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Entrevista 
Por Joel Danaia 

Como relatâmes anteriormente, num artigo sobre prostitui- 
çâo, na ediçâo de 20 de Agosto, a ârea de Parkdale tem sido foco 
de atençâo por parte da policia e dos politicos locals. Os crimes 
variam - entre o mais comum (violêneia familiar), em que a 
mulher é espancada pelo marido, passando pela droga e prostitui- 
çâo. De vez em quando, infelizmente, até o crime de morte bate 
à porta do inocente.Crianças de tenra idade foram sexualmente 
assaltadas e mais tarde apareceram sem vida... 

Em 1979, Curtis Sliwa, era’manager’num restaurante de 
“McDonalds”, em Nova lorque e vende que o restaurante onde 
trabalhava e o metropolitano onde diariamente viajava, estavam 
infestados de violêneia, tendo ele mesmo sido assaltado algumas 
vezes, decidiu, corn mais 12 amigos peritos em “karaté”, formar 
um grupo para protéger os transeuntes diârios daquele meio de 
transporte e os clientes do seu restaurante. Cognominaram-se a si 
prôprios de “Os 13 Magnificos”. Mais tarde, Curtis Sliwa, vende 
a fama daquele grupo ultrapassar todas as suas expectativas, 
decidiu formar o que hoje é conhecido por todos nôs, de “Guardian 
Angels”, um grupo de voluntârios corn apenas uma finalidade em 
mente: Combater o crime e protéger o inocente. 
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5" FESTIVAL DA CANÇAO CIRV-RADIO 88.9 - 1993 
o FESTIVAL... DEU FESTIVAL 

Omar Ortiz, Shannon Santel, .José Mario e .José da Vesga 

Parabéns... Parabéns aos autores, interprètes e à organizaçâo. 
-Temos acompanhado todos os festivals até ao momento realizados pela 

CIRV-Radio, nâo é por meméria curta, que afirmamos que o 5° Festival foi de 
longe o melhor de todos até ao momento realizados. 

O nfvel das cançôes apresentadas a concurso, principalmente em lingua 
portuguesa, ultrapassaram todas as expectativas (pela positiva), Estâo de 
parabéns os Autores portugueses, pelos excelentes trabalhos apresentados, ao 
numeroso publico que enchia por completo o vasto auditôrio do Harbour 
Front, no passado domingo (12). Pagina - 6 

A CERVEJA SACRES 
REGRESSA 

DE NOVO PARA FICAR 

AGENCIA DE SERVIÇOS 
PORTUGUESA 

• Quebec sobre a ComlssSio de Addentes de Trabalho (Worker’s 
Compensation Board) induindo Pensôes e Recursos (Âpelos) 

• Guarda-Livros # Traduçôes ,e servlço de datilograM 
• ïmposto de Rendimento (Income Tax) pessoal e para negôdos 

• Empréstimos e hipotécas - pessoais e para negôcios 

Contacte Fâtima Santos Bertton and Associates fie. 
* Seruiços em Portugüês ^ 1544 King Street West, Toriiito 

(4MiS88-B400 

CLASSIC KITCHEN CABINETS 

Para orçamentos contacte: Luis 

161-2913 
325 Weston Road, Unit ID 

em Toronto 
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MBIENT 
ARCHIÎECTURAL 
DESIGNS LTD. 

Projectos e Plantas para Construçâo Civil 
Casas, Renovaçôes, Garagens 
Residencial - Comercial - Industrial 

VICTOR Escritôrio: 537-8531 
HIPOLITO Residencia: 539-8124 

1^13 OUMOAS SfRE£T W£Sf^ fOROMTO 

Ambientes, Costumes, Civilizaçôes 

SE ALGUÉM TIVESSE UMA SÜBITA PERTURBAÇÂO 
NOS OLHOS, NOS NERVOS, OU NA MENTE... 

LINHA DIRECTA 

PROPRIEDADE E 
ARRENDAMENTO III 

"As meninas ", por Picasso 
S6 pode procéder - in- ♦** Picasso, da obra imortal de 
sfstimos - das paixôes Velazquez, 
desordenadas ou da doen- A segunda foto repro- 
Ç^- duz a côpia, feita por Sem comentârio. 

-a liberalizaçâo necessaria 
Por Carlos Miguel Oliveira (1) 

Nos dois artigos anteriores apresentei os lados positivo 
e negativo da actual situaçâo. Mas quais sâo as soluçôes? Neste artigo, desenvol- 
ve-se 0 tema da liberalizaçâo da lei do arrendamento. 

Em Defesa da Liberalizaçâo Gradual da Lei 
Conforme apresentado no artigo anterior, os casos de injustiças que resultam 

da lei, o prejufzo para os emigrantes senhorios e para a economia nacional 
apontam para uma liberalizaçâo da lei do arrendamento. 

Em teoria, existem duas formas de liberalizar a lei, gradual ou drasticamen- 
te. Na prâtica e neste momento, por duas razôes que passo a explicar, a unica 
forma possfvel é a gradual. 

Primeira razâo, é necessârio protéger o tecido social. Neste momento, e 
apesar do progresso socio-econômico efectuado nos ûltimos anos, uma radical 
liberalizaçâo da lei do arrendamento iria résultat em graves problemas sociais 
entre os mais desprotegidos, que gozam de rendas baixas condicionadas pela lei. 
Esta é uma razâo légitima, que nos obriga a alterar a lei de uma forma progressiva, 
tentando éliminât gradualmente as injustiças que prejudicam os senhorios e a 
economia nacional, mas tendo em atençâo o tecido social. 

A segunda razâo é de um cariz totalmente diferente. Nenhum governo de 
uma sociedade democrâtica ocidental consegue governar sem baver um mfnimo de 
consenso sobre a sua actuaçâo. Existem leis e medidas governamentais mais ou 
menos populates e os bons governos nâo se podem limitât somente às leis e 
medidas populates. No entanto, nenhum governo pode tomar medidas que possam 
pôr em causa o consenso mfnimo numa sociedade. Uma alteraçâo radical da lei do 
arrendamento poderia pôr em causa o consenso mfnimo e provocar grande 
instabilidade social. E porquê? É uma questâo de mentalidades. Os resqufcios 
da “semi-socializaçâo” da propriedade ainda dominam a mentalidade portuguesa. 
Entre o 25 de Abril de 1974 e a présente data jâ se passaram quase 20 anos. 
Durante estes 20 anos, o povo português habituou-se a viver em regime de 
protecçâo da lei do arrendamento. Mudar a lei é uma coisa, mudar as mentalidades 
é outra. 

A Demagogia da Oposiçâo 
Os dois factores acima apresentados-a protecçâo do tecido social e as 

mentalidades - sâo gerfveis, e de uma forma ou de outra é possfvel ao Governo ir 
alterando gradualmente a lei. É isso que tem sido feito pelo Governo, tendo sido 
efectuadas alteraçôes à lei do arrendamento em 1985, 86, 90, e agora em Agosto 
de 1993. 

Um factor altamente problemâtico e que dificulta uma mais râpida alteraçâo 
graduai da lei é a demagogia da oposiçâo, que dificulta a aceitaçâo, na opiniâo 
pûblica, das alteraçôes necessârias. A oposiçâo tem sistematicamente tentado 
utilizar as vârias alteraçôes à lei para protegerr o Governo como um corpo 
insensfvel às questôes sociais. Veja-se o exemple da infeliz reaeçâo da oposiçâo 
ede alguma comunicaçâo social às alteraçôes na lei do arrendamento introduzidas 
pelo Decreto-lei 278/93, publicado agora em Agosto. 

As alteraçôes agora introduzidas através do Decreto-lei 278/93 irâo permitir 
resolver alguns casos de injustiça social, especialmente casos que violam o 
interesse e os direitos de cidadâos emigrantes que têm casasarrendadas em 
Portugal. Estas alteraçôes serâo apresentadas no prôximo artigo. 

(1) Deputado do circula Fora da Europa pelo PSD 

do Prado - passa, a justo 
tftulo, por um dos pontos 
altos da arte. 

A graça infantil e cândi- 
da da Infanta, o carinho 

Prof.Plinio Correu cheio de dignidade e res- 

de Oliveira 

O quadro famoso de 
Velazquez - as “Meninas” 

peito das jovens fidalgas 
que a servem, a altaneria 
do cavaleiro de Santiago 
que se vê à esquerda (e que 
é O prôprio pintor), tudo 

exprime um ambiente re- 
colhido, elevado, profun- 
damente civilizado. A con- 
sideraçâo atenta desta obra- 
prima, além de aprimorar o 
senso artfstico, é altamen- 
te formativa para a perso- 
nalidade humana. 

Se um observador tives- 
se uma sùbita perturbaçào 
nos olhos, nos nervos ou na 

mente, é claro que as har- 
monias do quadro se iriam 
desfazendo para ele. No 
ponto extremo dessa per- 
turbaçâo, poderia o aspec- 
to da obra de Velazquez 
chegar ao grau de “horri- 
pilância” contido na outra 
foto desta pâgina. 

O inverso jamais pode- 
ria ocorrer. Se alguém con- 
sidérasse a segunda foto, e 
começasse a sofrer da vis- 
ta, dos nervos ou da mente, 
nunca chegaria a ver as 
“Meninas” do Prado. 

É isto tào évidente, que 
dispensa demonstraçâo. 

É que O primeiro quadro 
é produto nâo da desordem, 
mas da ordem, do talento, 
da cultura, da civilizaçâo, 
e apresenta em sens im- 
ponderâveis uma marca 
profundamente cristâ. O 
segundo é fruto nâo da or- 
dem, mas da desordem, da 
extravagância, do desi- 
quilfbrio, da intemperança. "As meninas", por Velazquez 
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POLICIA JUDICIARIA RECUPERA 45 MIL CONTOS EM NOTAS 
FALSAS DE CINCO MIL ESCUDOS 

Lisboa - A PoHcia Ju- 
diciâria recuperou esta se- 
mana cerca de 45 mil con- 
tos em notas de cinco mil 
escudos falsas, tendo des- 
mantelado “completamen- 
te” O grupo de sete indivt- 
duos que tentava inundar o 
mercado corn o dinheiro. 

Falando em conferên- 
cia de imprensa, o Direc- 
tor-Geral da PoHcia Judici- 
âria (PJ), Mârio Mondes, 
referiu que os sete indivl- 
duos, dois dos quais do sexo 
feminino, estâo detidos e 
foi também localizada a ofi- 
cina “onde foi feita a con- 
trafacçâo”, tendo sido apre- 
endidas as mâquinas utili- 
zadas. 

A primeira nota falsa 
foi detectada na Guarda na 
semana passada e uma se- 
mana depois a acçâo articu- 
lada entre a Direcçâo Cen- 
tral de Investigaçâo de Cor- 
rupçâo, Fraudes e Infrac- 
çôes Econômico-Financei- 
ras e a inspecçâo da Guar- 
da, bem como a de Chaves, 
permitiu o 
desmantelamento do grupo 
“criminoso” e a apreensâo 
da quase totalidade dos 50 
mil contos falsificados. 

Trata-se de uma ac- 
çâo corn bastante relevân- 
cia em termes de investiga- 
çâo criminal e também para 
o pafs”, salientou Mârio 
Mondes, que acrescentou 
que uma “burla” deste tipo 
“pode ser extremamente 
perigosa para a economia 
do pafs se nâo for detida a 
tempo”. 

As notas “de muito 
boa qualidade” foram 
impressas numa tipogra- 
fia situada na zona de 
Odivelas, que pertencia a 

um dos detidos, sendo dois 
outros indivfduos do grupo 
funcionârio da mesma. 

Nenhum dos detidos,- 
0 mais velho dos quais corn 
45 anos, a mais nova corn 
24 anos e os restantes corn 
idades compreendidas en- 
tre os 30 e os 35 anos, ti- 
nham antecedentes crimi- 
nais, 0 que dificultou a in- 
vestigaçâo. 

A detençâo dos mem- 
bres dogrupo, quesearris- 
cam a uma pena entre os 
dois e os 15 anos de prisâo, 
foi feita em vârias zonas do 
pafs. 

Dois deles tinham-se 
refugiado numa aldeia, 
Campo de Jales, no norte 
do pafs. 

Foi igualmente no 
norte, nomeadamente na 
Beira Alta e em Trâs-os- 

Montes que o grupo tentou 
iniciar a operaçào de lança- 
mento no mercado das no- 
tas falsas, apesar de apenas 
um indivfduo do grupo re- 
sidir no Porto e os restantes 
viverem na ârea da Grande 
Lisboa. 

Segundo a PJ, a ques- 
tâo da zona de lançamento 

das notas falsas terâ sido 
pensada, tendo em conta o 
possfvel maior desconheci- 
mento das gentes do interi- 
or. 

Com esta apreensâo 
sobe para très o nûmero de 
acçôes relevantes, no do- 
mfnio das notas falsas, le- 
vado a cabo este ano pela 

PJ. 

Em Janeiro do corren- 
te ano foram apreendidos 
19.350 mil contos em notas 
de cinco mil escudos falsas 
e detidos 13 indivfduos, 
enquanto em Junho a PJ re- 
cuperou cerca de um mi- 
Ihâo e meio de dôlares nor- 
te-americanos em notas de 

cem dôlares e deteve 17 
indfviduos responsâveis 
pela sua fabricaçâo e pas- 
sagem. 

A PJ referiu que todos 
os anos sâo feitas apreen- 
sôes de moeda falsa, mas 
este ano tem sido especial- 
mente “proficuo” a este nf- 
vel. 

ACESSO DEFINITIVO A NOVA PONTE DE VALENÇA 
ATÉ AO FINAL DE 1993 

Porto - O acesso defi- 
nitive à nova ponte de 
Valença, que inclui um tro- 
ço de via aérea, deverâ es- 
tar pronto até ao final de 
1994, soube a LUSA de fon- 
te da Junta Autônoma das 
Estradas. 

O acesso definitive 
aliviarâ a circulaçâo no in- 
terior de Valença, por onde 

Dra. Joana G. Vieira, M.D. 

Genercü Practicioner - Cttnica Gérai 
Anuncia a abertura do seu consultôrio no 

Edifïcio "Chin" - Ghin Building, 
localizado no N* 622 da College Street, 

Suite 308, em Toronto 

Para marcaçôes queiram telefonar para: 

533-8486 
ACEITAM-SE NOVOS DOENTES 

HORARIO 
Segunda a Sexta — 9h00 às IShOO 

Telefone ou dirija-$e directamente a: 

The CHIN Building 
622 College Street 
Suite 308, Toronto 

e a:  

■fr 

EMIGRAÇAO 
IMMIGRATION 

JOEL DANAIA, B. A. 
CONSULTOR DE EIVIIGRAÇÀO 

ESPECIALIZADO EM: 
* Refugiados * Cartas de Chamada 
* Inquéritos * Apelos e Recursos 
* Entrevistas * Licenças de Trabalho 

SERVIÇOS DE: 
Traduçôes de Documentos 
Interprètes ^ ^ 
Divorcios 
Etc. 
PARA MAIS INFORMAÇÔES 

PRIMEIRA CONSULTA GRATUITA 

transita actualmente todo o 
trâfego proveniente do ICI 
(Viana-Valença), do IPI 
(Auto-Estrada Porto- 
Valença) e da EN-101 
(Monçâo-Valença), para 
além do trânsito local. 

Esta situaçâo originou 
atrasos considerâveis du- 
rante 0 verâo, corn filas de 
carros a acumularem-se no 
chamado Cruzamento da 
Esplanada, junto ao Jardim 
Pûblico. 

No entanto, a coloca- 
çâo de semâforos naquele 
local e 0 alargamento da 
via, agora corn duas faixas 
de circulaçâo em cada sen- 
tido, melhorou considera- 

velmente a fuidez do trâfe- 
go que atravessa Valença. 

Apenas à quarta-fei- 
ra, dia em que se realiza a 
feira semanal de Valença, 
se verificam ainda engarra- 
famentos no interior da vila, 
corn atrasos que podem ex- 
céder os dez minutos. 

Uma fonte da Câmara 
local calcula que cerca de 
très mil viaturas, a maior 
parte delas vindas da 
Galiza, afluem a Valença 
nos dias de feira. 

O atraso na constru- 
çâo dos acessos deve-se à 
oposiçâo das populaçôes 
locais ao traçado inicial- 
mente previsto para a via. 

que dividiria a vila. 

A situaçâo foi resol- 
vida corn a opçâo por uma 
via aérea, suportada por pi- 
lares, que é tecnicamente 
mais diffcil e morosa e tam- 
bém substancialmente mais 
cara, o que obrigou a recor- 
rer a novas fontes de finan- 
ciamento. 

As obras da via aérea 
de acesso à nova ponte so- 
bre 0 Rio Minho jâ estâo 
em curso e em bom ritmo, 
devendo a sua conclusâo 
verificar-se na data previs- 
ta, confirmou a mesma fon- 
te da Junta Autônoma das 
Estradas. 

1282 Dundas St. W.(Cave), Toronto 

METROPOLITAN SEPARATE 
SCHOOL BOARD 

Continuing Education Department 
Tel.: 229-5334 

AULAS I)E INGLES GRATIS PARA ADULTOS 
Curso.s noturnos e aos Sabados 

As matriculas para aulas à noite de Inglês como Segunda Lingua realizam-se na: 
» Segunda-feira, 20 de Setembro para os programas que decorrem às Segundas e às 

Quartas. As aulas começam Segunda-feira, 27 de Setembro. 
» Terça-feira, 21 de Setembro para os programas que decorrem às Terças e Quintas. 

As aulas começam Terça-feira, 28 de Setembro. 
» As matriculas para as aulas aos Sâbados realizam-se no Sabado, 18 de Setembro. 

Os estudantes devem-se matricular nos dias acima indicados ou durante as boras das 
aulas nos seguintes locais: 

Bishop Morroco/ 
Thomas Merton 

ISIS Bloor Street West 
(Dundas e Bloor) 

Seg. e Quar. 19h00 - 21h00 

Our Lady of M. Carmel 
270 Cherokee Boulevard 
(Finch e Victoria Park) 

Ter. e Qui. 19h00 - 21h00 

Loretta College 
783 Bathurst Street 
(Bathurst e Bloor) 

Seg. a Qui. 19h30 - 2Ih30 

St. Augustine 
98 Shoreham Drive 

(Jane e Steeles) 
Ter. e Qui. 19h00 - 21h00 

Sâbados 9h30 - 12h00 

Our Lady of Good Counsel 
2900 Midland Avenue 

(Midland e Finch) 
Ter. e Qui. 19h00 - 21h00 

Sâbados 9h00 - 13h00 

Archebishop Romero 
99 Humber Boulevard 

(Black Creek e Weston) 
Seg. e Quar. 19h00-21h00 

Costi-IIAS (S34-7400) 
760 College Street 

(College e Ossington) 
Seg-Qui. 17h00-19h00 

ou 19hlS às 21hlS 
Cursos de Computador 

Holy Family 
141 Close Avenue 

(Queen e Dufferin) 
Seg. e Quar. 19h00 - 21h00 

St. Anne (469-S211) 
55 Howie Avenue 

(Broadview e Queen) 
Cursos de Computador 

Seg. - Qui. 16h00 - 18h00 
Seg. e Quar ou Ter. e Qui. 

18h30 - 21h00 

St. Pius X 
71 Jane Street 
(Jane e Bloor) 

Ter. e Qui. 19h00 - 21h00 

James Culnan 
(Jane e Annette) 

Ter. e Qui. 19h00 - 21h00 

St. Vincent de Paul 
116 Fermanagh Avenue 
(Roncesvalles e Queen) 

Seg. - Qui. 19h00 - 21h00 
Os estudantes interessados em aulas de Inglês durante o dia podem-se ainda matri- 

cular durante as boras das aulas nos seguintes locais: 
St. Martha School 

1865 Sheppard Ave. W. 
(Jane e Sheppard) 

Seg. - Sex. 9h00 - 14h30 

Franklin Horner 
Community Centre 
Ex-Christ the King 

3672 Lake shore Blvd. 
(Lakeshore e Brown's Ln.) 

Seg.- Sex. 9h00 - 14h00 

Lithuanian Church 
999 College Street 

(College e Dovercourt) 
Seg. a Sex. 9h00 - 12h00 

Northwood Comm. Centre 
15 Clubhouse 

(Jane e Sheppard) 
633-3262 

Seg. - Sex. 9h00 - 12h00 
ou 9h00 - 14h30 

St. Nicholas of Bari 
363 Rogers Road 

(Caledonia e Rogers) 
Seg. -Sex. 9h00 - 14h30 

Worship Centre 
150 Gateway Boulevard 
(Don Mills e Eglinton) 

Seg. - Sex. 9h00 - 14h30 

St. Mary of the Angels 
1477 Dufferin Street 

(Dufferin e Davenport) 
Seg. a Sex. 9h00 - 14h30 
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CARTAS AOS MEUS IRMÂOS 
Caros Irmàos 

Que ao lerem deste 
se encontrem de boa saûde, 
sâos os meus sinceros vo- 
tes. Ao mesmo tempo que 
desejo queestejam aprovei- 
tando O mais possfvel o 
adeus de mais um Verâo. 
Se esta coluna fosse escrita 
em Inglês, eu começaria 
assim: 

“They are off’... 
Isto O que normalmen- 

te é dite quando as corridas 
de cavale começam... Nes- 
te case eles “are off’ para a 
corrida das eleiçôes que se 
avizinham. Corn este intcio 
de corrida, prestem atençâo. 
Todos eles sâo muito bons, 
e se me apontarem um bom 
politico, eu escreverei algo 
sobre ele... De infcio, todos 
eles vâo prometer-nos mun- 
dos e fundos... Agora an- 
dam eles e elas pelas Pro- 
vfncias a tentar convencer 
os eleitores a votarem neles 
ao mesmo tempo que apro- 
veitam a oportunidade para 
lambuzarem, perdâo, “bei- 
jar”, em sinal de muito afec- 
to os inocentinhos que têm 
a infelicidade de, ao colo 

das Mâes ou Pais, irem ver 
os “avesraras”. 

E digo “avesraras” por- 
que eles depois de se senta- 
rem no poleiro esquecem- 
se de tudo quanto promete- 
ram, dos bébés que beija- 
ram, das mâos calejadas que 
apertaram e do muito mais 
que surgiu durante a sua 
visita aos locais onde con- 
seguiram votos. 

Ao chegar perto do 
final começam a degladiar- 
se. Vâo cavar bem fundo na 
vida polftica ou particular 
do oponente à esquerda ou 
à direita. Tudo servirâ para 
tentar o desgraçado do Zé, 
e ganhar o seu voto. 

