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Na Casa de Portugal 

Galeria do Pioneiro Português é uma realîdade 
Por Vasco O. Santos 

Sol Português 

Segundo um dos seus fundadores, o conhecido 
radialista José Mario Coelho, “era uma ideia que hâ 
muito acalentava”. 

Com a criaçào do Pier 21, em Halifax, cais de 
desembarque tornado museu nacional canadiano onde os 
emigrantes portugueses têm lugar destacado. Bernardete 
Gouveia, outra madeirense animada de boas ideias e de 
espirito arrojado, idealizou um local para “homenagear 
e perpetuar a memôria dos pioneiros portugueses” em 
Toronto. 

Bernardete Gouveia e José Mario contactaram pes- 
soas, trocaram ideias e procuraram um local. E nesta 
altura que entra em cena o terceiro animador do grupo, 
na pessoa do jovem empresario Manuel da Costa, pro- 
prietario do edificio que pertenceu ao First Portuguese, 

Continua na pag. 15 

Irma Lucia visitou 
lugares de infância 

A Irma Lucia, ùnica vidente de Fatima ainda viva, 
de 93 anos, visitou terça-feira a casa onde nasceu, em 
Aljustrel, depois de uma autorizaçâo especial concedida 
pelo Papa no passado sabado. 

Acompanhada de um casai de sobrinhos, a Irma 
Lucia visitou nessa tarde, além da casa dos pais, os 
Valinhos, a Loca do Anjo e a Igreja Matriz de Fâtima, 
onde foi baptizada. Continua na pàg. 23 Pioneiros do Continente, Madeira e Açores no acto inaugural 

Pais lusôfonos diplomados em educaçâo 
sexual pelo Centro de Saûde de Parkdale 

Por Vasco O. Santos deste tipo na nossa comu- Parkdale. O Departamento 
Sol Português nidade. de Saûde Pùblica da Câma- 

A iniciativa surgiu ra Municipal de Toronto fi- 
Estamos em crer ter por parte do Centro Comu- nandou e très agências 

sido o primeiro programa nitârio de Saûde de filiadas na Portuguese 

Os pais diplomados pelo Centro de Saûde de Parkdale 

Interagency Network (St. 
Stephen’s House, Access 
Alliance, The Anne 
Johnston Health Station) 
também contribuiram para 
o projecto. 

Projecto esse que era, 
nem mais nem menos, o de 
formar um grupo de pais de 
lingua portuguesa que pu- 
dessem depois, promover a 
educaçâo sexual na familia 
no seio da comunidade de 
lingua portuguesa. 

Durante varias sema- 
nas, sobretudo sob a super- 
visào da assistente social 
Marieta Maniezzo, 18 pais 
iniciaram a sua aprendiza- 
gem de como lidar corn as 
crianças e a sexualidade 
problemâtica, por muitos 
ainda encarada como tabu. 
Desse grupo “sobrevive- 
ram” 14. 

Os que na passada 
quarta-feira ( 10), receberam 

Continua na pàg. 11 

Vândalos! 

Nâo temos palavras que cheguem para traduzir a 
repuisa pelo atentado contra a estàtua de Luis Vaz de 
Camôes que se encontra à porta da Casa de Portugal 
em Toronto. Hà dias apareceu assim manchada de 
tinta vermelha. Nâo é fàcil descobrir os autores da 
proeza. Mas é fàcil determinar quem é responsàvel pela 
limpeza do busto dopoeta. De que estâo à espera? Que 
se inicie a Semana de Portugal? 



Présidente do Governo dos Açores pede 
desculpa as vitimas do sismo ainda sem casa 

O présidente do Go- 
verno dos Açores, Carlos 
César, pediu esta semana 
desculpa, em nome do sis- 
tema autonémico, a “cen- 
tenas de familias da ilha 
Terceira que, apôs a crise 

sismica de 1980, ainda vi- 
vem em mddulos metâli- 
cos”. 

O présidente do Exe- 
cutivo falava terça-feira na 
cerimônia de lançamento da 
primeira pedra para a cons- 

truçâo de 35 habitaçôes so- 
ciais na freguesia de Sâo 
Mateus, em Angra do 
Heroismo, orçadas em 450 
mil contos (2,2 milhôes de 
euros), cuja conclusâo se 
prevê para Março de 2001. 

Carlos César apelou à 
compreensào da populaçào 
que vai ser abrangida corn 
aquelas habitaçôes para “te- 
rem alguma paciência até 
que estejam concluldas as 
obras, altura em que esta 
divida serâ reparada”. 

O chefe do executivo 
açoriano aprovcitou a oca- 
siâo para realçar a coopera- 
çào financeira corn o Gover- 
no da Repùblica, através do 
Instituto Nacional da Habi- 
taçâo, que esta a ‘^permitir a 
construçâo de 1.200 habi- 
taçôes sociais em todas as 
ilhas do arquipélago”. 

MUDÂMOS 
Atençào estimados clientes, 

leitores e amigos, Sol Português 
mudou para novas instalaçôes. 
A nossa nova morada é a seguinte: 

977 College Street 
Toronto, ON M6H 1A6 

Os numéros de telefone e fax continuum 
a ser os mesmos: 

Tel: (416) 538-1788 - Fax: 538-7953 

1130 Bloor Street West (c/a Dufferin) 
Toronto, Ontario M6H IMS 

Tel: (416) 532-9391 
Fax; (416) 532-7887 

Web site: www.maindrugmart.corn 

HORÂRIO 
Seg. a Sex. - 09h00 às 21h00 
Sâbado - 09h00 às IShOO 
Domingo - 12h00 às 17h00 

mu ABEKTOS AOS DOMlKliOS 
Aceitamos os principais seguros de medicamentos 

05 N05505 5ERVIÇ05 
• Informaçào computorizada sobre 

cada paciente 
• Sistema de detecçào de medicaçào 

conflictuosa 
• Serviço de consulta pessoal e 

confidencial sobre medicaimentos 
aviados sob receita e de venda livre 

• Consultas telefônicas sobre os 
medicamentos aviados 

• Aluguer gratuito de videos educativos 
• Cartôes de chamadas "Quick 

Change” da Bell e de longa-distância 
• Serviço de Fotocôpias 
• Serviço de revelaçào de fotografias 

Falamos Português 
Cartôes 

(aniversârio, baptizado, casamento, etc.) 

1/2 Preço 

Visite a nossa nova secçào de 
^ÏÏÏÏCuidados de Saûde no Lar 

I y (Home Health Care) 
[ } Agora também vendemos 11 
Andadores Manuals e Rolantes 

Aparelho de medir a tensào na loja 

para utilizaçào GRATIS 
sempre que precisar 

SIÜRVIÇO mi lüNTRlüGA 
6RÂTIS AO ROMIOLIO 

Desconto extra de 10% 
para a terceira idade 

pcrc dém dos nossos prsços normcis sempre bcixos 

Na Main Drug Mart 

Cottonelle 
Papel Higiénico 4 FOlOS 

VIVA Toalhas 
de Papel 

Liinite de 2 por cupâo RSQUlSF $1.39 

Reactipe 
Antihistaminas 
30 Comptimidos 
contra as alergias ROSUlSr $30.99 

“Sagres” chega pela primeira vez a 
Fortaleza, Sporting festejado a bordo 
Por Carlos Charneca 

O navio-escola portu- 
guês “Sagres” chegou quar- 
ta-feira, pela primeira vez, 
a Fortaleza, ultimo porto 
brasileiro da viagem que 
estâ a lazer desde 8 de Mar- 
ço e que termina a 13 de 
Agosto, em Lisboa (primei- 
ra fase). 

Os très dias de mar - 
462 milhas nâuticas de Re- 
cife a Fortaleza - foram 
navegados corn boni mar, 
alguns ventos e periodos de 
chuva. 

Navegando numa zona 
dificil para a antena do sa- 
télite do navio, a “Sagres” 
esteve sem comunicaçôes 
telefônicas desde domingo 
até a manhâ de terça-feira. 

Os adeptos do Sporting 
fizeram uma festa de come- 
moraçâo a bordo e envia- 
ram um telegrama à direc- 
çào do clube de Alvalade 
congratulando-se corn a vi- 
tôria. 

Na manhà de segunda- 
feira apôs o toque de alvo- 
rada pelo clarim do fuzilei- 
ro “leonino” os altifalantes 
deram a marcha do 
Sporting, brada da pâgina 
da Internet. 

Recife foi até hoje o 
melhor porto brasileiro para 
a guarniçâo da “Sagres”, se- 
gundo os mais variados co- 
mentârios. 

Durante très dias, os 
marinheiros portugueses, 
alguns deles veteranos pela 

passagem do Recife, apro- 
veitaram o melhor para vi- 
sitar. 

Também a cordialidade 
corn que foram recebidos 
marcou pontos nesta visita 
a guarniçâo da “Sagres”. 

A recepçâo oficial a 
bordo contou corn a pre- 
sença de mais de uma cen- 
tena de convidados, entre 
os quais, o governador do 
Estado de Pernambuco, 
Jarbas Vasconcelos, adido 
militar de Portugal em 
Brasilia, tenente-coronel da 
Força Aérea, Serôdio 
Fernandes, e consul de Por- 
tugal em Recife, Correia de 
Aguiar, que vai ao Peru para 
acompanhar as eleiçôes. 

Os convidados, rccebi- 
dos corn müsica portugue- 
sa, foram unanimes em elo- 
giar a ementa portuguesa, 
entre os quais, o tradicio- 
nal bacalhau à Brâs, prato 
principal da Marin ha, e os 
vinhos. 

Os brasileiros, conhe- 
cedores do desenvolvimen- 
to de Portugal nos ùltimos 
anos, quiseram inleirar-se 
de outros assuntos, dos 
quais a economia portugue- 
sa. 

Apesar das noticias de 
Portugal nâo serem fre- 
quentes na dispensa diâria, 
os brasileiros nâo querem 
perder esse contacto. 

No encontro de futebol 
de sete disputado no relva- 
do da capitania do Porto de 
Pernambuco, a équipa da 

Marinha brasileira venceu 
a da “Sagres” por 7-4, corn 
3-3 ao intervalo. 

O jogo foi bastante dis- 
putado corn os portugueses 
a perder nos ùltimos 10 
minutos por falta de per- 
nas, as mesmas pernas que 
viriam a vencer no Forrô 
(mùsica brasileira nas noi- 
tes quentes de Recife). 

A “Sagres” foi visitada 
numa noite e durante très 
horas por 2.800 pessoas. 

A falta de segurança por 
parte das autoridades bra- 
sileiras impediu que o na- 
vio estivesse dois dias aber- 
to ao publico, pois no dia 
da recepçâo oficial nâo teve 
visitas. 

As autoridades brasilei- 
ras justificaram que devido 
à festa de mùsica popular, 
com mais de 30 mil pessoas 
cada noite, na praça, a uma 
cenlena de metros da 
“Sagres”, a segurança esta- 
va toda concentrada naque- 
le e.spectâculo. 

• Casamentos 

• Baptizados 

• Comunhôes 

• Fumerais 

• Brindes 

• Balôes 

Flowers & More 

com este anûncio 

Bouqueté 
12 Rosas 

na loja 

Cuidamos de tudo o que 
nécessita para dar mais 
alegria à sua festa. 

Para encomendas; 

(416)516-1569 

1229 Dundas Street West - Toronto 
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TRACA-NOS ESTE CONVITE ENTRE 18 E 24 DE MAIO DE 2000 PARA 

TIRAR PARTIDO DESTA OPORTUNIDADE ESPECIAL PARA POUPAR! 

t/ond . BUCKS Expira corn o encerramento da loja a 24 de Maio de 2000. Um cupào por cada compra 
na tenda. Este cupâo tem de ser apresentado para obter o saido de tenda de 10% ou 
desconto de 7% mencionado abaixo. Este cupâo nâo pode ser trocado por dinheiro. 

** Todas as referências a “100” neste cupâo ilustram poupanças de $100 numa compra de $1000 de mobflias, calculadas corn base num desconto de 10%. De forma alguma é infençâo que qualquer referência a “100" représente 
uma poupança absoluta de $100 em qualquer compra. Ver abaixo os descontos e condiçôes. TM Marca registada da AIR MILES International Holdings N.V. usada sob licença pela Loyalty Management Group Canada Inc. 

MAIS AINDA, EM TUDO O QUE ESTIVER NA LOJA TERÂ,., 

10% DESCONTO! 
EM TODAS AS MOBÎLIAS E COLCHÔES 

E AINDA NÂO PACA 
DURANTE 10 MESES 

EM TODOS OS ELECTRODOMESTIGOS 
E APARELHAGENS 

E AINDA NÂO PACA 
DURANTE 7 MESES 
   

TRAGA ESTE CONVITE ENTRE QUINTA-FEIRA, DIA 18 E 
QUARTA-FEIRA, DIA 24 DE MAIO PARA TIRAR PARTIDO DESTA 

OPORTUNIDADE INCRIVEL PARA POUPAR! 
GRATIS 

SCHNüDERS 

PEPSI E CACHORROS QUENTES! 
SÂBADO, DOMINGO E 2^-FEIRA FER!ADA 

expira a 
24/5/2000 

expira a 
24/5/2000 

O numéro normal de 
AIR MILES a atributr 

\ 1 t i J o numéro normal de 
, AIR MILES a atribuîr ' ^anô 

em vez de nâo pagar GST na compra de electrodom. ou aparelh j em vez de 10% de desconto na compra de mobtlias ou coîchôes J 

1352 Dufferin Street 
- Toronto - 

(416) 535-3000 



Infonnaçào Gérai 
19 de Maio de 2000 

'mmimMMîm 
I^or'tviguês 
Portuguese Sun 

CRIME STOPPERS 

Roubo numa agência bancâria 

Esta scmana no Crime Stoppers, os detectives estâo à procura de um suspeito 
rcsponsâvcl por roubo a uma sucursal do Banco da Nova Scotia, situada na csquina 
da Yonge Street corn a Wellesley Street, em Toronto. Por esse motivo solicitam ser 
ajudados na identificaçâo deste homem. 

Na passada sexta-feira, 28 de Abril, cerca das 13h00, o suspeito entrou na 
agência do Banco da Nova Scotia, sito ao 555 da Yonge Street. O bandido passou 
uma nota à empregada de balcâo, dizendo que tinha uma pistola, apontando 
repetidamente para a cintura, indicando onde a arma se encontrava. A empregada 
entregou-lhe uma quantia em dinheiro. 

O suspeito recebeu as notas, saiu calrnamente pela porta principal e foi visto 
a caminhar, ao longo da Wellesley, no sentido oeste da Yonge Street. 

O homem c descrito como sendo branco, de idade aproximada aos 35-40 anos, 
125 a 150 libras de peso, cabelo castanlio curto, corn indicios de calvice na Trente, 
patilhas compridas, um dente de prata, dculos de sol de lentes azuis, trajando calças 
e blusâo de ganga (denim) azul. 

Se O leitor tiver qualquer informaçâo sobre este ou qualquer outro crime grave, 
por favor contacte o Crime Stoppers. 

Se a sua informaçâo os levar a efectuar uma prisâo poderâ ganhar uma recompen- 
sa até 1. 000 dolares. Crime Stoppers pode receber a sua chamada em 140 linguas, 
gratuitamente, atravês doTel: 1-800-222-TIPS. 

Lembre-se que nunca précisa identificar-se e que Crime Stoppers nâo utiliza 
marcador de chamadas (Call Display). 

O dinheiro para pagar recompensas é angariado através de donatives que pode 
descontar no seu imposto de rendimento (income tax). Se desejar contribuir, o seu 
donativo deverâ ser enviado em cheque para: 

Toronto and Regional Crime Stoppers 
P.O. Box 993 - Postal Station F 

Toronto, Ontario - M4Y 2N9 

Sol Português tem novas instalaçôes 
Atençào estimados clientes, colaboradores, leitores e 
amigos, Sol Português mudou para novas instalaçôes. 

A nossa nova morada é a seguinte: 
977 College Street, Toronto, Ontario - M6H 1A6 
Os numéros de telefone e fax continuum os mesmos. 

Tel: (416) 538-1788 - Fax: 538-7953 

HYUNDAI 

mm SUPER QUENTES! 
O vencedor do Prémio “President’s Award” 
esta em expansée de Oakville para Toronto 

Financiaménto a 
ELANTRA GL 

LEASE DESDE $ 
Entrada: $1895 

$0 depôsito, frele e PDS incluido 
199. 

48meses 

✓ Airbags ✓ Volante ajustével 
✓ AM/FM Cassate corn 4 colunas 

... e multo mais 

SONATA GL 
Mûicr uesue 

19,995 
LEASE DESDE $ 

Entrada; $1950 

Depôsito, frété e PDS extra 

229 
48meses 

✓ Ar cond. ✓ Transm. automàtica 
✓ Vidros eléctricos ✓ Cruise Control 

... e muito mais 

✓ Airbag ✓ Volante ajustàvel 
✓ Assento traseiro articulado 60/40 
✓ Barras laterals de protecçào 

... e muito mais 

$500 ENTRADA. FRETE E P.D.S. INCLLIDO PORMES/48MESES 
* Oferta por tempo limitado baseado nos modelos novos de 2000 do Accent GS de 3 portas corn MSRP desde $11,995, Elantra GL Sedan corn MSRP desde 
$14,875, Sonata GL corn MSRP desde $19,995, corn juras a 5,38%/4,72%/5,24%. $179/$199/$229 por mês num lease "walkaway" de 48 meses. Obrigaçâo total do 
lease: $9,092/$11,447/$12,942 C.A.C. e preço de compra opcional de $5,288.69/$5,813.90/$9,987.26. Pagamento de entrada $500/$1895/$1950 e pagamento da 1* 
mensalidade DepOsito de segurança ($0 no Accent e Elantra, $229 no Sonata), frété e PD S incluido no Accent e Elantra, extra no Sonata. Impostos, licença e $350 
de taxa administrativa sâo extra. Permitidos 20 000 km/ano, lO^/km acima dos 20.0000. ** MSRP dos modelos Accent GS 3 portas desde $11,995, Elantra GL 
Sedan desde $14,875 e Sonata GL desde $19,995. Todos os preços MSRP excluem frété, licença, P.D.S e impostos. O Stand pode vender por menos. t 
Financiamento a 4,8% disponivel em todos os mdelos 2000 do Accent, C.A.C., durante 48 meses Exemple de financiamento: $10,000 a 0%/ano represents $277.80 
por mês durante 36 meses. COB de $0 para uma obrigaçâo total de $10,000 00. Contacte o Stand para mais detalhes. Oferta temnina a 31 de Maio de 2000. 

’THecéUUea- Pontu^UêA - 

24 HR. 5 ANOS 
HYunoni 
CONDUZIR PARA CRER 

Programa 
de Assistência 

na Estrada^ 

GARANTIA 
100.000 KM 

401 

SCHELL 

LAWRENCE 
Z 

Q EGLINTONI 

TORONTO HYUNOAI 
contacte Luis Cardoso 

2460 Dufferin St. 
Toronto 

(416) 787-9789 
Luis Cardoso 

Gerente de Vendes 

Abertas 100 posiçôes para Ëstagiârios 
em programas do Ministério dos 

Recur SOS Naturals 
Do gabinetc do depu- 

tado provincial Rosario 
Marchese (Fort York), re- 
cebemos uma nota infor- 
mando que o Ministério dos 
Recursos Naturais vai criar 
100 posiçôes para estagiâ- 
rios destinados a “candida- 
tos autorizados a trabalhar 
legalmente no Canadâ, se- 
jam estudantes do secundâ- 
rio ou se tenham formado 
numa instituiçào reconhe- 

cida de estudos pôs-secun- 
dârios nos ültimos 5 anos. 

As posiçôes disponi- 
veis poderâo ser examina- 
das na pâgina “Internship 
Programs” do site do MRN 
na internet, em: 

Vi’vv w. m nr.gov.on.ca/ 
MNR/yo ii thpro grams 

Para requercr, os can- 
didatos deverâo submeter 
um résumé, acompanhado 

de uma carta, para o endc- 
reço indicado nos aniinci- 
os. A carta deverâ indicar 
as suas aptidôes, conheci- 
mentos e cspecializaçâo 
que se relacione com o que 
se requer em cada posiçào. 
A data limite para requerer 
é 25 de Maio de 2000. 

Caso os candidates 
neccssitem dc ajuda, pode- 
râo contactar a assessorado 
deputado. 

Em nota ao Ministro das Finanças Paul Martin 

O LU#183 da LIUNA propoe 
incentives para fomentar a compra 

de casa propria 
Numa nota entregue 

ao Ministro (federal) das 
Finanças, Paul Martin, os 
dirigentes da Labourer’s 
International Union of 
North America Universal 
Worker’s Local 183, cm 
parceria com as associaçôes 
de empreiteiros da constru- 
çâo civil (ramo residencial), 
apresentaram uma propos- 
ta no sentido dc se criarem 
incentives à reduçâo de 
impostos e deduçôes aos 
compradores dc casas para 
habitaçâo. 

A deduçâo dos impos- 
tos séria aplicada ao juro 
das hipoteca pago durante 
um ano, focando a estabili- 
zaçâo do mercado da cons- 
truçâo residencial no Ca- 

nadâ, ao mesmo tempo que 
abriria a possibilidade da 
compra de casa às pessoas 
de rendimentos mais bai- 
xos. 

A nota contem très 
rccomcndaçôcs principais: 

1. Que o Ministro Fe- 
deral das Finanças consi- 
déré plenamcnte a nota da 
LIUNA ao preparar o pro- 
ximo orçamento gérai do 
estado; 

2. Que seja constitui- 
do um comité de Impostes 
dc Habitaçâo, incluindo 
instituiçôes financeiras c 
représentantes da indüslria, 
que aconselhem o governo 
nesta ârea. 

3. Que 0 Ministro Fe- 
deral das Finanças, em con- 

junçâo corn o comité dos 
empreiteiros e as institui- 
çôes financeiras, trabalhe 
no sentido de baixar os de- 
pôsitos minimos da 
CMCH e aumente os pério- 
des de amortizaçâo a fim 
de tornar mais acessivel o 
mercado habitacional aos 
canadianos de rendimentos 
mais modestes. 

A nota aponta ainda 
para modelos semelhantes, 
hâ vârios anos 
implementados nos Estados 
Unidos, que tem ajudado a 
reforçar o mercado da cons- 
truçâo habitacional, assim 
como a providcnciar me- 
Ihores oportunidades para 
a compra de casa prôpria. 

EXCURSAO 
Dia 1 e 2 de Julho - Dia do Canada 

À DESCOBERTA 
DO NORTE DO ONTARIO 
Célébré o Dia do Canadâ corn um belo 

passeio de autocarro até Sudbury 

Dia 1 - Viajem pela peninsula de Georgian Bay, Perry 
Sound, até Sudbury, estadia no Hotel, perto de todos 

os divertimento alusivos ao Dia do Canadâ. 
Dia 2 - Viajem por Manitoulin até South Baymouth, 

travessia do lago Huron no Ferry Chi-Cheemau 
durante 2 horas 

$ 280 .00 Preço inclui Autocarro, 
/casai Hotel e Barco Ferry 

Toronto - Correia Travel 
910 Dundas Street West - Tel: (416) 603-0869 

Kitchener - Legacy Travel: Cambridge: Full Circle Travel 
(519) 745-3233 (519) 740-9898 

Saida de Kitchener às 6h00, de Cambride às 6h30 e de Toronto 
às 7h45 da Yorkdale Bus Terminal na Dufferin e 401 

nw 
SILVA CHARTERS 

Reg. #897634879 

Tel: Kitchener & Cambridge 
1 (519) 742-8665 

38 Denlow Street, Kitchener, Ontario N2B 3S3 

Cidada angolana 
comemorou 113 

anos 
Cidadâ angolana con- 

traria esperança média de 
vida em Angola (que é dc 
42 anos) comemorando o 
seu 113” aniversârio em 
Luanda, noticiou terça-fei- 
ra o Jornal de Angola. 

Maria Custôdio nasceu 
cm 1887 na Ilha do Cabo, 
cm Luanda, c comemorou 
feliz o seu 113” aniversârio 
junto dos sens filhos, nc- 
tos, bisnetos, trinetos e 
tetranetos. 

A “Tia Maria”, como é 
conhecida, vive no Bairro 
Sambizanga na periferia de 
Luanda (um bairro tradici- 
onal muitas vezes retratado 
na literatura angolana). É 
mâe de cinco filhos (eram 
10, mas metade jâ morreu) 
e tem 44 netos, 63 bisnetos, 
22 trinetos c sete tetranetos. 

NECESSITA DE AJUDAJs&QAL? 
MELO, LEWIS LEGAL & IMMIGRATION SERVICES INC. 

Trabalhamos coin Advogados em Portugal e no Canada oferecendo-lhe 
soluçâo em assuntos de: 

• Imigraçâo • Lei Criminel • Lei Civil e de Femflia 
• Acidentes de trebelho, de trâfego ou na rua • Divôrcios (no Canada, 

Portugal, Brasil) • Abertura de companhiaà • Compensation Board 
• Canada Pension • Procuraçôes • Traduçôes * Testamentos 

• Preparamos documentas em gérai • Notariés e Comissàrios Put 

Para informaçôes e uma consulta gratis telefone para: 
LINA MELO (Falamos Português) , 

Tel; (416) 929-0633 ou (416) 929-6907 Fax; (416) 929-6985 
22 College Street, Suite 205 - Toronto, ON M5G 1Y6 
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Bring Family and Friends Closer 

With RSL COM Canada's new FlafTalk™ Global plan, you con coll the Portugal for only 
Oôct/minute anytime. Plus, enjoy our low rote of 10ct/minute within Conodo and just 
12ct/minute to the USA - 24 hours o day. 

Get i month FREE Long Distance 
Sign-up before May 31, 2000 ond enjoy free long distonce in your sixth month from RSL 
COM Conodo.* 

Portugal 
Spain 
United Kingdom 

RSL COM 
Canada 

3Ô4 
31 <t 
104 

$0.70 
$1 .60 
$0.22 

$0.70 
$1 .09 
$0.22 

Rotes QS of Februory 20th, 2000 

To start saving call RSL COM Canada today at 1-Ô77-819-7349 

RSLCOM 
RSL COM Canada 

Touch the World from Here.'^'^ 

* Some conditions apply. Monthly charge of $2.95. 
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E Viva O Sporting 
Par Antonio Botelho de Melo 

Sol Português 

O que mais me distingue dos restantes membres 
masculinos da famîlia Botelho de Melo é, sem qualquer 
margem de dùvida, o facto que eles adoram futebol e eu 
praticamente nada percebo do assunto, desde que me 
lembro de ser gente, e o pai Melo era treinador do 
Sporting Clube de Lourenço Marques, depois do Nova 
Aliança, do Alto Maé, etc. 

Por isso, o exmo. leitor pode contar nos dedos de 
uma mâo as vezes que esta crônica, em quase seis anos, 
se debruçou sobre esse desporto. 

Quando em miudo eu ia ao futebol corn o pai Melo 
em Lourenço Marques, em gérai ia de castigo para nâo 
ficar em casa a chatear a mâe Melo, e enquanto lâ estava 
fazia absolutamente tudo menos ver os jogos. As varia- 
das actividades iam desde coleccionar paus de gelados 
Quibom - que as pessoas deixavam cair debaixo das 
bancadas de madeira (aqui falo do campo do Sporting) e 
que davam direito a mais um gelado Quibom em troca de 
dez pauzinhos - até andar às voltas corn um famoso e 
legendârio carrinho de bébé para me distrair (afinal 
estava lâ dentro o bébé e foram-me encontrar umas horas 
depois a vârios quilômetros de distâneia do estâdio, 
alegremente a passear). 

