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A prata da casa foi mais do que sufi- 
ciente. 
A falta do Primeiro Ministro Durao (?) 
Barroso e dos varios artistas convidados 
de Portugal por medo à Pneumonia 
Atipica... é tipico! 
Ponto final, nao se fala mais no assunto! 
A nossa gente com a adrenalina no mâ- 
ximo borrifou-se para os convidados e 
partiu para a sua festa, com mais genica 
e fervor patriotico. O que conta é o pais 
e nâo os politicos. 
A nossa gente e os nossos artistas, sem 
necessidade sequer de ir além das suas 
possibilidades, deram o torn esperado e 
afinaram todos pelo mesmo diapasâo. 
Tal como clamava a cada momento o 
responsâvel da ACAPO, 
"a Semana de 
Portugal'2003 vai ser a 
melhor de todas!", con- 
cretizou-se e, mesmo 
corn ameaças de mau 
tempo -sera que o S. 
Pedro é politico?-, con- 
seguiu-se uma festa bri- 
Ihante, cheia de por- 
tuguesismo, sem precon- 
ceitos, raivas ou vin- 
ganças. 
Falhas? Se as houve nâo 

tiveram importância ou nâo dei por elas. 
Do que vi e ouvi, gostei e elogio. 
O painel de azulejos, numa das paredes 
da estaçâo do metropolitano da College 
e University (Queens Park), é belissimo e 
caracteristico do nosso pais. Até é pena 
que tâo bêla obra fique ao sabor de gente 
que é bem capaz de nâo a merecer... 
No High Park, junto do Padrâo dos 
Pioneiros, os nossos homens e mulheres 
das primeiras caminhadas foram hon- 
rosamente homenageados, tal como 
aconteceu no Jantar de Gala da ACAPO 
onde, corn classe, foram-encaminhados 
aos seus lugares por elementos do 
Rancho dos Poveiros e onde, também, o 
Ministro Federal dos Transportes e 

Correios, David Collenette, descerrou o 
Selo Comemorativo dos 50 anos corn a 
figura impar do "Premier messager de 
la Nouvelle-France, 1705 (Canada), "le 
Portugais" Pedro da Silva. 
A Parada dos portugueses foi linda. 
Milhares de pessoas acompanharam nos 
passeios, janelas e lojas da Dundas St., a 
passagem dos carros alegôricos, bandas 
e ranchos folclôricos, aplaudindo-os e 
cantando corn eles. Impressionânte. No 
Bellwoods Park, no sâbado, os ranchos, 
bandas e intérpretes receberam o cari- 
nho de mais de 15 mil pessoas, particu- 
larmente, Shawn Desman, que deu um 
espectâculo... espectacular! 
No Domingo, ia tudo pelo mesmo ca- 
minho mas, o Senhor Sâo Pedro, nâo 
colaborou. 
Uma tempestade tremenda a meio da 
noite caiu sobre a cidade e... a parte 
final do espectâculo foi por âgua 

abaixo. 
Que pensam que aconteceu? Enquanto 
os artistas que nâo conseguiram actuar 
devido ao mau tempo -Isabel Sinde, Os 
Panteras, Liz Rodrigues e Jorge Ferreira- 
, abrigaram-se nas tendas postas junto 
do palco, o püblico debandou à procura 
de abrigos e outros recolheram a casa. 
Mas, hâ sempre um mas, uma boa cen- 
tena de corajosos e apaixonados de 
Jorge Ferreira mantiveram-se a pé firme 
no meio da chuva e do lamaçal... 
Depois de muitos esforços do Tony Silva 
e sua équipa para "salvar a aparelhagem 
da tempestade", Jorge Ferreira alvitrou 
cantar duas ou très cantigas, para com- 
pensar aquela gente amiga que se man- 
tinha estoicamente â sua espera. 
Assim, e num esforço gérai conjugado, 
sempre corn chuva, Isabel, Os Panteras, 
Liz e Jorge Ferreira, desfilaram no palco 
e actuaram para aquela gente amiga, de 

um portuguesismo sério 
e apaixonado, escudados 
em bandeiras de 
Portugal, das regiôes 
autônomas, cartôes e 
plâsticos, enfim, tudo o 
que apanharam à mâo, 
para se defenderem da 
intempérie. Esta gente é 
que o Governo de 
Portugal deveria meda- 
Ihar e aplaudir! 

JMC 

Tu Cfl Tu Lfi 
Olâ, olâ, caros portugueses! 

A nossa festa -a Semana de PortugaL 

acabou por correr da melhor maneira pos- 

sivel, dentro das drcunstâncias que sâo do 

conhedmento gérai. 

O Secxetârio de Estado das Comunidades 

Portuguesas, Dr. José Cesàrio, cumpriu a 

sua missâo anti-virus, fazendo a sua Via 

Sacra na Parada dos Portugueses, na velha 

Dundas St, junto de outras enüdades ofii- 

ciais, PIONEIROS, représentantes de 

clubes, associaçôes e instituiçôes, e muita 

gente que ama a bandeira das 5 quinas... 

Um banho de mulÜdâo! 

Enfim, vamos às outras festas... 
O nosso bom amigo, Monsenhor Bastos, 
"abelha mestra" do Lar de Santa Maria de 
Peniche, estâ quase ai. Chega dia 16 de 
Junho para cumprir a sua missâo junto de 
muitos fiéis e, como sempre, participar no 
Pic-Nic da Comissâo Prô-Lar de Santa 
Maria de Toronto onde, corn a boa von- 
tade de muitos crentes e amigos consegue 
fundos para a sua grande obra de Peniche. 
Para contactar Monsenhor Bastos, em 
Toronto, podem ligar para: 416 536-2887. 

Como sempre, as nossas boas vindas a 
Monsenhor Bastos. 

O Canadian Madeira Club-Madeira 
House Community Centre realiza duas 
excursôes importantes, em autocarro de 
luxo, no mês de Agosto. A primeira, à festa 
dos Madeiras em New Bedford-USA, corn 
partida sexta-feira, dia 1 de Agosto e 
regresso na segunda-feira, dia 4 (feriado). 
Inscrevam-se por intermédio de Luis 
Bettencourt: 905 453-4129, ou corn José de 
Freitas: 416 678-0190. A segunda excursâo, 
é para Montreal, à grande festa de Nossa 
Senhora do Monte, em companhia do 
Rancho Folclôrico Madeirense que ali se 
desloca para participar nos festejos. O 
autocarro sai sâbado, dia 9 de Agosto, da 
sede do Madeira Club e régressa no dia 
imediato, domingo, dia 10. Réservas por 
intermédio de Olivia Abreu: 416 531-5397, 
ou José de Freitas. 

A Casa dos Açores, em Toronto, realiza 
uma excursâo a Fall River-USA, de auto- 
carro, para participaçâo nas grandes festas 
do Divino Espirito Santo da Nova 
Inglaterra. O autocarro sai de Toronto no 

dia 21 de Agosto e régressa dia 25. Para 
facilitar as réservas, os interessados devem 
inscrever-se rapidamente na Casa dos 
Açores, ou pelos telefones: 416 603-2900, 
ou 562-2911. Nâo percam tempo. 

O First Portuguese C.C.Centre tem duas 
posiçôes em aberto para estudantes 
durante o Verâo. Se estâ entre 18 e 24 anos 
de idade, e tem alguma experiência de tra- 
balho em instituiçôes sem fins lucratives, 
envie o Résumé pelo Fax: 416 531-1997, ou 
pelo E-mail: 
Firstportuguese333@hotmail.com 
Uma vez mais o First Portuguese vai par- 
ticipar no festival "Taste of Litle Italy", 
uma celebraçâo de comida, müsica e va- 
riedades. O festival terâ lugar nos dias 13 e 
14 de Junho. Prove churrasco, favas 
guisadas, chouriço, sardinhas, pâo de 
milho, etc. 
Para os passeios corn a 3a. Idade, 
informem-se junto da Maria José: 
416 531-9972. 

A Associaçâo Cultural do Minho de 
Toronto realiza o seu grande Pic-nic Anual 
no dia 22 de Junho, no Parque Camôes, 

corn abertura âs 07h00. Âs 10h30, Missa 
campai, seguindo-se jogos tradicionais, 
torneio de malhas, actuaçôes de ranchos 
folclôricos e muita müsica corn o DJ- 
Nazaré Praia. Pelo meio, as petiscadas â 
minhota. Informaçôes por intermédio da 
Suzy: 416 261-1396, ou na sede: 416 781- 
9290. Vivam melhor piquenicando e 
divertindo-se! 

Ah, nâo esqueçam! 
Estamos quase na semana em que se 
comemora o Dia do Pai, o fim-de-semana 
de 14 e 15 de Junho de 2003. 
A CIRV-fm tem muito para vos oferecer, 
absolutamente grâtis. Aproveitem. 
Concursos corn muitos e valiosos prémios. 
Müsica, folclore, grandes vozes locais e o 
convidado especial José Cid que, pela 
primeira vez, se desloca até nos corn a sua 
Banda. 
Também, vindo de Lisboa, a presença do 
jovem Pedro Daniel. 
Um fim-de-semana de diversâo corn CIRV- 
fm, a sua Estaçâo! 

Adeus, até à prôxima ediçâo... sem chuva. 
JMC 
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VISITE Jâ A ARTNOVA FURNITURE PLUS 

üJijuJ iii üjjj '/jjiujjiij 
416-53S-1133 

lamûrlas a 
lamentaçôes 
Com bem pouco me contento \ 
A tolices nâo sou dado j 
Mas às vezes me lamento 
Sem motivo justificado 

Sem motivo aparente 
Que algo me explique j 
Fico às vezes deseontente I 

I Sem que nada justifique j 
\ I 
\ Talvez mera impressâo | 

Costume de lament ar? j 
Quem tem saüde e pâo j 
Nunca se deve queixar j I 
E ter filhos bons também 
Vivendo corn condiçôes j 
Que se eles nâo os tem . | 

Lâ vem corn lamentaçôes 

Ter um Lar bem arrumado | 
Viver corn tranquilidade 
É meio caminho andado 
Para ter felicidade 

Hâ outra coîsa importante 
Nâo detestar raça ou cor 
Tratar o seu semelhante 
Corn carinho e amor 

Ter sempre o seu juizo 
É este o melhor cenârio 
A ninguém dar prejuizo 
No nosso viver diârio 

Sempre assim tenho vivido 
E garante cem por cento 
Tudo de bom tenho tido 
Porque razâo me lamento? 

Nunca andei à dériva 
Ou de forma irrefletida 
Tudo isto me motiva 

A andar de cabeça erguida 
Deus permita que eu viva î 
Assim o resto da vida! j 

. I 
José Eliso Moniz -Hull-Québeque | 

Concurso de QUADRAS aos PIONEIROS 
Se procura moliflias... Boas 

onitas 
aratas 
om serviço 

...sà hâ um local. 
Artnova Furniture Plus! 

Uma casa que corre o mundo para escolher os melhores 
esOlos em môveis e aiUgos para decoraçâo e lhe dâ a 

garanlia dos oielhoios preços! 

Trabalhadores dos consulados portugueses 
iniciam grove de très dias 
Os trabalhadores consulares e das missôes 
diplomâticas portuguesas no estrangeiro 
iniciam quarta-feira uma greve pelas actu- 
alizaçôes salariais e pela realizaçâo de con- 
cursos de progressâo na carreira por parte 
do Ministério dos Negôcios 
Estrangeiros(MNE). 
Convocada pelo Sindicato dos 

Trabalhadores Consulares e das Missôes 
Diplomâticas(STCDE), a paralisaçâo - que 
se prolonga até 13 de Junho - promete 
encerrar as portas de muitos consulados 
durante uma semana. 
Para além dos dias da greve (11, 12 e 13 de 
Junho) e do feriado do Dia de Portugal(a 
10 de Junho), em paises como a França, 

Alemanha, Suiça, Bélgica e Luxemburgo 
o dia 09 de Junho é também feriado. 
A greve do STCDE mereceu jâ criticas 
do ministro dos Negôcios Estrangeiros, 
Antonio Martins da Cruz, que acusou o 
Sindicato de nâo esperar pelas pro- 
postas da conciliadora sindical daquele 
ministério. 

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 sera feitas até 31 de Julho e, os 
prémios, serâo 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" e 
ainda prémios valiosos de Manata Jewllery: 
lo. prémio, um relôgio Citizen no valor de $200. dôlares; 2o. prémio, um anel de 
ouro português no valor de $150. dôlares e, 3o. prémio, um vaso de cristal, no valor 
de $100. dôlares. CIRV-fm ainda darâ mais prémios surpresa. 
Os PIONEIROS portugueses também sâo convidados da CIRV para o Portuguese 
Day, dia 24 de Agosto de 2003. 
Agradecemos que os nossos amigos concorrentes enviem apenas uma QUADRA de 
cada vez, embora possam concoiÜèr com vârias quadras. 

^ _/Hxinueû ?a ^iâoa 

Proclamaçâo 
do Dia de 
Portugal 
o Ministro de Cideidania e corn 

responsabilidade corn a 3a. 

Idade do Ontario, Dr. Cari de 

Faria, realizou dia 10 de Junho, 

na Ligislatura da provincia, a 

Proclamaçâo do Dia de 

Portugal. 

As cerimônias iniciaram-se corn o içar da 
Bandeira Portuguesa no jardim em frente 
e à direita do edificio. 
Num dos salôes oficiais do edificio. Cari 
de Faria juntou muitos convidados e rea- 
lizou a cerimônia da Proclamaçâo. Houve 
vârios oradores, entre eles, Joe Eustâquio, 
Laurentino Esteves, Rosario Marchese, 
Tony Ruprecht, représentante do Premier 
Eves e, naturalmente, o Ministro Cari de 
Faria, que presidiu às cerimônias. 
Uma cerimônia jâ tradicional entre nôs 
mas que tem sempre um sabor especial, 
pese o passar dos anos e a rotina do acon- 
tecimento. Como sempre, foi servido um 
agradâvel "comes-e-bebes", que serviu de 
pretexto para um simpâtico convivio. 
Obrigado, Cari de Faria. 

JMC 
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Antônio Vicente 
"volteu" a casa 
Lembram-se do velho companheiro de 
trabalho na CIRV-fm, Antonio 
Vicente? Claro que se lembram e, até, 
corn uma certa saudade, nào é? Pois o 
bom do Antonio Vicente veio a Toronto 
dar uma passeata de alguns dias e, pela 
mâo do Zé da Vesga, visitou os estùdios 
da CIRV, da FPtv e a redacçâo do 
Milénio. 
Na CIRV-fm foi entrevistado pela 
Maria Fernanda onde recordou os bons 
velhos tempos e, sem surpresa, recebeu 
uma dezena de telefonemas de amigos 
de ontem e de sempre. 

O Antonio Vicente esta, como costuma 
dizer-se, na mesma, embora corn o 
"peito um pouco descaido" e umas 
brancas aqui e ali... 
Antonio Vicente veio acompanhado da 
mulher, uma simpâtica aveirense, que 
jâ lhe deu um rapazinho, hoje, corn très 
anos de idade. Foi bom ver e abraçar o 
Antonio Vicente, e saber que esta bem, 
corn uma posiçâo de destaque no sector 
comercial de uma grande companhia 
em Aveiro. Felicidades, Antonio 
Vicente, de todos nos. 

JMC 

Antômo Vieer^e e mulher, na companhia 
de Maria Fernanda e Zé da Vesga. 

Primavera... 
a mais excitante 

estaçâo «lu ano! 

Fiiialiiieiite pudeiiius 

usar roupas mais 

leves, pôr os ôculos 

escuros de sol e 

apaiiliar o calor da 

estaçâo. 

Pasqualino Meiisware, 

a vossa loja de 

roupas, eoiivi<la-os 

a uma visita para 

apreciarem 

antecipadamente 

os modelos «le 

PriinaveraA^erâo 

2003. 

ARTIGOS DOS FAltlOSOS: 

Hugo Boss, Pal Zileri, 

Cinque, Signmn, Te«l 

Baker e Kenethh Cole 

Shoes. 

34 CLINTON ST. TORONTO, ON Mqj 2P2 • lia;,' *16.533.3923 • E-MAIL: FRANK@PASQUALINO.C|V 

O Milénio 

A PARADA da Comunidade, 
uma onda de ritmo e cor 
Deslumbrante. 
Os nossos clubes e associaçôes, patrocinadores e 
dirigentes da ACAPO, e a nossa gente que encheu 
de ambos os lados a Dundas St., com o seu aplauso 
e palavras de apreço, deram um colorido e uma 
vibraçâo à PARADA que, muito difîcilmente, serâo 
superados. 

