baker e Keiiethh C«>le 

Sh«>es. 
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GRATIS: GRâTIS! GRATIS: 

- BnjfETE PARA O CINEMA 

-T-SHIRT 

(AM$ AcmVAÇAQ, TELEKlNS PARA MAIS DETALKKS) J 

$ 79‘" 

Motorola V70 Motorola V60 
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$40^* /mès 

350 miniUos par semana 

Noites efins de semana - tempo üimüado 

3 mises de chamadas 

Panasonic GD88 

locais üimitadas 
(APôS ACTIVAçàO) 

Motorola T720g 

Business Machines & Communications Inc 

J AT&T 
A U T H O R f ? = C! AGENT 

1451 Dundas St. W, Toronto 
(East of Dufterin) 

Tel:416-588-8989 

1268 St.Clair St. W. Toronto |l 854 iJanforth Ave. Toronto 
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Jantar em Hanra do Ministro Carl de Faria 
Uma comissâo constituida pelos amigos, 
Dr. David Rendeiro, Suzie Soares, Teresa 
Rodrigues, Hermidio Alves, Fernando 
Faria, Isabel Figueiras, Antonio Alves, 
Bento de Sào José, Amilcar Jacinto, Jack 
Figueiras, Evangelista de Oliveira, Liger 
Silva e John Santos - e que contou com o 
apoio de muitos outros amigos-, promoveu 
um jantar em honra do Ministro de 
Cidadania do Ontario, Dr. Carl de Faria, 
no Dundas Banquet Place, em Toronto. 
Um jantar que decorreu animadissimo, 
com boa miisica pelo quinteto de 
Fernando Tavares, e com uma sequência 
de intervençôes râpidas e précisas. 
Neste jantar, o conhecido membro da 
comunidade, Antonio J. Carvalho, Vice- 
Presidente da Corporate Planning da 

Min. Cari de Faria - Hâ muitas iniciativas 
em que o nosso governo focarâ a sua cam- 
panha e que, esperamos, venha a ter o 
apoio dos eleitores. Uma destas iniciativas 
baseia-se na nossa posiçâo em proibir as 
grèves das escolas durante o ano lectivo, 
assim como as grèves das direcçôes esco- 
lares, ou seja, requisitar que as partes inter- 
essadas continuem as negociaçôes entre os 
sindicatos dos professores e das direcçôes 
escolares. Estas devem autorizar os profes- 
sores a continuar a sua missâo de ensinar 
e administrar as actividades curriculares, 
sem terem de se preocupar corn os resulta- 
dos das negociaçôes. Creio que este aspec- 
to sera bénéfice para as familias corn filhos 
nas escolas porque certificar-se-â da con- 
tinuidade nas salas de aula. 

Ontario Lottery and Gaming 
Corporation, recebeu a Medalha de Ouro 
do Jubileu da Rainha, entregue por Cari 
de Faria. Por sua vez, o veterano artista, 
Hildebrando Silva, ofereceu uma obra sua, 
o retrato pintado do Ministro Cari de 
Faria, ao primeiro Ministro Provincial de 
origem portuguesa. 
Os MC's da noite, Suzie Soares e David 
Rendeiro, dividiram entre si os agradeci- 
mentos e apresentaçôes, corn simplicidade 
e à-vontade. 
Ana Fernandes, dialogou corn o Ministro 
Cari de Faria. 

A.F. - Que aspectos da campanha eleitoral 
de Ernie Eves realça como sendo os mais 
importantes? 

Outro aspecto que julgo muito importante 
para o meu ministério é o término do 
pagamento por parte dos idosos a parte do 
imposto relacionada corn o apoio à edu- 
caçâo. Assim, os idosos poderâo obter um 
reembolsamento do nfontante que pagam 
para a educaçâo nos impostos de pro- 
priedade. Esta medida sera positiva para 
os idosos porque estes têm um receita esta- 
belecida e muitos destes idosos jâ me con- 
fessaram que gostavam de continuar a 
viver corn uma determinada independên- 
cia, estào habituados às suas propriedades 
e nào têm intençào de as vender devido ao 
facto do imposto de prioridade ter aumen- 
tado. Dai que o nosso governo decidiu 
apoiâ-los nesse sentido. Para além disso, as 
pessoas que pagam renda poderào 

preencher um formulârio que lhes permi- 
tirâ receber a porçào da educaçâo que o 
senhorio paga incluida no imposto de pro- 
priedade. Outro aspecto directamente liga- 
do aos idosos prende-se corn a reforma 
obrigatôria que se pratica. O nosso gover- 
no propôe-se terminar essa “obrigaçào”. 
Somos da opiniâo que as pessoas devem 
ter direito à escolha. As pessoas hoje em 
dia vivem mais e sentem-se bem para tra- 
balhar quando chegam aos 65 anos. Se 
alguém desejar reformar-se aos 65 anos 
poderâ tomar essa decisâo e vào receber a 
pensào como até agora. No entanto, se, 
por outro lado, a pessoa desejar continuar 
a trabalhar, deverào ter essa oportunidade 
corn todo o tipo de protecçào e beneficios 
no emprego a que têm dirèito e semel- 
hante aos que têm menos de 65 anos. Este 
aspecto é particularmente vantajoso para 
as comunidades imigrantes, como as nos- 
sas, porque muitas pessoas emigraram 
para este pais jâ na casa dos 50 e nâo tiver- 
am a oportuTiidade de trabalhar o sufi- 
ciente para contribuir para o fundo de 
pensôes de velhice. Se forem forçados a ir 
para a reforma aos 65 anos, nâo terâo din- 
heiro suficiente para um estilo de vida 
digno para suportar a familia. 
Por outro lado, creio que outro aspecto que 
serâ bem aceite, sobretudo por jovens 
casais da nossa comunidade, prende-se 
corn a possibilidade de reduzir os juros da 
hipoteca nas casas. Esta medida permitirâ 
a muitas pessoas adquirir uma pro- 
priedade ou apartamento e subtrair o juro 
do total de salârio annal. Tudo isto para 
dizer que hâ boas novidades e assuntos na 
nossa campanha politica. Quanto à saüde. 

também sugerimos que vamos diminuir o 
tempo de espera para cirùrgias para ten- 
tarmos diminuir a espera de seis meses a 
um ano para serem atendidos, sobretudo 
porque muitos destes pacientes têm uma 
determinada urgêneia em serem atendi- 
dos. 
Perante estas propostas eleitorais, creio 
que os residentes do Ontârio ficarào satis- 
feitos e se gostarem do que propomos, cer- 
tamente que nos darâo o voto de confi- 
ança. 
A.F. - Jâ hâ uma data para as eleiçôes 
provinciais? 
Min. Cari de Faria - Nos estamos prontos a 
ir para eleiçôes logo que o primeiro min- 
istro décida convocâ-las. Quanto a uma 
data... as pessoas sempre julgam que os 
ministros sabem a data, mas que nào a 
querem revelar, o que nào é necessaria- 
mente verdadeiro. 
A.F. - A pneumonia atipica tem sido um 
dos tôpicos mais debatidos ultimamente, 
sobretudo porque a imagem que o resto do 
mundo tem sobre Toronto nào corre- 
sponde inteiramente à realidade que se 
vive na cidade e ao controlo que existe 
sobre a doença. Que mejidas poderâ o 
governo provincial tomar para promover 
Toronto e colocâ-la novamente entre as 
melhores cidades do mundo? 
Min. Cari de Faria - O nosso governo pode 
sentir-se orgulhoso pela maneira como 
conseguiu controlar o surto de pneumonia 
atipica. Levou apenas algumas horas para 
que ■ fosse declarado um estado de 
emergêneia na cidade, quando o surto 
surgiu no final de Março, algo que 
inmca tinha sido declarado antes. Logo 
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de imediato, disponibilizàmos recursos 
suficientes para os hospitals de maneira a 
poderem controlar p surto da melhor 
maneira possivel. Todo esse esforço teve 
resultados positives porque pudemos con- 
trolar a doença. Isto vem provar que 
temos um excelente sistema de saüde na 
provincia, um sistema corn lugar para 
expandir e continuar controlado e o nosso 
governo tem consciência que deve contin- 
uar a investir no sistema de saüde para que 
possa continuar a ser eficaz. Quando à 
promoçâo de Toronto, estamos a apostar 
numa campanha publicitâria, nâo sô no 
Ontario, mas em todo o pais e em todo o 
mundo, muito particularmente nos EUA 
porque é um pais que conhece a realidade 
de Toronto. Eu acho que Toronto vai 
regressar ao lugar que sempre ocupou, 
algo que jâ esta a começar a ser feito. 
A.F. - Como analisa a saida de Mike Harris 
do governo e a entrada de Ernie Eves para 
o seu lugar? 
A revoluçâo do “bom senso” continuou 
Intacta? 
Min. Cari de Faria - Tanto Mike Harris 
como o primeiro ministre Ernie Eves 
acreditam nos mesmos fundamentos, 
sobretudo na economia e outras respon- 
sabilidades. No entanto, é claro que hâ 
diferenças porque se trata de duas pessoas 
diferentes corn dois estilos diferentes de 
olhar a vida. Acho que uma vez que as pes- 
soas do Ontario comecem a conhecer o 
primeiro ministro Ernie Eves, logo desco- 
brirào que se trata de um lider que, nor- 
malmente, sabe resolver problemas. 
Quando decide tomar determinadas 
decisôes e descobre a meio que nécessita 
de mudar algumas coisas, é uma pessoa 
corn coragem para o fazer, ou seja, nào 

tem medo de ser criticado sô porque apre- 
sentou uma inodificaçào ao problema. 
Certamente que a comunidade portugue- 
sa deve estar satisfeita corn o primeiro 
ministro porque é um politico que sempre 
fala corn muita admiraçào da nossa comu- 
nidade, tanto que nomeou um ministro de 
origem portuguesa, o primeiro a fazê-lo no 
Ontario, e acho que se sente perto da 
comunidade portuguesa. Ernie Eves vem 
de uma familia trabalhadora oriunda de 
Windsor e, por isso, compreende que 
somos uma comunidade trabalhadora, 
algo que ele prôprio sabe admirar. 
A.F. - Como ministro da Cidadania e 
Imigraçào, como tem sido a governaçào 
do seu ministério? 
Min. Cari de Faria - E um ministério 
muito complexo porque tenho a pasta da 

cidadania, mas também sou responsâvel 
pela pasta que diz respeito aos idosos. 
Quando juntamos as duas pastas, temos, 
na realidade, responsabilidade por grande 
parte dos residentes do Ontario. Na parte 
da cidadania, sou também responsâvel 
pela parte dos Direitos Humanos do 
Ontario, assim como das repercussôes 
internacionais destes direitos ou violaçôes 
dos mesmos que possam ocorrer no 
Ontario. Temos também responsabilidade 
pelas pessoas corn deficiências, pela inte- 
graçâo das diversas comunidades no 
Ontario que consiste de programas de 
integraçào de recém-chegados, intérpretes 
e trabalhos junto com o ministério respon- 
sâvel pelo treino das universidades e 
“colleges” em programas que visam 
integrar e reconhecer as equivalêneias de 
outros paises. 
Um aspecto que gostava de focar sobre o 
meu ministério é que também somos 
responsâveis pelo voluntariado em todo o 
Ontârio, o reconhecimento do trabalho 
desempenhado por estes voluntârios. 
A.F. - E um ministério complexo... 
Min. Cari de Faria - Sem düvida. 
Resumindo, todas as estratégias que visam 
assistir os idosos - através de programas e 
da implementaçào de lares adequados -, os 
voluntârios... passam por este ministério. 
Esta funçâo tem me dado a oportunidade 
de trabalhar em programas e estratégias 
corn outros ministérios. 
A.F. - Como ministro da Imigraçào do 
Ontârio, certamente que é abordado corn 
a situaçâo dos deportados, sobretudo, os 
que estâo directamente ligados à comu- 
nidade portuguesa. Que medidas estâ o 
governo a tomar para lidar corn este assun- 
to? 

Min. Cari de Faria - Na nossa campanha 
eleitoral, apresentâmos a noçâo da negoci- 
açào de uma politica de imigraçào “Feita 
no Ontârio” para que possamos trabalhar 
coin o governo federal de maneira a ter- 
mos um sistema semelhante ao de 
Quebeque. Este sistema permite à provin- 
cia controlar e resolver os assuntos da imi- 
graçâo. O Ontârio représenta e acolhe 
cerca de 60 por cento dos imigrantes que 
vêm para o Canadâ. Assim, creio que 
somos a provincia que deveria tratar mais 
de perto os problemas da imigraçào. Tal 
como foi possivel observar na nossa cam- 
panha eleitoral, estamos a tentar instalar 
um processo que possa atrair mào-de-obra 
râpida para a provincia. Se necessitarmos 
de trabalhadores de uma ârea de cons- 
truçào, poderemos admiti-los no espaço de 
  Continua na pagina 8 

sîüi 

ortuguese CommufillJ 
J WELCOMES 
lii:ab!e Cari DeFarla^iy 

and MSoistnf ResponsibJ» tor S 

"WililM 
J 

Ermidio Aim e CaH 
FariOf «xibem n dxaiA 

TONI 
MARTINS 
Sales Representative 

ÏÏH: 416-535-8000 
tmartins@trebneLG0iii 
1S45 Dupont St. 
Toronto ON MGH SAG 
Dufferin/Oupont 
CGalleria Mall3 

a 100% de 

CALEDONIA/ST CLAIR 

Casa como nova corn tijolo e “stucco”. 1° andar tem 2 salas corn chào em [>.ot|in i 
Uma cozinha nova em carvalho, chào em cerâmica espaçosa. 2° andar corn 3 
quartos de cama corn chào em madeira casa de banho nova. Cave acabada t om 
cozinha moderna de espaço aberto, corn chào em cerâmica. Casa de banho i iinii 
na e lavandaria. Garagem dupla. Renovada por profissionais. $OQ^ Qnn ^ 

Corn lOO'/o de financiamento. Seja proprietâiio a 
$200,000.00 de hipoteca pagarà mensalmente $1300.00 

PurtERiN/ST CLAIR WESTON'/LAMBTON 

Casa toda em tijolo corn driveway 
privado & laneway. 2° andar corn 
apt. de 2 quartos, sala, cozinha 
todo em madeira e cerâmica. 
1“ andar 1 cozinha grande moder- 
na em cerâmica e sala 2 quartos. 
Cave acabada corn cozinha e um 
salào. $OQâ Onn 00 

Bungalow em excelente condiçâo 
c/estacionamento. 3 quartos de cama, 
sala, cozinha e cave acabada. 

Se pensa que é dificil arranjar hipoteca 
contact-me e eu faço isso por si. 

^STON^ROpERS 

Casa toda en tijolo com dupla 
garagem. 2 andar 3 quartos cama 
chào em madeira. 1 andar cozinha 
grande em castanho corn lareira + 
sala de jantar e estar, cave acabada 
por apt de sala, quarto e cozinha 

ann oo 

Apartamento de 3 quartos de cama + den. e 
2 casas de banho. Prédio corn 12 anos de 
idade. Todas as conveniências: 
pisdna inU'rior, campo de ténis, sala de testas 
etc Apartamento recheado de extras, 
incluindn fi f‘W'tnKiomé''tico‘^ 

Para uma avaliaçâo e manual de vendedor ou comprador 

gratuita e sem qualquer compromisse contacte-me 



8 Quinta-feira, 29 de Maio, 2003 OOMOiyiDAOE O Milénio 

Jantar am Hanra do Ministro Carl do Faria 
Continuaçâo da pagina 7 

très a sets meses. Somos defensores da 
unificaçâo familiar. Por exemple, se existe 
uma av6 que uma determinada familia 
deseja trazer para o Canada, mas que nào 
corresponda a todas as leis estabelecidas 
pela imigraçâo, desde que a familia 
assuma responsabilidade financeira sobre 
esse membro da familia, nâo bavera nen- 
hum problema em aceitâ-lo de imediato na 
provincia. 
Agora, quanto aos jovens, somos da 
opiniâo que os que cometem crimes, se sào 
ilegais ou se vieram para o Canada corn 
uma determinada idade e cometeram um 
crime antes de se tornarem cidadàos cana- 
dianos, devem ser deportados. 
Obviamente, hâ determinadas situaçôes 
que sào raras. Se a pessoa veio para o 
Canada corn seis meses de idade e se 
encontra nessa situaçào, o nosso governo 
teria que estudar um projecto de lei que 
pudesse ir ao encontro desses assuntos. 
Tudo isso dépende dos acordos que 
obtivermos do governo federal. No entan- 
to, os imigrantes ilegais ou pessoas legais 
que cometem um crime antes de se terem 
tornado cidadàos canadianos, devem ser 
deportados. 
A.F. - Qiie tipo de imigraçâo faz falta ao 
Ontario, se é que existe essa necessidade, 
neste momento? 
Min. Cari de Faria - Necessitamos de tra- 
balhadores corn um profissâo destinada à 
mào-de-obra. Carpinteiros, pedreiros, elec- 
tricistas, médicos, enfermeiras... estas 
profissôes sào a razào pela quai estâmes a 

apresentar um projecto de lei que facilite o 
reconhecimento das equivalêneias de 
outre pais. Nesse sentido, desenvolvemos 
um programa corn os Serviços Mundiais 
da Educaçào (WES) que neste momento 
podem avaliar as competêneias num pério- 
de de oito dias e entregar-nos o relatôrio. 
Estâmes à analisar praticamente todas as 
profissôes, uma vez que nào queremos que 
a pessoa esqueça a profissâo que tem quan- 
do chega ao Canadâ. Em dois anos, esque- 
cemos um pouco as nossas capacidades de 
trabalho se nào tivermos oportunidade de 
as praticar. 
A.F. - Para finalizar, como interpréta o 50“ 
aniversârio da imigraçâo oficial portugue- 
sa no Canadâ? 
Min. Cari de Faria - Gostaria, em primeiro 
lugar, de dar os parabëns aos pioneiros por 
nos terem aberto as portas deste pais e por 
terem deixado um padrâo que se caracte- 
riza na ética do trabalho, da honestidade, 
da integridade e dos valores da familia. 
Através desse padrâo, conseguiram con- 
quistar o respeito dos canadianos e fize- 
ram corn que tudo se tornasse mais fâcil 
para nos para podermos vencer nesta 
provincia e neste pais. Por isso lhes don os 
meus parabéns e agradeço tudo o que fi- 
zëram. Aproveito para dizer à comunidade 
que deve ver o que foi feito nos ültimos 50 
anos. Quando os pioneiros chegaram ao 
Pier 21, com a mala de cartâo, nào tinham 
a minima ideia a quem se deviam dirigir 
porqne ninguém os conhecia e ninguém os 
compreendia. Vè-los 50 anos depois per- 

representante portuguesa 

de The Bay, convida-o a 

apreciar a alta qualidade 

do mobiliàrio para a 

decoraçâo do seu lar. 

Porque nào a visita 

hoje mesmo em 

The Bay 

Queen Street Store 

Toronto, Ontario 

0 quadro pintaâa pmi 
Silva, descerrado pth avtnr e pria 
Dr. David Rendeiro. 

ante o ministro da imigraçâo federal e pelo 
provincial - que é de origem portuguesa -, 
temos que concordar que conquistaram 
imenso até ao momento. Gostaria de pedir 
aos jovens da nossa comunidade para de- 
signarem um objectivo para que nos prôx- 
imos anos possamos continuar corn o 
mesmo - ou até mais elevado - progresso 
que até aqui foi testemunhado. Creio que 
continua a baver as mesmas oportu- 
nidades neste pais e gostava que os jovens 
tivessem uma atitude positiva para corn a 
provincia e o pais. Se pudermos manter- 
nos juntos e trabalharmos juntos, como 
comunidade, ajudando uns os outros. 

creio que vamos conseguir grandes coisas. 