Na famflia, o meu irmâo Mesquita jogou futebol 
nâo sei quantos anos e foi também treinador. Os meus 
outros dois irmâos jogaram durante nâo sei quantos 
anos. Enfim, mais na brincadeira, mas vivem colados à 
televisâo. Sabem quem sâo os jogadores famosos de 
todas as équipas do mundo civilizado (futebolisticamen- 
te falando, claro), lêem os jornais todos de futebol, 
seguem os resultados dos campeonatos todos e mais 
algum, tentam ir pessoalmente aos campeonatos impor- 
tantes (exemple; o pai Melo vai gastar uma parte signi- 
ficativa do que de outro modo séria a minha preciosa 
herança, em hotéis de vârias estrelas junto aos estâdios 
de futebol onde se vai disputât dentro de algumas sema- 
nas o campeonato da Europa).Enfim. 

Tenho algumas ideias sobre o futebol. Sei quem 

sâo o Sporting, o Futebol Clube do Porto e o Benfica. O 
pai Melo, na reforma, foi viver para o bairro lisboeta de 
Benfica para estar mais perto do estâdio do Benfica, o 
seu clube no dia a dia, ainda que refira como os seus 
clubes espirituais a Académica de Coimbra e o Santa 
Clara de Ponta Delgada, onde se iniciou no futebol (e 
onde o avô Melo desempenhou uma série de cargos ao 
longo de dezenas de anos). 

Percebo mal das tricas do futebol. Na televisâo, 
tento discretamente contornar as dezenas de horas gastas 
ou em jogadores suados a correrem de um lado para o 
outro do campo a tentarcm lixar o advcrsârio, e - ainda 
pior - as dezenas de horas de comentadores da mais 
estridente origem, a discutirem acesamente coisas e inu- 
tilidades do futebol que eu nem sequer sabia eram sus- 
ceptiveis de conversa, quanto mais discussâo. Até jâ vi 
o Santana Lopes e a Cinha Jardim, figuras do “jéte-séte” 
lâ do burgo, a palestrar majestaticamente sobre esse 
desporto, corn uma sapiência que desbotava os mais 
sabidos. Dizem-me que é normal estas coisas acontece- 
rem, c é o que torna, supostamente divertido o futebol. 

Portanto, o exmo. leitor entenderâ rapidamente 
porque é que, até hâ duas semanas atrâs, eu nâo sabia o 
que se estava a passar no campeonato português de 
futebol profissional da primeira divisâo, nem sequer 
como é que funcionava o esquema de pontuaçâo, nem tâo 
pouco percebia porque é que o Sporting, um clube sim- 
pâtico (jâ vivo perto do estâdio de Alvalade e tudo) 
estava a começar a suscitar uma tal reaeçâo da parte de 
muita gente hâ cerca de très semanas. 

Essencialmente, sempre vi o futebol como um des- 
porto, um mero desporto, que envolve primariamente os 
desportistas e as suas hostes, e que muita gente gostava 
de ver como quem vê a banda a passar. Que havia 
algumas pessoas mais adoentadas em relaçâo ao despor- 
to é algo que nunca me chamou a atençâo, pois quem nâo 
vc nâo liga. 

Sd que, do que me foi 
dado a entender, este ano 
as coisas em Portugal fo- 
ram diferentes. 

Primeiro, o Futebol 
Clube do Porto, residente 
na cidade corn o mesmo 
nome e que, pelos vistos, 
suscita nos que nâo sâo seus 
adeptos ôdios de morte, es- 
tava a dois furos de ganhar 
o campeonato, nâo fosse o 
Sporting. 

Segundo, o Benfica, um outro grande clube de 
futebol português, deu um espirro a 75 por cento do 
campeonato, deixando os seus adeptos na estranha posi- 
çâo de, partilhando o ôdio pelo FCP, chegarem ao quasc 
exagero de suportarem o Sporting contra o Porto. Carac- 
teristicamente, como segundo me disscram parece ser o 
habituai, esse apoio surge quando ao mesmo tempo, e à 
ultima da hora, o Benfica dâ uma sova algo contida mas 
Clara, no Sporting, hâ uma semana. 

Terceiro, o Sporting estava hâ 18 anos sem ganhar 
o tal campeonato nacional, o que, do que deduzi, é o 
équivalente à esgana que os portugueses tiveram contra 
os espanhéis em Dezembro de 1640: chegara o dia da 
independência! 

O que mais me surpreendcu foi estar eu aqui nas 
Âfricas a nâo sei quantos mil quilômetros de Portugal, e 
ver Maputo em quase histeria délirante nas horas que se 
seguiram ao jogo corn o (para mim obscuro) Salgueiros, 
tudo aos apitos nos carros e aos gritos, porque o Sporting 
era o campeâo de Portugal. Pensava que, nos 25 anos 
depois da independência como pals e criados todos aque- 
les anti-corpos contra os colonialistas etc. e tal, que o 
futebol fazia parte das manifestaçôes coloniais a banir. 

Talvez. Mas naquelas horas a seguir ao jogo, pelos 
vistos, até os moçambicanos cram sportinguistas. 

Os meus parabéns a todos os .sportinguistas. Do 
pouco que me apercebi, merecem. 

Maputo, 16 de Maio de 2000 

RYAN & ODETTE 
F U N ER A L S F O R L E S S 

TRADITIONAL FUNERAL 

Includes: 
• Removal from Home or Hospital 
• Embalming 
• Use of Preparation Room 
•Dressing & Gasketing 
• Cosmetology 
• Hairdressing 
•Arrangements 
• Facilities for Visitation 
• Facilites for Service 
• Supervision for Visitation 
• Supervision for Service 
• Register Book 
• 25 Acknowledgment Cards 
• 2 Proofs of Death 
• Forms Completion 
• Hearse 
• 1 Limousine 
• Clergy/Lead Car 
• Flower Car 

 $2,000.00* 
• if paid before funeral**’ 
** At-Need Only 

> Casket/Outer Receptacle purchase from Ryan & Odette 

(416) 5 3 2 - 5 9 6 5 
1498 DUNDAS STREET WEST 

TORONTO M6K 1T5 

Correspondente dos Açores 

Dois Dedos de Texto 
Por Sérgio Luis Paixâo 

Sol Português 

Lembro-me pcrfcilamente dos meus 
tempos de escola primâria. A 
professora...os livro.s... e até alguns cole- 
gas. Quanto às disciplinas lembro-me que 
detestava a Histôria de Portugal... 

Ter que decorar tan to nomc, de tan to 
herôi, de tanto conquistador. Reis, princi- 
pes e soldados limpavam aquelas batalhas 
todas... Os marinheiros e os navegadores 
metiam-se por mar em aventuras de pas- 
mar. 

E a professera lâ nos ensinava isto 
tudo, amestrada pelo patriotisme vigente. 

Era o tempo dos CONTOS DE FAR- 
DAS... 

Central Ticket Defence 
EX-SARGENTO da POÜCIA com 29 ANOS de EXPERIÊNCIA 

CONSULTAS GRATIS 
Contacte: 

Virgil I o Rodrigues 

Tel: (416) 565-7821 

DEFESA DE TODOS 
OS TIPOS DE MULTAS 

DE CONDUÇÂO 

VIOLENCIA 
FAMILIAR 

EXCESSO 
DE ÂLCOOL 

LIMPAR O 
REGISTO CRIMINAL 

OFENSAS 
CRIMINAIS 

PEQUENOS 
FURTOS 

861 College Street - Toronto 
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Lisboa que amanhece 
Por Eduardo Martins * 

Sol Português 

Este fim de semana foi em grande câ pela regiâo! 
Estou a escrever na segunda-feira à noite, menos de 24 
horas depois do final da ultima jornada do Campeonato 

da Primeira Liga de Fute- 
bol, mas jâ lâ vamos. 

Isso foi O culminar do 
fim de semana! Antes dis- 
so, como de certo jâ sabem, 
O Papa veio câ para ir a 
Fâtima. Foi ele e para ai 
mais uns seiscentos e tal 
mil, sendo que estes iam na 
mira de o ver a ele, Joâo 
Paulo II, em primeiro lu- 
gar, porque se lhes oferecia 
uma forma bastante mais 

econômica (sobretudo para aqueles que até foram a pé...) 
do que a tradicional “Ir a Roma e nâo ver o Papa”: Aqui 
era “Ir a Fâtima e (quase de certeza) ver o Papa...”. Até 
porque em Roma era muito dificil, dado o pouco tempo 
que ele lâ estava... por algum motivo lhe chamam o 
“Papa Andarilho”... 

Quanto a viajantes, por câ também temos a nossa 
quota parte, s6 que nâo muito bem entendida, pelo 
menos pela oposiçâo... (estou a falar do Primeiro Minis- 
tro, Antdnio Guterres e Présidente da Uniâo Europeia 
em exercicio, pouco “andarilho”, mas mais 
“voajante”...mas adiante...). 

Escrevia eu, que foi tudo para Fâtima para ver o 
Papa e assistir à Beatificaçâo do Francisco e da Jacinta, 
e jâ agora como brinde adicional, ver se o tào badalado 
e abafado terceiro segredo de Fâtima era revelado... e 
nâo 6 que começou a ser, incluindo como personagem o 
préprio Papa?...segundo parece um referido Bispo ves- 
tido de branco, a passar pelo meio dos Mârtires...mas 
isso fica para quem crê, ou crê que crê... 

Mas se o üm de semana começou em Fâtima, “terra 
de Fé e de Esperança, e porque nâo de Caridade?”, 
continuou, primeiro mais para Norte, num recinto bem 
mais pequeno que o de Fâtima, ( para ai corn 100 vezes 
menos pessoas) também todas imbuidas de Esperança - 
metade ia mesmo de verde, e a outra metade de verme- 
Iho, que além do Bcnfica, também é a cor do Salguei- 
ros... 

Ah! Desculpem, nâo sei se perceberam que estou a 
referir-me ao “Estâdio” de Vidal Pinheiro, em Paranhos, 
Porto. Porto-cidade, e nâo Porto-clube. Pelo menos pen- 
so que nâo... Jâ que o Porto-clube tinha ido a Chaves, e 
veio de lâ um bocado maltratado... 

No Vidal jogava-se o futuro de dois clubes: um 
para ganhar a primeira liga, depois de 18 anos de jejum, 
e o outro para nela permanecer pelo menos mais uma 
época... E foi bom para todos, menos para o Porto- 
clube,».., que ainda por cima no Porto-cidade, teve de 
assistir e calar às ruidosas manifestaçôes de alegria dos 
Leôes, e se calhar até de Benfiquistas, que assim se 
vingaram, numa uniâo “sulista”, de tantas humilhaçôes 
“nortenhas”... 

Quanto ao “meu” Belenenses, mais uma vez de- 
monstrando um grande espirito de solidariedade, (serâ 
que o espirito de Fâtima também por lâ pairou?), foi ao 

Algarve perder coin o Farense, possibilitando-lhe assim 
continuar no convivio da primeira Liga... 

Quando se fala de jejuns e sens fins para o Sporting, 
ao fim de 18 anos, vasculhando efemérides alusivas, 
verifiquei que a ultima (ünica) vez que o Belenenses 
ganlîou um campeonato de futebol (estou a falar da 
Primeira Divisâo...) foi em 45-46, ora eu nasci em Junho 
de 45, portanto dévia estar a completar o primeiro ano de 
vida, e confesso que nâo me lembra rigorosamente nada 
de manifestaçôes de alegria que eventualmente possam 
ter ocorrido... 

Mas agora também fiquei contente, sobretudo a 
aprcciar a alegria dos outros! Era ver o ar de satisfaçâo 
da dona daquele café de Coimbra, que hâ 18 anos vendia 
(até ontem) o café a 25 escudos, e que agora o pode, 
liberta de promessas, pôr a um preço que lhe dê lucro... 
Era ver a promessa daquele cabeleireiro que disse estar, 
em caso de vitôria do Sporting, 24 horas sem parar a 
cortar cabelos gratuitamente..., nâo sei se ao fim de 
algum tempo, sem corner, a mâo nâo lhe vai começar a 
fraquejar, e nâo cortarâ outras coisas além dos cabelos... 

Aqui neste sitio, confesso que parei. E retomo a 
elaboraçâo da crônica 24 horas depois, o que me permi- 
tiu obter mais algumas achegas para o magno assunto do 
Sporting: Assim, fiquei a saber hoje que um quinto da 
populaçâo de Portugal, dois milhôes de pessoas, corn 
quatro milhôes de olhos e ouvidos colados a écrans e 
altifalantes, seguiu em directo o Salgueiros-Sporting 
pela SIC, a estaçâo de TV que ganhou o concurso elabo- 
rado para a concessâo dos direitos de transmissâo, a quai 
largou 81 mil contos para tal fim... mas pelos vistos e 
ouvidos nâo se deve ter queixado... 

Entâo nâo é que os adeptos e simpatizantes do 
Sporting lhe tomaram o gosto, e jâ andam para al a pedir, 
nâo ainda “nâo hâ duas sem très”, mas para jâ “nâo hâ 
uma sem duas”, ou seja, querem mesmo “amochar” o 
F.C.P., e ganhar a Taça de Portugal no Estâdio Nacional 
no Jamor, no prôximo fim de semana? 

Aqui para nos que ninguém nos ouve, as coisas 
andam tâo mal distribuldas que jâ que nâo pode ser o 
Belenenses, olhem, pode ser que haja mais um milagre - 
nâo de Fâtima, mas de Futebol... 

Quanto ao Fado, fica para a prôxima... 

* Lishoeta conivente e feliz corn a concretizaçâo de 
um sonho adiado uma düzia e meia de anos... 

Anùncio de Abertura 

Fase II do Mausoleum da Nossa Senhora de Fâtima 
Assumption Catholic Cemetery, Mississauga (Cemitério da Assunçâo) 

Os Cemitérios Catolicos têm o prazer de anuiiciar que a construçâo 
da Fase II esta agora compléta. 

Caractcristicas: 
• Entrada Coberla 

• Caractcristicas de Escullura Relit^iosa 

• Nichos de Cremaçào de Vidro Frontal 

• Acjuecimento e Ar Condicionado 

• Capacidade de 1,85ü espaces jjara novas criptas 

Assumption Cemetery, Mississauga 
695n<)mkeii Ko.id (com ,i Derrv Ko.id) 

Catholic Cemeteries 

Archdiocese of loronto 

Uma tradiçào Catdlica 

Para informaçôes de compra sem obrigaçâo, é favor telefonar: (90S) 670”8801 

Victor Ferreira 
Insurance & Financial Services 

Bus (416) 512-0400 Ext. 224 
Cell (416) 709-2716 

GARANTA 
uma protecçâo Segura 

“ ter, ou nâo ter, um seguro de acidente 
e doenca pode vir a representar toda a diferença 
entre poder viver de cabeça erguida ou à mercê 
da caridade alheia - a escolha é sua!” 

Seguro de Vida 
Seguro de Doenças Graves 
Seguro de Medico-sociais 
Seguro sobre a Hipoteca 
RRSPs/RRIFs 

Faça hoje, comigo, o melhor seguro do mercado! 

Servico ao domicilio 

• Pianos de Poupança e Aforro 
• Pianos Registados de Poupança-Educaçào* (RESPs) 
• Eundos Mütuos* (Mutual Funds) 
• Fundos Segregados (Segregated Funds) 
• Planeamento Financeiro 
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Fàtima Toste lança 
O seu segundo livre 
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Cartas Aos Meus Irmâos 
A poétisa e professora luso-canadiana Fâtima Tos- 

te, lança o seu segundo livro, intitulado “Redes Do 
Sonho”, em cerimônia a realizar no prôximo dia 31 de 
Maio, pelas 19h30, na Casa dos Açores em Toronto. 

Fâtima Toste é autora de “Imagens do Mar”. 

Atençào estimados clientes, leitores 
e amigos, Sol Portugais mudou para 

novas instalaçôes. 
A nossa nova morada é a seguinte: 

977 College Street, Toronto, Ontario 
M6H 1A6 

^ Tel: (416) 538-1788 - Fax: 538-7953 

Outras propriedades? Visite www.nelsonlopes.com 

Esta espaçosa town 
house tem mais de 
1700 pes quadrados, 
porta de entrada 
dupla. 3 quartos, 3 
casas de banho, 
lavandaria no 1" piso 
e hall grande corn 
escadas em earacol 
para o 2" andar. Tudo 
isto e muito mais, por 
apenas $199,900.00 

RE^»( 
West Realty Inc., Realtor 

^ (•05,814-5932 
(416) 410-3977 

e-mail: realestate @ nelsonlopes.com 

Nelson B. Lopes 
Associate Broker 

Mavis e Eglinton 

Servindo Toronto, Mississauga e Brampton desde 1983 

Caros Irmâos, 

Se bem se lembram, a semana passada a minha 
carta foi de pura mâgoa pelo que havia acontecido ao 
Sporting, perdendo contra o Benfica e tendo posto na 
linha de fogo um almejado Campeonato, arredio das 
cores verdes por demasiado tempo. 

Facto que nâo é privilégie apenas dos verdes pois 
que, vende bem, outres que estâo ou jâ estiveram no 
poleiro passaram jâ pelas mesmas amarguras. Deixo 
nomes em branco e os “entendidos” que digam o que 
sabem nesta matéria. 

O que é certo é que depois da derrota do domingo 
anterior, muitas unhas foram roidas, muitas preces fo- 
ram feitas, penitências prometidas e, cliegado o dia, era 
um nunca parar corn o suspense. 

Hâ ou nâo hâ relate pela TV? A tal que andou aqui 
pelo nosso meio recentemente corn alguns dos seus “big 
brasses”, depois de muitos esforços lâ conseguiu que os 
dois relates mais importantes da Jornada fossem trans- 
mitidos. Corn muito esforço, muitos cordéis movidos, 
muitas cunhas contactadas e muito de lôgica de permeio, 
eis que o fumo branco saiu. 

De momento, foi uma alegria antecipada, jâ que a 
expectativa continuava para os leôes. Chegar ao grande 
dia estava demorado como o comboio que nâo chega. 
Até dizem que se nâo fosse o facto do Papa ter vindo a 
Portugal, nâo era ainda desta vez que o Sporting matava 
o carneiro. 

Mas o que aconteceu foi que ganhou mesmo. Bem, 
e por muitos. A raiva que eles tinham acabou por ir cair 
em cima de um clube que andava pelas ruas da amargura 
e que até perdeu o lugar na primeira liga - como agora se 
diz. 

E agora, por todo o lado, s6 se fala no novo Cam- 
peâo. A nossa râdio matraqueou-nos os ouvidos corn 
cançôes do Sporting. E bem, diga-se de passagem. Entâo 
como é? Nâo é para festcjar ou que? 

Até os benfiquistas vieram à rua fazer monte corn 
os verdes, calculem!? Estavam radiantes corn a vitdria. 
Sentiam-na como sua e digam-nos lâ que hâ rivalidades 

- haver hâ, mas entre outros de outros lados. S6 que 
nessa parte, trata-se de politica. É que eles preferiam que 
o campeonato ficasse finalmente em Lisboa, em vez de ir 
para o Porto. Este jâ fez brilharete e portanto teve de dar 
lugar a outro. 

Foi tanto o reboliço por todo o Portugal Continen- 
tal e Insular que hâ quem escreva jâ que houve mais 
gente na rua do que aquando das eleiçôes... Pudera, a 
bola é coisa que movimenta as massas - bancârias e 
outras. Das primeiras, os milhôes despendidos em com- 
pras, trocas e baldrocas sâo conhecidas de todos nos. Os 
milhôes usados, e muitos deles subsidiados, dariam para 
matar a fome a muita gente... 

Até se poderia ter aproveitado por câ todo este 
ajuntamento de lagartos para uma manifestaçâo a sério, 
sobre o problema dos nossos deportados - a que eu 
teimosamente gosto de chamar “desenraizados”...- as- 
sim como a que fizeram para os lados de New Bedford no 
domingo passado. 

Ainda por câ pouco ou nada se tem feito sobre o 
assunto. Continua-se à espera que o problema se resolva 
por si e assim nunca mais lâ se chega. É como a RTPi no 
Canadâ, ou como o comb(3io espanhol que faz que anda 
mas nâo anda, e chega quando chega, se chega... 

Entretanto, chegam-nos noticias dos Açores que a 
Judiciâria vai abrir escritôrio em Angra do Heroismo, 
nas instalaçôes da Antiga Alfândega, e vai iniciar inves- 
tigaçôes, para jâ, a possi'veis casos de “fraude pelo uso 
indevido de subsfdios por parte de pessoas e institui- 
çôes”... 

Vai ser lindo, vai. Mas o que vale é que o Sporting 
ganhou - estou como a vclhinha da anedota, que nâo se 
cansava de repetir a mesma coisa...- e portanto agora por 
uns dias nâo se vai falar de outra coisa. 

E que me desculpem por ta! pois que, e mesmo 
andando afastado dos futebôis, nâo quer dizer que nâo 
tenha sentido gosto pela vitôria. É que ainda me lembro 
dos tempos dos cincos violinos em que nem se pergun- 
tava “quem ganhou?” mas sim, “quantos foram?”,., 

Um abraço para todos vôs do 

Te U irmâo 

DESCONTOS d, 20‘‘. 50'-'" 

Muitos 

outros 

modelos 

à escolha 

Compramos directamente 

ao fabricante para voeê 

poupar ainda mais 

680 Rivermede Road - Concord 
Tel: (905) 669-1040 / (416) 636-5495 

y 



Por Antonio Perinu 
Sol Português 

Entre as diversas fes- 
tas dedicadas ao Dia da Mae 
e que se realizaram nos C lu- 
bes e Associaçôes comuni- 
târios no passado fim de 
semana, o Asas do Atlanti- 
co Sports & Social Club nao 
deixou passar a data em 
branco e também eles reali- 
zaram um jantar e bade no 
Sâbado, dia 13, alusivo à 
data. 

Apôs o repasto, con- 
feccionado por Pipas 
Catering e servido pela sua 
équipa, deu-se lugar ao bai- 
le, abrilhantado pelo con- 
junto United, de London e 
a pista de dança logo se 
preencheu para o bailarico. 

Mas a festa nâo era s6 
dedicada ao Dia da Mae e 
assim sendo teve mais duas 
particularidades. O primei- 
ro intervalo dançante ser- 
viu para Lucflia Simas agra- 
decer a presença de todos 
os associados, comercian- 
tes e amigos do Asas que 
lem aderido às festas do 
clube, nomeadamente esta, 
que encerrou a época de 

Dia da Mae celebrado no Asas 
do Atlântico 

1999-2000 no clube. O 
Asas sô retomarâ a sua ac- 
tividade normal em Outu- 
bro, apôs o costumeiro 
interregno do Verâo. 

Depois e em jeito de 
homenagem, foram apre- 
sentadas a mâe mais idosa e 
a mais jovem daquela 
agremiaçâo. Noémia Mar- 
cos, 86 anos, e Nélia Cor- 
reia, 23 anos, receberam um 
ramo de flores cada uma e 

da direcçâo, realçou os su- 
cessos alcançados pelos 
actuals corpos gerentes, 
agradecendo também aos 
sôcios e patrocinadores. 
Chamou depois ao palco os 
elementos dos corpos ge- 
rentes - direcçâo, 
assembleia, e conselho fis- 
cal - aos quais foram entre- 
gues medalhas de reconhe- 
cimento, tendo sido 
ofertada ao actual presiden- 

agradeceu reconhecida- 
mente o gesto simpâtico 
assim como a presença 
sempre aderente dos sôcios 
às festas realizadas. 

Era o contentamento 
do dever comprido por cor- 
pos gerentes e associados. 
Como nâo podia dcixar de 
ser, seguiu-se novamente 
mûsica para dançar ate às 
tantas. 

Sol Português apurou 

Lucüia Simas, Nélia Correia, Noémia Marcos, Antonio Simas e a jovem 
Mini-Miss, Richael Pires 

escutaram os aplausos da 
assistência. 

Mais tarde, Virginia 
Machado, vice-presidente 

te, Antônio Simas uma lem- 
brança. 

A finalizar a 
cerimonia, Antônio Simas 

ainda, embora nâo fosse 
anunciado, que a présiden- 
te do executivo para o prô- 
ximo ano serâ Lucilia 

Simas, o présidente da Claudino e do conselho fis- 
assembleia Gérai serâ Luis cal José Freitas. 

Présidente da Câmara da 
Povoaçâo nos 25 anos da 

Banda da Lira do Espirito 
Santo em London 

O présidente da Câmara Municipal da Povoa- 
çâo, Carlos Âvila, de visita ao Canadâ entre 18 e 24 
do corrente, desloca-se dia 20 do corrente a London, 
Ontârio, como convidado especial das comemora- 
çôes da passagem do 25.° aniversârio da Banda da 
Lira do Espirito Santo, desta cidade canadiana, apro- 
veitando ainda para assistir ao jantar de aniversârio 
do Clube Português local. 

A banda é composta por imigrantes oriundos 
dos concelhos da Povoaçâo, Nordeste e Ribeira Gran- 
de, tendo efectuado uma digressâo a S. Miguel no ano 
findo. 

Acompanhado por uma comitiva que engloba 
représentantes das freguesias da Ribeira Quente, Faial 
da Terra, Jornal Seara Verde, RTP-Açores e Râdio 
Açores TSF, assim como pelo l.° secretârio da 
Assembleia Municipal de Povoaçâo, Carlos Âvila 
aproveitarâ a visita para manter contactos em Toron- 
to corn Antônio Dionisio, Gerente de Negôcios da 
Universal Labourers Union (183), corn o vereador 
Mârio Silva e assistirâ a um Convivio Cultural no 
salâo da igreja de Sâo Sebastiâo, corn a actuaçâo do 
grupo de Amizade da Ribeira Quente, assim como um 
almoço privado oferecido por Antônio Câmara no 
Restaurante “O Tabico”. 

O autarca farâ ainda uma visita a Leamington 
para conviver corn amigos da Povoaçâo e, em Toron- 
to visitarâ a nova Galeria dos Pioneiros Portugueses. 

890 

O que o Ontârio despende corn a Saüde Fundos Fédérais 

Estarâ Otava a pagar o seu quinhào dos cuidados de 

AUMENTO NAS DF:SPI-:SAS DE SAÛDE PEI.O COVERNO DO ONTÂRIO 

24      I I  

1995* 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2003-04' 
(interino) 

Nota: Base de despesas operacionais do Ministério da 
Saüde e de Cuidados de Saüde a Longo Termo. 

Provavclmente ainda se recorda da ideia da saüde pùblica 
ser subsidiada cm metade pelas provmcias c a outra metade 
pcio governo federal. 

Enlâo o que c que mudou? A base de pagamcnlos de 
Olava em 2000/01, ao abrigo do programa que apoia os 
cuidados de saüde do Ontârio (o CHST), serâ na rcalidade 

saüde do Ontârio? 
inferior cm 1,7 biliôcs de dôlarcs ao que era em 1994/95. 

O Ontârio nâo sô repos as quantias rclalivas aos cortes 
orçamentais fédérais como desde 1995 ainda aumentou 
as suas despesas anuais para corn a saüde cm 3 biliôes de 
dôlarcs. 

Na rcalidade, sô este ano, o Governo do Ontârio 
incrcmcntou as suas despesas anuais operacionais na saüde 
para 20,6 biliôes c plancamos adicionar ate 22,7 biliôcs 
de dôlarcs em 2003/04. O que é que tudo isto significa? 

O governo do Ontârio contribui corn 890 por cada dôlar 
que despendc no sistema de saüde. Otava, paga uns meros 
110. O que fica muito além da ideia das partes iguais. 

Mesmo no seu mais rccentc orçamento gérai do estado, 
Otava apenas contribuiu corn uma ünica transferêneia, a 
tapar provisoriamente o buraco do financiamento da saüde 

às provmcias. Nâo se vcrificou qualquer aumento nos 
pagamentos permanentes. 

O Governo do Ontârio continua a investir biliôcs de 
dôlarcs nos scrviços vitais, como parte intégrante do 
nosso piano de mclhoria dos scrviços de saüde para o 
povo do Ontârio. 

Para obter um exemplar do Piano de Aeçâo de Saüde 
do Ontârio (Ontario’s Health Action Plan), contactc-nos 
pelo telcfonc 1-888-668-4636, pela linha de intormaçâo 
para dcficientcs auditivos TTY: 1-800-387-5559 ou na 
Internet cm www.gov.on.ca/hcalth. 