Carros alegôricos maravilhosos e corn 
representaçâo séria das suas regiôes, ban- 
das e ranchos folclôricos corn as notas 
certas para a vozes de cada um, os 
patrocinadores corn presença e muitas 
ofertas para o püblico, muitas escolas e 
muitos jovens em compita corn os mais 
velhos (e a levarem vantagem, pelo 
menos no toque de bola...) e, claro, muitas 
entidades oficiais, entre elas o Secretàrio 
de Estado das Comunidades Portuguesas 
Dr. José Cesârio, o Embaixador de 
Portugal Dr. José Luiz Gomes, o Ministro 
de Cidadania do Ontario Dr. Cari de 
Faria, o Cônsul-Geral de Portugal Dr. 
Joâo Perestrello e mulher, o Vereador 
Mario Silva, os Deputados Rosario 
Marchese, Tony Ruprecht e Laurentino 
Esteves, os candidatos à Câmara 
Municipal de Toronto, Barbara Hall, 
Luis Silva e John Tory, o Juiz de 
Cidadania Lamartine Silva, o- Vice- 
Consul Crescendo Ferreira, o Présidente 
do Congresso Peter Ferreira, o Présidente 

da ACAPO Joe Eustâquio e muitas ou- 
tras figuras de destaque da comunidade. 
Em frente às instalaçôes da CIRV-fm e 
FPtv, provocâmos uma breve paragem ao 
SECP Dr. José Cesârio, para registârmos 
as suas impressôes sobre a Parada da 
Comunidade Portuguesa integrada na 
Semana de Portugal, de Camôes e das 
Comunidades... 
Visivelmente feliz e emocionado, respon- 
deu-nos que estava a viver um dos 
grandes momentos da sua vida, que tudo 
tinha ultrapassado as suas expectativas e 
que, o mais breve possivel, o Primeiro 
Ministro Durâo Barroso viria a Toronto 
demonstrar a sua simpatia por todos e, 
como ele, sentir o pulsar da grande 
Comunidade. 
FPtv levou em directe ao Lar de cada um 
dos que possuem o sistema digital por 
cabo, toda a PARADA do Dia de 
Portugal. 
Aqui, no seu Milénio, as imagens fotogrâ- 
ficas falam melhor que nos... 
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J A LOUCUSA DOS I 

I iT.ï.kwôÿps Fl IFÎ f 

Receba $50 de desconto | 
no seu telemôvel Flip 

Evento do 
Dia do Paiî 

-Concorra para ganhar um 
telefoae grâtls 

-Café, donuts, comida... 
GRATIS! 

Dia 14 de Junho, 2003 
l!Na Lojal! 

BôNUSI 
BILHETE PARA O CINEMA 

-T-SHDIT 
(AJ^ ACTIVAçAO, 

TEIÆFONE PAKA MAIS OETALH£S) 

Motorola V60 

? ’ -li $99** 
$40*/mès 

3 times de chamadas locais üimüadas 

350 minutospor semana 

Noües e fins de semana - tempo ilimüado 
(APÔS ACTIVAÇÀO) 

Motorola V70 Motorola V60g 

Business Machines & Communications tnc, 

QROGëHS ^Aisr 
AUTHORIZED AGENT 

1451DundaaStW. 
Toronto (E. da Dufferin) 

Tel: 416-588-8989 

1268 St Clair Ave. W. 
{W. da Dufferin- Toronto) 

Tel: 416-652-2288 

1854 Danforth Ave. 
(W. da Woodbine) 

Tel: 416-425-9000 

888 Dundaa St E. 
(Chinatown Mis$issauga) 

Tel: 905-848-2288 

4438 She|^}ard Ave. E. 
Unit 107, Scarborough 

Tel: 416-647-8888 

Phone prices subject to new 24 month service agreement. **After $50 mail-in rebate with new activation on plans starting from $25 monthly servi 

ice fee. Rebate ^plied or credit on future monthly invoice. $40* monthly fee represents $55 discount. The $15 discount shows as recurring credit 
credit on month!)' invoice for duration of term. Offer expeires June 15/2003 '"Rogers Communications Inc. ®AT&T Corp. Used under license. 
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Parada da comunidade. 
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uma onda de ritmo e cor! 

RïkNCHO 

mcLOR/co 
ÛE PORTUGAL 
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Painel de Azuleios 
homenageia Toronto 
0 os portugueses 
A cidade de Toronto ficou mais 
rica. A comunidade portuguesa 
mais org^hosa. Os PIONEIROS 
mais lembrados. 
O Painel de Azulejos inaugurado na 
estaçào do Metropolitano do Queen's 
Park, foi uma oferta do Governo por- 
tuguês à megacidade de Toronto. O pro- 
jecto deveu-se a urn esforço conjunto do 
Vereador Mario Silva, do Cônsul-Geral de 
Portugal Dr. Joào Perestrello e do 
Secretario de Estado das Comunidades 
Portuguesas Dr. José de Almeida Cesârio, 
hâ jâ algum tempo. No entanto, devido às 
comemoraçôes dos 50 aiîos da 
Comunidade Portuguesa de Toronto, 
achou-se por bem que a inauguraçâo do 
painel decorresse numa altura de especial 

significado para a Comunidade. 
O painel, da autoria da artista Ana Vilela, 
foi adquirido por intermédio do Museu 
Nacional do Azulejo e fabricado na 
Fâbrica Viùva Lamego. O painel é uma 
réplica de varias peças do Século XVIII e 
tem como tema principal figuras nâuticas. 
O painel é composto por 735 azulejos (em 
azul) que enchem a parede da estaçào me- 
tropolitana: Très (3) metros de altura e 
cinco (5) metros de largura é, sem düvida, 
uma obra digna da Comunidade e 
extremamente visivel numa das principais 
estaçôes do metropolitano de Toronto. 
Fazemos profundos votos para que os "pin- 
tadores" de paredes e quejandos nào bor- 
rem tâo bêla e valiosa obra. 
A nossa gente jâ tem mais uma obrigaçào. 

Cari de Faria Ana Bailào José Cesarto 

Visitar a obra, e levar 
os amigos canadianos, 
para que eles se 
apercebam melhor do 
nosso passado e dos 
artistas que temos. 

JMC/Ana Bailào 

Mario Silm 

Vereador 

Mario 

É corn satifaçâo e honia, 
mas sobretudo corn muita 
esperança tio fiituro, que 

partiUio a Histôria e a 
Obra des tes 50 aiios, certo 
que a todos orientara para 

os dias de amanliâ. 

Obrigado Pioneiros pelo 
Feliz Dia de Portugal que 

nos proporcionaram! 

City Councillor 
Davenport 

Tel: 416 392*7012 Fax: 416 392-7957 
Email: counciilor_silva@toronto.ca 

Eififiméria Açnor es 
^ 529 Rogers Road [S 
I Produtos Naturals 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 / Leitura 

416-658-43S3 J de Cartas 
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“Secretàrios de Estado e Ministros ternes multes, 
Primeiro Ministre, apenas um” 
- definiçâo de José Cesario à falta de Curao Barroso a Toront;a. 
Foi uma noite de movimento. O 
salâo Liberty Grand, no CNE, 
encheu de gente aleg^e, orgulhosa 
das suas raizes e grata aos PIO- 
NEIROS portug^eses. 
Na entrada do salâo, entre a multi- 
dâo, sereno, encontrâmos o SECP 
Dr. José Cesârio que se deslocou a 
Toronto em representaçâo do 
"ausente" Primeiro Ministro Durâo 
Barroso, a grande decepçào dos 
festejos comemorativos da Semana 
de Portugal e dos 50 anos da 
Comunidade. José Cesârio, mesmo 
quando confrontado corn as 
questôes relacionadas corn a 
ausência do PM, nunca se melin- 
drou e, à sua maneira, respondeu 
às questôes. 

JMC - A sua presença em Toronto é moti- 
vo de prazer, sobretudo porque estamos a 
atravessar um momento de alarmismo 
contra a cidade devido à pneumonia atipi- 
ca. Uma vez que esta jà constitui a quarta 
visita num espaço de seis meses. Nào 
terne visitar Toronto? 
Dr. José Cesârio - Nào, nào temo vir a 
Toronto, embora reconheça que hâ uma 
campanha alarmista e algumas recomen- 
daçôes a nivel internacional, sobretudo da 
Organizaçâo Mundial de Saùde, que nos 
deixam um pouco apreensivos. No entan- 
to, a vida continua e continuaremos a visi- 
tar Toronto. 
JMC - Como certamente sabe, hâ uma 
decepçào enorme entre a comunidade 
portuguesa de Toronto devido ao facto do 
primeiro ministro nào a visitar. 
Muitas das .pessoas nào acreditam 
somente na desculpa do virus da pneumo- 
nia atipica. A sua reacçào? 
Dr. José Cesârio - Nào é desculpa nenhu- 
ma. A grande questào é que Toronto 
faz parte das cidades para as quais a 
Organizaçâo Mundial de Saùde recomen- 
da que as pessoas se abstenham de viajar. 
Ou seja, é uma cidade risco e, evidente- 
rqente, que o secretârio de Estado pode 
ocorrer riscos, ou o ministro A, B ou C 
pode correr riscos porque podem ser su- 
bstituidos. O primeiro ministro nào pode 
ser substituido. E verdade que hâ uma pos- 
sibilidade infima de haver um problema, 
mas essa possibilidade estatisticamente 
existe. Se nào existisse, a Organizaçâo 
Mundial de Saùde nâo tinha emitido o 
aviso que emitiu. Nestas circustâncias, o 
primeiro ministro nâo podia vir porque 
corria o risco de poder, porventura, ser 
impedido de participar nalguma das 
muitas reuniôes e compromissos que tem a 
nivel internacional. Mesmo assim, o 
primeiro ministro pediu-me para transmi- 
tir aos portugueses que estâo em Toronto 
que faz intençôes de vir o mais rapida- 
mente possivel. 
JMC - No entanto, a comunidade, embora 
compreenda essas razôes, nâo consegue 
aceitar de boa maneira o facto de ter ido a 
Washington, Ottawa... onde também exis- 

tem casos de pneumonia atipica. 
Dr. José Cesârio - Os técnicos sabem me- 
Ihor do que nos. A OMS é a instância que 
a nivel da ONU coordena as questôes de 
saùde pùblica de todo o mundo e que diz 
que Toronto tem risco. O primeiro mi- 
nistro nâo podia correr riscos. 
JMC - Entrentanto, como estâ a ser a visi- 
ta a Toronto? 
Dr. José Cesârio - É uma magnifica se- 
mana onde se juntam dois eventos: a 
comemoraçâo dos 50 anos da imigraçâo 
portuguesa no Canada e as comemoraçôes 
do Dia de Portugal. O Dia de Portugal 
serve para pensarmos no que fomos, o que 
somos e o que queremos ser. Permite-nos 
reflectir sobre a nossa histôria, o que fize- 
mos e o que queremos fazer. Aliado a isto, 
elogiamos e pensamos nos fundamentos 
da comunidade daqueles que para câ vie- 
ram, o que câ fizeram e que permitiram 
que a comunidade hoje atinja a dimensào 

que tem, ou seja, de meio milhâo de pes- 
soas. Tudo isto conjugado dâ razôes para 
comemorar e pensar que hâ um amanhâ 
que tem que ser construido corn todo o 
cuidado, calma e corn muita sensatez. 
JMC - Existe alguma medida nova em 
relaçào às comunidades? 
Dr. José Cesârio - Hâ medidas que têm 
vindo a ser estudadas. Nas deslocaçôes que 
aqui fiz nâo vim passear, mas estudar 
problemas. Hoje, posso dizer às pessoas 
que a emissào de bilhetes de identidade 
por via informâtica vai ser uma realidade 
nos prôximos meses e que Toronto vai 
fazer parte das cinco cidades que foram 
escolhidas em todo o mundo, a nivel de 
postos consulares portugueses, para entrar 
na primeira experiência piloto. Posso tam- 
bém dizer que estâ definido a instalaçâo 
de consulados honorârios em quatro pon- 
tos do Canadâ onde nào estavam activa- 
dos e que é o caso de London, Halifax, 
Kingston e Leamington. Nos prôximos 
dias, o primeiro ministro vai anunciar 

novidades quanto a alteraçôes à lei da 
nacionalidade, no que respeita à naciona- 
lidade perdida por portugueses que 
adquiriram, antes de 1981, uma segunda 
nacionalidade. Temos jâ um programa no 
sentido de mobilizarmos jovens luso- 
descendentes para uma maior partici- 
paçào e intervençào nas comunidades por- 
tuguesas em gérai. O que importa é que 
nos consciencializemos todos de que se for- 
mos capazes de unir esforços, vamos ser 
capazes de conseguir muito mais. 
JMC - O que diria aos pioneiros e aos mais 
jovens de Toronto? 
Dr. José Cesârio - Uma palavra de espe- 
rança. Estou convicto que corn rigor, 
decisào, sensatez e firmeza, podemos con- 
duzir o pais de maneira a que as 
pessoas amanhâ tenham total orgulho do 
pais que é Portugal. Nâo vamos ser dema- 
gogos e vender às pessoas facilidades 
porque vivemos momentos que nào sào 
fâceis. Mas vamos encarar esses momentos 
corn muita firmeza e rigor que serào a 
garantia de um pais prôspero que permi- 
tirâ que os mais jovens se liguem muito 
mais a ele. Obrigado. 

Outras obrigaçôes chamavam o Secretârio 
de Estado das Comunidades Portuguesas. 
OJantar de Gala estava jâ no seu inicio, os 
Pioneiros esperavam a sua entrada para, 

de seguida, serem escoltados pelos mem- 
bros do Rancho Folclôrico dos Poveiros 
para os sens respectivos lugares no interior 
do magnifico salâo. 

Uma jornada para lembrar. 

JMC/Ana Fernandes 

MARIA SANTOS, 

représentante portuguesa 

de The Bay, convida-o a 

apreciar a alta qualidade 

do mobiliàrio para a 

decoraçâo do seu lar. 

.A^roveite os ùplinios prcços eni 'l'he Bay! 

Porque nâo a visita 

hoje mesmo em 

The Bay 

Queen Street Store 

Toronto, Ontario 
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Ministro David Collenene 
entre os portugneses 
O Jantar de Gala da ACAPO, no 
Liberty Grand-CNE, foi um suces- 
so e marcado pela presença de 
altas individualidades dos gover- 
nos do Canada e de Portugal. 

O jantar dedicado especialmente aos 
Pioneiros e à apresentaçâo oficial do Selo 
Comemorativo de Pedro da Silva, o por- 
tuguês que foi o primeiro Carteiro do 
Canadâ. Para o descerramento do Selo foi 
convidado o Ministro dos Transportes e 
Correios do Canadâ, The Honourable 
David Collenette. Aproveitâmos a ocasiâo 
para corn ele dialogar e saber novidades. 

Ana Fernandes - Como ministro com a 
tutela dos correios, quai é o significado que 
atribui a esta data de lançamento do selo 
oficial em nome de Pedro da Silva, 
conhecido como "le portugais"? 
Min. David Collenette - Em muitos senti- 
dos da palavra, os portugueses foram os 
primeiros povoadores da nossa naçâo 
porque vieram bastante cedo para o 
Canadâ e desempenharam um papel, 
desconhecido para muitas pessoas. O facto 
de o primeiro carteiro, remontando ainda 
aos dias da colônia da Nova França, ser 
alguém de Portugal e fundador dos serviço 
moderno de correios - o pai dos correios 

modernos - é algo muito gratificante para 
a comunidade e uma mais-valia para o 
Canadâ. 
AF. - A comunidade portuguesa esta a 
atravessar momentos de decepçâo 
causada por inùmeros cancelamentos de 
visitas oficiais, sobretudo a do primeiro 
ministro de Portugal, devido à imagem 
que o mundo tem de Toronto causada pelo 
surto de pneumonia atipica. O que tem a 
dizer? 
Min. David CoUenette - Devido a razôes 
diplomâticas, nâo posso comentar o 
cancelamento do primeiro ministro a 
Toronto, embora venha a Ottawa. O facto 
é que, como todos podem observar, 
ninguém usa mâscara, toda a gente faz a 
sua vida normalmente, vivemos a nossa 
vida como sempre o fizemos. Esta doença 
estâ limita a alguns hospitais, embora 
tenha sido séria, mas nâo a forma como 
tem sido tratada publicamente, é muito 
injusta. Gostaria que a mensagem 
chegasse às pessoas em Portugal de que 
em Toronto nâo hâ medo. 
AJ. - O sistema püblico de transportes 
estâ a sofrer imenso com o surto da 
pneumonia atipica? 
Min. David Collenette - Sem düvida. As 
viagens internacionais diminuiram 21 por 
cento em Toronto, 50 por cento em 

Ao serviço da comunidade 905-829-8395 

Aceit:amos encomendas, 
com aapaciais bodos oa diaa: 
Bacalhau, arroz de 
marisco, costeletas, 
galinha grelhada na 
braaa e no espeteo, 
aaladas e muit;a maia. 