Parafraseando o que se diz nos discursos 
de ocasiâo, deveriamos pôr nas nossas 
mentes a necessidade de apoiar os eleitos 
que temos e procurar encontrar maneira 
de incutir nos nossos jovens a vontade de 
entrar na carreira politica. 
Quantos mais melhor. Cari de Faria, na 
provincia do Ontario e, Mario Silva, no 
municipio de Toronto, e alguns consel- 
heiros escolares, é pouco. Muito pouco. 
A comunidade portuguesa, coin 50 anos 
de vida no Canadâ, merece mais. 

JMC/Ana Feniandt'S 

Visitas à gaieria dos 
Pioneiros Portugueses 

I 

J 
oportunidade de visitar a Gaieria, por j 
isso, nào hesitaram em encontrar uma | 
data para o fazer. Sempre que alguém | 
pretenda visitar a Gaieria dos Pioneiros | 
Portugueses, podem contactar pelos | 
telefones: 416 936-1664, ou 905 204- | 
0010, ou 416 538-0940. j 
Os pioneiros ou seus familiares que | 
queiram perpetuar a mémoria dos vel- | 
hos tempos, podem fazer a entrega de | 
artigos na Gaieria. | 

I Os irmàos Manuel e Luis dos Santos, 
naturais do Continente português, fiz- 
eram uma visita à Gaieria dos 
Pioneiros Portugueses, visita que ado- 
raram. Foi cicerone a directora/fun- 
dadora da Gaieria dos Pioneiros, 

I Bernardete Gouveia. 
Os irmàos Santos vieram para o 

f Canadâ em 1966. 
I No dia da inauguraçâo do Jardim dos 

Pioneiros Portugueses nào tiveram 



0 Milénio COMUftlIDAOE Quinta-feira, 29 de Maio, 2003 9 

Representaçâo em Toronto da famflia Espi'rito Santo 
Com um escritôrio de representaçâo hâ 
vârios anos em Toronto, o Banco Espirito 
Santo é uma das instituiçôes que tem vindo 
a servir os portugueses residentes no 
estrangeiro. Agendalusa.com dialogou corn 
O vice-presidente executivo Dr. Leonel Pinto 
Ramos sobre as actividades em Toronto e 
sobre o grupo Espirito Santo. 

Ana Fernandes- O facto de o Banco Espirito 
Santo ter sido destacado entre as 400 mel- 
hores empresas do mundo, pela revista 
Forbes, deve-se a uma actividade destacâvel 
em vârios sectores. Resumidamente, que 
aspectos destaca como relevantes que pos- 
sam ter contribuido para esta nomeaçào? 
Leonel Pinto Ramos - Eu diria que se 
resume na tradiçâo e experiência centenâria 
da familia Espirito Santo relativamente ao 
mundo da Banca e alta finança. 
Resumidamente e baseado em 5 critérios 
rigorosos de selecçào como seja o caso da 
capitalizaçâo Bolsista corn um minimo de 5 
mil milhôes de USD, perfomance nos ülti- 
mos cinco anos, ganhos por acçào EPS 
(earnings per share) assim como cotaçôes 
das ultimas 52 semanas, alguns dos factures 
de sucesso do grupo passaram pela aposta 
na meUioria continua da qualidade dos 
serviços, o reforço significativo das pro- 
visoes, mantendo-se, deste modo, uma 
pohtica prudente na cobertura de riscos e 
na expansâo limitada do crédito, ou seja o 
crédito a clientes de balanço cresceram 
lO,^, corn impacto positivo no râcio de 
transformaçào que passou de 117% para 
lOSf/i) e, por fim, os confortâveis niveis de 
solidez financeira. Portante, a inovaçào de 
produtos, o aperfeiçoamento da segmen- 
taçâo e a mefhoria constante dos padrôes de 
qualidade dos serviços continuaram a ser os 
factores déterminantes para o dinamismo 
conseguido pelo Banco Espirito Santo. 
Ana Fernandes - Na era da tecnologia, o 
Banco Espirito Santo aposta mais no con- 
tacte com as pessoas ou hâ uma preocu- 
paçào em apostar nos serviços de bancas 
electrbnicas? 
Leonel P. Ramos - Hoje em dia, hâ uma 
gestâo de mais proximidade entre o cliente e 
o gestor que até alguns tempos a esta parte 
s6 existia ao nivel do Private Banking. Esta 
estrutura, refiro-me, a representaçâo do 
Banco Espirito Santo em Toronto, que tra- 
balha fundamentalmente o mercado seg- 
mentado do Private Banking de clientes e 
também de clientes de um segmento maior 
valoj acrescentado que no Banco Espirito 
Santo tem a denominaçào de "segmento 
executivo" nào descorando naturalmente a 
prestaçào de outros serviços nomeadamente 
o envio de remessas para Portugal. 
Nestes segmentos, temos a preocupaçào de 
fazer a gestâo dedicada e cautelosa da fortu- 
na do cliente à distância. Ou seja, a fortuna 
do cliente encontra-se seja em Portugal, seja 
no Espirito Santo Bank na Florida ou do 
Oriente e é gerida pelo Grupo - o Banco 
Espirito Santo como sabe é o banco mais 
internacional dos bancos portugueses, 
estando cotado através da Holding nas prin- 
cipais boisas mundiais, nomeadamente 
Nova lorque, Luxemburgo...; por outro lado, 
encontra-se representado desde o Oriente 
em Macau (Banco Espirito Santo do 
Oriente), passando pelo Estados Unidos, 
Espirito Santo Bank (na Florida), BES New 
York (sucursal) e Esclink (remittance Office), 

na França corn o Banco Espirito 
Santo & La venetie, Espanha corn o 
BESSA, Brasil, fora outros acordos 
em que o banco tem participado, 
como é o caso do Bradesco do Brasil. 
Também temos um leque de sucur- 
sais e de escritôrios de representaçâo 
no mundo interro, desde Africa do 
Sul, a Toronto, à Suiça... 
Para concluir ainda a questâo de 
gestâo de fortunas, a nivel da Suiça 
temos a Compagnie Finançaire de 
que o Dr. José Manuel Espirito Santo 
é o présidente e que faz a gestâo per- 
sonalizada de fortunas corn tudo o 
que tem inerente à tradicional Banca 
Suiça. 
Ana Fernandes - A de Toronto é a 
ünica do Canadâ? 
Leonel P. Ramos - Nâo, encontramo- 
nos representados aqui e em 
Montreal, fazendo assim uma cober- 
tura massiva do que é a comunidade 
portuguesa. 
Ana Fernandes - O que pretendem presen- 
temente a nivel de Banco Espirito Santo? 
Leonel P. Ramos - Hoje, dentro do Banco 
Espirito Santo, é latente a questâo da solidez 
financeira, como aliâs jâ foi referenciado. 
Estâ, de facto, provado o que é a estrutura 
do Banco Espirito Santo. 

f 

Em termos de Activos Liquidos, as princi- ' 
pais variâveis de actividade subiram para 
40.326 milhôes de euros, o que correspon- 
deu a um râcio de 6.2 por cento. Face ao 
ultimo exercicio tivemos sobretudo uma pre- 
ocupaçâo na concessào de crédito, atenden- 
do à conjuntura actual porque os niveis de 
endivadamento da familia portuguesa, 
como sabe têm vindo a aumentar nos lilti- 
mos dois anos, aumentando dessa forma o 
risco. 
Ana Fernandes - E em relaçâo â banca elec- 
trônica? 
Leonel P. Ramos - O primeiro trimestre de 
2003 continuou a ser marcado pelo grande 
crescimento do numéro de utiUzadoreÿ dos 
Canais Directos do Banco Espirito Santo, 
revelador do acentuar do comportamento 
multicanal dos cUentes no seu relaciona- 
mento corn o Banco. Ou seja, hoje em dia é 
prioridade do Banco Espirito Santo - e nào 
contradizendo corn o que disse à pouco da 
relaçâo gestor-chente para o segmento exec- 
utivo - por uma questâo de facilidade, de 
custo e de tempo porque para os cHentes o 
tempo é dinheiro, criaram-se uns canais 
alternativos para os clientes do Banco 
Espirito Santo no mundo interro. 
Por exemplo, em Toronto, um cliente que 
esteja no conforto da sua casa tem apenas 
que ligar para o BES directo - que nem 

Leonel P. Ramos 

sequer o custo do telefonema paga e que estâ 
disponivel todos os dias, independente de 
ser fim-de-semana ou feriado - e pode pagar 
desde a factura da âgua e a luz em Portugal 
que é um serviço normalissimo, como dar 
uma ordem de boisa em Wall Street, em 
Nova lorque. 
Ana Fernandes - E nâo paga ? 
Leonel P. Ramos - O custo dâ chamada é 
pago pelo Banco que garante ao cliente 3 
chamadas gratuitas por mes. Logicamente 
que os serviços que paga é o custo dos 
serviços, como uma ordem de boisa, mas 
em termos de operaçào. Se quiser saber um 
saldo da conta, saJdo da conta cartao requi- 
sitar cheques nào envolve nenhum custo 
apenas o custo do produto que substancial- 
mente é mais barato do que se o solicitar 
directamente ao Balcao e que inclusiva- 
mente poderâ também fazê-lo através da 
internet. 
Ana Fernandes - Como tem expandido o 
BES a nivel comunitârio, neste caso, em 
Toronto? 
Leonel P. Ramos - Em termos de comu- 
nidade, o Banco Espirito Santo foi o pioneiro 
na inovaçào de produtos em dolares 
Canadianos, atendendo a maior preocu- 
paçào dos residentes no Canadâ, face às 
recentes desvalorizaçôes brutais do Dôlar 
canadiano, ou até mesmo Dôlar americano, 
em relaçâo ao euro. 
A questâo do câmbio, gerava à priori, um 
anticorpo para que as pessoas nào enviassem 

as remessas para Portugal. Assim 
sendo, e uma vez mais, fomos ao 
encontro das necessidade do chente, 
criando a conta Poupança Dôlares 
Canadianos, erh que o cliente perde 
de imediato a preocupaçào Cambial. 
Ou seja, a prôpria gestâo da fortuna 
do cliente é gerida em dôlares cana- 
dianos. Assim, o chente tem, dig- 
amos, cem mil dôlares canadianos e 
em vez de se preocupar em obter 
cinquenta ou sessenta mil euros de 
contra-valor, envia a referida remessa 
de cem mil dôlares canadianos e sâo 
geridos em termos de dôlares canadi- 
anos. Estas aphcaçôes, em dôlares 
canadianos, sâo feitas, na esmagado- 
ra maioria, em offshore, corn taxas 
que nâo sâo praticâveis pela concorr 
e9 Manuel Espirito Santo é o ência 
uma vez que atendendo à estrutura e 
à sohdez do Grupo Espirito Santo, a 
oferta é sempre mais diversificada. 

Ana Fernandes - Portante, é a situaçâo ideal, 
sobretudo para quem deseja investir em 
Portugal. 
Leonel P. Ramos - Em Portugal e nào sô. 
Vamos admitir que o individuo que reside 
no Canadâ vende uma propriedade que lhe 
géra de imediato $300.000 dôlares 
Canadianos. Num banco local terâ forçosa- 
mente uma retençâo na fonte dos juros ou 
mais vahas geradas por esses fundos. Ora, 
levando em consideraçâo a tributaçào local 
imposta sobre esses fundos, assim como a 
baixa rentabihdade presentemente oferecida 
pela banca local, e que é seguramente inferi- 
or àquilo que o Banco Espirito Santo tem 
para oferecer. Ainda, sendo a pessoa resi- 
dente no estrangeiro e sendo português ou 
nào, terâ todo o acesso através do Grupo 
Espirito Santo a uma praça offshore. Praça 
essa que tem a sohdez financeira de um 
grupo como este. 
Ana Fernandes - Quando se fala em off- 
shores, as pessoas têm uma reacçào como se 
fosse algo de menos legal? 
Leonel P. Ramos - Nada disso: trata-se de 
estruturas, bem definidas na lei,supervision- 
adas pelas autoridades fiscais desses ter- 
ritôrios de carâcter especial onde as praças 
financeiras estào sediadas. 
Presentemente sô quem vive no estrangeiro 
e corn as condiçôes anteriormente referidas 
é que pode ter acesso a esse tipo de prâtica 
bancâria nesses mesmos territôrios. 

Ana Fernades/ agenddalusa.com 

î 529 Rogers Road M 
Produtos Naturais e Espirituais 

Se tem problemas corn a saùde, trabalho, finanças ou 
familia, consulte LUIS PACHECO (conselheiro) 

Ajuda-o a: • desviar os seus inimigos • protegê-lo de injustiças 
• conter os sens nervos • a ter paz na sua vida 

Sucesso garantido: • organizaçâo familiar • separaçôes • conflitos 

financeiros • ajudar os estudantes • no trabalho 

Ouvir a Verdade em consulta profunda 

4^6-6SB-43S3 
Leitura 

de Cartas 
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JOSÉ GID "NASGI PRA 
MdSIGA - ANTOIOGIA" 

Comunidades/EUAî 

Conselheiro de NY quer discutir 
Partido do Emigrante no plenàrio 

Este duplo CD é composte por cançôes 
que José Cid gravou - entre 1977 e 1985 - 
para a éditera Arnaldo Trindade 
Lda/Discos Orfeu, e que correspondem a 
urha parte importante da sua carreira. Das 
noventa cançôes desta étiqueta, foram 
seleccionadas quarenta (20 baladas e 20 
cançôes de mùsica pop e popular), entre as 
quais “O meu piano” (2° lugar no Festival 
RTF da Cançào 1978), “No dia em que o 
rei fez anos” (2° lugar no Festival RTF da 
Cançâo 1974), “Um grande, grande amor” 
(7° lugar no Festival Eurovisào da Cançâo 
1980, Haia - Fîolanda) e “Morrer de amor 
por ti” (2° lugar no Festival RTF da 
Cançâo 1981). 

Nestes dois CDs, ficam, assim, regis- 
tadas muitas das melhores cançôes da 
obra de José Cid, uma obra de impressio- 
nante qualidade musical do tal rapazinho 
da Chamusca que foi para Coimbra cursar 
Direito e acabou por • dar a volta ao 
Mundo. 

Jozé NizR 

’ ALINHAMENTO 

CDl 
1 - A Anita nâo é bonita 
2 - A minha mùsica 
3 - O meu piano 
4 - Olinda a cigana 
5 - Sou um rochedo na maré viva 

6 - Bem-me-quer, mal-me-quer, 
muito, pouco e nada 
7 - No dia em que o rei fez anos 
8 - Quadras populares 
9 - Um grande, grande amor 
10 - Longe de mais 
11 - Um rock dos bons velhos tempos 
12 -0 cantor da T.V. 
13 - Como o macaco gosta de banana 
14 - Depois da meia noite 
15 - Magia 
16 - Amar como Jesus amou 
17 - Fortuguesa bonita 
18 - Moura encantada 

CD2 
1 - Junto â lareira 
2 - Romântico, mas nâo trôpego 
3 - A mansarda 
4 - Na cabana junto à praia 
5 - Verdes trigais em flor 
6 - Foxtrot da Lili 
7 - A pouco e pouco 
8 - 20 anos 
9 - Gloria, gloria aleluia 
10 - Ontem, hoje e amanhâ 
11 - A rosa que te dei 
12 - Morrer de amor por ti 
13 - Se eu fizesse amor contigo 
14 - Desencontro 
15 - Uma lâgrima 
16 - Se eu pudesse 
17 - Lenda de El Rei D. Sebastiâo 
18 - Sonhador 

Manuel Carrelo, eleito pelo circule de 
Newark/New York e Washington, quer 
levar ao plenàrio mundial do Conselho 
das Comunidades Fortuguesas (CCF) a 
criaçâo do partido dos Emigrantes e 
Regiôes de Fortugal. 
Em comunicado enviado à Agência Lusa, 
o représentante da lista "Emigrantes 
Unidos" considéra que "os émigrantes nâo 
podem desperdiçar a possibilidade de 
constituir um grupo parlamentar nas 
prôximas legislativas", bastando, para isso, 
"concorrer às legislativas pelo circulo da 
Emigraçâo e ganhar os quatre deputados 
que a Constituiçâo Fortuguesa conféré ao 
circulo da Emigraçâo". Segundo Manuel 
Carrelo, desta forma "os émigrantes por- 
tugueses passariam a contar, para além do 
Conselho das Comunidades Fortuguesas, 

corn o poder legislative, através de deputa- 
dos eleitos". Fara o conselheiro, "o partido 
teria a vantagem de unir émigrantes, 
regionalistas e portugueses em gérai, sob a 
égide do ecletismo politico". 
No comunicado, Carrelo lamenta "que 
tenha havido no passade, e ainda haja, 
conselheiros que nâo se afirmam politi- 
cos, quando se envolvem num processo 
essencialmente de natureza politica e 
que, por definiçâo, é um ôrgâo consultive 
do Governo para a politica da 
Emigraçâo". "Temos de ganhar consciên- 
cia que ser conselheiro, embora corn 
atribuiçôes importantes, é muito pouco 
para a responsabilidade de representar 
quatre milhôes e meio de émigrantes e 
luso-descendentes em todo o mundo", 
continua Manuel Carrelo. 

Espaço: 

Primeiro sinal do serviço 
europeu de navegaçâo por 
satélite em Junho 
o "primeiro sinal no espaço" do serviço 
europeu de navegaçâo por satélite 
EGNOS, precursor do sistema Galileo, 
sera retransmitido a 06 de Junho pelo cen- 
tre de contrôle central em Langen, 
Alemanha, anunciou a Agência Espacial 
Europeia (ESA). O EGNOS (Serviço 
Europeu de Cobertura de Navegaçâo Geo- 
estacionâria), que iniciou em Abril os 
primeiros testes de transmissâo de sinal, é 
um projecto conjunto da ESA, da 
Comissâo Europeia e do Eurocontrol, a 
organizaçâo europeia para a segurança da 
navegaçâo aérea. 
Trataise de uma contribuiçâo europeia 
para a primeira fase do sistema global de 
navegaçâo por satélite (GNSS) e é precur- 

sor do Galileo, o sistema europeu de nave- 
gaçâo e posicionamento por satélite actual- 
mente em fase de arranque. Aumentarâ, 
segundo a ESA, os dois sistemas de nave- 
gaçâo militar por satélite jâ em funciona- 
mento, o norte-americano GFS e o russo 
GLONASS, tornando-os acessiveis a 
muitas aplicaçôes gérais de mercado tais 
como navegaçâo rodoviâria, gestâo de 
autocarros e camiôes, ou mais especificas 
como ajudar cegos a caminhar em zonas 
desconhecidas. 
Além disso, apôs um processo de certifi- 
caçâo, o EGNOS sera usado em apli- 
caçôes de segurança maxima como voo 
de aeronaves e trânsito de navios por 
canais estreitos. 

Apoio à A.C.T. 
-Comité da SIDA em Toronto 
No proximo sâbado, dia 14 de Junho, 
realiza-se" o espectâculo Fleat-Vamos 
Dançar, um quentissimo carnaval 
brasileiro, corn o objective de apoiar a 
A.C.T.-agêncià social de apoio aos 
infectados corn a SIDA/AIDS. 
For *cada cerveja Bavaria vendida a 
companhia dâ $1. para a A.C.T., assim 
como em cada bilhete vendido à porta 

sera descontado $1. dôlar para a agên- 
cia. 
Muita mùsica corn os DJ's Marco V e 
Mark Oliver. 
Esta magnifica e trépidante festa de 
carnaval brasileiro terâ lugar, dia 14, 
no Government Night Club, 132 
Queens Quay East, em Toronto. Info: 
416 869-0045. 