® Ontario 



VoxNova 
 À Solta Em Lisboa...  

For Hélder Ramos 
Sol Portugues 

The world is run by the people who show up 
-anonymous 

Durante o ano passado, por esta altura, realizou-se 
em Lisboa um encontro de jovens Luso-descendentes, 
no qual participaram vârios jovens de Toronto, inclu- 
indo Joao Rolo, a voz nova que hoje apresentamos. O 
Joao Rolo foi um dos fundadores de Voxnova, e um 
dos organizadores da conferência de jovens It’s Time 
To Inherit The Future, apresentada pelo Congresso 
Nacional Luso-Canadiano. Foi nesta altura que mui- 
tos de nôs nos conhecemos. 

Durante esta entrevista, Joao fala-nos das impres- 
soes que teve da conferência a que assistiu, e oferece 
sugestoes para que a turma que vai este ano obtenha o 
maior proveito desta oportunidade. 

Ao Nuno, Lisa, Steve e aos restantes 6, boa via- 
gem e bom sucesso! 

Os websites em destaque esta semana: 
http://www.fdti.pt/cnj/lusodescendentes/ 

index.html 
Este é o site da Semana Dos Jovens Portugueses e 

Luso-Descendentes 
http: //w w w. hrdc-drhc .gc .ca 
Aqui encontrâs informaçâo sobre o Canada- 

European Community Program for Co-operation in 
Higher Education and Training 

http://www.youth.gc.ca 
Este é o site do Youth Resource Network of Canada 

The Unbearable Lightness of Youth 
Conferences: an interview 

Last year at this time the Portuguese government 
invited youth, from all of the countries of the world with 
a significant population of immigrants from Portugal, to 
attend a youth conference. The first of its kind, the 
conference was meant to forge links between youth of the 
diaspora. Joao Rolo was one of 15 youth that formed the 
delegation from Canada. We spoke to him this week. 

From your perspective, what happened, and why? 
The purpose of the conference was the facilitate 

networking between youth of Portuguese origin from the 
world over, to connect & build relationships. It was a 
chance to reflect on what we have in common, as well as 
to appreciate our differences. We attended plenaries, 
workshops, discussions & social events, all designed to 
explore identity & potential, future partnerships. 

Why do you think the Portuguese government is 
interested in fostering this process? 

Everything I say is, I stress, my own opinion, as a 
participant & observer. 1 can’t speak for the Portuguese 
govejnment, but I can tell you what I think. By connecting 
us, they are preserving access to an invaluable resource: 
youth, ideas, energy &, in the long-term, ensuring that a 
sizeable group of individuals identify as Portuguese, 
hyphenated or not, & all of the benefits that this can 
bring. 

Once the older generations are gone, there may not 

be as much money flowing into Portugal from the outside 
as there is now... 

They want us to feel connected, to bring friends, to 
invest. It’s good for tourism & the economy in general. 
Also, it doesn’t hurt to have an affluent community in 
Canada to lobby the Canadian government on behalf of 
Portuguese interests, whether they are the interests of 
the community here, or those of Portugal itself. 

Which, in essence, is partially the role of the 
Portuguese Canadian National Congress. It only makes 
sense, in the long-term, to develop a positive & pro- 
active cultural identity. 

It seems to me that the Portuguese government is 
especially interested in focusing on youth that are 
entering the workforce, youth that are involved & 
integrated in the mainstream community, so as to ensure 
that links are nurtured & strengthened. 

This year’s theme (for the conference) is Youth 
Between Identities, which deals with self-identification 
within a specific ethno-cultural context. 

The government of Portugal’s real relationship with 
those born here is tenuous. The amount of people here 
who actually vote in Portuguese elections is minimal. 
Likewise, I don’t believe many people in Portugal spend 
much time thinking about immigrants, much less immigrant 
youth. In a sense, the theme is interesting, but in the end it 
doesn’t really matter what the theme is; the point is to 
keep the lines of communication open & to strengthen 
the collective identity of the diaspora as a whole. 

Why was the youth delegation so large last year & in 
what way did our ideas or concerns differ from those of 
delegations from other countries? 

The size of our delegation indicated our interest in 
actively participating in the process. It also reflected the 
diversity of our experiences in this huge country. In a 
way, a youth in Toronto is liable to have more in common 
with a youth in Paris, than with one in North Bay or 
Victoria. We have different types of connections to 
Portugal & Portuguese culture, based on the size of our 
communities. The delegation from South Africa, for 
example, seemed to feel largely disconnected from Por- 
tugal & even from their own communities. On the other 
hand, the French delegation were a strong & unified 
force, well-funded & organized, who travel regularly to 
Portugal to lobby the Portuguese government on behalf of 
their interests. Their concerns are less about connecting to 
their culture & more about establishing an infrastructure 
that will develop economic & socio-cultural identity through 
mutually-beneficial partnerships & projects. 

There are two issues here: cultural identity A 
economic clout... 

This is a first step in a process that, in my view, 
should aim to implement projects with measurable results 
& clear accountability. Identifying with one’s culture of 
origin can undoubtedly help to create connections useful 
for economic partnerships. It only seems logical to me 
that the Portuguese government should invest as much, 
if not more, in the business as well as in the cultural 
aspects. 

What were the conclusions reached last year? 
Everyone agreed to keep the lines of communication 

open. 
What recommendations do you have for the Canadian 

delegation this year? 
The Portuguese should invest in people & projects 

abroad. Youth in France have worked hard & produced 
results, in part due to the fact that they have an office & 
budget, provided by the Portuguese government. Our 
youth should seek to ensure that they receive the same 

level of support here. We need an incubator, so to speak, 
that will allow for ongoing growth & development of 
resources. 

Otherwise these initiatives will remain in the hands 
of a few, unpaid individuals who care, subject to the 
vagaries of personal agendas & the spare time it takes to 
work, essentially, for nothing. There is no continuity of 
effort. Anything else? 

Good luck guys & gals. Boa viagem! 
Joao Rolo is a Toronto-based community organizer, 

activist Æ (now) computer nerd! 

Diârio de um Cidadào 
19/05/00 - Podes ouvir as composiçôes de J.S.Bach 

em concerto, esta noite às 20:00 horas, no Knox College 
Chapel, 59 St. George St. (416) 657-0693 

20/05/00 - This May, over 4000 elementary children 
from York Region will learn about the value of water and 
the environment throught the use of over 40 ‘ ‘hands on” 
activity centres at the York Children’s Water Festival at 
Bruce’s Mill Conservation Area, Stouffville, Ontario. 
For more information: Susan O’Leary at (416) 919-1158 
or email: susan water@hotmail.com. You can also go 
online at: http://www.kidsforwater.org 

21/05/00 - ComcçahojtoMilk International Children’s 
Festival, um festival de arte e actividades para crianças, no 
Harbourfront Centre, 235 Queen’s Quay West. (416) 973- 
3000 * Paul Thompson directs The Rediscovery of Sex, a 
collectively written revue about sex and sexuality, continu- 
es to May 28, Tues-Sat 8 pm, mat Sun 2:30 pm. $I9-$28, 
Sun pwyc, previews $10. At Theatre Passe Muraille, 16 
Ryerson. 504-7529. Show up early to get your ticket for the 
2:30 pm matinee this afternoon! 

SomaLove - rhythms and melodies from Iberia and 
beyond, with songs in english, Portuguese and Spanish. 
Live at the Free Times Café, 320 College St., 2 blocks 
west of Spadina Ave. on the north side. A special guest 
will be opening the show. Date: Sun. May 21, 2000, 8 
pm start. I hope to see you all there! 

22/05/00 - Começa hoje Informâtica 2000, um col6- 
quio sobre informâtica e o desenvolvimento .sôcio-cul- 
tural de jovens, em Cuba! Para mais informaçôes, é favor 
contactar a Célia Rodriguez no (416) 588-9174 ou email: 
marg75 @ hotmail .corn 

23/05/00 - Aprende como obter e utilizar um endere- 
ço email na internet, das 18:30 às 20:00 horas, no 
Oakwood Village Library & Arts Centre. No 341 
Oakwood Ave. Gratis. Inscreve-te: (416) 394-1040 * 
Motel Helene, a play written by Serge Boucher, continu- 
es to May 21, $22-$27, stu/srs $18.50-$23.50, Sun mat 
pwyc. At the Tarragon Theatre, 30 Bridgman. 531-1827 

24/05/00 - Ôptima oportunidade de ver e ouvir o 
excelente Yo Yo Ma, ^ tocar corn a Orchestra Sinfônica 
de Toronto, no Roy Thompson Hall, 60 Simeoe. Informa- 
çôes e bilhetes: (416) 593-4828 * Migraine Awareness is an 
informative presentation on migraines (enxaqueca) for those 
(of all ages) who suffer from this debilitating type of 
headache. From 6:30 to 7:30 at tlie Toronto Reference 
Library, 789 Yonge St. (416) 395-5577. 

25/05/00 - Community Forum: Brain Drain, Brain 
Gain, from 7:30 to 9:30pm at the St. Lawrence Centre 
for the Arts, 27 Front St.East. How has the ebb and flow 
of people in and out of the country impacted on our 
values and institutions? How well are we doing in using 
the skills and talents that people bring with them? 
Admission is free! For more information: http:// 
www.stlc.com/forums.htm. phone (416) 366-1656, or 
email: forum@stlc.com . 

PREÇO 
ou MENOS 

iTamanhos 4 - 44 

desde 
Vestidos e acessorios de casamento de marcas 
famosas para noivas, damas e maes das noivas 

ROCHELLE’S FASHIONS 
DUFFERIN MALL 
900 Dufferin St. • Toronto 

NÂ0 ESCONDA AS PERNAS fYorkville 
Vein 
Clinic 

Podemos ajudâ-la 
Somos especializados no tratamento 
de veias varicosas e veias finas nas 
pernas ou no rosto através de escleroterapia e/ou 
Photoderm VL. 
Também tratamos 

• Hemangiomas • Manchas castanhas 
• Manchas "Port Wine" • Lesoes pigmentadas 
• Tratamento depilatorio durador 

O nosso pessoal inclui ainda uma esteticista 
experiente para Ihe prestar o melhor atendimento. 
Para mais informaçôes ou para marcar uma consulta 
contacte: 

(416) 927-0533 ou 921-VEIN 
Falamos Português 

1240 Bay Street 
Suite 404 - Toronto 
(junto ao metro da Bay) 



Pais lusofonos diplomados em educaçâo sexual pelo Centro 
de Saûde de Parkdale 

Continuaçâo da pàg. 1 Furtado, grande impulsionadora do curso. 

orgulhosos os sens diplomas de instrutores assim como 
um manual extremamente bem concebido, estâo agora 
aptos a partilhar o que aprenderam corn outros grupos 
que os queiram convidar. 

Marie ta Maniezzo, a ins tru tara 

‘^Criar crianças corn uma atitude saudâvel em 
relaçào ao sexo” 

O curso ministrado sob o tema em cima indicado, 
dividiu-se por vârios capitulos tais como: 

• Porquê falar de sexo? 
• Mudanças na puberdade 
• Diferenças entre rapazes e raparigas na puberdade 
•De onde vêm os bébés... e outras perguntas 
• A masturbaçâo e as brincadeiras sexuais 
• Bom e mau tocar/Mitos e factos 
• Comunicaçâo entre o casai / Curiosidades 

Muito elucidativo, o panfleto divulgador é, afinal. 

A cerimônia, bastante informai, decorreu no âtrio 
do Centro e teve como oradora principal a actual presi- uma sintetizaçâo do curso mas nunca um seu substituto. 
dente da PIN, a enfermeira da saude püblica Fern Santos Todavia, vale a pena le-lo pela quantidade de informa- 

çâo que encerra e transmite. 
Agora, veremos a aceitaçào destes instrutores por 

parte dos seus conterraneos. Para jâ, um aspecto a ter em 
conta e que nâo é muito animador. É que apesar de ser 
destinado à comunidade portuguesa, nem um s6 pai - ou 
mâe - portuguesa se formou. Doze sao brasileiros e duas, 
angolanas. O que diz muito acerca dos nossos preconcei- 
tos culturais. 

E nâo se admirem se, como estâ descrito, um exem- 
plo veridico contido no manual venha a ocorrer com 
mais frequência, como o facto de um miudo de 7 anos 
que, inocentemente, durante um jantar de festa pergun- 
tou: “Mamâ, porque é que a minha pila fica rija quando 
olho para as senhoras bonitas que estâo nas tuas revis- 
tas?”. 

Grupo dos Amigos 
do Bombarral 

Comunicado 
Do Grupo dos Amigos da Regiâo do Bombarral 

recebemos, corn o pedido de divulgaçâo, um comuni- 
cado informando que “a festa de convivio e angariaçâo 
de fundos, realizada a 15 de Abril de 2000, rendeu a 
quantia de mil e quinlientos contos, que se deslinam à 
construçâo do novo quartel dos Bombeiros Voluntâri- 
os do Bombarral. 

Este grupo, constituido por Anténio Dionisio, 
José Calquinhas, Emüio Costa, José Na.scimento, Ale- 
xandre Castro, José F. Monteiro, Saul Marques, Joâo 
Cardoso e Anténio Marques, agradece aos érgâos da 
comunicaçâo, patrocinadores, contribuintes e partici- 
pantes individuais, sem esquecer os artistas locais 
Lina Esteves, Mârio Jorge, Fernanda Diniz, Anténio 
Amaro e Leonardo Medeiros, que gratuitamente actu- 
aram nesta Festa e a tornaram num succsso”. 

Toyota Corolla 

Financiamento a 2,8% na 
compra de um Carôlla ou 
Siena ou outro.s'hnodelos 

seleccionados 

Sergio DeSouza 

POR FAVOR CONTACTE-NOS 
PARA MAIS DETALHES 

(416) 703-7700 

KING ST W. Claudio Nunes 
Pianos de Leasing/FInanciamento da Toyota Credit Canada Inc. C.A.C. Oforta vàlida nos modolos novos de 2000 entiegues ou corn lease feita 
antes de 31 de Maio de 2000. Ucença, registre, seguros e impostos sâo extra. Lease inchii um mâximo de $895 para frété e P.D.E. Frété e P.D.E 

nâo estâo incluidos no preço MSRP. Baseado num lease Valkaway' de 48 meses corn jures a 6,9% no Echo, 5,8% no Camry (modèles BT123MBBG22KM 
e BG22KG). Pagamento de entrada de $1,725 / $2,950 ou équivalente em troca. Primeiro pagamento e depâsito de segurança de $250 / $350 page no 
momento da entrega. Lease baseado num mâximo de 96.000 km. Km adicionais a $0.07 / $0.10 se for o caso. MSRP de (modèles BT123MB / BG22KM e 
BG22KG) $14,840 / $24,200 e $25,200. Exemple de financiamento: $20,000 a 2,8% por ano' représenta $440.92/més durante 48 meses. C.O.B. de 
$1,164.16 para uma obngaçâo total de $21,164.16. Financiamento a 2,8% também nos modeios Tundra 2000. Para mais informaçâes, contacte o 
concessionârio. O concessionârio pode vender / lease por menos. "Baseado no relatôrio AIAMC de Setembro/99.**Guia de consume de combustlvel 
Energuide de 2000. 

3% CashBack! 
A mPOTECA de 

5,45%... 
Uma combinaçâo perfeita 
para animar o seu Verâo 

• Vai transferir a sua hipoteca? 
• Obter nova hipoteca? 
• Refinanciar uma hipoteca 

existente? 

A nossa oferta (de 3% CashBack 
paga-lhe 3% (do valor da sua 
hipoteca*. Numa hipoteca de 
$150.000 sâo $4.500 que entram 
no seu bolso. Use o seu bonus 
CashBack da forma que mais lhe 
aprazar. 

E nào se esqueça de se informar 
connosco acerca da nossa hipoteca 
a 5,45%. 

* o programa Cashback estarâ em vigor até notîcia em 
contrario. Sujeito a certas condiçôes e exclusôes. Peça- 
nos todos os detalhes. 

Para mais informaçôes 
contacte: 

Eduarda (Eddie) Pita 
Gerente, Hipotecas 

Residenciais e Comerciais 

1-800-560-1593 
(Pager 24 horas) 

Escr.: (4l6) 920-9931 

Juros excelentes. OpçÔes flextveis. Atendimento personalizado 

n Canada Trust 



Ministra de Cabo Verde quer 
aprofundar cooperaçâo com a regiâo 

autonoma dos Açores 

Dulce Barbosa e Linda Dawe 
agradecem 

A ministra do Empre- 
go, Formaçâo e Integraçâo 
Social de Cabo Verde, 
Orlanda Ferreira, manifes- 
tou quarta-feira a intençâo 
de aprofundar a coopera- 
çâo institucional com os 
Açores aproveitando a ex- 
periencia autonômica dos 
ultimos 25 anos. 

Falando à safda de um 
encontro com o présidente 
do governo regional, 
Orlanda Ferreira sublinhou 
que para Cabo Verde é 
“mais importante aprovei- 
tar as expcriências positi- 
vas que jâ estâo testadas do 
que iniciar expericncias 
novas cujos resultados se 
desconhecem”. 

Por seu turno, Carlos 
César comprometeu-se em 
coordenaçâo corn o Minis- 
tério dos Negdcios Estran- 
geiros Português, respon- 
sâvel pela poli'tica externa 

nacional, “a disponibilizar, 
de acordo corn os recursos 
regionais, toda a informa- 
çâo que seja ùtil a Cabo 
Verde”. 

Nesta circunstância, 
acrescentou o chefe do exe- 
cutivo regional, o governo 
de Cabo Verde pode contar 
corn toda a colaboraçào nas 
âreas do emprego, forma- 
çâo profissional e inspec- 
çâo de traballio de acordo 
corn as necessidades que 
aquele pais apresenta. 

Orlanda Ferreira e 
Âlamo Meneses, secretârio 
regional da Educaçâo e As- 
sumes Sociais, assinaram 
no inicio da visita da mi- 
nistra cabo verdiana “um 
protocole que visa dar for- 
maçâo profissional, que jâ 
estâ em curso, a 12 alunos 
daquele pais”. 

Os alunos frequentam 
na Escola de Formaçâo Pro- 

fissional nas Capelas, em 
S. Miguel, cursos nas âreas 
da Hotelaria, Restauraçâo, 
Cozinha, Mesa-Bar, Manu- 
tençâo e Reparaçâo de 
Electrodomésticos, Ser- 
ralharia e Mecânica 
auto. 

De acordo corn o do- 
cumente, os Açores ficam 
responsâveis pelo paga- 
mento de uma boisa de es- 
tudos mensal de 75 contos 
(37.500 euros) para cada 
formando, bem como pela 
cedcncia de um bilhete de 
aviâo de ida e volta para 
Cabo Verde. 

O protocole prevê 
também a realizaçâo de cur- 
sos de formaçâo pedagôgi- 
ca de formadores de forma- 
dores nas localidades da 
Praia e do Mindelo, semi- 
nârios e certificaçâo de 
formandos e formadores no 
sistema de aprendizagem, 
critérios de observatdrios e 
definiçâo de uma Ici base 
do emprego e aprendiza- 
gem. 

Orlanda Ferreira visi- 
ta no âmbito da sua 
deslocaçâo as ilhas Tercci- 
raeS. Miguel, diversas ins- 
tituiçôes de Solidariedade 
c Segurança Social c man- 
tém contactos corn diferen- 
tes entidades açorianas na 
ârea do seu ministério. 

Pina Liquidators 
Da Queen & Spadina 

agora ABERTOS na 

'Eglinton e Dufferin 

DRAPERY & FABRICS 

Curtinados de todos os géneros 
e tamanhos prontos a pendurar 

Tecidos bordados de Itâlia 

Fabrico por encomenda 

1784 Eglinton Ave. W. 
Tel: (416) 785-4947 

Sanefas 
modernas, 

renda e tu le } 
1/2 P reç o 
e nos pagamos 
oGST 

A Dulce Barbosa e sua associada Linda Dawe, conhecidas cmpresârias artisti- 
cas, dccidiram oferecer um “cocktail” como forma de agradecimento a todos aquelcs 
- colegas, artistas que representam, amigos e media - que, de uma maneira ou de outra, 
elas entenderam ter apoiado as iniciativas da Music Solutions Inc. & db Promotions 
Canada, sua empresa. 

Foi ao fim do dia de quarta-feira, no Summit Grill House! A gente foi lâ de 
“corrida”, mas a Dulce e seus amigos também merecem tudo! E a festinha estava 
mesmo animada. Começou por ser para trinta pessoas e acabou por comportar... cento 
e tal, vejam s6! 

Timor-Leste: 

Xanana Gusmâo convidado a 
assistir à cimeira da CPLP 

Nitvas Bdîçôes Espeeiaîs dom 
mais popuiares modelas Hopds 
ediçâo especial • 4 portas 

• Jantes de alumîmo 
• Portas autométicas 
• Leitor de CD's 
• Ar condidonado 

ACCORD SEDAN 

Ar condidonado • 
Portas autométicas • 
Leitor de cassetes • 

Tablier central • 

CIVIC COUPE 
Jantes de aluminio 
Leitor de CD's 
Espala 

ediçào especial 

CIVIC HATCHBACK 

PRELUDE S2000 

Pau! Cunha 
Gerente de Vendas 

Telefone-me e dar-lhe-ei 
os melhores preços! 

* Serviços administratives, licença e impostos sâo extra. Contacte o stand para mais detalhes. 

MlSSISSAl'GA 

□□□□□ 

Erin Mills Auto Centre « 
2380 Motorway BIvd. 

A norte da Dundas • Mississauga 

Tel: (905) 828-1650 

Hwy 403 

Motorway BIvd 

Dundas 

QEW 

O présidente de 
Moçambique, Joaquim 
Chissano, convidou Xanana 
Gusmâo para estar présen- 
te na prôxima cimeira da 
Comunidade dos Palses de 
Lingua Portuguesa (CPLP), 
que se realiza em Julho na 
capital deste pais africano. 

O convite serâ trans- 
mitido ao présidente do 
Conselho Nacional da Re- 
sistência Timorense 
(CNRT) pelo secretârio 
executivo da CPLP, 
Marcolino Moco, que che- 
fia a delegaçâo deste orga- 
nismo que partiu quarta-fei- 
ra para uma visita de 26 
horas a Timor-Leste. 

Em conferêneia de 

imprensa, Marcolino Moco 
destacou como objectivo da 
visita a intençâo de “co- 
nhecer Timor-Leste e estar 
por dentro dos problemas 
do territôrio, para que a 
CPLP possa dar um 
contributo no inicio da re- 
construçâo”. 

Em Timor-Leste, 
Marcolino Moco vai entre- 
gar ao CNRT um cheque de 
quase 16 mil contos 
(15.996), que résulta de 
uma campanha de solidari- 
edade promovida pela 
CPLP e um pacote de 1.000 
manuals escolares em por- 
tuguês, destinados a “refor- 
çar a restauraçâo da lingua 
portuguesa”. 

Questionado sobre a 
entrada de Timor-Leste na 
Comunidade - jâ que o ter- 
ritôrio possui o estatuto de 
observador -, o secretârio 
executivo da CPLP referiu 
que esta ocorrerâ assim que 
Timor se constitua como 
um Estado. 

Além do assessor da 
CPLP para os assuntos po- 
litico-deplomâticos. Luis 
Vinhais, a delegaçâo inte- 
gra ainda os escritores 
Antônio Amaut, de Portu- 
gal, Mârio Fonseca, de 
Cabo Verde e também di- 
rector do Instituto Interna- 
cional de Lingua Portugue- 
sa, e Olinda Beja, de S. 
Tomé e Principe. 

de Moü'o 
!ÎAJ,RRAI)A 

wx;. 
Vinho Tmfô 

Rod WSrve - Vin Rougs 

?50 rri JO-AU i v>r,« s 12,6% 3ic.lvot. 

MOI HUAS 
i'uRlusy, 

Para saber quai o estabelecimento Liquor Store 
mais perto de si onde pode encontrar este 
excelente vinho em stock, contacte a linha de 
informaçâo LCBO Infoline através do telefone 
416-365-5900 ou 1-800-668-5226, e fale corn 
um information Officer. 

Representaçâo no Ontario 
de Esprit Agencies 
Tel: 416-762-4133 CSPC #532986 
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Portugalidade, Brasilidade e Lusofonia 
Par Jorge Chichorro Rodrigues 

Sol Portugues 

No titulo que se lê em cima existe uma hierarquia, 
como se Portugal valesse mais do que o Brasil e do que 
os restantes paises lusôfonos - mas isto s6 é verdade em 
termos de antiguidade, valor a que se presta muita aten- 
çào em Portugal. 

A antiguidade possui, com efeito, um enorme va- 
lor, pois ela é companheira da experiência, de um saber 
adquirido com vaslos séculos de histôria, e se brasilei- 
ros, angolanos ou caboverdianos, nâo sâo mais jovens do 
que os portugueses em termos de humanidade, sâo-no no 
entanto em termos de histôria dentro da Hngua em que se 
expressam. 

Em termos de humanidade temos todos a mesma 
idade, somos todos irmâos, mas dentro da histôria da 
lingua nâo existem mais do que duas possibilidades: ou 
existe um pai e filhos (sendo o Brasil o mais velho) ou 
existem irmâos de diferentes faixas etârias, sendo Portu- 
gal O primogônito. 

Eu prefiro a segunda possibilidade, pois nâo gosta- 
ria que se repetisscm no présente e no futuro sentimentos 
de paternalismo (o quai, apesar de tudo, nâo deixa de 
relevar da natureza humana, nâo sendo por isso total- 
mente negativo) e de sobranceria dos portugueses em 
relaçâo aos seus «irmâos lusôfonos». 

Apesar da hierarquia implicita no titulo, existe 
entâo uma fraternidade dentro da lingua, a quai pressu- 
pôe um respeito e um fundo de solidariedade entre 
irmâos. 

Portugal, na qualidade de primogénito, tem a trazer 
para esta comunidade o seu saber feito de experiência de 
quasc nove séculos de histôria, o Brasil, quase corn dois 
séculos de independôneia, pode aliar alguma experiên- 
cia a uma insuperâvcl irreverêneia e juventude, e os 
jovens paises africanos de linguaportuguesa, assim como 
Timor-Leste, sem düvida que têm também muito a dar à 
fraternidade lusôfona. Nâo se deve entretanto enfatizar 
demasiado a antiguidade e a juventude dentro da lusofonia 
pois é bem sabido que um velho pode conter dentro de si 
germes de juventude, do mesmo modo que um jovem 
pode ser portador de laivos de velhice. Aliar a experiên- 
cia de Portugal à irreverêneia e juventude do Brasil e dos 
restantes pai.scs lusôfonos séria um ideal a atingir. 

Muitos cscolhos, no entanto, se atravessam nas 
navcgaçôes ainda jovens da comunidade lusôfona. Esses 
cscolhos têm por base desequilibrios que ameaçam o 
bom funcionamento da mesma. 

Entre eles eu citaria très; a incompreensâo e frieza 
de que 6 vitima o primogénito na sua relaçâo corn os 
irmâos mais jovens, cm particular com os mais podero- 
sos deles; o peso desmesurado do Brasil, que vale 
quantitativamente mais de oitenta por cento da lusofonia 
e pouco ou nenhum valor dâ a esta palavra; e as paupér- 
rimas condiçôes de vida que assolam os paises africanos 
de lingua portuguesa, corn particular ênfase para o colosso 
angolano, ainda a braços corn uma guerra civil. Todos 
estes desequilibrios nâo deixam de ter uma relaçâo entre 
si, bastando pensar que a relativa riqueza dos irmâos 
mais velhos se fez, ao menos em parte, à custa do 

fcftBsi AÉmiî ^ Uma 
554 Lakeshore Rd. E,, Mississauga 

Tel.; (905) 891-0724 • Fax: (905) 891-7387 

Aberto de Terça a Sàbado 

PERNAS DE GALINHA 
$0.79/lb 

PEITOS DE GALINHA S/OSSO 
$3.79/lb 

BIFES DE ALCATRA 
$4.79/lb 

BIFANAS DE PORCO 
$2.75/lb 

* Carne Fresca Diària de Qualidade * Preços Especiais 
Todos os Dias * Carne por Grosso e a Retalho * 

Descontos para todos os tipos de testas e restaurantes 
* Para mais informaçôes, falar corn o Gil 

mercado negreiro que, até ao século XIX, atravessou o 
Atlântico. 