6BIASPflüSEMAHftDftSIOAW-SPIKI • FECIUMA2”IBM • 6*iBiu 10AM-9PII 

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

* Na Winston Churchill a sul da QjEW * 

The Honorable David Collenette. 

Vancouver. Esta situaçâo tem sido mais 
devastadora, para o Canadâ, do que a 
tragédia do 11 de Setembro. Este surto de 
pneumonia atipica, para nos, représenta o 
11 de Setembro. 

O que aconteceu nos Estados Unidos da 
América foi mais grave a nivel econômico. 
Na verdade, em termos econômicos nâo 
estamos mal; a economia canadiana tem 
tido um desenvolvimento positivo. A pneu- 
monia atipica criou-nos problemas neste 
sector, da mesma maneira que o 11 de 
Setembro afectou os EUA. 

AF. - Quanto à situaçâo da Ar Canada, 
que progressos existem? 
Min. David Collenette - Haverâ ainda altos 
e baixos, mas tenho esperança de que tudo 
vai terminar bem. Nada mais posso acres- 
centar.-Finalizou a rir e nâo dando aso a 
mais diâlogo. 

Seguiu-se a festa onde o Ministro David 
Collenette, se integrou da melhor 
maneira, deixando' ao sair, um rasto de 
simpatia. 

JMC/Ana Fernandes 

WoRLD-ÜNK COMMUNICATIONS INC. 

Oferece os Rates mais Baixos 
No Canada 

Chamadas Directas 24 horas por dia , 7 dias por semana. 

Para experimentar a qualidade dos serviços 
os primeiros 30 minutos sâo Grâtis 

P paMümLÔ.V 
Ligue para qualquer parte da América do Norte 24 horas por dia, 7 dias por semana por sômente 5.’ ^ por minuto. 

Os grandes beneficios que tem quando se inscrever no nosso programa: 

fif Os rates mais baixos para qualquer parte do Mundo 

62f Nâo tem despesas mensais extras 

si Nâo tem œntracto 

A factura pode ,ser paga em qualquer Banco, pela Internet, 
pelo telefone, pagamento automético ou por cheque. 

Sf Desconto automâtico se a factura for paga directamente 
pelo Banco 

si Inscriçâo grâtis 

^ Receba $5.00 em longa distância por cada referência 
que seja aprovada 

si Ppde adquirir o numéro 1 - 800 - (Toll Free ) 

416-498-4816 Ext 239 ou 1-877-228-3381 
6mttid0d de M8io2003 Para os resx>«nies nas areas corn os câdigos 306. 709,667 e 902 as dtamadas para a América do ?<tofle sâo a 7 9cènbmos por mmuto 

0$ raies e as promoçOea podem ser attaradas sam aviso prèwio. Os 30 mmutos grâss apiicam-se sômeme para Portugal e Aménca do None 

DBStino 
Portugal 
Bf9zH 
Chile 
Mexico 
India 
France 
Soudi Africa 
Poland 
Greece 
laraef 
Pakistan 
Russia 
Venezuela 

24/7 Rate 
6.»* 

14.®^ ♦ 
12 i 
28 i 
ss.^i 

6 i 
38 i 
16 t 
13 t 

61 t 
10 ** 
23 
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Matthew da Silva, 12 anas de êxite escelar 

É muito simpàtico, sossegado e 
de olhar inteligente. Tem ape- 
nas 12 anos de idade. Matthew 
da Silva, foi o ûnico jovem da 

comunidade portuguesa a con- 
seguir uma Boisa de Estudo 
para entrar no Upper Canada 
College, em Toronto. 

O menino Matthew, é filho do português 
José Manuel da Silva, natural de Peniche, 
agente da Policia hâ 21 anos, cuja mâe, a 
senhora Silva, é natural de Toronto mas 
de origem italiana. 
Desta latina mistura nasceu o inteligente 
Matthew da Silva, um jovem corn predi- 
cados especiais para a arquitectura e corn 
gosto pela prâtica do Ténis. 
-Nunca pensei que o meu filho pudesse 
vir a ser aluno de uma escola de tanto 
prestigio como a Upper Canada College, 
nâo porque nâo acreditasse na inteligên- 
cia do meu filho mas por uma questâo 
financeira... Sô corn ajuda financeira, 
como é o caso da Boisa de Estudo que o 
Matthew conquistou... 
-Como reagiu a mâe do Matthew? 
-Oh, corn muita a alegria tal como a 
restante familia. Vamos todos ter que 
lutar mais para que ele concretize o seu 
sonho. 
-Sera que ele quer ser policia? 
-Nâo, nào, nem eu queroî-Exclamou José 
Mariîiel da'Silva.-Ele é um aluno muito 
aplicado e acho que vai continuar a sê-lo. 
Quando pedi a inscriçâo na CIRV e lhe 
dei conhecimento do que ia fazer, ficou 
logo pronto para entrar naquele dia. O 
tempo de espera pelo resultado é que foi 
mais dificil... 
-Assim, Matthew, estas muito feliz, claro? 
-Sim, muito feliz.-Respondeu, convicto.- 
Vou procurar estudar e corresponder... 
-Qiial o curso que queres tirar? 
-Arquitectura! Gosto muito de desenhar e 
imaginar casas, jardins, cidades... 
-E desporto, o que mais gostas? Futebol, 
basquetebol...? 
-O que eu gosto mais é de jogar Ténis. 
Também gosto muito de jogar futebol e 
tenho jeito, mas vou estudar e jogar 
Ténis. 
Os nossos parabéns à familia Silva, par- 
ticularmente, ao jovem Matthew da Silva, 
um menino corn sonhos e corn razôes 
para os ter. 

JMC 

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

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

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

A venda sô até dia 20 de Junho. 
Contacte l'888'212'BOND (2663). 
Ou visite www.ontariosavingsbonds.com 

Ontario 

Bond de Taxa Fixa 
Corn a mcsma taxa de juro competitiva por 

très anos, até ao venciniento. 

Taxa de juro por 3 ano.s 
3,45% 

Bond Escalonar 
Aiiinciito.s rmi.'ii.'i competitivo.s na ta.\a Je juros 

ao longo do pen'odo de cineo anos. Qs Bond.s 
.s,io redimiveis de .sois em .sei.s meses. 

1. “Ano 
2,75% 

2. " Ano 
3,25% 

3. ” Ano 
3.50% 

4. “ Ano 
4,00% 

5. ° Ano 
4,25% 

Bond de Taxa Variâvel 
Por um pei iodo de sete anos. uma nova e 

competitiva taxa de juro .serà oferceida de seis 

em seis meses. Os Bonds podem ser redimidos 

de seis em sois mc.scs. 

Taxa de juro por seis meses 
3,00% 
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Padrâo dos Pioneiros mais solene que nunca 
Muita gente no High Park numa manhâ 
agradâvel de Primavera. 
Um Padrâo altaneiro encimado com a 
Cruz de Cristo. 
"No cimo do Padrâo esta aquilo que foi a 
nossa vida... uma Cruz!", definiu no seu 
breve discurso, o pioneiro Carlos Pereira, 
mais conhecido por Carlos da Atouguia. 
Todos os pioneiros que foram oradores na 
cerimonia de homenagem aos PIO- 
NEIROS portugueses no Padrâo dos 
Pioneiros -Afonso Tavares, Oscar Pereira e 
mulher, e Carlos Pereira-, no belo jardim 
High Park, em Toronto, falaram dos difi- 
ceis principios, da reunificaçâo com a 
familia e do feliz percurso que o Canadâ 
proporcionou a todos. Um fim feliz, ape- 
nas ensombrado pelo falecimento de 
alguns companheiros de aventura. 
Por isso, um sentido minuto de silêncio às 
suas memôrias. 
Foi uma cerimônia simples, bonita, cheia 
de significado. 
Depois das boas vindas aos Pioneiros, 
Comendadores, représentantes de clubes e 
associaçôes, membros de ranchos folclôri- 
cos e pùblico em gérai, e de Nancy Costa 
e Isabel Sinde cantarem os hinos do 
Canadâ e de Portugal, usaram da palavra 
para agradecer e elogiar os feitos dos 
Pioneiros, Joe Eustâquio-Presidente da 
Aliança dos Clubes e Associaçôes 
Portugueses; Clara Santos-Presidente da 
Comissâo "50 anos-Uma Celebraçâo Luso- 
Canadiana"; Ana Bailào em represen- 
taçâo do Vereador Mario Silva; Cari de 
Faria-Ministro de Cidadania do Ontario; 
Crescêncio José Ferreira-Vice-Cônsul de 

Portugal, que historiou um pouco da sua 
vida como funcionârio do Consulado 
Gérai, por ser esta a sua ultima presença 
na cerimônia, uma vez que vai aposentar- 
se (desta vez é que éi); Dr. Joâo Perestrello- 
Cônsul-Geral de Portugal que, por findar a 
sua missâo no Canadâ, também 
aproveitou para despedir-se dos Pioneiros 
e dos portugueses em gérai, corn alguma 
comoçâo, e demonstrando jâ a sua 
saudade por todos nos. 
O encerramento fez-se corn Joe Eustâquio, 

Dr. Joâo Perestrello, Ministro Cari de Faria 
e Laurentino Esteves, a deporem uma 
belissima Coroa de Flores no Padrâo dos 
Pioneiros. 
Ana Bailâo salientou que o empedrado - 
calçadinha à portuguesa- à volta do Padrâo 
dos Pioneiros ainda este ano vai ser rea- 
lizado pois tudo jâ foi autorizado e pouco 
falta para a concretizaçâo. Mais um motivo 
de jùbilo para todos nôs. 
Se nâo nos falha a memôria, estiveram na 
cerimônia no High Park os pioneiros e viü- 

vas de pioneiros. Oscar Pereira e mulher; 
Antônio Sousa, Carlos Pereira (Atouguia), 
Afonso Tavares (que expôs uma réplica do 
navio Saturnia, feita por si), Felizmina 
Gouveia, Antônio Freitas e mulher, Joâo 
Belo, Antônio dos Santos, José Calisto, 
Manuel Vieira, Eduardo Mendonça e 
Antônio Gomes, a quem damos um 
abraço forte de gratidâo e que é extensivo 
a todos os outros PIONEIROS que nâo 
puderam estar présentés. 

JMC 

s^izassûâ 

TSakazif 
o pâo sempre fresco e 

uma secçâo variada de 
pastelaria para todas as 
ocasiôes. 

FELIZ SEMANA 

DE PORTUGAL 
E 50 ANOS DA 

COMUNIDADE PORTUGUESA 

191 Geary Ave. Toronto, Ontario • 416-537-2993 

DUNDAS^ 
TVavel & Tours 

ON MBJ 1YE 

Tel : 416-516-8336 
fax: 416-516-7724 

Un SERViço m mm% COMPETENTE 

E-mail: dundas.travel@on.aibn.com John A. Ferreira - Manager 
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Gomunidade 200a 
Comunicado 
-No proximo dia 21 de Junho, o Centro Comunitârio Amigos ünidos de Hull, realiza 
uma Cantoria ao Desafîo corn os repentistas Vasco Aguiar de Toronto, José Carlos 
Moniz e José Borges dos EUA e,José EUso Moniz, de Hull 
-O FC Porto de Toronto comunica aos sôcios e amigos de que realiza o seu anual 
Tbmeio de Pesca, em Port MaiÜand, no Domingo, dia 6 de Julho, 
Informaçôes e réservas: 416 536-2921. 

Sext»£ara, dia 13 de Junho 
-Bençâo da came, vinho e pâo, da Irmandade do Divino Espirito Santo de Mississauga, 
na Igreja de Cristo Rei, corn inido às 19h00. As festas prosseguem nos cüas seguintes no 
salâo da Igreja corn distribuiçâo das Pensées, Arrmal e muita mùsica. 

Info: 905 84BB423, ou 905 2765115. 
-Bençâo e distribuiçâo das Pensées da Irmandade do Divino Espirito Santo da ParOquia 
de Sâo Sebastiâo, em Toronto. 

Sébado, dia 14 
-Inido do Summerfest da CIRV-fra, no Eadscourt Parque, na Caledonia e St. Clair. 
Info: 416 537-1088. Convidado espedal, Zé Cid e sua Banda. 
-Tourada à Corda, à moda da Terceira, no Oriental Sports Qub, em Cambridge, corn 
tnicio às 15h00. A corrida repete-se no Domingo, dia 15. Info: 1 519 623-2020. 
-Festa do Dia do Pai da Casa das Beiras. Info: 416 604-1125. 
-Festa de apoio à AC.T. -Heat/Vamos dançar, no Government Night Club. Nâo per- 
cam este Carnaval brasileiro. Info: 416 8690045. 
-Festas de Santo Antonio na Igreja de Santo Antonio, 1041 Bloqr St West, em Toronto. 
-Noite de Arraial dos Santos Populares na Casa do Alentejo. Marchas, mùsica para 
dançar e fado corn Vitor Manuel, acompanhado por Gabriel Teves e Tony Melo. 
Sardinhada para todos. Info; 416 537-7766. 
-Continuaçâo da distribuiçâo das Pensées aos Irmâos na Igreja de Sâo Sebastiâo e 
surpresas. 

Domingo, dia 15 
-Summerfest'2003 da CIRV-fm no Earlscourt Parque, na Caledonia e St Clair, em 
Toronto. Info; 416 537-1088. Convidado, José Cid e sua Banda. 
-Pic-nic Anual do Vasco da Gama de Hamilton, no Serbim Trinity C. Center, Binbrook, 
com abertura às 08h00. Missa Campai Foldore e mùsica para dançar. 
InfoiK)5 5275708. 
-Cruzeiro "Reurûâo da Amizade'2003" do Vasco da Gama de Brampton Saida às 17h00 
do Pier 27, aô fundo da Yonge St., em Toronto. Info: 905 454-0005. 
-Festa de Santo Antônio na Igreja de Santo Antônio, em Toronto. Prodssâo de Sto. 
Antônio às 15h00. Arraial corn ranchos folclâricos. Banda do Senhor Santo Cristo, muita 
mùsica, serviço de bar e cozinha. 
-Coroaçâo do Divino Espirito Santo na Igreja de StaMaria dos Aiijos, às I4h30. 
Info; 416 5324346. 

-Missa solene pelos irmâos jâ faleddos da Irmandade do Divino Espirito Santo da Igreja 
de Sâo Sebastiâo. Serviço das Sopas às 19h00. Sorteio de de 15 valiosos prémios e mùsica 
para dançar. 

Sàbado,dia21 
-Festa dos Campeées na sede do FC Porto, corn inido às 19h30. Jantar, mùsica, lem- 
branças e surpresas. Info: 416 988-2896. 
-Festa da Irmandade Picoense do Divino Espirito Santo no Clube Português de 
Cambridge. As lOhOO, bençâo do pâo, carne e vinho. Às 19h00, haverâ Caçoilas e pâo 
para os présentés. Foldore e mùsica para dançar. 

Domingo, dia 22 
-Continuaçâo dos festejos da Irmandade Picoense do Divino Espirito Santo do Ontario, 
no Clube Português de Cambridge. Às 12hoo, saida do cortejo do Clube com destine à 
Capela do Divino Espirito Sanlo. Foldore, distribuiçâo de rosquilhas e encerramento das 
festas corn baile. 

Sàbado,dia28 
-Baile de Sâo Joâo no CCPM, corn o conjunto Santa Fé. Sardinhas para todos entre as 
19h00 e as 21h00. Info; 905 2861311. 
-Baile dos Santos Populares na Casa de Vila do Conde. Caldo Verde, bifanas e sardinhas 
grâtis para todos. 
-Inido do CHIN Pic-nic'2003, na CNE, corn entrada grâtis. Um pouco de tudo, para 
todos. Este festival multicultural estende-se pelos dias 29,30 e 1 de Julho, Dia do Canadâ. 

