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Pioneiros de ’53 
recordados no /» 
First Portuguese 

Pioneiros doprincipio ate hoje..3 geraçôes... Carlos Pereira, 
esposa, filha e neta, com os amigos mais novos (60) José 

Maia, Alfredo Nunes, Américo Ribeiro e esposa 

Em semana sua, 
madeirenses 
celebram cultura 

Ëxposiçâo “Memorias 
vividas” inaugurada 
na Universidade 
de Toronto w ràg. 2$ 

50 anos de “bons ventes...” 
para o Canada e para Portugal 
- Ministro dâ abraço aos portugueses de cà 
Por Fernando Cruz Gomes 

Sol Português 

Quando, na terça-feira 
à tarde, o ministro dos Ne- 
gôcios Estrangeiros portu- 
guês, Martins da Cruz, o se- 
cretârio de Estado das Co- 
munidades, José Cesârio, e 
o secretârio regional da 
Educaçâo e Cultura dos 
Açores, Alamo Menezes, se 
postaram trente ao edificio- 
sede do First Portuguese, 
eram os 50 anos que perpas- 
savam por todos os présen- 
tes. 

Eles, os governantes, 
representavam ali um Go- 
verno Português ao nivel de 
vârios dos seu poderes. 
Mais do que eles, porém, os 
pioneiros que ali foram - e 
nào foram todos, nâo - ti- 
nham ainda mais peso. Va- 
liam mais, em suma. Quem 
se lembrar da sua epopeia, 
do que sofreram para dar 

“novo rumo” à sua vida, 
por entre as tremendas di- 
ficuldades de uma “apren- 
dizagem” quase forçada... 
hâ-de entender que os 
cabouqueiros da comunida- 
de portuguesa estavam (e 
estào) em melhor posiçâo 
que os governantes. 

Até porque, de uma for- 
ma gérai, os pioneiros re- 
presentavam o abraço que 
Portugal dâ agora ao Cana- 
da, corn a natural altivez de 
ser um Pais progressive a 
integrar uma Uniào 
Europeia, cada vez mais 
forte e mais pujante. 

Foi bom que o ministro 
Martins da Cruz viesse a 
Toronto e ao Canada. Sô 
que, para esta viagem, fo- 
ram ainda, também, os pio- 
neiros da emigraçào portu- 
guesa que abriram o cami- 
nho. 

Continua na pâg. 14 
Martins da Cruz diringindo-se aos présentes no First 

“Palco de Memorias e Embalo de Sonhos” 
Festas da Praia 2003 promovidas 
em Toronto 

Por Antonio Perinü 
Sol Português 

Um jantar convivio, 
organizado pelo Grupo de 
Amigos da Praia da Vitôria, 
recebeu no passade sâba- 
do (10), no Dundas Banquet 
Place, uma “embaixada” 
praiense, em Toronto para 
divulgar e convidar os sens 
conterrâneos, e nâo sô, 
para as famosas festas que 
anualmente se festejam na- 
quela cidade açoriana. 

As festas da Praia da 
Vitôria sâo reconhecidas 
como um acontecimento de 
grande nivel e qualidade 
cuja fama ultrapassa jâ as 
suas prôprias fronteiras. 
Este ano decorrem de 1 a 11 
de Agosto e os praienses 
aqui residentes nào se fize- 
ram rogados, comparecendo 

Continua na pàg. 20 Autarca da Praia da Vitôria, José Fernando, oferece lembranças a Mario Silva 
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Présidente do Governo 
obsequiou D. Ximenes 
Belo com almoço 

O présidente do Governo Regional dos Açores, 
Carlos César, obsequiou, sâbado, o Bispo Emérito de 
Dili, D. Ximenes Belo, com um almoço no Palâcio da 
Conceiçâo, em Ponta Delgada. 

Para além de D. Ximenes Belo, estiveram, igual- 
mentc, présentés diverses responsâveis da igreja ca- 
tôlica açoriana, como o représentante do Bispo de 
Angra, o Vigârio Episcopal para a Pastoral, Padre Joao 
de Medeiros Constâneia, o Reitor do Santuârio da Es- 
perança, Monsenhor Agostinho Tavares, e o Ouvidor 
de Ponta Delgada, padre Joao Maria Brum, e ainda o 

présidente da Associaçâo de Amizade Açores-Timor, 
José Ventura, bem como o chefe e alguns membres do 
Gabinete do chefe do executive açoriano. 