Sentar hoje à mesma mesa da lusofonia ex-senho- 
res e ex-escravos nâo deixa de ser uma tarefa ârdua, 
manchada de traumas, de complexos, de incompreensôes, 
de maus sentimentos. Sô a experiência da fraternidade 
pode ajudar a apagar (ou ao menos a atenuar) todos estes 
traços negativos de uma humanidade que comunga a 
mesma herança linguistica e histôrica. 

Serâ O ideal da fraternidade uma utopia? Se o é, nôs 
vivêmo-lo de forma particular, com um travo salgado a 
navegaçôes que tanto foram (e continuam a ser, cm 
sentido figurado) uma fonte de vida como de morte... 
Algo parece ôbvio: a natureza humana é complexa como 
uma tragédia de Shakespeare, e a lusofonia nâo foge à 
complexidade de pais que se sentem incompreendidos 
pclos filhos e traidos pelo destino; ou de filhos que se 

querem deitar corn a mâe e 
que para isso, inconscien- 
temente, desejam a morte 
do pai. 

Hoje as tragédias vi- 
vem-se a nivel global, co- 
brem todo o planeta como 
consequêneia das navega- 
çôcs iniciadas pelos portu- 
gueses. 

Os occanos reflectem 
O nosso rosto, as nossas ru- 
gas, as nossas esperanças, 
O nosso sorriso, a nossa generosidade, os nossos sonhos, 
as nossas angùstias. Por isso eles sâo fascinantes e ao 
mesmo tempos aterradores, e nôs falantes da lingua 
portuguesa sabemo-lo melhor do que ninguém... 

EDIFICIO DA CHIN 
622 COLLEGE STREET 

Um mercado internacional no coraçâo da vibrante comunidade 
multicultural, multilingue e internacional de Toronto. O CHIN 

Professional Building convida todos os membros de profissôes libérais, 
médicos, especialistas, laboratories dentârios e oficios corrclativos a 

considerarem estabelecer-se ou mudar as suas instalacocs para o 
EDIFtCIO DA CHIN 

DISPONIVEIS; 2 ou mais consuItc3rios médicos, compléta mente 
mobilados, dispondo de 3 ou 4 salas de consulta, 
recepçào, casa de banho privada, pequena kitchenette 
e escritôrio privado. 

ESPAÇO; Suite #1: 1171 pés quadrados • Suite #2: 1010 pés^ 
O senhorio dividira, ao designio do cliente, suites 
mais pequenas ou mais espaçosas, se necessario. E 
também fornecera o mobiliario basico 

Também dispomos de pequenos escritôrios 
completamente mobilados. Ideais para quem esteja 
em inicio de carreira e queira manter as ciespesas no 
mmimo. 

RENDA: Negociâvel. GST extra. A Renda Mensal inelui agua e 
luz, taxas de propriedade, segurança do edificio, 
serviços de limpeza e manutençào. O Senhorio 
contribuira corn uma quantia até $300.00 para as 
despesas da mudança. 

SERVIÇOS jA EXISTENTES PARA OS INQUILÏNOS 
• Farmâcia, Laboratôrio, Raios-X Si Ultra-Som 
• Estacionamento municipal subterrâneo disponivel - 100 c\spaços 
• 2 Elevadores; edificio moderno de 6 andares 
• Segurança 24h por dia; Os mais modernos sistemas dc‘ alarme e 

segurança 
• Gestào local da propriedade 
• Sala de reuniôes disponivel para utilizaçao dos inquilinos, 

completamente mobilada e equipada corn cozinha adjacente 
• Promoçào publicitâria na radio e televisào da CHTN e noutros 

eventos da CHIN 

• Convidamo-lo a vir visitar o nosso Edificio CHIN • 
PARA VISITAR AS SUITES, OU PARA MAIS INFORMAÇÔES, ( X )N1'AC;rAR: 

Lenny Lombardi (4l6) 531-9991, ext. 2340 
Fax: (4l6) 531-6654 



Pena e Lapis 
19 de Maio de 2000 F*o r'tiAguês 

Portuguese Sun 

Consulado de Portugal 
pede auxflio para Famflia lugar de encontro 

localizar um português 
O Consulado Geral de Portugal em Toronto pcde 

que divulguemos o seguinte: a Sra. D. MAXIMINA 
MARQUES VIDAS (SIMÔES), procura o paradeiro do 
seu filho MÂRIO LUIS VIDAS SIMÔES, nascido a 21 
de Agosto de 1955 na Figueira da Foz, agradecendo que 
este a contacte directamente para o telefone (416) 653- 
6786 ou para o Consulado Geral (416) 217-0966. 

PfUlileiiias dn foifi iuridico? 
Our Lawyers Can Help You With: 

-IMMIGRATION PROBLEMS 
• Applications for Sponsorship, Work Permits 

and Visas 
• Applications before the Federal Court 
• Detention Reviews 

CRIMINAL CHARGES 
• Trials for Assault, Impaired Driving, Fraud and 

Drug Offences, Sexual Assault Offences and all 
other serious Criminal Offences 

• Appeals of Conviction and Sentence 
• Extradition Hearings 
• Tax Offences under the Income Tax Act, Excise 

Act, Customs Act, Occupational Health and 
Safety Act Offences 

LABOUR AND EMPLOYMENT LAW 
• Wrongful Dismissal 
• Union Problems 

For a Free Consultation Call: (416) 363-B947 

ROSENBAUM, NEUBERGER 

Barristers & Solicitors 

Por Silvana da Silva 
Sol Português 

Nao vamos fazer anâlise da siluaçâo actual da 
famflia, queremos sim, alertar scus membros para estar 
atcntos e vigilantes. 

Vigilantes; o significado desta palavra é vigiar, 
mas tambôm observar atentamente, tomar cuidado, estar 
acordado, velar, etc. 

A vida em famflia, hoje como sempre, précisa de 
atençâo, carinho, discernimento e muito mais, para o 
bem e felicidade de todos os sens membros. A famflia 6 
uma realidade anterior às tribos e aos estados. A famflia 
é fruto do Amor. Agregado familiar onde nao exista 
amor nao c famflia. O Amor é a base de toda a felicidade 
mas nao se baseia s6 em impulsos sexuais e em sonhos 
passageiros, mas também numa aceitaçâo e compreen- 
sao miitua. No Amor hâ um dinamismo contagiante que 
procura dar felicidade ao Outro, à Outra, aceitando-se 
mutuamente. 

A nossa época é cenârio de muitas famflias desfei- 
tas. Todos andam à procura da felicidade esquecendo 
que a felicidade nào existe. Nés é que somos os constru- 
tores da nossa felicidade e, para que ela exista, é preciso 
dar e receber. 

vSomos criaturas criadas por Deus que é Amor! 
Trazemos bem gravada em nos a ânsia de amar e ser 
amados. Isto é uma realidade que se pode observar desde 
a criança ao adolescente, no adulto e no idoso. 

Nunca se falou tanto em Amor como nos nossos 
dias, csqueccndo-se por vezes que amar alguém é aceitar 
a condiçào dinâmica da pessoa amada, corn todos os 
riscos e novidades que isso acarreta. Todos sabemos que 
quando existe Amor, tudo se torna mais fâcil de resolver, 
nâo esquecendo que o Amor nào dispensa carinho e 
todas as suas manifestaçôes, cm todas as idades. 

Queremos alertar os casais, em todas as fascs da 
vida, principalmente cinco, dez ou mais anos dcpois de 
vida em comum, para o cuidado que é preciso ter corn o 
amore suas manifestaçôes. A vidaem comum, por vezes, 
perde o cncanto, porque nào houve cuidado nem vigilân- 
cia. Quando um dos cônjuges notar que isso acontecc. 

deve alertar o companheiro 
para que, juntos, possam 
resolver o problema, des- 
cobrindo a cau.sa. 

Gostaria de alertar os 
casais que ternura, carinho, 
beijinhos, e tudo o mais que 
o Amor précisa para ser re- 
alidade, sâo necessàrios em 
todas fases da vida. Velhi- 
nhos e amiguinhos. 

Os filhos, que sâo o 
prolongamento do Amor dos pais, acontecc principal- 
mentc por parte das esposas sentirem-se mais màes que 
mulheres, olvidando que os filhos sâo fruto do Amor dos 
dois. Que os filhos sâo nossos queridos. Mas nâo sâo sô 
para nôs, sâo também para os scus maridos e as suas 
mulheres. 

Esta conversa toda é para Icmbrar que nôs 6 que 
somos os construtores da nossa felicidade. Que précisâ- 
mes estar alerta, atentos ao mais pequeno sinal de desa- 
mor ou desentendimento. 

Termine citando um caso, que ao longo da minha 
vida tivc ocasiâo de ouvir nos grupos de ajuda. Eles e 
elas diziam, c ainda hoje dizem: Se o meu primeiro 
casamento tivessc sido como o segundo nâo teria havi- 
do... segundo! 

A famflia é o melhor lugar para se viver. Tenhamos 
cuidado em preservare defender este Santuâriodo Amor! 
Nâo nos deixemos influenciar corn o que vemos nas 
tclenovclas e outres meios audiovisuais. A vida é bêla de 
se viver e estes sô mostram a parte negativa. Felizmente, 
estâ provado que a parte positiva é muito maior. Hâ mais 
bem que mal no nosso mundo. Saibamos discernir, 
sintamo-nos construtores da Paz, nâo esquecendo que 
nâo hâ Paz sem Amor!!! 

Sol Português em novas instalaçôes 
977 College Street 

Toronto, Ontario - M6H 1A6 
^ Tel: (416) 538-1788 - Fax: 538-7953^ 

48 meses, C.A.C.* 

inclui frété e P.D.E 

M.S.R.P. $20,795/ 

48 meses, C.A.C. 

inclui frété e P.D.E, 

M.S.R.P. $23,995.* 

LEASE COM 
$0 ENTRADA 

LEASE COM 
$0 ENTRADA 

48 meses, C.A.C.*" 

inclui frété e P.D.E 

M.S.R.P. $15,495.* M.S.R.P. $15,995.*** 
Vencedora do prémio EnerGuide da Natural Resources Canada, Carrinha mais eficiente no consumo no Canada em 2000 

TOTALMENTE NOVO TOTALMENTE NOVO 

2000 GRAND VITARA Vg 2000 VITARA 4 PORTAS 

TOTALMENTE NOVO TOTALMENTE NOVO 

2000 ESTEEM SEDAN ESTEEM WAGON 2000 

CONTACTOS: 

(416)366-8297 
ADELAIDE 

VANTAGE 
uii- cciCeitCc 

FINE CARS INC. 
135 PARLIAMENT STREET 

RICHMOND 

www.vantagesuzuki.com 

^SUZUKI 
Engineered beyond belief." 

ESTABELECIDO HÂ MAIS DE 17 ANOS 
“MESMO LOCAL", “MESMO PROPRIETÂRIO” 

MTJfeOOO Wtew4» < Batewn Vtegon Ot MT/aow Bstesm Sedan Gt Mt Tante da teasa «5 alravés da Sgiuki Canada CredH Pagamatdo da leaia baaaadn num parfoda da 49 maaea ccro jtd»w » Si4<J%Æii40%iK.l Partnttithis 80 <yio km Cntnada 
' É ty,|aaQanïantodk»{)rfmi»tei «nÿ& «tim dspMtD do se^utança reembolsdvai no vtdor da SSSO/SSStySSOO^SSOOno Intelo doteass. Fietae P.D.E. ($895) tnctuldos no praço de teasa. Licença, siquroa mpostoe sâoexira. "‘FinancfwnamofSmitedo ns compta atravéadoBankorNavs 
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Na Casa de Portugal 

Galeria do Pioneiro Português é uma realidade 
Continua na pag.I 

agora chamado de “Casa de Portugal”. 
O quarto andar do edificio, praticamente uma 

“marquise” a toda a profundidade do predio, virado a 
nascente, foi disponibilizado gratuitamente, note-se, pelo 

Charles de Sousa lendo a mensagem do pai Antonio 

dono do prédio, para servir de instalaçâo aos objectos 
que constituem a primeira da que se espera seja uma 
longa lista de dâdivas. Mais ainda. Manuel da Costa nâo 
s6 facultou O espaço como ainda ofertou as primeiras 
prateleiras e expositores para objectos, jornais, revistas 

e fotografias. 
A inauguraçâo oficial, perante cerca de 70 pessoas, 

entre as quais muitos dos primeiros que aqui chegaram 
em 1953, teve lugar no passado sâbado corn visita à 
galeria propriamente dita, seguido de uma recepçào e 
corte de fita simbôlico no salâo de festas da Casa de 
Portugal, a que se scguiu um beberete. 

No uso da palavra, José Mario Coelho historiou a 

Manuel Costa, Bernadete Gouveia e José Mario Coelho 

encontram expostos, assim como fotos - muitas ainda 
por legcndar - e documentos de viagem, sâo alguns dos 
objectos que se podem admirar na galeria-museu, agora 
patente ao publico. 

Consideram-se “pioneiros” todos os portugucses e 
portuguesas que chegaram ao Canadâ entre 1953 e 1957. 

Carlos da Atouguia e o Vice-consul, Crescendo 
Ferreira 

^ Agora jâ tem alguém de confiança para o ajudar! 
Pegue ]A no telefone e ligue-nos para uma consulta 
confidencial e GRATIS 
Nâo précisa passar mais nenhuma noite sem dormir 

Consultas Gratis 
Orientaçâo de Crédite e Gestâo das Dividas 

Bancarrota Pessoal & Empresarial 
• Propostas aos Credores 

(416) 785-5353 
Atendimento em Português 
Contacte: Felismina Nunes 
e-mail: fil.nunes@slf.ca 
Internet: www.slf.ca 

I 167 Caledonia Rd. 
398 Bloor Street W. 
228 Queen Street E. 
2221 Yonge Street 

SCHWARTZ LEVITSKY FELDMAN INC. 

Umas férias em beleza... 
• Packages para o Brasil 

América Latina e Caraibas 
• Partidas semanais 

a preços competitivos 
• Cruzeiros 

Consulte-nos acerca dos nossos grupos para o Brasil, 
Mexico e Europa em 2000/2001 e do nosso cruzeiro para 
as Caraibas em Janeiro de 2001. 

acadia TRAVWimiSENCY 
850 College Street - Toronto, ON M6H 1A2 - 

416-537-2643 
Fax : 416-535-7658 

Adelino Sales 

O pioneiro Carlos da Atouguia prendendo a atençâo 
de outras visitantes da nova Galeria 

ideia para o museu e, acompanhado pelo vice-consul de 
Portugal, Crescendo José Ferreira - ele prdprio um dos 
primeiros a chegar -, Manuel Silva (Madeira), Carlos da 
Atouguia (Continente) e Manuel Arruda (Açores), 
Bernardete Gouveia e Ma- 
nuel da Costa, procedeu 
depois ao acto inaugural 
propriamente dito. 

Os fundadores reno- 
vam os pedidos feitos para 
que as pessoas que tenham 
arrecadados em suas casas 
objectos e documentos re- 
lativos à imigraçâo para o 
Canadâ, con- 
siderem oferecê-los ao 
novo museu. 

Malas de viagem (uma 
delas célébré, manufactu- 
rada a partir dos destroços 
de um aviâo caido na Ma- 
deira), sapatos, objectos de 
uso pessoal, pulverizadores 
agn'colas, pipas, um ôrgâo 
e um televisor arcaico, jâ se 

Todavia, o museu quer também assinalar aqueles e aque- 
las que, pela primeira vez na comunidade, hajam desem- 
penhado cargos pùblicos (civicos ou politicos) ou ence- 
tado iniciativas conducentes ao bem comum, indepen- 
dentemente do ano em que tal haja ocorrido. 

ENCARANDO EM CONJUNTO OS 
SEUS PROBLEMAS COM OS CREDORES!! 

O meu salârio esta a sofrer descontos 
p/ordem do tribunal 

^ As agêneias de cobrança nâo param de 
me telefonar ameaçando levar-me a 
tribunal 

^ As minhas contas estâo a amontoar-se 
e a afectar a minha vida pessoal 

^ Nâo sei o que fazer 
^ Nâo tenho para onde me voltar 

ESTÂ A PASSAR POR ISTO? 

SLF 
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PAIXAO PELA INTERNET 

Informaçâo ûtil sobre o mundo da Net 
Cordenaçâo de Antonio César 

césar.P @home.com 

Portugal cibernauta a passa de caracol 

Quase 75 por cento da populaçâo portuguesa(74,7%) 
nâo tcm acesso à Internet e apenas 14,8 por cento a 
utiliza regularmente - na maior parte jovens pertencen- 
tes ao scxo masculino, segundo os dados da Marktest.pt, 
rcferentes ao primeiro trimestre de 2000. 

O estudo indica que 53,5 dos inquiridos tem acesso 
a um computador e que 36,1 % possui um computador em 
casa, O que o torna um objecto cada vez mais comum nos 
lares portugueses, apesar dos numéros referentes ao uso 
do computador em casa referirem que apenas cerca de 
25,3 por cento dos inquiridos o faz. 

Estes numéros representam ligeiras melhorias em 
relaçâo ao ultimo trimestre de 1999, nomeadamente nos 
utilizadores habituais de Internet, cujo numéro cresceu 
0,8 por cento e no total de portugueses offline que 
desceu 2 por cento. 

Os homens e os jovens continuam a ser os que mais 
utilizam a Internet em Portugal. Segundo o estudo da 
Marktest, o cibernauta tipo português é homem, tem 
entre 18 e 24 anos, é estudante, pertence à chamada 
classe média/média e vive na Grande Lisboa. 

A troca de e-mails faz parte do dia-a-dia de 10,7 por 
cento dos inquiridos que afirmou utilizar a Internet para 
usar o correio electrônico, ao passo que 4,8 por cento 
préféré aceder às salas de conversaçâo (IRCs), o me.smo 
numéro que navega para fazer transferências de ficheiros. 

O comércio electrônico continua a ser uma realidade 
distante dos portugueses, jâ que apenas 1,6 por cento dos 
inquiridos afirmou ter comprado bens ou serviços online 
e sô 0,5 por cento nos ültimos 30 dias. Menos de um por 
cento (0,8%) dos participantes no estudo indicou a “fa- 
cilidadc” como o motivo para a reali^açao dessas com- 
pras, que para a mesma percentagem de inquiridos se 
référé à aquisiçâo de livros. 

TERRA NOVA FINANCIAL SERVICES INC. 

5225 Orhiior Dr., Vmi ON U II 4YH 
'lelefont 905-625-7460 Vasi905-625-9646 

VASTA GAMA DE SERVIiCOS FINANCEIROS 

HIPOTF.CJVS 

• A(|uisiç(\’s, refinancianienlos, consoiidaç^;eietïratfeîic' capital 
• riiiancianicnto de l'c 2^ hipotecas - reshîeitcialifGeiltefCial c itulustnal 
• l'inaiiciamentode liip()tecaspafaempréslÎBï0S:îfe:C£»îafUçào 
• Rcfinanciainento em situaçôes de vendal(i»pl3fd(»k«C0;(P(wer of Sale) 
• Financiainentocom hipotecas particulafesj'Se;ifcsqâr;:^pKî|)nedades residenciais, 

comerciais e industrials. 
AS.SCX.IADOS COM 
• Avaliadores espccializados e amsultores de Imt^iîaria 
• l'imiasde advngados especializadas em frHiÉtMria^ditçiîo comercial e mtemacioiial 
• l'imias de Contabilidade 
riNANCIAMENTO GERAL 
• Servigo de cmsultas sobre finanças comerciais e pessoais 
• lànpréstimos comerciais e pessoais 
• l.inhas décapite 

> • Kcquisiçoes para empréstimos do Governo Fedefitl 
• Capital de Risco 
• Finajiciamento de Materials a Kneomendaf 

LEASffiJÇï 
• Fa/emas lease em Uxias as marcas c mrxlrfcis-deiautoitifjvcis novos e usadase qualquer 

tipo de eqiiipamcntn para escritôrio 

Aplicaçôes corn boM mr mau crédUio 

Para mais infoRnapes contacte: 
ANA SOUSA BOWMAN (Ext. 40) 

O estudo Bareme Internet é realizado regularmente 
pela Marktest desde o final de 1996 para analisar o 
comportamento da populaçâo portuguesa face à Internet. 
O relatôrio referente ao primeiro trimestre de 2000 foi 
realizado corn base num inquérito a 4300 indivfduos 
corn mais de 15 anos. 

Faça uma copia dos seus arquivos e durma 
tranquilo 

Jâ pensou no que faria ao ligar um dia o seu compu- 
tador e descobrir que um fantasma no disco rigido 
enviou para o espaço todo o trabalho que voce duramen- 
te realizou durante a sua vida informatizada? 

Situaçâo dificil, hein? Felizmente, existe uma solu- 
çâo simples para isso, e chama-se backup. 

O termo backup, em informâtica, significa fazer uma 
côpia de segurança de cada arquivo importante, para o 
caso de algo acontecer corn o original. 

Voce pode perder todos os seus arquivos se o seu 
disco rigido travar, ou gravar dados de forma errada. 
Também é muito fâcil perder dados quando um disquete 
ou Zip é danificado por calor, imâs ou café. Ou quando 
algum amigo sem querer (ou voce mesmo) arrasta sem 
pensar aquele documento importante para o lixo e o esvazia. 

Nào confie em ninguém 
Um backup nâo é nada mais que isto: uma côpia do 

seu arquivo, guardada num lugar seguro. É sempre bom 
lembrar que disquetes e Zips sâo médias magnéticas e, 
portante, sofrem desgaste corn o passar do tempo e 
podem falhar. Uma boa regra para se manter tranquilo é 
nâo confiar em médias magnéticas; cedo ou tarde elas 
deterioram-se. Faça sempre dois backups de um arquivo 
e guarde-os em lugarcs diferentes para reduzir a possibi- 
lidade de perda. 

O detalhe mais importante antes de fazer um backup 
é formatar a disquete. Isso ptxle ser feito clicando corn o 
botâo direito do rato sobre o Icône da disquete, dentro do 
Icône “Meu Computador” e .selcccionar a opçâo “formatar”. 

Para ter certeza que a disquete nâo estâ danificada, 
escolha a formataçâo compléta, que verificarâ cada sec- 
tor da disquete e mostrar-lhe-â se tem algum dano. 
Sempre que uma disquete tiver problemas, nâo a use para 
copiar arquivos de backup. 

Bern, agora que jâ sabe fazer côpias de segurança, 
conheça os dois erros mais banais que pode cometer e 
tomar o seu backup inùtil: 

1- Fazer uma côpia do arquivo no mesmo disco. Isso 
nâo é backup, pois se acontecer algum problema no disco 
voeê vai perder os dois arquivos. 

2- Fazer uma côpia e apagar o original. Isso também 
nâo é backup, por motivos ôbvios. 

As disquetes têm uma capacidade limitada de 1,44 
MB, e nâo sâo uma boa opçâo para backup. Ficarâ corn 
uma pilha de disquetes na gaveta. Um outro problema é 
quando se faz um backup de um arquivo maior do que a 
capacidade da disquete. AI, a unica maneira é recorrer a 
programas compactadores, como o Winzip, por exemplo. 
Além de reduzirem o tamanho do arquivo original, permi- 
tem fazer dividir o arquivo em vârios pedaços de 1,4 Mb, 
que depois podem ser unidos novamente, corn o mesmo 
programa. 

Backup eterno 
Os arquivos realmente preciosos que precisam ser 

guardados corn 100% de certeza de que nâo sofrerâo 

danos corn o passar do tem- 
po devem ter o backup em 
CD. O CD-ROM é a forma 
mais segura de fazer gran- 
des backups. Cada CD ar- 
mazena até 650 Mb e, por 
ser uma media ôptica onde 
os dados sâo gravados de maneira fisica, é muito mais 
confiâvel que médias magnéticas sujcitas a interferênei- 
as eléctricas. 

Consideraçôes finais 
As versôes 95 e 98 do Windows, jâ vêm corn um 

utilitârio para fazer côpias de segurança. Chama-.se 
Micro.soft Backup e é muito intuitivo. Apesar disso, a 
maneira mais fâcil de fazer backup ainda é copiando os 
arquivos desejados para disquete, Zip ou (?D-ROM. 
Lembre-se também de nâo deixar os seus backups aces- 
slveis a qualquer pessoa, nem de deixâ-los expostos ao 
Sol ou temperaturas elevadas. Ambientes hümidos tam- 
bém sâo inimigos mortals para qualquer tipo de media. 

BBC fornece conteûdos para o Yahoo 

Uma versâo online de serviço publico de informaçâo 
em lingua ingle.sa, em que as noticias sâo fornccidas 
gratuitamente mas em cujas pâginas nâo podem ser 
colocados banners publicitârios, é como a BBC resume 
o novo serviço de informaçâo disponivel no portai Yahoo 
para o Reino Unido e Irlanda, que passa a disponibilizar 
diariamente um leque de noticias da BBC, originalmente 
colocadas no seu portai de informaçâo BBC News Online. 

O acordo, anunciado na terça feira ao fim da tarde 
pela BBC, preve a utilizaçâo pela Yahoo de noticias em 
seis âreas temâticas, nomeadamente sobre a Grâ Bretanha, 
Polltica Britânica, Mundo, Negôcios e Desporlo, bem 
como .sobre Ciência e tecnologia. 

Vencedores dos Webby Awards 2000 jâ estào 
online 

A quarta ediçâo do Webby Awards, o galardâo mais 
esperado no mundo da Internet, foi distribuido por um 
total de 46 sites entre um total de 27 categorias. A 
votaçâo passou por um jùri seleccionado, depois 
complementado corn a participaçâo do publico 
cibernauta, atingindo as 130 mil participaçôes. 

Entre os premiados, sâo de dcstacar o vencedor da 
categoria de müsica, o Napster, que contou corn a maio- 
ria de votos do jùri do prémio e também do publico que 
participou nesta selecçâo. 

Também no grupo dos favoritos dos dois tipos de 
votaçâo, estiveram ainda os vencedores das categorias 
de educaçâo, em que ganhou o Merrian Websters Word 
Central; de Humor, que teve como vencedor o The 
Onion; de Crianças, corn o Scholastic.com; a categoria 
de sites pessoais, corn o Cocky Bastard; de desporto, 
corn o ESPN.com; e a sempre surpreendente categoria de 
sites “esquisitos”, em que o vencedor deste ano foi o The 
Stile Project.com. 

O prémio é atribuido pela Academia Internacional 
de Artes e Ciências Digitais, sediada nos EUA, que este 
ano analisou um total de 135 nomeados para as 27 
categorias. 

Visite a Academia Internacional em www.iadas.com 
Continua na pàg. seguinte 
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Sporting, Campeao! 
Mas festa, festa, teria sido uma semana antes... 

A festa em frente às instalaçôes do Sporting de Toronto 

For Vasco O. Santos 
Sol Português 

Talvez porque os 
sporlinguistas de Toronto 
sejam mais comedidos no 
exteriorizar da sua alegria. 
Talvez porque também era 
Dia da Mae e essa lesta de 
famîlia houvesse arredado 
muito “leao” dos televiso- 
res. Talvez porque os ner- 
vos linham ficado tao em 
franja que nem houve von- 
tade para iraduzir a alegria 
sentida ao fim dos 90 mi- 
nutes de jogo. Talvez... 