Quai deles o melhor? 
Aquele que conseguir le- 
vantar este grande Pafs que 
mais e cada vez mais se vai 
afundando. E seja ele da 
esquerda, da direita, da 
frenta ou detrâs. De cima 
ou de baixo; branco, ver- 

melho, preto, cor de rosa 
ou às riscas... Cuidado, 
muito cuidado. Nâo nos dei- 
xemos, uma vez mais, levar 
no cânto da sereia... 

E a propôsito de cui- 
dado, recebi esta semana um 
postai que me informa que 

AWVSTm 
Leitui/a da palma da mâo 

e espirituali^ 
Aconselha e resolve todos os problemas 
da sua vida. 

Resultados gàfantidos! 
Por apontamento; 469“0569 

ganhei um prémio, para o 
quai nem sabia que estava 
habilitado... 

Neste diversas infor- 
maçôes que dévia seguir à 
risca, e como sou um pouco 
curioso, resolvi telefonar. 
Neste caso para Montreal, 
Quebec, La Belle Province. 
Longa distância. É que o 
posul dizia que nâo pude- 
ram contactar-me pelo tele- 
fone, que tinha 72 boras 
para responder. E avisa- 
vam-me de que tinha ganho 
um prémio e que este podia 
ser um carro, uma viagem, 
um diamante, uma “spa” ou 
uma parabôlica. 

E como a curiosidade 
é atrevida, telefonei, longa 
distança... Obrigado por ter 
telefonado. Quai o seu nu- 
méro de Bonus? Ainda nem 
tinha terminado de soletrar 
0 ûltimo nûmero jâ me esta- 
vam dando os parabéns pelo 
prémio que ganhara. Ou me- 
lhor pelos très prémios que 
ganhara. 

Très, calculem. E eu 
que nunca ganhei nada na 
vida. Tudo quanto tenho 
tem sido corn o esforço do 
meu trabalho. E tinha se- 
tenta e duas horas para en- 
viar-lhes $198.00 (CENTO 
E NO VENTA E OITO DÔ- 
LARES), para a compra nâo 
sei de que, e depois eles 
enviavam-me os tais très 
prémios... 

Albino Forjaz Sam- 
paio, como diria um Amigo 
que Deus jâ lâ tem... 

Cuidado, muito cuida- 
do. 

Um abraço para to- 
dos vôs do 

Teu Irmâo 

CAMPO DE FÉRIAS PARA JOVENS 
LUSO-CANADIANOS 

É corn prazer que in- 
forme a comunidade de 
Toronto e Sul do Ontârio 
que a organizaçâo “Portu- 
guese-Canadian Youth 
Camp” recebeu no dia 31 
de Agosto o seu registo de 
incorporaçâo. É realmente 
uma vitôria para todos nés, 
mas especialmente para 
aqueles que arduamnete tra- 
balharam para esse fim des- 
de 1990. 

A organizaçâo é for- 
mada por cinco regiôes do 
Sudoeste do Ontârio. Esta 
decisâo foi baseada na ne- 
cessidade de englobar co- 
munidades que pelo seu ta- 
manho se eclipsam na gran- 
de vitalidade, dimensâo e 
euforia de Toronto. Os di- 
rectores interinos, ou os 
responsâveis pela incorpo- 
raçâo, reflectem essa di- 
mensâo. 
Mario Costa 
Toronto Metropolitano 
Graciosa Santos - Peel 
Teresa Rodrigues - Halton 
Daniel Ribeiro - Hamilton- 
Wenthorth 
Elio Rodrigues - Kitchener 

Comuni cado 
Waterloo 
Irene Faria - responsâvel 
pela secçâo financeira. 

Agora que a organi- 
zaçâo estâ incorporada, hâ 
muito que fazer. Na reu- 
niâo realizada na Câmara 
de Toronto, no passado dia 
7, onde compareceram cer- 
ca de 50 pessoas, estabele- 
ceu-se a necessidade de for- 
malizar uma comissâo para 
estruturar, por a funcionar 
e desenvolver este projec- 
to, a par de outra destinada 
à angariaçâo de fundos ex- 
clusivamente. 

A comissâo de anga- 
riaçâo de fundos jâ estabe- 
leceu a sua primeira acçâo 
corn um TELETHON a ser 
Transmitido no Canal Co- 
munitârio de cada ârea no 
dia 26 de Setembro de 1993. 

Este “Telethon” tem 
0 apoio do congresso Naci- 
onal Luso-Canadiano, Fe- 
deraçâo de Empresârios e 
Profissionais, Portuguese 
Interagency Network, Ali- 
ança dos Clubes, Associa- 
çâo dos Estudantes das Uni- 
versidades de Toronto e de 

York e dos Orgâos de Co- 
municaçâo Social, além das 
estaçôes CHIN-Radio e 
CIRV-Radio que farâo um 
“radiothon”, em data a 
anunciar. Esta maratona té- 
lévisa de recolha de fundos 
serâ iniciada às 9:30 da 
manhâ através de Festival 
Português-TV no Canal 11 
(CHCH), a partir das 11 
horas, no Actualidade, Ca- 
nal 47, e a seguir ao meio- 
dia através de Metro Cable 
Association e noutras com- 
panhias de Cabo indepcn- 
dentes que através de Pro- 
gramas comunitârios trans- 
mitirâo até às 10 da noite. 

A Bell Canada facili- 
tou para uso no “Telethon” 
0 nûmero mâgico 1-800- 
463-4040 que simboliza os 
40 anos da imigraçâo ofici- 
al de Portugal para o Cana- 
dâ. 

Para mais informa- 
çôes podem contactar: 
Telethon: Valdemar de 
Sousa -866-8883 ou a Or- 
ganizaçâo: Teresa Rodri- 
gues - 827-1595 

AH MAGANO! 

Em Portugal, como em 
todos os pafses cristâos, a 
poligamia é proibida e pu- 
nida pela lei. Mas quem 
melhor do que os portugue- 
ses para fintarem a lei e fu- 
rarem o esquema? mia. 

O jornalista foi per- 
guntando daqui, ouvindo 
dacolâ, observando isto e 
mais aquilo, e quando deu 
por ele, tinha ali uma “caxa” 
de respeito. 

FUNDADA EM 1925- 
CONSELHOS E PRÉ-ARRANJOS FUNERÂRIOS 

868-1444 
366 BATHURST (junto à Dundas) 

DE TORONTO MAISMODERNACASA 

BILHETE POSTAL 
DE SCARBOROUGH 

Fernanda Leitào 

Hâ tempos atrâs 0 re- O filho mais novo de 
pôrter Carlos Silva, da Râ- Ramalho tem oito meses. 
dio PAX de Beja, foi a um A diferença de idades entre 
monte para fazer uma re- algunsdosirmâosédequa- 
portagem sobre porcos e, tro meses. 
afinal, salta-lheaospésuma Mas a histéria deste 
ladina histéria de poliga- alentejano é mais complé- 

ta: os serviços sociais an- 
dam em cima dele. Os cin- 
co filhos mais velhos deste 
homem estâo entregues a 
instituiçôes de caridade. 
Um sexto filho foi retirado 
à mâe corn poucos meses de 

_ ^ ^ vida, pela assistência soci- o donc do monte dos „ ^ 
Urmos, no concelho de 
Cuba, entre Évora e Beja, é 
Joaquim Ramalho, corn 50 
anos, pai de 12 filhos de 
très mulheres corn quem se 
dâ lindamente e corn as 
quais vive em comunhâo de 
camaemesa. Vivemarital- 
mente corn duas mulheres 
na mesma casa e é casado 
corn uma senhora residen- 
tes no Alandroal, que visita 
0 “harem” corn regularida- 
de. 

Tudo ali trabalha mi- 
nha gente. O repérter con- 
ta: “Todas as tarefas estâo 
distribuidas. Uma das mu- 
lheres cuida das ovelhas, a 
outra do campo, outra da 
casa e das crianças, e ele 
préprio trata dos porcos”. 

762-8141 
92 ANNETTE (junto à Keele) 
CARDINAL, Présidente J G. CHANT, G^rente 

outra famflia. 
Da mulher légitima 

Joaquim Ramalho tem dois 
filhos. 

Grande maganâo, este 
alentejano. Masvâlâquea 
histéria nâo é tâo mâ assim. 
Se ele fizesse filhos a su- 
cessivas mulheres e obri- 
gasse as mulheres a traba- 
Iharem para sustentar as 
crianças, se ele préprio nâo 
trabalhasse e se vivesse à 
custa dessas mulheres, se 
vivesse dos subsldios apa- 
nhados através das tarefas 
partidârias ou dos fundos 
perdidos das cooperativas, 
era pior. 

Ao menos este alen- 
tejano de cobriçâo ainda tra- 
balha. 

SALAO PORTUGAL 
Cabeleireiros Unisexo 

Barbearia 
Telef; 532-1373 

1572 Dundas St. W. î'oronto 
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BREVES... BREVES... BREVES... BREVES... BREVES... 
Genebra - As conver- 

saçôes de paz entre muçul- 
manos, sérvios e croatas da 
Bôsnia-Herzegovina pode- 
râo recomeçar na prôxima 
terça-feira em Sarajevo, 
anunciou o Mediador Inter- 
nacional Lord Owen. 

“Fizemos progres- 
ses”, declarou Owen no fi- 
nal de um encontre inespe- 
rado entre o Présidente 
Bdsnio, Alija Izetbegovic, 
e 0 Présidente do Auto- 
Procalmado Parlamento 
Sérvio Bôsnio, Moncilo 
Krajisnik, realizado ontem 
em Genebra. 

Owen afirmou esperar 
que 0 encontre entre os dois 
dirigentes bôsnios tinha 
“lançado as bases para um 
encontre alargado a todas 
as partes na terça-feira em 
Sarajevo” tende por finali- 
dade a assinatura de um pro- 
jecto de paz. 

Owen e o outro Medi- 
ador da Conferência Inter- 
nacional sobre a ex- 
Jugoslâvia, 0 enviado es- 
pecial da ONU Thorvald 
Stoltenberg, chamaram 
quarta-feira à noite a Gene- 

bra Moncilo para um en- 
contre corn 0 Présidente 
bôsnio. 

;tc :|c :|c ;|e 

Amsterdâo - Portugal 
faz-se representar, este ano, 
na Feira Internacional de 
Vinhos e Mercearias Finas 
de Utrecht, Holanda, nos 
prôximos dias 19 e 20. 

O stand português no 
pavilhSo de Exposiçôes de 
Utrecht (Jaarbeurs) ocupa 
uma ârea de 100 metros 
quadrados, aguardando-se o 
lançamento de novos pro- 
dutos portugueses neste 
mere ado. 

No dia 20, o ICP ofe- 
rece uma recepçâo à im- 
prensa e entidades portu- 
guesas e holandesas. 

***** 

India - Madré Teresa 
de Calcutâ, Prémio Nobel 
da Paz,foi ontem submetida 
a uma intervençâo para a 
remoçâo de um coâgulo que 
dificultava a circulaçâo san- 
guinea numa das suas arté- 
rias, anunciaram os seus 
médicos. 

A religiosa de origem 

contra-se em situaçâo estâ- 
vel no Centro de Pesquisa 
Cardiaca Birla de Calcutâ, 
onde deu entrada segunda- 
feira para exames médicos. 
A intervençâo conhecida 
como angioplastia, decor- 
reu corn êxito, precisaram 
os médicos. 

Belfast - O Exército 
Republicano Irlandês (IRA) 
reivindicou na noite passa- 
da a autoria do assassfnio a 
tiro de um catôlico na Ir- 
landa do Norte, informou a 
polfcia. 

A vftima, Aidan 
McGovern, pai de quatro 
filhos, foi morto na sua re- 
sidência em Stoneyford, no 
condado de Antrim (Geste 
do Ulster), quando desco-^ 
nhecidos entraram violen- 
tamente em casa e dispara- 
ram seis tiros sobre ele. 

No comunicado o IRA 
afirma que decidiu matar 
McGovern por este traba- 
Ihar para o Ministério da 
Defesa. O IRA ameaçou 
continuar a matar todos os 
catôlicos que trabalham 

para as forças de segurança 
na Irlanda do Norte. 

albanesa, de 83 anos, en- 

LUSO-AMERICANO VENGE ELEIÇÔES 
PRIMÂRIAS DEMOCRATAS 

DE WATERBURY 
Waterbury - O Luso- 

Americano Paul Nogueira 
venceu, em Waterbury, es- 
tado norte-americano do 
Connecticut, as Eleiçôes 

6.884 votos. 
O “Mayor” Bergin, 

que disputava corn John 
Reardon a nomeaçâo demo- 
crata a Présidente da Câ- 

Primârias Democratas para/ mara nas eleiçôes de 2 de 
o “Board of Voter 
Admissions”, organismo 
que supervisiona o recen- 
seamento eleitoral. 

Segundo o Jornal 
“Luso-Americano”, de 
Newark, Paul Nogueira, que 
concorria na lista do 
“Mayor” (Présidente da 
Câmara) Edouard Bergin 
recebèu um total de 6.537 
votos. 

Nogueira tinha como 
companheira de lista a La- 
tino-Americana Maria Am- 
paro Lopez, que recebeu 

Novembre, venceu igual- 
mente estas primârias, pelo 
que enfrentarâ o candidate 
republicano para a Câmara 

de Waterbury. 
Por outro lado, o 

Luso-Americano Fernando 
Carlos, candidate à nomea- 
çâo democrata para Verea- 
dor de Waterbury na lista 
de John Reardon, foi afas- 
tado da nomeaçâo, apesar 
de ter recebido 4.751 vo- 
tos. 

Vlil SYSTEMS 
Trarïlfdrência de Videos 
de e para Portugal: $10 ^ hpra, minlmo $10 
cada. 
AdoptCiÇâO do FilfnOS super 8 e 8 mm^ 
$7 cada lOupés. minlmo $20. 

Qaaliçladù Garantida 
Ocarlos Lï«».cal 
21 Street *>^7-7^00 
Q U «3 G> n o ::<b>sslnciton wO/“/ 

MEDICO PORTUGUK 
Dr. Joseph R. Marques, M.D. 

Médico de Faimlia - Oiniea Gerdl 

Anuncia a abertura do seu consultôrio 
no dia 20 de Setembro de 1993 

Localizado tio 
360 G)]lege Street West, Suite 204 

Aceitam-se novos padentes 

CONSULTAS AO D0MK3LI0 

Horârio 
SegundaaSex^ 9l^<ol8h30 

TeL 972-0649 Sabado^OO-llhOO Tel: 972-0649 

e o restante destinou-se à 
construçâo de casas para os 
desalojados. 

****** 

Mogasdfcio - Oito 
pessoas ficaram quarta-fei- 
ra ligeiramente feridas em 
consequêneia de um ataque 
morteiro contra o Quartel- 
General da Operaçâo das 

****** 

Dusseldorf - Os sepa- 
ratistas curdos do Partido 
dos Trabalhadores do 
Curdistâo (PKK) sequestra- 
ram sâbado dois turistas ira- 
nianos e très do Bangladesh 
no leste da Turquia, anun- 
ciou em Dusseldorf a Agên- Naçôes Unidas na Somâlia 
cia “Kurd-Ha”, prôxima do (ONUSOM), anunciou um 
PKK. seu porta-voz. 

Segundo a Agência, Um soldado norte- 
os turistas foram intercep- americano, dois noruegue- 
tados num posto de contro- ses, dois paquistaneses e 
lo rodoviârio pôr viajarem très somalianos ao serviço 
no Curdistâo sem autoriza- da ONU constituem a lista 
çâo do Exército de Liberta- dos feridos no ataque, cujos 
çâo do Povo (ARGK), bra- autores ainda se desconhe- 

cem e que atingiu o quartel 
corn très ou quatro grana- 
das de morteiro. 

ço armado do PKK. 

Moscovo - Garry 
Gasparov, detentor do Tf- 
tulo Mundial de Xadrez, 
acaba de oferecer 5.000 
dôlares (850 contos) às vf- 
timas arménias da guerra 
no Nagorno-Karabakh, 
enclave do Azerbaijâo de 
populaçâo 
maioritariamente Arménia, 
revelou o escritor Zori 
Balayan, deputado do Par- 
lamento local. 

Em 1990 Kasparov 
vendeu a sua coroa de Cam- 
peâo do Mundo, rendendo 
a valiosa peça, encastoada 
de um milhar de brilhantes, 
10 milhôes de rublos. Me- 
tade dessa verba foi atribu- 
fda aos refugiados arménios 

Roma - O filme 
“Lachunga”, do realizador 
televisivo português José 
Herlander Peyroteo, inspi- 
rado no original do escritor 

peruano Mârio Vargas 
Llosa, participa na 45*. edi- 
çâo do “Prémio Itâlia”, que 
foi inaugurado ontem em 
Roma. 

A obra, ontem proje- 
ctada, contou a histôria de 
quatro marginais, um dos 
quais viu desaparecer a 
amante, uma prostituta, 
num universo de intrigras 
que foi revelando as verda- 
deiras facetas de cada um 
dos personagens. 

A iniciativa, que de- 
corre até dia 26 no Auditô- 
rio do Foro Itâlico, encon- 
tra-se dividida em très sec- 
çôes - mûsica, fieçâo e 
documentârio - estando a 
entrega dos 12 prémios, no 
valor unitârio de 15 milhôes 
de liras (cerca de 1.500 con- 
tos), marcada para uma gala 
no dia 25. 

Participam no concur- 
so 78 trabalhadores de râ- 
dio e 84 de televisâo, 
oriundos de 60 organismes 
radiotelevisivos de 38 paf- 
ses. 

"AMIGOS PARA SEMPRE" 
ALBERTO SILVA & HENRIQUE LOPES, LDA 

Construçôes-Costa da Caparica 
Temos para si...A Chave do Seu Future. 

Invista em Apartamentos de Férias Tl, T2 - 
Duplex, na Praia e na Cidade 

(Costa da Caparica), a 15 minutes de Lisboa. 
A EXPO-Lisboa 98 estâ ai. Invista em Portugal. 

Compre lâ e pague câ. 
Contacte Alberto Silva (345-8327) e 

Ficaremos ''Amigos para Sempre". 

Aires Gonçalves 
Présidente ABERTA 24 HORAS 

ESPECIALIDADES 

* Pâo caseiro * Rissois * Croquetes * 
* Pastéis de bacalhau * Bolos de Casamento * 

* Aniversârio * datas festivas * 

59 tmtm 

Pâo de Centeio 
Pâo de Milho 
Pâo de Mafra 
Pâo de... 

673 College Street, Toronto - Tel: 532-6093/7107 
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5» FESTIVAL DA CANÇAO CIRV-RADIO 88.9 - 1993 

O FESTIVAL ... DEU FESTIVAL Continuaç&o da pàgina - 1 

O Festival de 1993 ti- 
nha uma particularidade 
muito importante, é que o 
vencedor absolute do Fes- 
tival, tinha como prémio a 
participaçao no FESTIVAL 
OTI-93, a realizar em 
Valêneia-Espanha, isso 
deve-se a uma estreita co- 
laboraçâo entre a CIRV- 
Radio 88.9, o Canal de Te- 
levisao TELE-Latino e o 
Jornal EL-Popular em 
lingua espanhola. 

A cançao vencedora 
absoluta do Festival CIRV- 
Râdio tem como tftulo 
“SEULTA MI MANO 
GITANA”, muito bem in- 
terpretada por OMAR 
ORTIZ. Vai ser esta a can- 
çâo que vai representar To- 
ronto no Festival OTI-93 
em Valêneia. 

No que diz respeito à 
participaçao portuguesa 
neste festival, que foi bri- 
Ihante, vamos deixar aos 
nossos estimados leitores a 
nossa apreciaçao, às can- 
ç5es e aos intérpretes: 

Cançao N®. 1 
CANÇÀO DA PAZ 
E DA ESPERANÇA 

Nâo é cançâo para um 
festival. Gostâmos da in- 
terpretaçâo de Ligia, um 
pouco nervosa e foi logo a 
primeira. 

Cançâo N®. 3 - 
ERGUE OS TEUS BRA- 

ÇOS 
É uma cançâo de fes- 

tival, muito bem interpre- 
tada pelo Adérito Nunes. 

Cançâo N®. 5 
MORENA DA PRAIA 

Cançâo corn algum 
conteûdo. Uma boa inter- 
pretaçâo de Tony Silvério, 
valor a despontar. 

Cançâo N®. 7 
NÀO SOU SEDUTORA 

Uma cançâo muito 
bem concebida, tanto na 
letra como na mûsica. Uma 
ôptima interpretaçâo de 
Michelle Figueiredo. Pen- 
sâmes que ela viria a ser a 
vencedora do prémio de in- 
terpretaçâo dado 0 seu tra- 
balho. Uma voz a ter em 
conta no future. 

Cançâo N®. 9 
CONTRABADISTA 

A cançâo certa para o 
Festival da OTI, muito bem 

conseguida, tanto na letra 
como na mûsica. 

Ficou em 2°. lugar nos 
portugueses, como podia ter 
vencido o certame. José 
Pereira e Luis Leite estâo 
de parabéns como autores 
da letra e da mûsica. A in- 
terpretaçâo esteve a cargo 
do Ilfdio Vilela, que a de- 
fendeu corn muita força, 
ôptimo trabalho. 

Cançâo N®. 11 
PECADO DE AMAR 

É uma cançâo com um 
poema muito lindo, muito 
bem orquestrada. Uma can- 
çâo de Festival. 

Foi a cançâo vence- 
dora e muito bem, da parte 
portuguesa. Autor da letra, 
da mûsica e intérprete, José 
da Vesga. 

Uma vitôria ao méri- 
te, de um grande artista 
português, que é o José da 
Vesga. Parabéns José da 
Vesga. 

Cançâo N®. 13 
MENINO CEGO 

Cançâo um pouco pe- 
sada para um festival. Bem 
defendida por Joâo Ro- 
berto. 

NELSON AUTO 

.Agora corn novo computador para 
alinhamento às quatro rodas 

PREÇOS ESPECIAIS 
EM MUDANÇAS DE ÔLEO COnSUttS'llOS 

CHAME LUIS FARIA OU NELSON FARIA: 4534618 
10 NELSON ST. E.. BRAMPTON 

Cançâo N®. 15 
SENHOR DINHEIRO 

Um poema actual, 
com mûsica ao estilo do seu 
autor. Uma boa cançâo co- 
mercial. 