Antes do repasto, em declaraçôes à Comunica- 
çâo Social, o présidente Carlos César destacou a exis- 
têneia de programas de cooperaçâo entre o Governo 
Regional dos Açores e o Governo da Repùblica de 
Timor que passa por uma colaboraçâo no domînio téc- 
nico, nas âreas da agro-pccuâria e da formaçâo profis- 
sional, e no apoio à instalaçâo empresarial no âmbito 
do pequeno comércio e do artesanato. 

Carlos César referiu, por outro lado, que um dos 
mementos inesquecfveis da sua vida polftica e pesso- 
al é, sem düvida, a cerimdnia de independência de 
Timor-Leste, em Maio do ano passade, a assistiu, in- 
tegrado na comitiva oficial portuguesa, a convite do 
Présidente da Repùblica. 

Présidente da Repùblica célébra nas ilhas 
os dias de Portugal e da Regiâo Autonoma 

O Présidente da Repû- 
blica, Jorge Sampaio, inicia 
a 8 de Junho uma visita de 
uma semana aos Açores, 
celebrando nas ilhas os 
dias de Portugal e da Re- 
giâo Autônoma. 

As comemoraçôes do 
Dia dos Açores, a 9 de Ju- 
nho, “primeira oitava” das 
Testas em honra do Espi'rito 
Santo, decorrem em Ponta 
Delgada, capital da maior 
ilhaaçoriana, S. Miguel, en- 
quanto os festejos oficiais 
do Dia de Portugal, de 
Camées e das Comunidades 
terâo como palco Angra do 
Herofsmo, na Terceira. 

A visita de Jorge 
Sampaio à regiâo, agendada 
apds convite do chefe do 

Governo açoriano, Carlos 
César, inclui deslocaçôes a 
outras très ilhas - Faial, Flo- 
res e Corvo. 

Uma versâo provisô- 
ria do programa da visita, 
terça-feira divulgado pela 
Presidência da Repùblica, 
prevê para 10 de Junho a 
realizaçâo de uma “Funçâo 
do Espfrito Santo”, banque- 
té tradicional nos Açores 
em honra da Terceira Pes- 
soa da Santi'ssima Trinda- 
de. 

Além de presidir à 
sessâo solene, Jorge 
Sampaio assiste no Dia de 
Portugal a espectâculos 
musicals e a cortejos 
etnogrâficos, visitando 
idosos e exposiçôcs. 

No dia seguinte, o 
Présidente reùne-se em An- 
gra do Herofsmo corn o pri- 

meiro-ministro, Durâo Bar- 
roso, antes de seguir para 
a ilha do Faial onde tem 
agendados encontros corn 

os Ifderes dos grupos par- 
lamentares da Assembleia 
Regional. 

Ainda no Faial, Jorge 
Sampaio visita freguesias 
atingidas pelo sismo que 
em 1998 destruiu cerca de 
70 por cento do parque 
habitacional da ilha. 

Nas Flores, onde che- 
ga a 12, Jorge Sampaio tem 
agendadas reuniôes corn os 
Ifderes dos quatro maiores 
partidos regionais e corn 
Carlos César. 

A 14 de Junho, vai ao 
Corvo almoçar corn os cer- 
ca de 400 habitantes da 
mais pequena ilha açoriana, 
regressando à tarde às Flo- 
res onde conclu! a visita no 
dia seguinte. 

Aldéia histôrica de Castelo Rodrigo 
corn novas infra-estruturas para apoio ao turismo 

A aldeia histôrica de 
Castelo Rodrigo (Guarda) 
vai registar um investimen- 
to superior a 84 mil euros 
em infra-estruturas de re- 
creio e lazer de apoio ao tu- 
rismo, anunciou o présiden- 
te do municfpio, Armando 
Pinto Lopes. 

A povoaçâo é uma 
antiga vila e sede de con- 
celho medieval, cercada de 
muralhas e torreôes, inte- 

grada em territôrio portugu- 
ês pelo Tratado de 
Alcanices em 1297. 

O centro histérico 
compreende vestfgios da 
presença hebraica, cisterna 
medieval, Igreja Matriz, ru- 
inas do palâcio de Cristô- 
vâo de Moura (incendiado 
em 1640 pelo povo revolta- 
do contra o apoio do fidal- 
go à causa espanhola), 
fontanârios, malha urbana 

de feiçâo medieval e, a pou- 
ca distâneia, o antigo Con- 
vento de Santa Maria de 
Aguiar, daordem de Cister. 