Bragança: 

Erro de concepçâo no saneamento agrava problema de esgotos 
A freguesia de Gimonde 
(Bragança) começou a ter proble- 
mas de esgotos a céu aberto desde 
que hâ dois anos foi instalada na 
localidade a rede de saneamento 
bâsico, que visa precisamente evi- 
tar este tipo de poluiçâo. 

Um erro de concepçâo na rede de sanea- 
mento provocou o que se pretende evi- 
tar, admitindo o présidente da Junta de ' 
Freguesia, José Moz, que poderâ "ser 
necessârio levantar parte do saneamen- 
to para resolver o problema". "A obra 
ficou mal feita", declarou à Agência 

Lusa o autarca, adiantando que a 
Câmara Municipal jâ lançou o concurso 
pùblico, devendo ainda este ano avançar 
corn as obras para reparar um erro de 
concepçâo. 
"Andaram corn o saneamento bâsico e 
nâo o souberam fazer", opina Manuel 

Cortinhas, um dos habitantes da aldeia 
nos limites da cidade de Bragança. 
Manuel Cortinhas ficou corn o proble- 
ma dos esgotos a correr a céu aberto à 
sua porta desde que hâ dois anos a 
Câmara Municipal instalou a rede de 
saneamento bâsico. 
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Mensagens 
Venho por este meio associar-me às celebraçôes dos 
quarenta anos do Canadian Madeira Club, uma orga- 
nizaçâo que em terras do Canada contribui para os 
laços de amizade entre a Comunidade portuguesa. 
É no Canadian Madeira Club que se poderâ encon- 
trar um pouco de tudo, a maneira de ser de um Povo, 
os seus usos e costumes, a sua maneira de estar em 
sociedade e na vida. É também neste local de con- 
vivio que se mantém a tradiçào das nossas gentes, é 
ao fim e ao cabo um pouco de Portugal. Aos fun- 
dadores desta iniciativa e aos seus continuadores, quero realçar a visào que 
tiveram em criar o Madeira Park, essa enorme ârea verde que ao fim e ao cabo 
vem acrescentar geograficamente o territôrio da Regiào Autônoma da 
Madeira. 
Saüdo toda a comunidade portuguesa e madeirense em gérai, desejando os 
melhores êxitos futuros para o Madeira House Community Centre. 

Associo-me com enorme prazer às celebraçôes dos cinquenta anos da chegada 
dos Portugueses ao Canada, expressando a minha admiraçâo, orgulho e 
gratidào por todos quantos constroiem Portugal também, fora da Pâtria. 
Quero aqui realçar ainda o contributo que os Madeirenses, em particular, 
deram comA) seu trabalho honesto e esforço pessoal, à grande da Naçâo que 
hoje é o Canada. 
De facto, a coragem desses homens e dessas mulheres e o seu desejo de se 
manterem ligados à terra que os viu nascer, é meritôrio. Hoje as novas ger- 
açôes, completamente integradas no pais de acolhimento, houvem falar da 
terra dos seus pais e avôs e procuram as suas raizes, nurri percurso, nào de 
retorno, mas sim cultural e turistico. 
A Madeira dos ültimos vinte anos, transformou-se e hoje é motivo de orgulho 
para todos e ponto de referência nas nossas Comunidades. 
Nestas comemoraçôes dos cinquenta anos da chegada dos portugueses ao 
Canada, quero saudar-Vos e desejar-Lhes que mantenham sempre firme os 
laços corn Portugal. 

O Présidente do Governo 

(Alberto Joâo Cai 

O First Portuguese C. C. Centre lem em âberto duas posiçôes para Estudantes 

durante os meses de Verâo. 
Se tem entre 18 e 24 anos e alguma experiência a trabalhar para instituiçôes 
sera fins lucrativos, envie o résumé pelo Fax: 416 531-1897, ou pelo 

E-mail; firstportuguese333@hotmail.com 

Concurso de QUADRAS aos PIONEIROS 
A CIRV-fm e o semanârio O Milénio abriram um concurso de QUADRAS dedica- 
do aos PIONEIROS portugueses do Canada, cuja caminhada oficial se iniciou em 
13 de Maio de 1953. A entrega das QUADRAS sérà feitas até 31 de Julho e, os 
prémios, serào entregues no "Portuguese Day", na Paramount Canada's 
Wonderland, Domingo, dia 24 de Agosto. 
Os très primeiros autores receberâo prémio e entrada gratis no "Portuguese Day". 
Agradecemos que os nossos amigos concorrentes enviem apenas uma QUADRA de 
cada vez, embora possam concorjgr com varias quadras. 

Desconhecidos motivos para saida de Margarida Correa de Aguiar 

Secretaria He Estado da 
Segurança Social pediu 
demissao 
A secretaria de Estado da Segurança 
Social, Margarida Corrêa de Aguiar, 
pediu a demissao do cargo. O ministro 
Bagao Félix nega ter recebeido qualquer 
pedido de saida por parte da responsavel. 
Corrêa de Aguiar , nascida a 30 de Agosto 
de 1960, é licenciada em Gestâo de 
Empresas pela Universidade Livre de 
Lisboa e tem formaçâo especializada nas 
Areas de Gestào e Finanças. 
Foi directora do Banco de Portugal entre 
1993 e 2002, tendo em 1995 assumido a 
presidência da mesa da Assembleia Gérai 
da Associaçào das Empresas de Fundo de 
Pensôes, até 2002, cargo que acumulou 
durante o mesmo periodo corn a presidên- 
cia do Conselho Consultivo da Associaçào 
das Empresas Gerais de Pensôes. 
Corrêa Aguiar assumiu ainda vârios car- 
gos nos conselhos administrativos de 
empresas privadas. 
O gabinete da Secretaria de Estado da 
Segurança Social, diz nào haver qualquer 
confirmaçào oficial do pedido de demis- 
sao de Corrêa de Aguiar. 
As afteraçôes em alguns ministérios 
começaram corn a saida forçada do mi- 
nistro das Cidades, Isaltino de Morais, na 
sequência de suspeitas de fuga ao fisco 
relatadas no jornal "Independente". 
Valente de Oliveira, ministro das Obras 
Püblicas, aproveitou o momento para tam- 
bém apresentar a sua demissao, alegando 
motivos de saüde. 
Na comemoraçào de um ano de gover- 
naçào da coligaçào social-democrata e cen- 
trista, Durâo Barroso achou conveniente 

mexer em nove secretarias de Estado, e a 8 
de Abril o chefe de Gowerno anunciava a 
substituiçào de Miguel Frasquilho na 
Secretaria de Estado do Tesouro e das 
Finanças por Francisco Esteves de 
Carvalho. 
José Arantes, actual adjunto do primeifo- 
ministro, foi proposto para secretârio de 
Estado Adjunto do primeiro-ministro. 
Por sua vez, o cargo de secretârio de 
Estado Adjunto do ministro da Economia 
passou a ser ocupado por Franquelim 
Garcia Alves, na sequência da demissào de 
Duke Franco, justificada por incompati- 
bilidade e diferentes métodos de trabalho 
utilizados pelo ministro da Economia, 
Garlos Tavares. 
No mesmo ministério. Luis Correia da 
Silva, antigo administrador do ICEP e 
actual administrador do grupo Lusotur, 
ficou corn a pasta do Turismo, depuis da 
saida de Pedro Almeida. 
O lugar de secretârio de Estado Adjunto 
do ministro da Ciência e Ensino Superior 
ficou para José Manuel Pinto Paixâo, 
enquanto nas Obras Püblicas foi repesca- 
do Jorge Costa, que ocupa a ârea da 
Habitaçào no Ministério das Cidades, 
Ordenamento do Territôrio e Habitaçào. 
Para o seu lugar, na Habitaçào, foi nomea- 
da a social-democrata Rosario Aguas. 
A gestâo da pasta do Ordenamento do 
Territôrio foi entregue a Paulo Taveira de 
Sousa e na do Ambiente manteve-se José 
Eduardo Martins. Miguel Relvas passa a 
ocupar a liderança da Secretaria de Estado 
da Administraçào Local. 

Abertgra do Restauraote 
"Cardàpio" 
Decorreu no passado dia 22 a abertura ofi- 
cial do Restaurante Cardàpio, sob a gerên- 
cia de Ez;equiel Silva, no 928 College St., 
em Toronto. 
Foi uma festa animada por uma banda ao 
vivo e com grande afluência de clientes e 
amigos que nào quiseram deixar passar a 
oportunidade para saudar toda a équipa 
do Cardàpio e deleitarem-se corn a farta e 
deliciosa comida. 

O Restaurante Cardàpio, prima pela 
elegância da decoraçào, pelo bom serviço 
de mesa e a excelência da sua cozinha que 
apresenta pratos especiais todos os dias. 
A lista de vinhos é compléta e à hora do 
almoço pode saboreâ-los por um preço 
também especial. Vâ até là, para melhor 
acreditar. 

Fàtima Martins 
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I Comunidade 2003: I " ' I 
I Quiol:ftféiia,clia29 | 
I -Abertura ofïcia} da SEMANA DE PORTUGAL na Gaieria Almada Negreiros- \ 

Consiilado Gérai de Portugal em Toronto, às 19h30. 
-Cerimônia do descerramento do la Galhardete da ACAPO no Monumento dos 

I Voluntârios, no Bellwoods Park, às 19h30. 

I Sextafeira,dla30 . | 
i Jantar da Academia do Bacalhau no Europa Catering, corn folclore, demonstrates de 
I Dança de Salâo e müsica para dançar. Info: 416 254*7060, ou 905 427*9923. 

I Sébado, dia31 
I Testa dos Criadores da Comissâo de Testas do Esptrito Santo de Mississauga, na 
I Tbmken Arena, em Mississauga. Info: 905 848-8423, ou 905 276^5115. 
i -Pesta de angariaçâo de fundos na Casa das Beiras. Info: 416 604-1125. 
I ^ Testa de fim de época no Lusitania de Toronto, corn o conjunto Os Vadios. Para infor- 
I maçôes: 416 532-3501. 
I Jantar, Noite de Talentos e Passagem de Modelos na Casa do Alentejo. 
I Info: 416 537-7766. I 
i ' I 
I I 
I Sàbado, dia7 I 

-Mordomia 200;ÿ03, na Parôquia de Sào José, em Oakville. Pestas em Honra do Divino | 
Espirito Santo, com arremataçâo de gado, arraial e baile com o conjunto Oh la lâ. | 
Info: 905 825-2043. j 

I DcHningo, dia 8 I 
I -Prosseguimento das festas do Divino Espirito Santo na Parôquia de Sâo José, em 
I OakviUe. Procissào da Coroa às lOfaOO, depois a Santa Eucaristia e Coroaçâo do 
I Mordomo. Serviço das Sopas do Espirito Santo a todos os présentés. Durante a tarde, s 

Procissào das Rosquilhas e Arraial. Info; 905 825-2043. 
*Içar da bandeira de Portugal na Câmara Municipal de Brampton, às 12h30. Para mais 

I informaçôes: 905 5889954. 

I Domiiigo, dia 1 dejunho 
I -21o. aniversârio do BBQanual de Borges Foods, na fâbrica, cujos fundos revertem a 
I favor da construçâo da nova sede da Sociedade dos Déficientes Portugueses. Muita 
I comida, mùsica, folclore e variedades com artistas locals. Info; 905 2778677. 

I Teiçafoira,dia3 
I -Tomeio de Golfe do CCPM, no Indian WeUs. Info: 905 286*1311. 

I Teiçafeira, dû 10 
I -Comemoraçôes do Dia de Portugal no Vasco da Gama Futebol Club, em Hamilton. 

Inido às 19h30. Info: 905 527-5708. I 

I 
Sextafeira, dia 13 | 
-Bénçào da came, vinho e pâo, da Irmandade do Divino Espirito Santo de Mississauga, | 
na Igreja de Cristo Rei, corn inicio às 19h00. As festas prosseguem nos dias seguintes no | 
salâo da Igreja com distribuiçâo das Pensôes, Arraial e muita mùsica I 
Info; 905 8488423, ou 905 2785115, 

Sâbado, dia 14 
-Tourada à Corda, à moda da Terceira, no Oriental Sports Club, em Cambridge, com 
inicio às 15h00. A corrida repete-se no Domingo, dia 15. Info; 1 519 6282020. 

Nova Direcçâo da irmandade 
do Imigrante 
A Irmandade do Imigrante, em 

Toronto, responsâvel pela tradicional 
Festa do Imigrante em Louvor do 
Divino Espirito Santo, tem nova 
direcçâo, assim constituida: 
Presidente-Herculano Brasil; 
Vice/Presidente-Antônio Moura; 
Secretârio-Elmino Alves; Vice/Secretârio- 
Francisco Fialho; Tesoureiro-Carlos de 
Carvalho e Vice/Tesoureiro-Carlos 
Medeiros. 

Os Mordomos, sào: 
Carlos Silveira, em Brampton; Nemésio 
Pereira, em Malton; Francisco Lima e 
Adriano da Silva, em Mississauga e, 
Agnelo Martins, em Oakville. 
A nova direcçâo apela aos Irmâos que te- 
nham mudado de casa que façam o favor 
de dar a nova morada e o telefone. Basta 
que telefonem para: 416 533-0386, ou que 
se dirijam ao escritôrio, no 1671 Dundas 
St. West, em Toronto. 

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

na compra de um carro novo ou usado, 

preços sensacionais, financiamento 

excelente, tudo isto aliado ao serviço 

impecàvel de assistência, que inclui 

serviço ao sàbado desde as 8h00 às 14h00. 

José da Costa trabalha exaustivamente, 

para que a compra do seu Pontiac, Buick, 

GMC ou Cadillac, constitua a melhor 

experiência da sua vida. 

TUDO ISTO Sd COM JOSÉ DA COSTA 
E ADDISON 00 DAY 

832 BAY STREET, EM TORONTO 
(A NORTE DA COLLEGE ST.) 

Telefone: 416-964-3211 
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PIONEIROS justa homenagem no Madeira Park 
O tempo nâo tem estado propicio a "aven- 
turas" no exterior. Mas, felizmente, no 
sâbado, dia 24 de Maio, o rei Sol resolveu 
fazer a sua apariçâo para aquecer e dar 
mais brilho à justa homenagem feita aos 
PIONEIROS portugueses no Madeira 
Park, numa realizaçâo da Comissâo dos 50 
Anos do Canadian Madeira Club. 
A Comissâo procurou corn afinco entrar 
em contacte com os muitos pioneiros vivos 
e familiares chegados daqueles que jâ fale- 
ceram, numa missào possivel... mas dificil. 
Conseguiram, mesmo assim, falar corn 
cerca de 100 e levar ao Madeira Park uma 
vinjtena de pioneiros e, também, familiares 
-viùvas e filhos- dos jâ falecidos. 
Uma tarde de esplendor. 

Os pioneiros présentes, trocaram abraços, 
recontaram histôrias, relembraram 
momentos jâ perdidos na voragem dos 
anos, e sentiram bem fundo quanto cari- 
nho temos por todos eles. Ao Sol, no 
Madeira Park, felizes como pâssarinhos à 
solta, deixaram-se envolver na comemo- 
raçâo e aceitaram corn emoçâo e algumas 
lâgrimas, o momento, o seu grande 
momento! Para além de muitos familiares, 
estiveram présentes nas festividades, os 
pioneiros. Antonio de Freitas, Antonio 
Plâcido, Antonio Gomes, Eduardo 
Mendonça, Elias Gomes, Eduardo Costa, 
Joâo Gonçalves Teixeira, José Pedro de 
Nôbrega, Joaquim Vieira, Jpaquim de 
Gouveia, Joaquim Pereira, Jordâo de 

AgtuMnko MartinSt Luis Bettencourt, José Afelo, AJUtertino DomiHgties,Joe Eustâquio, 
JoâoAbreu, Tony Bêlas e José Bonsucesso, emeonfratemüaçâo. 

Freitas, Luis Moura, Manuel da Silva, 
Oscar Pereira, Orlando Ferreira, Sabino 
Gonçalves, José Calisto Abreu, José 
Patricio, José Camacho e Carlos Pereira, o 
conhecido Carlos da Atouguia. 
Por intermédio destes pioneiros, foram 
também incluidos nos elogios, homena- 
gens e palavras de gratidâo, os ausentes e 
os jâ falecidos -foi guardado um minuto de 
silêncio por eles-, nas vozes do Présidente 
da Assembleia Gérai do Canadian 
Madeira Club-Madeira House Communty 
Centrejosé Eduardo Silva, do Présidente 
do Executivo-Luis Bettencourt, do 
Présidente da ACAPO-Joe Eustâquio, da 
Comissâo Organizadora da Homenagem 
aos 50 anos-Agostinho Martins, pelo pio- 

neiro Carlos Pereira (Atouguia) e pelo 
Conselheiro das Comunidades 
Madeirenses-José Mârio Coelho. A diri- 
gente e représentante da Comissâo "50 
Anos-Uma Celebraçâo Luso-Canadiana"- 
Bernardete Gouveia, entregou medalhas 
comemorativas aos pioneiros ou familiares 
que nâo puderam estar présentes na 
recepçâo do 13 de Maio, no Mississauga 
Convention Centre. 
Presente também na homenagem aos 
Pioneiros, o Sargento da RCMP-Bill 
Hellier, fardado a rigor, que se deslocou de 
Ottawa com a mulher Colinette Gonçalves 
Hellier e filho, para prestigiar o aconteci- 
mento. Depois dos discursos de abertura, 
teve lugar a cerimonia do hastear das ban- 

^ Scotiabank 

Did you know that the equity in your home can give 

you access to money you can use to renovate - at better 

interest rates than you might get otherwise? 

Find out more about the Scotia Total Equity® Plan 

at your nearest branch. 

Bathurst & Dundas 
Bloor & Salem 
College & Bathurst 
College & Grace 
Dundas & Brock 

- Carlos Soeiro 
- Luis Salvador 
- Manny Gonçalves 
- Ana Bento 
- Natalie Araujo 

Tel: 416-866-6650 
Tel: 416-538-5232 
Tel: 416-933-2390 
Tel: 416-537-2036 
Tel: 416-538-5246 

"Trademark of The Bank of Nova Scotia. ‘Registered Trademark of The Bank of Nova Scotia. 