Ficou em 3®.lugar, 
merece esta boa classifica- 
çâo. 

Autor da letra, da mû- 
sica e intérprete Tony 
Gouveia (Tony Tabû), que 
também ganhou o prémio 
de interpretaçâo em portu- 
guês. Bom trabalho e deve 
continuar porque valor nâo 
lhe falta. 

Cançâo N®. 17 
FILMA DE PORTUGAL 

Uma cançâo corn pou- 
ca força. A Nancy defen- 
deu como pôde. Boa voz. 

Participaram neste 
Festival o Rancho Folclôri- 
,co da Casa do Benfica de 
Toronto, o Grupo Folclôri- 
co Boliviano “Embaijado- 
res de Bolivia”, Shawn 
Fernandes, Tania Florência, 
Carlos Figueiredo e 

Gardénia Benrôs que foi a 
convidada de honra deste 
certame. 

O Jûri foi constituido 
por Emilio Mascia, Frank 
Alvarez (Présidentes do 
Jûri), Gardénia Benrôs, 
Milai de Sousa, Holder da 
Costa Rita, Dante Joung, 
Charls Rodriguez e Maria 
Encarnacion Gardnen. 

Apresentaçâo esteve a 
cargo de Maria Fernanda- 
Carlos Cuevas, Shannon 
Nantel -José Mârio Coelho 
e Lurdes Lara -Reinaldo 
Turjilho, bom trabalho. 

No final do festival 
ouvimos as declaraçôes dos 
vencedores e dos responsâ- 
veis por este certame: 

Começâmos pelo 
TONY TABU que nos dis- 
se: 

-Eu fiquei muito con- 
tente, nâo estava à espera 
do prémio do melhor inter- 
prète, foi realmente uma 
surpresa. 

-Acho que as cançôes 
foram de boa qualidade, 
houve uma variedade, o que 
é importante. De qualquer 
maneira e quanto a mim 
estou contente. 

- E QUANTO AO 
VENCEDOR ACHA QUE 
FOI JUSTO E CERTO ? 

-Sim, para mim as 
duas cançôes finalistas (1* 
em português e a 1* em es- 
panhol) eram muito fortes, 
no entanto gostava de apre- 
ciar corn mais detalhes as 
letras, porque aqui atrâs nos 
bastidores, nâo tive a pos- 
sibilidade de ouvir bem e 
apreciar as letras. 

- DEPOIS DE FALAR- 
MOS COM O TONY 
GOUVEIA(TONY 
TABU), FOMOS AO 
ENCONTRO DE ILIDIO 
VILELA E COLOCÀ- 
MOS A SEGUINTE PER- 
GUNTA: 

-APÔS A CONQUISTA 
DUM 2® LUGAR NO 
FESTIVAL DA CIRV- 
Râdio, O QUE SENTE 
NESTE MOMENTO E 
COMO VIU ESTE 
FESTIVAL ? 

-Acho para mim que 

foi 0 maior festival e o me- 
lhor dos cincos que aconte- 
ceram até hoje. Houve com- 
petiçâo, os que ganharam 
mereceram ganhar, quero 
dar os parabéns ao senhor 
José da Vesga, porque ele 
mereceu, comportou-se 
muito bem. 

-Para mim, foi dos 
Festivais desde que eu en- 
tre, que vejo corn mais qua- 
lidade, nâo é porque eu te- 
nha vencido o 1° prémio na 
parte portuguesa, foi no seu 
todo. O pessoal estâ todo 
de parabéns. 

DEPOIS DAS PA- 

lUdio Vilela durante a sua actuaçâo 

-Eu estou muito con- 
tente por ter ganho o 2® lu- 
gar, mesmo muito conten- 
te. 

-DEPOIS DO ILI- 
DIO VILELA, QUE SE 
ENCONTRAVA MUITO 
FELIZ, NÀO ERA CASO 
PARA MENOS, TINHA 
REALIZADO UM BOM 
TRABALHO, FALÀMOS 
COM O GRANDE VEN- 
CEDOR O CONSAGRA- 
DO JOSÉ DA VESGA. 

-ELOGO LHEPER- 
GUNTÀMOS COMO SE 
SENTIA AO VENCER O 
5® FESTIVAL DA CIRV- 
RADIO NA PARTE POR- 
TUGUESA. 

-Épâ!...Ésemprebom 
vencer. Mas venceram to- 
dos os que câ estiveram. Foi 
muito lindo. 

-EM TERMOS GE- 
RAIS COMO VIU ESTE 
FESTIVAL ? 

LAVRAS EMOCIONA- 
DAS DO GRANDE VEN- 
CEDOR DO 5® FESTI- 
VAL DA CIRV-RADIO 
88.9, FOMOS FALAR 
COM UM DOS RESPON- 
SÀVEIS POR ESTE IM- 
PORTANTE CERTAME, 
0 JOSÉ MARIO COE- 
LHO. 

-DESEJÀVAMOS 
SABER A SUA OPINIÂO 
ACERCA DESTE 5® FES- 
TIVAL ? 

1 -Bom... Este festival 
para mim pareceu-me, pe- 
los menos, o melhor de to- 
dos até agora. O que aliâs 
nâo poderâ ser novidade ou 
surpresa, na medida que 
todos nôs andamos câ para 
melhorar e aprender. Nesta 
altura vamos no 5®.Fes- 
tival, temos portante hoje 
uma série de autores, com- 
positores e intérpretes, que 

Continua pâg. - g 

A mamâ diz que o Kindervital da Flora tem Yitamina D, 
essencial para o desenvolvimento dos meus ossos e dentes e 

para a saùde da minha pele e cabelo. 
Ela quer que eu beba Kindervital porque promove o meu 

crescimento saudâvel e o meu desenvolvimento mental ao 
mesmo tempo que fortalece a resistência natural do meu 

corpo. Mas eu câ gosto de o beber porque sabe mesmo bem. 
A mamâ compra-o na Ervanaria mais perto de casa. 

SOARES HEALTH SERVICES TONY'S RAINBOW HEALTH 
1620 Dupont St. W. 
Toronto, Ontario 
M6P 3S7 
Tel: (416) 767-4554 

' PRONATURA 
' 1111 College St. 

Toronto, Ontario 
M6H 1B4 
Tel: (416) 532-5034 

^ 83 Belwoods Ave. 
Toronto, Ontario 
M6J 3N3 
Tel: (416) 947-0978 

LEMANJA HEALTH PRODUCTS 
2325 Hurontario St., Unit 17 
Mississauga, Ontario 
L5A 4C7 
Tel: (416) 566-9722 

FOODS © REINO DA NATUREZA 
^ 861 Dundas St. W. 

Toronto, Ontario 
Tel: (416) 777-2707 

ERVANARIA UNIVERSAL 
30A Main St. 
Cambridge, Ontario 
N1R 1Z4 
Tel: (519) 621-0953 

ERVANÂRIA LAGOA AZUL 
HEALTH FOOD 
1227 Dundas St. W. 
Toronto, Ontario 

^ flore ltd, 

Tel: (416) 533-8907 
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A CERVEJA SAGRES 
REGRESSA 

DE NOVO PARA FICAR 
Depois de urn sucesso 

fantâstico, apôsserlançada 
à venda no passado mês de 
Março, a Cerveja Sagres 
manteve-se esgotada até à 
semana passada. 

Todos os requerimen- 
tos e pianos de vendas fi- 
nals, submetidos pelo The 
Sandron Group-a firma 
apontada como représen- 
tante exclusiva da Cerveja 
Sagres, foram respectiva- 
mente aceites pelo corpo 
controlador de bebidas al- 
coôlicas na provfncia do 
Ontârio, o Liquor Control 
of Ontario. O mesmo se 
comprometeu a manter in- 
ventârio suficiente para que 
tal esgotamento nâo se tor- 
ne a repetir. 

Assim, a Cerveja 
Sagres é aprimeiracerveja 
Portuguesa de fama inter- 
nacional a ser vendida 
abertamente ao publico 
através das lojas do 
L.C.B.O., na provfncia do 
Ontârio. 

Enquanto que, a re- 
cessâo econômica mundial 
começa a penetrar rapida- 
mente na Europa, e sem 
excepçâo, Portugal, esta- 
gnando a expansâo indus- 
trial e fabril. A companhia 
Central de Cervejas, S.A. 
jâ com um vasto mercado 
internacional começa a ga- 
nhar força num mercado 

novo, e impenetrâvel como 
0 mercado Canadiano que 
sem dûvida, é um dos mais 
diffceis de conquistar e pe- 
netrar por causa dos regu- 
lamentos governamentais. 

As projecçôes de ven- 
das e os pianos de marke- 
ting e de expansâo gérai 
para o Continente Norte 
Americano, sâo considera- 
dos confidenciais para a 
companhia produtora e a 
firma représentante. 

Mas é certo, que o su- 
cesso deste projecto deve- 
se ao trabalho intenso do 
Sr. Fernando Rosa, Chefe 
Executivo da Firma The 
Sandron Group, que em 
nome da companhia Portu- 
guesa, Central de Cervejas 
S.A., conseguiu os direitos 
de importaçâo e comercia- 
lizaçâo da Sagres na nossa 
provfncia. 

Sem dûvida, o Sr. 
Fernando Rosa merece ser 
considerado como um dos 
estrategistas internacionais 
mais importantes no Conti- 
nente Norte Americano para 
os acionistas e proprietâ- 
rios da Central de Cerveja 
S.A. 

O Sr. Fernando Rosa 
salientou, numa breve en- 
trevista telefônica, que a 
cerveja Sagres estâ dispos- 
ta a apoiar a comunidade 
Portuguesa espalhada pela 

provfncia naquilo que for 
possfvel, viâvel, de origem 
responsâvel e de carâcter 
cultural. 

Além da responsabi- 
lidade econômica e profis- 
sional assumida, pela firma 
THE SANDRON GROUP 
para a representaçâo, desen- 
volvimento e apoio da 
Sagres na provfncia do 
Ontârio e consecutivamen- 
te pelo Canadâ, a mesma 
firma adquiriu a operaçâo 
de uma tipografia ultra- 
moderna, em North York, 
Ontârio, onde os devidos 
materials publicitârios se- 
râo produzidos. Esta tipo- 
grafia faz parte de uma rede 
de serviços tipogrâficos 
existente hâ vârios anos 
corn sucursais espalhadas 
pela provfncia do Ontârio, 
chamada Printing Network. 

Mais uma vez e em 
nome de Sol Português da- 
mos os nossos parabéns e 
agradecimentos ao Sr. 
Fernando Rosa e à firma 
The Sandron Group, por nos 
trazer um produto portu- 
guês de qualidade sem com- 
paraçâo, para um mercado 
sem representaçâo portu- 
guesa. 

Embora séculos à par- 
te, e de ramificaçôes gené- 
ricas diferentes a Cerveja 
Sagres, é tâo Portuguesa 
como o vinho do Porto. 

A famosa Cerveja Portuguesa 
agora 'k venda na provincia do 

Ontario 

Para compra imediata ou encomendas, contacte 
a loja do liquor Control Board Of Ontario 

(L.CJB.O) mais peiio de si U!!!!!!!!! 

C.S.P.C. +163816 

A Lioa 
dos Amigos do 

HOSPITAL 
DE PENICHE 

Apresenta dia 25 de Setembro uma festa de Benefi- 
cência corn jantar, baile e variedades noRessureclion 
Hall, 1021 College St. Toronto. Colaboraçâo do Disc 
Jockey “Puro Sabor” e dos artistas: Shawn Fernandes, 
Helena Garcia, Tanya Floréncia, Maria Haidé, Gina 
Ferreira, Luis Filipe Neves, Humberto Silva e ainda 
muito mais. Bilhetes à venda nos seguintes locais: 

Entrada principal do Hospital de Peniche 

Ossington Meats, Happy Travellers, A Joaninha,TâvoraSea 
Products, Lica Boutique, Elsa’s Gifts’n Stuff, Zig Zag 
Grocery Store. Para mais informaçôes contacte Fernanda 
Clara pelo telef. 652-0468. 
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Hî Vestidosdeijoiva- 
pré-0oîifeçei0iiados ou 

/ par ôïicameiïda 
^ Veslidô$ paraDainade 
I Honor, Madrinha, Mâe e ; 
I "Flower GW" 
^ Véi^ e acessôrios 

^ Fato$ de Cerimàniajp^a\ 
c homem para akiguer |)u 1 

venda | 
^ ,Confecç5e^f)or ]pec|da 
^ Convites de Ca&m^nto 
^ Arrânios Flor^| / 
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'^nDOSOENOIVA 

umm 
$395.60 
msM 
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: GRANDEMLDO DE 
. YESTffiÔS DE FESTA 

D.».. $50.00 
quantidades lumtadas 

1229 Dundas Street West, Toronto 

Telefone Ja 

538-7902 
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5" FESTIVAL DA CANÇÂO CIRV-RADIO 88.9 - 1993 
Continuaçào da pâg. - 6 O FESTIVAL 
jâ passaram por câ vârias 
vezes, jâ têm uma tarimba 
diferente, jâ sentem que é 
precise darem mais quali- 
dade aos seus trabalhos e 
realmente têm dado. Dei- 
xaram de fazer os trabalhos 
em cima do joelho, passa- 
ram durante o ano a compôr 
os seus trabalhos. Realmen- 
te hoje pudemos ver esses 
resultados. 

-QUANTO AOS RE- 
SULTADOS FINAIS, 
ACHA QUE O 1" LUGAR 
DO JOSÉ DA VESGA, 
ESTA CERTO? 

- Absolutamente certo. 
O José da Vesga é um intér- 
prete magnffico é um autor 
e compositor muito bom. É 
um homem que tem conhe- 
cimentos de mûsica, é um 

FOMOS FALAR COM O 
PRESIDENTE DA CIRV- 
RADIO, FRANK 
ALVAREZ, COMEÇAN- 
DO POR LHE DAR OS 
PARABÉNS PELO SU- 
CESSO DESTE FESTI- 
VAL. 

-E LOGO QUIZE- 
MOS SABER SE TINHA 
SIDO FACIL A TAREFA 
DO PRESIDENTE DO 
JÜRI: 

-Nâo foi diffcil, como 
sabe, a incumbência do Pré- 
sidente do Jûri, é pura e 
simplesmente limitar-se à 
soma dos pontos, que os res- 
pectives elementos do Jûri, 
dâo a cada um dos concor- 
rentes. 

- Como foi referido, 
s6 em caso de empâte é que 
O Présidente do Jûri exerce 

DEU FESTIVAL 

■là 

homem que tem ternura a condiçâo de veto. Nâo foi 
dentro de si, para deitar câ necessârio, houve uma dis- 
para fora. Pense que s6 nâo tância acentuada entre os 
ganhou o 1° lugar em rela- vencedores. 
çâo ao Festival da OTI-93, -MAIS UMÊXITO A 
porque nâo calhou, entre os JUNTAR A MUITOS 
dois tinha que ser um, ca- ÊXITOS DA CIRV- 
Ihou ao outre senhor RADIO 88.9 FESTIVAL 
ORTIZ, que eu acho PORTUGUÊS, COMO 
muitissimo bem. SE SENTE ? 

-APÔS FALARMOS -Graças 

todos os concorrentes. Na 

COM O JOSE MARIO 
COELHO, O GRANDE 
IMPULSION ADOR DES- 
TE FESTIVAL, QUE IR- 
RADIA VA UMA CERTA 
SATISFAÇÂO PELO 
DEVER CUMPRIDO, 

a Deus, 
Alberto Silva, sabe nés te- 
rnes que acreditar que o 
criador estâ connosco, en- 
fim, ele entende que nôs 
merecemos estes êxitos. 

-Eu hoje de manhâ 
(domingo 12), estava preo- 

Tony Gouveia em palco 

cupado, porque o dia nâo sinceramente os parabéns a 
estava bonite, ameaçava 
chuva, eu estava franca- 
mente preocupado, pois 
montar um espectâculo des- 
ta envergadura, nâo é fâcil, 
como deve calcular, é mui- 
to trabalhoso. Mas, graças 
a Deus, quando chegou à 
hora do espectâculo o dia 
melhorou, tivemos sol, pos- 
se um dia bonite, tivemos 
aqui mais uma enchente. 

-Eu queria dar, muito 

minha opiniâo pessoal, no 
meu ponto de vista, este foi 
incontestâvelmente o es- 
pectâculo de maior nfvel 
cultural e nâo s6, que a 
CIRV-Râdio realizou. 

Por ironia do destine, 
ano apôs ano, no meu en- 
tender, o nosso Festival tem 
melhorado de qualidade, 
por outre lado pense, que é 
uma grande oportunidade 
para os valores Comunitâ- 
rios. Isto é a prova conclu- 
dente que efectivamente os 
portugueses, têm muito ta- 
lento na Comunidade Por- 
tuguesa, nem sempre apro- 
veitado convenientemente. 

-Portante, estâo todos 
de parabéns pelo excelente 
trabalho feito aqui no 
Harbour Front. 

- AGRADECEMOS 
AS PALAVRAS DE 
FRANK ALVAREZ E 
DESEJAMOS MUITAS 
FELICIDADES PARA A 
CIRV-RADIO 88.9. 

Alberto Silva 

TENDO FRANK 
ALVAREZ ACRESCEN- 
TADO: 

- Muito obrigado ao 
Jornal Sol Português, que 
esteve connosco na 
Dufferin Mail aquando do 
peditôrio, e é corn muito 
agrado que eu registo a di- 
vulgaçâo desses eventos, 
onde a CIRV estâ présente. 
Foi corn prazer que vi aqui 
0 seu représentante, dando 
cobertura a este Festival 
Comunitârio, que é uma 
oportunidade para o talento 
canadiano de origem portu- 
guesa, aqui em Toronto. 

Assim conclufmos a 
cobertura que efectuâmos 
ao 5° FESTIVAL DA 
CIRV-RADIO 88.9. 

CLASSIFICAÇÔES FINAIS 

Em Espanhol Em Português 
1". - Pecado de Amar 
Intérprete - José da Vesga 
Autores: - Letra e mûsica José da Vesga 

2°. ■ Contrabandista 

ROYAL LEPAGEI 

Hà mais de 75 anos no negdcio de compra e vends de 
propriedades, casas, condominios, cottages etc., corn 
mais de 400 filiais espaihadas pelo Canadé inteiro. 0256-0999 

Pager 24 boras por dia 

Tony Bcrn&rdO Premio de vendas: 1992 e 1993 
"Ofereço-lhe um serviço cem por cento hones to na compra ou 
venda da sua propriedade garantido por escrito. " 

Excelente oportunidade! 
2 andares c meio, casa muito espaçosa, châo de 
madeira, construçâo ampla, deck. Uma beleza. 
Corn apenas $8.500 de entrada esta casa pode ser 
sua. 2 apartamentos na cave para alugar e obter 
rendimento. 

Uma beleza corn dois andares! 
Decorada com muito gosto. Châo de madeira, 2 
varandas, janelas térmicas, cave independente. 
Impecâvel. Apenas $7.500 de entrada. 

Ao selecionar um agente de Imobiliarios pro- 
cure sempre preservar os seus interesses deter- 
minando a melhor maneira de agir e protegen- 
do-se do inexperado. 

Contacte Tony Bernardo — Pager 24 boras 
se pensa COMPRAR ou VENDER. 

CONDOMINIO 
Caledonia e Rogers 

Suite modèle. Ver para crer. 
Bem decorado, muitas reno- 
vaçôes, 2 quartos grandes, 2 
casas de banho, fogâo, 
frigorifico, maquina de lavar 
e secar, maquina de lavar lou- 
ça, aspirador central. Um dos 
melhores no prédio. S6 
$99.900 

AVALIAÇOES GRATIS 
3 MESES SEM PAGAR HIPOTÉCA 

CONDOMINIOS T2 E T3 de 
$80.000 a $100.000 em Toronto 
com $3000-4000 de entrada. 

"S’ Para os compradores pela primeira vez, temos informaçôes ûteis para o 
ajudar a ficar isento do imposto de compra de casa. 

■S’ Avaliaçâo gratuita da sua propriedade em qualquer zona da cidade. 

Contacte Tony Bernardo 
Tel. 25<»-0999 

HIPOTECAS A JUROS BAIXOS - 5 3/4% 

Intérprete: - Ilfdio Vilela 
Autores: - Letra José Pereira 
Mûsica - Lufs Leite 

3". - Senhor Dinheiro 
Intérprete - Tony Gouveia 
Autor - Letra e Mûsica - Tony Gouveia 

Prémio de Interpretaçâo 
Tony Gouveia 

1”. - Sud ta Mi Mano Gitana 
Intérprete - Omar Ortiz 

2”, - Forjemos El Manana 

Intérprete - Eduardo Daniel 

3”. - No Dudes De Mi 
Intérprete - Daniela 

Prémio de Interpretaçâo 

Omar Ortiz 

Vencedor Para OTI/93 
"SUELTA MI MANO GITANA" 

Intérprete - Omar Ortiz  

, Gibroc, Cimento, Material para Telhados, Cerâmicas, Azulejo 
ë TUDOPARAAœNSTRüÇÂO 
O 

09 

B Tek 983-7188 556 College StreetTel: 983-7188 V 
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Jewellory &C Eloctr^jriics Propriedade de: 
Joiud e Anilda Manaca 

• DIAMANTES • OÜROPORTUGUÊS • PRATA • 
•PORCELANAS • CRISTAIS • CAMERAS • RÂDIOS • 
• VfDEOS • CASSETES • RELOGIOS DAS MARCAS: 

Orient e Citizen corn Ssanos de garantia 
(Concertos cm Ouro^ Mâquinas e Relogios) 

846 Dundas Street West, Toronto — Tel.: 368-9572 
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os ANJOS DA GUARDA 
PATRULHAM AS RUAS DE PARKDALE 

Drogados, Prostitutas e Criminosos 
Pensera duas vezes se forera para Parkdale!... 

Continuaçâo da pâg. -1 

Em 1992 e a convite de “CB Club”, Curtis veio a Toronto, mais propria- 
mente a ârea de Parkdale, onde o crime parecia escalar, para ver se aqui também 
poderia formar Os Anjos da Guarda para protecçâo da Comunidade. A partir 
desta altura, quem passar nas ruas circunvizinhas da Queen St. e Ronces velles, 
vê corn frequência os “boinas vermelhas” que mais parecem paraquedistas de 
um exército de elite. 