Academia do Bacalhau - mais uma noite de taiento 
A Academia do Bacalhau de Toronto, 
apresenta sexta-feira, dia 27 de Junho, 
corn inido às 19h30, uma Grande Noite de 
Taiento, no Europa Catering. 
Depois da tradicional refeiçào, irâo apre- 
ciar a estreia da jovem artista Nina e, 
vindo do Brasil, o tenor Roberto dos 

Santos. Présentes, para além das comadres 
e compadres, varias entidades oficiais. 
Réservas e informaçôes: 416 254-7060, ou 
905 427-9923, ou 416 537-7657, ou 416 286- 
4714, ou 416 961-2070. Nâo percam esta 
noite de talentos da Academia do 
Bacalhau de Toronto. 
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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 

S[CKI[P©E EKl (ÙMA \Dm 
û 

Devido ao sucesso da ultima venda a Addison 

leva a efeito mais uma liquidaçâo de carros 

novos e usados no 832 da Bay St. junto a College 

até ao dia 14 de Junho. 

Vârios Pontiac's e Buick's estâo a ser liquidados 

pelo preço de fàbrica; nâo pague juros durante 

5 anos em quase todos os modelos novos. 

Obtenha um Sunfire novo 2003 por apenas 

$11,695.00. Mais de 200 carros usados corn juros 

a partir de 1.9% e sem fazer pagamentos até 

Outubro deste ano. Habilite-se ao sorteio de 4 

viagens aos Açores, Madeira ou Continente. 

TUDO ISTO SÙ COM JOSÉ DA COSTA 
E ADDISON ON BAT 

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

Telefone: 416-964-3211 
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A ESCOLA. O SISTEMA C OS NOSSOS ANSEIOS 

Como ostudar para urn exameP 
Poderâ parecer uma pergunta simples, 
mas a verdade é que nem todos sabemos 
muito bem como responder a esta per- 
gunta que serve de titulo a este artigo. 
Tanto assim é que as universidades e “col- 
leges” jâ organizam workshops para ori- 
entar os alunos a saber estudar de uma 
maneira facil e eficaz. Por isso, nâo admi- 
ra que este seja o grande dilema dos nos- 
sos estudantes do nivel secundârio que 
para a semana iniciam os exames. 
Em primeiro lugar, é importante lembrar 
que cada caso é ùnico e exclusivo, ou seja, 
nâo existe uma maneira ùnica de estudar 
aplicâvel a todos os seres humanos. 
Assim, é importante que cada estudante 
saiba como fazê-lo, segundo as diferentes 
“pistas” que existem. 
No entanto, hâ determinadas estratégias 
que estâo cientificamente provadas como 
factores que ajudam ou impedem a 
maneira de estudar. Sabe-se que o aluno 
nâo deve estudar ao mesmo tempo que 
esta a ver televisào. Convenhamos: é 
muito mais intéressante observarmos um 
filme, uma comédia... do que tentarmos 
compreender a anâlise morfolôgica de 
uma frase ou a soluçào para uma formula 
matemâtica que envolve numéros e letras. 
O mesmo se poderâ dizer para determi- 
nadas maneiras de ouvir mùsica. É ver- 
dade que certas pessoas se concentram 
melhor quando têm o radio ligado. 
Porém, o volume é ambiente, ou seja, 
quase nâo se ouve e é também uma müsi- 

ca genérica. No momento em que colo- 
camos um CD do nosso cantor preferido 
ou a estaçâo de radio que mais gostamos, 
a nossa atençâo, obviamente, concentrar- 
se-â no mais agradâvel: a mùsica. 
Vejamos entâo algumas estratégias que 
poderâo facilitar o estudo; 

Na sala de aula 

Concentrar-se no que o professor estâ a 
explicar; 
Desligar-se do barulho e da conversa; 
Utilizar as perguntas base para a com- 
preensào: O quê? Porquê? Onde? 
Quando? Quem?.Como? 

Tirar apontamentos: 

Nâo escreve tudo o que é dito; 
Anotar apenas as ideias principais e os 
factos mais importantes; 
Escrever nas nossas palavras e nâo nas do 
professor; 
Organizar os apontamentos através de 
esquemas, numéro de pagina e datas; 
Manter os apontamentos organizados por 
disciplina e colocâ-los num sô dossier; 
Atençâo: E importante escutar durante 80 
por cento da aula e anotar apenas nos 
restantes 20 por cento. 

Em casa, lembrar de: 

Rever o que foi feito na aula; 

Fazer um sumârio dos capitu- 
los importantes e/ou dis- 
cussôes; 
Aplicar o que se aprendeu a 
situaçôes diferentes; 
Estudar corn amigos que sâo 
dedicados; 
Desenvolver técnicas de 
memorizar que ajudem durante o exame. 
Atençâo: Pequenos periodos - mas assidu- 
os - de estudo ajudarâo a obter melhores 
resultados do que estudar tudo de uma sô 
vez, durante muito tempo. 

Local de Estudo 

Estudar no mesmo local a maior parte do 
tempo; 
Manter os apontamentos organizados 
(mesmo se aos olhos dos demais tudo 
pareça desarrumado); 
Manter uma luz forte para evitar o 
cansaço dos olhos; 
Usar uma cadeira firme e adequada para 
o corpo; 
Nâo estudar em frente à televisào. 

Hora do Exame 

Responder em primeiro lugar às pergun- 
tas mais fâceis - economiza tempo e dâ 
mais confiança; 
Ler as perguntas vârias vezes para se cer- 
tificar que compreendeu correctamente o 
conteüdo da pergunta; 

Nunca entrar em pânico nem 
responder à pressa; 
Tentar terminar alguns minu- 
tes antes do tempo limite 
para verificar as respostas; 
Se nâo compreender uma 
pergunta, passar à prôxima e 
sô voltar a esta no final. 

Nâo Esquecer: 

Que tipo de prova o espera (escolha mùlti- 
pla, anâlise de textes...) 
Evitar a ânsia e o pânico; 
Estabelecer um horârio de estudo para 
poder rever tudo antes do exame; 
Tentar formular perguntas e respostas; 
Descansar e dormir bem na noite anteri- 
or; 
Nâo esquecer o material necessârio: lâpis, 
caneta... 
Atençâo; quando se estâ bem preparado, 
nâo se sente tanto stress. 

Os pais também desempenham um papel 
muito importante na “estratégia de estu- 
do” dos filhos. Deverâo informar-se junto 
do director e dos professores sobre o dia e 
a hora dos exames. Se o aluno trabalha, 
os pais deverâo certificar-se que na sem- 
ana dos exames, nâo vâo trabalhar para 
terem tempo e energia suficiente para 
estudar. 

Boa Sorte a todos! 

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 Goncalves 
- 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. 

Fatima Felgueiras aega ter 
fugido à iustiça e reafirma a 
sua inoeêneia 
A ex-autarca de Felgueiras, Fâtima 
Felgueiras, disse quarta-feira em con- 
ferêneia de imprensa ao Rio de Janeiro 
que nâo fugiu à justiça e saiu livre- 
mente de Portugal, onde a querem 
"amordaçar e impedir” de se defender. 
Fâtima Felgueiras saiu de Portugal a 05 
de Maio, depois do Tribunal da 
Relaçâo de Guimarâes ter decretado a 
sua prisâo preventiva por suspeita de 
30 crimes de corrupçâo, peculate e par- 
ticipaçào ilicita em negôcio". 

A ex-autarca considerou que o "caso 
Felgueiras é um caso estritamente 
politico" e tem "apenas e sô por base 
testemunhos falsos", tendo assegurado 
que estâ inocente e que o quer provar 
na justiça portuguesa. 
Fâtima Felgueiras apresentou-se aos 
jornalistas como "uma primeira exilada 
de um pais que se diz democrâtico hâ 
29 anos" e teceu criticas aos moldes em 
que a prisâo preventiva é aplicada em 
Portugal. 

Durao Barroso anuncia reduçâo nas 
comunicaçôes telefônicas nos Açores 
o primeiroministro, José Manuel Durâo 
Barroso, anunciou quarta-feira uma reduçâo 
de 42Xi, a partir de Julho, nas comunicaçôes 
telefônicas entre as iUias açorianas, em 
funçâo da transformaçào em chamadas 
locals das até agora ligaçôes regionais. 
Apôs uma reuniâo e almoço corn o 
Présidente da RepübUca, na üha Terceira, 
Durâo Barroso confirmou, ainda, o arranque 
no prôximo ano das obras dos novos pôlos da 
Universidade dos Açores localizados em 
Angra do Heroismo e na Horta. 
Durâo Barroso disse, também, que o 

Governo da RepübUca vai candidatar ao 
fundo EFTA (Associaçâo Europeia de 
Comércio Livre) um programa para a con- 
struçào de uma centena de habitaçôes 
sociais em Rabo de Peixe (Ilha de S. 
Miguel), uma das freguesias corn maiores 
problemas de pobreza no arquipélago. 
Segundo o primeiro-ministro, estes inves- 
timentos representam - um "sinal do 
empenho" do Executivo na cooperaçào do 
desenvolvimento dos Açores e visam, 
também, a quebra do isolamento a que a 
regiâo estâ sujeita. 
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Atençâo. Clubes, 
Associaçôes e 

Paroquias 

SàbadoàslBhi 

5Meiraàs20h00 

FPTV I SUA, ESTIME E APUIE ESTE PBOIECTO • ENVIE AS SUAS SUGiSTilES PaU: 

Acompanlil 
Para mais ^ 

416-537J 

2Meiraàs20h00 Notîcïas de 
2“ feira a Donii 

I DESIAQUES DA PROGRAMAÇb: 1 K,- ■ ' * 
1 Do Outra Mundo, 4° feira I 

Corte e Costura, 4° feira I 
Sexto Sentido, Sabado | T'I. CTL 

1 1 1 Sexto Sentido, Domingo | 
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HAIR CARE SYSTEM ®TM 

Produtos Naturals. Resultados Sensacionais! 
MARIANA DE OLIVEIRA 

CEO 

De Oliveira 
Skin Care Systems 

SOFRE DE PROBLEMAS NA PELE? 
De Oliveira tem a soluçâol 

• Psoriase 
•Eczema ‘Rosacea 
• Herpes-Zôster 
• Escoriaçôes 
•Feridas nos làbîos 
•Acné • Verrugas 
• Descoloraçâo da pele 
•Bolhas 
• Queimaduras 

k 

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

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

ESTA A PERDER CABELO, OU 

jA PERDEU A MAJOR PARTE? 

De Oliveira pode ajuda-lol 
• Queda. de 

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

puriGcadores e estimulantes para 
revitalizar o couro cabeludo e cabelo 

De Oliveira 
Hoir Care Systems 

Depois 

Antes 416.504.8967 
1 •888• GRO • HÆIR. 
788 Adelaide St. W. 

Toronto, On M6J 1B4 
www.deoliveirasystems.com 

üridiBi 
■OlMISlIQlBIlSIlliiSt 
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building centr 

TJœW naja)® 

A (mwsnræojtgSD 
□ownbown Lumber 

Sk Building Supplies co. 
WWW. downbownlumber.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 

David Costa 
& Associates 
Lawyers!Advogados 

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

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

e em Portugal. 

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

416-533-S^ 

Viseu Electric inc. 
Especializados em artigos de 220 volts. 
41G-531-SS47 

896 College St.. TORONTO 

Garantia, 

CAR SALES 
LIMITED 

SINCS 197» 

^ fînanciamento 
i l/ e lease 

877 College Street, Toronto, On M6H1A1 
T: 416-533-9264 www.azoresautogroup.cem 

iMiMlJî]] îâJfflKSâ 
Onde pode comprar 

uvas ou mosto para 

fazer o seu vinho e 

informar-se sobre o 

novo sistema 

“U-VIN” 416-652-0416 

©CENTRAL TICKET DEFENCE 

Defesa de todas as 
multas de conduçâo. 

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

861 CoDege St., Toronto 

416-565-78Sn 

oéciStM 

Labatt Brewers 

Fabricante da cerveja Carlsberg, 

a cerveja dos portug^eses. 

Este ano corn a presença de: 

Pedro Daniel 
de Portugal 

1209 Dundas St. W. Toronto, On 
^T; 41B-534-3B47 

fS}asteêatia para 

to?as a ocasiies 

especiais! 

2406 Eglinton W. Toronto, On 
, T: <416-857-1333 

337 Symington Ave. Toronto, On 
T: 416-53S-5S33 l 

447 Speers Rd. Oakville, On 
T: S05-345-5SSn 

SUMMERFEST S003 COM O PATROCIIMIO DE: 

VINDOS DE PORTUGAIS 

Tony * 
Martins 
de Homelife 

m 
Galleria 

Oferece-lhe bom serviço, 

honestidade e eficiência na 

416 535 8000 ^ venda da sua casa. 

CIRV-FM - A SUA ESTAÇÂO EMISSORA!. 

INFORMAQOES PEU ni: 416-537-1088 

UM FIM DE SEMANA DE FOLIA E DIVERSÂO NA COMPANHIA DE 

Sarah Pacheco 
(vencedora do Festival da Cançâo 2003) 

Searas de Portugal 
Os Panterais 
Além Mar 

Rancho Folcloxico do Minho de Oshawa 
Rancho Folclôrîco Porti^uês de Brampton 
Rancho Folclôrîco do C. P. de Mississauga 

Tiffany Costa 
Michelle Madeira 

P m R A 

renonny 

O MILENIO 
Newspaper 

ORGULHAM-SE DE APRESENTAR 

O JÂ TRADICIONAL... 

SUIIMERFEST-2Q 
NO FIM DE SEMANA DO DIA DO PAI, A 14 E 15 DE JUNHO NO EARLSCOURT PARK, 

NA ST. CLAIR E CALEDONIA, EM TORONTO. 
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Bellwoods Park, 
festa e heroi'smo 
No final da Parada as celebraçôes da 
Semana de Portugal prosseguiram no 
Bellwoods Park, com a actuaçâo dos 
Ranchos Folclôricos dos Clubes e 
Associaçôes membros da ACAPO. A noite, 
no palco principal do Bellwoods Park, actu- 
aram Tânia da Silva (Winnipeg), Décio 
Gonçalves, Nancy Costa, Português Suave, 
Patricia Ribeiro, Sarah Pacheco, acompan- 
hada numa mùsica pôr Carlos Borges e, 
finalmente, a grande sensaçâo, esperada 
por milhares de jovens luso-canadianos, 
Shawn Desman. O Bellwoods Park era um 

mar de gente, com varios milhares de pes- 
soas présentés, o que veio comprovar o que 
o présidente da Acapo, Joe Eustaquio, 
tinha dito dias antes numa conferêneia de 
imprensa em que anunciou o cancelamen- 
to da Catarina e do Joâo Pedro Pais: “a 
semana de Portugal vai ter tanto ou mais 
sucesso com os nossos artistas luso-canadi- 
anos”. Foi verdade. 
No domingo, depois do tradicional Festival 
de Folclore, e antes da chuva, actuou o con- 
junto Além Mar e, jâ com o tempo a fazer 
caretas, conseguiram manter a atençâo do 

MicheUe Tavares 

Marque mva eiitrevista com o Naturhtfi Houieopata 
Antâuio .Medeiroa, pi com mitifoi; mios de cxpericcia, 
que a paderd njudur ua aolupio dos sens probleitur^. 

ERVANÂRIA VITORIA inc. 
PRODUTOS NATURAIS E MEDÏCÏNA HOMEOPATia 

Visite-iios no 920 Dundas Street West 
Teiefone: (416) 603-7978 
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pùblico, Michelle Tavares e suas bailarinas 
e, ainda, Jessica Amaro e Steve Medeiros. 
De repente o temporal desabou sobre a 
cidade e, o parque, ficou alagado e quase 
vazio de gente. Mas, era dia de Jorge 
Ferreira, e um punhado de herôis manteve- 
se à espera de o ver e ouvir... Tony da Silva 
e sua équipa técnica procuraram e con- 
seguiram salvar o equipamento electrônico 
e luzes. A chuva nào abrandava e os tais 
resistentes mantiveram-se clamando pelo 
seu idolo. 
Nos bastidores, Jorge Ferreira, sentiu o 
problema do publico e da ACAPO. 
Disponibilizou-se para cantar duas ou très 
cantigas em homenagem àquela “dùzia” de 
simpatizante jà encharcados até aos ossos. 
Palavra passada, festa no palco. Isabel 
Sinde, Os Panteras e Liz Rodrigues, desfi- 
laram no palco corn meia-dùzia de cantigas 
para alegria dos présentes. Ainda ficou 

mais de uma centena deles. Finalmente, 
surgiu no palco, Jorge Ferreira e sua banda. 
Foi o “fim da macacada” para aquela gente 
estoica, persistente, invensivel. Foi pouco 
mas foi do melhor que se viu. Artistas e 
povo, irmanados, encharcados, felizes. 
Tudo bem quando acaba bem. O grupo de 
artistas da ACAPO, encerrou a festa corn a 
cantiga “A voz da Aliança”. Em grande. 
Joe Eustàquio e Jorge Ferreira entender- 
am-se para que o espectâculo fosse repetido 
no dia imediato, segunda-feira, mas o 
Departamente de Recreio e Parques da 
cidade nâo autorizou. Paciência. 
O nosso enorme respeito pelos artistas e 
povo que estiveram domingo, no 
Bellwoods Park, sob a intempérie, mas 
cumprindo à risca o que tinham progra- 
mado. 
Parabéns! 