A familia 
Hellier junto de 
José Melo no 
Madeira'Park, 

AOSEUAUTOHlfim 

EXPERŒNCIAE 
HONESTEDADE 
AOVOSSO 
SERVICO^ 2612 St Glair Ave.W 
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deiras de Portugal, Canadâ e da Regiâo 
Autônoma da Madeira, e respectivos 
hinos, seguindo-se o descerramento da 
lapide que vai perpetuar a memôria por- 
tuguesa nos seus primeiros 50 anos oficiais 
no Canadâ. Momento ünico, cheio de 
beleza e significado. Sempre corn o Sol a 
fazer companhia, os pioneiros, familiares e 
amigos, dirigiram-se para a cozinha do par- 
que, corn sala coberta, onde saborearam o 
Bolo de Mel e realizaram o "Madeira de 
Honra", onde foram gritados "Vivam os 
Pioneiros", "Vivam os Pioneiros jâ falecidos 
e suas mulheres", "Viva Portugal", "Viva o 
Canadâ", "Viva a Madeira" e, aqui e ali, a 
gracinhas inerentes as estas ocasiôes de 
convivio e alegria. O nosso bom amigo 
Carlos Pereira, mais conhecido por Carlos 
da Atouguia, nào se cansava de falar da 
grande amizade que o liga aos madeirenses 
desde que chegou ao Canadâ. -"Queriam 
levar-me para outro lado, mesmo ao pé da 
porta, mas eu nâo podia faltar hoje aqui! 
Devo muito aos madeirenses, sô tenho 
amigos junto dos madeirenses. Na minha 
quinta, onde fizeram o pic-nic que deu uns 
dinheiritos para comprarem o Madeira 
Park, com eles havia sempre fartura... 
Corner e beber, levavam sempre a dobrar! 
Bons tempos, bons tempos..." 
Depots, com o seu habituai bom humor, 
cantarolava:-"Quem vai à missa nâo perde 
tempo, Quem dâ esmola nào empobrece, 
Quem empresta nào melhora, Quem nâo 
rouba nào enriquecel". 
Bom, como a hora jâ ia adiantada, a carne 
e as sardinhas, foram "voando" a uma 
velocidade de cruzeiro. Rosa e Albertino 
Domingues, que deram a carne, e Antonio 
Belas, que ofereceu as sardinhas, também 

nào deixaram os seus créditos por "dentes" 
alheios... Outro amigo que fez honras à 
casa, foi o bem conhecido José Melo, de 
Melo's Landscaping -que fez a entrega da 
pedra e da lâpide aos pioneiros-, bom com- 
panheiro de mesa e de garfo, mesmo de 
plâstico como aqueles que usamos. 
Bem comidos e (melhor) bebidos, alguns 
foram para a sesta e a maioria para a Missa 
Campai, que teve a palavra do Padre 
Fernando Pinto, de Oakville. 
Paralelamente, houve mùsica corn o con- 
junto Tabu e folclore, corn o Rancho 
Infantil Madeirense. 
Tudo correu de feiçâo, até a meteorologia 
contribuiu para o sucesso da festa. 
As nossas felicitaçôes aos membros da 
Comissâo Organizadora, Agostinho 
Martins, Olivia e Joâo Abreu, José E. 
Silva, Zita e Carlos Alves, Colinette e 
William Hillier, Gorete Andrade e Manuel 
Baptista. 
O Pioneiro madeirense, José Patricio, sem- 
pre agarrado à sua guitarra portuguesa, 
também nào hesitou em cantar: 
-O fado triste eu canto 
E canto desta maneira 
Sô para matar saudades 
Da minha querida Madeira. 

-O fado triste eu canto 
E canto sem desenganos 
Para todos celebrarmos 
Os nossos 50 anos! 

Uma jornada magnifica no Madeira Park, 
em homenagem justissima e bem con- 
seguida aos PIONEIROS portugueses. 

PCP e BE insistem na demissâo de 
Portas... PP, PSD e PS nem por isso IO PCP e o BE voltaram quarta-feira a 
insistir na demissâo do ministro da S IDefesa, Paulo Portas, chamado pelo tri- 
bunal a depor presencialmente no caso 
da Universidade Moderna. 

I Os "bloquistas" consideram que Portas 
jâ dévia estar fora do executivo enquan- 
to os comunistas entendem que o 
ministro "nâo tem condiçôes para con- 
tinuar". 
PSD e PP desvalorizam o pedido judi- 
cial. Para os populares trata-se de "uma 
situaçào perfeitamente normal", 
enquanto os sociais- democratas consi- 

deram que tal "nào interfere com o exer- 
cicio do cargo ministerial". 
Também os socialistas consideram 
que a ida de Portas ao tribunal de 
Monsanto é resultado do "normal fun- 
cionamento da justiça". 

O ministro pediu celeridade nas 
necessârias autorizaçôes legais, desig- 
nadamente do Conselho de Estado e 
do Parlamento, para o autorizar a 
testemunhar presencialmente no tri- 
bunal de Monsanto, em Lisboa, com a 
maior brevidade possivel. 

Monçâo: Autarca baleado inspira cuidados 
mas nâo corre perigo de vida 
o présidente da Junta de Freguesia de 
Tangil, Monçâo, foi ontem alvejado a 
tiro por um homem que depuis se suici- 
dou. O autarca ainda inspira cuidados 
mas nâo corre perigo de vida, informou 
fonte hospitalar. 
Segundo Alfredo Pinto, chefe de équipa 
do serviço de Urgência do Centro 
Hospitalar do Alto Minho, em Viana do 
Castelo, o autarca foi submetido a uma 
intervençâo cirürgica "que correu bem" 
e vai agora ser transferido para a 
Unidade de Cuidados Intensivos. 

O autarca, José Alberto Cardoso, 31 
anos, foi alvejado a tiro, pelas 12:00, por 
um homem de 71 anos, na sequência de 
uma discussào por causa de uma obra 
que a Junta estava a fazer num caminho. 
O autor dos disparos, Armando Afonso 
Martins, ex-emigrante no Canadâ, 
quereria ligar um cano de esgoto da sua 
casa para um rego no caminho pùblico, 
mas como o autarca nào o permitiu, 
puxou de um revolver e deu-lhe dois 
tiros na zona do abdomen, suicidando- 
se depuis corn um tiro na nuca. 

Aceittamos encomendas, 
com eapeciais t:odo8 os dias: 

Bacalhau, arroz de 
mariaco, caateletas, 
galinha grelhada na 
brasa e no eapeto, 
saladaa e muit;o maia. 

Ao serviço da comunidade 905-829-8395 
6DIASPOBSEMAIIAIIAS10AIH-8PW » fECHAD0A2^mBA • 6‘‘FEIRA10AM-9PM 

2828 Kingsway Drive, Oakvüle Ont. (Sherwood Heights Plaza) 

• Na Winston Churchill a sul da QEW • 

DUNDAS^ 
Travel & Tours 

I opootOf C3INI INnBftJ i T H 

In üEKvp DE miïm COMPETENTE 

üi.: 4léllélil6 
Tax: 416-516-7724 

C-mail: dundas.travel@on.albn.com John A. Ferreira - Manager 
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Produtos 

HAIR CARE SYSTEAI^TM 

Naturals. Resultados Sensacionaisl MARIANA DE OLIVEIRA 

CEO 

De Oliveira 
Skin Care Systems 

SOFRE DE PROBLEMAS NA PELE? 

De Oliveira tern a soluçàol 
• Psoriase 
•Eczema "Rosacea 
• Herpes-Zoster 
• Escoriaçôes 
• Feridas nos labios 
•Acne "Verrugas 
• Descoloraçào da pele 
• Bolhas 
• Queimaduras 

• Mordidelas de abelhas 
e insectos 
• Pele contichosa, seca e 
escamosa 
• Dores articulares e 
musculares 
• Pé de atleta 
• Furünculos 
• Cortes e arranhôes 

• De Oliveira Body Wash 
• De Oliveira Spray 
•De Oliveira Cream 

ESTÂ A PERDER CABELOf OU 
JÂ PERDEU A MAJOR PARTE? 

De Oliveira pode ajuda-lo! 
• Queda de 

cabelo 
• Seborreia 
• Psoriase 
•Caspa 
Proporcionamos alimentaçâo, nutrientes, 

puriGcadores e estimulantes para 
revitalizar o couro cabeludo e cabelo 

De Oliveira 
Hair Care Systems 

Recipient of the 2001 International Gold Award for 
Excellence and Business Prestige 
European Market Research Centre - 2002 Rmssels 
Recipient of the EuroMarket Award 2002 for 
Outstanding Business Performances and Managerial 
Achievements while Adapting International Standards 
Business Initiative Directions - 2002 Paris 
Recipient of the 2002 International I’latinum Star Award 
for World Quality Commitment 

Business Initiative Directions - 2001 New York 

416.504.8967 
1.888.GRO.HAIR 
788 Adelaide St. W. 

Toronto, On 1B4 
Www.deoliveirasystems.com 
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Newspapar 

ORGULHAM-SE DE APRESENTAR 

O JÂ TRADICIONAL ... 

NO FIM DE SEMANA DO DIA DO PAI, A 14 E 15 DE JUNHO NO EARLSCOURT FABJÜ, 

NA ST. CLAIR E CALEDONIA, EM TORONTO. 

Este ano coin a presença de: 

Pedro Daniel 
de Portugal 

Sarah Pacheco 
(vencedora do Festival da Cançâo 2003) 

Searas de Portugal 
Os Panteras 
Além Mar 

Rancho Folclôrico do Mînho de Oshawa 
Rancho Folclôrico Português de Brampton 
Rancho Folclôrico do C. P. de Mississauga 

Tiffany Costa 
Michelle Madeira 

VINDOS DE PORTUGAL 

UM FIM DE SEMANA DE FOLIA E DIVERSÀO NA COMPANHIA DE 

CIRV-FM - A SUA ESTAÇÂO EMISSORAÎ. 

INFORMAÇOES PEIO TEL 416-537-1088 
SUMMERFE5T S003 COM O PATROCINIO DE: 

fj)asteûatm pata 

totfas a ûcaswes 

especiaisl . 

1209 Dundas SL W, Toronto, On 
T: 4nG-534-3S47 

2406 Eglinton ML Toronto. On 
T: 41B-B57-n933 

337 Symington Avo, Toromo, On 
T: 41B-S3S-9B33 

447 Spoors Rd. Oakville. On 
T: BaS-B4S-SSS1 

llŒW TElJ[D® 

□owntown Lumber 
fi. Building Supplies co. 

www. downtownlumber.cam 

172 Ossington Ave., Toronto. 
Tel: 416 534-3347 e 416- 532-2813 Fax: 416 532-6040 

9 Morrow Ave., Toronto. 
 Tel: 416 532-4356 Fax: 416 588-8788 

393 Sorauren Ave., Toronto. 
Tel: 416 533-8591 Fax: 416 533-3862 

■ ij]üQ^ üiD'l)om 

£439-0000 

'h 
CARSALES 

. LIMITED 

877 College Street, 
Toromo, On M6H1A1 

1:416-533-9264 

CARROS, VAN’S 
E CAMIÔES 
AMERICANOS 
E EUROPEUS 
DASMELHORES 
MARCAS COM 
GARANTIA, 
FINANCIAMENTO 
E LEASE. 

1:416-5334141 
www.azoresaiitogroup.Gom 

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 

e 
CENTRAL TICKET DEFENCE 

Defesa de todas as 
multas de conduçâo. 

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

861 College St., Toronto 

416 56S-7SS1 

Tony 
Martins 
de Homelife 

Galleria 

Oferece-lhe bom serviço, 

honestid2ide e efîciência na 

416-535-8066 ^ venda da sua casa. 

MiMjijj aaiHiâ 
Onde pode comprar 

uvas ou mosto para 

fazer o sen vinho e 

informar-se sobre o 

novo sistema 

“U-VIIM” 416-652-0416 

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

41 6-533-91 S7 

Viseu ^ Electric Inc. 
Especiàlizados em artigos de^20 volts. 
416-531-9847 

896 College St.. TORONTO 

aéaStM 
Lahatt Brewers 

Fabricante da cerveja Carlsberg, 

a cerveja dos portugueses. 
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VI Assembleia do Conselho 
Mundial das Casas dos Açores 
decorre em Sao Miguel e Terceira 
A Direcçâo Regional das Comunidades, em 
colaboraçâo com a Casa dos Açores do 
Algarve, esta a organizar a VI Assembleia do 
Conselho Mundial das Casas dos Açores, que 
decorrerâ de 7 a 11 de Junho proximo nas 
ülias de S. Miguel e Terceira 
Participarâo neste encontre as casas dos 
Açores do Quebeque, Winnipeg, Nova 
Inglaterra, Pacifico, Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul, S. Paulo, Lisboa, Norte, 
Algarve e o Nùcleo Ilhas de Bruma, de Aveiro. 
É objectivo desta assembleia, que se rea- 
liza anualmente, définir um conjunto de 
politicas e medidas que visem congregar 
as comunidades açorianas, dar a conhecer 
os Açores e sua cultura às populaçôes das 
suas areas de influência, defender os inte- 
resses dos Açores, dos açorianos e sens 

descendentes e servir de elo entre a Regiào 
e os paises ou regiôes de residência. 
A comitiva que se desloca aos Açores, ira 
participar, a 9 de Junho, em S. Miguel, nas 
comemoraçôes do Dia da Regiào 
Autônoma, e, no dia 10, na Terceira, nas 
celebraçôes do Dia de Portugal, de 
Camôes e das Comunidades Portuguesas. 
Ainda no âmbito deste encontro, sera 
inaugurada no Auditôrio Luis de Camôes, 
em Ponta Delgada, uma exposiçào de 
fotografia, da responsabilidade da Casa 
dos Açores do Algarve, intitulada “Açores 
2003”, a quai inclui duas fotografias de 
cada concelho da Regiào, corn os temas 
paisagem e desenvolvimento, e que poste- 
riormente irâ percorrer as diferentes Casas 
dos Açores espalhadas pelo mundo. 

Programa “Descobrir Portugal” 
filma nos Açoros 
A équipa de produçào do “Descobrir 
Portugal” vai estar nas Ilhas de Sào 
Miguel e Santa Maria entre os dias 24 e 29 
deste mês, para preparar um programa 
daquela série, que é emitida na RTP 1. 
Os apresentadores Elâdio Climaco e 
Isabel Angelino, vào percorrer e gravar 
nos locals de especial interesse turistico da 
Regiào, corn o objectivo de dar a conhecer 

aos portugueses o que de melhor se pode 
visitar, nomeadàmente relacionado corn as 
riquezas naturals, culturais e histôricas 
dos Açores e dos açorianos. 
A produçào da série “Descobrir Portugal”, 
cuja emissào se inséré das comemoraçôes 
dos 90 anos do Turismo em Portugal, é da 
responsabilidade da produtora privada 
Duvideo. 

Miinjue mua eaùrvistii coin o Naturisto Howeopata 
Antonio Medeiros, jd corn nniitos aiws de expericcia, 
que o poderd ajiidar na salnçio dos sens problemas. 

ERVANÂRI4 VrrÔRIA inc. 
PRODüTOS NATÜRAIS E ME[>ÎCINA HOMEOPATICA 

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

Selo Gomemorativo em 
honra de Pedre da Silva 

mf Pedro do Silva (iiî iePonygois 
iiiiê! lloijvgib hsms b^OS Ci-sinss in 

Durante os séculos XV e XVI, Portugal désempenhou um papel fundamental na 
exploraçào do Novo Mundo. Muitos navegodores portugueses, incluindo 
Bartolomeu Dias, Vasco da Gama e Gaspar Corte Real exploraram terras nunca 
antes conhecidas dos Europeus. Foram as suas expediçôes que levaram Pedro da 
Silva, o dito “português”, a embarcar numa viagem de descoberta para o Canadâ. 
Os Serviços de Correio canadianos homenageiam Pedro da Silva, como o primeiro 
carteiro oficial da Nova-França, e o 50° aniversârio da chegada da primeira imi- 
gfaçào oficial a este pais com um selo de coleçào impressa com uma tarifa de $0.48 
cêntimos, apresentado numa folha de 16 exemplares. 

O Infaxite D. Henrique, o navegador 
Durante o século XV, o infante D. Henrique, o Navegador, fundou a escola de nave- 
gaçào de Sagres, no Algarve. Desta escola saiu um mimero de navegadores que 
descobriram rotas maritimas até à India, América do Sul e Africa. Ao que tudo 
indica, Pedro da Silva era um marinheiro experiente que terâ estudado na escola 
de Sagres, antes de decidir partir para a Nova França. 

Um pioneiro da descoberta 
Pouco se sabe sobre a vida de Pedro da Silva em Portugal, excepto que deixou o 
pais antes de 1673. Em 1677, Pedro da Silva, também conhecido como Pierre da 
Sylva, casou e desta uniào, nasceram 14 filhos. Baseado no recenseamento de 1681, 
Pedro da Silva vivia com a sua familia em Beauport, onde trabalhava como 
carteiro-mensageiro. Algum tempo depois, mudou-se para Sault-au-Matelotm na 
parte inferior da cidade de Quebeque, onde se consagrou ao transporte de mer- 
cadorias. Como vivia muito proximo do rio Sào Lourenço, Pedro da Silva tinha 
acesso fàcil aos barcos que chegavam carregados de mercadoria destinada à cidade 
de Québeque e outras localidades da colônia. Tudo indica que tenha conquistado 
uma boa reputaçào como transportador de mercadoria e cartas durante todo o 
ano, mesmo durante os invernos rigorosos. 

O primeiro carteiro da Nova-França 
Segundo os documentos de 1693, Pedro da Silva recebia 20 solos (équivalente a 
cerca de um libra britànica) por entregar cartas de Montreal à cidade de Québeque. 
A 23 de Dezembro de 1705, recebeu uma comissào assinada por Jacques Raudot, 
intendente da Nova França, conferindo-lhe o titulo de “primeiro carteiro” do 
Canadâ. Nessa mesma altura, também recebeu a autorizaçâo de transportar car- 
tas de particulares e respectivas respostas. A sua pontualidade, diligência e lealdade 
deram-lhe o privilégie de se tornar “o mensageiro regular” de mercadorias, assim 
como de despachos reais do governador gérai da Nova França, entre o Québeque 
e Trois-Rivières, ou Montreal. 

O desenho do selo 
O selo consagrado a Pedro da Silva, cujo desenho grâfico foi concebido por 
Clermont Malenfant, é uma imagem do Québeque, baseada na gravura de P. 
Canot e executada em 1760. Esta gravura foi, por sua vez, inspirada de um desenho 
de Richard Short. Um selo real vermelho do Concelho Soberano da Nova França, 
sobre quai estâo gravadas as armas do rei do França, simbolisa o advento de uma 
nova era de comunicaçâo e o carâcter secreto e confidêncial da letra manuscrita. 
Ornamentado corn extratos da carta de comissào oficial de Jacques Raudot e da 
assinatura de Pedro da Silva, o desenho do selo reüne vârios elementos ilustradores 
da funçâo deste ültin^o como primeiro carteiro-mensageiro da Nova França. 
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Senhor Santo Cristo 
dos Milagres 
0 milagro da fé 

' Açores participam em 
Seminârio sobre estratégias 
de apoio à tecnologia 
O Governo Regimbai dos Açores asso- 
dou-se à orgaiiizaçâo do seminârio 
«Inovaçâo e Coinpetitividade 
Régional», que arrancou esta lerça- 
feira, lia ddade do Porto. O principal 
objectivo deste encoiitro é dhoilgar e 
debater as estratégias rcgioaais de 
apoio à inovaçâo tecnolôgica, pre- 
conizadas pelos Prograraas Regional s 
de Acçôes Inovadoras (PRAI}, finan- 
ciados pelo Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Régional (FEDER). 
Esta iniciativa conjunta das cinco 
comissôes de coordenaçâo regional do 
continente e dos governos regionais 
dos Açores e Madeira, realiza-se no 
Auditôrio da F'aculdade de Engenharia 

da Universidade do Porto, oncle a 
Direcçâo Regional de Estudos e 
Planearaento (DREPA), entidade 
gestora da caudidattira regional, farâ a i 

apresentaçào das grandes linhas mes- 
iras do PRAI. 
Os programas dinandados pekt 
FEDER abrangem todas as regiôes do 
territôrio português, Açores, Madeira. 
Alentejo, Algarve, Centro, Lisboa e 
Vale do Tejo e Norte, e visam, arima de 
tudo, apoiar a promoçào de inîciativas 
e ideias inovadoras de base regional 
nas areas da investigaçâo e do desen- 
volvimento tecnolôgico, cjue con- 
tribuam para incrementar a competi- 
tividade das economias. 