Verdade, verdadinha, 
é que houve emoçâo frente 
aos ecras. Mas nada que se 
comparasse como hâ oito 
dias antes quando o adver- 
sârio era o arqui-rival 
Benfica, o jogo era em 
Alvalade e o Sporting po- 
dia ter resolvido a questao 
de vez. Que com o Porto - 
ou a “lenda” das arbitra- 
gens que tanto favoreceram 
os “dragoes” noutras épo- 
cas... - nunca se sabe! 

Mas, felizmente, nao. 
O FC Porto perdeu - e bem 
- na sua ârea de influência, 

em Barcelos - e em Vidal 
Pinheiro -, frente a um Gil 
Vicente aguerrido, nada 
intimidado, e com os olhos 
postos nas competiçôes 
europeias que llte trarâo 
notoriedadc e dinheiros 
bem précisés. E nem o 
Jardel deu qualquer volta 
milagrosa ao resultado: de 
cabeça, pontapé ou “c’a 
bundinha” (palavras do prô- 
prio craque brasileiro, note- 
se bem)! 

Quanto ao Sporting, 
entrou nervo.so e o Salguei- 

Continua na pâg. 2 

NBA (play-off): 

Lakers e Blazers na final do Ocidente 
Los Angeles Lakers e 

Portland Trail Blazers de- 
frontam-se a partir de ama- 
nhâ na final dos “play-off” 
da Conferêneia Ocidental 
Liga Norte-americana de 
Basquetebol Profissional 
(NBA), ap6s terça-feira te- 
rem eliminado os Phoenix 
Suns e os Utah Jazz. 

Ambos a jogarem em 
casa, os Lakers e os B lazers 
garantiram a presença na 
final ao ganharem o quinte 
jogo da segunda ronda, con- 
seguindo uma 

inultrapassâvel vantagem 
de 4-1 sobre os Suns e os 
Jazz, respectivamente. 

Dois dias depois de te- 
rem feito aqucla que terâ 
sido a sua pior exibiçào da 
ôpoca, em Phoenix, os 
Lakers, primeiros cabeças- 
de-s6rie, colocaram um 
ponto final nas aspiraçôes 
da équipa do Arizona, ga- 
nhando por 87-65 um en- 
contre em que o base Kobe 
Bryant aponlou 17 pontes. 

“Foi para a cidade de 
Los Angeles relaxar”, dis- 

se Bryant no final do jogo, 
referindo-se depois à der- 
rota na quarta partida das 
meias-finais; “Perdermos 
um encontre nâo é o fim do 
Mundo”. 

Os 65 pontes marcados 
pclos Suns no Staples 
Center de Los Angeles re- 
presentam o pior total algu- 
ma vez conseguido por uma 
équipa nos “play-off’.. .e nem 
sequer atingiram os 71 con- 
seguidos pela formaçâo de 
Phoenix durante a prime ira 

Continua na pâg.4 

Toronto ‘2008 
Taça U EF A em Futebol: 

TUrquia estreia-se na vitrina europeia 
A lista dos vencedores 

das competiçôes europeias 
de clubes de futebol tem 
desde quarta-feira final- 
mente um nome turco, o 
Galatasaray, provando a 
évidente evoluçâo do pals 
que se expande pela Asia e 
Europa. 

O tetracampeâo turco. 

decididamente a melhor 
équipa que Istambul jâ viu 
a praticar futebol, demons- 
trou no Parken Stadium de 
Copenhaga, na final da 
Taça UEFA, qualidade de 
jogo e, sobretudo, espfrito 
de sacriffeio perante o po- 
deroso Arsenal de Londres. 

Essa foi a “chave” para 

equilibrar 90 minutos de 
jogo e mais 30 de prolon- 
gamento, metade dos quais 
em inferioridade numérica, 
perante o clube inglês, para 
depois ter a “estrelinha da 
sorte” do seu lado no de- 
sempatc por grandes pena- 
lidades. 

Al, os turcos foram im- 
pecâveis, como sempre, 
enquanto os arsenalitas des- 
perdiçaram dois remates, 
através do internacional 
croata Davor Suker (ao pos- 
te) e do francos Patrick 
Vieira (à barra). 

O romeno Popescu teve 
a honra suprema de marcar 
0 quarto remate certeiro, 
num ambiente de festa ante- 
cipada, mesmo em frente à 
frenética tribuna dos adep- 
tos que vieram de Istambul. 

Continua na pâg. 4 

Bola gigante 
recolhe assinaturas 
para o Euro’2000 

A bola gigante representativa de Portugal no campe- 
onato da Europa de futebol de 2000 esteve na Grande 
Porto, corn o objective de recolher assinaturas e mensa- 
gens de incentive à selecçâo. 

Continua na pâg. 4 

Sociedade para a Candidatura reuniu na Casa de Portugal 
Por Vasco O. Santos 

Sol Português 

A Direcçào da Socie- 
dade para a Candidatura 
OHmpica da Cidade de To- 
ronto, reuniu na passada 
segunda-feira (15) nas ins- 
talaçôes da Casa de Portu- 
gal. 

A reuniào, cujo conteü- 
do nâo foi revelado em 
qualquer comunicado à im- 
prensa, foi, ao que apurâ- 
mes, de rotina. 

S6 que, no fim, foi oca- 
siâo para um exercicio de 
relaçôes pûblicas junto das 
comunidades etnoculturais 
de Toronto, especialmente 
aquelas que têm représen- 
tantes na referida direcçào, 
caso da Portuguesa (Fran- 
cisco Alvarez e Antônio 
Dionfsio). 

Continua na pâg. 3 David Cromhie 



A _ Suplemento - Sol Português 
19 de Maio de 2000 

Sporting, Campeâo! 
Continuaçâo da pàg. 1 

ros podia ter estraga- 
do a festa toda na primeira 
meia-hora, especialmente 

no momento em que o 
Schmeichel deu aquela fiTia 
indesculpavel, ao abando- 
nar a baliza e vir perder o 

Transferência de Sâ-Pinto 
para o Sporting esta nas 
‘‘mâos” da Real Sociedad 

O avançado internacional português da Real 
Sociedad, Ricardo Sa Pinto, deixou “aberta” a possi- 
bilidade de deixar no final da época da Liga espanhola 
de futebol a équipa basca rumo ao Sporting. 

Sa Pinto manifestou o seu agrado em voltar a 
Alvalade, mas advertiu que tem contrato corn a Real 
Sociedad, e assim a sua saida dependerâ sempre de um 
acordo entre a Real Sociedad e o clube interessado. 

O jogador português reconheceu que gostaria de 
voltar ao Sporting, novo campeâo português e que 
estarâ présente na prôxima Liga dos Campeôes, di- 
zendo que séria dificil nâo ver nisso um aliciante. 

“Que futebolista nâo gostaria de estar ali (na Liga 
dos Campeôes)?”, perguntou Sa Pinto, acrescentando 
que jogar entre os melhores é um aliciante muito 
forte. 

A transferência do avançado, um dos jogadores- 
chave da Real Sociedad, poderâ assim estar para bre- 
ve, jâ que estarâ livre na prôxima época e este momen- 
to poderâ apresentar-se como o ideal para os bascos 
terem algum encaixe financeiro. 

O antigo jogador do Sporting chegou a San 
Sebastian hâ très épocas, a primeira das quais sem 
jogar, cumprindo um pesado castigo depois de ter 
agredido o ex-seleccionador português Artur Jorge. 

Sâ Pinto estarâ ausente no encontro da ultima 
jornada da Real Sociedad, frente ao Oviedo, onde 
alinha o português Paulo Bento e que alguns rumores 
indicam que também estarâ de regresso ao futebol 
português (ao Benfica), devido a uma lesâo no torno- 
zelo. 

controlo do esférico junto 
à bandeirola de canto. Ao 
dinamarquês e ao borra- 
cho... 

Mas a classe do 
Sporting acabou por vir ao 
de cima, a pouco e pouco, e 
na segunda parte as coisas 
recompuseram-se, corn di- 

em nâo dar “de bandeja” o 
campeonato nem ao adver- 
sârio, nem ao concidadâo, 
para além de nâo querer 
perder lugar entre os maio- 
res. 

A reportagem do Sol 
acompanhou o jogo na Casa 
do Alentejo, onde a festa 

Festa, festa, teria sido uma semana antes... tal como 
a foto documenta no Pepper's Café, ao assistir do 

jogo Benfica-Sporting 

reito a “goleada”, perma- 
necendo dùvida ùnica - e, 
vâ lâ, até desejo da maioria 
- se o galhardo Salgueiros 
se aguentaria na I Liga, ao 
cabo da jornada final, ten- 
do em conta todas aquelas 
hipôteses que vieram a dar 
vida ao campeonato de 
1999/2000 e a uma derra- 
deira jornada . Porque me- 
recia, como prémio do seu 
empenho e determinaçâo 

ILKSWAGEH 

tinha ficado adiada desde 
hâ oito dias. Ao segundo 
golo, jâ a cerveja estava de 
cor verde a lembrar as ta- 
bernas onde o St. Patrick 
irlandês se célébra. Pouco 
a pouco, apareciam os ca- 
checôis, a bandeira pudica- 
mente guardada, as cami- 
solas listradas de verde e 
branco. A rapaziada come- 
çava a acreditar, bem apoi- 
ada por adeptos de outras 
cores, especialmente os do 
sul, que a Pintos da Costa 
& Companhia, nâo perdo- 
am apodos de “mouros” ou 
seja do que for que cheire a 
racismo ou possa polarizar 
o pais corn qualquer 

bairrismo negativista e 
bacoco. Que a gente do 
Porto, essa, é boa! 

Depois, a visita de 
cortesia aos “leôes” de To- 
ronto, lâ ao fim da rua. Ale- 

Desfllavam alguns carros 
corn adeptos leoninos, ban- 
deiras ao vento, buzinas 
bem ritmadas. Mas nada 
que se possa dizer de “pa- 
rar o trânsito”. Festejo s6- 

Na Casa do Alentejo, os sportinguistas festejam 

gria mais ou menos conti- 
da. Sem exageros, corn os 
adeptos à porta a agradecer 
as buzinadelas de quem pas- 
sava na Dupont. Bem me- 
reciam, que 18 anos é mui- 
to tempo. 

Passagem pela 

brio. Comedido. Mas bem 
merecido. 

Domingo que vem, é 
o tira-teimas na final da 
Taça. Ai a gente volta a 
conversar. 

Mas, para jâ, da pena 
de um escriba benfiquista. 

Expressôes de alegria na rua 

Dundas. Os cortejos que se corn toda a sinceridade: 
esperavamnâoaconteciam. Vivô Sporting!!! 

A Volkswagen tem 
para o ano 2000 uma 
linha de automôveis 
completamente renovada. 

Filipe Gomes na Volkswagen 
convida-o a experimentar o 
modelo da sua preferência. 

Modelos a gasolina e gasôleo TDI 
Finalmente automôveis a gasôleo 
corn transmissâo automâtica. 

Uma vasta gama de veiculos usados 
de todas as marcas assistencia e peças. 

VISITE-NOS HOJË MESMO 

FILIPE GOMES 
Dep. de Vendes 

1950 WILSON AVE. 
WESTON 

(ao norte da 401, entre a 
Jane e a Weston Road) 

741-7480 
Fax: 741-7809 

Drivers wanted.^) 

Campeonato Nacional de Futebol - 1“ Liga 
Classificaçào Final Resultados da 35“ Jornada 

EQUIPAS 
1 SPORTING 
2 PORTO 
3 BENFICA 
4 BOAVISTA 
5 GIL VICENTE 
6 MARITIMO 
7 GUIMARAES 
8 AMADORA 
9 BRAGA 

10 U. LEIRIA 
11 ALVERCA 
12 BELENENSES 
13 C'MAIORENSE 
14 FARENSE 
15 SALGUEIROS 
16 SETUBAL 
17 RIO AVE 
18 SANTA CLARA 

J V 
34 23 
34 22 
34 21 
34 16 
34 14 

E 
8 
7 
6 
7 

11 
34 13 11 
34 14 
34 10 
34 12 
34 10 
34 11 
34 9 
34 10 

D GM 
3 57 
5 
7 

11 
9 

66 
58 
40 
48 

6 
15 

7 
12 

8 
13 

6 
34 
34 
34 
34 
34 

8 11 
7 
6 
9 

10 

10 42 
14 48 

9 40 
15 44 
12 31 
15 39 
12 36 
18 31 
15 35 
18 30 
19 25 
17 34 

GS P 
22 77 
26 73 
33 69 
31 55 
34 53 
36 50 
43 48 
35 45 
45 43 
35 42 
48 41 
38 40 
51 36 
60 35 
49 34 
49 33 
54 33 

Resultados da 34a Jornada 
Benfica 

Salgueiros 

Santa Clara 

Setubal 

Farense 

Amadora 

G il Vicente 

Boavista 

Rio Ave 

2 Maritime 

0 Sporting 

3 Guimaraes 

0 U. Leiiia 

2 Belenenses 

3 C'maiorense 

2 Porto 

2 Braga 

2 Alverca 

17 35 50 31 
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O 

Gibroc, Cimento, Material para Telhados, Cerâmicas, Azulejo 
TUDO PAMA œNSTRUÇÀO 

HARDWARE .4 

S. JOSC 
& BUILDING 
SUPPLIES 

•5 Tel: 923-7188 556 College Street Tel: 923-7188 33, 
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Futebol: 

Portugal ’96 vencedor do 13.® Tomeio Pré-Época 
Ao veneer por um golo sem resposta a equipa do clube 

organizador, o “onze” do Portugal ’96 arrebatou o troféu 
principal do 13.° Torneio Pré-Época, em futebol, do 
Peniche Community Club of Toronto. 

A final teve lugar no passado domingo (14), no Lamport 
Stadium, perante escassissima assistência, dado as aten- 
çôes gérais do publico se haverem dividido entre as come- 
moraçôes do Dia da Mae e da transmissao dos jogos da 
derradeira Jornada do Campeonato da 1 Liga Portuguesa. 

Tony Dionisio da o pontapé de s aida para a final 

O pontapé de saida, para a “final” foi dado pelo 
conhecido sindicalista Antonio Dionisio, gerente de négo- 
ciés da Universal Labourers’ Union, Local 183. 

O golo solitârio que deu a vitôria ao Portugal ’96 foi 
obtido de grande penalidade transformada por Almerindo 
Oliveira, tendo o melhor jogador sido o penicheiro Luis 
Ganhào. 

A Jornada final deste torneio teve inicio na sexta-feira 
(12) corn os seguintes Jogos e resultados: 

Santa Clara - Portuguese United, 0-2 
Ambos os golos foram marcados por Mike Lucas, 

tendo o seu companheiro Pedro Dias sido considerado 
como o melhor Jogador do encontre. 

Toronto Eagles - North York Astros, 0-4 
Os marcadores foram Gaston Brizera (2), Filipe Perd- 

ra e Alex Nardi. Brizera foi o MVP. 
Este encontre, devido ao temporal que se abateu sobre 

a cidade de Toronto, durou apenas 37 minutes. 
A anteceder a finalissima de domingo, Mississauga 

Portofino e América Unida defrontaram-se para decidir o 
terceiro lugar no Torneio, que veio a pertencer ao América 
que derrotou o seu adversârio por dois golos sem resposta. 

Os marcadores foram Oscar Cardozo e Carlos Sosa, 
tendo o primeiro sido o melhor Jogador em campo. 

A classificaçâo final ficou assim ordenada: 
1. "Portugal ’96 
2. "Peniche 
3. "América Unida 
4. "Mississauga Portofino 
5. "North York Astros 
6. "Toronto Eagles (sub-18) 
7. "Portuguese United 
8. "C. D. Santa Clara 
O melhor guarda-redes do torneio foi Bruno Morgado 

(Portugal ’96) que em 270 minutes Jogados manteve as 
suas redes invioladas. 

O melhor 
marcador foi 
Ricky da Ponte 
(Peniche) que, a 
despeito de ter 
terminado corn 
o mesmo nùme- 
ro de golos (3) 
que Almerindo 
Oliveira (Portu- 
gal ’96) arreba- 
tou o trofeu por 
ser mais Jovem 
que o adversâ- 
rio. Algo que se 
encontra estipu- 
lado nos regula- 
mentos do tor- 
neio. 

As taças e 
prémios relati- 
ves a esta inici- Tony Dionisio e o capitâo do Peniche 
ativa do Peniche 
serào entregues aos participantes amanhâ, sâbado, numa 
festa que a organizaçâo preparou, a partir das 20h00, no 
salâo do Resurrection Hall (1021 College Street). 

Toronto ‘2008 
Sociedade para a Candidatura reuniu na 

Casa de Portugal 
Continuaçâo da pàg. 1 

E se dizemos que se tratou de um exercicio de 
relaçôes pùblicas foi porque nada de novo foi anunci- 
ado, antes acon- 
tumaz - e algo 
“batida” - troca 
de amabilidades 
de parte a parte. 

F a 1 a r a m 
David Crombie, 
Francisco 
Alvarez, Mario 
Silva e Pedro 
Ferreira, atleta 
oHmpico luso- 
canadiano que 
representou o 
seu pais (Cana- 
da) nos Olimpi- 
cos de Atlanta, 
em 1996, cor- 
rendo a marato- 
na. Présentés es- 
tavam ainda al- 
gumas figuras 
poHticas da 
cena citadina 
como o ex-presidente de Metro Toronto, Alan Tonks 
e Alvin Curley, MPP. 

Entre a audiência, da parte luso-canadiana, viam- 
se bastantes elementos da Federation of Portuguese 
Canadian Business and Association assim como mem- 
bros da comunicaçâo social comunitaria. 

O convite aos media falava de uma recepçâo e foi 
isso mesmo que aconteceu, com petiscos e vinhos 
portugueses. 

Sol Portugais mudou para novas 
instalaçôes, 

^977 College Street - Toronto, ON. M6H1A6^ 

Benfica nos Estados Unidos 
Verissimo, Toy e Ramires as novidades 

Verissimo, Ramires e 
Toy sao as principais novi- 
dades no lote dos 18 futebo- 
listas convocados por Jupp 
Heynckes para a digressâo 
que o Benfica vai realizar 
aos Estados Unidos, desde 
ontem até ao dia 26 de Maio. 

Face às varias ausências 
forçadas, com alguns Joga- 
dores a trabalharem nas se- 
lecçôes dos sens paises e 
outros lesionados, o técnico 
alemâo optou por requisitar 
o “central” Verissimo e o 
médio- extremo Ramires, 
ambos cedidos ao Alverca 
por empréstimo, e o avança- 
do Toy, que actua normal- 
mente na equipa “B”. 

O Benfica vai defrontar 
amanhâ (sâbado) a AS 
Roma, no Giants Stadium de 
East Rutherford, Nova 
Jérsia, às 21:00 locals, e em 
24 de Maio a selecçâo da 
Colombia, no Foxboro 
Stadium de Boston, 
Massachussets. 

A comitiva benfiquista 

fica alojada em Nova Jérsia, 
proximo do Giants Stadium, 
onde antes do confronto en- 
tre o Benfica e a AS Roma 
Jogam o MetroStars corn o 
T ampa Bay, em partida a con- 
tar para a Liga Profissional 
Norte-americana (MLS). 

O programa em Nova 
Jérsia foi lançado pelo 
MetroStars, que decidiu ofere- 
cer aos seus adeptos Jornadas 
duplas por ocasiào dos seus 
Jogos em casa para a MLS. 

A presença da equipa de 
Fâbio Capello deve-se à de- 

sistência do AC Parma e do 
AC Milâo, também de Itâ- 
lia, que inicialmente se mos- 
traram interessados na via- 
gem, mas face à evoluçâo do 
campeonato italiano opta- 
ram por anular a deslocaçâo 
aos Estados Unidos. 

A comitiva benfiquista 
marcarâ presença num almo- 
ço-conyivio a realizar do- 
mingo em Nova Jérsia, numa 
iniciativa da filial nùmero 
21 do clube da Luz, apôs o 
que a digressâo prosseguirâ 
rumo a Boston. 

Craujford Seruice Station 
723 College Street 
(corn a Crawford) 

em trente ao “First" 
(416) 533-4800 

Abertos de 2® a Sâbado 
das 7h00 às 21h00 

Afinaçôes (tune-ups) 
Travôes 
Transmissôes 
Embraiagens 
Amortecedores 
Mudanças de ôleo 

ONTABIOS 

DRIVE 
CLEAN 

02^ Bombas de Gasolina e Gasôleo 
sempæ aos mais baixos preços 

Instalaçôes 
Acreditadas 
de Teste e 

Reparaçôes 

* Marca oficial da Provmcia do Ontârio, usada sob licença 

m ARCHITECTURAL 
////IIMRIFMT DESIGNS LTD. 

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

VICTOR Escrifôrio: 537-853 7 
HIPOLITO Residencio: 539-8124 

tS79 DUPOMT STREET, TORONT* 

Megacity 
RENTAL CENTRE 

CASTLEFIELO POWER EOUIPMEIMT 

Vendas - Aluguer - Leasing - Peças & Reparaçôes 
Feiramentas e Equipamento Pneumâtico de Qualidade 

Omte.- OA' VS.O' camyAOAJ. 

(416) 783-1 

Serras a Gasolina da £££!!!££ 

• 12“ diâmetro 
•4.7 HP 
• 71 cc 
• 20.5 Ibs 

$ 

f EAiOO por disco de diamante na ( Corn este \ 
compra de uma destas serras V anûncio J 

• 12“ diâmetro 
•6.1 HP 
• 94 cc 
•21.8 Ibs 

1180 Castlefield Avenue - Toronto, ON M6B 1G1 
www.powerequipment.com II e-mail: tonelli@netcom.ca 
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NBA (play-off): 

Lakers e Blazers na fînal do Ocidente 
Continuaçào da pdg. 1 

parte da quaria partida com 
os Lakers, que venceu por 
117-98. 

“É detestâvel quando 
fazemos o pior jogo da épo- 
ca no ùltimo jogo da época. 
Sinto-me mal pelos nossos 
rapazes, que me deram tudo 
o que linham. Os Lakers 
nao foram assim tâo bons, 
nôs é que nâo conseguimos 
concretizar. Perdemos a 
composlura no segundo 
quarto”, afirmou o treina- 
dor dos wSuns, Scott Skiles. 

Esta leitura parece cor- 
recta: os Suns foram uma 
équipa abatida no final des- 

se perfodo e os jogadores 
continuaram depois a ma- 
nifestar a sua falta de âni- 
mo quando continuaram a 
falhar lançamentos atrâs de 
lançamentos, muitos deles 
sem oposiçâo. 

“Este jogo é um misté- 
rio para mim. Na segunda- 
feira os Suns conseguem 71 
pontos numa parte e agora 
marcam 65 num jogo. Te- 
mos de dizer que foi a defe- 
sa que ganhou o encontro”, 
sublinhou, por seu turno, o 
treinador dos Lakers, Phil 
Jackson. 

Em Portland, Oregon, 
os Blazers, terceiros cabe- 
ças-de-série, ganharam aos 

Jazz por 81-79, corn um 
“triplo” convertido por 
Scottie Pippen a 7,3 segun- 
dos do final, e conquista- 
ram o direito de disputar a 
final da conferêneia corn os 
Lakers, uma équipa que nâo 
defrontam desde a memo- 
râvel “batalha” de 29 de 
Fevereiro. 

Entâo as duas équipas 
estavam empatadas no co- 
mando da Divisâo Pacffico 
e da prôpria NBA, corn 45 
vitôrias e 11 derrotas cada, 
mas os Lakers ganharam 
esse jogo por très pontos e 
os Blazers nunca mais fo- 
ram os mesmos. “Temos de 
voltar aos treinos e recupe- 

rar a nossa energia”, alertou 
Scottie Pippen. 

Os Jazz, segundos ca- 
beças-de-série e vice-cam- 
peôes da NBA hâ duas tem- 
poradas, quando os Chica- 
go Bulls conquistaram o seu 
ultimo titulo, recuperaram 
as esperanças quando ven- 
ceram domingo o jogo qua- 
tro em Sait Lake City, Utah, 
e agora nâo entregaram a 

Continuaçào da pàg. 1 

Numa iniciativa promo- 
vida por um dos patrocina- 
dores oficiais do 
Euro’2000, que construiu 
16 bolas de futebol gigan- 
tes para cada um dos pafses 
présentés, a campanha 
“Giant Bail” chegou a 
Matosinhos, apos présenta 
em Braga e Amarante. 

A campanha, extcnsivcl 
ao Porto (17 de Maio), 
Aveiro (18), Coimbra (19), 
Leiria (20), Sahtarém (22), 

eliminatéria sem lutar. 
A 47 segundos do final, 

Karl Malone colocou os 
visitantes a vencer por 79- 
75, mas depois Rashid 
Wallace reduziu a desvan- 
tagem para dois pontos e os 
Blazers obrigaram John 
Stockton a falhar um “tri- 
plo” em desequilibrio a 
12,6 segundos de soar a 
buzina. 

Setùbal (23), Faro (24) e 
Lisboa (27 e 28), visa pro- 
porcionar aos fâs a oportu- 
nidade de escrever mensa- 
gens de apoio à selecçâo. 

A par de Portugal, ou- 
tras quinze bolas de fute- 
bol gigantes, corn cerca de 
quatro metros de diâmetro, 
percorrem os restantes paf- 
ses que participam no cam- 
peonato da Europa de Fute- 
bol de 2000, a promover de 
10 de Junho a 2 de Julho. 

As bolas gigantes ini- 
ciaram a sua jornada em 

Foi entâo que Pippen se 
tornou decisive: ganhou o 
ressalto do lançamento de 
Stockton, pediu de imedia- 
to um desconto de tempo e 
depois, apesar de nâo ser 
um especialista, converteu 
o “triplo” decisive na 
“cara” de Bryon Russell, 
que diz ter-lhe parecido ver 
o jogador dos Blazers rezar 
quando a bola ia no ar. 

Bruxelas, na Bélgica, a 26 
de Abril, para onde regres- 
sarâo no infeio de Junho, 
tende em vista a participa- 
çâo na abertura do “Euro- 
peu” juntamente corn a bola 
do “fair play”. 

Esta forma peculiar de 
incentivar e apoiar a parti- 
cipaçâo de cada pafs acom- 
panharâ a selecçâo por toda 
a competiçâo, ficando bem 
visfvel nas cidades anfitri- 
âs, e especialmente nos dias 
de jogo, em que as bolas 
serâo colocadas no campo. 
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VISO SHIPPING me. 
896-B College St. - Toronto, ON M6H 1A4*Tel: (416) 533-9127 ou 1-888-263-3154 

www.viso-viseu.com 

CONTENTORES PORTA-A-PORTA PARA PORTUGAL 
COM TUDO PAGO 

O mais compléta serviço para o envio do seu 
contentor e carga solta. 

Taça UEFA em Futebol: 

Turquia estreia-se na vitrina europeia 

Bola gigante recolhe assinaturas 
para o Euro’2000 

Garantimos o melhor 
preço e serviço 

Legalizaçâo 

Garantida em 
très meses! 

...Confie nos nossos serviços pois todo o cuidado é pouco! 

Aceitamos carga até 29 de Maio/00 para os Açores 

VISEÜ ELECTRIC me. 
896 College St. - Toronto, 'ON M6H 1 A4 • Tel; (416) 531 -2847 • Fax: (416) 539-0173 

OS ESPECIALISTAS DOS 220 VOLTS 
MAYTAG, WHIRLPOOL e GENERAL ELECTRIC 

- TUDO COM GARANTIA EM PORTUGAL - 
GRANDE STOCK EM PEÇAS 

• FOGÔES (A GÂS E ELÉCTRICOS) 
• FRIGORIFICOS 
• CONGELADORES 
• MÂQUINAS DE LAVAR E SECAR 
• RÂDIOS E TELEVISÔES 
• FOGÔES A LENHA E A GÂS 
•APARELHAGENS 
• VIDEOS 

• GRANDE SELECÇÂO EM 
ELECTRODOMÉSTICOS PEQUENOS 

• FERRAMENTAS ELECTRICAS 
• PORTAS DE GARAGEM 
• TANQUES DE AQUECIMENTOS 
• MOTORES DE GARAGEM 
• ASPIRADORES CENTRAIS E NORMAIS 
•TRANSFORMADORES 

Continuaçào da pàg. / 

Estava terminado um 
excelente jogo de futebol e 
podiam iniciar- se as cele- 
braçôes da inedita festa, 
enquanto o Arsenal colec- 
ciona mais um insucesso em 
compctiçôes da UEFA. 