Segundo Armando 
Pinto Lopes, serâ 
construfdo um complexe 
que inclui um 
polidesportivo, balneârios 
e piscinas, estando ainda 
projectados um parque in- 
fantil, hotel rural, campo de 
futebol, restaurante corn ca- 

pacidade para uma centena 
de pessoas, parque de me- 
rendas e percursos pédes- 
tres. 

Trata-se de uma par- 
ceria entre a Câmara Muni- 
cipal de Figueira de Casle- 
lo Rodrigo e a Junta de Fre- 
guesia da vila de Castelo 
Rodrigo que cedeu o terre- 
no das antigas Eiras. 
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O Jornal Soi Português déclina toda a adesâo ideoiôgica, 
politica e responsabilidades iegais. Assim, todos os artigos 
(opiniôes emitidas e teses expostas) serào sempre e 
exclusivamente da inteira responsabilidade dos seus 
signatàrios, nâo refiectindo necessariamente as ideias deste 
jornal. Contudo, o Jornal Sol Português reserva-se o direito de 
nâo publicar textos (ou omitir trechos de textes) que possam, 
de qualquerfomna, ferir intencionalmente a integridade moral 
de quem quer que seja e ainda de dar ou nâo resposta às 
opiniôes emitidas. 

Todo o trabalho literério e de arte gràfica neste 
jornal é da pertença exclusiva de Sol Português 
Publishing Inc. o quai se réserva todos os direitos 
de autor. Qualquer copia do material exposto nes- 
te jornal constitui um furto do mesmo pelo que a 
companhia deixa aqui bém vincada a sua firme 
intençâo de processar qualquer pessoa ou entida- 
de que o faça sem a sua autorizaçâo. 



Mais de 13.000 peregrines atendidos pelos serviços 
do Santuârio de Fâtima 

Mais de 13 mil peregrines foram atendidos pelos 
serviços do Santuârio de Fâtima durante a primeira pere- 
grinaçào intemacional deste ano à Cova da Iria, terça- 
feira. 

Deste numéro, a esmagadora maioria dos peregri- 
nes procurou os serviços de confissôes (8.885) para se 

preparar para as celebraçôes. 
No poste de socorro 

foram atendidas 962, e no 
hospital do Santuârio de- 
ram entrada 425 pessoas, a 
maioria corn problemas re- 
lacionados corn desidrata- 
çâo causados pelo cansaço. 

Durante a celebraçâo, 
O cardeal D. Saraiva 
Martins pediu aos milhares 
de peregrines présentes 
que veiculem de forma mais 
efectiva a mensagem cristâ 
num mundo cada vez mais 
avesso à espiritualidade. 

Elogiando o compor- 
tamento dos peregrines, 

pela sua “fé vivida cm profundidade nas formas mais 
simples da sua expressâo”, D. José Saraiva Martins criti- 

Durâo Barroso 
esta “preocupado” com 
reforma institucional 
da Uniâo Europeia 

() primeiro-ministro, Durâo Barroso, admitiu terça- 
feira estar “preocupado” corn o evoluir da reforma 
institucional da Uniâo Europeia, manifestando-se contra 
o fini da rotaçâo das presidcncias e a favor do equili'brio 
entre Estados-membros. 

“Nestc momento estou preocupado, porque o pro- 
jecto de Constituiçâo que 
estâ a ser elaborado na 
Convençâo Europeia no 
gérai é bom mas na parte 
institucional hâ alguns ris- 
cos”, disse Durâo Barroso, 
na conferêneia de imprensa 
corn o primeiro-ministro 
grego e présidente em exer- 

ci'cio da Uniâo Europeia, Costas Simitis. 
Manifestando-se contra as propostas jâ apresen- 

tadas pelo présidente da Convençâo, nomeadamente o 
fim da rotatividade das presidências, o primeiro-ministro 
disse esperar que Giscard d’Estaing mude de posiçôes e 
apresente à prôxima cimeira europeia um ante- projecto 
que reeeba a concordâneia de todos os Estados-mem- 
bros. 