A partir de 2005 

Governo açoriano interessado 
na liberalïzaçâb do espaço 
aéreo regional 
O executivo açoriano admite a possibili- 
dade de liberaUzar o espaço aéreo regional, 
a partir do ano 2005, num modelo mais 
proximo daquele que esta em vigor na 
Regiâo Autônoma da Madeira. A infor- 
maçâo foi avançada esta sexta-feira, em 
Ponta Delgada, pelo secretàrio regional da 
Economia, Duai te Ponte. 
O governante açoriano, que falava na inau- 
giiraçâo da «Feira Lar, Campo e Mar» e da 
XXV ediçâo da «Feira Regional do 
Artesanato», organizadas pela Câmara do 
Comércio e Indùstria de Ponta Delgada. 

afirmou que a liberalizaçâo do espaço aéreo 
regional sera implementada, no arquipéla- 
go, mediante a garantia de que as tarifas 
teriam preços idênticos para todos os resi- 
dentes e estudantes nos Açores, indepen- 
dentemente das ilhas onde vivam. 
Em matéria de transporte maritimo, o 
secretàrio régional da Economia anunciou 
que a partir do proximo mes de Setembro, o 
executivo açoriano ira procéder à correcçào 
de alguns aspectos do regulamento do novo 
tarifârio portuârio que tem vigorado na 
Regiâo Autônoma em fase experimental. 

Corn ou sem alarmes atipicos, o Portugal Senhor Santo Cristo, no Domingo, pagan- 
Square, em Toronto, encheu-se de fiéis do as suas promessas, movidos pela fé que 
para festejar o Senhor Santo Cristo dos sentem e pela esperança em dias me- 
Milagres, na Igreja de Santa Maria. Ihores. Na frente da Procissâo, entre out- 
Sem medos, plenos de fé, milhares de por- ros, o Pastor da Igreja de Santa Maria, 
tugueses vindos de todos os cantinhos do Padre Libôrio Tavares, ladeado pelo 
Canada e Estados Unidos, tal como Padre Janeiro e por Monsenhor Eduardo 
muitos do Arquipélago dos Açores, que Resendes, sentiam o ambiente à sua volta 
aproveitam as festas do Senhor Santo e orgulho no belissimo andor do Senhor 
Cristo para visitarem familiares, encon- Santo Cristo, uma maravilha em flores, 
traram-se durante os très dias de festa. No recinto de festas, actuaram as Bandas, 
Quer nas cerimônias religiosas, quer nos Açoriana de Fall River, de Brampton e de 
festejos populares, os fiéis do Senhor Santa Inès, de Santa Helena e do Senhor 
Santo Cristo, disseram présente e Santo Cristo, de Hull e de London, 
comungaram da mesma hramonia e sen- Ainda, Otilia de Jesus e o Duo SomLuso. 
timentos. Uma festa corn o sucesso habituai. O mila- 
Dezenas de crentes, especialmente mu- gre da fé, a suceder-se ano-apôs-ano. 
lheres, participàram na Procissâo do JMC 

A,H.I,P. Matnbor A.D.P. 

MIGüQRA l TüOl INDICI D’ASCOLTO 

DOMENICO COSENTINO, H I s 
SPECtALISTA APPARECCHI AUDiRVl 

OUVIR é uma prenda preciosa. Infelizmente, a poiuiçâo 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 
nào OUVE bem: impossibilidade de ouvir tocar campainhas, per- 

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

Hâ 15 anos que UDI Hearing serve corn sucesso aqueles que procu- 
ram os seus serviços. A companhia tem especialistas que avalia 

corn exactidâo os problemas auditivos dos pacientes. 

Faça uma consulta na UDI Hearing livres de obrigaçôes, em 2 locais: 

540 College SL 
Suite #402 Toronto, Ont 

8333 Weston Rd. 
Unit 105, Woodbridge, Ont 

LANGSTAFF 

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

r:=Âf2ZûaeLte esta opottufitèade. 
De Segunda a Sexta, das lOam às 5pm e, aos Sâbados, das lOam à Ipm. 
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CARhilÇIRO 
21/03 À 20/04 > 

Por momentos, poderâ voltar-se mais para si, ter menor vontade 
dé se entregar, ou atribuir menos importância àquilo que os 
outros têm para lhe dar. 

TOLRO 
21/04 A 20/05 

Desejarâ manter secretos os seus sentimentos mais intimos. Se a 
Lua estiver em tensào, poderâ ressentir-se do afastamento de um 
membro da familia. 

QCMCOS 
21/05 A 20/06 

Se nào tiver plena consciência das suas atitudes, poderâ “abafar” 
e restringir a liberdade de um amigo por insegurança e excesso 
de possessividade. 

■«S 

CARANGLICJO 

como maior objectividade. 

Um bom aspecto da Lua a Saturno traz-Ihe maior capacidade de 
21/06 A 20/07 ^ desmontar uma situaçâo, maior firmeza, maior segurança, bem 

LcÀo , 
22/07 A 22/08 ’ 

v>)H| 

- ^     
Ao longo deste dia, e em relaçào aos seus relaci'onamentos emo- 
cionais, tenderâ a atrair pessoas fortes e corajosas em termos de 
convicçôes. 

VlROC^' 
23/08 A 22/09 

di 
BAIANçA 
23/09 A 22/10 

É possivel que expérimente estados de humor e sentimentos que 
lhe parecem muito diferentes daqueles que estâo présentés na 
sua vivência diâria. 

Aproveite hoje para conhecer aquele lado da sua personalidade 
em relaçào ao quai nào tem plena consciência e verâ os conflitos 
corn os outros desaparecer. 

ESCORPIâO 
23/10 A 21/11 

Tenderâ a atrair pessoas que, na verdade, respeita e admira. É 
possivel que também sinta necessidade de se relacionar corn 
mulheres mentalmente fortes. 

SAOITâRIO 
22/11 A 21/12 

Terâ maior tendência para enaltecer os seus sentimentos e afec- 
tos, por vezes esquecendo os dos outros. Tenha cuidado se nào os 
quiser afastar. 

CAPRICORNIO 
22/12 A 20/01 

O trànsito entre Lua e Saturno pode trazer-lhe maiores possibil 
idades de levar a bom porto um projecto antigo, tornando-o mais 
claro para os outros. 

AQLâRIO 
21/01 A 19/02 

> X.--" 
20/02 A"20/03 

Poderâ haver tendência para cometer gaffes e dar uma imagem 
errada de si quando conhece outras pessoas. Lembre-se: pense 
primeiro, fale depots. 

  ^ !:  
E provâvel que inconscientemente se identifique com o seu sis- 
tema de valores. E qualquer opiniào diferente da sua constituirâ 
uma afronta pessoal. 

O Milénio 
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FILME DA SéMANA: 

BRLCE ALMIGriTY 

i 

ACTORES: 

Jim Carrey, Morgan 
Freeman, Jennifer 
Aniston, Philip 
Baker Hall, 
Catherine Bell, Lisa 
Ann Walter, Steve 
Carell, Nora Dunn, 
Edward Jemison... 

G^ero: 
Comédia 
Duraçâo do 
filme: 
101 Minutes 
Realizador 
Torn Shadyac 

SiNOPSE: 

Bruce Nolan (Carrey) é um reporter televisivo na ârea de interesses 
humanos em Bufalo, Nova lorque, que esta chateado corn tudo na 
vida, embora seja muito popular e tenha uma namorada que o adora 
(Aniston). 

Ao fim do pior dia da sua vida, Bruce começa cheio de raiva, a 
criticar e a culpar Deus pelos acontecimentos do dia, quando as suas 
criticas inesperadamente têm a resposta Dele. Deus aparece em 
forma de ser humano (Freeman) e entrega-lhe todo o seu poder, para 
ver se ele consegue fazer um trabalho melhor, jâ que tanto o critica. 

Whitney Houston faz retira 
espiritual em Israel 
A cantora norte-americana Whitney 
Houston viajou para Israel a convite da 
comunidade religiosa Black Hebrews. Esta 
viagem servira para fazer um retiro espiri- 
tual na cidade de Dimona e buscar inspi- 
raçâo para o seu proximo album. 
Depois de ter adiado a viagem por varias 
vezes, devido ao receio de eventuais pro- 
blemas de segurança, Whitney Houston 
deslocou-se finalmente a Israel, na com- 
panhia do marido Bobby Brown e da 
filha Bobbi. 
«Ela esta a adorar», confirmou um 
porta- voz da diva. «E uma mulher 
muito espiritual e desde hâ muito dese- 
java vir aqui, tocar esta terra e estar 
prôxima dos santos de Dimona», con- 
tinuou o mesmo porta-voz. 
Segundo a BBC é também provâvel que 
Houston grave algum material em conjun- 
to corn o coro de gospel dos Black 
Hebrews. As gravaçôes poderâo depois ser 
eventualmente incluidas no proximo 
album de Whitney Houston, que deverâ 
soar «muito espiritual». 

Como explicou um représentante daquela 
comunidade religiosa, esta visita é impor- 
tante para a imagem de Israel junto dos 
americanos. «Hâ que passar a mensagem 
de que Israel é um sitio segnro para visitar, 
apesar de todos os problemas que temos 
tido», frisou a mesma fonte. 
Ainda durante a sua estadia naquele pais, 
Whitney Houston deverâ encdntrar- se 
corn o primeiro-ministro israelita Ariel 
Sharon. 

Oasis têm novas cançôes para 
0 proximo album 
Noel Gallagher relevou que os Oasis jà têm um conjunto de 

cançôes que podem integrar o seu proximo album. Ainda 

nâo hâ data para o lançamento de um sucessor de «Heathen 

Chemistry», mas pode esperar-se um novo disco dos Oasis 

no fînal de 2004. 

Em declaraçôes ao NME na passada 
semana, Noel Gallagher afirmou que, 
entre ele, o guitarrista Gem Archer e o 
seu irmào e vocalista Liam Gallagher, jâ 
estào prontas 13 cançôes que podem 
integrar o alinhamento do proximo 
disco. 

«Eu tenho cinco cançôes prontas, o 
Liam tem cerca de seis e o Gem um par 
delas», disse Noel Gallagher. 
Liam Gallagher adiantou que as suas 
cançôes sâo as melhores do mundo e 
considera-se como o melhor compositor 
de cançôes do mundo. 

Oficialmente os 
Oasis estào a fazer 
uma pausa de um 
ano na sua carreira, 
mas Noel Gallagher 
e Gem Archer apre- 
sentaram-se numa 
discoteca de 
Liverpool no inicio 
do mês, onde apre- 
sentaram jâ uma das 
novas mùsicas, «Stop 
The Clocks», levan- 
tando um pouco o 
véu sobre o future 
musical dos Oasis. 
Noel Gallagher afir- 
mou que sente falta 
de tocar em espaços 
pequenos, mas dado 
o numéro de admi- 
radores da banda, se 
tocassem nesses 
espaços tinha a 
certeza de que 95 
por cento das pes- 
soas nào conseguiam 
entrar. 
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Socialista Rui Cunha vai processar 
Adelino Graaja par difamaçâo 
O dirigente socialista Rui Cunha disse quar- 
ta-feira que ira processar por difamaçâo 
Adelino Granja, advogado e ex-aluno da 
Casa Pia, que se tem distinguido na demin- 
cia de casos relacionados corn crimes de 
pedofilia. 
Adelino Granja acusou o ex-secretârio de 
Estado da Inserçào Social Rui Cunha de ter 
tido conhecimento de prâticas de pedofilia 
na Casa Pia e, enquanto responsâvel do 
Governo, nada ter feito para acabar corn 
essas prâticas. 

Em declaraçôes à agência Lusa, Rui Cunha 
explicou que, em Dezembro passado, a seu 
pedido, prestou "todos os esclarecimentos 
sobre a Casa Pia em sede de comissâo de 
Assuntos Constitucionais, Direitos, 
Liberdades e Garantias". 
Rui Cunha, que enquanto secretârio de 
Estado tutelou a Casa Pia entre 199,5 e 2001, 
afirmou que, face às declaraçôes de Adelino 
Granja, tomarâ "as medidas dévidas" para 
que a sua "dignidade e honra sejam salva- 
guardas e para que a verdade seja resposta". 

World Ho Tabacco Day 
Olâ comunidade portuguesa! O meu 
nome é Andreia Razào e sou uma estu- 
dante da escola secundaria da St. Mary’s, 
no grau 11. Estou a escrever este artigo 
para informar a nossa comunidade de um 
evento muito importante. 
O evento é o “World No Tabacco Day’’, 
no clube The Docks. Este evento é orga- 
nizado pelo grupo YTC (Youth Tabacco 
Coalition) e Health Canada. Este grupo 
é formado por alguns estudantes que fre- 
quentaram uma sessào de informaçâo no 
dia 5 de Abril, sobre como a indùstria do 
tabaco patrocina muitos eventos, espe- 
cialmente os eventos desportivos para 
capturar a atençâo dos jovens, e claro 
também como o tabaco efecta a nossa 
comunijiade e a nossa saüde. 

Andreia Razào 

Este evento é muito impor- 
tante para a nossa juven- 
tude de hoje. O grupo YTC 
e Health Canada quer 
mostrar à juventude que 
nào é preciso fumar, beber 
ou drogar-se para nos diver- 
tirmos. O “World No Tabacco Day’’ é no 
dia 30 de Maio. O evento inclui um con- 
certo corn bandas musicais e rim desfile 
de moda. As portas abrem às 17h00. O 
concerto começa às 18h00 e continua 
corn o desfile até às 23h00. 
Alguns dos artistas que se vào apresentar 
no evento sào- os Barlow, Jully Black, 
Kenny Glasgow, Not By Chance, Speck e 
The Hellz Kitchen. O desfile de moda 
contem algumas criaçôes de novos estilis- www.knowledgepower.ca. 

tas, Entre eles, vâo estar a 
Roots, Bedo, Courtside 
Sportswear, G3, Jean 
Machine, RK, SD e SD & 
RK. Uma variedade de 
comerciais e imagens de 
filmes vâo ser apresenta- 

dos também. 
O ponto mais importante desse evento é 
que tudo é gratuite menos as bebidas e as 
comidas. Queremos que este evento cap- 
ture a atençâo dos jovens para que eles 
nào se deixem influenciar pelo tabaco ou 
bebidas alcoôlicas. O clube “The Docks” 
esta situado na 11 Poison Street. Para 
mais informaçôes em como obter bil- 
hetes, poderâ visitar o website 

Investimentos, 
comércioe 
CPIP na 
agenda da 
visita de Luia 
da Silva a 
Pertugal 
Investimentos, comércio e questôe.s 
relativas à Comunidade dos Paises i 
de Lingua Portuguesa (CPLP) sâo os ' 
temas principai.s da vi.sita do presi- i 
dente Luiz Inâcio Lula da Silva a 
Lisboa, de 10 a 12de Julho. 
“Esta serâ a ùnica visita de Estado 
que o présidente Lula farâ durante ; 
sua viagem à Europa no mc.s de 
Julho, que melui também o Reino ; 
ünido e Espanha, cuja visita sera ofi- , 
cial", disse quarta-feira à Lusa foute ( 
do Ministério das Relaçôes 
Exteriores brasileiro. 
Segtindo fontes diplomâticas por- 
tuguesas, "Lula cumpre, assim, a 
promessa feita ao primeiro-ministro 
Durâo Barroso de que a sua primeira 
visita de Estado séria a Portugal". 
No executive anterior, Portugal foi o 
sétimo pais a ser visitado pelo entâo 
présidente Feniando Henrique 
Cardoso. 

IBP 84 HORAB POR DIA 

iNFOBWAÇflES: 

416.537.1088 

Es-tes radios est:âo à '''wpcôKfe oï)®© ©©g]cyi Boil'S©© 
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) 45.5-8818 

HAMILTON: - Alves Meats - 157 Macnab St. N. 

Tel:,(905) 528-0165 

LONDON: Acadia Travel 366 Hamilton Rd. 

mus GST & PST 

519-432-3797 * Internacional Gift Shop, 416 

Hamilton Rd. 519-675-0446 * Atlantic Sea Fish 
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A REINVENÇAO DA PATRIA 
NO FADO DA DIASPORA 
Quando a minha amiga Zé Viana me 
convidou para participar nesta tertùlia, 
eu aceitei o convite e sô depois me dei 
conta da insensatez da minha decisâo. 
Pediu-me que falasse da situaçâo do 
fado na diaspora canadiana e deparo- 
me agora corn uma plateia que sabe 
toda ela muito mais de fado do que eu. 
Começo, portante, por vos confessar 
que nào toco qualquer instrumento, 
nâo canto (nem sequer no duché, como 
a maioria das pessoas) e a minha for- 
maçào musical quedou-se pelas aulas 
que faziam parte da estrutura curricu- 
lar de quem na minha geraçào frequen- 
tou os anos de escolaridade necessaries 
para poder ingressar numa universi- 
dade. Para além disso, a minha relaçâo 
corn a mùsica resume-se à fruiçâo que 
delà retiram todos os que se permitem 
trabalhar ou descansar corn um fundo 
musical que pode variar de género, 
consoante o trabalho que estâo a fazer 
ou o estado de espirito em que se 
encontram. 

Ao longo da minha jâ longa 
carreira profissional, a müsica nunca 
foi propriamente alvo de qualquer 
pesquisa especifica a nào ser a que, por 
força de uma época estudada, se pren- 
dia corn o enquadramento do pensa- 
mento e mentalidade dessa mesma 
época. Assim, tudo quanto possa aqui 
hoje dizer, nâo merece a avaliaçâo que 
é dada a qualquer investigaçào de 
carâcter mais profundo, mas é tâo sô o 
resultado de um olhar critico e atento 
de quem viveu durante 5 anos, de 
forma muito intensa, a diaspora por 
dentro. Nesse sentido e sô nesse, devo 
dizer que sou uma espectadora perspi- 
caz e interessada por todo o tipo de 
manifestaçâo que indicie um conjunto 
de referêneias levadas do espaço berço 
- que cada um deixou ao emigrar - e que 
tenta perpetuar pelos diversos 
ancodouros a que arrimou. Nào 
esperem, portanto, que eu desenvolva 
uma qualquer teoria sobre o fado que 
se canta na diâspora. Posso apenas 
dizer-vos que por terras da diâspora 
canadiana se canta o fado. 
Acrescentarei: canta-se muito e canta- 
se bem! A comprovâ-lo, basta via inter- 
net dar um salto à agenda comunitâria 
da imprensa local de expressào por- 
tuguesa para nos depararmos corn as 
mais variadas e repetidas noites de 
fado organizadas praticamente todas as 
semanas. Impôem-se jâ duas perguntas: 

Onde se canta o fado? 
Quem canta o fado? 

Antes de vos dizer onde se 
canta o fado, permitam-me que vos 
forneça alguns dados que vos aju- 
darâo a situar no contexto a que me 
refiro. O Canada, como é sabido, é o 
segundo maior pais do mundo. A 
provincia do Ontârio, corn a capital 
em Toronto, é a que tem maior densi- 
dade demogrâfica. Foi também nesta 
provincia que se concentraram os 
cerca de 300 000 portugueses de uma 

comunidade avaliada em quase meio 
milhào, entre portugueses e luso-cana- 
dianos. Nào se admirem, portanto, se 
vos disser que sô no Ontârio hâ para 
cima de uma centena de clubes e asso- 
ciaçôes portuguesas, sediando-se mais 
de trinta sô em Toronto. 

Ser membro de direito de um 
grupo radicado em terra estranha, obri- 
ga a resolver situaçôes diârias de con- 
flitualidade para consigo prôprio, 
ultrapassar resistências, absorver 
padrôes de conduta que, à primeira 
vista, parecem incompativeis, numa 
aprendizagem tanto mais célere quanto 
maior é o .sonho de um futuro que se 
quer recriado. Foi para responder a 
este tipo de situaçôes que desde cedo se 
formaram os primeiros clubes e associ- 
açôes que, como nâo podia deixar de 
ser, passaram a traduzir a necessidade 
de aqueles que emigram se reunirem 
pela proximidade de origem, como se a 
voz da geografia constituisse ela 
prôpria uma nova linguagem. Nào nos 
admiremos, portanto, que continentals 
se tenham juntado a continentals e 
ilhéus a ilhéus. Mas tal como os conti- 
nentals nào formam um todo e se divi- 
dem por regiôes, também os ilhéus bus- 
caram a vizinhança de pessoas da 
mesma ilha. E assim temos um prolif- 
erar de associaçôes, tantas quantas os 
marcos geogrâficos que nos definem. 
Se a matriz comum é ser-se português, 
nâo podemos ignorar que o rojào é 
minhoto, a açorda é alentejana e a alca- 
tra é terceirense. 