Entrâmes em contacte com David Henteleff, Director das Relaçôes Pûbli- 
cas dos “Guardian Angels”, aqui em Toronto, para nos dar o seu parecer acerca 
das actividades do seu grupo. Dirigimo-nos ao 118 da Spencer Avenue que 
serve de Quartel General” dos Angels. David, é um jovem alto e musculoso, 
aparentando 28 anos de idade, parecendo mais um homem de negôcios do que 
um jovem pronto a defender os direitos das pessoas em necessidade. 

“Todos nôs aqui so- 
mos voluntârios”, começou 
por nos dizer. “Eu trabalho 
na programaçâo de casse- 
tes de video, uns sâo estu- 
dantes outros empregados 
de escritôrio, enfim, todos 
trabalhamos e, no tempo 
vago dedicamo-nos ao ser- 
viço de protéger os residen- 
tes desta ârea”. 

S.P. - Quantas pes- 
soas estâo envolvidas corn 
a organizaçâo, aqui em 
Toronto? 

David - “Somos 42 
voluntârios. Temos o nosso 
“Board of Directors” que 
sâo mais 15, tendo como 
présidente o sr. David 
Ontonovich. Estes directo- 
res sâo pessoas que vivem 
na ârea de Parkdale e, como 
nôs, também sâo voluntâ- 
rios”. 

S.P. - Quai é o apoio 
que recebe da Comunida- 
de de Parkdale? 

David - “O apoio vem 
dediferentemaneira. Atra- 
vés de relaçôes pûblicas, 
comida, fundos monetâri- 
os, enfim, tudo o que é ne- 
cessârio para nôs podermos 
sobreviver. Por exemplo, 
esta câsa foi-nos facilitada 
pela Comunidade, toda esta 
mobilia, televisâo, cober- 
tores, estes armârios onde 
temos os nossos uniformes, 
etc.”. 

- Quai é a reac- 
residentes da 

S.P.-Quando vâoem em Vancouver e tivemos 
patrulhas, têm horas es- ^ma em Montreal mas, esta 
pecificasy uma vez que to- em Montreal, teve que aca- 
dos voces trabalham... E bar por causa da situaçâo 
quantas pessoas vâo em politicaemQuebeque.Che- 
patrulhas? garam ao ponto de quere- 

David - “Bern, isto remquenôsusâssemosboi- 

depende. Nos dias de sema- nas azuis, porque naquela nham receio que nôs faça- 
na, temos uma média de 5 altura nâo se queriam asso- mos algo controversial na 
pessoas isto, nem sempre ciar corn nada relacionado Comunidade e depois eles, 
as mesmas. Por exemplo, comoCanadâasbôinasver- se nos apoiam publicamen- 
hoje temos muito mais pois melhas eram como uma pro- te, concerteza que iram so- 
todos fazem um pouco de vocaçâo à ideologiadeles”. frer na altura das eleiçôes. 
sacriffcio para estarem pre- S.P. - Como surgiu a Por outras palavras, o apoio 
sentes às sessôes de treino. ideia de voces virem para deles vem por “detrâs das 
Nos fins de semana, te- a ârea de Parkdale? 
mos mais “Angels”, pelo David - “Bern, nôs fo- 
facto de que as actividades mos convidados por um 
criminosas de certes indi- clubecomquemagorajânâo 
vfduos têm tendência a au- estâmes mais afiliados. 
mentar a partir de sexta- Veio um grupo de Nova 
feira. As horas de trabalho, lorque para um estudo à si- 
essas dependem da activi- tuaçâo, viram que podiam 
dade da noite em particu- ajudar e, consequentemen- 
lar. Por exemplo, se virmos te, corn a ajuda de pessoas 
em certas circunstâncias da Comunidade abriram 
que a nossa presença irâ aju- aqui um pequeno quartel”. 
dar a manter uma certa de- S.P. - Quai é o pare- 
terminada ârea limpa, en- cer dos politicos aqui da 
tâo nôs ficamos até solucio- 
narmos o problema em 
questâo. Normalmente, pa- 
trulhamos a ârea até à meia- 
noite e nos fins de semana, 
até às duas ou, se acharmos 
conveniente, até mais tar- 
de”. 

S.P. - Hâ mais cida- 
des no Canada corn os 
**Guardian Angels”? 

David - “Sim, temos 

Joel Danaia ao entrevistar um dos elementos dos "Anjos da Guarda' 

ârea? ga. Uma vez apanhei um 
David - “Publicamen- sujeito a injectar-se mesmo 

te eles nâo se pronunciam a junto ao meu carro!” 
favor ou contra. Talvez te- 

S.P. - Voces têm in- 
tençôes de ir para outras, 
comunidades? 
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cortinas”. 
S.P. 

çâo dos 
ârea? 

David - “Nâo pode ser 
melhor! Por exemplo, an- 
tes tinhamos o nosso “quar- 
tel” na Jameson Av., os 
donos decidiram vender o 
prédio mas nâo o fizeram 
antes de nos darem este 
aqui. Nesta localidade até 
faz sentido, porque hâ uma 
grande actividade de dro- 

HiriE ISLAriDS 
RESTAURAMTE 

O Nine Islands Restaurante, apresenta 
diariamente cozinha Portuguese e 
internacional. 
Serve em ambiente familiar a preços 
acessiveis. 

Especiais todos os dias, de 
segunda a sexta: Incluindo 
sopa, peixe ou came 
$6.95. 
Orçamentos gratis para 
casamentos, baptizados e 
outras datas festivas. 
Para marcaçôes é favor 
contactarem o Sr. Joôo 
Pacheco 

<§ JJJ> .^SJL^ 
Sextas & 

Scil^ciclos 

4 

TELEFONE: 451-0126 

18 Queen St. E„ Brampton 

SE NECESSITA DE SEGURO 
FALE COM OS PROFISSIONAIS DE 

LEOPEREIRA hSimCE BROKER 
SEGUROS EM TODOS OS RAMOS 
RESIDENCIAL - COMERCIAL - INDUSTRIAL 

VIDA 
ACIDENTES 
DOENÇAS 
HIPOTECA 
ETC. 

CASA 
AUTOMÔVEL 
MOBILIÂRIO 

BARCO 
NEGÔCIOS 

DESCONTOS ESPECIAIS 
NOS SEGUINTES SEGUROS 

üf Casas novas e equipadas corn alarme - 20% de 
desconto 

csf Casas lesidenciais de uma sô familia, renovadas e 
actualizadas -10% de desconto 
Se reside em Mississauga, Oakville, Brampton, 
Concord, Richmond Hill, Ajax, Pickering ou Oshawa - 
Compare as nossas Tabelas 

nf Se é inquilino e reside num apartamento ou parte de 
casa (flat) proteja os seus bens com uma apôlice - Fale 
connosco 

PARA OS CONDUTORES: 
Aos novos condutores no Canadâ, damos 3 anos de crédite 
se nos apresentar a documentaçâo da companhia de se- 
guros de Portugal ou do pais onde residiu anteriormente. 

e ainda serviço de 
pj □ COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES 

  *Residencial *Comercial 
*Industnal *Financiamentos 

ANTES DE RENOVAR O SEU SECil RO 
CONTACTE-NOS: 534-8455 

1152 College St., Toronto .KM* .U, ih.rr.hn 

sutton group - homes realty ltd. 

Amilcar Duarte 

Tel: 536-5600 
1043 Bloor Street 

West, Toronto 

Preços baixos e 
juros baratos ” 

Chegou a altura ideal 
de comprar casa e fa- 
zer um bom negôcio. 

$79.000,00 
Eglinton e Caledonia - Bungalow corn 2 quartos 

de cama, sala e cozinha. Garagem e Driveway privado. 
Apenas $3.950 de entrada. Amilcar Duarte 536-5600. 

(Power of Sale) $94.000,00 
Casa de dois andares, separada de um lado, 5 

divisôes. Driveway privado e ar condicionado central. 
Perto da St. Clair. $4.700 de entrada. Amilcar Duarte 
536-5600. 

$99.900,00 
Bungalow corn 6 divisôes, 2 casas de banho. 

Driveway e garagem. Lote de 28 x 110. Apenas 
$5.000 de entrada. Amilcar Duarte 536-5600. 

$138.000,00 
Symington e Dupont - Casa de 2 andares, separa- 

da de um lado, toda em tijolo, 2 cozinhas e 2 casas de 
banho. Garagem e Laneway. Apenas $6.900 de entra- 
da. Amilcar Duarte 536-5600. 

Se pensa em comprar casd mas o seu medo é 
perder o emprego, agora corn oprograma "Always 
Home " a sua hipotéca serâ paga pelo seguro até 
12 meses se perder o seu emprego. Para mais 
informaçôes contacte Amilcar Duarte. 

JUROS A PARTIR DE 4,49% 
Telefone hoje para uma entrevista sem compromisse. 

AMILCAR DL ARTE PAGA O Ci STO 1)0 
ADVOGADO A QUE.M COMPRAR CASA 

ATÉ DEZEMHRO 199J 



17 de Setembro de 1993 GO: 
GOAL 

FC PORTO, 2 - FLORIANO, 0 
O FC Porto voltou a 

demonstrar carências mas 
derrotou o Floriana FC, de 
Malta, por 2-0, em encon- 
tro da primeira “Mâo” da 
ronda inaugural da Taça dos 
Campeôes Europeus de Fu- 
tebol, disputado no Estadio 
das Antas, no Porto. 

Perante um adversâ- 
rio muito débil e que nâo 
teve qualquer oportunida- 
de de golo, nem por isso fez 
qualquer esforço, o FC Por- 
to - apesar de ter começado 
bem 0 jogo - demonstrou as 
mesmas carências tâcticas 
que 0 têm caracterizado no 
infcio do Campeonato Na- 
cional, onde tem dois pon- 
tos em très jogos. 

Desta vez, corn Tôni 
no centro da defesa contra- 
ria, mal apoiado por um 
Mitharsky muito recuado, 
corn Kostadinov eFolhana 
direita e esquerda, respec- 
tivamente, e corn Semedo 
finalmente a ocupar o seu 
lugar de transportador de 
bola, os “azuis e brancos” 
criaram nos primeiros mi- 
nutos da partida vârias 
oportunidades de golo. 

Da insistência dos 
portistas resultou o 1 -0, aos 
9 minutos, por intermédio 
de Kostadinov, que concre- 
tizou 0 que os “azuis e bran- 
cos” tinham jâ ameaçado 
aos 2, 4, 5 e 7 minutos. 

Mitharsky, no centro 

do terreno, “abriu” na di- 
reita para Kostadinov, corn 
0 bulgaro a flectir para o 
centro do terreno e, à entra- 
da da ârea, rematar forte e 
sem hipôteses de defesa 
para o guarda-redes David 
Cluett. 

O FC Porto, até ao in- 
tervalo, teve ainda vârias 
oportunidades de dilatar a 
vantagem, mas, a partir do 
golo, a équipa orientada 
pelo croata Tomislav Ivic 
complicou 0 que até entâo 
estava a ser fâcil. 

O FC Porto entrou na 
segunda parte a exercer 
grande pressâo junto da 
defensiva contrâria e pode- 
ria ter marcado de novo aos 

FUTEBOL 1 DIVISAO 

EQUIPAS J V E D GOLOS P 

1 BOAVISTA 3 3 0 0 7 2 6 
2 GUiMARÂES 3 2 1 0 4 0 5 
3 SPORTING 2 2 0 0 5 3 4 
4 UNIÂO 3 2 0 1 4 2 4 
5 MARRIMO 3 2 0 1 4 3 4 
6 FARENSE 320123 4 
7 BEIRAMAR 3 1114 2 3 
8 ESTORIL 3 1112 2 3 
9 GIL VICENTE 3 1114 4 3 

10 BENFICA 3 0 3 0 5 5 3 
11 BELENENSES 2 10 12 2 2 
12 BRAGA 302112 2 
13 P. FERREIRA 3 1 0 2 3 4 2 
14 PORTO 3 0 2 1 3 4 2 
15 SALGUEIROS 3 1 0 2 2 4 2 
16 E. AMADORA 3 0 12 13 1 
17 SETUBAL 3 0 1 2 3 5 1 
18 FAMALICÂO 3 0 1 2 0 6 1 

Resultados gérais 
BEIRA MAR 
ESTORIL 
PORTO 
BOAVISTA 
GUIMARÂES 
GIL VICENTE 

UNIÂO 
FARENSE 
SPORTING 

BENFICA 
MARITIMO 
FAMALICÂO 
BRAGA 
P. FERREIRA 
SALGUEIROS 

SETUBAL 
E. AMADORA 
BELENENSES 

(Adiado para Out. 20/93) 

Proxima Jornada 

BENFICA 

MARITIMO 
FAMALICÂO 
BRAGA 
P. FERREIRA 
SALGUEIROS 
SETUBAL 

BELENENSES 
E. AMADORA 

FARENSE 
BEIRA MAR 
ESTORIL 
PORTO 
BOAVISTA 
GUIMARÂES 
GIL VICENTE 

UNIÂO 
SPORTING 

AGORA AO SEU 
DISPÔR NO: 

713 College Street 
ESPECIAIS DA SEMANA 

Carne para assar 
s/osso 2.29 Ib. 

Costeletas de Force 2.19 Ib. 

Grande variedade de: 
cames filas, queÿos, encMdos à Portuguesa 

ENTREOAS GRATIS AO DOMICILIO 

Parque de Estacionamento 
gratuite nas traseiras 

45, 55 e 60 minutos, res- 
pectivamente por 
Kostadinov e Mitharsky, 
este ultimo por duas vezes. 

Aos 68 minutos, Ivic 
fez duas subtituiçôes que 
foram sublinhadas corn for- 
tes assobios pela pouca as- 
sistência présente no Estâ- 
dio das Antas, tirando Fo- 
Iha e Mitharsky e fazendo 
entrar Rui Filipe e Jorge 
Couto. 

O FC Porto passou a 
jogar corn Semedo na es- 
querda e Kostadinov no 

centro do terreno, ficando 
em campo dois “trincos” e 
dois “centrais” para se “pro- 
téger” de um ataque maltês 
que nunca existiu ao longo 
da partida. 

Mesmo assim, os 
“azuis e brancos” acabari- 
am por chegar ao 2-0, que 
séria o resultado final do 
encontro, por intermédio de 
Semedo, aos 77 minutos, 
que ocorreu de cabeça a uma 
bola centrada por Rui Jor- 
ge. 

Até ao final do encon- 

Joel Danaia 
tro, os “azuis e brancos” 
dispuseram de mais algu- 
mas oportunidades de golo, 
nâo concretizadas por 
Kostadinov e Tôni. 

A actuaçâo do ârbitro 
luxemburguês Roger 
Philippi esteve regular, nâo 
interferindo no resultado. 

BENFICA, 1 - KATOWICE, 0 
Um golo de Rui 

Àguas, aos 87 minutos, deu 
ao Benfica uma diffcil vitô- 
ria sobre os polacos do 
Katowice (1-0), na primeira 
“Mâo” da primeira elimi- 
natôria da Taça das Taças 
de Futebol, no Estâdio da 
Luz, em Lisboa. 

O tento apontado de 
cabeça por Rui Àguas, 
quando Jâ poucos acredita- 
vam na vitôria “encarnada”, 
nâo permite ao Benfica uma 
viagem descansada até à 
Polônia para o encontro da 
segunda “Mâo”, a disputar 
no prôximo dia 29. 

A équipa treinada por 

Antônio Oliveira (“Tôni”) 
esteve longe de convencer 
os poucos adeptos que se 
deslocaram à Luz, exibin- 
do uma confrangedora in- 
capacidade no capftulo do 
remate. 

O Katowice surpre- 
endeu, corn Wolny e Kucz a 
criarem problemas à defesa 
do Benfica, que acabou por 
ter no médio Vitor Paneira 
0 seu principal protagonis- 
ta, ao tirar a bola claramen- 
te de dentro da baliza, num 
pontapé de canto directo 
marcado por Kucz, 

Mas, apesar de a bola 
ter entrado na baliza de 

Neno, 0 ârbitro nâo enten- 
deu as justas reclamaçôes 
da équipa polaca. 

Vitor Paneira jâ nâo 
esteve tâo bem a atacar, 
permitindo a defesa do 
guarda-redes Jojko, a “fi- 
gura” da partida, em duas 
ocasiôes em que apareceu 
isolado, ainda nos primei- 
ros 45 minutos. 

Aos 23 minutos, o 
“golpe de vista” ia traindo 
Neno, que viu Maciejewski 
acertar um “tiro” na barra 
da sua baliza, num livre di- 
recto que terâ constituido o 
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1785 ST. CLAIR AVE. WEST TORONTO 

Victor Model 

Liquidaçâo dos modelos de 93 
Descontos "Cash-Back" desde 

$500,00 até  

Financiamento desde 

1,9% a 7-9% 
Victor Maciel, um portuquês ao vosso dispôr 

WORIWIDE FREIGHT FOR\ÂARDING 

INDUSTRIAL * COMMERCIAL * RESIDENTIAL 

20 ANOS 
DE EXPERIÊNCIA 
ENVIAMOS PARA TODO 

O MUNDO CONTENTORES: 
PORTUGAL Continental 

Açores Madeira 
ANGOLA 

MOÇAMBIQUE ETC. 

contacte: RENO DI GIORGIO 

2696 St. Clair Ave. W. Tel.(416) 762-2861 
Toronto, Ont. M6N 1M2 Fax 769-0586 

EXPORT IMPORT 

WORUIWIDB 
G & R Attard 

110/220 VOLTS APPLIANCES & ELECTRONICS 
™-76W)631 ^«76W)586 

WHOLESALE ' BETAIL 

AGORA NOVA 
LOCALIDADE. 

TODAS AS MARCAS 
TVs c VCRs Produtos 

de Audiçao, electodoméstlcos 
para sua casa. 

Bqulpamentos computarizados. 
^ulpamentos para negôcios 

tudo para Ugaçoes eletronlcas. 

Receberd urrxa cossete Grdtls 
œm este anüncio 

2696 St. Clair Ave. W. Tel.(416) 769-0631 
Toronto, Ont. M6N 1M2 Fax 769-0586 
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momento de maior emoçâo 
da primeira parte, 

Outro momento de 
emoçâo aconteceu quando 
Joâo Pinto teve um pontapé 
de bicicleta, aos 37 minu- 
tos, ao quai Jojko se opôs 
corn uma das suas (muitas) 
defesas da tarde. 

BENFICA, 1 - KATOWICE, O 
No segundo tempo, o 

Benfica continuou a nâo ser 
capaz de fazer chegar a bola 
em condiçôes jogâveis aos 
sens avançados durante a 
primeira meia-hora, nâo se 
livrando das assobiadelas 
dos sôcios até as “pernas” 
dos jogadores polacos 

aguentarem. 
Corn 0 Katowice jâ 

remetido à defensiva, o 
Benfica arrancou entâo para 
um “Pressing” final, que, 
nâo fora o golo de Rui 
Àguas, se saldaria num fes- 
tival de oportunidades per- 
didas, corn Jojko a defen- 

der os “tiros” de Paneira e 
Rui Costa, enquanto Isaias 
insistia em ramatar para as 
“nuvens”, cada vez que a 
oportunidade surgiu. 

Aos 87 minutos, Rui 
Àguas, que havia entrado a 
substituir um Abel Xavier, 
antecipou-se a toda a de- 

fensiva contrâria e, de ca- 
beça atirou a bola para a 
baliza, depois de anterior- 
mente ter visto o ârbitro 
deixar passar em claro uma 
grande penalidade sobre si 
cometida. 

O tento do avançado 
“encarnado” é a vantagem 

que 0 Benfica leva na mala 
para a Polônia, para um jogo 
da segunda “Mâo” que se 
adivinha mais aberto por 
parte da turma polaca, obri- 
gada a recuperar as desvan- 
tagens trazidas de Lisboa, 
onde deixou boas indica- 
çôes. 

KOCAELISPOR, 0 - SPORTING, 0 
O Sporting viveu mo- 

mentos de sobressalto ao 
longo da primeira parte, 
mas empatou 0-0 corn o 
Kocaelispor no Estâdio 
Municipal de Izmit, na Tur- 
quia, na primeira “Mâo” da 
eliminatôria inaugural da 
Taça UEFA, em Futebol, 

Apoiado 
entuasticamente pelas es- 
cassas 8000 pessoasque as- 
sistiram ao encontro, o 
Kocaelispor, que cumpre a 
sua estreia nas taças 

europeias, “cilindrou” por 
completo 0 meio-campo do 
Sporting durante a primei- 
ra parte e criou vârias oca- 
siôes de muito perigo junto 
à baliza “leonina”. 

Para além da 
“Avalanche” turca, o guar- 
da-redes do Sporting, 
Costinha, que cumpre 20 
anos na prôxima quarta-fei- 
ra, acusou a responsabili- 
dade da sua estreia 
“europeia” nos minutos ini- 
ciais, quando largou, por 

duas vezes, a bola para a 
sua frente, colocando-a à 
mercê dos avançados con- 
trârios. 

Ao longo dos primei- 
ros 45 minutos, os médios 
lisboetas nunca se entende- 
ram corn a velocidade im-' 
primida pelos turcos: per- 
deram quase sempre nas 
jogadas de antecipaçâo, 
além de nâo terem conse- 
guido responder ao futebol 
de primeiro toque e à pres- 
sâo exercida pelo 

OISCOTECA 

S4BOR LATINO 
Venha conhecer homens e mulheres latinos. 
Este é um perfeito lugar para aprender como se 
dança. 

S A J.S A, CUMBIA, MERENGUE,ETC 
Abertos de quinta-feira a domingo 

, corn espectâculos. 
Liçôes de dança, Sextas e Sâbados às 7:30 PM 

Para réservas 
1386 St. Clair Avenue West, Toronto - Tel.: 652-6553 

Significa 
bonspreços. 

Seja o que for que voeê procura, encontrarâ no 7-Eleven. 
Desde um aperitivo à meia noite ou um refrescante Super Big 
Gulp até ao nosso café feito na altura para começar bem o seu 

dia, venha ao 7-Eleven — E agora 7-Eleven tem excelentes 
preços nos sens produtos favoritos. 

Venha ao 
7-Eleven 

e expérimente 
o nosso café 
feito na hora 

e sempre 
fresco 

Dundas Street West 

Kocaelispor. 
Para complicar ainda 

mais a tarefa dos pupilos 
do inglês Bobby Robson, 
Krassimir Balacov, o “cé- 
rebro” da équipa, foi prati- 
camente anulado pela mar- 
caçâo movida pelo eficaz 
Ibrahim. Corn o internacio- 
nal bulgaro “desactivado”, 
0 Sporting ficou sem poder 
contar corn o seu jogador 
mais criativo na construçâo 
de lançes de ataque. 