Alentejo: Feira medieval 
récria sâbado atribuiçâo 
do segundo forai de Avis 

A atribuiçâo do segundo forai de Avis em 1223, pelo 
Mestre Martins Fernandes, vai ser recriada numa feira 
medieval, a realizar sâbado naquela vila do distrito de 
Portalegre. 

De acordo corn a autarquia, a “Feira Medieval: Cas- 
telo Vivo - Avis 2003” constitui “um evento diferente, de 
qualidade e para todos os cidadâos”, durante o quai serâ 
recriado o quotidiano do século Xlll. 

A recriaçâo histôrica vai trazer de volta as memôri- 
as de outros tempos, valorizando a histdria, a culturae a 
tradiçâo de Avis. 

Os participantes vâo recriar um ambiente de histô- 
ria ao vivo, onde se dcsenrolam uma série de actividades 
como as lides cavaleirescas, os jograis e saltimbancos, 
mûsicos e artesâos, assim como as figuras sociais da 
época. 

O munici'pio de Avis pretende uma interactividade 
corn o publico visitante, que poderâ ver, tocar e experi- 
mentar um conjunto de acçôes como o tiro ao arco, o 
artesanato medieval e as brincadeiras dos malabaristas. 

cou a “crescente e desenfreada secularizaçâo” do mun- 
do que “leva muitos a pensar e a viver como se Deus nâo 
existisse ou entâo a contentar-se corn uma vaga religiosida- 
de”. 

Para fazer face a esta situaçâo, o cardeal defendeu 
a ideia de que a Igreja deve assumir compromisses mais 
concretes, como “a defesa da famllia como sociedade 
natural fundada no matrimônio”, ou o “acolhimento e o 
respeito pela vida desde a concepçâo até ao sue terme 
natural”. 

Antes da cerimônia, o bispo de Leiria-Fâtima leu 
uma mensagem enviada pelo Papa, em que Joâo Paulo 11 
concede uma “bênçâo apostôlica” aos peregrines reuni- 
dos no Santuârio. 

Joâo Paulo apelou à prâtica da oraçâo do terço, como 
um “momento especial” de encontre corn Deus e pediu 

que os resultados dessas 
preces recaiam “principal- 
mente” sobre as naçôes di- 
laceradas pela guerra ou 
provadas pela miséria”. 

De serviço no Santu- 
ârio, estiveram 261 pesso- 
as, entre serviras (220), 
escuteiros (35), médicos e 
enfermeiros. 

Na celebraçâo eucarîs- 
tica, participaram os cardeais 
D. Saraiva Martins e D. José 
Policarpo, acompanhados 
por 22 bispos, 423 sacerdo- 
tes, dez diâconos e 50 aeôlitos, anunciou o Santuârio. 

ik 
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M GRANDE E CALOROSO OBRIGADO 
POR UTILIZAREM OS RECIPIENTES CERTOS. 

Pode nâo parecer grande coisa, mas faz uma 
diferença enorme. Ao colocar as folhas e as aparas dos 
arbustos nos sacos de papel castanhos e em redpientes 
abertos, isso permite-nos recolhê-los para reciclar e 
transformar em adubo orgânico, o que alivia a 
dependência da nossa cidade nas lixeiras. (Por favor, 
“relvacicle” e use também uma estufa orgânica no 

quintal). No total, sâo menos 10 camiôes por dia que 
enviamos para Michigan. E agora que deixou de usar 
sacos plâsticos, o adubo orgânico que produzimos 
para si é mais puro. Nâo admira que estejamos gratos. 
Consulte o calendârio para saber as datas das recolhas 
semanais durante Abril e Maio, ligue para o 416-392- 
4546, ou visite www.toronto.ca/compost. 
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CRIME STOPPERS H 
Ataque sexual 

O Crime Stoppers e os detectives da Brigada de Investigaçâo de Crimes Sexu- 
ais estâo mais uma vez a solicitar a ajuda do publico a fim de localizarem très 
indivfduos que raptaram e atacaram uma rapariga de 17 anos. 

O incidente ocorreu na terça-feira, dia 15 de Abril, pouco 
depois das 23h00. A jovem seguia a pé pela York Mills, perto de 
Victoria Park, quando reparou num carro que a seguia lenta- 
mente, na mesma direcçâo. Subitamente, dois indivfduos salta- 
ram do carro, agarraram-na e forçaram-na a entrar para o banco 
de trâs do carro, onde a atacaram. 