Chegados aqui tenho que 
introduzir um dado novo: de entre 
todos estes portugueses, 70% sào de 
origem açoriana e, entre os açorianos, 
a maior percentagem é da ilha de S. 
Miguel. Nâo tendo o fado propria- 
mente uma raiz açoriana, e sendo a 
chamarrita, a charamba e a sapateia, os 
registos melôdicos mais caracteristicos 
deste arquipélago, como entender, 
entâo, que haja um püblico cada vez 
mais predisposto a ouvir fado? A expli- 
caçâo, à falta de outra, sô se pode 
encontrar na universalidade da müsica 
como ünica linguagem pacificamente 
aceite independentemente das 
tradiçôes dominantes numa determina- 
da regiào. Por isso, Luciana Machado, 
por exemplo, de origem açoriana, é 
uma das vozes mais conhecidas e 
reconhecidas na Comunidade de 
Toronto, tendo sido hâ bem pouco 
tempo alvo de uma justa e merecida 
homenagem. 

Referida que foi uma das vozes 
do fado, tentarei entâo satisfazer a 
curiosidade de quem se mantém ainda 
suspenso da resposta à pergunta: Quem 
canta o fado? 

Um primeiro grupo é aquele 
que pode ser considerado o responsâvel 
pela difusâo e manutençào do fado 
como elemento vivo por terras da diâs- 
pora: pessoas que emigraram numa 
fase jâ adulta e quase sempre corn algu- 
ma experiência pessoal ou familiar 

ligada ao fado. No fundo, 
consideram-se portadores 
de um testemunho que se 
sentem obrigados a trans- 
mitir como um prolonga- 
mento da pâtria que se pro- 
puseram cumprir noutras paragens. Se 
para nôs este grupo é fâcil de entender 
à luz de um mercado da saudade que 
insiste em preservar todas as referên- 
eias que carregou na bagagem, o 
mesmo se nâo poderâ dizer de quem 
nasceu jâ em terra alheia e tem como 
lingua materna o inglês que, como 
sabemos, nâo é lingua em que se cante 
o fado. Por isso, cada ano que passa, 
nào deixa de me surpreender por haver 
sempre estudantes de lingua portugue- 
sa a fazerem as suas apresentaçôes 
sobre o fado e sobre a maior intérprete 
de sempre do fado - Amâlia Rodrigues. 
E hâ também quem continue a escrever 

“A minha experiência corn o fado 
começou desde que eu nasci. A minha 
màe cantava sempre fados enquanto 
fazia os trabalhos de casa. Enquanto 
lavava a roupa, preparava a comida ou 
lavava a loiça, cantava. Quando eu era 
novinha, achava as cançôes muito 
tristes, e algumas faziam-me chorar. Ao 
longo dos anos, comecei a gostar de 
fado. Mais tarde, comecei a cantar fado 
também ”. 

Janet Silveira, in Origens, Maio 2003 

Quase apetece dizer que a diâs- 
pora mais nào é do que uma caixa de 
ressonâneia de tudo quanto acontece 
no pais de origem. A semelhança do 
que se passa em Portugal onde cada vez 
hâ mais gente nova a interessar-se por 
fado e a cantar fado, também na diâs- 
pora encontramos, cada vez corn mais 
frequêneia, gente nova a querer entrar 
pelos caminhos do fado. Em alguns 
casos, gente muito nova mesmo. Falo- 
vos, por exemplo da Verônica: 12 anos, 
nascida no Canada, ascendência cruza- 
da de pai português e màe de aima 

moçambicana. Como a 
Janet, o gosto pelo fado foi 
bebido nas referêneias 
musicals do ambiente famil- 
iar, num processo em que a 
memôria continua a ser o 

nosso vinculo com o tempo. Qualquer 
que seja a relaçâo de pertença a estab- 
elecer corn o novo espaço, quase sem- 
pre nos comportamos como um rio, ou 
seja, devolvemos a jusante o resultado 
de tudo quanto foi recebido e deposita- 
do no percurso de crescimento a mon- 
tante. E ôbvio que nesse percurso se 
vâo incorporando novos icônes nem 
sempre culturalmente bem aceites e 
vistos, na maioria das vezes como 
intrusos. O segredo estarâ em saber 
conciliar inovaçâo e tradiçào na pro- 
porçâo exacta da coabitaçàO' pacifica 
entre passado e présente. 

O processo de integraçào é 
sempre doloroso: implica rupturas e 
cortes corn o passado, por muito que se 
insista em manter a ponte entre as duas 
margens. Mas também é verdade que 
quanto é maior a necessidade de nos 
tornarmos iguais, mais forte é o senti- 
mento de nos mantermos diferentes, 
por mais prolongados que sejam os 
banhos de aculturaçào em que nos mer- 
gulham. Condenados a verbalizar silên- 
cios em malabarismos gestuais, o fado 
foi a voz da nossa inquietaçào, um dos 
elementos identitârios a marcar a 
diferença. 

Ambiente intimista, luzes apagadas, 
vêlas acesas, 
silêncio que se vai cantar o fado! 
De olhos fechados, canta-se o fado 
De olhos fechados, ouve-se o fado 
Voamos para onde quisermos 
nas asas de uma viela 
da boémia mais escondida dum bairro 
de Lisboa 
porque o fado é sempre 
a reinvençào da Pâtria ausente 
no gemido de uma guitarra. 

Tertùlia do Fado, Clube Naval de 
Lisboa 

Lisboa, 23 de Maio de 2003 
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As opiniôes expresses por Mateiis Machado nâo reflectem as opinioes dojornal 0 Milénio. 

Viva 0 dia de Africa 
Simbolo do combate que o continente 
africano travou para a sua independência e 
emancipaçào, o 25 de Maio assinala o teste- 
munho do maior compromisso politico dos 
lideres africanos, que visou a aceleraçâo do 
fim da colonizaçào do continente. 
A data, agora comemorada como o Dia de 
Africa, serve para manter vivos os ideais que 
levaram à criaçào, hâ 40 anos, em Adis 
Abeba, Etiopia^ da Organizaçào da Unidade 
Africana (OUA), urn marco na continuaçâo 
do processo de autodeterminaçào dos 
africanos, iniciado apos a II Guerra Mundial 
com acçôes dos movimentos de libertaçâo 
nacionais surgidos no continente. 
O dia représenta, também, um profundo si- 
gnificado da memoria colectiva dos povos do 
continente e a demonstraçào do objectivo 
comum de unidade e solidariedade dos 
africanos na luta para o desenvolvimento 
econômico continental. 
Enfim, a criaçào da OUA respondeu à von- 
tade dos africanos de converterem-se num 
corpo ünico, capaz de responder, de forma 
organizada e solidaria, aos mültiplos desafios 
com que se defrontam para reunir as 
condiçôes necessârias à construçào do futuro 
dos filhos de Africa. 
Entretanto, de todos esses pressupostos, é 
facto reconhecido que a hbertaçào do conti- 

nente do jugo colonial e o derrube do regime 
segregacionista do apartheid, durante anos 
em vigor na Africa do Sul, foram eleitas como 
as tarefas prioritârias da OUA, colocando em 
segundo piano outros deveres. 

Ao comemorar 40 anos, a OUA, agora trans- 
formada em Uniào Africana (UA), mantém a 
luta para ultrapassar as imensas insuficiências 
que a enfermam desde a sua criaçào. 
Para que isso aconteça, os estudiosos da pohti- 
ca africana afîrmam que o continente deve 
eliminar factures como a persistente instabüi- 
dade poÜtica, as mudanças ideolôgicas cons- 
tantes, bem como a necessidade das decisôes 
da OUA serem de cumpfimento obrigatôrio 
dos paises membros. 
Como a OUA mostrou-se incapaz de resolver 
os conflitos surgidos continuamente em toda 
a parte do continente, os golpes de estado 
tornaram-se uma prâtica. A construçào de 
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uma verdadeira unidade entre 
os paises membros é ainda ine- 
xistente, sendo exemplos disto as 
guerras civis de Biafra, Somalia, Serra Leoa, 
Libéria, Repübüca Democrâtica do Congo e 
os morticinios da regiâo dos Grandes Lagos. 
Economicamente, os indicadores também 
estào muito longe de serem animadores, con- 
correndo para isso a prôpria instabüidade mü- 
itar, as mùltiplas epidemias que grassam pelo 

continente e, fundamentalmente, a pesada 
divida externa de mais de 300 bühôes de 
dôlares e cujo serviço cresce anualmente. 
Desesperados corn o pesado fardo da divida 
que frena o seu crescimento econômico, os 
africanos manifestaram aos paises e institu- 
içôes credores a pretensào de nào a pagarem, 
brandindo o argumento de que ela, a divida, 
jà fora paga coin o comércio de escravos 
durante a colonizaçào e agora corn o neocolo- 
niahsmo a que muitos paises de Africa pare- 
cem estar sujeitos. 
Aquele argumento nunca foi tido em conta, 
avançando os credores apenas como con- 
traproposta o escalonamento da divida, o que 
significa, na reahdade, a continuidade da 
dependência do continente, pois o crescimen- 
to anual do serviço da divida é 25 bühôes de 
dôlares, um dado suficiente para compreen- 
der quâo preocupante é o futuro da economia 
desta regiào do mimdo. 
Foram situaçôes como as descritas e outras 
que, jâ em 1979, levaram a fazer projecçôes da 
necessidade de criaçào de uma Gomunidade 

Econômica Africana (CEA), 
semelhante à existente na 
Europa naquela altura. 

Dez anos depois, a ideia começava a dar os 
sens primeiros passos quando, em 1990, 
chefes de estados da OUA, convidados pelo 
seu homôlogo Libio, Mouamar Khadafi , 
reuniram-se extraordinariamente na cidade 
de Sirte para a criaçào, nào da CEA, mas sim 
da Uniào Africana (UA). 
Apesar das desconfianças decorrentes do 
receio de que o chefe da Libia pretendia arre- 
gimentar hegemonia pohtica e do perigo da 
pressào islâmica sobre todo o continente, a 
ideia foi aceite e no ano seguinte na capital 
togolesa, Lomé, foi apresentado o projecto de 
criaçào da UA. 
No dia 11 de JuUio de 2002, a UA era institu- 
donahzada, em Durban, Africa do Sul, como 
a necessidade de se fazer face aos desafios 
corn que o continente se defronta, perante às 
mudanças sociais, econômicas e politicas que 
se operam no mundo, bem como dos objec- 
tives enunciados na carta da OUA e no pro- 
jecto de criaçào da Comunidade Econômica 
Africana. 
Outre objectivo principal da UA continuarâ a 
ser a unidade e solidariedade entre os paises e 
povos de Africa, defender a soberania, inte- 
gridade territorial e independência dos sens 
Estados membros e acelerar a integraçào 
pohtica e sôcio-econômica do continente, para 
reahzar o sonho dos hderes pioneiros que em 
1963 criaram a OUA. 

Africa, do Sul; 

Acusaçâo pede prisào perpétua para 
assassines de pertuguês 
o Tribunal Supremo de Joanesburgo con- 
siderou culpados os dois réus acusados 
pelo assassinio e roubo de um professor 
português e para os quais a acusaçâo 
pediu, em seguida, penas individuais de 
prisào perpétua. 

Os dois réus, Butiki Maswanganyi, 28 
anos de idade e Glenford Mangwe, 27, 
foram responsabilizados pelo assassinio de 
Heliodoro Pereira, 49 anos, na casa da viti- 
ma, em Triomf, Joanesburgo, a 8 de Abril 
de 2002 e posterior roubo de bens da viti- 
ma, em circunstâneias agravadas. A leitura 
da sentença foi marcada para quarta-feira. 

A morte do português, na altura director 
de uma escola primària sul-africana, foi 
classificada pelo ministro provincial da 
Educaçào, Ignatius Jacobs, como uma 
"profunda perda" para toda a Africa do 
Sul. Heliodoro Pereira, que emigrara da 
Ilha da Madeira para a Africa do Sul 
ainda criança, corn os pais, dedicou toda a 
sua vida profissional à integraçào racial no 
pais. Testemunho disso foi a participaçào 
de centenas de pessoas de todas as raças e 
religiôes nas cerimônias fùnebres, num 
gesto pouco comum num pais ainda ferido 
pela herança social do sistema de 
apartheid. 

Joâo Jesus Ferreira 
23/05/1928-28/05/2003 

Faleceu repentinamente o nosso antigo 
colaborador Joâo Jesus Ferreira, mais 
conhecido no circules de amigos [sor 
Joâo Banana. 
A Celeste Ferreira, filhos e restantes 
familiares, enviatnos sentidas 
condolêneias. 

Paz à sua aima. 
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O Conselho da Europa é composte por 
quarenta e cinco paises europeus 
democrâticos - a Uniào Europeia ape- 
nas engloba quinze destes e, com o 
alargamento, passarâ a vinte e cinco - e 
é a casa-mae dos grandes principios e 
das linhas orientadoras da vida 
democrâtica do Velho Continente. 
No sen seio existe o Congresso dos 
Poderes Locais e Regionais da Europa, 
que integro desde 1978 e onde preside 
à delegaçâo portuguesa, instituiçâo 
esta que aborda as grandes questôes 
relacionadas corn a vida regional e 
municipal em toda a Europa 
democrâtica. 
Uma das suas missôes é observar a 
evoluçào das questôes do Poder 
Regional e do Poder Local em cada um 
dos sens Estados-Membros, sendo 
para o efeito apresentados e discutidos 
relatôrios corn essas anâlises, bem 
como propostas conséquentes 
Recomendaçôes. 
Obviamente que, na comunidade 
internacional democrâtica, um Estado 
que ignore ou afronte as 
Recomendaçôes corn o peso moral e 
ético das do Conselho da Europa, nào 

ficarâ numa posiçào de muito conforte 
e, sobretudo, de muita credibilidade. 
A ultima Sessào Plenâria, realizada em 
Estrasburgo entre 20 e 22 de Maio, 
aprovou por unanimidade uma 
Recomendaçâo sobre "a democracia 
local e regional em Portugal". O que 
nào deixa de vir mesmo a calhar em 
vésperas de revisâo constitucional, até 
pelas coincidências corn o que vem 
sendo Doutrina politica da Maioria 
responsâvel pela governaçào da Regiâo 
Autônoma da Madeira. 
Sobretudo demonstra que se enganam 
aqueles que julgam a comunidade 
internacional nào estar atenta à 
evoluçào das Autonomias Politicas por- 
tuguesas - ou que fingem ignorar as 
matérias de avaliaçào democrâtica 
sobre Portugal. 
Para que o Leitor perceba as coincidên- 
cias de pontos de vista entre as 
posiçôes do Conselho da Europa e dos 
principals responsâveis politicos 
madeirenses, limitar-me-ei a reproduzir 

sem comentârios - passos da 
Recomendaçâo no tocante às Regiôes 
Autônomas, que aliâs mandei dis- 
tribuir à Comunicaçâo Social, na inte- 

gra. 
"4. a. no que toca às realizaçôes 
democrâticas, o Congresso: 
i. félicita Portugal pelos sucessos obti- 
dos no dominio da autonomia local e 
regional apôs a instauraçâo do regime 
democrâtico actual pela Constituiçào 
de 1976. 
ii. reconhece que Portugal realizou pro- 
gressos notâveis no que toca ao fun- 
cionamento das duas Regiôes 
Autônomas, Açores e Madeira, assim 
como nos Municipios e Freguesias do 
conjunto do pais". 
Mais adiante: 
"7. Desejando também chamar a 
atençâo das autoridades nacionais por- 
tuguesas para as observaçôes e 
recomendaçôes que se seguem quanto 
às Regiôes Autônomas, o Congresso: 
a. Constata que as Regiôes Autônomas 
existem desde os primeiros anos do 
actual regime democrâtico em Portugal 
e que a sua Autonomia parece se ter 
desenvolvido bem. 
b. Constata corn satisfaçâo que, nestes 
ültimos trinta anos, apôs a instauraçâo 
do actual regime democrâtico em 
Portugal, as duas Regiôes conheceram 
um desenvolvimento notâvel, devido, 
sem düvida, em grande parte, à 
maneira como os dois sistemas de gov- 
erno regional funcionaram no interesse 
das respectivas populaçôes. 
c. Releva que as garantias fundamen- 
tals da Autonomia, previstas na 
Constituiçào, parecem estar global- 
mente bem respeitadas (no que toca ao 
campo das transferências de competên- 
cias para as duas Assembleias 
Regionais, às possibilidàdes financeiras 
para alcançar os sens objectivos e 
lançar projectos de sua iniciativa, ao 
estrito respeito do principio da legali- 
dade nas difefentes formas de tutela e 
seu acesso à justiça para defender as 
suas prerrogativas conforme a 
Constituiçào e o Direito português). 
d. Ao mesmo tempo considéra ser 

neeessârio clarificar a 
delimitaçào de com- 
petências entre as 

Regiôes Autônomas e a Assembleia da 
Repüblica, sobretudo devido ao carâc- 
ter relativamente vago dos dois 
critérios utilizados pela Constituiçào 
para delimitar os poderes das 
Assembleias Regionais ("principios 
fundamentals das leis gérais da 
Repüblica" e "questôes que represen- 
tam um interesse especifico para as 
Regiôes", ou seja o artigo 227°. a) com- 
binado corn o artigo 112°. parâgrafo 5 
da Constituiçào). 
e. Recomenda às autoridades portuguesas: 
i. que sejam feitos todos os 
esforços, no espirito da Carta, para 
delimitar ainda mais claramente as 
fronteiras da Autonomia regional; 
ii. que, para resoluçâo dos conflitos 
institucionais, seja devidamente tida 
em conta a situaçâo especifica das 
Regiôes Autônomas. 
iii. que, uma melhor definiçâo das 
questôes que representam interesse 
especifico das Regiôes Autônomas, se 
fundamente no Principio da 
Subsidariedade, consagrado na Carta e 
no Direito português, Principio no quai 
se devem inspirar todas as decisôes das 
autoridades nacionais. 
d. recomenda às autoridades portugue- 
sas e à Uniào Europeia que as Regiôes 
Autônomas dos Açores e da Madeira 
continuem a beneficiar, na qualidade 
de Regiôes Ultraperiféricas da Uniào 
Europeia, dos Fundos Estruturais 
indispensâveis da Uniào, assim como 
de outras formas de ajuda e de derro- 
gaçôes previstas pelo artigo 299°. 2. do 
Tratado de Amesterdào". 

Resta agora saber se Lisboa e Bruxelas, 
apesar desta importante tomada de 
posiçào pelo Conselho da Europa, 
farào ouvidos de mercador a esta 
Recomendaçâo, desprestigiando-se face 
à comunidade internacional. 

PV 
iŸaotLUn 

Pedido e preenchimento dos documentos 
para Résidantes Permanentes ne Canada 

Fernanda Almeida e Cristina jà têm ao dispor o melhor 
para passar o vosso Verâo. 

A Happy Travellers é especializada 
em férias de sonho para os sens 

amigos e clientes. 
Faça viagens felizes e estadias 
inesqueciveis, corn os serviços 
da Happy Travellers. 
Happy Travellers tern jâ o 
piano de Verâo para Portugal. 

Informe-se e reserve o seu lugar 
o mais rapidamente possivel. 

Tenha um ano feliz com a 
Happy Travellers. 