JMC/Ana Fernandes 

Liz Rodrigues e Jorge Ferreira cm evH/ratemizafâa 

entre outrai companheirof... 

Party Pepperonî 
Pizza 

“(') /taùor (/a ocr{/(i(/ei/Hi 
fuzza (lue/az c/v«w a(jnà na /toca" 

^ .4. Â ^ 
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CÀRr>4EIRO 
21/03i20/0£i 

Altura em que terà boas relaçôes com os amigos e a familia. A 
sua personalidade vai tornar-se irradiante e cheia de charme mas 
estarâ mais dependente do que os outros pensam de si. 

TOLRO 
21/04 A 20/05 

Neste periodo a sua mente estarâ bastante activa. Terâ ideias 
criativas que defenderâ corn convicçâo. Deve ouvir as opiniôes 
dos outros e nâo querer impor os seus pontos de vista. 

OCMCOS 
21/05 A 20/06 

A sua necessidade de segurança e o gosto pela aventura poderào 
entrar em conflito. Procure encontrar um meio termo, de modo 
a nâo abalar a sua estabilidade mas que lhe permita tirar partido 
do que é inovador. 

CARANQLCJO Devido a divergência de opiniôes, poderào ocorrer alguns con- 
21/06 A 20/07 ^ flitos familiares ou nas suas relaçôes laborais. É uma altura de 

tensôes no seu dia-a-dia que lhe poderào criar alguma insegu- 
rança e ansiedade. 

TCI— 

22/07 A 22/08 ' 

O N 
■■ c- 

IN 

Irâ sentir vontade de viajar, conhecer novos sitios, novas cul- 
turas, principalmente se for na companhia de pessoas corn quem 
tenha grande ligaçào afectiva. Desses momentos poderâ retirar 
um grande prazer pelos novos conhecimentos adquiridos. 

ViROCH' 
23/08 A^/O» 

d 

Nestes dias é provâvel que se sinta bem no meio daqueles objec- 
tos de familia que para si têm um significado especial e que 
trazem boas recordaçôes. 

BàIANçà 
23/0» A 22/10 

Poderâ experimentar, temporariamente, periodos de alguma 
irritaçào. Nào adie a ultimaçào de assuntos cuja decisào final se 
tem vindo a arrastar. 

ESCORPIâO 
23/10 A 21/11 

Serâ, sem dùvida, o psiquico que terâ tendência para dominar o 
fisico. O seu lado poético, sensivel e idealista estarâ fortemente 
acentuado. 

8AOITÂRIO 
22/11 A 21/12 

CAPRICORNIO 
22/12 A 20/01 

A relaçào corn os grupos estarâ mais desenvolvida, ainda que de 
um modo talvez imperceptivel. Eles poderào trazer algo de novo 
à sua vida afectiva. 

Periodo indicado para refazer um piano de fundo relativamente 
às suas ambiçôes sociais ou para pôr a funcionar um piano de 
orientaçâo profissional. 

ÂQLÂRIO 
21/01 A 19/02 

20/02 A'âb/03 

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

Por: Michael Martins 
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FILMé DA S éMANA 

2 rast 2 Turious 

Género; 

. Acçâo 

Duraçâo: 

107 Minutes 

Keabzadon 
Jdhn Suagleton 

Paul Walker, Tyrese 
Gibson, Eva 
Mendes, Cole 
Hauser, Chris 
"Ludacris" Bridges, 
James Remar, 
Devon Aoki, Thom 
Barry 

O antigo policia Brian O'Conner (Walker) reencontra-se com o seu 
amigo, O ex-prisioneiro Roman Pearce (Gibson), para transportar um 
carregamento de dinheiro falso ao mafioso Carter Verone (Hauser) 
que esta em Miami. Esta operaçâo é feita em colaboraçâo corn a poli- 
cia, mais precisamente corn a agente Monica Clemente (Mendes), na 
tentativa de capturar Verone. 

uHot In Herren em Julho 
Tiga lança-se a Nelly 
O canadiano Tiga vai lançar um CD corn 
a sua versâo de «Hot in Herre», tema de 
Nelly, em Julho. Até aqui a faixa sô estava 
disponivel através de um disco promo- 
cional em vinil da K7, sendo agora lança- 
do pela Skint. 
A ediçào induira também remisturas por 
outros nomes (de que sô foi divulgado o 
de Radio Slave), bem como uma versâo 
longa do prôprio Tiga. Recorde-se que o 
DJ e produtor Tiga é um dos nomes que 
contribuiu para a nova vaga de revivalis- 
me electro. Responsâvel pela selecçào de 
um dos volumes da série «Eff Kicks», em 
2002, onde cruzava sonoridades electro e 
teeno, Tiga jâ trocou discos no Lux, em 
Lisboa, onde volta dia 12 de Junho. 

«Bai'a de Cascais '96» 

Déifias em DVD 
Depois de terminada a 
sua ligaçào corn a BMG, 
os Delfins editam o seu 
primeiro DVD através da 
Som Livre. Chama-se 
«Baia de Cascais '96». 
O registo visual inclui o 
concerto que o grupo deu 
na sua terra nesse ano, um 
documentârio - «1001«Noites» que acom- 
panha a digressâo de promoçâo do album 
«O Caminho da Felicidade» -, telediscos e 
fotos da banda. 
Este album, recorde-se, foi um dos 
maiores êxitos de sempre da mùsica por- 
tuguesa - corn cerca de 260 mil copias 

vendidas, e o pico absolute da carreira da 
banda de Miguel Ângelo, Fernando 
Cunha, Rui Fadigas e Luis Sampaio. 
O ultimo album dos Delfins, «Babilônia», 
foi editado no final do ano passade, ainda 
pela BMG (editora para a quai gravaram 
durante mais de dez anos). 

Roimie Williams pode interpretar 
papel de Super Hemem 

o cantor inglês Robbie Williams, 
que depois de alcançar um êxito 
estrondoso no mundo da mùsica, 
tenta agora lançar-se no cinema, 
estando em negodaçôes para prota- 
gonizar a prôxima aventura de 
Super Homem. 
Robbie Williams estâ alegadamente 
em conversaçôes corn a Warner Bros 
para integrar o elenco, interpretando 
o papel principal. Uma fonte do estù- 
dio afirmou que adiantou que a 
Warner Bros, estâ muito interessada 
em que Robbie Williams desempe- 
nhe o papel e adiantou ainda que o 
prôprio estâ empenhado em fazê-lo. 
Os responsâveis dos estüdios têm 
andando numa roda viva para 
encontrar um protagonista para este 
filme, estando sem candidatos, jâ 
que Josh Hartnett e Jude Law 
recusaram a proposta. 
Vârias fontes jâ confirmaram que o 
cantor recebeu uma oferta de 4,5 
milhôes de dôlares para interpretar 
o papel e jâ passou nos primeiros 
testes de ecrâ. 
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SOFA DE lAGRIMAS 
Nos ùltimos tempos, noto que ando a ficar 
cada vez mais piegas. A lâgrima, treinada 
durante anos a viver enxuta no interior do 
saco lacrimal, resolveu desatar os cordôes 
à boisa para, corn mais frequência, esprei- 
tar O canto do olho ou, quantas vezes, 
escorregar solta e livre pelas faces e, em 
sabores de sal, ser recolhida pela lingua 
que a devolve às entranhas de onde saiu. 
Ha uns tempos, perante uma situaçào em 
que era suposto eu ter rompido num 
choro compulsivo, cheguei mesmo a ouvir 
da boca de uma amiga a observaçâo: “Ela 
nâo choral Eu nunca a vi chorarl”. 

De facto, é verdade que tenho 
passado mais vezes a imagem da pessoa 
alegre e de gargalhada espontânea do que 
a outra, mais emotiva, que se tem res- 
guardado dos olhares pùblicos. Posso 
mesmo afirmar que, em determinadas 
situaçôes, esta minha faceta bem disposta 
pode ter tido um efeito penalizador, pois 
hâ uma tendência generalizada para asso- 
ciar a alegria e o gosto pela piada fâcil e 
bfejeira a uma certa imagem de futili- 
dade, como se a inteligência se vestisse de 
luto e fosse obrigada a passear-se de mâos 
dadas corn a tristeza. Parece-me que o con- 
trario é que é verdade pois jâ li em qual- 
quer revista da especialidade que as pes- 
soas que têm um fraco sentido de humor 
sào possuidoras de um quociente de 
inteligência muito baixo. Ora aqui esta o 
que me preocupa: a comprovarem-se cien- 
tificamente os resultados deste estudo, 
concluo que esta minha tendência para a 

pieguice se esta a alimentar das perdas 
que estou a sofrer no campo da inteligên- 
cia, ou seja, estou a ficar menos 
inteligente. Começar a povoar o mundo 
dos mentecaptos nào é propriamente 
ideia que me agrade. Neste, como noutros 
casos, prefiro pertencer as minorias. 

Sem receio de me apresentar nés- 
cia, confesso agora que, ultimamente, me 
tenho interrogado sobre o porquê de me 
sentir muito mais vulnerâvel. Encontro 
algumas razôes e, uma delas, é que sinto 
que agora tenho muito mais tempo para a 
pieguice. Fazemos todo um percurso de 
vida demasiado ocupados em atropelar os 
dias para que nos reservemos algum 
tempo para as emoçôes. Refreamo-las em 
carapaças de insensibilidade, remetendo- 
as para os caminhos da clandestinidade. E 
as lâgrimas, a face visivel das emoçôes, 
remstem-se para a solidào de nos proprios 
e sô ousam aparecer quando têm a certeza 
de que estamos sozinhos. Corn a idade, as 
lâgrimas perdem a vergonha e soltam as 
amarras de quem as enclausurou na 
grade do bem parecer. Começam a 
mostrar-se. Primeiro timidas e enver- 
gonhadas, cintilando por entre pestanas 
que as guilhotinam na sua primeira mani- 
festaçào de coragem. Depois, teimosas e 
descaradas, avançam em torrentes, sem 
diques que as travem no caminhar das 
emoçôes controladas e acumuladas por 
côdigos impostos à revelia das leis da 
natureza. E se hoje me apetece exaltar a 
lâgrima, é porque é corn elas que tenho 

convivido nestes dias de 
comemoraçôes, sem ficar 
indiferente a tantas manifes- 
taçôes de Portugalidade por 
parte daqueles que hâ 
cinquenta anos decidiram 
pegar na âncora das suas 
vidas e vir enterrâ-la num 
mar cavado por vagas de 
saudades. 

As celebraçôes têm sido feitas 
sob o signo da alegria. A lâgrima, contu- 
do, tanto aparece ligada ao contentamen- 
to como à dor. Chorar de alegria ou de 
tristeza sào ambas formas de aliviar ten- 
sôes acumuladas. No entanto, temos a 
certeza de que nas lâgrimas de alegria dos 
pioneiros que este ano completam 
cinquenta anos de permanência no 
Canadâ, se escondem muitas outras de 
tristeza calcadas ao longo desta caminha- 
da de sucesso. Ao olhar para eles, seguros 
de um tempo e de um lugar que conquis- 
taram por mérito prôprio, nào posso 
deixar de recordar uma frase de minha 
mâe, proferida hâ quase duas décadas. 

Regressada à sua aldeia natal em 
1975, ai vivia quando uma irmâ minha 
decidiu que séria melhor para os rqeus 
dois irmâos mais novos irem viver e estu- 
dar para a vila onde ela se radicara. 
Acertados os pormenores desta mudança, 
no dia aprazado para a viagem, lâ estavam 
a Cila e o Nuno dentro do autocarro que 
os levaria para a histôrica vila do Sardoal. 
Minha màe olhava para os dois filhos, 

corn aquele olhar vitreo espe- 
Ihado na dor da separaçâo. 
Parecia a Bolinha - a cadeli- 
nha lâ de casa - quando o 
meu pai a separava dos filhos 
recém-nascidos. Conformada, 
olhou para o Nuno e disse: 
“Meu filho, a partir de hoje, 
vou corner sempre sopa de 

lâgrimas!”. 
Apesar da grande alegria de 

viver que nos deixou como herança, hoje 
sei que a sopa de lâgrimas foi sempre a 
metâfora présente na sua vida. Mulher 
simples, aconchegada nos quatro anos de 
escolaridade da sua curta carreira 
académica, soube pegar num prato de 
sopa e, corn a linguagem do coraçào, con- 
vertê-lo na mais bêla afirmaçâo de amor 
de uma despedida. Soube, como 
ninguém, ao longo da sua vida, engoli-los 
em tragos condimentados dos mais varia- 
dos sabores sem que nos tenhamos nunca 
apercebido do amargor dos caldos entor- 
nados em momentos de resignaçâo. 

A sua maneira, ela foi a primeira 
pioneira - que conheci - a percorrer a estra- 
da das emoçôes contidas. Recordâ-la é 
esquecer por momentos o seu testemunho 
e afirmar um novo tempo - o tempo de ser 
piegas. Porque, por muitas e variadas 
razôes, hoje, Dia de Portugal, apetece-me 
mesmo chorar a Pâtria dispersa pelos aro- 
mas da diâspora. 

Deixo-vos o^ enigma por decifrar: 
de alegria ou tristeza? 

IGO 84 HORAS POR DIA 
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Hamilton Rd. 519-452-1220 CAMBRIDGE: 
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quL asctauQ au. 
As opiniôes expressas por Mateus Machado nào reflectem as opiniôes dojornal O Milénio, 

Petrodôlares animam gantes de Sâe Temé 
O aéroporté internacional da cidade de 
Sâo Tomé arrisca-se a nào chegar para 
as encomendas. Desde que o perfume de 
petrôleo começou a pairar sobre o 

pequeno arquipélago, onde até agora sô 
se respirava o aroma exôtico das suas 
florestas tropicais, numerosos aviôes 
chegam à ilha, onde o tempo parece ter 

Ûltimas... Ûltimas... Ûltimas... 
-O sport Club Angrense of Toronto, comemora de 16 a 22 de Junho, o seu 29o. aniver- 
sârio. Segunda-feira, dia 16, a sexta-feira, dia 20, Terço rezado ao Divino Espmto 
Santo e, dia 20, pelas 21h30, noite açoriana e cantorias ao desafio corn Luis Rocha, 
Magalhâes ejoâo Carlos. 
Sâbado, dia 21, a partir das 09h00, Alvorada e Içar das Bandeiras, corn a participaçâo 
da Banda Sagrado Coraçâo de Jesus. Bençâo do Pâo e das Merendeiras de Massa 
Sovada para o Bôdo, Sopas do Divino Espirito Santo e Alcatra, pelo Padre Joâo 
Bertâo. 
As 13h30, Jantar Regional-Sôpas do Espirito Santo, Alcatra e Arroz Doce. 
As 20h30, sessào comemorativa do 29o. aniversârio e em honra do Padroeiro do 
Angrense. Sera orador, o Prof. Dr. José Carlos Teixeira. As 21h30, baile Sanjoanino e 
Vaxiedades com Mano Belmonte e o Duo Joâo carlos e Marco Paulo. 
Domingo, dia 22, às 12hl5, Cortejo para a Igreja de Sâo Sebastlâo. Coroaçâo de cri- 
anças do Angrense. As 13h00, Missa por intençâo dos sôcios falecidos. 
Às 14h30, Torneio de Ténis de Mesa para sôcios e simpatizantes. Às 16h00, tradi- 
cional Jantar de Confratemizaçâo da familia Angrense. 
Info; 416 537-1555. 

-A Casa dos Açores de Toronto reahza de 22 a 29 de Junho, as Pestas do Divino 
Espirito Santo, Padroeiro da Casa dos Açores. 
De 22 a 26, reza do Terço em Louvor do Divino Espirito Santo. 
Sexta-feira, dia 27, pelas 17h00, bençâo das pensôes e distribuiçâo das mesmas. 
Abertura do Bazar e da Dispensa. Caçoula para todos e mùsica para dançar. 
Sâbado, 28, pelas 08h00, entrega de pensôes ao domicilio. Às 19h00, serviço de um 
jantar de carne guisada. Actuaçôes dô Rancho Folclôrico Cantares e Bailares de S. 
Miguel e de vârios artistes locals. Bazar, arremataçôes e baile corn Os Vadios. 
Domingo, dia 29, pelas 13h00, Santa Missa e Coroaçâo. Pelas 15h00, serviço das tradi- 
cionais Sopas do Espirito Santo. Eleiçâo dos novos Mordomos para 2003/04. 
Info; 416 603-2900. 