A vftima lutou vigorosamente, dando pontapés, murros e 
arranhou os atacantes antes de conseguir escapar. Crê-se, por 
isso, que os indivfduos tenham sofrido ferimentos na cara. 

A descriçào dos suspeitos indica tratarem-se de indivf- 
duos com pele de tom castanho, possivelmente indianos, com 

ccrca de 20 anos de idade e porte médio. Um dos suspeitos tern uma pequena 
cicatriz no lado direito da testa. O vefculo usado era um Grand AM de 4 portas, 
modelo recente, de tom cinzento prateado, com estofos de eabedal. 

Se o leitor tiver alguma informaçâo sobre este ou qualquer outro crime, por 
favor contacte o Crime Stoppers. Lembre-se que nâo précisa identificar-se nem 
testemunhar em tribunal. 

Se a sua informaçâo os levar a efectuar uma prisâo poderâ ganhar uma recompensa 
até 1.000 ddlares. Crime Stoppers pode receber a sua chamada em 140 Ifnguas, gratui- 
tamente, através do Tel: 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 donativos 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 

Leiüy Divulgue e Anuncie em Sol PortuguêSy o 
jornai de Lingua Portuguesa de maior projecçào 

no Canada. 
Telefone: 416-538-1788 - Fax: 416-538-7953 

CASA FUNERARiA 
RYAN & ODETTE 

Trasladaçôes para 
Portugal Continental 

Açores, Madeira e Brasil 

Compare os nossos preços 

(416) 532-5965 

1498 Dundas Street West 
(junto à DufFerin) 

em Toronto 
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Incentives fiscais 
para o norte do Ontario 

Ernie Eves, falando 
em Mattawa, Ontârio, aca- 
ba de anunciar a primeira e 
maior zona de incentives 
fiscais, que vai enquadrar 
todo o norte do Ontârio. 

“As zonas de incenti- 
ves fiscais vai atrair novos 
e crescentes negôcios para 
o Ontârio, criando uma eco- 
nomia mais forte em comu- 
nidades pequenas e rurais do 
norte”, disse o “Premier”. 

Tudo isto “darâ aos 

mais jovens a oportunida- 
de de viver, trabalhar e man- 
ter as famflias nas âreas 
onde cresceram”, acrescen- 
tou. 

Estas zonas de isen- 
çôes fiscais foram primeira- 
mente anunciadas no Dis- 
curso do Trono, em 2002, 
concebidas para encorajar 
grandes e pequenas empre- 
sas a investir em pequenas 
eomunidades rurais do Nor- 
te. 

O anùncio agora reto- 
mado significa que as em- 
presas localizadas nas zo- 
nas em causa nâo pagarâo 
taxas para a Educaçâo, im- 
posto de capital ou a parte 
patronal da saûde. Aos 
Municfpios vai ser também 
solicitado um abrandamento 
das taxas municipais. 

Estes incentives fis- 
cais vâo durar 10 anos, a co- 
meçar em 1 de Janeiro de 
2004. 

Toronto de “Portas Abertas” 
o chamado “Doors 

Open Toronto”, programa 
agora na sua quarta ediçâo, 
vai decorrer no fim de se- 
mana de 24 e 25 de Maio. 
Mais de 130 locals pûblicos 
abrem as suas portas, gra- 
tuitamente, a despeito de 
muitos deles nem sequer 
abrirem normalmente para o 
publico. 

Este fim de semana 6 
dedicado a mostrar o nos- 
so patrimônio cultural, ar- 
quitectura e desenho, bem 
como muitos prédios histô- 
ricos. “Doors Open Toron- 
to” estâ assim a criar novos 
acessos e a aumentar a sa- 
tisfaçâo acerca da cidade 
de Toronto. 

Valerâ a pena visitar 
locals histôricos, exposi- 
çôes de arte contemporânea 

e centres culturais. Como 
terâ, decerto, intéressé em 
avistar-se corn dois dos ar- 
tistas canadianos de maior 
nomeada: Doris McCarthy 

(Fool’s Paradise) e Gordon 
MacNamara (Studio 
Building), ambos jâ corn cer- 
ca de 90 anos e que darâo as 
boas-vindas aos visitantes. 