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

□ 

0 "puto" Julian 
fez um anito 
Comemorou o seu primeiro 
ano de vida, todo risonho, 
o "puto" Julian Reys 
Medeiros, que nasceu em 
13 de Maio de 2002. 
É o neto querido da nossa 
colega e amiga 
Margarida Medeiros. 
Os "babados" avozinhos 
Maggie e Pelé, enviam-lhe 
muitos beijinhos! 

Crônica à lUsâimia 
Em vésperas de revisâo constitucional, importante 
tomada de posiçào pelo Conselho da Europa sobre 
as Regiôes Autonomas portuguesas 
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Carpinteiros para ca&as novas. Tel.:90,>7944)724. 

f Esteticista para a ârea de Mississauga. Contaclar ' 
Noémia. Tel.;y()5-27()4i550. 

Vcndedûres de publicidade, corn conhedniento de 
computador/iiiternet. 

I Eiiviar curriculo. Fax #U05-7()2-1653. 

I Empregada para ehiuTasqueira em'loroiito. 
I Tel.:416-537-3l75. 

Empregada para balcâo corn experiêucia. 
Tel.:41fr537-2y93. 

Ajudante de cozinheiro, para restaurante em Toronto. 
’ Tel.:41d-53b-.5100. 

Empregada de inesa, para restaurante em Toronto. 
. Contactar Conceiçâo. Tel.:41{k531-d25(). 

Pessoal pïua a construçâo, corn experiència em 
trabaihos corn estuque. Contactar Machado. 
Tel.:905-510-2d87. 

Pessoa corn experiència, para couipanhia de jardi- 
nagein, e corn carta de couduçào. Tel.;905-5074)341. s 

Empregada para balcâo de padaria em Toronto, corn 
alguma experiència. Contactar Arminda Felix. 
Tel.:4i6-65{k5.552. 

Bricklayers com alguma expciiência. 
Tel.:416-399-7061. 

Secretài'ia, fluente em Portuguès, Inglès c conliccimen- 
to de Italiano. Enviar curriculo ao cuidado de Tony do : 
Vale. Fax #416-638-1334, ' ^ 

Padeiro corn experiència. 
Tel.:4I6-531-2888. 

AIUBA-SC APARTnMEHTO EM PORnMlO/AlGARVE 
Este Verâo goze a vida em Portimâo e na Praia da Rocha. 
Apartamento para 2 famllia corn 2 filhos. Contacto; 4ie 253-6194 

Precisa-se 
Precisam-se trabalhadores coin alguma 
experiència para instalaçâo de metal em 

teUiados. 
Bom salârio e benefîcios. 

Argélîa/ Sîsxno: 

UNICEF pede a 
doadores aiuda de 
emergêneia para 
vitimas 

Aluga-se 
apaxtamento na area da 

Symington e Dupont em Toronto. 

Para informaçôes contacte; 

416516-3815 

Precisa-se 
Pessoal para a limpeza corn experiència 

para a area de St. Catherines e 
Hamilton. Ordenado sera dicutido 

em entrevista. 
Para mais informaçâo contacte Moses 

965-655-26226 
A UNICEF lançou segunda-feira um apelo a doadores para 
ajuda de emergêneia às vitimas do sismo que atingiu a 
Argélia na quarta-feira, provocando 2.217 mortos, 9.097 
feridos e milhares de desalojados. Em comunicado, o 
Fundo das Naçôes Unidas para a Infância (UNICEF) référé 
que enviou sâbado para a Argélia 15 toneladas de ajuda 
humanitâria, incluindo "kits" de saùde, de obstetricia e de 
brinquedos, cobertores para bébé e cinco tendas hospita- 
lares. Segundo a mesma fonte, os "kits", enviados a pedido 
do Ministério da Saùde argelino, dâo para cobrir as neces- 
sidades médicas de 40.000 pessoas durante très meses. "Isto 
foi apenas uma primeira ajuda. Acredito que as crianças 
das regiôes mais afectadas vào precisar de mais ajuda 
durante semanas ou mesmo meses", afirmou o représen- 
tante da UNICEF na Argélia, Kiari Liman-Tinguiri. A 
UNICEF précisa de mais 240.000 dôlares (201.700 euros) 
para a compra de "kits" de higiene, de primeiros socorros, 
unidades de purificaçào de âgua, equipamento para 
armazenamento de âgua, além de brinquedos e artigos de 
desporto para as crianças. A agêneia das Naçôes Unidas 

forneceu ainda 7.000 litros de leite e 2.000 embalagens de 
fraldas para serem distribuidos num campo de Reghaia, a 
leste da capital argelina, Argel. O epicentro do sismo, que 
atingiu 6,7 na escala de Richter, localizou-se na zona norte 
da cidade de Zemmouri, na provincia de Boumerdes, 50 
quilômetros a leste de Argel. A populaçâo desta regiâo 
ficou privada de acesso a serviços bâsicos como cuidados 
médicos, âgua potâvel e comunicaçôes. 

ACUPUNTURA 
MEDICINA OCIDENTAL 

• Dores de cabeça • Lumbago 
Ciâtica • Tendinite • Neuralgia 

Consulte o Dr. Cristôvào Branco 

Ph.D,M.Sc,C.D,Ac. 

CONSULTASPORAPONTAMENTO: Ei SlrSfUL gitiKf J 

1199 DUNDAS ST.,W., SUITE #4 EM TORONTO _ 

InCRtDItnTES: 
7 KG DE LOMBO DE PORCO 

7 COLHER DE SOPA DE BANHA 

7 COLHER DE SOPA DE MARGARINA 

7 FARINHEIRA 

1,5 DE DE VINHO BRANCO 

1,5 DE DE CALDO DE CARNE 

1 COLHER DE SOBREMESA DE MASSA DE 

PIMENTÀO 

* 7 FOLHA DE LOURD SEM O VEIO 

AZEITE Q.B. 

1 CEBOLA GRANDE 

600 GRS. DE BATATINHAS NOVAS 

SAL Q.B. 

PIMENTA Q.B. 

(OnTtCÇÔO: 
I ,eve a i'aiinheira ao lume num tacho corn âgua. 
Deixe cozer cerca de 10 minutes, escoira e deixe arrefecer. 
Corte o lombo de porco, de maneira a obter um rectângulo. 
Retire a pele da farinheira com cuidado e coloque-a no cen- 
tro da came, no sentido do comprimento. 
Emole a came, de modo a que a farinheira fique no meio, e 
ateo corn uma guita apertando bem. 
l’ise os dentes de alho num almofariz corn um pouco de sal, 
a fblha de louro e a pimenta, de modo a obter uma pasta. 
Misture as duas gorduras (margarina e banha) e a massa de 
pimentâo, junte a pasta de alho, trabalhe os ingredientes 
para que se misturem. Barre o lombo com este preparado e 
coloque-o numa assadeira de preferêneia de barro. 
Regue corn o vinho e o caldo de came. 
Descasque as batatinhas e a cebola, corte a cebola em 
gomos. Tempere batatas e cebola corn um pouco de col- 
orau, disponha-as à volta do lombo. 
Regue tudo corn um fiozinho de azeite. Leve a assar em 
fomo moderado cerca de 45 a 50 minutos, ou até a came 
estar tenra, virando a came e regando de vez em quando 
corn o moUro. Sirva fatiado. 
Acompanhe com uma salada e esparregado. 

Sobremesa; 

Doce de Coco 

InCREDIEniES: 
1 coco FRESCO 

PESO DO COCO EM AÇUCAR 

7 PAU CANELA 

5 GEMAS 

(OriEECÇflO: 
Rala-se o coco fresco, pesa-se e faz-se uma calda espessa, 
juntando-lhe o açucar e o pau de canela. 
Deixa-se cozer o coco até ficar transparente. 
Retira-se do lume e tira-se o pau de canela, deixa-se 
arrefecer e misturam-se-lhe as gemas batidas. 
Leva-se de novo ao lume, a levantar fervura. 
Deixa-se arrefecer completamente antes de servir. 

José Patricio Caires Angelo Martins 
• Présidente • 

Patricio 
AUTO COLLISION 

3090 Woodehester Dr., Unit 4B, Mississauga, Ont 

Toi: 905-820-6551 • Fax: 905-82041130 
Email: patricioautocollision@on.aibn.com 
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lusoGolfe'2003, um 
êxito absoluto 
Qiiando perguntâmos ao José Borges, 
Présidente da LusoGolfe, como tinha 
decorrido o Torneio'2003, disse, corn um 
grande sorriso: 
-Belissimo! Tempo e Torneio, foi real- 
mente um dia inesquecivel. Tivémos 160 
jogadores neste 6°. Torneio Anual da 
LusoGolfe e, no jantar de convivio, 260 
pessoas. O vencedor do Torneio foi o José 

(Pacheco) Nunes... Tenho a agradecer 
muito à imprensa, especialmente, a CIRV- 
fm, O Milénio e FPtv. Contribuiram imen- 
so para o nosso êxito. 
-Quanto rendeu o Torneio? 
-Ainda nâo complétâmes as contas, mas é 
capaz de rondar o 20 mil dôlares. Como 
sempre, ofertàmos $6.000. dôlares para as 
Boisas de Estudo da FPCBP e, mais 

ErmidU Prmidente da F.P.C.B.P., agradece a da LUSOgoÿ'| 
pela oferta de $6,€00.00para Boisas de Estudo, 

tjoe OUrmra^sfosé Borges, José Pinto, H elder Games e Mmuel Oliveira 

O foursome do vencedor. Roierto Teixeira, J 

% José Nîmes, Ilidio Medeiros e josé Barcelos. 
O foursome davencedora. Susan Eund,Joime 
Gr0tn, Fernando Barras e Miguel Lima. 

Armindo Silva, José Pinto, t 
luâcio Cuidia e Manuel ÇoeUio 

A QUE RU A DKilENÇA COM ESPECUUS TOOOS OS DUS! 

3635 CAWTHRA ROAD, EM MISSISSAUGA 
(No mesmo Centro Comercial da Nova Bakery, 

na esquina da Bumhamthorpe) 

O Luis e o Nelson, Jovens e 
visionarios, deram o nome 
à sua Churrasqueira o som dos 
frangos a cantaxolar, Kluck, 
Kluck. 

Para além dos saborosos 
Frangos no Espeto e na Brasa, 
tem também 
diariamenie outros sabores de 
Portugal: Mâo de Vaca, 
Feijoada, Dobrada, Bacalhau de 
mil maneiras, Poivo Guizado, 
Lulas, Sopas, Saladas, Sandes e 
muito mais! 

ENCC»fENDAS PELO TEUEPONE: 

905 272-4459 

$4.000. dôlares para o Project Diploma. 
Todos os fundos que conseguimos nos 
nossos torneios sâo para apoiar Projectos 
ou Boisas de Estudo, para luso-canadianos. 
-Concluiu o simpàtico José Borges. 
Quem quiser saber mais informaçôes 
sobre a LusoGolfe e seus objectives, pode 
ir ao portai; www.lusogolfe.com 

A seguir, numa informaçào do José 
Borges, temos para vôs as classificaçôes do 
Torneio Anual LusoGolfe'2003. 

1“. lugar gérai - Low Gross, homens, José 
Nunes Pacheco, 77 pancadas. 
1“. lugar gérai. Low Gross, senhoras, 
Susan Lund, 101 pancadas. 
1“. lugar- Low Net, Oliver Alves, 70 pan- 
cadas. 
2“. lugar - Low Gross, homens. Steve 

Haugh, 80 pancadas. 
2“. lugar - Low Gross, senhoras, Helena 
Pereira, 108 pancadas. 
2®. lugar, Low Net, Emilio Cabral, 71 pan- 
cadas. 
3°. lugar - Low Gross, homens, Loretto, 81 
pancadas. 
3“. lugar - Low Gross, senhoras, Tina Stott, 
113 pancadas. 
3®. lugar - Low Net, José Barcelos, 72 pan- 
cadas. 
Homens, Closest to the Hole, Richard 
Botelho. 
Senhoras, Closest to the Hole, Susan 
Lund. 
Homens, Longest Drive, Oliver Alves e, 
Senhoras, Longest Drive, Tina Stott. 
Um dia memoravel para os 160 apaixona- 
dos do Golfe que participaram no 6o. 
Torneio Anual da LusaColf2003. 
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Ladies Most Honest Golfer - Adriana de Mello 

Premia entreguepor Cam Brayton. 
Ladies Longest unve ~ iv^. 
Prémio entregue por Mario Hermenegildo 

Ladies Closest to the Hole - Susan Lund 
Prémio entregur par Jasé Barb's. 

hirst Place Low k^mMimr Alves -: Péneedor da il/ose Nuno 
Rodrigues Mematial Bust^^ Premia entregue par Holder Games. 

mmmmsmmm 

Ladu \ I irst Plate Low Cross Susan Lundi 
Pri min nUrrgue. par Rolando Btnhosa. 

Frank Malaeo, Manuel Oliveira, Jasé Borges*' Frank 

Malaco - Premiado com uma semana de Go^ nos 

Açores. Oferta da Sata Expréss e Verdegolf 
' Wa«8888M000WI>0^000BmiPfl0-3::-Sa!:^a«iMMMMMMMIttliaa 

Frank Alvarez Jr, reeebe ton cheque de $4,000.00 

para o Projeeto Diploma, 

Avançado vad fazer nova viagem ao estrangeiro 

Nuno Gomes voltou, mas lesao continua sem soluçâo 
Nuno Gomes deslocou-se 
esta quarta-feira a 
Bruxelas onde foi 
consultado por um médico 
especialista no tipo de 
lesâo de que padece. 

O médico do Benfica Pedro 
Magro acompanhou o avançado 

na consulta corn o médico 
Marc Maerstens, que em 
tempos tratou de Van 
Basten. 
O internacional português 
ouviu a opiniào deste orto- 
pedista corn expejiência 
no tratamento de lesôes 
pouco frequentes, como a 
que sofre na cartilagem do 

tornozelp esquerdo, mas regressou a 
Portugal sem qualquer decisào final. 
Nuno Gomes ficou a conhecer a opiniâo 
de Marc Maerstens sobre a lesâo mas, o 
jogador vai fazer nova viagem até ao 
estrangeiro para ouvir mais um parecer- 
clinico de outro especialista neste tipo de 
mazelas. 
O médico Pedro Magro trouxe na 
bagagem a leitura clinica de Marc 

Maerstens mas nào sera tomada qual- 
quer decisào até que seja ouvido outro 
bom conhecedor no tratamento deste 
tipo de lesôes. 
Assim sendo, Nuno Gomes e Pedro 
Magro irâo viajar novamente esta sem- 
ana para outro destino a fim de decidir, 
rapidamente, a melhor soluçâo para 
debelar a lesâo na cartilagem do tornoze- 
lo esquerdo. 

Portugal Telecom acaba corn équipas 
profissionais de basquetebol 
A Portugal Telecom (PT), 
campeâ nacional masculi- 
na nas duas ultimas tempo- 
radas, decidiu suspender o 
basquetebol profissional 
masculino e feminino do 
seu clube (Clube PT), corn 
efeitos jâ a partir da época 
de 2003/04. 

A decisào da adminis- 
traçào da PT, que foi quar- 
ta-feira comunicada aos 
jogadores profissionais, 
prende-se corn a necessi- 

dade de "contençâo de cus- 
tos" e a "redefiniçâo de 
apoios na ârea desportiva". 
O clube continuarâ a apos- 
tar na ârea da formaçào, 
tanto em Lisboa como em 
Coimbra, nos escalôes de 
mini-basket, juniores, 
iniciados e cadetes, nos 
quais tem cerca de 300 
jovens envolvidos. 
A PT disputa esta sexta- 
feira o terceiro jogo da 
meia- final da Liga, em que 
ganha à Ovarense por 2-0. 

Précisâmes de pesseal experiente 
para trabalhar nés telhades. 

Bons salaries, trabalho estàvel. 
Cont;act:e jà 

Eduardo Oliveira e Joâo Gordeiro 

Local 30 - Tel: 416-299-7260 
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Ciclista da Maia-Milaneza acusa doping 
O ciclista espanhol Francisco Perez, da 
équipa portuguesa Maia-Milaneza, acusou 
um produto dopante nos despistes realiza- 
dos na Volta à Romandia, prova em que a 
Maia ganhou por équipas e Perez foi ter- 
ceiro na gérai, tendo perdido a ‘camisola 
amarela’ de lider na ultima etapa. 
“Considero-me incocente porque nâo 
tomei nada. Estou tranquilo, porque tem 
de haver um erro qualquer”, declarou 
Francisco Perez em sua defesa. O ciclista jâ 
solicitou a habituai contra-anâlise, cujos 
resultados devem ser conhecidos em mea- 
dos do proximo mes. A noticia, divulgada 

As competiçôes da modalidade de 
Atletismo, nas suas diversas especiaüdades, 
da VII ediçâo dos Jogos das Ilhas, que se 
realiza nos Açores, vâo ser disputadas em 
Angra do Heroismo, englobando um total 
de 185 atletas, de 14 regiôes insulares 
europeias, acompanhados por 25 
treinadores e dirigentes. 
Em conferência de Imprensa realizada a 
semana passada nesta cidade, o director 
regional de Educaçào Fisica e Desporto, 
Rui Santos, explicou que a filosofia dos 
Jogos das Ilhas é agrupar todas as comitivas 
e todas as modalidades num sô local, mas 
que tal foi impossivel por falta de capaci- 

Os CTT Correios de Portugal 
lançaram um conjunto de cinco 
selos, com tiragem de um milhâo 
de exemplares cada, do 
Campeonato Europeu de Futebol 
Euro2004. 

Segundo os CTT Correios de Portugal, 
dada a procura que é esperada interna- 
cionalmente, o conjunto é composto por 

O AC Milào assumiu a liderança do "rank- 
ing" da Federaçào Internacional de Histôria 
e Estatistica do Futebol (IFFHS), destro- 
nando o Real Madrid, équipa eliminada 
nas meias-finais da Liga dos Campeôes. 
Os italianos, équipa onde alinha o médio 
português Rui Costa, estâo na final da mais 
prestigiada competiçâo de clubes na 

nistro, José Luis Amaut, responsâvel 
pela pasta do Desporto, afîrmou que 
existem «atrasos assinalâveis» em 
très dos palcos que vâo receber o 
Campeonato Europeu de Futebol de 
2004, a realizar-se em PortugaL 
Os estâdios municipais de Braga, 
Leiria e Aveiro registam atrasos. 
No Conselho de Ministros, em Lisboa, 

pelo jornat francês “L’Equipe”, apanhou 
completamente de surpresa o ciclista e a 
équipa, cujo director desportivo. Manuel 
Zeferino, jà declarou acreditar na inocên- 
cia do atleta. 
A Volta à Romandia, prova internacional, 
foi disputada entre os dias 29 de Abril e 4 
de Maio. A Maia-Milaneza teve uma par- 
ticipaçâo brilhante, vencendo a prova por 
équipas, corn Perez na terceira posiçào e 
Fabian Jeker na quarta. Francisco Perez, 
que venceu o prémio Montanha, partiu 
para a ultima etapa dessa prova corn a 
‘camisola amarela’ dé lider, mas o percur- 

dade hoteleira em qualquer cidade ou ilha 
dos Açores. 
No total, de 6 a 10 de Junho proximo, vâo 
estar em Sào Miguel, onde se disputam as 
competiçôes de todas as modalidades corn 
excepçào do Atletismo (que é a modalidade 
corn mais inscrites), e na Terceira, mais de 
1.050 pessoas, das quais 807 sâo jovens atle- 
tas, nascidos em 1986, 1987 ou 1988. 
Participam nesta sétima ediçâo dos Jogos 
das Ilhas representaçôes desportivas de 
Maiorca (corn 78 atletas); Canârias (80); 
Corfu (40); Côrsega (75); Creta (59); Cabo 
Verde (7); Guadalupe (80); Madeira (80); 
Maiote (19); Malta (3); Reuniào (22); 

cinco selos corn o logotipo do evento sobre 
um fundo de cor diferente, consoante a 
tarifa: 0,30 euros (branco), 0,43 euros 
(azul), 0,47 euros (vermelho), 0,55 euros 
(verde) ou 0,70 euros (laranja). 
Um bloco çom quatre selos, que apresenta 
o desenho quadripartido do logotipo do 
Euro2004, e uma carteira especial com 
folha de nove selos estarâo também à 
venda por 2,20 euros e 4,65 euros, respec- 

Europa, onde vâo defrontar os seus compa- 
triotas da Juventus, na prôxima quarta- 
feira, em partida a realizar em Old 
Trafford, em Manchester. 
Neste "ranking" da IFFHS realce ainda 
para o FC Porto, que na ultima semana con- 
quistou a Taça UEFA - derrotando na final 
o Celtic de Glasgow - e que continua a ser o 

Arnaut adiantou que o relatôrio mensal da 
auditoria aos financiamentos pùblicos, no 
âmbito do Euro2004, indica «existirem atra- 
sos de quatre semanas no estâdio de Leiria e 
de 10 semanas nos de Braga e de Aveiro». 
O ministro-Adjunto alertou ainda para o facto 
de os estâdios poderem nâo estar prontos 
atempadamente, mas considéra que, «com o 
envio de termos de responsabüidade por 
parte das sociedades promotoras, e havendo 

SO correu-lhe mal, tendo perdido lm20s e 
caido para a terceira posiçâo da gérai. 