Foi um jogo tenso, mas 
nâo violento em excesso, 
apesar da expulsâo do 
carismâtico romeno do 
Galatasaray Hagi. Houve 
ocasiôes para ambos os la- 
dos e jogadas bonitas. 

Na primeira parte fo- 
ram os turcos quem esteve 
mais perto do golo, sobre- 
tudo corn Arif Erdam, aos 
42 minutos, aproveitando 
um erro defensive clamo- 
roso de Tony Adams. O fu- 
ror da équipa turca esmore- 
ceu um pouco depois do 
intervalo, assistindo-se en- 
tâo ao ascendente dos ex- 
perientes arsenalistas, onde 
abundam internacionais de 
vârios pafses. 

O Arsenal passou entâo 
a “mandat” no meio cam- 
po, nâo sem antes ainda ter 
visto outra bola “na madei- 
ra”, aos 52 minutos, num 

remate do goleador Hakan 
Sukur. 

Depois... foi umasuces- 
sâo de grandes jogadas do 
clube ingles, com 
Overmars, Thierry Henry e 
Ray Parlour a falharem o 
toque final para golo. 

No prolongamento tudo 
parecia perdido para os tur- 
cos, corn a expulsâo de 
Hagi, que nervoso reagiu 
em excesso a uma agressâo 
de Tony Adams. 

Corn um jogador a me- 
nos, e sem poder jâ substi- 
tuir o central Bulent 
Korkmarz, que jogou os 
ültimos minutos lesionado 
num ombro, a resistência 
do Galatasaray foi, entâo, 
heroica. 

Valcu a expericncia do 
guarda-redes brasileiro 
Taffarcl, que evitou o golo 
cm remates que “levavam o 
selo”, um de Henry (110) c 

mais dois de Kanu (112). 
O mesmo Taffarcl séria 

depois um verdadeiro 
“amuleto” de boa sorte na 
baliza dos pénaltis. Grande 
parte do sucesso do campeâo 
turco tambèm passa por ele. 

Os romenos Popcscu e 
Hagi, o goleador Hakan 
Sukur e ainda Okan c 
Bulent sâo outros dos pila- 
res de uma gloriosa cami- 
nhada para a final, apenas 
manchada pelos incidentes 
verificados fora do estâdio, 
pelos adeptos. 

Os problemas corn in- 
glescs acontcceram jâ nas 
meias-finais, corn o Leeds - 
dois mortos em Istambul - 
e repetiram-se em 
Copenhaga, tanto na terça 
como na quarta-feira. 

A arbitragem esteve a 
cargo do espanhol Lopez 
Nieto, perante 38.919 es- 
pectadores. 

Atençâo clientes e amigos. 
Sol Português mudou para novas 

instalaçôes, 
977 College Street, Toronto, ON. M6H IA6 , Tel: (416) 538-1788 - Fax: 538-7953 , 

Contacte jâ Mario Valentimü! 

Martin Grove Volksv/agen 
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Afecçôes frequentes da pele e a sua origem 
Por Eduardo Barras 

Sol Português 

Desde hâ muito tem- 
po que se vêm conhecendo 
numerosos defeitos nutriti- 
vos como causa inicial des- 
tes males, como, por cxcm- 

plo, a cor amarelada das 
crianças de peito, devido a 
excesso alimentar de sumo 
de cenouras ou de papas. 
Mas é mais grave a presen- 
ça excessiva de sal nos ali- 
mentos, pois este aumenta 
a predisposiçâo da pele para 

a inflamaçâo e incrementa 
a sua facilidade de secre- 
çâo de liquides, ao mesmo 
tempo que diminui a sua 
capacidade de defesa. 

Investigaram-se os 
sintomas cutâneos da insu- 
ficiência da vitamina A. 

Coin O Sol no Coraçâo 
Por Joseph Sâo Brâs 

Sol Português 

Pergunta: Senhor José, gostava de ir a uma 
consulta sua. Desde muila pequena que tenho sofri- 
do dos nervos. As coisas ficararn muito pior quando 
me separei do meu marido. Jâ hâ muito tempo que 
tinha decidido tratar-me, mas como os meus filhos 
eram pequenos e eu nâo tinha dinheiro, fui sempre 
adiando. Mas agora conheci um homem que é muito 
bom para mim e eu quero ter a certeza absoluta de 
que nâo vai acontecer o mesmo que da primeira vez. 
O grande problema é que eu fui abusada por um tio 

meu e nunca ninguém soube disto, agora jâ nâo me importo que se saiba porque 
nunca fiz nada de mal e estou farta de sofrer. Gostava que o senhor publicasse esta 
conversa no jornal, porque hâ muitos casos destes por ai e quero que toda a gente 
que tem sido abusada como eu fui, saibarn que nâo têm nada que ter vergonha nem 
têm que se sentirem culpadas porque estâo perfeitamente inocentes. Como é que 
uma criança de seis anos é culpada, nâo posso perceber. 

Telefonema 

Resposta: A senliora desculpe, mas achei que existiam certes pormenores 
que nâo precisavam de ser publicados. Sâo coisas muito pessoais para as quais nâo 
hâ vantagem de sercm postas no jornal. É perfeitamente compreensivo que a 
senliora se sinta imensamente ressentida corn o que se passou consigo. No entante, 
6 precise que a raiva e esse ressentimento que sente na fasc em que se encontra e 
que tem sido tâo destructiva seja usada de uma forma positiva de maneira a sarâ- 
la da dor que existe dcntro de si. Corn certeza que posso ajudar a senliora e terci 
muito prazer em o fazer, mas devo avisâ-Ia desde jâ que isto 6 um processoque leva 
o seu tempo dependendo do trauma que a senliora sofreu. O seu caso complica-se, 
pelo facto de que jâ tem destruido o seu casamento. Cura para o seu caso nâo estâ 
no fundo duma caixa na forma de uma pilula mâgica, mas sim, na lôgica da soluçâo 
definitiva do problema que a aflige. Muito obrigado por me ter deixado publicar a 
nossa conversa telcfénica, porque acredite, existem muitas pessoas nas suas 
circunstâneias. Uma vez um médico parteiro aqui de Toronto dissc-mc que quando 
os scus doentes estavam debaixo da influência do ancstético falavam livremente 
dos abusos sexuais a que foram submetidas quando cram crianças. Disse-mc 
também que as pcrcentagcns iam aos 80%, o que 6 dificil de acreditar, mas penso 
que elc nâo tinha intéressé nenhum em estar a inventar uma coisa dessas. 

Se tern um problema dificil de resolver e précisa de ajuda, escreva para o 126 
Montrose Ave., Toronto, Ontario, M6J 2T7 ou para o jornal Sol Português, a/c rubrica 
"Corn o Sol no Coraçâo A carta deve ser curta, clara, simples e assinada somente corn 
as iniciais, afirn de protéger o seu carâcter de absoluta confidencialidade. Nem todas 
as cartas serâo necessariamente respondidas. As respostas representam as opiniôes do 
autor e como tal, nâo é possi'vel nem a mim nem ao jornal, tomar qualquer responsabili- 
dade das acçôes ou decisôes dos leitores. Para problernas de maior complexidade ou de 
carâcter urgente, telefone para o autor, Joseph Sâo Brâs para o numéro (416) 58H- 
2549 e marque uma consulta. O autor é um psicoterapeuta diplomado pelo “Centre 
for Training in Psychotherapy", Membro Clinico da “Ontario Society of 
Psychotherapists" e tern um escritôrio em Toronto. 

PHEÇOS SUPER BAIXOS 
EM SEGUROS DE VIDA A TERMO 

Homem, nâo-fumador 

IDADE $250,000 $500,000 $1,000,000 IDADE $250,000 $500,000 $1,000,000 
35 $205 $285 $545 55 $633 $1215 $2330 
40 $245 $370 $715 60 $990 $1880 $3660 
45 $283 $540 $1055 65 $1633 $3165 $6230 
50 $430 $835 $1645 70 $2930 $5835 $11610 

PREÇOS ESPECIAIS PARA CERTOS FUMADORES 

• Seguros de Hipoteca • Seguros de vida universais c/protecçâo contra impostos 
• Pianos conjuntos para Legados • Preços para senhora sâo consideravelmente mais baixos 

Para mais informaçôes e usufruir destes preços extremamente baixos, por favor contacte em inglês: 

GERSON INSURANCE 
Estabelecidos desde 1977 

Tel: 905-947-9486 ou Linha Gratis: 1-800-465-3601 
7225 Woodbine Avenue - Markham, Ontario 
Membre da: Independent Life Insurance Brokers of Canada 

Basta recordar a 
queratinizaçâo das glându- 
las capilares, o aparecimen- 
to de parasitas, as inflama- 
çôes cutâneas purulcntas, a 
queda dos pclos, a forma- 
çâo de pequenas manchas, 
a incapacidade de 
transpiraçâo da pele e tan- 
tas outras manifestaçôes. 

Enfermidades 
cutâneas tipicas (como a 
pelagra) sâo consequêneia 
da insuficicncia de diver- 
sos factorcs do grupo 
vitaminico B. Também se 
manifesta no estado 
cutâneo a falta de vitamina 
F. Da mesma sorte, os ali- 
mentos e medicamentos t6- 
xicos rclacionam-sc estrei- 
tamentc corn a pele. A mai- 
oria das pessoas tem sofri- 
do essa consequêneia de- 
pois de tercm comido ma- 
riscos, peixe, carne de por- 
co, caça, queijo velho ou 
cogumelos. Inclusivamcn- 
te, frutas, bagas ou semen- 
tes germinadas podem pro- 
duzir, cm pouco tempo, al- 
teraçôes cutâneas. 

Entre as matérias que 
por consumo excessivo 
exercem efeitos tdxicos na 
pele, nâo se deve csquccer 
o âcido ürico. Antes de 
mais, sâo formadores de 
âcido ürico a carne, caldos 
de carne, peixe, café, châ, 
cacau, chocolaté e legumes 

secos. O âcido ürico provo- 
ca a gota e eczemas. Se, ao 
mesmo tempo, se consumi- 
rem alimentos ricos em sal, 
torna-se impossivel a eli- 
minaçâo de âcido ürico, ao 
passo que um regime de ali- 
mentos pobres em sal, de- 
pois de um aumento tem- 
porârio do sofrimento, fa- 
vorcce a eliminaçâo e ser- 
ve, portante, para a cura. 

S6 de hâ pouco tempo 
a esta parte se conhece a 
funçâo do colestcrol, um 
alimento precedente da ali- 
mentaçâo. Tal como ocorre 
corn o sal, a colcsterina pre- 
judica a pele e os vasos san- 
guincos. Na maior parte dos 
casos de doença da pele, 
por causa da nutriçâo, deve 
prescindir-se em absolute 
dos alimentos ricos em 
colcsterina, acinia citados, 
até que a presença deste cle- 
mento no plasma sangui- 
nco tenha dcscido para o 
nfvel normal (140 a 200%). 

É também importante 
para a pele o consumo diâ- 
rio de uma quantidade mi- 
nima de câlcio: de 0,5 a Ig 
para os adultes. Queni liver 
sofrido de irritaçôes 
cutâneas, comichâo e urheâ- 
ria, deve 1er experimenlado 
o efeito bénéfice de aigumas 
injecçôes intravenosas de 
câlcio que rapidamente re- 
duzem o caler a 
tumefaeçâo e a forte comi- 
châo das irritaçôes da pele. 

Nota: Este artigo des- 
tina-se apenas a inforhiar, 
nâo sendo seu proposito di- 
agnosticar, prescrever ou 

substituir os conselhos me- 
dicos profissionais. 

Atençâo! 
0 Dr. José Coelho, naturista de renome, vindo directamente de Sâo 

Miguel, Ponta Delgada, estarâ em Cambridge por umpen'odo limitado. 
para prestar consultas nos dias 26, 27, 29 e 30 de Maio e 3 de Junho 

apenas. Para marcaçôes, contacter 
Tel: (519) 621-7390 ou (519) 621-0953 

José F. C. Coolho-MD MT,CED 076 

Instituto Médico Naturista • Faculty of Medical Studies (Colombo) 
Doctor of Medicine M.A. (by the Open Internationa! University) 

NATURISTA - HOMEOPATIA - TRATAMENTO DE OSTEOPATIA 

Clmica Dental para toda a famflia 

p* 
^■1 

Dr. Paulo Branco 

CLINTON 
DENTAL 

Dr. Olavo Queiroz 

Dr. Paulo Branco & Associados 
CIRURGIAO DENTISTA 

Dr, J. Olavo Queiroz 
DENTISTA BRASILEIRO 

Falamos Aceitamos 
Português novos clientes 

Bénéficié dos tratamentos mais modernos e sofisticados 

Consultas à tarde e aos fins-de-semana 
Tratamentos dentârios estéticos 
Branqueamento dos dentes 
Acesso para cadeiras de rodas 
Atendimento imediato 
em caso de urgêneia 

Dr. Paulo J. Branco, Cimrgiao Dental 

580 College Street - Toronto, Ontario M6G 1B3 
Tel: (416) 588-8883 • Fax: (416) 588-5298 

"So m’a corn con fiança" 
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Canada em Foco 
19 de Maio de 2000 

idoido.com ...ou a maneira ^^nternética” 
de planear o seu casamento! 

Par Vasco Oswaldo Santos 
Sol Portugues 

E frequente ouvir da boca dos noivos e dos seus 
familiares mais chegados, no dia do enlace estarem 
espapaçados, cansados, exlenuados, e outros adjeclivos 
do género para descreverem a canseira que foi todo o 
percurso at6 ao grande dia. 

Pois, a partir de agora, chegou ao Canadâ - que 
nos Estados Unidos jâ existe corn êxito hâ tempos - a 
maneira de planear todo e qualquer detalhe de uma 
cerimdnia matrimonial, desde o nivel mais modesto ao 
mais faustoso, sem se ter de andar em correrias de um 
lado para o outro. Como? Muito simples: pela internet! 

Um novo portai da rede (web), vocacionado espe- 
cificamente para o mercado canadiano (pelo menos por 
agora, ficâmos a perceber...) a que se pode aceder atra- 
vés do endereço www.idoido.com. acaba de fazer a sua 
apariçâo no mercado cibernético canadiano, facultando 
aquilo a que se désigna por "one stop shopping”, ou 
seja' "obter todos os serviços e produtos diferentes. 

VBialSteA» 

CcKiMüSte»! 

fjïlfl 

ycur very own personalized >ved-site. 
Provides you wth an easy and fun A»ay to 
inform fcmily friends of all of your ■vedding 

Financial Planner 
^e'll help you preak out the costs pf the 
“Big Day" 

Ahh... <\hop fanAda! 
Fmd the information end services you need 
tc guide you through "Popping the 
question" to "Now boarding on flight 
as you exchange vows on Canadian soil. 

Task Calendar 
Where to star? Generate a "To DP" list 
tailorec to your wedding dete. 

iVhich item is most 
important to you in 
the early planning 

Searching out 
service p'oviders 

C (florists, 
photographers, 
caterers) 

^ information (i.e., 
How do I obtain a 
merriaqe license?) 

Reading articles 
F about things such 

Be ng part of a 

f. (a place to 
share/exchange 
ideas with other 
couples) 

casamento de um casai oriundo de duas famiTias perfei- 
tamente desariiculadas, com cenas de gargalhada e a 
causar um sentimento profundo dc déjà vu. É que muitos 

para o mesmo fim, no mesrno local” - Ah, como é 
sintética a Hngua de Shakespeare! 

Uma apresentaçào hilariante corn a ajuda da 
Second City! 

A divulgaçào à imprensa e apresentaçào do concei- 
to a représentantes dos sectores comerciais ligados aos 
casamentos (na parte de provisâo de produtos e serviços, 
jâ se vê, que a idoido.com nâo é agêneia matrimonial... ), 
teve lugar na pretérita terça-feira, ao fim da manhâ, no 
restaurante-teatral da Second City, de onde safram - e 
continuam a sair - alguns dos maiores cémicos do Cana- 
dâ. 

Muito naturalmente, o elenco da casa, encenou um 
casamento tfpico, estereotipado, é certo, mas incrivel- 
mente divertido, onde se juntaram todas as cenas possi- 
veis e imaginârias do que pode ser uma cerimônia de 

Casamento cibernético 

de nés, numa ocasiào ou noutra, jâ assistimos a episddi- 
os semelhantes na vida real, desde a animosidade entre 
as famiTias dos noivos, à falta de classe, a despeito das 
farpelas finas alugadas para a ocasiào, as ovelhas 
ronhosas que acabam sempre por estragar o ambiente e 
as “farpas” trocadas entre os convidados para além das 
frases infelizes do prôprio sacerdote e das atitudes 
pirosas. 

Visualmente, tudo é contrastado, desde a presença 
da “vamp” engatatona - excessivamente pintada e de 
formas exageradamente voluptuosas em mini-vestido 
provocador - à da freirinha ingénua; passando por uma 
hilariante colecçâo de damas e “damos” de honor, todos 
mal comportados c mal vestidos, bem coadjuvados por 
um fotôgrafo espalhafatoso e um operador de video 
obstrutivo. Em suma, a exemplificarem a Lei de Murphy 
- que diz que tudo o que tiver de correr mal, corre 
mesmo! - aplicada a um casamento mal planeado, sem 
cliqueta, a anütcse daquilo que a idoido.com pretende 
eliminar corn os seus serviços. 

Uma ideia que airain **gente graûda” da finança 
e do grande comércio retalhista 

As duas co-fundadoras da idoido.com sâo Jennifer 
Hoskins e Kim Machado, ambas vice-presidentes da 
empresa mas cujo passado profissional fala por si. 

Jennifer trouxe consigo 13 anos de expcriência na 
industria da gestào financeira e da mcdiaçâo do comér- 

cio retalhista. Kim, 16 na 
industria dos investimen- 
tos. Denominador comum? 
Ambas traballiaram para a 
conceituada firma Joncs 
Heward Investment 
Management Inc., 10 e 12 anos, respectivamentc. 

A ideia que ambas abraçaram, atraiu nada mais, 
nada menos que um dos mais respeitados rctalhistas de 
toda a America do Norte, N.R. (Bob) Peter - actualmente 
o présidente da empresa - homem corn uma “carga” 
profissional de 32 anos, 14 dos quais como vice-presi- 
dente exccutivo da The Hudson Bay Company e simul- 
tancamentc présidente da The Bay, cargo que se considé- 
ra dos mais longos na histôria do comércio retalhista do 
Canadâ. Como gestor principal da idoido.com estâ o 
perito contabilista Dean Mastantuono, Morris Saffer, 
como Director. 

O primeiro foi o arquitecto da venda da Primo 
Foods Limited à Nabisco, da reorganizaçào e da venda 
da Livent. O segundo, eleito para o American Retail 
Advertising Hall of Fame, é o autor de duas famosas 
campanhas publicitârias para as gigantcscas Esso Oil e 
Blacks Photography 

Os serviços através do portai da idoido.com 

Este serviço on-line, vai afinal proporcionar ao 
casai de noivos a organizaçào c o planeamento de tudo o 
que envolve o seu enlace, desde o arrendar do salâo aos 
serviços de uma florista. 

O casai cliente pode construir a sua prôpria pâgina 
na internet, gratuitamente, informando a famiTia e os 
amigos dos detalhes da cerimdnia e dispôe ainda de uma 
sceçao para o planeamento, gestào orçamental e registo 
de despesas. Por seu turno, o portai fornecerâ uma lista 
extensa de lorncccdores de produtos e serviços assim 
como orientaçào para a viagem de lua-de-mel. 

Mais importante, é o registo de ofertas aos noivos. 

Um exemplo hilariante de como nâo deve ser um 

casamento... 

a famosa “lista” que pode ser consultada directamente. 
O apoio financeiro e técnico aos utentes da 

idoido.com é fornecido, respectivamentc, pelo Royal 
Bank of Canada e a CANOE, a principal fonte canadiana 
de noticiârios e informaçào através da internet. 

16 anos 
de experiência 

SATELLITES 
READY TO PLEASE PARA SERVIR MELHOR 

Vendas• 

Instalaçôes 

Reparaçôes 

NAO PERÇA A RTPi 
na sua antena grande 

Sintonizador digital Samsung 2700 

$550 instalado 

Agora ao seu dispor no sistema 
de antena parabôlica pequena 

{• RTP Internacional 

; TL9'?^° ?!!!!'. $1400 instalado e até 150 canais 

Tel: (416)251-8338 
3683 Lakeshore BIvd. West - Toronto (junto à Browns Line) 

LEON’S FURNITURE 
1 Suntract Road (Jane & Hwy 401) 

Weston, ON M9N 3M6 • Tel: (416) 243-8300 

Apresse-se! 

Visite as nossas Superlojas de Mobilias 

L durante 

LEON’S apresenta-Ihe uma variadissima gama 

de mobilias, de todos os estilos e a preços 

excepcionais 

Seja atendido na nossa 

propria lingua por Carlos Telheiro 

FACIUDADES Di PAGAMENTO 

DURANTE I AR&SEM JUROS 

Carlos Telheiro 
Secçâo de Mobilias 

Contacte: 

(416) 243-8300 

Hwy 401 

Suntract Rd. 



Fàtima: Um grande négocie que até Terceiro segredo relacionado corn 
pode começar com caroços de azeitona atentado de hâ precisamente 19 anos 
Por Antonio Martins Neves 

A adoraçâo a Nossa se- 
nhora de Fâtima desde cedo 
motivou a produçâo de ob- 
jectos corn a sua imagem 
para venda aos devotos. 
Muito antes dos actuals 
materials sintéticos, chega- 
ram a fazer-se terços corn 
caroços de azeitona. 

O prôspero comércio de 
artigos religiosos em Fâti- 
ma iniciou a sua caminhada 
para o sucesso pouco de- 
pois das apariçôes da Vir- 
gem na Cova da Iria, em 
1917. 

Um dos percursores tes- 
temunhou os diâlogos da 
pastorinha Lücia corn Nos- 
sa Senhora e nâo perdeu 
tempo a rentabiiizar o mo- 
mento onde assegura ter 
ouvido a vidente a falar corn 
a Virgem, cujas respostas 
nâo decifrou, limitando-se 
a ouvir um som que compa- 
rou a “um zumbido um pou- 
co mais forte que o de uma 
abelha”. 

Poucos meses depois 
das apariçôes, em 1917, 
Artur Maun'cio, entâo corn 
20 anos, passou a ir corn 
frequôncia de Fâtima a Tor- 
res Novas. A pé, cerca de 
50 quilômetros ida e volta. 

O objective de tâo lon- 
gas caminhadas era sim- 
ples: ir comprar bilhas de 
folha zincada onde prensa- 
va depois a imagem de Nos- 

sa Senhora que vendia de- 
pois aos adoradores. 

Conta o filho, José 
Antônio Maurfeio, que essa 
iniciativa foi o começo de 
uma longa actividade que 
herdou e que ainda hoje de- 
senvolve. 

Em cada viagem trazia 
doze recipientes de zinco, 
pendurados numa vara que 
transportava ao ombro, que 
“timbrava” corn a imagem 
da Virgem e vendia depois 
à populaçâo da zona para 
transportar âgua. 

Corn a imaginaçâo por 
limite, daria outre impor- 
tante passe quando con- 
cluiu que os caroços de 
azeitona eram ôptimos para 
fazer terços e as sementes 
de alfarroba uma boa solu- 
çâo para transformar em 
contas. 

A actividade ganhou 
contornos de empresa fa- 
miliar. “Comecei a roçar 
caroços de azeitona ainda mal 
andava”, recorda José 
Antônio Mauricio, que jâ 
chegou a ser um dos maio- 
res fabricantes de artigos 
religiosos de Fâtima, mas 
agora confina os sens negô- 
cios a uma loja na cidade. 

A tarefa era simples: 
desgastava os bicos das se- 
mentes da oliveira numa 
superficie dura, de modo a 
que os caroços pudessem 
ser perfurados para serem 
atravessados por uma linha. 

O negôcio prosperou de 
tal modo que, ao herdar a 
actividade, José Antônio 
Mauricio, agora corn 64 
anos, conseguiu ser um dos 
maiores fabricantes de ar- 
tigos religiosos de Fâtima, 
de cujas fâbricas, assegura, 
sairam “milhôes de ima- 
gens” de Nossa Senhora de 
Fâtima. 

Nessa altura jâ os caro- 
ços de azeitona tinham dado 
lugar ao vidro vindo das 
fâbricas da Marinha Gran- 
de para fazer os terços. 

Anos mais tarde a con- 
corrêneia começou a aper- 
tar, acabando por levar José 
Antônio Mauricio a desis- 
tir do fabrico. 

Agora, nas prateleiras 
da sua loja quasc todos os 
artigos religiosos expostos 
sâo feitos de plâstico, al- 
guns vindos da longmqua 
China, uma potêneia emer- 
gente neste tipo de merca- 
do. 

O certo é que, na opi- 
niâo do comerciante, o ne- 
gôcio continua a ter pernas 
para andar, dado que nas 
suas previsôes o numéro de 
peregrinos e turistas tem 
tendência para manter o 
crescendo dos ûltimos anos. 

Como moral do negô- 
cio poderâ ficar para a his- 
tôria que quando a iniciali- 
va empresarial é forte até 
os caroços de azeitona po- 
dem ajudar. 

Irma Lûcia visitou lugares 
de infâneia 

Continuaçâo da pàg. 1 

“Era uma felicidade 
indescritivel”, disse à Lusa 
José Maria Vieira, sobri- 
nho da Irma Lücia, que de- 
pois da visita conduziu a 
freira ao Carmelo de 
Coimbra. 

“Viu-sc a sua alegria 
estampada no rosto c quis 
beijar todas as crianças que 
encontrou”, disse José Ma- 
ria Vieira, referindo que a 

Irmâ Lücia “hâ jâ 54 anos 
que nâo visitava locals de 
Fâtima fora do Santuârio”. 

Na Igreja Matriz, a 
freirarezou durante uns mi- 
nutos e deteve-sc junto à 
pia onde foi baptizada. 
Muitos turistas que se en- 
contravam nos locals visi- 
tados pela vidente quise- 
ram falar corn ela e pedi- 
ram-llie que rezasse por eles 
ou por familiares. 

A freira carmelila, 
que SC encontrava cm Fâti- 
ma de.sde a passada sema- 
na, para assistir às 
ccrimônias de bealificaçâo 
dos seus primos Jacinta e 
Francisco, obteve autoriza- 
çào de Joâo Paulo II para se 
dcslocar aos locals de infân- 
eia, depois de um pedido fei- 
to nesse sentido pela madré 
prioresa do Carmelo de San- 
ta Teresa, em Coimbra. 

Os seus filhos estâo prepapudos papa enfpentap as ppessôes da vida? 
O Estudo das artes marciais promove: 
• PODER DE CONCENTRAÇÀO SUPERIOR para alcançarem boas notas 
• CORAGEM E PACIENCIA para enfrentarem os desafios da vida quotidiana 
• FORÇA INTERIOR E RESPEITO para dizerem "Nâo" às pressôes dos colegas 

WARRIORS "WORLD CHAMPIONSHIP" MARTIAL ARTS 

“A Escola Portuguesa de Artes Marciais’’ 

1 356 Dundas St. West - Toronto • (416) 516-0754 
Se mencionar este anüncio fera 3 liçôes gràfis 

Nâo hà melhor oferta 

para os seus filhos do 

que uma prenda que 

lhes dê o dom da aufo- 

disciplina e o gosto por 

aprender. Confacte-nos 

ainda hoje. 

O mais grave atentado 
que sofreu o papa oeorreu 
fez sâbado 19 anos, o dia 
em que o cardeal Angelo 
Sodano revelou que parte 
do terceiro segredo de Fâ- 
tima tem a ver corn esse 
atentado. 