Talvez por isso, o pri- 
meiro remate dos “leôes” 
apenas surgiu aos 34 minu- 
tos, um “tiro” de Pacheco 
ao lado na sequêneia de um 
livre apontado na direita, e 
0 Sporting sô voltou a criar 
algum perigo aos 45 minu- 
tos, quando ganhou um can- 
to, que, no entanto, jâ nâo 
séria marcado por o ârbitro 
ter dado por terminada a 
primeira parte. 

Pelo meio ficaram très 
jogadas perigosas do 
Kocaelispor: doisperigosos 
remates de cabeça, por 
Turban, aos 16 minutos, e 
Saffet, aos 38, e um livre 
indirecte à entrada da pe- 
quena ârea mal assinalado 
pelo ucraniano Vladimir 
Pianikh, que Saffet desper- 
diçou corn um remate mui- 
to torto. 

O Sporting acabou, no 
entanto, por equilibrar a 
partida na segunda parte, 
muito por culpa da subida 
de rendimento do seu meio- 
campo - principalmente a 
partir da troca de Pacheco 
por Filipe, aos 54 minutos - 
e da esperada quebra ffsica 
sofrida pelos turcos. 

Cherbakov, aos 47 
minutos, Pacheco, aos 48, e 
Cadete, aos 65, surgiram em 
boa posiçâo para atirarem 
corn êxito às redes do 
bôsnio Omerovic, mas ne- 
nhum deles nâo conseguiu 
acertar corn a baliza, o mes- 
mo sucedendo corn Saffet, 
aos 69, que perdeu o ângulo 
de remate jâ na ârea 
sportinguista e atirou mui- 
to alto. 

O jogo - em que o âr- 
bitro nâo mostrou qualquer 
cartâo e sô errou na marca- 
çâo do livre indirecte na 
ârea do Sporting, por ale- 
gado atraso irregular de 
Carlos Jorge a Costinha - 
terminou da mesma forma 
como fora concluida a pri- 
meira parte: corn um ponta- 
pé de canto a favor dos lis- 
boetas que jâ nâo séria mar- 
cado por falta de tempo. 

RESULTADOS EUROPEUS 
FC Porto, 2  Floriana, 0 
Benfica, 1 - Katowice, 0 
Union Sportive, 0 - Boavista, 1 
Royal Antuérpia, 2 -Marftimo, 0 
Kocaelispor, 0 Sporting, 0 

\ Um vinho 
de 

qualidade 
começa 
corn os 

melhores 
sumos de 

uva. 
Começa 

corn 
mosto para 

vinho da 

100% 
GARANTIDO 

Visite-nos e veja 
a nossa variedade 

MAIS DE 

VARIEDADES 
EMARMAZÉM 

♦Alicante 
♦Moscatel 
♦Zinfandel 
♦Palomino 
♦Chabris 
♦Etc... 

Oferecemos um tambor plâstico 
por cada 35 galôes de mosto 

Contacte Peter Lazaro 

Distribuiçào gratufta ao domicilio acima de 25 galôes 

Aberto 7 dias 
por semana 

durante a época 
de fazer vinho 

500 South Service Road, Mississauga 
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CRIME STOPPERS 
ASSALTO À MÂO ARMADA 

CONVENIENCE STORE 
1001 SANDHURST CIRCLE 

SCARBOROUGH 

RELATÔRIO INDICA QUE OS IDOSOS 
NATIVOS ESTÂO A ENFRENTAR 

^ DIFICULDADES IMERECIDAS ^ 

Esta semana o Crime 
Stoppers e os detectives da 
Brigada de Assaltos vêm 
pedir a ajuda do pûblico a 
fim de identificarem o ban- 
dido armado que assaltou o 
empregado de um 
convenience store no 1001 
Sandhurst Circle em 
Scarborough na tarde de 
Terça-feira, dia 3 de Agos- 
to de 1993. 

Cerca das 18h45, o 
suspeito entrou na loja, 
aproximou-se do balcâo da 
frente e pediu um maço de 
cigarros ao empregado. A 
vftima virou-se para trâs e 
tirou um maço de cigarros 
da prateleira. Quando esta 
se virou e colocou o maço 
no balcâo o suspeito apon- 
tou-lhe uma navalha corn 
uma lamina de 4 polegadas 
e exigiu-lhe que abrisse a 
caixa registadora. O sus- 
peito debruçou-se entâo 
sobre o balcâo e retirou o 

dinheiro da gaveta apôs o 
que saiu imediatamente da 
loja em direcçâo a oeste. 

O assalto foi filmado 
pela mâquina de filmar da 
loja. O suspeito é branco, 
corn aspecto sujo, cerca de 
28 a 30 anos de idade, 6 pés 
de altura e cerca de 190 a 
200 libras. Usava barba e 
bigode e tinha cabelos cas- 
tanhos compridos corn 
"rabo de cavalo". Na altura 
vestia uma camisa aos qua- 
drados vermelhos e manga 
comprida arregaçada, cal- 
ças de ganga muito velhas e 
rasgadas, sapatos escuros, 
chapéu de basebol e ôculos 
de sol. O suspeito estava 
ainda armado corn uma na- 
valha corn cabo castanho 
claro. 

Se tiver alguma infor- 
maçâo sobre este assalto or 
qualquer outro crime sério 
contacte Crime Stoppers. 

Se reconhece a des- 
criçâo do suspeito, contacte 
Crime Stoppers. Se a sua 
informaçâo os levar a efectuar 
umaprisào poderâreceber uma 
recompensa que poderâ ir até 
$1.500,00. 

As pessoas que tele- 
fonarem nâo necessitam iden- 
tifîcar-se nem testemunhar em 
tribunal e podemos receber a 
sua chamada em mais de 140 
Imguas. Telefone para Crime 
Stoppers através da linha 
gratuita 1-800-387-8477 ou, 
na regiâo de Toronto, 222- 
T.LP.S. 

O dinheiro utilizado para 
as recompensas é angariado 
através de donatives que pode 
descontar no seu imposto de 
rendimento (income tax). Os 
cheques de donatives podem 
ser enviados para: 
Toronto and R^onal Crime 
Stoppers 
P.O. Box 993, Station ‘T” 
Toronto, Ontario M4Y 2N9 

ASSINE 
0 JORNAL GARANTA A SUA COPIA 

TOOAS AS SEMANAS 538-1788 

(Canadian Scene) - A po- 
breza é uma realidade para 
muitos idosos natives no 
Ontârio, tal como acontece 
no reste do Canadâ. 

Um relatôrio elabora- 
do pelo Conselho Consulti- 
ve do Ontârio para os Ido- 
sos para o Ministério da 
Cidadania do Ontârio révé- 
la as tristes condiçôes em 
que os idosos natives vi- 
vem. O relatôrio, intitulado 
Denied Too Long é basea- 
do num estudo efectuado ao 
longo de um ano pelo con- 
selho. Mais de 200 idosos 
natives espalhados pelo 
Ontârio foram entrevistados 
pormenorizadamente. As 
entrevistas foram suple- 
mentadas por um questio- 
nârio enviado às comuni- 
dades da Primeira Naçâo. 
(“Primeira Naçâo” é um ter- 
me utilizado para descre- 
ver um grupo de fndios ou 
uma comunidade reconhe- 
cida pelo governo federal e 
para a quai foi estipulado 
terreno e dinheiro). 

O relatôrio de 94 pâ- 
ginas tem uma linguagem 
Clara e fâcil de compreen- 
der. Déclara que muitos 
idosos natives têm um ren- 
dimento insuficiente para a 

sua subsistência; que vi- 
vem em habitaçôes abaixo 
dos padrôes normais; que 
recebem fracos cuidados de 
saûde; que têm um nûmero 
limitado de serviços comu- 
nitârios ao seu dispôr; que, 
quando a sua saûde é débil, 
nâo têm outra alternativa 
que dar entrada em lares, 
longe das suas comunida- 
des. 

O présidente do con- 
selho, Bill Hughes, diz no 
seu relatôrio que, em duas 
décadas de aconselhamento 
ao governo do Ontârio so- 
bre as questôes dos idosos, 
nenhuma “foi tâo premen- 
te, nenhuma foi tâo grave 
como as identificadas neste 
relatôrio”. 

Segundo o relatôrio, 
a habitaçâo inferior aos pa- 
drôes normais é frequente- 
mente a regra e nâo excep- 
çâo nas réservas do Ontârio. 
Umidosoperguntou: “Que 
farei quando jâ nâo puder 
cortar lenha ou ir buscar 
âgua?”. 

O relatôrio também 
realça os diabetes como 
sendo “a maior preocupa- 
çâo da saûde nos idosos da 
Primeira Naçâo.” Segundo 
as estimativas no Sul do 

Ontârio entre 40 a 50 por 
cento do povo nativo corn 
mais de 45 anos de idade 
sofre de diabetes. Um ido- 
so nativo informou o con- 
selho consultivo que os dia- 
betes tinha sido a causa do 
perecimento de quase toda 
a sua famflia. “Os meus 
irmâos e duas irmâs pere- 
ceram. A minha avô e a 
minha mâe também eram 
diabéticas”, informa Ray- 
mond Bruyere da primeira 
Naçâo Couchiching do No- 
roeste. 

Alguns dos comentâ- 
rios mais emocionantes do 
relatôrio referem-se a cui- 
dados de saûde a longo pra- 
zo: “Quando os idosos vâo 
para um lar, vâo para ficar 
até morrerem. Depois, vem 
0 caixâo.” Das 128 Primei- 
ras Naçôes do Ontârio, ape- 
nas très têm lares corn cui- 
dados crônicos e somente 
algumas têm lares para ido- 
sos corn cuidados durante 
24 horas. 

No relatôrio sâo fei- 
tas trinta e cinco recomen- 
daçôes pelo conselho con- 
sultivo; algumas sâo 
digidas ao governo federal 
e outras ao governo do 
Ontârio. 

Agora no 155-A da Augusta Avenue em Toronto, voeê 
tem um novo ponto de encontre para se reunir corn os 
seus amigos e passar uns momentos agradâveis. 

BREVEMENTE 
GRANDIOSO TORNEIO DE 

•SNOOKER’ 
E 

SUECA 
Faça-nos uma visita ou telefone-nos 

para informaçôes mais detalhadas 

GRANDE VARIEDADE DE PETISCOS 

Oferecemos petiscos na compra de cerveja 

T.V. SATÉLITE COM ÉCRAN GIGANTE 

S593-9408 

BILHARES E MUITO MAIS 

I55-A Augusta Avenue, Toronto 

MM CRESCE, CRESCE, C'^^^jS t ■ F,,, 

...SEM NUNCA PARAR 
Agora com dois salôes para melhor o servir. O jâ conhecido 
smao no 325 Weston Road, Unit B2, e agora o grandioso 
Showroom” na ümt B4. Nâo perça a oportunidade e veja 

tudo^o que hâ de mais belo em material para dar a mais bêla 
aparencia ao seu châo. 

SALÀO DE EXPOSIÇÔES - SHOWROOM 

Os mais baixos preços em: 
- Æz.ulejos - Mosaicos - Mârmore - 

- Mudeira - Vinyl - 
Vendus ao desbarato Venha ver para crer 
325 Weston Road, Unit B2 e B4, Toronto 

Telefone: 762-0672 e 766-4614 
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Uma das maiores 
casas de confecçôes 
em cabedal e peles 
na Comunidade [j 

Bill Qiaouris 

Vcndcmos cabcdal a prcço de Armazem 
dircctamcntc a outras Fâbricaa para fa^cr 
a sua propria toupa de cabcdal 

192 SPADINA AVE 

0 ( r mil de û ri ed a de de 
roupds para coda a famili^ 
ïmponadoreji fabricame?i> \ 
corn vendû<s por grosso e a 

1 rcralho- 
IjTmbailtos feitos por ^ 
iLmcdida, S. 

PAPA RECOMENDA CINCO VITIM AS 
AOS PADRES 

ESPIRITO DE POBREZA 
INOCENTES 

Por Fernanda Leitào 
Sol Português 

O Papa Joào Paulo II, 
nascido e criado na Polônia, 
sofreu todas as agruras de 
quem teve de enfrentar a 
Segunda Guerra Mundial e, 
depois, a longa ditadura 
comunista. Todaavidafoi 
pobre e as riquezas do 
Vaticano nâo o atraem por- 
que, de seu natural, é mo- 
deste e desapegado dos bens 
do mundo. Como deve ser 
toda a pessoa de Deus. 

Recentemente, numa 
das audiências gérais das 
quartas-feiras, o Papa pe- 
diu a todos os cristâos, e 
aos padres em particular, 
que respeitem o “espfrito 
de pobreza” que vem no 

evangelho, sem que corn 
isso tenham de ser dema- 
siado “radicals”. 

“Isso nâo quer dizer 
que é precise observar uma 
pobreza radical e renunciar 
à propriedade, ou mesmo 
que é precise abolir esse 
direito do homem” - afir- 
mou Joâo Paulo II. Epros- 
seguiu: 

“Jesus nâo proibiu os 
apôstolos de aceitarem os 
bens necessârios para vi- 
ver”. 

Tomando como teste- 
munho os evangelhos, o 
Sumo Pontffice explicitou: 
“Nâo se pode dizer que Jé- 
sus vivia na miséria”. Mas 
logo de seguida lembrou 
que as “funçôes eclesiâsti- 
cas nâo podem tornar-se 
para os padres um meio de 

enriquecimento pessoal ou 
servirem para enriquecer as 
suas famflias”. 

Joâo Paulo II disse 
que os padres devem “evi- 
tar cobiçar riquezas e abs- 
ter-se de qualquer forma de 
comércio”. 

Quanto à presença de 
padres no mundo do traba- 
Iho, o Papa afirmou que as 
autoridades eclesiâsticas 
devem fazer o possfvel para 
que os sacerdotes sejam 
“cases excepeionais”. E 
sublinhou que “é precise 
nâo esquecer que os padres 
que se dedicam a activida- 
des profanas arriscam-se a 
reduzir o seu ministério a 
um papel secundârio ou 
mesmo a distanciar-se da 
sua missâo”. 

WASHINGTON SOLICITA AOS NORTE- 
AMERICANOS QUE SUSPENDAM 
TODAS AS VIAGENS À SOMALIA 

Washington - Os Es- 
tados Unidos solicitaram 
aos cidadâos norte-ameri- 
canos para nâo viajarem 
para a Somâlia e apelaram 
âqueles que lâ se encontram 
para evitarem a cidade de 
Mogadiscio, onde podem 
ser feitos reféns pelos ho- 
mens do general Aidid. 

Num comunicado, o 
departamento de estado in- 
dica que “obteve informa- 
çôes segundo as quais o “se- 
nhor da guerra na Somâlia, 

Mohamed Farah Aidid, or- 
denou às suas milicias que, 
se ele for capturado (pelas 
forças da ONU), façam re- 
féns entre os cidadâos nor- 
te-americanos. 

O Departamento de 
Estado pediu aos norte- 
americanos que adiem to- 
das as viagens àquele pafs 
africano. 

Très soldados norte- 
americanos ficaram feridos 
durante os violentos con- 
frontos que segunda-feira 

eclodiram no sul de 
Mogadiscio, opondo os ho- 
mens do General Aidid a 
200 soldados da força de 
intervençâo râpida norte- 
americana, apoiadapor seis 
helicôpteros “Cobra”. 

Quarta-feira, uma 
multidâo furiosa de 
somalianos apedrejou sol- 
dados paquistaneses da ope- 
raçâo da ONU na Somâlia 
(ONUSOM), em dois quar- 
téis de Mogasdicio. 

^oooooooooooooooooopc 

Por Idalina da Silva 
Sol Português 

Ao longo da estrada o 
destine cruel esperava pe- 
las suas prôximas vitimas. 
Usando todos os factores 
possiveis para roubar de 
uma forma trâgica e obscu- 
ra, as presas mais fâceis. 

O casai Melo e 
Antônio de Freitas, por iro- 
nia do destine todos da Ilha 
Terceira, seriamessas vlti- 
mas. Nâo s6 é de lastimar a 
perça das suas vidas ainda 
jovens, como a situaçâo em 
que ficaram os cinco orfaos. 
Très filhos do casai Melo e 
dois do Antônio de Freitas. 
Uns ficaram sem pai e mâe, 
outros ficaram sem pai. Uns 
viviam corn ambos os pais, 
os outros dois s6 corn a mâe, 
às esmolas do Sistema So- 
cial, desde a separaçâo de 
seus pais. 

Serâ que estas cinco 
crianças, também elas vlti- 
mas do destine têm a culpa 
desta inesperada tragédia? 

Logicamente que nâo ! 
Porque razâo entâo, se 

estâ a priviligiar très cri- 
anças, esquecendo as ou- 
tras duas? Serâ que, como 
humanos e Cristâos nâo te- 
rnes 0 dever de pelo menos 
tentar distribuir de uma for- 
ma CRISTÀ as nossas con- 
tribuiçôes a estas cinco cri- 
anças? 

Logicamente que sim! 
Outra aeçâo nâo séria espe- 

rada desta comunidade que, 
tem aberto os seus coraçôes 
da forma mais humana, em 
mementos de tragédia. 

Festas de 
beneficiência quantas mais 
melhor e, louvados sejam 
todos os responsâveis pelas 
mesmas e, os que nelas par- 
ticipam. Aqui nâo estâ em 
causa quem ficou corn a mâe 
ou quem ficou sem ambos 
os pais. 

Aqui hâ a justa causa 
de ajudar CINCO VITIM AS 
INOCENTES TODAS 
ELAS CRIANÇAS COM 
AS MESMAS NECESSI- 
DADES HUMANAS E 
MATERIAIS. 

Tristemente sabemos 
que infelizmente hâ très cri- 
anças sem apoio e carinho 
dos pais, no entante as mes- 
mas tèm sido ajudadas pela 
Comunidade, que, corn a 
euforia de participar em fes- 
tas de beneficiência e, mais 
uma vez louvados sejam 
todos, se esqueceram de 
duas tristes e infelizes cri- 
anças que também por cru- 
eldade do destine, tal como 
as outras,sâovItimas de uma 
lamentâvel situaçâo. 

Somos uma Comuni- 
dade de crença Cristâ, pron- 
tos a dar mesmo o que por 
vezes nos pode fazer falta 
e, se a memôria nâo me fal- 
ta, quando eu era criança, 
na escola da Catequese foi- 
me ensinado por représen- 
tantes da Santa Igreja Catô- 

lica, os mesmos que nos 
ensinam a perdoar aos ou- 
tros como nôs queremos ser 
perdoados, que TODOS 
NÔS SOMOS FILHOS DE 
DEUS. Se este é o caso,se 
todos somos filhos de Deus, 
porque razâo se estâ a tratar 
os filhos de Antônio de 
Freitas como se eles nâo 
fizessem parte DA 
FAMILIA DE DEUS? Serâ 
que estas duas crianças sen- 
do filhos do Antônio de 
Freitas sâo culpados desta , 
triste e desoladora situaçâo? 

Hâ quem diga que elas 
nâo merecem ajuda por cau- 
sa da aeçâo irresponsâvel 
do seu pai! 

Pelo amor de Deus 
onde estâ a Comunidade que 
se professa? Que culpa têm 
estas duas crianças dos er- 
ros cometidos pelo seu pai? 
Sâo eles ou nâo filhos de 
Deus? 

Claro que sim, por 
isso devia-se agir com 
mais humanidade e justiça. 

A FÉ e a ESPERAN- 
ÇA nosilumina, dizopovo! 
E eu fico esperançada que 
justiça serâ feita em nome 
de DEUS. 

BEM 

INFORMADO,..! 

MECANICO DENTISTA 
Denture Therapy Clinic 

Douglas Shortt, D.T. 

Plaças Dentarias/Dentaduras 
Nâo paga os custos do laboratôrio nem GST 

® 519-740-6740 

38 Grdtïd Avenue South, CAMBRIDGE 

tlA^Ï 

JOCOOOOOOOOOOOOOOOpOO 

Confie na experiência e profissionalismo de Sol Português 
Agora corn uma vasta gama de serviços. Eis alguns exemples: 

Cm^ICZLLOS 
‘ ^ DATILOGRAFIA 

TRADUÇÔES 

SERVICO DE 

JORNAIS 

IQPQ9TÏP9P£ 
LOGOS POSTERS ENVED 

CARTÔES DE VISITA E NEGÔCIOS 

^ANFLETOS/FQLHETQ^_CARTA$ 

J 1282 Dundas Street West, Toronto — Tel: 538-1788 

^ f 
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MAIS UMA RAZAO 
PARA COMPRAR 

A SUA CASA 
Com a continuaçâo da falta de confiança na nossa economia e nos 

empregos, as pessoas têm eliminado o pensamento de comprar casa ou 
estâo à espera de que as coisas melhorem. 

É por esta razâo que agora se pode comprar um seguro de casa que cubra os pagamentos 
da hipotéca pelo periodo de um ano; isto se as pessoas perderem o trabalho ou forem 
dispensadas do mesmo. Os pagamentos incluidos sâo: hipotécas, taxas de casa, certes seguros 
de vida corn o mâximo até $2,500 por mês. 

O custo é de $4.85 por cada $100.00 do total da sua hipotéca. Por exemple: se os seus 
pagamentos forem de $1.200,00 por mês, o custo séria $5.20 por mês ou $698.40 por ano. 

Para mais informaçôes podem telefonar 1-800-665-5511. 
Eis mais uma boa razâo para comprar a sua prôpria casa. 