Alguns dos locais que podem ser visitados: 

Arts and Letters Club of Toronto, 14 Elm St. Sâba- 
do, das 10 da manhâ às 4 da tarde; Cedar Ridge Creative 
Centre, 225 Confederation Dr., sâbado e domingo, das 10 
às 16; Overlooking Highland Creek, que estâ agora trans- 
formado em centro de arte da cidade de Toronto; 
Courthouse Market Grille (antigoYork County 
Courthouse), 57 Adelaide St. E, sâbado das 10 às 16; 
Chinese Cultural Centre, 5183 Sheppard Ave. E, sâbado 
e domingo, das 10 às 16; Fool’s Paradise (casa da artista 
Doris McCarthy), 1 Meadowcliffe Dr, sâbado e domingo, 
das 10 às 16; St. Anne’s Anglican Church (um local his- 
tôrico nacional), 270 Gladstone Ave, sâbado, das 10 às 
16 e domingo, das 11.30 às 16; Studio Building, 25 Severn 
Street, sâbado, das 10 da manhâ à 1 da tarde; Todmorden 
Mills Heritage Museum and Art Centre, 67 Pottery Road, 
sâbado e domingo, do meio-dia às 5. 

ENCARANDO EM CONjUNTO OS 
SEUS PROBLEMAS COM OS CREDORESÜ 

O meu salârio estâ 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 

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

ESTÂ A PASSAR POR ISTO? 

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

Consultas Gratis 
Orientaçâo de Crédite e Gestào das Dividas 

Bancarrota Pessoal & Empresarial 
Propostas aos Credores 

Atendimento em Português 
Contacte: Felismina Nunes 
e-mail: fil.nunes@slf.ca 
Internet: www.slf.ca 

(416) 785-5353 
I 167 Caledonia Rd. 

- Toronto - 

SCHWARTZ LEVITSKY FELDMAN INC. 
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Canada has 
turned the corner 
on SARS. 
Respected health professionals and specialists in disease control are all 
coming to the same conclusion: Canada has turned the corner on SARS. 
To put things in perspective, Health Canada believes it is important to 
remember the following points: 

• The number of people who have recovered from SARS is going up. 

• The total number of people in quarantine is going down. 

“ Canada has provided such enormous leadership to all of us 
in the global community.” 

Dr. Julie Gerberding, Director of U.S. Centers for Disease Control in Atlanta - Global News 6:30 p.m., Friday, May 2, 2003 

“ Canada was doing everything right, including screening passengers 
as they left.” 

Dr David Heymann, World Health Organization, Executive Director of Communicable Diseases - Closing news conference. 

Special international meeting on SARS - Toronto, Thursday, May 1, 2003 

“ It’s safe to travel to Toronto.” 
Dr. Paul Gully, Health Canada - Toronto Star, Thursday, April 24, 2003 

“ Toronto continues to be a safe place. Anyone who’s travelling to Toronto, 
either for business or pleasure, should be reassured that it is safe to do so.” 

Dr. Colin D’Cunha, Commissioner of Public Health and Chief Medical Officer of Health - Toronto Star, Thursday, April 24, 2003 

Thanks to the ceaseless efforts and hard work of health care workers, the threat of SARS is being dealt 
with across the country. As for Toronto, all the facts indicate that it is safe to work, live and travel there. 

Q For Government of Canada: 1800 454-8302, TTY: 1 800 465-7735 
B www.canada.gc.ca 

D For Government of Ontario: 1 888 668-4636, TTY: 1 800 387-5559 

B www.health.gov.on.ca 

■+■ S5a cSSja ©Ontario Canada 



Pena e Lapis 

Um peixe entre as palavras 
- breve evocaçâo 

Por Eduardo Bettencourt Pinto 
Sol português 

As maos de Ann Mackay, frâgeis, eram tao transparentes 
que pareciam de vidro. Toda ela, dos pés miudos, muito aper- 
tados em mocassins Chineses, aos cabelos grisalhos e révol- 
tes, era fragilidade. O peso de um olhar, por mais leve, poderia 
exercer sobre ela um domi'nio opressor. 

O seu espirito, porém, transcendia a debilidade fisica. 
Acomodada numa cadeira, muito serena, sentia-se-lhe a eminência do carâcter como 
se fosse a pedra de um mito, a saliência flamejante de uma espada. 