Falando em Fâtima, 
Angelo Sodano afirmou 
que a protccçâo dada ao papa 
por Nossa Senhora “parece 
ter a ver também corn a cha- 
mada ‘terceira parte’ do se- 
gredo de Fâtima”. 

Segundo a interpreta- 
çào do “segredo”, nas pala- 
vras de Sodano, “o bispo 
vestido de branco” que reza 
por todos os fieis é o papa. 
“Também Ele, caminhando 
penosamente para a Cruz 
por entre os cadâveres dos 
martirizados (bispos, sacer- 
dotes, religiosos, religiosas 
c vârias pessoas seculares), 
cai por terra como morto 
sob os tiros de uma arma de 
fogo”, disse o cardeal, se- 
cretârio de Estado do 
Vaticano. 

De facto, o papa sofreu 
um atentado corn uma arma 
de fogo a 13 de Maio de 
1981 na Praça de S. Pedro, 
do Vaticano. No ano se- 
guinte veio a Fâtima agra- 
decer a Nossa Senhora a 
protccçâo, acabando por ai 
sofrer um novo atentado, 
este sem consequcncias. 

No primeiro, hâ 19 

anos, o papa foi alvejado 
pelo turco Ali Agca e ficou 
gravemente ferido. 

Eram 17 horas, 21 mi- 
nutos e 34 segundos em 
Roma quando Mehmet Ali 
Agca disparou très tiros 
contra o papa. Joâo Paulo 
II, com o abdômen perfura- 
do, foi de imediato trans- 
portado para o hospital e o 
terrorista turco preso. 

Ali Agca, que foi visi- 
tado na prisâo por Joâo Pau- 
lo II, pediu sexta-feira ao 
papa para que o ajude a 
voltar à Turquia, manifes- 
tando-se convicto de que jâ 
pagou pelo seu crime. 

“Santo Padre, ajude-me 
a voltar ao meu pais, para 
junto da minha famiTia e da 
minha velha mâc. Penso ter 
pago, corn 19 duros anos da 
minha prisâo, o meu 

Dez projectos musicals 
das ilhas Terceira e S. 
Miguel participam no con- 
curso “AngraRock 2000”, 
que decorre no infeio de 
Junho na cidade de Angra 
do Heroismo. 

Disputado por elimina- 
tôrias, o concurso prevê o 
apuramento de seis bandas, 
corn base na pontuaçâo atri- 
buida por um jüri, as quais 
integrarâo a fase final, a 
realizar a 10 de Junho. Pro- 

grandissimo erro”, escreveu 
Ali Agca. 

O turco cumpre uma 
pena de prisâo perpétua em 
Ancona, centro leste de Itâ- 
lia. 

Joâo Paulo II perdoou- 
Ihe. O papa afirmou sempre 
ter sido a intervençâo da 
Virgem que lhe salvou a 
vida, ao fazer corn que ne- 
nhuma das très balas que o 
atingiram fosse mortal. 

“Depois do atentado de 
13 de Maio de 1981, pare- 
ceu claramente a sua Santi- 
dade que foi uma mâo ma- 
terna a guiar a trajectôria 
da bala, permitindo que o 
Papa agonizante se detives- 
se no limiar da morte”. Es- 
tas foram as palavras do 
secretârio de Estado do 
Vaticano que comprovam a 
crença do papa. f 

movida pela Câmara Muni- 
cipal de Angra do HeroiLsmo, 
a iniciativa atribui aos pri- 
meiros très classificados 
prémios monetârios no valor 
de 250, 150 e 100 contos 
(1.250, 750 e 500 euros, res- 
pect! vamente). 

O “AngraRock 2000” 
tem como principal objecti- 
vo a promoçâo de projectos 
na ârea da müsica moderna, 
estimulando, ainda, o surgi- 
mento de novas bandas. 

Dez projectos musicals participam 
no “AngraRock 2000” 

George Mendonça 
Assistant Sales Manager 

TOYOTA 

2,8* 
FINANCIAMENTO EM 

COMPRA ATÉ 48 MESES 

®TOYOTA 

’198 
„„„ FORMéS 

APENAS $1,725 DE ENTRADA 

Dave Nicholls 
TOYOTA 

Contacte George Mendonça 

(416) 243-1550 
2319 Keele Street - Toronto 

Garantia Toyota: 3 anos/60.000 km - “Bumper to Bumper” • 5 anos/100.000 km - “Power Train 

lTp>g>TA| Pianos de Leasing/Financiamento da Toyota Credit Canada Inc. C.A.C. Oferta vàlida nos modelos novos de 2000 entregues ou com lease feita 
LSfBfeBlTJ antes de 31 de Maio de 2000. Licença, registre, seguros e impostos sâo extra. Lease inclui um màximo de $775 para frété e P.D.E. Frété e P.D.E. 
nâo estâo incluidos no preço MSRP. Baseado num lease ‘Svalkaway" de 48 meses corn juros a 6,9% no Echo, 5,8% no Corolla VE (modelos BT123MB / 
BR12EPB). Pagamento de entrada de $1,725 / $2,425 ou équivalente em troca. Primeiro pagamento e depôsito de segurança de $250 / $275 pago no 
momento d'a entrega Obrigaçâo total do lease é de $11,229 / $13,225 e preço de opçâo de compta é de $7,271.60 / $8,499.95 baseado num màximo de 
96.000 km. Km adicionais a $0.07 / $0.07 se for o caso. MSRP de (modelos BT123MB / BR12EPB) $14,840 / $18,085. Exempio de financiamento; $20,000 a 
2,8% por ano' représenta $440.92/més durante 48 meses C.O.B de $1,164.16 para uma obrigaçâo total de $21,164.16 Financiamento a 2,8% também nos 
modelos Tundra 2000 Para mais informaçôes, contacte o concessionârio O concessionàrio pode vender / lease por menos. *Baseado no relatôrio AIAMC 
de Setembro/99 **Guia de consume de combustlvel Energuide de 2000. 

2000 COROLLA VE  SI 8,085 MSRP 

Ou faça Lease por $225/mês durante 
48 meses corn apenas $2,425 de entrada 

o NOVO ECHO $14.840 MSRP 

• Consumo no Auto-estrada de 51 mpg** 
• Motor de 1,5 litros WT-i 
• Tablier central ùnico 
• Aparelhagem de som AM/FM corn CD 
• Transmissâo manual 5 velocidades 

• O Sedan de 4 portas mais vendido no Canada * 
• Motor de 1,8 litros DOHC corn 125 cavalos 
• Transmissâo automàtica 
• Ar condicionado 
• Aparelhagem de som AM/FM corn CD 
• Sistema de Airbags duplo 
• Jantes cobertas 
• Moldes laterais 



ALUGA-SE (APART./CASAS/DIVERSOS) 

FLAT aluga-se. Area da Dufferin & Davenport. No 
andar principal com 2 quartos, casa de banho, cozinha e 
sala. Ar condicionado central. Contactar pelo Telefone 
(416) 651-0849. 2K190512 

APARTAMENTO aluga-se. Bumhamthorp & Cawthra, 
em Mississauga. Com 3 quartos, sala, cozinha e casa de 
banho. Nâo-fumadores sem animais. Contactar pelo Tel: 
(905) 277-3928. 2J120589 

APART AMENTO em "basement" c/ 1 quarto, cozinha 
e c. banho, com entrada privada e ar condicionado. A 
nâo-fumadores. Tel: (416) 653-0604. 2J120591 

QUARTO e cozinha, aluga-se a homem nâo-fumador. 
Contactar pelo Tel: (416) 820-1350 2KI2OSO^ 

A PA RIA IVl i:]N IX> 
Aluga-se a pessoa s6. Black Creek & Weston Rd. $400/ 
mes, incluindo despesas. Tel: (416) 762-0104 2x190511 

OÜAkI'O mobilado, aluga-se. Contactar pelos Tels: 
(416) 588-2967 ou (416) 531-0897. 1x190511 

APARTAMENTO aluga-se. Brock e Dundas West. 
Com 2 quartos, cozinha com fogâo e frigorifico, e casa de 
banho. Ar condicionado. Contactar pelo Telefone: (905) 
270-9035. 2X190514 
PRIMEIRO ANDAR privado, aluga-se. St. Clarens & 
College. Tel: (416) 533-5592. 1x190515 

ALUGA-SE CASA 
2 quartos de cama, 1 quarto na cave e garagem. $1.200/ 
mes + as despesas. Deposito do primeiro e ultimo mes. 
Vago a partir de 1 de Junho. Area da Dufferin & Eglinton 
West. Contactar David: (416) 782-6062. ixi905i« 

QUARTO, sala e cozinha. Mobilado e em boa condiçâo. 
Contactar pelos Telefones: (416) 537-1312 ou celular 
(416) 804-0370. 2Ji205s< 

"BASEMENT" aluga-se. Silverthorne & Rogers. Com 
2 quartos, sala, casa de banho e cozinha c/fogào e 
frigorifico. Contactar pelo Tel: (416) 255-5168. 1x190531 

ALUGA-SE (COMERCIAL) 

CADEIRA em salâo português aluga-se para cabeleirei- 
ra. Tel: (416) 532-2989 e deixe mensagem. xni2ii4i» 
LOJA aluga-se na College e Euclid. Grande e boa para 
loja de mobilias, restaurante, supermercado, etc. 
Contactar (416) 923-7128. xc;r802i( 
BASEMENT comercial aluga-se na Bloor, proximo da Dufferin 
com entrada pela frente e porta nas traseiras, aprox. 12.000 pés 
quadrados corn estacionamento. Tel; (905) 625-5617. 3J120590 

AMAS/CRECHES 
SENHORA corn experiência toma conta de crianças, na 
area da Dufferin e Rogers. Tel; (416) 653-7175 xji404i2 

ANUNCIOS PESSOAIS 
SENHORA solteira, atraente c profissional, de 50 anos, 
procura conhecer cavalheiro solteiro e profissional para 
compromisso sério. Telefone (416) 481-8855 1x190518 

ESCOLAS PORTUGUESAS 

, TRANSMONTANO 
PORTUGUESE SCHOOL 

Informam-se os pais interessados que os 
nossos escritôrios mudaram para: 977 College 
Street, Toronto M6H 1A6. O nùmero de 
telefone mantém-se. 
Todas as informaçôes e matnculas podem 
ser adquiridas e efectuadas pelo telefone 

(905) 279-2257 

PORTUGAL (CONTIN./AÇORES/MADEIRA) 

CASA e APARTAMENTO aluga-se em S. Miguel. 
Perto da praia. Tel; (416) 532-9578. XD051112 

ALGARVE/Praia da Galé 
Aluga-se Tl c/piscina a 5 minutes da praia. Contactar 
pelo (905) 273-9126 5x120508 

APARTAMENTO vcndc-se naCidade dePeniche. Em 
3.” andar de predio novo, c/3 assoalhadas. Linda vista 
para Baleal c Bcrlcngas. Mais informaçôes pelo Tel; 
(416) 240-7033. 3Ji9056f 
CARROS de aluguer em S. Miguel. $300 por semana. 
Contactar: (905) 855-1034. XXT290113 

PRECISA-SE (EMPREGADOS) 

CASAL precisa-se para limpeza de escritôrios e manu- 
tençâo de sobrados. Part-time de tarde em Mississauga e 
Brampton. Experientes, c/carro e falando Inglês. Deixar 
mensagem clara em; (905) 890-2331. 4J05058i 

Classifie a do s 

PRECISA-SE (Continuaçào) 

PRECISAM-SE 
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Porruiguese Sun 

PESSOAS que falem inglês correcte c fluente para 
trabalhar em lojas da Second Cup no centre de 
Toronto, em horârios variados, 
principalmente em full-time mas 
também temos oportunidades em 
part-time. Para mais informa- 
çôes, por favor contacte (416) 
964-0810 entre as lOhOO da ma- 
nhâ e as 9h00 da noite ou visite 
um dos nossos estabelecimentos no 175 Bloor St. 
East e fale corn Debbie ou Bob Riche. xr22in7i 

<a> 

PRECISAM-SE 
HOMENS E MULHERES para tra- 
balhar cm fâbrica de processamento 
de carnes cm Brampton. 
Os(as) interessados(as) devem con- 
tactar Brian Million, pelo telefone: 

(905) 453-6060 
HIGIENISTAS dcntârias prccisa-sc para trabalhar cm 
part-time. Favor enviar resume pelo fax (416) 923-8952 
ou enviar pelo eorreio para: Dental Office, 108-559 
College Street, Toronto, ON M6G 1A9. 6i28044f 

PRECISA-SE 
TRABALHADOR experiente procura-se para uni- 
dade de processamento de carnes. Contactar Alcira 
Cappola, Tel. (416) 633-0389 ext. 237 71107047- 

CARPINTEIRO DE ACABAMENTOS precisa-se, 
eom experiêneia. Contactar Sam pelo Telefone (416) 
726-1612. xxi205o< 
CONDUTOR de camiâo de carga corn espericncia, 
precisa-se. Telcfonar para: (905) 669-8355. 41050585 

PRECISAM-SE 
EMPREGADOS corn cxpcriencia cm scr- 
viços de jardinagem, para começar a traba- 
lhar imcdiatamcntc. Salârio de $13.00/ 
hora, de segunda a sexta-feira c algiins 
sâbados, cspccialmcntc na Primavera c 
Outono. Os interessados devem contactar: 

(416)465-0526 

MOTORISTA precisa-se para camiâo de venda de 
gelados. Deve ter Carta "G" e mais de 25 anos de idade. 
Contactar pelo Tel: (905) 669-8355. 4105058- 

CABELEIREIRAS precisam-se a tempo inteiro. Expe- 
rientes em corte e pintura. Flucncia em Português e 
Inglês. Contaetar Eddie para The Beauty Centre; (416) 
5 3 2 - 7 6 02 . 3105057' 
SENHOkA preeisa-se para atendimento ao publico em 
supermereado. Carta de conduçâo e carro prôprio. Res- 
ponsâvel pela entrega de mercearias durante o mes de 
Junho na area de Lansdowne e St. Clair. Contactar pelo 
Tel; (416) 658-0634. X1050571 

SALES HELP now hiring. Please, apply in person with 
resumé at Jessiea Bridal, 180 Spadina Avenue, in Toron- 
to (north of Queen). 2112059 

SEAMSTRESS required for Bridal Shop. Please, apply 
in person at Jessica Bridal, 180 Spadina Avenue, Toron- 
to (north of Queen). 2112059 

$23.5/hora + beneficios 
Procurâmes bons trabalhadores para a nossa equipa; 
* Supervisor, espeeializado em renovaçâo de casas. 
* Operârios da construçâo espccializados cm renovaçâo 
de casas. Favor telefonar para o 494-0000 21120596 

EMPREGAOO 
RESPONSAVEL 

prccisa-se para trabalhar cm bombas de gasolina. 
Contactar: (416) 533-4800. X112059 

OPERARIOS nâo-especializados e SOLDADORES 
qualificados precisam-se para fâbrica de empilhadoras 
mecânicas (forklifts). Area de Woodbridge. Telcfonar 
para: (905) 851-3988, a marcar entrevista. 2x121 

VENDEDOR corn experiência precisa-se. Tcm de falar 
inglês e português. Para vender electrodomésticos c 
contentores para Portugal. Contactar Gil (416) 787- 
2990. 2X191 

PRECISA-SE (Continuaçài 

ATENÇÂO OPERADORAS DE 
MÀQUINAS DE COSTURA 

Quer ganhar $ 10.00, $ 11.00, $ 12.00 por hora, 
ou mais, trabalhando a "piece work"? Somos 
uma fâbrica de malhas, localizada na "baixa" 
de Toronto, actualmente a contratar 
serzideiras experientes. É favor apresentar- 
se pessoalmente no 183 Dovercourt Road, 
3. andar. 4xi9052<; 

1 SECRETARIA e 1 ASSISTENTE precisam-se para 
consultôrio de dentista. Apresentar résume pessoalmen- 
tc ao Dr.R.N. Wadhera no 1108 Bloor Street West, 
Toronto. 1x190521 

COSTUREIRAS EXPERIENTES 

Precisam-se para auxiliar estilista de roupa de senhoras 
na confecçâo de Endos vestidos de modelo ùnico. Area 
da Bay & Bloor. Podem trabalhar em casa ou cm part- 
time. Telcfonar para: (416) 960-3518. 4x190530 

PARA TRANSPORTAR AS 
SUAS MERCADORIAS OU OS 

SEUS PERTENCES PARA: 

AÇORES, CABO VERDE, SÂO TOMÉ E 
PRINCIPE, GUINÉ-BISSAU, ANGOLA, 
MOÇAMBIQUE, LISBOA E PORTO 

Contacte a empresa: TRANSINTRA Canada 
(Ana Silva) pelo Tel: (514) 845-0271. 6x190521 

AJUDANTES DE "BRICKLAYERS" precisam-se 
Tel; (416) 614-0354 ou (416) 706-1750. 2x190:^22 

ETVIPRE G AD A 
Corn alguma experiência para trabalhar full ou part- 
time, incluindo fins-dc-semana, ao balcâo de padaria. 
Também se précisa de rapaz estudante para fins-de- 
semana na padaria. Telefone; (416) 537-2993. 1x190523 

AGENTES PARA A 
ADAPTAÇÂO DE 

IMTGRANTES 
Precisam-se cm regime de part-time para prestar infor- 
maçâo e scrviços de adaptaçâo, orientaçâo abrangentes 
às comunidades Angolana e Brasileira. Fluência cm 
Inglês e Português e capacidade para trabalhar de manei- 
ra cooperativa, criadora e inovadora. Resposta ao Abrigo 
Centre. Fax; (416) 534-8026 ou e-mail eüCàù.ahh^o- 
centre.on.ca até terça-feira, 30 de Maio de 2000.1x190524 

ASSISTENTE DE DENTISTA 
e RECEPCIONISTA 

precisam-se para consultôrio movimentado e de futuro. 
Excelente ambiente de trabalho. Excelente oportunida- 
dc para recém-formados ou pessoas experientes. Favor 
contactar para (416) 651-1210 ext. 86. 

DENTAL ASSISTANT 4& DENTAL 
RECEPTIONIST 

needed for a busy, progressive office. Excellent working 
environment. Terrifie opportunity for new grads or 
experienced person. Call (416) 651-1210 ext. 861x190525 

EXPERIENCED, mature sales help wanted 
for ladies' fashion store in Dufferin Mall. 
English and Portuguese speaking, eall (416) 
533-3872.  2X190519 

CABELEIREIRA 
Prccisa-sc para trabalhar em part-time em Brampton. 
Entrada imediata. Tel: (905) 454-9493. 3x190521 

PROCURA-SE (APART./GARAGENS/ETC. 

APARTAMENTO pequeno prccisa-sc, para pessoa sô, 
cm Toronto. Contactar pelos Tels: (416) 603-9940 ou 
(416) 603-4399. 1x190511 

PROCURA-SE (TRABALHO) 

PASTELEIRO 
Altamente qualificado em pastelaria e padaria, ofercce 
os seus scrviços. 30 anos de experiência profissional em 
França. Aceita trabalhar 15 dias à experiência. Fata 
Português, Francês e algum Inglês. Contactar pelos 
Tels: (416) 654-9598 ou (416) 569-9215. 1x190510 

Este espaço espera pelo seu anùncio. PREFIRA os 
CLASSIFICADOS do SOL - a forma mais econômica e 
râpida de promover. Tel: (416) 538-1788.  
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ACADEMIA DO BACALHAVDE TORONTO 
859 Dundas Street West. Toronto. Tel: (416) 594-7224 

Domingo, 21 de Maio - 17h00 - Exposiçâo de Pintura "Expressions" 
com obras dos artistas Mia Azevedo, Paiva de Carvalho e Hildebrando 
Silva. Na Rotunda da Camara Municipal de Toronto. 

Sexta-feira, 26 de Maio - 19h30 - Jantar de Bacalhau na "Nova Casa 
Abril". Fados à maneira Portuguesa com Floriano Rodrigues, Januârio 
Araujo e Manuel Moscatel. Réservas, até segunda-feira, 22, pelo 
telefone: (905) 281-2000 ou pelo e-mail: lazevedo@ionsys.com 

SERVIÇOS PROFISSIONAIS 
MEDICAL & HOSPITAL INSURANCE 

for Visitors and New Immigrants 
Low Cost: From $1.10 per day 

FOK'S INSURANCE AGENCY 
(416) 229-9076; 1-800-811-9988 xm7..64 

LAVAMOS carpetes, sofas e cadeiras em residencias, 
comércio e industria. 15 anos de experiência. Carpetes 
secas dentro de 5 boras. Trabalho garantido. Contaetar 
Leone! (416) 588-6745 .I6HQ70468 

• Imigraçâo • Aeidentes de trabalho • 
• Acidente de veiculos • Queixas de seguro • 

• Testamentos - Traduçôes • Proeuraçôes actualizadas • 
• Outros serviços relaeionados • 

ALVES PARALEGAL INC. 
CHAM^Ei (905) 303-7222 26GI80228 

ATENÇÂOÜ! COMPRE! NÂO ARRENDE! 
Compre a sua primeira ou proxima casa: 

- sem entrada inicial, ou muito pouco dinheiro 
- até $6.000 de retomo (paga os seus custos da escritura) 
- finaneiamento facil a despeito do seu crédito (bancar- 
rota, baixo crédito ou mau crédito), baixo ou nenhum 
rendimento 
- hipoteca a juro baixo 
- serviço completo de computador no conforto do seu 
prôprio lar 
Serviço rapide e garantido!!! Escolha, veja e assine a 
oferta em 7 dias. Para mais informaçâo, queira contaetar 
pelo tel: (905) 822-5152 41280455 

MACÎIC SPA 
HEALTH CENTRE 

3200 Steeles Ave. West - Unit 6 
(a oeste da Jane Street, saida da Hwy 400) 

Excelente atendimento • Toque pessoal 

Precisam-se: raparigas corn mais de 18 anos 

Tel: (905) 760-0575 

SWEET DREAIVI 
MASSAGE 

Fui! body relaxing massage. Call Silvana for appointment 
at: (416) 748-1775. 1K190527 

VENDE-SE (DivERSos) 

’’SCOOTER" para déficiente, vende-se em bom estado. 
Baterias novas. Tel: (416-537-0051. IKI90534 

VENDE-SE fogâo, frigorifico e mâquinas de lavar e 
secar. Tel: (416) 574-1302 ou 516-4982 xx3oo893 
CACHORROS de raça French Poodle com 5 semanas, 
vendem-se. Telefonar para: (416) 653-2282. 31050572 

2 ANtENAS PARABOLICAS DIGITAÏS vendem-se. 
Para captar programaçâo de Portugal e da América. 
Contaetar todos os dias, excepte terças e quintas, depuis 
das 16h00, para o Telefone: (416) 445-8868. 21120593 

ANDAIIVIÈS», estrados (planks) e todo o material para 
construir casas. Tel: (416) 653-5586 4x190535 

VENDE-SE (IMOBILIÀRIA) 

VENDE-SE 
QUINTA: Toiros e vacas bravas + 100 acres corn celeiro 
e casa + 50 acres corn vedaçâo + 50 acres corn palha + 
tractor, skidster e equipamento. Vende-se em conjunto 
ou separado. 

Tel: (519) 923-0404 
Proprietârio: Joe Borges Jr. XF040272 

 VENbAPRlVÀDÀ  
CASA EM BOA ÀREA 

Perto de tudo no coraçâo da comunidade portuguesa. 2 
cozinhas, 3 casa de banho, garagem e parque privado. 

Rusholme/Dundas 
Tel: (416) 533-6564 (depois das 18h30) 1x190533 

VENDE-SE (NEGôcios) 

C: 11 LJ RRASQLJ El R A 
Portuguesa vende-se em Mississauga, com muita clien- 
tela. Motive de doença. Tel: (905) 272-4459. 4x190532 

CANADIAN CANCER SOCIETY 
Domingo, 28 de Maio - 9h00 - The Second Annual Great Ride 'n' 

Stride to Beat Cancer. Nos terrenos do Hamber Bay Parks (Parkiawn 
and Lakeshore), em Etobicoke. Partida oficial às lOhOO. O maior 
angariador de donativos, acima de $.3000, sera contemplado corn a lease 
de um VW Beetle, durante 1 ano. Organizaçâo da filial York/West 
Toronto. Aceitam-se inscriçôes pelo (416) 762-5749 ou pela internet 
em www, cancer, ca 

A filial da Canadian Cancer Society na ârea de York/West Toronto 
nécessita de voluntaries, durante o dia ou à noite, uma ou duas vezes por 
mes, para fazer palestras comunitârias, gratis, sobre reduzir o risco de 
sofrer de cancro, nas escolas, centres comunitârios, centres comerciais, 
etc. Inf; (416) 762-5749. 

CAN A DIA N MA DEIRA CL VB 
1621 Dupont St., Toronto. Tel: (416) 555-2401 

Semana Cultural Madeirense: Sexta-feira, 19 de Maio - I 8h00 - Noite 
do Fado - Mùsica pelo DJ Zip Zip. Fados por Luciana Machado, 
Humberto Silva c Otilia de Jésus, acompanhados pelos guitarristas 
Manuel Moscatel e Januârio Araùjo. Actuaçào dos artistas madeirenscs. 

Sâbado, 20 de Maio - 1 8h00 - Actuaçào compléta dos artistas vindos 
da Madeira. Bufete quente. Mùsica pelo DJ Zip Zip. Exposiçôes e bazar. 

Domingo, 21 de Maio - 13h00 - Dia da Juventude - Mùsica pelo DJ 
Zip Zip. Actuaçào dos artistas madeirenscs. Ceriménia de apresentaçào 
dos atletas que participaram na Festa do Desporto Escolar do Funchal. 
Actuaçào do Rancho Folclôrico Juvenil da Casa da Madeira. Palestra 
pelo Prof. Dr. José Carlos Teixeira. Almoço pelas 14h00. 

CA N ADI AN MUL TI LING U A L U TE RA CY CENTRE 
1139 College Street, Suite 201, Toronto. Tel: (416) 558-4252 

Aulas gratis de inglês LINC, bilingues e unilingues, aulas de compu- 
tador corn ênfase para processadores de texto, dactilografia e uso de 
programas em inglês. Ajuda monetâria para transportes e creche gratis. 
Aberto a todos os imigrantes e refugiados de convençào. 

CASA DO ALENTEJO 
1150 Dupont Street, Toronto. Tel: (416) 557-7766 

Sexta, 19 de Maio - Baile da Juventude corn DJ. 
Sâbado, 20 de Maio - 19h.30 - Jantar Lisboeta. Fados. 
Domingo, 21 de Maio - 13h00 - Almoço de Convivio (caldcirada) a 

anteceder a Final da Taça de Portugal. 
Sexta-feira, 26 de Maio - 19h30 - Jantar e espcctâculo corn a 

acordeonista Adélia Botelho, especial mente vinda de Portugal. 
Sâbado, 27 de Maio - 19h.30 - Jantar para apresentaçào dos novos 

bailados e trajes dos Ranchos Folclôricos da Casa. Espcctâculo corn 
Carlos Borges, Joào Carlos Silva, Maria da Assunçào e Searas de 
Portugal. 

CASA DO BENFICA DE TORONTO 
1 Rohina Avenue, Toronto. Tel: (416) 653-6370 ou (416) 253-6564 

Sâbado, 20 de Maio - Baile corn o conjunto Oh-Lâ-Lâ. 
Sâbado, 27 de Maio - Baile corn o conjunto Jovem Império. 

CASA DOS AÇORES 
772-A Dundas St. W., Toronto. Tel: (416) 603-2900 

Sâbado, 20 de Maio - 20h00 - Jantar de apresentaçào do novo elenco 
directive 

Quarta-feira, 31 de Maio - 19h30 - Lançamento do livre "Nas Redes 
do Sonho", de Fâtima Teste. 

CENTRO DE EMPREGO DA DUFFERINMALL 
900 Dufferin Street, Suite 101, Toronto. 