Para mais informaçôes contactem Paula (Pereira) Ferguson através do 793-4902 

Saldo termina a 
TINTAS DE LATEX 
Ma rca Beaver 
- Seca rapide 
- lavâvel e facil de limpar 
- em branco e prôprio para misturar 
527/932417 

16 
99 

Reg. 
17.W 

ISOLAMENTO 
esponja rigide 
-R3.7 4'x8'xl" 
282/628448 

- R 5.5 4'x 8'x 1 
282/628457 

R 7.4 4'x 8'x 2" 
282/628466 

Folha 

1/2" Folha 

Folha 

de Setembro 1993 
SERRA DE MESA 
10" 
- mtor forte de 13 ampères 
- mesa de aluminio resistente e barreira de 
protecçôo transparente *Diii7on 
- lamina de 10" e chaves 
162/847675 INCRIVEL 

DRYWALL ^ «99 
4'x 8'x 1/2" ^ 
290/625502 ^ 

FITA PARA DRYWALL 
- rede auto adesiva 
- rolo de 2"x250' 
291/967967 

Folha 

7' 

>99 
Cada 

ESCADOTE 
em madeira 6' 
- reforçado para mais fortaleza 
- prateleira ^ «99 
540/566403 ^ J '' 

Conjgnto de 
ARMARIOS DE COZINHA 
- acabamento em branco luzidio 
- pronta a monter 

conjunto 

3 
MISnJRA DE CIMENTO 
- ideal para colocar postes 
- saco de 30 kg. 
362/625682 

CHÀO DE MADEIRA 
em carvalho 
- fâcil de Instalar e color 
- coda embalagem cobre 10 pés^ 

.99 

•49 
Cada 

19 
>99 
Reg. 
24.99 

TRINCHASDEPINTAR 
3 peças 
- para pequenos acabamentos 
592/928824 

TRINCHA ANGULAR 
em esponja 
- para pequenos acabamentos 
592/885925 

COLA ADESIVA 
- 3.75 L. 
660/454709 19 Cada 

-.79 
1 ^ 

PUXADORES 
para as portas 
- acabamento em latôo antigo 

79 
c. 
Reg. 
.99c. 

MASSA PARA PAREDES 
Drywall 
- pronta a user 
- balde de 7 kg. 
291/356169 

CANDEEIRO DE EXTERIOR 
- em aluminio 
- vidro transparente 
- em branco ou preto 
320/576499 

desde 9 
latâo antigo ou or 

24 

riihante 

>99 
Reg. 
44.W 

5 •49 
balde 

HUMIDIFICADOR 
para mâquina de aquecimento 
- painel frontal levediço para fâcil 
manutençôo ^ —, 
- évapora até 801. de àgua/dia B A 
771-800645 

FITA MÉTRICA 'W « 
25'ou8mxl" AA 'fg 
- caixa resistente aos impactos 
142/501501 

PAINEIS DE TECTO 
2'x4' 
- vinil branco fléxivel 
- vârios padrôes 
351/957699 3 

>29 
Cada 

.99 
Reg. 
79.W 

TELHAS-20 ANOS 
- fitas adesivas activadas por color para uma 
aplicaçôo duradora 
- em varias cores 
260/427796 Rolo 

FIO DE COBRE 
14/2 NMD-90 
- para uso em casa 
- rolo de 50 m. 18 

.99 
Reg. 
21 .W 

Bloor Bodv< 
2“o6“... 8h00-21h00 
Sab...8h00- 18h00 

Dom... llhOO- 17h00 
1319 Bloor St. West 

&r LumbGr 

533-9461 

ELOGIADO POR 
CARDEAIS E TEÔLOGOS 

O NOVO LIVRO DO PROF. PLINIO 
CORRÊA DE OLIVEIRA 

Num mundo que se 
debate, confuso, diante da 
falta de lideranças, em que 
as sociedades sâo assalta- 
das por repetidos escan- 
dalos morals e politicos, e 
sentem-se cada vez mais 
como navios à dériva em 
meio a crises sem fim, o 
prof. Plinio Corrêa de Oli- 
veira, defensor incansâvel 
da ordem cristâ, lança uma 
obra que começa a desper- 
tar novos ânimos e novas 
esperanças nos sectores 
mais sadios do Ocidente: 
“Nobreza e elites tradicio- 
nais anâlogas, nas alocu- 
çôes de Pio XII ao 
Patriciado e à Nobreza ro- 
mana”. 

O Principe D.Luiz de 
Orleans e Bragança, Chefe 
da Casa Imperial do Brasil, 
começa seu prefâcio para a 
ediçâo portuguesa dessa 
obra corn as seguintes pala- 
vras: 

“Como um rochedo na 
ponta de um promontôrio 
batido pelas ondas, a no- 
breza tem sofrido, a partir 
da Revoluçâo Francesa, su- 
cessivos ataques. Quasepor 
toda a parte, tiraram-lhe o 
poder politico. Em gérai as 
leis negam-lhe qualquer di- 
reito especifico, que nâo 
seja 0 mero uso da titulatura 
e do nome tradicionais. O 
movimento gérai da econo- 
mia e das finanças fez con- 
vergir para outras mâos a 
riqueza torrencial que er- 
gueu ao pinâculo o capita- 
lismo, e corn a quai o jet-set 
procura deitar as suas luzes 
- ou antes fazer brilhar as 
suas lantejoulas - por toda a 

parte”. 
As ondas da difama- 

çâo e da calûnia nâo conse- 
guiram, contudo, apagar da 
memôria dos povos o lastro 
de honestidade, de abnega- 
çâo e de sacrificio que o 
termo comporta. Pois ainda 
hoje, usa dizer-se de alguém 
que é uma “aima nobre”, ou 
que teve uma “atitude no- 
bre”, équivale a dizer que 
tal pessoa nâo se identifica 
corn 0 egolsmo, a medio- 
cridade, ou a idolatria do 
dinheiro ou do prazer. 

Aos golpes desferidos 
pela Revoluçâo Francesa 
seguiu-se a revoluçâo in- 
dustrial e 0 capitalismo, 
provocando um desloca- 
mento formidâvel nos mo- 
delos da sociedade: as 
atividades que outrera con- 
feriam riqueza e prestigio 
passaram para segundo pia- 
no, e as novas, sobretudo 
financeiras e comerciais, 
passaram para o primeiro 
piano. 

Como consequêneia 
disse, comenta o prof.Plinio 
Corrêa de Oliveira, “a no- 
breza, corn todo 0 seu 
inapreciâvel cabedal de 
principles, de tradiçôes, de 
estilos de vida e de manei- 
ras de ser, perdeu em mul- 
tos lugares boa parte de sua 
influência, a quai ficou fa- 
zendo cruel falta a outras 
camadas socials, que pas- 
saram a viver sob o influxo 
desajeitado, e às vezes até 
caricato, do “nouveauri- 
chismo”. 

“Pio XII - continua o 
ilustre autor - conclama a 

Pagina 20 

Hunter 

62 Nassau Street, Toronto Tel.; 596-1566 

o> 
Q iifflO) Estaçâo de Radio 

em FM 
através dos seguintes cabos de TV. 

MaeLcan Hunier - 90.S 
Graham Cable - 97.3 

Searbereugh Cable - G8.S 
14 Horas ao serviço do RAdio Ouvinte! 

A estaçâo de Ràdio Portuguesa 
com mais Noticias, Desportos, etc...! 

e ainda 

Todas as Quintas-feiras às 20h30 

PORTUGUESiSSI 
xiina. realLza.ça.o CPWA 
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Com este nome, tern a 
Provfncia mais um parque 
de divertimentos deveras 
intéressante. O seu acesso 
é bastante fâcil pois que se 
usa a auto-estrada 400, para 
O Norte e depois é seguir os 
sinais fâceispara se lâ che- 
gar. 

O parque de estacio- 
namento, bastante amplo, é 
pago, O que nâo é para ad- 
mirar, pois que é a norma. 
E O seu custo, é de seis dô- 
lares e meia, o que compa- 
rado corn outros parques, é 
relativamente baixo. 

Quanto à entrada, o 
preço varia. Hâ o preço 
paracrianças, atendendo às 
diversas idades. Quanto a 
adultos, também hâ diferen- 
ças, atendendo ao género 
de bilhete que se pretende, 
pois que os hâ que inclui 
todas as entradas nos diver- 
sos divertimentos e outro 
que dâ apenas ingresso. 

O primeiro, bastante 
elevado, enquanto que o 
segundo, mais acessfvel e 
mais se coadunando corn os 
“medrosos” que, como eu, 
apenas se divertem vendo 
os outros divertirem-se nos 
tais “divertimentos” de fa- 
zer O estômago vir até à 
boca. 

Os carrocéis, as mon- 
tanhas russas e muitos ou- 
tros mais estâo sempre re- 
pletos corn os tais audacio- 
sos. Dois hâ, que devem ser 
deveras assustadores. Tra- 
ta-se de um barco ou um 

de voltar atrâs dâ a volta 
compléta, e pelos gritos que 
se ouvem, fica-se sem sa- 
ber se estes sâo de aprecia- 
çâo ou de terror... As mon- 
tanhas russas, sâo outro 
martfrio desenhados para os 

tem uma particularidade 
muito boa, e que é o facto 
de ser desenhado especial- 
mente para a pequenada. 

Misturados corn di- 
vertimentos para “grandes”, 
O prédominante é para os 

na medida em que tudo se 
coaduna para que os peque- 
nos ( e porque nâo os gran- 
des também? ) se sintam 
bem num ambiente limpo, 
devidamente “observado e 
controlado” por quem de 
direito, onde tudo quanto 
nos é oferecido como es- 
pectâculo, foi devidamente 
planificado e encenado para 
um agrado gérai. 

Como sempre, existe 
a necessidade de tudo se 
preparar corn antecedência. 
Hâ sempre os “especiais” 
oferecidos, quer por esta- 
belecimentos comerciais 
quer pelos variados “recrea- 
tion clubs” da fâbrica ou 
escritôrio onde trabalha- 
mos. 

Oscildo Couto Sousa ' 

Sol Português 

Hâ que preparar esta 
ida ao WONDERLAND. 
Tirar proveito de um dia 
bem passade na companhia 
dos nossos filhos. Ao mes- 
mo tempo que, ao contrô- 
lât tanto quanto possfvel os 
gastos a ter corn esta visita 
a um local que nos agrada e 
diverte, deixarâ uma recor- 
daçâo indelével na mente 
dos mais pequenos, ainda 
nâo preparados para o “jogo 
da vida” e as maningânoias 
financeiras... 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc 

Os visitantes acorrem ao Wonderland a fim de apreciaream a sua beleza 

foguetâo, que começando 
por balançar como um ba- 
loiço regular, toma força e, 
um deles, pâra bem lâ em 
cima e volta para trâs em 
velocidade assustadora. 

O outro, O foguetâo, 
faz O mesmo, mas em vez 

jovens de coraçôes fortes. 
Os outros “jovens mais ido- 
sos”, também participam, 
mas muitos deles sem dese- 
jo de voltar. 

Este parque de diver- 
timentos, se bem que caro. 

MERCEARIA 

Proprietaria: 
Maria da Costa 

Frutas e Végétais sempre frescos 

ESPECIAIS TODAS AS SEMANAS 

Entrega gràtis ao domicfUo 

0 538-8113 
155 Dovercourt Road, Toronto 

“pequenos”. E estes sâo de- 
veras abondantes. Quer nos 
escorregas de âgua, na pis- 
cina, nos diversos carrocéis, 
no espectâculo dos golfi- 
nhos, no “pond” (lago), e 
muitos outros mais, nota-se 
uma preocupaçâo acentua- 
da para agradar aos peque- 
nos. 

E esse fim é atingido. 

I ArmazenlstascDistrlbuldorsdc: 
ENTERPRISES 

* ARTI60S DESPORTIYOS * BANDEIBAS 
* 6ALHABDETES * ATJTO-GOLANTES 

* CASSETES * DISCOS * BETISTAS 
CARTOES DE FEUCITAQOE^ 

*LIVR0S* 
Contacte: Daniel JSiTd. 
Tel: (416) 652-0014 
P.O.Box 898, Postal Station Q, Toronto. Ontario. M4T2P1‘ 

VIDENTE E CONSELHEIRA ESPIRITUAL 

Palma da Mâo, Cartas de Tarot 
c Bola de Cristal 

Ela far-lhe-â ver corn os sens prôprios olhos como se poderâ ver livre da dor e da 
doença. Aquilo que os seus olhos vêm o seu coraçâo acredita e ricarâ convencida de que 
esta é a pessoa que procurava para a ajudar. Lembre-se que ela é uma verdadeira 
vidente, dotada de poderes extraordinârios. Desde hâ muitos anos que ela tem vindo a 
reunir os separados e a salvar casamentos destroçados. Se esta infeliz, desencorajada ou 
aflita, eu poderei dizer-lhe o porquê. Se a ma sorte a persegue ou se aquele que ama 
mudou eu dir-lhe-ei a razâo. Dir-lhe-ei quais os seus amigos e os seus inimigos. 

Ajude-se a si propria 
Ganhe corajem e bom senso para visitai esta senhora dotada. 

Basta uma visita para a convencer dos seus grandes poderes espitiruais 

Situada na: 
Victoria Park 

e Sheppard 

DINHEIRO DEVOLVIDO 
caso nâo esteja satisfeita 

Para marcar uma consulta: 

492-1956 

iMPORTArKlR 
RXPORTADOR 

POETUGUESE SEA PRODUCTS CO. LTD. 
Propriedade de José Tâvora 

AœRA COM TRÈS M)CALIDABES 
PARA MEUSIOR O SERVER 

1625 St. Clair Avenue, Toronto - Telefbne: 6S6-1592 
8 Gladstone Avenue^ Tojonto - Telefone: 587-8410 

15 Jenet Avenue, Toronto - Telefone: 537-9687 

Os produtos mais frescos de Toronto a 

PREÇOS DE ARMAZEM 
Camarâo pànado / Pescada Tâvora 
Camarâo eozido / BacaUiau^ande 
Polvo Tâvora /^Hacalhau î'fe ^Hacalhau Ndruéga 

e outros grandes espials 
WÊÊÊjÊÊÊA^^m^ 

WÊ 
'V 

Especializados em Bacalhau seco e salgado 



16i 
Pagina Feminina 17 de Setembro de 1993 SOL 

portutguês 
Ntiii 

ENCONTROS COM A DECORAÇÂO 
Por Idalina da Silva 

Estamos a decorar a 
nossa sala e pintâmos as 
paredes de verde -ortelâ- 
pimenta. Gostariamos que 
a salaficâsse com um am- 
biente fresco e suave, mas 
nâo sabemos que cores de- 
vemos de usar para o mate- 
rial do sofâ, cadeiras, 
cortinados e carpete. 

Agradeciamos todas 
as sugestoes possiveis. 
Estamos fartos de escolher 
cores, mas nâo gostamos 
do que vimos. Jd pensâmos 
em pintar de novo as pare- 
des da sala, talvez de bran- 
co, assim, eliminaria todos 
estes problemas.O que 
acha? 

A.S. Toronto 

Para ter "inspiraçâo" 

de cores, a amiga leitora usando a cor branca como 
deve de olhar à volta do seu chave de decoraçâo. Se 
ambiente (e fora), para te- gosta da cor que usou para 
cidos de vârias cores e de- a sua sala, deve de usar as 
senhos, para objectes de suas energias criando um 
arte, posters e pintura, esquema e projecto que lhe 
carpetes e até quadros que 

de a ideia de arco-iris har- 
monioso. Deixe que o arco- 
iris sirva de decoradora, 
assim, repetindo as cores 
que goste e melhor fiquem 
na sua sala. 

Deve de usar quanti- 
dade grande de cores claras 
e pâlidas para que a sala 
obtenha um ar "limpo". 

Paraum "empurrâo de 
energia" use pequenas do- 

sesdecoresbrilhantes,escu- 
ras ou cores mais profun- 
das nas peças de mobflia, 
que voce queira identificar 
como as mais importantes. 

A Vossa Decoradora 

tenha nas outras divisbes 
da casa que, talvez combi- 
nem harmoniosamente corn 
a cor da parede da sua sala. 

Repintar as paredes da 
sala? De modo algum,a nâo 
ser, que a leitora esteja bem 
certa da sua nova nova ideia 
e quai o projecto a seguir. 

Por vezes as pessoas, 
têm medo de experimentar 
diferentes cores e, seguem 
a cor branca como cartâo de 
segurança. No entanto, 
também erros decorativos 
podem ser feitos, mesmo 

CULTNARTA 

Ingredientes: 
LULAS RECHEADAS 

1 kg de lulas e bata- 
tas. 

Recheio: 
50 grs de presunto, 1 

colher de margarina, 1 ce- 
bola, 1 tomate, 2 cenouras, 
1 gema de ovo, 50 grs de 
azeitonas, salsa, sal e pi- 
menta. 

<1^ 

enhora Stella 
Conselheira 

Psfquico-espiritual 
Ela dir-ihe>à o seu passade tal 

como foi, O présente tal como é, e 
O future tal como sera. 

Ela ajuda-o (a) a sair de 
quaisquer problemas que você 
tenha, sejam eles dûmes, inveja, 
mau olhado, amor, sorte, 
casamento, négociés, saüde, 
imaginaçâo, ou quaisquer outres 
problemas que você tenha. Se 
tiver algum problème, eu tenho a 
soluçâo para o mesmo. Posso 
trazer a felicidade que você tem 
andado a procura para o seu lar. 

Eu dar-lhe-ei très conselhos 
complètes que gostar. 

Leitura das palmes das mâos, 
psiquica, bola de cristal, sete dias 
por semana das 10a.m. às 8 p.m.. 

( 

Telefone hoje mesmo para mar< 
car um apontamento para o 
nümero 654-4959 

Tenha cuidado para nào 
inidar romance corn pessoa 
que jâ tem compromisse. 
Hà perigo de complicaçôes 
sérias. 

Precate-se contra aciden- 
tes. cortej ou queimaduras. 

Balança 
24/9 a 23/10 

Conhecerà uma pessoa 
que despertarà o seu in- 
teresse no campo sentimen- 
tal. Um segredo nâo deve 
ser revelado. 

Para afastar o perigo de 
complicaçôes, deve dar 
maior atençào à saüde. 

Toupo 
21/4 a 21/5 

Sera melhor esperar os 
acontecimentos e nâro tomar 
nenhuma decisào importan- 
te por enquanto. A vida sen- 
timental esta sob influências 
incertas. Nào abuse das 
suas forças, évité dormir 
tarde. 

Qémeos 
22/5 a 21/6 

Serà notada onde quer 
que và. Procure agir corn in- 
teligència, e poderâ acabar 
em casamento mais cedo 
do que possa-imaginer. 

Dé maior atençào aos pe- 
quenos problemas que sur- 
girem corn a saüde. 

Para o molho: 
3 tomates, 40 grs de 

margarina, 1 cebola, 1 ce- 
noura, 1 copo de vinho 
branco. 

Arranje as lulas e 
lave-as muito bem em vâri- 
as âguas. Escorra. 

Entretanto prepare o 
recheio: pique a cebola fina 
e aloure-a na margarina, 
junte 0 presunto, as cenou- 
ras e os tentâculos das lu- 
las, todos estes ingredien- 
tes cortados em bocadinhos. 
Adicione o tomate, a que 
previamente retirou as se- 
mentes e pele, e salsa pica- 
da, tempere corn sal e pi- 
menta, tape 0 tacho e deixe 
cozer em lume brando du- 
rante 5 minutes; retire do 
lume e junte a gema e as 
azeitonas descaroçadas. 

Prepare O molho: der- 
reta a margarina e quando 
esta estiver bem quente, 
junte a cebola, a cenoura e 
O tomate, tudo cortado em 
quadradinhos, tape o reci- 
piente e deixe cozer entre 5 
a 10 minutes. 

Encha o saco das lu- 
las corn O recheio e prenda 
a abertura corn um palito. 
Coloque-as no tacho onde 
tem O molho. Junte o vinho 

branco e o ramo de salsa. 
Tape 0 tacho e reduza 

O calor. Deixe cozer em 
lume brando durante cerca 
de 1 hora e 30 minutes. 

Retire as lulas para o 
prato onde irâo ser servidas 
e passe o molho por um 
passador. 

Deite o molho sobre 
as lulas, polvilhe corn salsa 
picada e sirva acompanha- 
das de batatas cozidas. 

FRASE DA SEMANA 

Apesar de a crise nâo ter férias, as férias é que nâo 
entram em crise. Acho que vou ao dicionârio ver nova- 
mente o significado de “férias” e de “crise”. Porque 
alguma coisa estâ erradaü! 

Afonso de Ribadouro 
(in A Ordem, Porto) 

Cost® 
CATERIN 

çcpvTrr» r»i 

do 
CATERING SERVICES 

SERVIÇO DE B ANQUETES 

Os mais modemos em 
casamentos, baptizados, 
aniversârios e outros 
banquetes 

Toda a confecçâo 
a cargo do 
profissional corn 
longos anos de 
experiência Luis Santos Gonçalves 

o mestre da cozinha portuguesa 

Mo para 0 seu casamento 
Serviço de Disc Jockey 

Serviço de Limusine 
Balôes decorativos 

Arranjos florais 
Serviços de vfdeo e 

fotogrâfico 
Bonboniéres 

Convites 
e muito mais 

21 Moir Avenue, Toronto Telefone: (416) 651-5579 

kâo 
24/7 a 23/8 

A vida sentimental estâ 
sob influências incertas; se 
for preciso, peça conselho e 
orientaçào a pessoa mais 
velha. 

No aspecto fisico nào terà 
preocupaçôes. Para alcan- 
çar seus objectivos 

Pode ter certeza de que 
sua vida vai mudar, e mu- 
dar para melhor. Nào se 
preocupe corn pequenos 
obstaculos. Nào abuse das 
bebidas alcoôlicas. 

Faça uma revisào do or- 
çamento: o aumento que 
espera nào serà tào grande. 

Vipgem 
24/8 a 23/9 

Na vida sentimental, a 
fase negativa chega ao fim. 
A realizaçâo de seus so- 
nhos nào vai demorar muito 
tempo. 

O periodo actual é favorà- 
vel para realizar a viagem 
que projectou hà muito 
tempo. 

Lève em consideraçào as 
palavras e os conselhos de 
pessoa mais velha. Sentira 
renascer a alegria de viver. 
As 'preocupaçôes excessi- 
vas podem acarretar conse- 
quêneias sérias para a sua 
saüde. 

Um romance dandestino 
deve ser evitado; proteja e 
valorize a sua felicidade. O 
période apresenta influèn- 
cias positivas. Mantenha-se 
livre de compromisses que 
a obriguem a dormir pouco. 

Para que o romance co- 
mece a caminhar para a re- 
alizaçào, deverà modificar 
todas as suas atitudes. 

A saüde merece um pou- 
co mais de atençào. A si- 
tuaçào finartceira nào serà 
motive de preocupaçào e os 
problemas financeiros serào 
resolvidos. 

Nâo esqueça de que pré- 
cisa encontrar alguém do 
seu nivel intelectual e cul- 
tural para ser feliz. Mante- 
nha-se sempre activa e a 
saüde serà beneficiada. O 
que espera, muito breve 
serà uma realidade, sua 
preocupaçào nào tem razâo 
de ser. 