-A organizaçâo luso-canadiana FPCBP, em conjunto com o Ontario Ministry of 
Citizenship, realiza um Jantar/Forum de Negôcios, para lançaraento do Portuguese 
Heritage WebPage (portugueseheritage.ca), e também do Uvro "Shared Histories, The 
Story of Portuguese Canadians", da autoria da Professera Shehla Burney, da Queens 
University, um livro subsidiado pela FPCBP e do Ministério de Cidadania do 
Ontârio. 
O Jantar/Forum serâ dia 18 de Junho, no Europa Catering, com inicio às 18h30. 
Informaçôes e réservas; 416 537-8874, ou pelo El-mail: fpcbp@faellnetca 

-A juventude do Vasco da Gama Cultural Centre of Brampton vai realizar uma 
grande passagem de modeios "Beijo Solar'2003", com roupas fornecidas por vârias 
lojas e uma desenhadora de modas, no Domingo, dia 24 de Agosto, na sede-social do 
clube. 
Os jovens que irâo passar as roupas terao entre 6 e 23 anos de idade. 
Almoço à uma hora da tarde, passagem de modeios às très horas, seguindo-se baile e 
convivio. Os interessados em partidpar, devem entraf em contacte com a Présidente 
da Juventude do Vasco da Gama de Brampton, Tânia Almeida; 416 280-3079. 

-O Présidente da Filarmonica Lira Bom Jesus de Oakville, Dinarte da Ponte e os 
Mordomos José e Ana Pereira, enviaram-nos um simpâtico convite para estarmos pré- 
sentes na Festa da Santissima Trindade, no prôximo Domingo, dia 15 de junho. 
Agradecemos a gentiieza e tudo faremos pwa correspondes 
Para outras informaçôes: îM}5 844-2732. 

-De 19 a 22 de Junho, tem lugar ho Dovercourt Boy’s and GM's Club, em Toronto, a 
Festa do Imigrante em louvor do Divino Espirito Santo. 
Quinta-feira, dia 19, às 16h00. bençâo e distribüiçâo das Pensôes aos Irmaos, o mesmo 
acontecendo, sexta-feira e sâbado. 
Domingo, dia 22, às 12h00, Missa, Coroaçâo e desfile, acompaiihadas pela Banda do 
Senhor Santo Cristo. Depois, o serviço das tradicionais Sopas do Divino Espirito 
Santo, às 15h00, às i7h00 e às 19h00, Para mais informaçôes: 416 533-0386. 
Agradecemos o convite que nos enviaram. 

parado. Chegadas, porém, 
discretas. 
Dos pequenos aviôes, onde 
se desenham as letras da Sonangol ou 
de outras petroliferas internacionais, 
saem homens de negôcios que entram 
rapidamente nosjipes que os esperam 
junto das escadas dos aparelhos. Sem 
formalidades alfandegârias. Sâo Tomé 
e Principe, de arquipélago esquecido 
do golfo da Guiné estâ a transformar- 
se numa espécie de eldorado que atrai 
cada vez mais empresârios e homens 
de negôcios. 
A populaçào sâo-tomense assiste corn 
curiosidade a estas idas e vindas. 
Carentes de tudo, corn infra-estruturas 
herdadas da época colonial totalmente 
degradadas pelo tempo, os 130 mil habi- 
tantes deste pequeno pais aguardam 
corn esperança e preocupaçào a chegada 
do petrôleo. Nas ruas, cafés e restau- 
rantes as conversas convergem para a 
chegada dos petrodôlares. «Vamos todos 
ficar ricos!», dizia-nos corn ingenuidade 
um jornalista local, reflectindo alto o 
que todos pensam baixinho. 
Mas as coisas nào serào tâo fâceis. Os 
mais realistas sublinham as ameaças 
que se escondem na exploraçào, em 

comum corn a Nigéria, das 
ricas jazidas petroliferas off- 
shore, ao largo das costas 

sâo-tomenses. «Os acordos corn a 
Nigéria sâo perigosos. Os nigerianos 
dào corn uma mâo e retiram corn a 
outra», confidencia um experiente 
empresârio de turismo francês implan- 
tado em Sâo Tomé. 
Antes da chegada do ouro negro, jâ 
começaram rumores sobre casos de cor- 
rupçâo. O prôprio Présidente, Fradique 
de Meneses, nâo escapou. Uma das suas 
empresas teria recebido cem mil dôlarés 
da Nigéria. O Présidente nâo negou, 
adiantando que a soma serviu para 
financiar o seu partido. «Uma prâtica 
corrente num pais sem recursos e onde 
todos os partidos recebem ajudas de 
sociedades estrangeiras», explicou. 
O petrôleo corre o risco de corromper a 
classe politica, que começou, discreta- 
mente, a colocar os seus peôes em 
dominios estratégicos. «Vamos dotar o 
pais corn mecanismos de fiscalizaçâo 
sobre a utilizaçâo dos dinheiros do 
petrôleo», dizia um responsâvel do 
Governo local, que acrescentou corn 
expressâo de fatalismo: «Onde hâ 
petrôleo, hâ corrupçâo.» 

CASA FUNERâRIA 
RYAN & ODETTE 

Trasladaçôes para 
Portugal Continental 

Açores, Madeira e Brasil 

Compare os nossos preços 

(416) 532-5965 

1498 Dundas Street West 
(junto à Dufferin) 

em Toronto 
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Paulo Brangança brilhou 
em noite cultural 
Os receios que existem em Portugal sobre a pneumonia atipica em 

Toronto - e que jâ levaxam o primeiro ministre português, a Catarina e o 
Joâo Pedro Pais a cancelar as visitas à comunidade durante a Semana de 

Portugal - nâo impediram Paulo Bragança de regressar a uma comu- 
nidade que sempre o acolheu. Paulo Bragança foi o convidado de 

Portugal para a noite cultural da ACAPO que teve lugar na Casa do 
Alentejo de Toronto. 

Com inicio às 18h00, a noite cultural 
começou corn a conferência de imprensa da 
ACAPO onde o présidente José Eustâquio 
agradeceu a todos os présentes o apoio 
dado ao longo de toda a semana nomeada- 
mente a alguns ôrgâos de comunicaçào 
social. A conferência teve como objective 
apresentar o novo projecto da ACAPO que 
consiste na divulgaçâo anual de um CD 
corn temas dos artistas comunitârios que 
participam nas celebraçôes, assim como 
apresentar Paulo Bragança, convidado para 
a noite de fado. 

Paulo Bragança, uma das vozes mascuUnas 
mais marcantes do fado hâ alguns anos, 
embora ultimamente tenha estado um 
pouco afastado da mùsica, manifestou a sua 
alegria por voltar a Toronto e explicou que 
“embora em Portugal se dê a imagem que 
em Toronto toda a gente anda de mascara 
temos que saber analisar os factos. Por isso, 
lamento a atitutde do Joâo Pedro Pais, um 
mùsico corn nome e estabelecido. A 
Catarina é um caso diferente porque em 
dois anos jâ ninguém a conhecerâ. Agora, o 
Joâo Pedro Pais é um mùsico a série”. 
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Por estas palavras, o carinho que os 
portugueses jâ tinham para corn Paulo 
Bragança, aumentou. Para finalizar, Joe 
Eustâquio anunciou que o final da 
Semana de Portugal contarâ com a pre- 
sença de Jorge Ferreira e deixou um reca- 
do a alguns ôrgâo de comunicaçào social: 
“Durante a Semana de Portugal, verifi- 
camos que alguns jornais aumentam o 
numéro de paginas devido ao suplemen- 
to que dedicam às celebraçôes da 
Semana de Portugal, suplemento esse 
obtido corn anüncios dos estabelecimen- 
tos comerciais da comunidade. Esta erra- 
do. Todos esses anüncios representam 
dinheiro que “tiram” à ACAPO. Se que- 
remos celebrar uma Semana de Portugal 

como todos merecemos, temos que nos 
ajudar mutuamente”. 
Seguiu-se a abertura da exposiçào de Belas 
Artes na Galeria Alberto de Castro, corn tra- 
balhos de Htldebrando Süva, Mia Azevedo, 
Gilberto Girio, Isabel de Los, Pozal 
Domingues, Julia Azevedo, Luis Palaio, 
Paiva de Carvalho e, em cerâmica, Jüüo 
Carvalho. 
O espectâculo teve inicio corn a entrega 
dos prémios pertencentes ao concurso “50 
anos depois - Falo Português”, organizado 
pela ACAPO, em colaboraçào corn Fâtima 
Martins. Seguiu-se o espectâculo corn Tony 
Gouveia e Ed Câmara, Luciana Machado, 
acompanhada pelo trio de guitarras 
Antonio Amaro, Leonardo Medeiros e 

Flernâni Raposo, a estreia de Tony 
Gouveia para o fado e Paulo Bragança. 
Paulo Bragança apresentou na primeira 
parte do espectâculo fados de Coimbra que 
ele diz “ter herdado do pai que sempre 
tocou a cançâo coimbrâ”. Antes da segun- 
da parte, Paulo Brangança chamou ao 
palco a tia para cantar très fados, a con- 
hecida fadista comunitâria Dina Maria. A 
segunda parte do espectâculo foi dedicada 
exclusivamente ao fado de Lisboa, uma 
veia que Paulo Bragança herdou da màe, 
assim como da tia. 
Nâo obstante ser dia de semana e jâ noite 
alta, a Casa do Alentejo esteve lotada até ao 
final, corn um pùblico simplesmente encan- 
tado corn todo o espectâculo. 

Foi também durante a celebraçào da noite 
cultural que foram entregue os seis prémios 
de mérito que a ACAPO entfega anual- 
mente. Assim, para a secçào de desporto, 
Dalila Cruz, coreôgrafa do Grupo de 
Ginâstica Ritmica da Casa do Alentejo; 
Literatura para a Dr“ Manuela Marujo, 
actualmente em Portugal para o lançamen- 
to do seu livro infantil “A primeira vez que 
vi neve...”; Mùsica para o fadista Mârio 

Jorge; Comunicaçào Social para Liberal do 
Couto; Belas Artes para Alberto Benfeito 
da Costa da Casa das Beiras de Toronto; 
finalmente para voluntariado, Prof.“ Celina 
de Melo. A apresentaçào do espectâculo foi 
de José Mârio Coelho. 

agendalusa. coin 

"Relay for life" 
A Corrida para a Vida da Canadian 
CanCOr SOCiOty ISocledade Canadlana do Cancro) 

A Canadian Cancer Society (Sociedade 
Canadiana do Cancro) iniciou a corrida 
para a vida "Relay For Life" em 1999 corn 
um primeiro evento em Ottawa. Apenas 3 
anos depois, em 2002, jâ se realizavam 63 
corridas de Relay For Life em todo o pais, 
gerando donativos para a pesquisa da cura 
contra o cancro no valor de $8,8 milhôes 
de dôlares. No ano passado, s6 no Ontârio, 
realizaram-se 35 corridas de Relay For Life. 
A primeira corrida de Relay For Life de 
Toronto realizou-se em 2001 e o ano passa- 
do expandiu-se para dois locais, gerando 
donativos num total de $360.000 dôlares. 

Na corrida "Relay for Life", équipas de 10 
participantes andam ou correm numa 
maratona nâo competitiva durante toda a 
noite. O evento tem inicio corn a "Volta dos 
Sobreviventes", em que todos os sobre- 
viventes de cancro corn uma faixa de honra 
dâo a volta ao estâdio sob uma chuva de 
aplausos. Seguem-se todos os outros partic- 
ipantes que manterâo a équipa em campo 
até de manhà. Ao pôr-do-sol, milhares de 
vêlas acendem-se em honra dos sobre- 
viventes e em memôria dos que jâ parti- 
ram. Hâ mùsica ao vivo, divertimentos e 
cornes e bebes durante toda a noite. De 

manhà o evento encerra corn uma cer- 
imônia de entrega de prémios. 
Este ano a Canadian Cancer Society 
(Sociedade Canadiana do Cancro) esteve 
mais uma vez présente em dois locais da 
grande ârea de Toronto: Birchmount 
Stadium em 30 de Maio e Centennial 
Park Stadium em 6 de Junho. Vârias 
dezenas de portugueses em équipas lusi- 
tanas ou multiculturais participaram 
este ano. Maria José Costa corn a sua jâ 
habituai équipa da Casa do Alentejo e 
Doralice Machado e sens colegas do 
Scotiabank de Mississauga mostraram a 
todos o quào os Portugueses sabem apre- 
ciar uma noitada por uma boa causa. 

A corrida "Relay For Life" é uma forma 
de homenagear os sobreviventes de can- 
cro e recordar os entes queridos que 
pereceram na luta contra a doença, 
gerando fundos que sào canalizados 
para a investigaçâo da cura contra o 
cancro no Canadâ. Ao participar corn 
as suas équipas no "Relay for Life" da 
Canadian Cancer Society, estes volun- 
târios marcaram uma importante pre- 
sença portuguesa e mostraram que 
somos uma comunidade que se envolve 
nos grandes momentos e que tem uma 
palavra a dizer na luta para fazer do 
cancro histôria. Para o ano que vem, 
junte-se a eles! 
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PBdrO DflniBi no Summerfest'2003 
O jovem Pedro Daniel, natural de Marco de 
Canaveses, onde nasceu em 5 de Novembro 
de 1983, é um dos convidados da CIRV-fm 
para o Summerfest'2003, cuja cabeça de car- 
taz é o inimitâvel José Cid. 
Este jovem de apenas 19 anos, é um predes- 
tinado para as artes musicals. Tem formaçào 
musical, de canto e de dança. Pedro Daniel 
toca piano e ôrgào e "arranha" a guitarra. 
Tem vârios familiares em Toronto, tios e pri- 
mos, como é exemplo o müsico e composi- 
tor, Daniel Fernandes. 
-Jâ vim a Toronto visitar a familia mas, para 
actuar, é a primeira vez. Os contactas foram 
estabelecidos pelo meu primo Daniel 
Fernandes com o senhor Frank Alvarez. 
Estou muito feliz... 
-Quando começou a aventura das cantigas? 
-Comecei muito cedo a cantar, talvez pelos 
meus 6 anos... Dediquei-me a estudar müsi- 
ca, dança e canto... Estou preparado para o 
que der e vier. 
-Como se chama o seu primeiro trabalho 
gravado? 

-Chama-se "Sonhos"... 
-Corn a idade que tem, os sonhos so 
Uie ficam bem...?... 
-E verdadeî-Confirmou, a rir. Pedro 
Daniel.-E estes "Sonhos" têm algu- 
mas cançôes da minha autoria e 
de outros autores e compositores. 
A produçâo do trabalho é de 
Marcos Levi. Um trabalho que 
grave! por conta propria... A edi- 
toras nào acreditam nos jovens! 
-Entâo, e os sonhos? 
-Bom, os sonhos sào iguais aos de 
todos os que começam. Pretendo 
construir uma carreira séria e sôhda. 
Julgo-me corn capacidades para isso, 
vou tentar. 
-Sera que é possivel procurares uma 
carreira vivendo longe do centro 
nevrâlgico das artes, a cidade de 
Lisboa? 
Julgo que nào, por isso estou a 
pensar deslocar-me para Lisboa. 
Estou nesta altura a trabalhar 

corn a Àgata Produçôes e, 
julgo, que a melhor soluçâo 

é passar a viver na capi- 
tal... A Agata esta a 
tomar conta da minha 
carreira aos niveis de 
concertos, gravaçôes, 

1 programas televisivos, 
etc. Tenho grandes espe- 
ranças e vontade nào me 
falta. 
-Achas que esta vinda a 
Toronto te vai ajudar na 

carreira? 
-Sem düvida. Os artistas, 

seja em que sector for, têm de 
sair para serem conhecidos, 

para aprenderem, para pro- 
gredir. Toronto é uma meta 

desejada e neçessâria... 
-Nào temeste a Pneumonia 
Atipica? 

-Nâo!-Disse corn uma gargaUia- 
da-Eu jâ tinha falado corn a 
famiha, nem percebo como 

em Portugal fazem tanta alari- 
do corn esse virus. 
Desejâmos ao jovem Pedro Daniel uma 
estadia feliz e uma actuçâo no 
Summerfest'2003, de modo a consolidar o 
seu nome entre nos. Summerfest'2003, dias 
14 e 15 de Junho, no Earlscourt Park, na 
Caledonia e St. Clair, em Toronto. Sâbado e 
Domingo, corn müsica de animaçâo entre 
as 12h00 e as 13h00 e, de seguida, corn uma 
programçào recheada do melhor que temos 
entre nos e dos convidados José Cid e sua 
banda e Pedro Daniel, para celebrârmos em 
grande o "Dia do Pai". 
Nâo faltem! 