O Employment Resource Centre do centre comcrcial Dufferin Mali 
faculta serviços de procura de emprego pelo prôprio. acesso a computa- 
dores, Internet, mâquinas de fax, fotocopiadoras e telefones. Area de 
pesquisas, escrever e 1er sobre assuntos relaeionados com a procura de 
emprego. Ajuda, a nivel individual, na preparaçào de résumé (Curriculum 
Vitae). Sessôcs de trabalho diârias e assistênciaem português de 2’ a 6“- 
feira, das 09h00 às 16h00. 

CHILDREN'S PLA CE 
301 Montrose Avenue, Toronto. 

Sâbado, 3 de Junho - I8.“ Jantar Anual de Angariaçào de Fundos - 
18h00 - Jantar das crianças. 19h.30 - Jantar dos Pais. Fantoches, llusi- 
onistas, demonstraçào de Samba e actuaçào de ranchos folclôricos. Na 
Casa do Alentejo de Toronto (1130 Dupont Street). Prémios de Admis- 
sâo. 

Gostaria de trabalhar corn crianças? Tem filhos ou toma conta de 
crianças e nécessita por vezes de alguns tempos livres? Gostaria de 
ajudar a preparar as suas crianças para o inicio do ano escolar? Procura 
"babysitter"? Sente necessidade de conviver corn outras pessoas e trocar 
experiências no respeitante à educaçâo da criança? Somos uma organi- 
zaçào sem fins lucratives e existimos para a/o ajudar. Para mais 
informaçâo, contacte Rosemary de Simas, Tel: (416) 532-9485. 

CL U BE POR TUGUÊS DE MISSISSA VGA 
1310 Dundas Street East, Mississauga. Tel: (905) 275-6844 

Sexta, Sâbado e Domingo, 26, 27 e 28 de Maio - Festival Carassauga. 

Ervanâria Açores 
Luis Pacheco 

529 Rogers Roati - Toronto 
(entre a Keele St. e Old Weston Rd. 

Toronto, ON M6M 1B4 

Consultas por marcaçâo 

(416) 658-4323 
Fax: (416) 658-6561 

Ajuda em todos os 
problemas da vida 
e leitura das cartas 

THE DISHMAN 
Instalaçâo e Reparaçôes de Satélites 

Novo sintonizador para 
RTPi e Globo (Brasil) 

A melhor recepçâo 
Os melhores Preços 

Tel: (416) 259-7165 
2755-A Lakeshore BIvd. West - Toronto 

COMISSÂO DE NOSSA SENIIORA DA LVZ 
Igreja de S. Mateus, 706 Old Weston Road. (416) 655-7191 

Sâbado, 20 de Maio - 19h30 - Festa dos Amigos sa Associaçào de N.S. 
da Luz. Jantar e baile corn o DJ Non Stop Productions. Réservas pelos 
telefones 536-6871,653-1927, 766-6245, 535-8675, 740-7579. 

CONSllLADO GERAL DE PORTUGAL 
438 University Avenue. Suite 1400, Box 41, Toronto. Tel 217-0966 

O horério de atendimento ao pùblico foi aiterado. Desde 8 de 
Maio de 2000 os serviços consulates passaram a estar abertos ao 
pùblico, de segunda a Sexta-feira, das 9h00 às I3h00. 

FIRST PORTUGUESE CANADIAN CULTURAL CENTRE 
722 College Street, Toronto. Tel: (416) 531-1647 

Domingo, 14 de Maio - l.lhOO - Almoço de Dia da Màe, corn a 
actuaçào de Isabel Sinde e Katherine Marie. Passagem de modelos 
infantis corn patrocinio da Boutique "A Joaninha". Som pelo TNT 
Productions. Réservas pelos: (416) 531 -997 1/72. 

IRMANDADE PICOENSE DO DIV. ESP/RITO SANTO DO 
ONTARIO 

215 Beverly Street. Cambridge. 
Primeira Grande Festa do Milénio em llonra do Divino Espirito Santo 
Terça-feira, 30 de Maio - 1 7h00 - Apresentaçào do gado que vai ser 

abatido no talho dos irmàos Eouros. Pào, queijo e vinho para todos os 
convidados. 

Sâbado, 3 de Junho - I OhOO - Bênçào do Pào, Carne e Vinho. 19h00 
- Grande concurso de baile regional da Chamarrita. Baile corn o conjun- 
to Pai e Filhas. No Clube Português de Cambridge. 

PARKDALE COMMUNITY HEAL TH CENTRE 
1229 Queen Street West, Toronto. Tel: (416) 537-2455 

Quintas-feiras, I 8h00 às 20h00 - Aulas de preparaçào para o parto, 
em séries de 6 aulas, grâtis, corn apoio de creche, a começar em Abril. 
Tel: Marieta Maniezzo. 

PA RKDA LE COMMUNITY L EGA L SER VICES 
165 Dufferin St., Toronto. Tel: (416) 531-2411 

Nécessita de conselhos legais gratuitos? Nôs servimos pessioas corn 
ordenados baixos na ârea de Parkdale. Venha visitar-nos, nôs podemos 
ajudar. Temos intérpretes. 

PORTUGUESE SOCIAL SERVICES CENTRE DE TORONTO 
1115 College Street, Toronto. Tel: (416) 533-5507 

Aberto de segunda a sexta, das 9h00 às 16h30. Aos sâbados e fora da 
hora de expediente, somente por marcaçâo. Serviços de informaçâo, 
orientaçào, impressos, representaçâo e interpretaçâo em diversas âreas, 
e traduçôes. Contacte: José Carlos Freire. 

ST. CLAIR WEST SERVICES FOR SENIORS 
1669 Eglinton Avenue West. Tel: (416) 787-2114 

Precisam-se de motoristas voluntârios para levar idosos a consultas 
médicas, sessôes de terapia, fazer compras e para a entrega de refeiçôes, 
uma vez por semana, de segunda a sexta-feira, entre as 9h00 e as 16h00. 
Subsidies de gasolina. Contaetar a asssistente Belisa Paulo, 787-2114. 

Serviços em português para pessoas idosas e déficientes residentes na 
antiga cidade de York. Serviço de refeiçôes ambulantes, acompanha- 
mento e transporte, ajuda nas compras e tarefas domésticas, visitas 
amigâveis ao domicilio, programas para doentes corn Alzheimer, vârias 
actividades recreativas, etc. Contacte o coordenador dos serviços portu- 
gueses. 

ST.MARY'S CHURCH 
589 Adelaide Street West. Toronto M6J 1A8. Tel: (416) 703-2326 

Festas do Senhor Santo Cristo - Sâbado, 27 de Maio - 17h.30 - 
Mudança da Imagem corn Missa Solene e Sermào à entrada da Procis- 
sào. No arraial: Das 20h00 às 21h30 - Concerto pelas Bandas de Santa 
Helena e Santa Inès Das 21h30 às 23hOO - Concerto pelas Bandas de 
Laval e de Santo Cristo 

Domingo, 28 de Maio - 15h30 - Procissào Solene, corn o giro habituai. 
Missa Campai e Sermào ao recolherda Procissào. Apôs a missa: Até às 
20h00 - Duo Brasil c Portugal. 20h00 - Concerto pelas Banda de 
Montreal e Banda de London. 22h00 - Duo Brasil e Portugal. 

Segunda-feira, 29 de Maio - 19h00 - Missa de Aeçào de Graças por 
todos os devotos do Senhor Santo Cristo.. 

ST. CHRISTOPHER HOUSE 
248 Ossington Avenue, Toronto. Tel: (416) 532-4828 

* E recém-chegado ao Canadâ? Quer aprender inglês? Précisa de 
ajuda para arranjar trabalho ou estabelecer-se em Toronto? A Casa de 
S. Cristôvâo presta ajuda gratuita, em vârias linguas. Contacte Uma ou 

ST. STEPHEN’S EMPLOYMENT RESOURCE CENTRE 
1415 Bathurst Street, Toronto - Tel: (416) 531-4631 

Serviços de formaçâo e procura de emprego, grâtis, em Word 
Processors, résumé software, acesso à Internet, mercado laboral, procu- 
ras de emprego, faxes, fotocôpias, impressào, formaçâo e o programa 
JobSAT. 

MAo 
, MAMIA 

VIDENTE ESPIRITUAL 

As suas vontades, oraçôes e desejos 
sâo atendidos à sua frente. Nâo lhe 
perguntarei porque vélo, mas sim 

dir-lhe-ei o porquê. Ofereço 
conselhos infalîveis em todos os 

aspectos da vida, tais como no amor, 
dlvôrcio, negôcios etc. 

Nunca falhei em reunir os 
separados. Telefone e responderei a 
uma pergunta grâtis pelo telefone. 

Tel: (416) 368-3015 
PERGUNTA GRÂTIS 
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Alteraçôes ao Programa da Semana de Portugal 2000 
A Aliança dos Clubcs e Associaçôes Portugucsas do 

Ontârio informa cm comunicado de que foram fcitas 
algumas alteraçôes ao programa, recentemente divulga- 
do, para as comcmoraçôes da Semana de Portugal. As- 
sim, o programa completo passa a ser o seguinte: 

1 de Junho 
17h30 - Abertura Oficial da Semana de Portugal, 

Consulado-Gcral de Portugal em Toronto 
3 de Junho 
1 IhOO -Colocaçâo do ultimo galhardete da Semana 

de Portugal, Trente à Nova Era Bakery 
Tarde Cultural Portuguesa na Dufferin Mall 

13h00 Casa do Bcnfica de Toronto 
13h25 Grupo Folclôrico da E.scola do Transmontano 
13h50 Casa dos Poveiros - Varzim Sport Club 
14hl5 Arsenal do Minho de Toronto 
14h40 Peniche C.C. de Toronto 

TESTAS DO DIVING ESPIRITO SANTO 
EM FALL RIVER - MASS., E.U.A. 
23 dc Agosio/IK) Partidas 24 dc Agosto/00 

Cuslo por pcssoa: $ 110.00 Custo por pcssoa: $100.00 

Redressa: 28 de Agosto/00 
Em virtude dos lugarcs serem limitados, por favor reserve com antecedência! 

PARTIDAS PE BRAMPTON. MISSISSAUGA E TORONTO 

VIAGEM GRATIS AO CASINO RAMA 
Para pcssoas com 19 anos cle idadc ou mais 

BUFEXE GRAXISÎ nos Restaurantes do Casino Rama 

Viagens toclas as Terças, Quintas c Sabados 
Para marcaçôes, contacte 

VIVEIROS COACH LINES INC. 
A sua Companhia de Viagens 

Tel: (905) 451-2074 Reg. N® 4276416 

15h05 Rancho Folclôrico “As Tricanas” 
15h30 Futebol Clube do Porto de Toronto 
15h55 Casa do Alentejo 
161i20 Associaçào Cultural do Minho 
4 de Junho 
9h00 - Finals da Taça Camôes 

No Ursula Franklin Stadium (Brockton 
Stadium) 

toil 15 - Içar da Randeira 
Camara Municipal dc Toronto 

1 lti45 - Homenagem aos Pioneiros 
Monumento no High Park 

17h00 - Dia de Camôes - Arco Iris 
No Woody’s (467 Church Street) 

5 de Junho 
20h00 - Demonstraçâo de Artes Marciais 

Casa do Alentejo 
6 de Junho 
101)00 - Torneio de Golfe do C.P. Mississauga 

Richview Golf Club 
19h00 - Jantar do Torneio de Golf 

Clube Portugues de Mississauga 
7 de Junho 
19h00 - Finals de Ténis de Mesa 

Sporting Clube Portugues de Toronto 
8 de Junho 
20h30 - Noite Cultural Açoriana 

Casa dos Açores 
9 de Junho 
1 ItiOO - Proclamaçâo do Dia de Portugal 

Queen’s Park 
19h00 - Homenagem a Camôes 

Camôes Square - 722 College Street (First 
Portuguese) 

20h00 - Noite Cultural 
First Portuguese Community Centre 

10 de Junho Festividades do Dia de Portugal 
llhOO - Parada da Semana de Portugal 
Dundas Street West, da Lansdowne à Bathurst Street 

Inicio das Festividades 
Trinity-Bcllwoods Park 

7.” Festival de Folclore “Raizes do nosso Povo” 
15h0() - Oshawa Portuguese Club 
151)15 - Peniche CC dc Toronto 

15h50 - Searas de Portugal 
16hl5 - Catarina Cardeal 
16h40 - Grupo Folclôrico da Escola do Transmontano 
17h05 - F.C. Porto de Toronto 
17h30 - Clemente 
17h55 - Jovem Império 
18h20 - Rancho Folclôrico da Nazaré 
18h50 - Apresentaçâo das plaças 
19h25 - Isabel Sinde 
19h50 - Casa do Alentejo 
201)15 - Arsenal do Minho 
201)40 - Shawn Fernandes 
211)05 - Pedro Abrunhosa (vindo de Portugal) 
11 de Junho - 7." Festival de Folclore (continuaçâo) 
15h00 - Casa do Benfica 
151)25 - Rancho Folclôrico “As Tricanas” 
151)50 - Luso-Can Tuna 
16hl5 - Portugues Suave 
16h40 - Casa dos Poveiros - Varzim Sport Clube 
17h05 - Sorteio de Patrocinadores 
171)30 - Guida Figueira 
17h50 - Clube Académico de Viseu 
18hl5 - Sporting Clube Portugues de Toronto 
18h40 - Armando Jorge e Fâtima Ferreira 
191)15 - Tabu 
191)40 - José Cid (vindo de Portugal) 
211)10 - Associaçào Cultural do Minho 

Aliança dos Artistas Comunitarios 
Encerramento 

Informa ainda a ACAPO a realizaçâo de uma reuniâo 
informal, acerca da parada, no prôximo dia 31 de Maio, 
pelas 201)00, na sede do FC Porto de Toronto. 

Atençào estimados clientes^ 
colaboradoreSf leitores e amigos, 
Sol Portugues mudou para novas 

instalaçôes, 
A nossa nova morada é a seguinte: 

977 College Street, Toronto, Ontario 
M6H 1A6 , Tel: (416) 538-1788-Fax: 538-7953 , 

POIJPE DIISllEIKO $$$ EM TODAS AS CIIAMADAS (HJE FIXER COM 
A MAIS SOUDA ALTERNATIVA CANADIANA EM LONGA DISTANCIA 

Basta Ugar: POlIPE l)I^HEIR0 $$$ EM TODAS AS CDAMADAS (HIE EIZER! 

antes do nûmero de longa distâneia que deseja contactar 
ex: 10.18.945+011+351+1+561+1234 

BONUS EXTBJk 
TELEPONE entre 

as horas de 

10:15 - 9:45 
pm 

RECEBA EXTRA Bo/o 
DESCONTO 

AS 5 REGRAS DA YAK: 
1) Voce COKTIMPA Cnm A BBl.I. e ser-lhc-âo 

cobradas as tarifas super baixas da YAK cada vez 
que utilizar os serviços da YAK! 

2) Todas as chamadas de longa distancia com a YAK 
sao descriminadas na jâ familiar conta da Bell. Nio 
recebera nenhuma outra conta de longa distâneia. 

3) Nâo tern contratos para assinar. Nâo tem 
aplicaçôes de crédito a preencher. Nâo précisa 
trocar de companhia telefonica. 

4) Basta marcar 10*1S*945 e entâo ligar 
para qualquer parte do mundo. Israel, 
Russia, EU A, França, Polonia, etc. 

5) • Nâo temos custos adicionais 
• Nâo temos despesas de ligaçào 
• Nâo temos tarifas mensais 
• Nâo temos letra miudinha. 

Na YAK, conforme vê, assim é! 

Angola 490 
Açores 34 O 
Bermuda 269 
Brasil 399 
Brasil Rio 219 
Cabo Verde 899 
Madeira 349 
Portugal continental....349 
EUA 7.59 

wmmm 

Instruçôesparaiigar 
10.15.948 

«gaçao. Basta 
lifiar 10.18^.T?*®““«We 
looga distâneia “““*«> de 

^ciadenmasave* 

"Tarifas em vigor a partir de 1 de Jarr./OO e sujeitas a alteraçâo 
sem aviso prévio. As chamadas sâo cobradas em incrementos 
de 60 segundos. As chamadas irrternacionais para numéros de 
telemoveis poderâo ser cobradas a tarifas mais elevadas. 
Todas as tarifas estâo expressas em moeda canadiana. 

Em funçionamento 

Montreal. ^, 

[+1234 
Para contactar o departamento 
de assistênda de clientes por 

favor ligue para o 

1(416) 279-1365 

CASAS PARA VENDA 
113 PERTH AVE.- 
PEDEM $234,900.00: 
Casa renovada, 
separada de um lado, 
com garagem em 
blocos, ar condicionado, 
alarme, 2 casas de 
banho,cave 
profissionalmente 
acabada corn entrada 
separada, soalhos de 
madeira. Perto da 
estaçâo do metro. 

«I» CASAS NOVAS 
PEDEM $279,900.00: 

Têm garagem dupla nas 
traseiras, 3 quartos de 

cama, 2 casas de 
banho, entrada 

separada para a cave, 
soalhos em madeira de 

carvalho, cozinhas de 
luxo. No antigo local da 
Riviera Meats. N-140, 

142 e 148 ainda 
disponiveis. 

Alipio Gonçalves 
Tel: 530-1080 

Central Corp. ^ 

1272 Dundas Street West 
Toronto, Ontario M6J 1X7 
Res.: (416) 538-1535 
Fax: (416) 530-4733 
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HomeLife/Galleria 
Realty Inc.-Realtor-Member 

1245 Dupont St., Suite 35B 
(Galleria Mall) 

mwmS%h\ 

Visite-nos no nosso escritorlo, ou visite-nos no nosso Quiosque 

N- 1 Homelife Office 
in Canada 

16 to 25 agent category -1998 & 1999 

Escritorio N- 1 da Homelife 
no Canadà 

categoria de 16 a 25 agentes -1998 & 1999 

Tony Martins 
Rep. de Vendes 

Manny Andrade 
Rep. de Vendes 

Agostinho (AJ.) Ribeiro 
Rep. de Vendes 

David Marques 
Rep. de Vendes 

Lùcio Ramos 
Rep. de Vendes 

1- COLLEGETOOVERCOURT; $2M,900.00 - Casa 

despegada, toda em tijolo, cor dupla. Cave acabada 
com entrada separada. garagem. 12 divisôes. Em boas 

condiçôes. $289,900.00. Tony Marlins. 535-8000 

6- DUFFERIN/ST. CLAIR... $219,900.00 - Em tijolo. 2 

andares, 3 quartos de cama, 2 cozinhas, janetas novas, 

soalhos em madeira, màq. aquecimento nova e ai cond. 

central Garagem p/1 carra. Manny Andrade, 535-8000. 

11- $174,500.00 (ROGERS & CALEDONIA) - 

Casa em boas condiçôes. Tern 2+1 quartos/cama, 2 

casas/banho, 2 cozinhas, apartamento privado na cave, 

garagem, janelas novas, etc.. A. Ribeiro 535-8000. 

16 - EGLINTON/CALEDONIA - $214,900.00 - Com 2 

quartos, cozinha, sala de estare sala de jantar. Toda 

renovada. Cave acabada com apartamento e entrada 

21- $169,900.00 - 1036 DOVERCOURT/HALLAM - 3 

quartos de cama, 1 casa de banho moderna, lote 22.5 x 

132, um piso espaçoso. Excelente oportunidade 

Contacte Lùcio Ramos, 535-8000. separada. Garagem para 1 carra. Lote de 25 x 125. 

2- HIGH PARK - Casa com 26 anos, construçâo em 

tijolo, garagem e driveway privado para 3 carras. 

Cozinha em madeira de carvalho, sala de estar com 

lareira, 4 quartos de cama. Como nova. Tony Martins 

7-SYMMINGTON/DAVENPORT...- Complexo 

industrial com 1600 pés' de area, estacionamento com 

via de acesso, 350 pés' de escritorios. Ocupaçâo 

imediata. Contacte Manny Andrade, 535-8000. 

12- $164,900:46 PELHAM AVE. (DUPONT 8. 

SYMINGTON) • Casa separada de um lado, renovada, 

em boas condiçôes. 2 apartamentos privados. Venha à 

OPEN HOUSE Sabado, Maio 13 da 1:00 as 3:00. 

17- WESTON RD7EGLINTON - $172,000.00 - Em boas 

condiçôes com 3 quartos no segundo piso. Cozinha, 

sala de estar e jantar no primeira piso. Lote de 26 x 171 

pés. Contacte David Marques, 535-8000. 

22- OAKWOOD/N. da ROGERS (420 VAUGHAN RD.) 

$179.900.00: Pronta a habitar, ideal para 2 familias. 3 

quartos/cama, 2 cozinhas, 2 c. banho. cave acabada. 

Perto de transportes, escolas, etc. Lùcio Ramos 

3- ST. CLAIR/RUNNYMEDE: $169,900.00- Casa toda 

renovada. Cozinha em cerâmica com saida para o 

quintal. Tem 3 quartos de cama. Contacte Tony Martins 

535-8000. 

8- DUPONT/SYMINGTON ... Casa estilo victoriana, 3 

pisos, despegada de um lado. em tijoki. Com 2 coz., 3 

casas de banho, entradas separadas, estacionamento, 

telhado e janelas novas. Manny Andrade, 535-8000. 

13- $239,000.00 (ST. CLAIR 8. RUNNYMEDE) 

Bungalow relativamente novo, todo em tijolo, tem 3+2 

quartos/cama, 2 casas/banho complétas, 2 cozinhas. 

18- CHRISTIE/DUPONT - Casa despegada. de 2 

andares, em tijolo duplo. A minutos do Loblaws, 

transportes, escolas, centros recreativos, etc. Mais 

informaçôes: David Marques, 535-8000. 

23- KEELE/N. da EGLINTON (46 BERTRAM ST.) - 

Todo renovado, lote 35 x 110, driveway privado, cave 

acabada. entrada separada. perto de transportes, area 

muito calma. Contacte Lùcio Ramos, 535-8000 boas salas, apartamento na cave. Agostinho Ribeiro 

ï4E6ÔC»0! 

4- Um dos melhores restaurantes na comunidade 

portuguesa. College e Dovercourt. $89,900.00. Para 

mais informaçôes. contacte Tony Marlins, 535-8000. 

9- BLOOR/DUFFERIN... - Casa despegada. de 2 pisos, 

em tijolo. Com 4 quartos de cama, 2 cozinhas, 2 casas 

de banho, cave acabada, garagem dupla em blocos. 

Toda renovada. Boa para 2 familias. Manny Andrade 

14-169,900.00 (DUFFERIN 8, DUPONT) 

Oportunidade para renovador ou construtor. Boa area. 

Lote 22.5 x 126 com laneway. Bungalow em tijolo com 

19- DUFFERIN/CASTLEFIELD $282,000.00- 

Prapriedade como nova d 3 quartos, sala de estar. sala 

de jantar e cozinha. Tem 3 casas de banho e cave 

24- DUPONT/DUFFERIN (798 GLADSTONE AVE.) • 

Esta toda nova. 3 quartos de cama, soalhos em 

madeira, cerâmcica. 2 casas de banho, cozinha, 

garagem p/2 carros, adega. Tudo novo. Lùcio Ramos 2 quartos/cama. Contacte Agostinho Ribeiro, 535-8000 acabada. Contacte David Marques, 535-8000 

HONESTIDADE E 
BOM SERVIÇO É 

O MEU MAIOR 
OBJECTIVO NA 

COMPRA OU VENDA 
DA SUA 

PROPRIEDADE 

10- DUFFERIN/ROGERS $159,900.00 - Casa 

despegada, 2 andares, 3 quartos de cama, janelas 

novas, soalhos em madeira, màq. deaquecimento a gas 

15-$149,900.00 (ST. CLAIR & RUNNYMEDE) 

Casa separada dos 2 lados em tijolo e alumlnio. Boas 

condiçôes. Tem 2 quartos/cama, cozinha renovada, 

Indui todos os electrodomésticos. Agostinho Ribeiro 

20- DUFFERIN/DUPONT • Casa toda renovada, numa 

ârea muito pracurada, perto do “The Brick". Com 3 

quartos de dormir e estacionamento através de via de 

acesso. Mais informaçôes: David Marques, 535-8000. 

25- LANSDOWNE/DAVENPORT (26 PRIMROSE AVE.) 

- Em excelentes condiçôes, 2 casas de banho, cave 

acabada, 2 cozinhas modernas, janelas modernas, 
nova, telhado novo, estacionamento. Manny Andrade quadra eléct. novo, garagem. Lùcio Ramos 535-8000 

HOME LIFE 



Inauguraçâo da XV Semana Cultural Madeirense 
em noite diluviana... 

Por Vasco O. Santos 
Sol Português 

Se O atraso corn que 
se verificou a cerimônia do 
içar das bandeiras e entoa- 
çâo dos hinos nacionais do 
Canada, Portugal e Regiâo 
Autônoma da Madeira ti- 
vesse sido ainda maior, o 
programa teria de ser radi- 
ealmente alterado. 

Pois foi no momento 
em que Sarah Pacheco de- 
bitava na sua linda voz as 
estrofes de “A Portuguesa” 

que as primeiras gotas gros- 
sas de âgua começaram a 
cair, prenùncio de um tem- 

Sarah Pacheco 

poral “polivalente” de chu- 
vas, ventos e trovoadas (va- 
rias) que nas horas seguin- 
tes iriam ultrapassar o an- 
terior recorde verificado em 
Abril de 1944. 

Todavia, é curioso 
verificar que, à porta da 
sede do Canadian Madeira 
Club, onde esta cerimônia 
se répété, ano apôs ano, 
concentrava-se um numéro 
de pessoas bastante superi- 
or ao de anos anteriores. 

Na sala, os bordados 
e objectos do costume, a 

tômbola a funcionar em ple- 
no, as mesas dispostas para 
o habituai Madeira de Hon- 
ra acompanhado do 
inigualâvel bolo de mel. 

De notar, a ausência 
de représentantes consula- 
res - algo que começa a 
tornar-se muito notôrio nes- 
tas cerimônias - e do Dele- 
gado Permanente ao Con- 
gresso das Comunidades 
Madeirenses. 

Estava, contudo, o 
Mario Silva, vereador a 
tempo inteiro, que “vai a 

VEJA CRESCER AS SUAS SEMENTEIRAS. 
Para obter uma terra rica em nutrientes, coloque na estufa de adubo 
orgânico, os restes de café moido, arroz, massa, alfaces, pimentos, 

aparas de plantas e residues provenientes da jardinagem. 
Ficarâ impressionado corn os resultados! 

TORONTO 
www.city.toronto.on.ca/compost • 416-392-4689 
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todas”, seja ano de eleiçôes 
ou nâo. 

Aos brindes, breves 

com a presença da Sarah 
Pacheco, uma voz que dis- 
pensa comentârios. 

Salomé Gonçalves, José Silva e Mario Silva 
no momento do Madeira de Honra 

apontamentos pelos presi- A nota original desta 
dentes da Assembleia Ge- abertura, culturalmente 
ral e da Direcçâo do clube muito fraca em compara- 
organizador, respectiva- çào a anos anteriores, teve. 

Exemplo de um bordado ti'pico 

mente José Eduardo da Sil- 
va e Salomé Gonçalves. As 
saudaçôes municipals fo- 
ram transmitidas, claro, 
pelo Mario Silva. 

Depois do excelente 

contudo, uma nota de ori- 
ginalidade e arte na pintura 
que se descerrou a toda a 
largura da parede frontal do 
palco, cheia de colorido e 
movimento, representando 

A bêla pintura de Armando Jorge, que passa a 
decorar o palco da Casa da Madeira 

“buffet” de iguarias corn graça e realismo, um 
madeirenses, onde nâo fal- rancho folclôrico a dançar, 
tou o milho frito e o bolo da autoria do ecléctico ar- 
do caco, tâo tipicos da re- tista Armando Jorge, 
giào, houve espectâculo 