Peixes 
20/2 a 20/3 

O période tavorece todos 
os assuntos relacionados 
corn a vida sentimental. Nào 
teime corn o seu coraçào, 
domine o génie. O estado 
de tensào nervosa que vive 
desaparecerà muito breve. 
Evite a tendèneia a fazer 
vàrias coisas ao mesmo 
tempo. 
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Continuaçâo da pâg. -9 OS ANJOS DA GUARDA 
PATRULHAM AS RUAS DE PARKDALE 

David - “Os Anjos da 
Guarda somente vao para 

' outras comunidades se hou- 
ver necessidade da nossa 
presença. Para isso, se exis- 
tem localidades com pro- 
blemas como estes aqui em 
Parkdale, entào a expançâo 
pode ser feita, se houver 
um grupo de pessoas, nessa 
ârea, que formem uma co- 
missao organizadora e, se 
chegarem a um acordo, en- 
tram em contacte com a 
nossa organizaçâo e, even- 
tualmente, se nos derem as 
facilidades necessârias para 
a nossa operaçâo, entâo sim, 
podem contar connosco. 
N6s é que nâo vamos esta- 
belecer-nos em certa loca- 
lidade, s6 porque a mesma 
tern problemas. Estive 
numa reuniao na ârea de 
Eglinton/Okwood, lâ hou- 
ve grandes problemas, ha- 
vendo mesmo o uso de ar- 
mas de fogo. A nossa men- 
sagem foi clara, se preci- 
sam da nossa ajuda, entâo 
dêem-nos o apoio necessâ- 
rio e lâ iremos concerteza.” 

S.P. - A razâo da mi- 
nha pergunta^ foi deriva- 
da ao facto dos ûltimos 
acontecimentos na area de 
Lansdowne/Bloor. Na 
nossa opiniâo, em questâo 
de problemas sobre pros- 
tituiçâOy droga e crime 
mais violento, nâo fica 
atrâs de Parkdale. Voces 
nunca foram chamados 
para ajudar» naquela Co- 
munidade? 

David - “Que eu sai- 
ba, nunca fomos convida- 
dos a assistir a qualquer 
reuniâo na Lansdowne/ 
Bloor ârea”. 

S.P. - Voces têm o 
apoio da Policia? 

David - “Sim, temos 
todo 0 apoio dos policias 
que patrulham as ruas aqui 
em Parkdale, nomeadamen- 
te as Esquadras 11,14 e 15. 

Também temos algum apoio 
dos que^trabalham lâ den- 
tro. Jâ fomos chamados para 
servir de testemunhas em 
casos que nôs prôprios fi- 

zemos a detençâo da pes.soa 
em causa. A Policia sabe 
que nôs estâmes lâ, nâo para 
os substituir, mas sim para 
os ajudar e isso é bastante 
importante. Nôs, os 
“Angels”, estâmes aqui a 
apoiar as actividades da 
Policia e eles por sua vez, 
apoiam as nossas activida- 
des. Basicamente o que nôs 
fazemos é o mesmo que 
qualquer cidadâo, que se 
preze de o ser, dévia fazer! 
Se virmos um crime, deve- 
mos-nos pôr entre o crimi- 
noso e 0 inocente. Se isso 
for um caso em que a nossa 
prôpria vida possa estar em 
perigo, entâo chama-se a 
policia!” 

S.P. - Quai é a reac- 
çâo dos vendedores da 
droga, prostitutas, enfim, 
dos “chulos”? 

David - “Nâo gostam 
de nôs! Essas pessoas vi- 
nham para aqui e abriam os 
seus “negôcios” em qual- 
quer esquina! Algumas 
prostitutas até os quintals 
de alguns residentes usa- 
vam, para os seus actes! As 
escadas dos prédios eram 
lugares comuns para o dro- 
gado comprar a droga e se 
injectar! Era tâo simples 
que haviam clientes que vi- 
nham de outras âreas com- 
prar a droga aqui em 
Parkdale. Milhares de dô- 
lares mudavam de mâos a 
qualquer hora e nâo eram 
os residentes daqui que lu- 
cravam corn isso! Estes 
“gaijos” vinham para aqui 
como voce e eu vamos para 
0 nosso escritôrio...” 

S.P. - Houve alguma 
vez casos em que o resi- 
dente de Parkdale cha- 
masse os Angels em vez da 
Policia, quando vêem um 
crime a ser praticado? 

David - “Concerteza! 
Quase sempre.” 

S.P. - Os Anjos da 
Guarda recebem ordena- 
do? 

David - “Nem sequer 
um cêntimo! Nenhum ele- 
mento da nossa organiza- 

çâo, em qualquer parte do 
Mundo, recebe qualquer 
remuneraçâo. Recebemos 
donativos dos residentes, 
em “garage sales”, venda 
de emblemas e de “T 
shirts”, às vezes até nas 
ruas algumas pessoas apro- 
ximam-se corn 20 dôlares e 
oferecem-nos”. 

S.P. - Quai é o crime 
mais vulgar, praticado 
nesta area? 

David - “Sem margem 
para erro, é a droga! Hâ 
vendedores de droga aqui 
nas ruas mesmo em frente 
ao Colégio, ali na esquina 
corn a Jameson, no recinto 
fora daquela loja, até nas 
cabines telefônicas! Nôs 
encontramos seringas por 
todo 0 lado!” 

S.P. - Quando apa- 
nham alguém a injectar 
cocama nas veias, o que é 
que voces fazem? 

David - “Para jâ, fica- 
mos à distância, pois recea- 
mos que nos espetem corn 
as agulhas. Dizemos-lhes 
que parem, saiam dali o 
mais depressa possfvel e, 
eventualmente, chamamos 
a Policia se virmos que é 
necessârio.” 

S.P. - Alguma vez um 
‘^Guardian Angel” foi fe- 
rido? 

David - “Em Toronto, 
felizmente ainda nâo acon- 
teceu. De vez em quando 
apanhamos um soco dali ou 
dacolâ. Outras vezes, pu- 
xam-nos o cabelo, mas isso 
é sô.” 

S.P. - Voces nâo têm 
armas? 

David - “As nossas 
armas sâo as mâos e os pés, 
somente! Se virmos que 
nécessitâmes de ajuda, en- 
trâmes em contacte corn os 
restantes elementos por râ- 
dio e, no caso de uma emer- 
gência, chamamos a poli- 
cia”. 

S.P. - Qualquer pes> 
soa pode inscrever-se para 
ser um “Guardian An- 
gel”? 

David - “Hâ poucas 

restriçôes. Têm que ter mais 
de 16 anos e a ûnica moti- 
vaçâo é ajudar pessoas. 
Qualquer raça, religiâo é 
aceite, sô tem que ser ho- 
nesto! Nôs nâo nos limitâ- 
mes apenas na luta contra o 
crime. Ajudamos também 
os idosos que porventura 
precisam de alguma coisa 
do supermercado, atraves- 
sar a estrada, etc. De vez 
em quando somos convida- 
dos a festividades realiza- 
das por diversas comunida- 
des. A mais recente, no dia 
20 de Junho deste ano, esti- 
vemos no picnic do Lar de‘ 
Santa Maria, Clube Social 
Português. Este picnic teve 
lugar no Campo Weselka 
perte de Milton. Nesse dia 
cheveu bastante e, quando 
chegou a hora de irem para 
casa, os nossos amigos por- 
tugueses tiveram uma sur- 
presa. Os carres patinavam 
na relva molhada, aqueles 
que estavam estacionados 
em âreas inclinadas. Nôs 
ajudamos todos eles, pu- 
xando os seus carres. Ficâ- 
mos todos molhados e en- 
lameados! Por essa ajuda, 
recebemos um donative de 
500 dôlares e mais nos foi 
prometido.” 

S.P. - Recentemente 
li no Jornal “Toronto 
Star” uma sondagem em 
relaçâo ao crime no Cana- 
da. Nesse artigo dizia que 
o crime de pouca violên- 
cia diminuiu cerca de 
3.2%. Voce pensa que o 
seu grupo tem algum im- 
pacto neste achado? 

David - “Sem dûvida 
que temos um grande im- 
pacto em diminuir o cha- 
made crime de pouca vio- 
lência. Se eu nâo acreditâsse 
nisso entâo nâo estava aqui. 
Mesmo que a nossa ajuda 
em combater o crime, fosse 
como uma “gota de âgua no 
Oceano”. Desde o memen- 
to que nôs ajudamos al- 
guém... Vale a pena o sacri- 
ffcio! Mas eu pessoalmen- 
te, nâo acredito em estatfs- 
ticas. Ainda vejo muito cri- 

me a ser praticado nas nos- 
sas ruas. Este ano o crime 
pode baixar, o prôximo 
ano...” 

S.P. - Tem alguma 
mensagem a transmitir 
aos jovens portugueses 
aqui residentes? 

David - “Nâo olhem 
para o lado! Se virem al- 
gum crime a ser praticado 
na rua, na escola, no vosso 
grupo, nâo olhem para o 
lado. A ûnica maneira de 
acabar corn o crime, nâo é 
ignorâ-lo mas sim enfrentâ- 
lo bem de frente e dizer: 
Aqui nâo... Basta! Vâo 
para as vossas casas! 

Corn a colaboraçâo de, 
todos, 0 future dos nossos’ 
filhos poderâ ser garanti- 
do. 

iK >)M|t Ile :|E 3): 

Os “Guardian An- 
gels”, lâ foram para o seu 
treino, que se realiza às 
quartas-feiras. Antes desta 
entrevista, sinceramente le- 

vava comigo a impressâo 
de que iria encontrar um 
grupo de jovens arrogan- 
tes, tipo “Rambo”. Estava 
enganado e ainda bem! A 
imagem de “macho” desa- 
parece quando falamos corn 
eles. Sâojovens que apenas 
têm uma finalidade em 
mente, ajudar o mais fraco. 
De vez em quando ouve-se, 
por parte dos adultes, “A 
nossa juventude estâ doen- 
te” ou, “Eles sô querem é 
Fandango”. 

Estes jovens corn 
quem falâmos, que vestem 
a camisa e pôem a bôina 
dos “Guardian Angels”, fa- 
zem-no corn orgulho de bem 
fazer. Eles sâo um bom 
exemple para nôs, os adul- 
tes, que viram a cara ao cri- 
me, como que “Se nâo me 
diz respeito, para que me 
envolvo”? 

Corn jovens como es- 
tes do “Guardian Angels” 
0 future estâ garantido! 

IGREJA EM NOTICIA 
EPISCOPADO 

FRANCES opôs-se ao novo 
côdigo de nacionalidade 
francês, que obrigarâ os jo- 
vens de origem estrangeira 
a optar pela nacionalidade 
francesa entre os 16 e os 18 
anos. O documente redigi- 
do pelos bispos denuncia o 
facto de os jovens estran- 
geiros nascidos em França 
terem de pedir a nacionali- 
dade francesa e esta lhe 
poder ser recusada, se tive- 
rem antecedentes çriminais. 
Antes da entrada em vigor 
do novo côdigo, um jovem 

que nascia em França era 
desde logo considerado 
francês. O porta-voz do 
Episcopado Francês, quan- 
do 0 documente foi apre- 
sentado à comunicaçâo so- 
cial, afirmou: “Queremos 
dirigir esta mensagem aos 
émigrantes residentes em 
França para lhes testemu- 
nhar a nossa solidariedade 
no momento em que as po- 
siçOes do governo dâo a 
impressâo que lhes sâo atri- 
bufdos todos os males que 
afligem a sociedade fran- 
cesa”. 

GIVNER CARPET 
1624 Dundas Street East, Whitbv • (416) 436-6343 
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ALUOA-SE CASA 
Dufferin e College -- com 4 quartos, sala de 
jantar, sala-de-estar, cozinha, 2 casas de banho 
e "Sun-Room" Ideal para estudar. Varanda no 
andar de cima e parque de estacionamento. 
Cave por acabar. Telefone 242-9592. 

pequeno apartamento para pessoa so. 
Com lavandaria e estacionamento. 

Apenas $380 com tudo incluido. 
Contacte: 534-9135 

Apartamento de um quarto na baixa de 
Toronto. Perto de transportes, parques. 
Tudo Incluido. Menos de $580/mês. 
Reserve jd: 867-9377. Oferta por tempo 
limitado   

PRECISA DE EMPREGO? 
precisamos de pessoas para trabalhar com 
companhia de purificaçôo de âgua. Nôo 
é necessdrio experiência. Damos todos os 
treinos. Tem de falar Itaiiano ou Português e 
ter carro prôprio. Contacte 244-6411.  

RE/MAX HOME CENTRE 

Secretdria/Recepclonista para trabalhar em 
regime de tempo parclal (part-time). A 
candidata deve ter experiência de telefone, 
dactilografar o min. de 40 p.p.m., boa 
apresentaçdo e maneiras, bom comando de 
inglês e português. 
As interessadas devem contactor Mary Costa 
ou Mary Nunes pelo tel. 656-3600, de ^ a 6° 
feira entre as 9h00 e as 17h00. 

Serviço de Intérprete 
Traduçôes de Documentos 

9 534-7722 Idalina da Silva 

Sra. Pa\i\a 
Conselhos sobre todos os problemas da vida 

Leitura da palma da mâo 
e das cartas 

Uma visita bastarâ para o (a) convencer Horario 
9h00 às 22hOO 

S6 por apontamento 1 -416-725-2664 7 dias por semana 

ùk. âAKMEY SSrrN£î< 
DENTISTA CIRURGIÂO 

fAIAMOS POm/GUm 

532-3313 

532-3314 
1010 Bloor Street West Toronto 

(1 quarteirâo a oeste da Dovercourt) 

BRMCn TnTTfl & HCnRES 
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APRESENTA OCÂMBIO DA SEMANA 
Infortnaçào referente ao dia de ontem, 5“ feira 

léùL&R CÂHADIAm: ia4$S16 

DÔLAE ÂMmiCAirO: I6S$S10 

Escritério de Representaçâo em Toronto (416) 538-7111 
1110 Dundas Street West 1-800-563-3585 

Pügina dos 
portueruês 
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CASA DO BENFICA DE TORONTO 

Dia 18 de Setembro - Baile com o conjunto “Tabu”. 
Dia 25 de Setembro - Baile do Sôcio corn o conjunto 

“Samba 2001”. 
Nota: Tendo a Casa do Benfica recebido uma circular do 

Sport Lisboa e Benfica para alertar os benfiquistas que dentro das 

possibilidades de cada um participem na Campanha Ser 
Benfiquista, resolveu esta casa como représentante do S.L.B., no 
Ontario chamar a atençâo de todos aqueles que queiram partici- 
par para um jantar na nossa Sede na sexta-feira dia 29 de Outu- 
bro. Também jâ se encontram em nosso poder listas para receber- 
mos as ofertas de todos, sendo depois os nomes e donativos 

enviados para Lisboa onde serâo publicados no jornal do Sport 

Lisboa e Benfica. Telef. 363-6833 ou 929-3096. 

SPORT CLUB ANGRENSE OF TORONTO 
Sâbado, 18 de Setembro às 20:30 - Baile corn o conjunto "Latin 
Fantasy". 
Sâbado, 25 de Setembro às 20:30 - Baile corn discoteca. 

PORTUGUESE CLUB OF MISSISSAUGA 
18 de Setembro - Baile da Desfolhada corn o conjunto “Samba 

2001”. 

25 de Setembro - Baile do Socio corn o conjunto “Azores”. 

PORTUGUESE CLUB OF MISSISSAUGA 
Abriu um concurso para a apresentaçâo de sugestôes para um emble- 
ma que melhor identifique esta colectividade, fundada em 1974. 
Os interessados devem enviar as suas sugestôes para a sede do clube, 
n”. 1310 Dundas St. East, Mississauga, Ontario, L4Y 2C1, até ao dia 
15 de Outubro prôximo. Telef. 275-6844 

FESTA DE BENEFICENCIA 

Realiza-se uma festa a favor das vitimas da tragédia de 
Oakville, no dia 18 de Setembro, das 8:00 da noite à 1:00 da 
manhâ corn musica variada e petiscos, no salâo Loyola Catholic 
High School, 4th line-Upper Midle Road, Oakville. 

A entrada sera com donativos voluntârios. 

COSTl 

Costi Immigrant Services em colaboraçâo com os Boards 
of Education de Toronto, Scarborough, York e da regiao de 
York oferece classes de Cidadania e Inglês. 

Para mais informaçâo telef. 534-7400. 

CENTRO DE DIVULGAÇÂO AÇORIANA NO CANADA 

COMUNICADO 
YILCICLO PE CULTURA ACOR1ANA 

O Centro de Divulgaçâo Açoriana no Canada, mais uma vez, 
e como anualmente e desde 1986 o vem fazendô, vai levar a efeito 
uma grande manifestaçâo para a difusâo da Cultura Açoriana neste 
grande pais. 

Deste modo, entre 27 de Setembro e 7 de Outubro prôximo, 
sera efectivado o VII Cicio de Cultura Açoriana, a ter lugar como 
nos ültimos anos no vasto salâo da Galeria Corte-Real. no 722 da 
College Street, em Toronto, por amâvel anuência da Direcçâo do First 
Portueueses Community Centre. 

Estarâo englobados no VII Cicio da Cultura Açoriana uma 
grande diversidade de aspectos relacionados corn a temâtica Açoria- 
na, incluindo Conferências, Exposiçôes foto-documentais e artîsti- 
cas, Exposiçâo de Artesanato, Exposiçâo de actividades industriais, 
Lançamento de obras literârias, Exibiçôes etnogrâficas e folclôricas, 
Projecçâo de filmes em primeira apresentaçâo no Canada, Provas de 
comida regional, etc. 

Deslocar-se-âo a Toronto, nâo s6 vindos dos Açores, mas 
ainda do Continente e dos Estados Unidos, um elevado nûmero de 

personalidades ligadas ao meio cultural, artistico e economico dos 
Açores, os quais tomando parte activa no nosso Cicio de Cultura 
garantem, s6 por si, o enorme sucesso que se espera venha a obter o 
VII Cicio de Cultura Açoriana. Telef. 279-8368. 

SPORTING CLUBE PORTUGUÊS DE TORONTO 

Sâbado, 18 - Baile corn o conjunto “Zip-Zip”. 
Sâbado, 25 - Baile corn o conjunto “Ritz”. 
Domingo, 26 - Almoço pelas 13:30 para a entrega dos 

troféus do Concurso da Pesca e mâtiné dançante corn o conjun- 
to “ Ritz”. Telef. 585-2263. 

)OOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOÔOOOOOOOOOOOOOOC 

S.C.B.-O ARSENAL DO MINHO OF TORONTO 
Leva a efeito amanhà, pelas 19:30 da tarde a Festa de Abertura 

corn jantar e baile abrilhantado pelo D.J. “Nazaré Praia”. Serâo 
entregues os troféus do nosso Torneio de Tiro aos Pratos. Telef. 532- 
2328. 

CASA DO ALENTENTEJO 
Encontram-se a funcionar na Casa do Alentejo os seguintes 

Cursos: Alfabetizaçâo em Português; Alfabetizaçâo em Inglês e In- 
glês como Segunda Lingua. 

O Horario das aulas é de segunda a sexta-feira das 9 horas às 
12 horas. 

Para mais informaçôes telef. 537-7766. 

FIRST PORTUGUESE 
Dia 23 de Setembro pelas 18:00 horas comemora o 37“. Ani- 

versârio- Porto de Honra. 
Dia 25, pelas 20:00 Jantar de Aniversârio. Presença do famoso 

fadista vindo expressamente de Portugal “Januârio Trindade” acom- 
panhado pelo conjunto de guitarras Antônio Cardoso. Baile e varie- 
dades. Réservas telef. 531-9971/72. 

A direcçâo deste clube vai iniciar um Projecto de âmbito 
Socio-Cultural corn programas de: Folclore, Teatro e Dança. Ne- 
cessitamos de jovens de ambos os Sexos e de adultos. 

Telef. 531-9971/72. 

FUTEBOL CLUBE DO PORTO DE TORONTO 
Sexta-feira, dia 24 Celebraçâo do 6®. Aniversârio. Pelas 19:00 

recepçâo dos convidados. 19:30 Hastear da Bandeira. 20:00 Porto de 
Honra e Bolo de Aniversârio. 

Sâbado, 25 Jantar de Aniversârio, abrilhantado corn o artista 
“Mano Belmonte” e para dançar o grupo musical “Joâo Neves e a 
Banda Marquis”, no salâo da Igreja “Our Lady of Good Consel”, 876 
College St. Para réservas telef. 532-9364, 534-5817 ou 828-2765. 

P.C.D.C.C. ~ ASSOCIAÇÀO DEMOCRATICA 
(Festejos do 36". Aniversârio ) 

Hoje, dia 17 pelas 7:30pm - Abertuta e Porto de Honra. 
Sâbado, dia 17 às 7:30pm - Jantar por marcaçôes, apresenta- 

çâo de convidados, saudaçôes e entretimento pelo Duo de Guida 
Ferreira e o convidado especial Januârio Trindade. 

Domingo, dia 19 à 1:00pm - almoço por marcaçôes e apresen- 
taçâo de Januârio Trindade e de Fâtima Ferreira. 

Terça-feira, dia 21 Pelas 7:30pm - abertura da Exposiçâo de 
Arte que decorrerâ até domingo, dia 26. Exporào os seus trabalhos de 
10 a 14 artistas da nossa Comunidade. 

PIQUENIQUE COMUNITARIO 
Convida-se toda a Comunidade para um piquenique domingo, 

dia 19, no Alexandra Park (logo abaixo da Bathurst e Dundas West, 
nas traseiras do Scadding Court Community Centre, do meio-dia às 2 
horas da tarde. Para mais informaçôes telef. 363-9664. 

TONY SILIPO 
Convida toda a Comunidade para um barbaqueu, hoje, dia 17 das 

4:00 às 7:00, no seu escritôrio comunitârio, 1606 Dufferin Street. 
Para mais informaçôes contacte Aurelia Telef. 653-1044. 

Aceitam-se donativos de género alimenticios que nâo se estra- 
guem para o Banco de Alimentos Food Bank Stop 103. 

FORK YORK LIBERAL ASSOCIATION 

Célébra sexta-feira, 17 de Setembro pelas 7:00 da tarde 
o 4". Ano da Comunidade Portuguesa corn jantar e dança. O 
convidado especial serâ Bob Wong, na Casa do Benfica, 62 
Claremont St. Preço $25.00. Telef. 363-6833. 

PORTUGUESE CANADIAN DEMOCRATIC 
COMMUNITY CENTRE 

Sâbado, 17 - às 7.30 da noite - inicio das Comemoraçôes 
do 36®. Aniversârio da “Associaçâo Democrâtica”, com um 
Porto de Honra para os associados, entidades oficiais e comu- 
nicaçâo social comunitâria. 