JMC 

«MP 

FBrrB 
RBdriguBS 
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A Secçâo de. Toronto do Partido 
Socialista informa que o Secretârio 
Gérai do PS, Ferro Rodrigues, estarâ 
em Toronto brevemente, numa deslo- 
caçâo prevista para se realizar dentro 
de quatro semanas. 
Durante a estadia, Ferro Rodrigues 
irâ estabelecer contactas corn a 
Comunldade Portuguesa em geraî e 
corn dubes e assodaçôes. 
As datas exactas e a agenda da deslo- 
caçâo serâo divulgadas publicamente 
quando estiverem estabeleddas. 

Joâo Dias 
lo. Secretârio 
Secçâo de Toronto do PS 

Na sua visita aos Açores, o Senhor 
Présidente da Repüblica, uma vez mais e 
ao contrârio do seu antecessor, manifestou 
sensibilidade para a neçessâria evoluçâo 
das Autonomias Politicas insulares. 
Em local apropriado, a Universidade, casa- 
mâe da reflexâo e da ciência, o Dr. Jorge 
Sampaio expressou a sua "visâo optimista 
da autonomia regional, do seu extra- 
ordinârio acervo e da sua possivel 
evoluçâo". 
O que antecedeu da expressâo "alguns 
erros foram cometidos", e, corn pena, visse- 
mos omitido o sujeito ou sujeitos do verbo. 
Embora, porque toda a obra humana é 
imperfeita, nâo nos custe admitir que 
todos os que tiveram responsabilidades 
pelos Orgâos de governo prôprio das 
Regiôes Autônomas, obviamente nào 
foram perfeitos, nem tal se lhes podia 
exigir. 
Como também é évidente que sujeitos do 
verbo errar, foram também os titulares dos 
Orgàos de Estado, desagradâvel e indevi- 
damente chamados "ôrgàos de soberania", 
quando constitucionalmente a soberania é 
do Povo e nào do Estado. 
E como as Autonomias Politicas insulares 

sào insuspeita e alargadamente conside- 
radas dos melhores sucessos inequivocos 
da III Repüblica, se quiséssemos entrar 
pela sempre dificil avaliaçào quantitativa, 
concluir-se-ia que os "erros" até foram mais 
dos Orgàos de Estado, do que dos Orgâos 
de governo prôprio, visto ter sido a esse 
nivel que se obstaculizou um ainda melhor 
funcionamento das Autonomias. 
Obstaculizou-se um ainda melhor fun- 
cionamento daquilo que, afinal, é um 
sucesso reconhecido. 
O Chefe de Estado declarou ainda que a 
evoluçâo, para ser feita, implica que "even- 
tuais reformas que venham a ser intro- 
duzidas, assentem numa avaliaçào crite^ 
riosa da experiência acumulada, numa 
reflexâo séria sobre o estatuto dos orgâos 
actuals, isenta de dramatizaçôes con- 
traproducentes". 
Quanto à "avaliaçào criteriosa" da "expe- 
riência acumulada", porque estamos num 
regime democrâtico, espero que se reco- 
nheça serem os Parlamentos regionais, 
legitimos représentantes das populaçôes 
insulares, quem, mais do que alguém, pos- 
sam dizer de sua sentida e vivida justiça. 
Ou nâo serâ assim? 

Sem que esteja em causa o 
Direito de a Assembleia da 
Repüblica decidir do aper- 
feiçoamento da "interacçâo" - 
expressâo do Présidente da 
Repüblica - entre o Estado e as 
Regiôes Autônomas. Decidir, 
espero, tendo em conta os sen- 
timentos dos Parlamentos 
insulares. 
Disse ainda o Senhor Dr. Jorge 
Sampaio que a Autonomia 
Politica "tem funcionado corn toda a nor- 
malidade", desmentindo assim categorica- 
mente as a.sneiras que se dizem e 
escrevem em Lisboa. 
Disse também que a Autonomia Politica é 
"um elemento essencial da nossa 
Repüblica moderna e democrâtica", logo 
algo de civilizado e de construtor de um 
Pais livre e progressive. 
Mais disse que a Autonomia Politica é 
"patrimônio colectivo de todos os 
Portugueses", que "trouxe inegâveis bene- 
ficios para as Regiôes" e que "beneficiou 
também o Pais no seu conjunto". 
Perante isto, uma pergunta - porquê, 
ainda, certes "medos" na evoluçâo consti- 

tucional do sistema autonômi- 
co? Sô por ignorânda, mâ- 
vontade ou mâ-fé. 
Porquê, de uma vez por todas, 
nâo resolvermos as évidentes 
imperfeiçôes das normas cons- 
titucionais, bem como elimi- 
nar as desnecessârias "pedras 
no sapato" que provocam con- 
tenciosos cujo desaparecimen- 
to é de interesse nacional? 
Afinal, creio que foi a per- 

cepçâo patriôtica destas questôes, que 
levou o Senhor Présidente da Repüblica, 
tempos atrâs, a tomar uma iniciativa dis- 
creta, serena, firme, para uma reflexâo 
pluralista e desapaixonada. No exercicio 
do Poder Moderador que cabe à iniciativa 
de um Chefe de Estado. 
Agora, as fases que se vâo seguir, até para 
que o trabalho do Dr. Jorge Sampaio 
mereça o respeito que lhe é devido, 
exigem que visôes meramente partidaris- 
tas, questôes pessoais, ou até ajustes de 
contas, nào se venham sobrepôr aos 
Direitos dos Povos insulares e a um futuro 
mais sôlido e melhor sustentado para todo 
o Portugal. 

6 ChBfe de Estade e as Auteaomias 
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■ Contactar Tony. Tel.:416-230-1340. Tel.;9(>54)70-i976. 

Pessoal para compaahia de portas e janelas. 
Tel.;416-7464>534. 

Mecânico electricista e ajtidantes. Tel.;905-678-3474. 

! Carpinteiros para casas liovaa na ârea île Biainpion 
Tel.;416-832-7574. 

Esleticista para a ârea de Mississauga. 
Contactar Noémia. Teî.;905-2704).550. 

i Costureiras com experiência. 
I Contactar Filoména. Tel.:41{>-789-4378. 

Pessoal para fazer limpeza. Contactar Fàtima. 
Tel.:9()5-5(58-1715. 

Pessoal para companhia de telecomunicaçôes, para 
telemarketing, Fluente em português e inglês; 
Tei.;4IW98-1700. Ext. 238. 

Pessoal para fazer limpeza, coin experiência, para ârea * 
de Burlington. Tel .;905-502-1611. 

Cozinheiro, empregados de mesa e ajudantes de cozin- 
ha, para restaurante português. 
TeL:647-299-0458. 

AIUGA-SE APARTAMENTO EM PoimMjiO/AlGAIIVE 
Este Verâo goze a vida cm Portimâo e na Praia da Rocha. 
Apartamento para 2 familia corn 2 filhos. Contacte: 416 253-6194 

Precisa-se 
Precisam-se trabalhadores com alguma 

experiência para instalaçâo de metal em 
telhados. 

Bom salârio e beneficios. 
Contactem Viana Roofing: 

416 763-2664 

Aluga-se 
apartamento na ârea da 

Symington e Dupont em Toronto. 

Para informaçôes contacte: 

416516-3815 

Preiecte Diplema recebe apoie durante 
0 Dia de Portugal no Queen’s Park 
A deputada provincial de Hamilton deu 
apoio ao Projecto Diploma durante a ce- 
rimônia do Dia de Portugal no Queen’s 
Park. Marie Bountrogianni desempenha 
também a funçâo de critica do Partido 
Liberal para as universidades e colleges. 
Junto a Marie Bountrogianni, esteve a 
Trustee da Direcçâo Escolar Pùblica, 
Nellie Pedro. 

“Tenho muito prazer em poder oferecer apoio ao 
Projecto Diploma”, disse Marie Bountrogianni. “A 
comunidade portuguesa tem uma histôria tào rica e 
deve sentir-se orgulhosa pelas contribuiçôes feitas à 
vida canadiana. Como critica do ensino superior, 
concorde corn todos os melhoramentos que possam 

verificar-se na adesào ao ensino superior”. 
“A nossa visào passa por atrair a comunidade por- 
tuguesa para o ensino superior e encorajar os 
jovens a verem a educaçào como um investimento 
future”, disse Sandy Felizardo, Relaçôes 
Comunitârias para o Projecto Diploma. 
Alguns dos objectivos do projecto incluem aumen- 
to de visibilidade comunitâria através de grupos 
de discussào, informar sobre recursos existentes e 
fundar um programa que passa por criar uma rede 
de voluntârios sob o nome de “Portuguese Leaders 
of Tomorrow”, também designada por PLOT. 
Uma sondagem feita pela équipa do Projecto 
Diploma em 2002, apurou que os estudantes 
demonstraram incerteza, medo, fracasse e falta de 
recursos financeiros como algumas das razôes 
pelas quais nào optam pelo ensino superior. 

ACUPUNTURA 
MEDICINA OCIDENTAL 

• Dores de cabeça • Lumbago 
Ciâtica • Tendinite • Neuralgia 

Consulte o Dr. Cristôvâo Branco 

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

CONSULTAS POR APONTAMENTO; El j [ ÿltlKf i 

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

José Patricio Caires Angelo Martins 
• Présidente • 

Patricio 
AUTO COLLISION 

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

T6l: 905-820-6551 • FaxisosHuiNiiso 
Email: patricioautocollision@on.aibn.com 

Peito de Vitela Pecheado 

InCRtDItnTES: 
800 G DE PEITO DE VITELA (SEM OSSO) 

’^SAL ’^PIMENTA UMÀO 

2 COLHERES DE SOPA DE MANTEIGA 

1,5 DE DE VINHO BRANCO 

1 PÉ DE HORTELÀ 

PARA O RECHEIO: 

200 G DE SALSICHAS FRESCAS 

2 OVOS COZIDOS 

* 1 CHÂVENA DE MIOLO DE PÀO DURO 

7 CEBOLA 

1 COLHER DE SOPA DE MANTEIGA 

1 CHÂVENA DE ELITE 

* 2 COLHERES DE SOPA DE SALSA PICADA 

* 2 COLHERES DE SOPA DE AZEITONAS PICADAS 

SAL * PIMENTA * 1 OVO 

(OnfECÇâO; 
Prepare o peito de vitela sem osso e com uma boisa. 
Tempere corn sal e pimenta e regue com um pouco de 
sumo de limâo. Deixe tomar gosto. 
Entretanto, prepare o recheio: pique a cebola e aloure-a 
corn a manteiga. Fora do lume, junte a carne das sal- 
sichas, os ovos' cozidos picados, o miolo de pâo amoleci- 
do no leite e espremido, a salsa picada, as azeitonas, e 
ligue tudo corn o ovo inteiro. Tempere com sal e pimen- 
ta. Encha a boisa do peito de vitela corn o recheio e 
coza a abertura corn agulha e linha. Aloure o peito de 
vitela na manteiga bem queute e tempere corn sal e 
pimenta. Regue corn o vinho branco e um pouco de 
âgua e introduza a hortelâ. 
Tape o tacho e deixe cozer cerca de 1 hora, vigiando a 
cozedura e adicionando uns pingos de âgua se for 
necessârio. Sirva o peito de vitela cortado em fatias e 
acompanhado corn puré de batata ou um legume da 
época estufado ou salteado. 

Sobremesa: 

Bolo CspoiiJa 
InCREDIiniIS: 

5 Ovos 
^ 30 GRS. DE MARGARINA 

150 GRS. DE AÇÛCAR 

150 GRS. DE FAFaNHA 

1 CHÂVENA (DE CHÂ) DE ÂGUA A FERVER . 

3/4 CHÂVENA ( DE CHÂ) DE ÂGUA PRIA 

2 CLARAS DE OVOS 

* 3/4 CHÂVENAS ( DE CHÂ) DE COCO RALADO 

7 PACOTE PEQUENO DE GELATINA ROYAL DE 

CEREJA 

(OnfICÇflO; 
Bata os ovos corn o açücar até obter um creme espesso. 
Adicione a farinha e a margarina derretida. 
Foire uma forma redonda corn papel untado, deite dentro a 
massa e leve a cozer em fomo forte. 
Desenfoime, deixe arrefecer sobre uma rede e corte o bolo 
em 4 fatias horizontais. Entretanto dissolve a gelatina 
ROYAL de ceieja, na âgua a ferver, junteJhe a âgua fria e 
deixe-a prender um pouco. Bata-a até ficar fofa e junte-lhe as 
claras baüdas em castelo e o coco. Leve ao frigorifico, para 
prender um pouco. Barra as fatias corn o recheio preparado 
e sobreponha-as. Cubra o bofo corn o restante creme, polvi- 
Ihe corn o coco ralado e sirva bem frio. 
NOTA Poderâ confeccionar este bolo substituindo a gelati- 
na de cereja por gelatina de Tutti-Frutti ROYAL 

Bom Apetite 



28 Quinta-feira, 12 de Junho, 2003 COMUryiDAOE O Milénio 

Jantar da Gala da XVI 
Semana da Partugal 
am Tarante 
As celebraçôes da Semana de Portugal, 
organizadas pela ACAPO, decorreram em 
Toronto, marcadas por uma diversidade 
de actividades desportivas e culturais. 
Sexta-feira, 6 de Junho, teve lugar o jantar 
de gala - que a ACAPO realiza anualmente 
- no Liberty Grand, localizado na 
Exhibition Place. Sob o tema “Celebrar os 
pioneiros” neste ano em que a comu- 
nidade compléta 50 anos da sua imigraçâo 
oficial neste pais. 

Enquanto chegavam e procuravam os seus 
lugares, os convidados podiam teste- 
munhar um filme biogrâfico sobre os pio- 
neiros. Perante uma sala esgotada, a ceri- 
mônia teve inicio corn a apresentaçào indi- 
vidual dos pioneiros, feita pelos MCs 
Patricia Ribeiro e Laurentino Esteves. O 
hino nacional do Canada esteve a cargo de 
Liz Rodrigues e o de Portugal na voz de 
Paulo Bragança, convidado especial de 
Portugal que abrilhantou a noite cultural. 

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

na esquina da Bumhamthorpe) 

O Luis e o Nelson, Jovens e 
visionàrios, deram o nome 
à sua Oiurrasqueira o som dos 
frangos a cantarolar, Kluck, 
Kluck. 

Para além dos saixnrosos 
Frangos no Espeto e na Brasa, 
tem também 
diariamenie outros $^>ores de 
Portugal: Mâo de Vaca, 
Feijoada, Dobrada, Bacalhau de 
mil maneiras, Polvo Gutzado, 
Luias, Sopas, Saladas, Sandes e 
muiio malst 

E^C0ME2«JAS mx> T^LEFONE: 

905 272-4459 

quinta-feira, na Casa do Alentejo. Antes do 
Jantar, houve vàrios discursos corn Manuel 
Carvalho, présidente do conselho de prési- 
dentes da ACAPO, Ana Bento, représen- 
tante do Scotiabank, patrocinador oficial 
do Jantar de Gala, Clara Santos, prési- 
dente do Comité das celebraçôes dos 50 
anos e da ministra federal da cultura, 
Sheila Copps. 

Apôs estes discursos, Armindo Silva, um 
dos membros do comité organizar do selo 
comemorativo em honra do primeiro 
carteiro português. Pedro da Silva, tam- 
bém conhecido por “le portugais” que 
viveu no Canadâ hâ cerca de 250 anos. 
Armindo Silva apresentou um breve histo- 
rial de Pedro da Silva e agradeceu o 
esforço feito pelo ministro dos transportes 
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David M. Collenette para que os correios 
canadianos imprimissem uma ediçâo espe- 
cial do selo etn honra do primeiro carteiro. 
Seguiu-se o ministro David Collenette que, 
para além do discurso, apresentou oficial- 
mente o selo, mais um simbolo da longa 
presença dos portugueses no Canada. 
Apôs o jantar, abrilhantado por Paulo 
Bragança e acompanhado de seu pai e 
irmào à guitarra, foi a segunda parte dos 
discursos corn o présidente da ACAPO, 
José Eustâquio, que mais uma vez agrade- 
ceu a alguns meios de comunicaçâo social 
a divulgaçào da Semana de Portugal e 
explicou o que tem sido esta 16“ Semana 
de Portugal. De salientar, o facto de José 
Eustâquio se ter apresentado sem gravata, 
dizendo que tinha sido uma decisào toma- 
da hâ uma semana quando o programa da 

Semana de Portugal sofreu varias alte- 
raçôes “em se apresentar como português 
que no 10 de Junho participa nas cele- 
braçôes do sen pais”. 
Seguiu-se o discurso do vereador munici- 
pal Mario Silva, do ministro da cidadania 
Cari de Faria, do embâixador de Portugal 
em Ottawa José Luiz Gomes e do 
Secretârio de Estado das Comunidades 
Portuguesas José de Almeida Cesârio. De 
igual modo présentes no Jantar de Gala, 
estiveram o Consul Gérai de Portugal, Dr. 
Joâo Perestrello, o deputado Tony lanno, a 
candidata à presidência da câmara muni- 
cipal de Toronto, Barbara Hall, entre 
outros. 
A noite terminou corn a entrega da revista 
anual da ACAPO, comemorativa das cele- 
braçôes da Semana de Portugal. 

itaoüLUŸS 

Pedido e preenchimento dos documentos 
para Residentes Permanentes no Canadà 

Fernanda Almeida e Cristina jâ 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 tem jà o 
piano de Verâo para Portugal. 