Sardenha (80) e Sidlia (80). Os Açores par- 
ticipam com 78 atletas. 
Andebol, Basquetebol, Voleibol, Nataçâo, 
Ténis de Campo, Vela, Judo e Ténis de 
Mesa, em Sâo Miguel, e Atletismo, 
Terceira, sâo as modalidades que compôem 
estes Jogos das Ilhas “Açores 2003”. 
Antes do inicio da conferência de 
Imprensa, foi assinado entre a Câmara 
Municipal de Angra do Heroismo e a 
Direcçâo Regional de Educaçào Fisica e 
Desporto, entidade organizadora dos Jogos, 
um protocolo que garante diversos aspectos 
de apoio logistico âs comitivas, por parte da 
edilidade angrense. 

tivamente. As tiragens sâo limitadas ape- 
nas a 150 mil e 300 mil exemplares. 
A cerimônia da primeira emissâo filatélica 
dedicada ao UEFA Euro 2004 TM, quarta- 
feira, no Hotel Lapa Palace, em Lisboa, 
contarâ com as presenças do ministro 
adjunto do primeiro-ministro, José Luis 
Arnault, présidente do Conselho de 
Administraçâo da Sociedade Euro 2004, 
Gilberto Madail. 

melhor clube português, marcando pre- 
sença entre os dez melhores clubes do 
Mundo. 
O Sporting e o Boavista sâo os restantes 
clubes lusos na classificaçâo, mas com pre- 
senças bastante modestas. Os "axadreza- 
dos" ocupam o 52“ lugar, enquanto os 
"leôes" cairam do 85“ para o 97“ lugar. 

um esforço de obra maior, os atrasos deverâo 
ser recuperados». 
«A politica de transparêneia e verdade, que 
tem pautado toda a gestâo por parte do 
Governo, faz com que seja importante que a 
opiniâo püblica tenha consciência desta reali- 
dade», disse. 
«A transparêneia da auditoria permite-nos- 
manter a par, mensalmente, da evoluçâo da 
situaçâo», realçou por fim. 

FG Porto: 

Mais de 
2.000 
adeptes 
bafelados 
pela sorte 
Imparâvel no relvado, imbativel nos 
festejos, o FC Porto voltou segunda- 
feira â noite a comemorar as mais 
recentes conquistas futebolisticas, 
oferecendo a mais de 2.000 adeptos 
diverses adereços alusivos ao clube 
do "dragâo". O FC Porto, que reali- 
zou mais uma gala "Dragôes de 
Ouro", parece insatisfeito com as 
constantes "molduras humanas" e, na 
Pôvoa do Varzim, foi "honrado" por 
adeptos indefectiveis, sedentos de 
uma qualquer recordaçâo. 
Das varandas do Casino da Pôvoa, os 
futebolistas Costinha, Paulinho 
Santos, Ricardo Carvalho, Secretârio, 
Akos Buszaki e Tiago, entre outros 
"dragôes", enviaram para a multidâo 
em "chamas" camisolas, bolas e 
bonés autografados, colocando em 
perfeita histeria os adeptos présentes. 
O momento mais alto, no entanto, 
estava reservado para a apariçâo de 
Jorge Costa. O "velho capitâo", 
visivelmente emocionado, surgiu nos 
varandins do Casino, ostentando 
orgulhosamente o mais recente triun- 
fo: a Taça UEFA, inédita em 
Portugal. A fantâstica e colorida 
"onda azul" elevou bem alto os 
dedbéis vocais, entoando o habituai, 
mas merecido, grito: "Nôs somos 
campeôes". O treinador José 
Mourinho e seus pares, acompan- 
hados de alguns dos jogadores 
obreiros de uma época histôrica, 
acompanharam em unissono os 
adeptos, criando um ambiente digno 
da habituai comemoraçâo de titulos... 
nas varandas da Câmara Municipal 
do Porto. A ünica falta, o ùnico 
lamento, dos ruidosos apoiantes 
residiu "apenas" na ausência do luso- 
brasileiro, do "maestro", do "mâgico", 
do jogador que dizem ser melhor que 
o Pèle: "É o Déco, Olé!, Olé!". E, 
para que a festa fosse perfeita, o pré- 
sidente da Liga Portuguesa de 
Futebol Profissional, Valentim 
Loureiro, entregou finalmente os 
troféus relativos aos liltimos quatro 
titulos do pentacampeonato nacional 
conquistado pelo FC Porto, entre 
1994/95 e 1998/99. 
Depois de no primeiro ano do 
"penta" a taça ainda ser da respon- 
sabilidade da Federaçào Portuguesa 
de Futebol, os galardôes dos quatro 
anos seguintes ficaram em atraso 
porque o présidente da Liga era 

I Pinto da Costa, que acumulava com 
I a presidência do FC Porto, e, por 
I isso, decidiu nâo fazer os troféus de 

campeào nacional. 

Jogos nas ilhas levant 185 atletas à Ilha Terceira 

Portugal lança selos do Euro2004 

AC Milào é 0 novo lider do "Ranking" da IFFHS, 
FC Porto é nono classificado 

Euro2004: 

Arnaut alerta para «atrasos assinalâveis» em très estâmes 
o ministro-Adjunto do primeiro-mi- 
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SyPERLIGA 
V wW 

EQUIPAS J 

1. FC PORTO 33 
2 BENFICA 33 
3 SPORTING 33 
4 GUIMARÀES ' 33 
5 U.LEIRIA 33 
6 P.FERREIRA 33 
7 MARÎTIMO 33 
8 GIL VICENTE 33 
9 BELENENSES 33 
10 BOAVISTA 33 
11 NACIONAL 33 
12 SP.BRAGA 33 
13 MOREIRENSE 33 
14 BEIRA-MAR 33 
15 VARZIM 33 
16 ACADÉMICA 33 
17 S. CLARA 33 
18 VIT.SETÜBAL 33 

RESULTADOS 

V. Gulmaraes - Beira-Mar, 1-2 
Sporting - V. SetùDal, 3-4 

Varzlm - Académlca, 1-3 
P. Ferreira - Santa Clara, 3-1 

Mantimo - Moreirense, 3-1 
Beienenses - N. Madeira, 6-B 

Sp. Braga - FC Porto, 1-1 
Gll Vicento - Benfica, C-2 

Boavista - U. loiria, 0-1 

FC PORTO campeâo nacional 

V 

26 
22 
17 
14 
12 
12 
13 
13 
11 
9 
9 
8 
8 
9 

10 
7 
8 
6 

5 
6 
8 
8 

10 
9 
5 
5 
9 

13 
13 
14 
12 
9 
5 

13 
10 
12 

2 
5 
8 

11 
11 
12 
15 
15 
13 
11 
11 
11 
13 
15 
18 
13 
15 
15 

M 

71 
70 
52 
47 
45 
40 
36 
40 
46 
31 
40 
34 
40 
42 
36 
37 
37 
39 

26 
27 
36 
42 
45 
45 
47 
49 
47 
31 
45 
46 
46 
50 
49 
48 
52 
52 

POPTUCUCSO DC fUTC&OL PPOCISSIOnOL 

elhores lllarcadores 

SIMÀO SABROSA (Benfica) 

PRôXIMA JORIUADA 

Bolra-Mar - Maritimo 
Benfica - V. Gulmarâes 
0. leiria - Gll HIcente 
N. Madeira - Boavista 
V. Setûlial - Bolononses 
FC Porto - Sporting 
Académlca - Sp. Braga 
Santa Clara - Varzlm 
Moreirense - Paços de Ferreira 

DARIO (Académica) 
TIAGO (Benfica) 
BARROSO (Braga) 
HÉLDER POSTIGA (FC Porto) 

RICARDO SOUSA (Beira-Mar) 
JARDEL (Sporting) 
MACIEL (Uniâo Leiria) 

i 
V 

M LIGA 
* PORTUCUCSO DE TUTCBOL PROEISSIOHOL 

EQUIPA 

1 RIO AVE 
2 ALVERCA 
3 NAVAL 
4 EST.AMADORA 
5 PORTIMONENSE 
6 DESP.AVES 
7 SALGUEIROS 
8 MAIA 
9 FARENSE 
10 OESP.CHAVES 
11 MARCO 
12 OVARENSE 
13 SP.COVILHÀ 
14 PENAFIEL 
15 U. MADEIRA 
16 FELGUEIRAS 
17 LEÇA 
18 U.LAMAS 

J P 

33 62 
33 60 
33 54 
33 54 
33 51 
33 47 
33 46 
33 46 
33 44 
33 44 
33 43 
33 43 
33 42 
33 38 
33 37 
33 36 
33 36 
33 13 

Rio Ave promovido à I Liga. 
Uniâo de Lamas despromovido à II divisào B. 

RESULTADOS 

ALVERCA - SP. COVILHà, 3-1 

D. AVES - U. MADEIRA, 2-1 

NAVAL - OVARENSE, 1-0 

D. CHAVES - Rio AVE, 2-0 

FARENSE - MARCO, 4-0 

SALGUEIROS - LEçA, 2-2 

E. AMADOUA - PENAFIEL, 3-0 

U. LAMAS - PORTIMONENSE, 1-1 

MAIA - FELGUEIRAS, 1-1 

PRôXIMA JORIUADA 

SP. COVILHà - D. AVES 

OVARENSE - ALVERCA 

RIO AVE - NAVAL 

MARCO - D. CHAVES 

LEçA - FARENSE 

PENAFIEL - SALGUEIROS 

PORTIMONENSE - E. AMADOUA 

FELGUEIRAS - U. LAMAS 

U. MADEIRA - MAIA 

Clara Northcott voltou 
à Maratona 
No passado Domingo, 25 de Maio, a 
Clara (Rendeiro) Northcott ficou em 
primeiro lugar entre as 64 mulheres 
concorrentes, na sua categoria etâria 
45-49 anos de idade, na Meia 
Maratona de Rock & Roll, em 
Burlington. Clara percorreu a distan- 
cia em 98m e 10s, tendo sido a 14a. 
mulher a atravessar a meta num total 
de 955 mullheres que participaram na 
corrida. Clara participarâ na sua 
primeira maratona ultra a 28 de 
Junho, em Niagara Falls, na distância 
de 50Km, ao longo do Rio Niagara 
que começa em Fort Erie e acaba em 
N iagara-on-the-Lake. 
Clara Northcott, jâ corre desde 1980. 
Presentemente, ela treina no Masters 
Track, na Universidade de Toronto. 
Depois da Maratona Ultra de Niagara, 
ela continuarâ a treinar para a 
Maratona de Toronto no proximo mês 
de Outubro. Embora jâ tenha feito 
centenas de corridas, incluindo muitas 
maratonas -e até a Meia Maratona de 
Nazaré, em Portugal, onde foi a 5a 
mulher a atravessar a meta-, um dos 
seus sonhos desportivos é correr a 
Meia Maratona, bem como a 
Maratona de Lisboa, no proximo ano. 
Na boa forma em que se encontra, 
tudo é de esperar desta atleta amadora 
luso-canadiana. 

Clara Northcott 

labati Taça CamSes 
No Torneio Labatt Taça Camôes'2003, 
as Velhas Guardas do Benfica vencer- 
am as do Camôes S.C., por 3-2 e, as do 

I Operârio ganharam às do Toronto 
I Supra, por 1-0. 

Depois, dia 26, em Sub-13, Arsenal do 
Minho 2- Portugal 2004 3, e, em Sub- 
16, Arsenal do Minho 1-Portugal 2004 
2, em ambos os casos na transformaçâo 
de pontapés de grandes penalidades. 

Taça Campeôes Europeus de bilhar 
Melhores do Mundo reunidos no Porto 
Os melhores praticantes de bilhar do 
Mundo estâo reunidos no Porto para dis- 
putarem a fase final da Taça de Campeôes 
Europeus "às très tabelas", que o FC Porto 
organiza entre quinta-feira e sâbado. 

Depois da demissâo da Federaçào 
Portuguesa de Bilhar, o FC Porto assumiu 
a organizaçâo do torneio, num claro sinal 
de apoio e "amor" pela modalidade. 
"Fizemos as coisas um pouco à pressa, mas 
esperamos que tudo corra bem. 
Entendemos as razôes do Benfica, 
primeiro responsâvel por esta organizaçâo, 
mas lamentamos corn tristeza e 
reprovaçâo a tomada de atitude da 
Federaçào, na pessoa do seu présidente. 
Vamos tentar salvar a face do bilhar por- 
tuguês", disse Alipio Jorge Fernandes, 
jogador e principal responsâvel pela 
modalidade no FC Porto. 
O présidente dos azuis-e-brancos, Pinto da 
Costa, saudou os organizadores do torneio 
e afirmou acreditar que a prova serâ mais 
um "êxito organizacional e desportivo". 
"Queremos ser hospitaleiros corn a familia 

do bilhar e penso que criâmos todas as 
condiçôes para que a Taça dos Campeôes 
Europeus corra da melhor maneira", disse. 
Farok Barky, vice-presidente da 
Confederaçâo Europeia de Bilhar, 
mostrou-se "contente" por regressar à 
cidade do Porto e congratulou os 
"dragôes" pelas mais recentes conquistas 
no futebol. Também Blomdahl, campeâo 
do Mundo da modalidade, felicitou os 
azuis-e-brancos pela conquista da Taça 
UEFA e campeonato nacional de futebol e, 
surpreendentemente, assumiu-se como 
sôcio do FC Porto. "Ainda hâ pouco tempo 
recebi o cartào de sôcio do présidente 
Pinto da Costa. Estou satisfeito por regres- 
sar a Portugal e congratulo o FC Porto por 
conseguir organizar o torneio num curto 
espaço de tempo". 
Os encontros entre as melhores équipas da 
Europa realizam-se no "showroom" do 
Estâdio das Antas, corn entrada livre. Em 
paralelo à fase final da Taça de Campeôes 
Europeus, realiza-se igualmente o 
Congresso da Federaçào Europeia de 
Bilhar. 
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Sô falta O mais fâcil, a Taça de Portugal da época 
2002/03. O mais complicado, a I LIGA e a Taça UEFA, 
jâ la cantam, nos coraçôes dos portistas e nas instalaçôes 
das Antas. Agora, é s6 recuperar das emoçôes fortes dos 
ùltimos dias e, calmamente, enfrentar a aguerrida équipa 
da Uniào de Leiria. Os ventos sào azuis-e-brancos... 
Entretanto, a jornada 33 jâ foi joga- 
da e, sô no fundo da tabela é que 
mantém emoçôes. 
Os homens do Vitôria de Setübal, 
mesmo jâ fora da borda, foram a 
Alvalade pregar uma "unhadela" aos 
leôes, por 4-3. Um fecho de Alvalade 
corn ares de drama à mistura. 
O Beira Mar foi a Guimarâes con- 
quistar très preciosos pontos e, na 
mesma toada, a Académica foi à 
Pôvoa de Varzim, sacar très pontos 
aos donos da casa. O Sp. de Braga 
conseguiu o pontinho Salvador 
frente ao FC Porto (1-1), e o 
Belenenses nâo foi além de um 0-0 
frente ao Nacional da Madeira, no 
Restelo. O Benfica deu um passeio a 
Barcelos, onde venceu o Gil Vicente, 

por 2-0 e, em Paços de Ferreira, os da casa 
bateram o Santa Clara, por 3-1. No Funchal, 
o Maritimo fez a sua obrigaçào, vencendo o 
Moreirense, por 3-1. O ultimo jogo da jorna- 
da pôs frente-a-frente Boavista e Uniào de 
Leiria que acabou corn uma surpeendente 

vitôria leirense, por 1-0. 
O futebol português jâ 
estâ em saldo... 
A ultima jornada, a 
34a., estâ à porta. F jâ, 
Domingo, dia 1 de 
Junho. 
Vâo dar o seu contribu- 
to à festa da despedida 
da época 2002/03, as 
équipas acasaladas do 
seguinte modo: 
Beira Mar - Maritimo; 
Benfica - Guimarâes; 
Uniào de Leiria - Gil Vicente; 
Nacional da Madeira - Boavista; 
Vitôria de Setübal - Belenenses; FC 
Porto - Sporting; Académica - Sp. 
Braga; Santa Clara - Varzim e 

Moreirense - Paços de Ferreira. 
Este FC Porto-Sporting, deve ter sido de encomenda. O 
mais regular contra o mais incerto. Se calhar ganha o 
mais fraco, sô para estragar a festa...! 

JMC 

VIVO Porto! 

Rui Costa: «Portugal esta de parabéns» 
o português Rui Costa dedicou a 

vitôria na final da Liga dos 

Campeôes a Portugal e realça o 

facto das quinas estarem de 

parabéns tanto na Liga Milionâria 

como na Taça UEFA. 

«Talvez o troféu mais importante dos clubes. Estou 
muito contente. Dedico à minha familia e àqueles que 
estiveram câ e aos que ficaram a chorar em casa. Dedico 
também a Portugal. Fico muito feliz por encontrar agora 
o FC Porto na SuperTaça Europeia. Penso que o nosso 
pais estâ de parabéns ao ter conquistado a Taça UEFA e 
por ter um português a ganhar a Liga dos Campeôes». 

QUAL O PRIMEIRO TREINADOR 1 
P0R11ICUÊS A GANHAR A TAçA UEFA S 

ENVIAR RESPOSTA PARA! 

Nome: o MILéNIO - CONCURSO LABATT 

1087 DUNDAS ST. W. SUITE 103 

TORONTO, ON, M6J1W9 

Morada: 
)A RESPOSTA SERA ACEITE ATÉ 2* FEIRA, 

DIA 2 DE JUNHO, 2003. 

CASO EXISTA MAIS DE UM ACERTANTE, 

REALIZAR-SE-A UM SORTEIO PARA 

ENCONTRAR O VENCEDOR. 

Vencedorda ORCULttOSO DE 5ED PODTUCUfS 
BOB RAPOSO CONVIDA-O A RESPONDER 

SEMANALMENTE A UMA SIMPLES PERGUNTA 

* SOBRE FUTEBOL, 

TENTE E GANHE VALIOSOS PRéMIOS! 

Para todos os sens eventos ou ocasiôes 

especiaiSf contacte Bob Raposo para o 

ajudar a tratar de tudo o que précisa 

A cerveja da comunidade 
TMM: LAaitBîCwrqCo. 