Sâbado, 18 - às 7:30 da noite (Jantar do Aniversârio). 
Este jantar comemorativo (por marcaçôes) serâ seguido de um 
espectâculo de variedades com a actuaçâo do Duo, Guida 
Figueira e de Januârio Trindade. Este artista virâ directamente 
de Portugal para abrilhantar o 36*. Aniversârio. 

Domingo, 19 - pela 1:30 da tarde - (Almoço Comemora- 
tivo), seguido de uma tarde de Fados, com a conhecida artista 
Fâtima Ferreira e de Januârio Trindade, acompanhados pelo 
Grupo de Guitarras de Tony Melo. 

Dias 21 a 26 de Setembro - (Exposiçâo de Artes Luso- 
Canadianas) a qual encerrarâ as comemoraçôes do 36®. Aniver- 
sârio da P.C.D.C.C. com chave de ouro. 

Até 8 kgs em 4 semanas, sem dieta e pelo processo mois 
ovancodo e unko no mundo. Totolmente natural, eficoz e gorontido. 

Para mais informaçôes contacte: 
MinaJarâino Telefone: 

7 dlos por semono 416-826-4450 

Senhora Qeoria 
Vidente c Leitora das palmas da mâo 
Conselhos sobre todos os problemas da vida: 
Saùde, Negôdos, Amor. Orna pergunta gratis 
por telefone, 33-4»—7^31 -4-  

USINE 
0 JORNAL GARANTA A SUA COPIA 

538-178B 

PORTUOUESE 
LAISIGUAOE 
Ainda esta a tempo de dor aos seus filhos a 

possibilidade de oprenderem português. 
A Escola Portugi^$a Oficial do Clube 

Transmontano est^ à KOSSQ disposiçôo 
Bastoieiefonorporo: 

279-2257 ou S37-7106 
e sof-lhe-â dada a Motmaçâo 

f 

MULTAS DE TRAFEGO 
Ex-oficiais da policia defendem-no em tribunal. 

Defendemos todas as multas de trâfego. 
Poupamos-lhe pontos e aumentos no seguro. 

"DINHEIRO RE-EMBOLSADO • GARANTIDO" 
Ou fazemos o que dizemos ou o seu dinheiro sera devolvido 

CONTACTE: 535-1508 
Temos advogado para acusaçôes criminais 
1275 Dundas Street West, Toronto 

(Esquina da Dundas e Dovercourt Road) 
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SEMANA TRIUNFAL DE VITOR MENDES 
O matador de toiros 

português Vitor Mendes 
cortou 14 orelhas e um rabo 
nas corridas em que actuou, 
entre 6 e 12 de Setembro. 

No domingo, em 
Aranda Del Duero, corn 
toiros dos Irmâos Molero, 
Vitor Mendes escutou si- 
lêncio e cortou uma orelha, 
numa corrida em que teve 
por companheiros de cartaz 
os espanhôis Pedro Castillo 
(silêncio-orelha) e Mariano 
Jimenez (assobios nos 
dois). 

No sâbado, em 

Albacete, o balanço da ac- 
tuaçâo do diestro portugu- 
ês foi de assobios e palmas, 
tendo Vicente Ruiz “El 
Soro” cortado a ûnica ore- 
lha da tarde, ao que encer- 
rou a corrida. 

Completou o cartaz 
Lufs Francisco Espla (si- 
lêncio nos dois) e lidaram- 
se toiros de Carlos Nunez. 

Na sexta-feira passa- 
da, em Villanueva Del 
Arzobispo, Mendes cortou 
uma orelha ao que abriu a 
corrida e as duas e o rabo 
do toiro lidado em quarto 

lugar, saindo em ombros no 
final, na companhia de 
Javier Vasquez (palmas- 
duas orelhas). 

Lidaram-se toiros de 
Dolores Aguirre e comple- 
tou 0 cartel Manuel 
Caballero (palmas-volta). 

Na quinta-feira (dia 
9), em Barcarrota, ovaçâo e 
duas orelhas constituiram 
os prémios para a actuaçào 
de Vitor Mendes, que saiu 
em ombros, numa corrida 
em que se lidaram toiros de 
Bernardino Jimenez. 

Miguel Baez “El 

Litri” (ovaçâo-orelha) e 
Javier Vazquez (palmas nos 
dois) completaram o cartel. 

Na quarta-feira (dia 
8), Mendes (ovaçâo-ore- 
Ihas) saira também em om- 
bros, desta vez na compa- 
nhia de “El Litri” (orelha- 
ovaçâo). 

Completou o cartel 
Manuel Diaz “El Cordobés” 
(orelha-ovaçâo) tendo-se 
lidado toiros de Javier 
Camunas. 

Triunfal fora também 
a actuaçào do diestro por- 
tuguês, no dia 7 (terça-fei- 

ra), em Melilla onde, apôs 
cortar quatre orelhas, foi 
levado em ombros corn “El 
Litri” (ovaçâo-orelhas), 
enquanto que Emflio 
Munoz foi premiado corn 
ovaçâo e orelha. 

Os toiros pertenciam 
à Ganadaria dos Irmâos 
Garcia Jimenez. Mendes 
actuara na segunda-feira, 
em Villamayor de Santia- 
go, e recebeu palmas apôs 
as suas duas actuaçôes. 

Antonio Perinû 

Alternou corn José 
Antônio Carretereo (quatre 
orelhas e rabo) e Manuel 
Rodriguez (palmas-ore- 
Ihas), na Ifde de toiros do 
Conde de la Maza. 

PORTUGUESES EM ALGEMESI 
Dois cavaleiros, dois 

novilheiros e um matador 
de toiros portugueses estâo 
inclufdos nos carteis da Fei- 
ra de Algemesi, que decor- 
rerâ de 18 a 26 de Setem- 
bro. 

No dia 18, corn novi- 
Ihos de Santiago Domecq, 
actua 0 português José Lufs 
Gonçalves, em competiçâo 
corn 0 espanhol Juan Carlos 
Garcia, completando o 
cartel o rojoneador Joaquim 
Benito. 

No dia 21, corn toiros 
de Manolo Gonzalez, o 

matador Vitor Mendes al- 
terna, em mano-a-mano, 
corn 0 espanhol Miguel 
Baez “El Litri”. 

No dia 22, o cavaleiro 
Joâo Ribeiro Telles terâ por 
companheiros de cartel os 
novilheiros espanhôis 
Manolo Carrion e Francis- 
co Rivera Ordonez, lidan- 
do-se reses de Bernardino 
Jimenez. 

No dia 23, o cartel in- 
clui 0 nome do cavaleiro 
Antônio Ribeiro Telles e 
dos novilheiros Javier Con- 
de e José Antônio Canales 

Rivera, que enfrentarâo re- 
ses de Marcos Nunez. 

No dia 24, com novi- 
Ihos de Maria Lufs 
Dominguez Perez de 
Vargas, Alexandre Pedro 
“Pedrito de Portugal” alter- 
narâ corn Rivera Ordonez. 

No dia 25, “Pedrito de 
Portugal” répété, ao lado 
de “El Madrileno” e de José 
Ignâcio Sanchez, lidando 
novilhos de “Jandilha”, 
completando o cartel o 
rojoneador espanhol Leo- 
nardo Hernandez. 

PORTUGUESES NA 
CORRIDA DA 

HISPANWADE 
O cartel da corrida da 

Hispanidade, a realizar em 
Madrid, no dia 12 de Outu- 
bro, integra os nomes do 
matador de toiros portugu- 
ês Vitor Mendes e da 
ganadaria portuguesa de 
Joaquim Grave. 

Completam o cartel os 
matadores espanhôis Lufs 
Francisco Espla e Vicente 
Ruiz “El Soro”. 

PORTUGUESES 
NA FEIRA DE OUTONO 

Os cavaleiros Joâo 
Moura e Antônio Ribeiro 
Telles serâo as presenças 
portuguesas, na ediçâo des- 
te ano da Feira de Outono, 
em Madrid, que decorrerâ 
de 29 de Setembro, a 2 de 
Outubro. 

Joâo Moura aparece 
nos carteis da feira, na du- 
pla qualidade de ganadero 
e de cavaleiro. 

Os toiros de Joâo 

Moura estâo anunciados 
para a corrida de dia 30 e 
serâo estoqueados pelos 
matadores Curro Romero, 
David Luguillano e Javier 
Vaazquez. ^ 

No dia 2 de Outubro, 
para lidar toiros de 
“Torrealta”, estarâo em pra- 
ça os cavaleiros Joâo Moura 
e Antônio Ribeiro Telles e 
os rojoneadores espanhôis 
Lufs e Antônio Domecq. 

TRIUNFOS DE RUI BENTO 

MENDES, MOURA E "GRAVES" 
NA FEIRA DE VALLADOLID 

No dia 19 de Setem- de Panajara, o cavaleiro 
bro, corn toiros de Joaquim 
Grave, Vitor Mendes alter- 
narâ os espanhôis Vicente 
Ruiz “El Soro” e Mariano 
Jimenez. 

O diestro Vitor Men- 
des, 0 cavaleiro Joâo Moura 
e a Ganadaria de Joaquim 
Grave sâo as presenças por- 
tuguesas na Feira de 
Valladolid, que decorrerâ 
de 19 a 25 de Setembro. 

Joâo Moura lidarâ uma cor- 
rida de Penajara, tendo por 
companheiros de cartel, os 
rojoneadores espanhôis 
Javier Mayoral, Luis e 

No dia 25, corn toiros Antônio Domecq. 

O matador de toiros 
português Rui Bento cor- 
tou duas orelhas e saiu em 
ombros no festival de do- 
mingo, em Paredes de Nava, 
em que alternou em mano- 
a-mano corn o espanhol 
Juan Antônio Espla (ore- 
Iha-silêncio). 

Rui Bento, que fora 
ovacionado no seu primei- 

ro, como os restantes de 
Manuel Izquierdo, preen-, 
cheu corn Espla vibrantes 
tércios de bandarilhas. 

No dia 11, em Pedrza 
de la Sierra, Rui Bento es- 
cutou palmas, apôs uma 
grande faena, em que per- 
deu as orelhas por estar pe- 
sado corn o estoque. 

Corn toiros de Maria 

Muisa Paniagua, completa- 
ram 0 cartel os matadores 
Pepin Jimenez (palmas), 
Andrés Caballero (ovaçâo) 
e Fernando Câmara (ore- 
lhas). 

No dia 9, em Autol, 
Rui Bento lidou dois toiros 
de Julio Jimenez, cortou très 
orelhas e saiu em ombros, 
apôs faenas complétas. 

PAGINA TAURINA TEM O PATROCINIO DAS SEGUINTES FIRMAS: 

SPECIALIZED IN PORTUGUESE SAUSAGE 
J VEGETABLES • FRUITS • MEATS 

FREE DELIVERY 

usitania 
SUPERMARKET LTD. 

TEL: (416) 593-9495 
152 AUGUSTA AVENUE, TORONTO, ONTARIO M5T 2L5 

FREE DELIVERY PHONE: 658-0634 

CASA CoiivibRA GROCERY Lid. 
Mercearla Portuguesa 

Frutas, Végétais, Carnes e Enchidos à Portuguesa 
Frangos Assados no Espeto 

Manuel & Fernanda 
Carvalheiro 

173 Hope Street 
Toronto, Ont. M6E 1K4 

COLLEGE BOOK 

STORE 
& 

M.R. 

REPRESENTATIONS 

534 COLLEGE STREET 

TORONTO, ONT. M6G IA6 

TEL: 960-3731 

FAX 960-98! ! 

0^ 

Vendas por grosso 
e a retalho 

Propriedade de: ^ 
Q Afonso Pereira ^ 

Tony Caspar _ 

Carnes e g 
Enchidos à Portuguesa 

21 8 Ossington Avenue (a sul da Dundas) 
Toronto, Ontario M6J 2Z9 

100% 4o PURO da videira 
DISTRIBUIDOR DE MOSTO 
Se vai fazer vinho visite-nos 

Peixaria M^icaeieiise 
de GUberto Raposo | 

Merceariasfinas Id'K '7^dQ 
Peixe e Came de r qualidade 

640 Oueen Séreef Souék, KITCHENER 

FERNANDES CLEANING SUPPLIES 
515574 Ontario Limited 

Janitorial 
Services Ltd. 

534-1983 
Floor Cleaning 

Carpet Shampooing 
Jose Fernandes 

Présidente 672 College Street, Toronto 

Agenda de Viagens 

\\)iJ4^^Para melhor viajar venha-nos consultor 

S 532-2577 
660 Lansdowne Ave., Toronto 

SALSICHARIA PORTUGUESA 

Prvpritdade dt: 
Francisco Garcia 

PREÇOS ESPEGIAIS TODAS AS SEMANAS 
Toda a qualidade de enchidos e cames frias de 1* qualidade 

1052 Bloor Street West, Toronto Tel: 588-4775 
_2480CawthraJRdjJLJnit4j_MississaugaJ[]eh__279|;2107 



ELOGIADO FOR CARDEAIS E TEÔLOGOS 
CoHtinuaçio do pàg. -14 O NOVO LIVRO DO PROF.PLINIO CORREA DE OLIVEIRA 
nobreza a que reuna todos 
os meios - nada despicientes 
- que Ihe restam, para con- 
trabalançar esse efeito no- 
civo. O Pontifice espera que 
ela 0 faça num nobre senti- 
do de preservaç2o e de ele- 
vaçSo religiosa, moral e 
cultural, a bem de si mes- 
ma, como das demais clas- 
ses sociais, desde o mais 
modesto operariado até às 
culminâncias dos neo- 
nababos”. 

A oportuna obra do 
prof.Plinio Corrêa de Oli- 
veira, em forma de âlbum 
exîmiamente ilustrado, tem 
em sua capa uma bêla foto 
de Pio XII transportado em 
sua Sedia Gestatoria, flan- 
queado da Guarda Nobre e 
de dignatârios eclesiâsticos. 
Foi lançada em Portugal 
pela Editera Civilizaçâo, e 
na Itâlia, pela Editora 
Marzarotti. Em ambos os 
palses 0 livro estâ tendo 
uma acolhida muito favo- 
râvel junto às familias tra- 
dicionais, bem como junto 
a membros das dites anâlo- 
gas, isto é, médicos, advo- 
gados, professores, indus- 
triais. 

É de se destacar as 
cartas que o autor recebeu 
de personalidades, entre os 

quais très cardeais e dois 
teôlogos de renome inter- 
nacional. 

O cardeal Mario Luigi 
Ciappi, que foi teôlogo par- 
ticular do Santo Padre, de 
1955 a 1989, e que preside 
atualmente a Pontificia 
Academia Romana de 
S.Tomàs de Aquino, em 
carta ao autor, ponderou 
que o Papa Pio XII “viu 
corn acerto o curso dos 
acontecimentos. Hoje, nào 
s6 a antiga sanha anti- 
nobiliàrquica vai se apagan- 
do gradualmente, como 
também aparecem um pou- 
co por toda a parte, intelec- 
tuais de realce que colocam 
em relevo o quanto a perda 
de autênticas elites, com a 
conséquente vulgarizaçâo 
do tipo humano, prejudicam 
a cultüra e o estilo de vida^ 
da sociedade contemporâ- 
nea. Por conseguinte, ma- 
nifesta-se em muitos luga- 
res uma ardente aspiraçâo 
de restaurar a influência de 
autênticas eûtes sobre as 
multidôes, de tal forma que 
estas tornem a ser - segun- 
do 0 ensinanento de Pio XII 
- povos e nâo massas 
amorfas. 

“Neste contexte his- 
tôrico, a sua obra revela-se 

de uma extraordinâria opor- 
tunidade, pois ao fazer-se 
eco do magistério do Papa 
Pacelli, e ao comentâ-lo, 
corn notâvel penetraçâo e 
coerência, dirige um apelo 
à nobreza e elites anâlogas 
a fim de que colaborem, 
corn mais ânimo do que 
nunca, para o bem comum 
espiritual e temporal das na- 
çôes”. 

O cardeal Alfons 
Stickler, SDB, que foi bi- 
bliotecârio e arquivista da 
Santa Sé e membro da Co- 
missào encarregada de ela- 
borar o novo Cddigo de 
Direito Canônico, comenta 
que “face à decadência uni- 
versal dos valores cristâos 
sobretudo, mas também dos 
valores meramente natu- 
rals, a obra suscitarâ em 
toda parte e em muitos co- 
raçôes o desejo de que as 
dites nobiliârquicas voltem 
a dar à humanidade os 
exemples de que esta tem 
urgente e suprema necessi- 
dade”. E acrescenta: “O se- 
nhor, valendo-se de uma 
ampla e segura documenta- 
çâo, realiza em seu livre 
uma anâlise fina da muito 
complexa realidade sôcio- 
politica hodierna e, comen- 

tando corn grande rigor de 
lôgica os luminosos ensi- 
namentos do Papa Pacelli, 
faz ver quanto ele e seus 
sucessores, até JoSo Paulo 
II, continuam a esperar da 
nobreza ainda existente, e 
das elites anâlogas a serem 
criadas, a elevaçâo religio- 
sa, moral e cultural do mun- 
do”. 

Também de Roma, o 
Cardeal Silvio Oddi, ex- 
prefeito da Sagrada Con- 
gregaçào para o Clero, 
atualmente legado ponti- 
ffcio para o Santuârio de 
Sâo Francisco de Assis, 
congratulou-se corn o au- 
tor, por sua obra, dizendo 
que “o pensamento do gran- 
de Papa (...) continua per- 
feitamente actual”. E acres- 
centou que “convem recor- 
dar, como repetiu o prôprio 
Paulo VI depois do Conci- 
lie Vaticano II, que os 
ensinamentos do seu pre- 
decessor dirigidos ao Patri- 
ciado e à Nobreza romana 
mantém Intacta a sua plena 
vigência”. 

Da Espanha, o Pe. 
Victorino Rodriguez y 
Rodriguez, O.P., ex-profes- 
sor da Faculdade de Teolo- 
gia de Santo Estevâo e da 

Pontificia Universidade de 
Salamanca, e actualmente 
prior do convento de Santo 
Domingo el Real, de 
Madrid, apôs 1er a obra do 
prof.Oliveira, escreve para 
dizer-lhe: “nâo encontre! 
absolutamente nada censu- 
râvel, nem sequer melho- 
râvel no seu empreendimen- 
to”. E se rejubila de que as 
Alocuçôes de Pio XII à no- 
breza romana sejam “tâo 
oportunamente dadas a 
lume agora por um nobre 
brasileiro, cuja personali- 
dade estâ tâo marcada pela 
devoçâo à Sé Apostôlica e 
pelo amor à Civilizaçâo 
Cristâ”. 

Um dos mais famosos 
teôlogos italianos, o Pe. 
Raimondo Spiazzi,O.P., 
fundador da Faculdade de 
Ciências Sociais e decano 
do Instituto de Ciências 
Religiosas do Ateneu Ange- 
licum de Roma, e consultor 
da Congregaçâo para a Edu- 
caçâo Catôlica, apôs 1er o 
livro, enviou carta ao autor 
dizendo que “considéra fe- 
liz a sua ideia de dar ampla 
difusâo àqueles documen- 
tes de Pio XII que, à pri- 
meira vista, poderiam pare- 
cer carentes de actualida- 

de”. E comenta: “sua longa 
experiência como profes- 
sor, deputado e homem pû- 
blico tornam seus comentâ- 
rios inteligentes e didâticos, 
de modo a facilitar agradà- 
velmente a leitura de Docu- 
mentes Pontiffcios de tâo 
alto e tâo apreciâvel valor”. 
E conclu!: “Nâo encontre! 
no curso de suas pâginas 
nenhum erro teolôgico ou 
de outre género, concer- 
nente aos ensinamentos da 
Igreja. Sô me resta fazer 
votes de que sua excelente 
obra receba plena acolhida 
da parte da opiniâo pûbli- 
ca, à quai estâ destinada”. 

Uma ediçâo em Ifngua 
espanhola vem de ser 
publicada em Madrid pela 
Editorial Fernando III, el 
Santo, e estâ sendo distri- 
bufda na Espanha e por to- 
dos os pafses de lingua es- 
panhola da América Lati- 
na. 

No Outono outras edi- 
çôes desta obra do profes- 
sor Plinio Corrêa de Oli- 
veira devem sair na França 
e nos Estados Unidos. 

Antonio Cardoso 
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WORLD FINE CARS LIMITED 

FAÇA A 
ESCOLH 
CERTA . 
'For Those Who Know Price Isn't A Measure Of Performance" 

89 AUDI 2000 $13,900.00 
87 BMW 528 E $10,900.00 
85 CADILLAC DFW $4,900.00 
88 CHEVROLET Cavalier $4,900.00 
92 HONDA Civic LX $13,250.00 
89 HONDA Accord (Reduz.) $9,900.00 
90 HONDA Accord $12,900.00 
92 HYUNDAY Scoup $12,900.00 
89 HYUNDAY Sonata VENDIDO 
88 VOLKSWAGEN Jetta $6,900.00 
90 VOLKS Jetta Turbo-Dies. $10,900.00 

92 VOLKSWAGEN Golf D $10,900.00 
87 JAGUAR XJS VENDIDO 
87 MERC. 300 Turbo-Diesel $24,900.00 
87 MERCEDES 560 SEC Brabus 
87 MERCEDES 1900 2,5 Diesel 
82 MERCEDES 300E D Station Wagon 
82 MERCEDES 240 D $6,900.00 
83 MERCEDES 300 SD $12,900.00 
83 MERCEDES 260 E $25,900.00 
89 MERCEDES 260 E VENDIDO 

...E MUITOS, MUITOS MAIS... 

JAGUAR 
AUDI 

PORSCHE 
BMW 

FERRARI 

LOTUS 
TOYOTA! 
HONDA 

JEEP 
MAZDA 

% 

Visite Manuel Carvalho no: 
1236 DUNDAS STREET WEST 1251 DÜNDÂS STREET WEST 

TORONTO, ONTARIO TORONTO, ONTÂR10 
531-1780 530-1067 FAX:536-9942 

MERCEDES-BENZ 
& VOLKSWAGEN 
DIESEL & TURBO 

DIESEL 

Ou visite o mais moderno e espectacular stand de automôveis. 

954 KING STREET WEST, TORONTO, ONTÂRIO 
971-5046/971-6779 Artwork iy: Sol Portuguis 