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

Tenha um ano feliz corn a 
Happy Travellers. 

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

M29 

IMPORTANT NOTICE FOR EMPLOYERS 

AND EMPLOYEES AFFECTED BY SARS 

Is your business facing difficulties because of SARS? 
The Government of Canada’s Work Sharing Program may help you. 

What is the Work Sharing Program? 
This program enables businesses to avoid layoffs by shortening the 
work week and paying reduced wages accordingly. Eligible workers 
draw benefits from Employment Insurance (El) to compensate 
for the lower wages. 

Who can participate? 
Permanent full- or part-time employees eligible to receive 
regular El benefits. 

How can employers qualify? 
Employers must have been in business in Canada for at least 2 years 
and demonstrate that the need for reduced hours is temporary, 
unavoidable and not seasonal. 

Other measures for employees 
If you are El-eligible and have been quarantined you can collect 
El benefits immediately without a medical certificate. If you work 
in a health care setting, had to miss work but are not El-eiigible, 
you could receive special assistance. 

We also have programs and services to help those who 
have lost th 

0 
o 
0 
o 

For more information please call 
1 800 263-8364 - TTY/ATS 1 866 678-2785 

or visit the HRDC Web site at www.hrdc.gc.ca 

For information on other Government of Canada 
programs call 1 800 O-Canada 

or click on the SARS Web site on canada.gc.ca 

m ^ H Government Gouvernement 
■ ^ ■ of Canada du Canada Canada 
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Abel Xavier pede ficar no Galatasaray 

Abel Xavier pode permanecer no 
GcJatasaray. Depois do treinador do 
Liverpool, Gerard HouUier, ter confirmado 
que nâo pretende contar corn o defesa, segun- 
da-feira retJizou-se uma reuniâo entre o 
jogador e os dirigentes turcos para acertar 
posiçôes. 
O português manifestou a sua vontade em 
permanecer em Istambul, dado ter gostado 

muito da experiência, e como o técnico Fatüi 
Terim também veria corn bons oUios a sua 
continuidade, esta tudo bem encaminhado 
para que Xavier continue a representar o 
Gala. Isto, apesar da reestruturaçâo que esta 
em marcha no plantel, sendo que dos 
estrangeiros apenas é certo que Revive vai 
ficar. O avançado israelita é fundamental para 
a équipa e o treinador nâo o deixa sair. 

Santa Clara assegura très 
reforços para a II liga 
o Santa Clara jâ assegurou très reforços 
para a prôxima época na II Liga por- 
tuguesa de futebol, que vào integrar um 
plantel de 23 jogadores treinado porjosé 
Mota, anunciou quarta- feira fonte do 
clube açoriano. 
Além dos 17 jogadores que ficam na 
équipa, o Santa Clara contratou por duas 
temporadas os defesas Joào Duarte e 
Serafim, que estavam ao serviço do 
Moreirense, e o avançado Tiago Martins, 
que marcou 17 golos durante a ultima 
época pelo Sporting de Espinho (II 

Divisào B). 
O plantel da équipa dos Açores ficarâ, 
assim, complete com a contrataçào de 
mais dois ou très jogadores, tende em 
conta o numéro de elementos do grupo de 
trabalho, que nâo passarâ dos 23 
jogadores, incluindo os très guarda-redes. 
A preparaçào dos "encarnados" de Ponta 
Delgada para a prôxima época futebolisti- 
ca começa a 07 de Julho, corn a apresen- 
taçào da équipa ao técnico José Mota, 
seguem-se os testes médicos e dois dias 
depois inicia-se o trabalho de campo. 

Tm^ Cmikm 
Voititigum Fnk tHwikel 

ACASADOBOMBACAUUUI 
Criâmes fama pelo nosso peixe sempre fresco, 

de todo o mundo, incluindo uma enorme 
variedade de mariscos frescos e congelados, 

mercearias, etc. 

Especiaistodosbsiiias 

Faça-nos uma visita 
3635 Cawttiyra Rd. Mississauga 

- Cawttira e BurniiamUiorpe - 

905-270-3198 

Vale e Azevedo realirma 
inocêncla no inlclo do 
julgamento Euroârea 
O antigo présidente do Benfica Vale e 
Azevedo reafirmqu quarta feira no 
Tribunal Criminal de Lisboa estar 
inocente dos crimes de peculato, bran- 
queamento de capitais e falsificaçâo de 
documentes, dos quâis é acusado no 
âmbito do processo Euroârea, 
"Nâo cometi nenhum crime, nâo falsi- 
fiquei nenhum documento, nâo bran- 
queei nenhum capital é nâo me apro- 
priei indevidamente de nenhuma 
verba", afirmou Vale e Azevedo perante 
o colectivo de juizes da 8® vara (2® 
secçâo), apôs ouvir a leitura do despa- 
cho de pronûnçia (acusaçâo) na 
primeira sessâo do julgamento. 
Vale e Azevedo é acusado de um crime 
de peculato, très de brânqueamento de 
capitais e très de falsificaçâo de docu- 
mentos, em co-autoria, relacionados 
corn a venda de terrenes do Benfica, no 
âmbito do caso Euroârea. 
Em causa estâo contratos de promessa 

de compra e venda de terrenos locaUza- 
dos no Seixal e da urbanizaçâo Sui do 
Benfica (situada nas imediaçôes do 
futuro estâdio da Luz), negôcio que, ale- 
gadamente, perraitiu a Vale e Azevedo 
apropriar-se indevidamente de cinco 
milhôes de euros sem o conhecimento 
dos ôrgâos sociais do clube. 

Portugal perde em andebol corn a 
Suécia em encontre de preparaçào 
A selecçâo portuguesa de andebol mas- 
culino perdeu terça- feira corn a Suécia 
por 29-26, em encontre de preparaçào 
para os jogos corn a Noruega, a contar 
para o "play-off de apuramento para o 
europeu da Eslovénia2004, disputado em 
Uddevalla. 
A formaçâo portuguesa, que parte quinta- 
feira para Stavanger, na Noruega, vencia 
ao intervalo por 14-12, num embate em 
que os suecos apresentaram os seus mais 
cotados elementos, permitindo assim a 

Portugal efectuar um excelente teste para 
os embates corn a Noruega. 
Entre os portugueses, realce para a 
prestaçâo de Filipe Cruz, autor de cinco 
golos e eleito o melhor jogador do encon- 
tre, enquanto Carlos Resende foi o me- 
lhor marcador da équipa, corn seis tentes. 
Quarta-feira, as duas formaçôes voltam a 
defrontar-se em Tanum, em mais um 
encontre de preparaçào, jogo-treino 
que serâ dividido em très partes de 20 
minutes cada. 

fttietaS 
déficientes eptimistas e 
expectantes para Europeu 

I Os 16 atletas que partiram 
I quarta-féira para o I Europeu 
I de Atletismo EPC (Comité 
I Paralimpico Europeu), a dis- 
I putar entre 15 e 21 de Junho na 
I cidade holandesa de Assen, 
I levavam na bagagem optimis- 
I mo e expectativas elevadas. 

I 
I Em declaraçôes à Agência Lusa, o 
j chefe da delegaçâo portuguesa, 
I Jorge Carvalho, revelou que o estâ- 
I gio, realizado em Rio Maior, que 
I antecedeu a viagem para a Holanda 
I decorreu "sem preocupaçôes de 
I qualquer espécie". 
I Dos 16 atletas que participam nas très 
I âreas de deficiência nos Europeus - 
I Visual, paralisia cerebral e motores -, 

que se disputam pela primeira vez | 
sob a égide do Comité Paralimpico | 
Europeu, 15 participaram nos Jogos | 
Paralimpicos de Sidney e os mesmos | 
fazem parte do projecto Atenas2004. | 
A cerimônia de abertura dos campe- | 
onatos estâ agendada para o dia 15, | 
sendo^ que o primeiro português a I 
entrar em prova, de acordo corn o ca- | 
lendârio da competiçâo, é Maria I 
Odete Fiüza (ambliope), que participa | 
numa final directa dos 5.000 metros I 
T12, no dia 16. ' | I 
Quanto â cerimônia de encerramento I 
estâ agendada para dia 21, depois da I 
prova de excelêneia dos Europeus: a | 
maratona, em que participam dois | 
portugueses, Carlos Ferreira e Mârio | 
Parrulas. | 
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Jaîme Pacheco 

Nadador russo Komornikov 
estabelece recorde europeu 
nos 200 métros bruços I 
O atleta russe Dimitri 
Komornikov estabeleceu 
terça-feira o recorde 
europeu dos 200 ' metros 
bruços, ao completar a dis- 
tâneia em 2.10,39 minutes, 
no decorrer do "Meeting" 

de Nataçâo do Monaco. 
Komornikov superou o ante- 
rior recorde de 2.10,87 minu- 
tos, que tinha sido alcançado 
pelo italiano Domenico 
Fioravanti em Setembro de 
2000, em Sidney. 

Clube parisiense précisa de dinheiro mas nâo desce a fasquia 

PSG diz que Ronaldinho 
nâo sai por menos de 
35 milhâes de euros 

o novo présidente do Paris 
Saint Germain, Francis 
Graille, disse esta terça-feira 
que o clube nâo venderâ 
Ronaldinho Gaùcho por 
menos de 35 milhôes de 
euros. Além disse, acrescen- 
tou que nâo recebeu nenhu- 
ma proposta do Manchester 
United (nem de outro clube) 
pelo jogador brasileiro. 

No entanto, nâo é certo que 
Ronaldinho nâo saia. O 
Canal Plus, principal 
accionista do PSG, jâ fez 
saber que o clube précisa de 
arranjar dinheiro para fazer 
face à crise econômica e o 
brasileiro é um bom «active». 
Graille fez saber que o clube 
parisiense vai aguardar a 
chegada de Ronaldinho a 
França, jâ que se deslocou à 
Nigéria corn a selecçào 
«canarinha» para um encon- 
tre particular. 

Treinador encontra-se em Madrid corn Carlos Rincôn 

laime Pacheco 
reûne-se esta quiuta-feira 
corn 0 Malaga 
Jaime Pacheco esta cada vez mais perto 
de assinar pelo Mâlaga. Apôs um 
primeiro encontro em Madrid, na semana 
passada, corn Carlos Rincôn, représen- 
tante do clube e da ISO, empresa que 
detém a maioria na sociedade, estâ agen- 
dada mais uma reuniâo, desta vez para 
acertar os ültimos pormenores do contra- 
to. 
A informaçâo foi confirmada por Paco 
Durân, agente do treinador, que se encon- 
trou corn Pacheco em Portugal nos ülti- 
mos dias para apresentar os ültimos por- 
menores do projecto e do contrato. 
«Amanhâ vamo-nos reunir e decidir para 
o bem ou para o mal. Hâ vontade das 
duas partes, mas é muito importante para 
o treinador o projecto desportivo, dado 
que no Boavista habitou-se ao mais alto 
nivel e nesta primeira experiência fora do 
pais que ter um bom projecto», explicou. 
Apesar de ter recebido propostas de 
«outro dois clubes espanhôis» [n.d.r. 
Maiorca e Atlético de Bilbao], as coisas 
esmoreceram, pelo que neste momento sô 

o Mâlaga estâ na corrida. Pacheco, aliâs, 
foi sempre a prioridade do clube andaluz, 
embora outros nomes, como Juande 
Ramos e Bernd Schuster tenham sido ven- 
tilados. 
Jaime enquadra-se no perfil traçado pelo 
présidente Serafin Roldân, que pretende 
contar corn um treinador jovem, ambi- 
cioso, que possa relançar o clube, mesmo 
que os recursos sejam poucos. Sete*^ 
jogadores estâo em final de contrato, 
Musampa vai para o Atlético de Madrid e 
alguns atletas da formaçâo devem ser pro- 
movidos. O dinheiro é pouco, mas 
Pacheco vai querer reforçar a équipa, se 
possivel pescando e Portugal. 
Em Mâlaga circula, entretanto, o rumor 
de que o treinador até jâ começou a procu- 
rar um colégio para os dois filhos, ainda 
em idade escolar. O sucessor de Joaquin 
Peirô estâ a caminho, naquela que serâ a 
sua primeira experiência no estrangeiro, 
depuis de ter treinado o Paços de Ferreira, 
Rio Ave, U. Lamas, V. Guimarâes e 
Boavista. 

Tenista Kafelnikov afastado. 
Federer segue em trente no 
torneio de Halle 
o tenista russo Yevgeny Kafelnikov, quarto 
cabeça de série, foi terça-feira ehminado na 
primeira ronda do torneio de ténis de 
Halle, Alemanha, ao perder corn o eslovaco 
Karol Kucera por 6-1, 6-7 (8-10) e 7-6 (7-5). 
Enquanto Kafelnikov se ficou pelo camin- 
ho, o suiço Roger Federer, primeiro 
jogador do torneio, fez valer o seu 
favoritisme e garantiu a presença na prôxi- 
ma ronda ao derrotar o arménio Sargis 
Sargsian por 7-5 e 6-1. 
O torneio de Halle, uma das provas de 
preparaçâo para a etapa inglesa do "Grand 
Siam", em Wimbledon, Inglaterra, distribui 
8(X).000 euros em prémios monetârios. 

2612 SL Clair Ave. W 
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E agora, sam liga, que fazerP 
Pois é, por mais que chamemos nomes feios à I LIGA e 
abaixo delà, quando chega o defeso... nem dâ para roer 
as unhas! 
Domingo, dia 15, resta-nos a Taça de Portugal, entre a 
Uniâo de Leiria e o FC Porto, ainda provas ciclisticas, 
voleibol de praia, etc, mas nada corn um desafiozinho de 
futebol a doer, daqueles mesmo mal jogados, corn erros 
de arbitragem, falhanços e "vigarices", para nos elevar a 
adrenalina e nos fazer discutir até corn o melhor amigo! 
Irra, isto sem bola... dâ-nos cabo da bola! 
Para mais, a nossa selecçâo nacional, em tempo de 
vacas magras e na viragem entre vedetas e novos ta- 
lentos, nâo esta a proporcionar exibiçôes que nos dê 
esperanças para o sonho que acalentamos. 
Talvez seja melhor assim. Se estivesse a jogar em 
grande jâ éramos campeôs da Europa antes de 2004, 
como aconteceu no ultimo Mundial de Futebol. 

Depois sai barraca... 
Enfim, contentemo-nos corn aquilo que temos de 
momento. 
A Selecçâo de Portugal defrontou a da Bolivia, em jogo 
de preparaçâo para o 2004, vencendo-a, por 4-0, corn 

golos de Jorge Andrade, Fernando Couto e, os dois ùlti- 
mos, de Hélder Postiga. Jogo no Estâdio Nacional, fâcil, 
que deu para experiências e... desbafos! 
Foi o fecho da época, esta tudo dito. 
Por outro lado, a Selecçâo de Portugal de Sub-21, 
campeâ europeia em titulo, vai disputar a fase final do 
Mundial de Sub-17, de 13 a 30 de Agosto, na Finlândia. 
Portugal ficou no "Grupo C", em boa companhia: Brasil, 
Camarôes e lemen. Os outros grupos ficaram assim 
acasalados: "A"- China, Colombia, Finlândia e México. 
"B"- Argentina, Australia, Costa Rica e Nigéria. "D"- 
Serra Leoa, Coreia do Sul, Espanha e Estados Unidos. 
Vai ser renhido... 
Aguardemos por melhores dias. Que as férias os façam 
esquecer o futebolzinho da terra de origem e as doses 
fortes de clubismo. 
A prôxima época é que é, nâo é?!... 

JMC 

Vencedor da 
semana antarior 