Notava-lhe as maos, e chovia. Revi'amos a renga — poema colectivo, escrito 
por vârios poetas, que deu origem ao haiku — Japâo —, hâ cerca de 500 anos. Ann 
Mackay tinha no colo uma resma de papel, o cigarro na mao esquerda e, na outra, 
a esferogrâfica. As palavras, rubras, corriam-lhe sob o pulso como se viessem das 
suas veias. Ela vivia desse orbe de caractères aquosos como se nâo houvesse 
outra existência além do rumor da sua mao na folha branca, criando o inefâvel. 

«Adoro a chuva», disse. As cortinas da sala, corridas, deixavam entrar uma 
luz escura, magoada e sombria. Nâo me impressionava, contudo, aquele tom cin- 
zento — nada é tâo belo como um dia de sol. Mas ela, que vivia numa reclusâo de 
âgua, estava no seu elemento. Sentia-se, quiçâ, mais protegida da rua, de tumultos, 
horârios e obrigaçôes que a sequestrassem do seu recolhimento. Naquela vida de 
aquârio, as regras, simples, cabiam na esfera de um olhar: o da poétisa navegando 
em ci'rculos, numa equidistâneia perfeita entre a sincronia do sentido (como sujeito 
criativo) e o objecto criado (o poema). 

Meses depois mudava-me de Vancouver. Com montanhas e rios perto de casa, 
fiquei no entanto longe dos amigos. A Ann, que precisava da cidade como do 
cigarro, passou a scr uma voz rara ao tclefone. Até que deixei de a ouvir. 

Via-a, certa ocasiao, no lançamento de um livro do Mike Yates. Pareceu-me 
mais vulnerâvel, no seu vestido comprido, roçagante. O rosto tinha entâo uma cor 
plumbea, o cansaço da doença. Parecia' querer perder-se no Outono como um vio- 
lino abandonado a um canto do olvido. 

Hoje, passados nâo sei quantos anos, alguém perguntou por mim ao telefone. 
Era o filho. 

Nas minhas costas, os tanques do exército norte-americano voavam sobre as 
areias do Iraque. Aquela voz, que eu nunca ouvira, dizia-me que a mâe, a poétisa 
Ann Mackay, tinha morrido. Estranha coincidência. 

A guerra estalava dentro da minha casa e uma rosa inclinava-se para o infini- 
te. Assim morrem os poetas — atravessando as âguas do efémero junto às portas 
da Primavera. 

Saidas cm Maio 

SA13A Express 
1274 Dundas Street West - Toronto, Ontario M6J 1X7 
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As cocoras 
Por Hélio Bernardo Lopes 

Sol Português 

Jâ ninguém duvida e desde hâ muito, que a poHtica 
portuguesa vive completamente de côcoras. Uma realidade 
muito simples de constatât, em face das constantes barbari- 
dades que vâo sendo praticadas nos mais diverses sectores 
da nossa vida poHtica e social. 

Em abono da verdade, haverâ de reconhecer-se que 
este facto atinge quase todas as forças polfticas, e a sua prâtica, corn assento 
parlamentar. E a tal ponto as coisas chegaram que, mesmo depois das fantâsticas 
liçôes da histôria internacional recente, ainda é possfvel ouvir da actual oposiçâo 
socialista o que hoje todos escutâmos! 

Em primeiro lugar, aquele falacioso argumente de Durâo Barroso sobre a 
suposta doutrina da soberania limitada. É claro que o argumente foi muito pouco 
feliz, mas a verdade é que o foi incomensuravelmente mais toda a doutrina que a 
actual oposiçâo, na peugada das posiçôes do eixo franco-alemâo, e de certas 
lojas maçônicas francesas, foi apresentando ao redor da Guerra do Iraque! 

Depois, e como séria de esperar, o modo completamente inâbil e da mais 
baixa convieçâo corn que Ferro Rodrigues veio argumentar sobre a intervençâo 
portuguesa na reconstruçâo do Iraque, através do envio para ali de cento e vinte 
elementos, integrados numa força multinacional de, ao menos, dez Estados! 

O espanto, porém, cresce enormemente perante o tipo de argumentaçâo de 
Ferro Rodrigues, ao redor de estar, porventura, o actual Governo de côcoras em 
face dos Estados Unidos, ou de pretender macaquear o Primeiro-Ministro espa- 
nholü Argumentos algo imprôprios para um li'der de oposiçâo, que parece ter-se 
deixado arrastar para o lamaçal argumentative ao redor das Naçôes Unidas! Ferro 
Rodrigues parece nâo ter entendido que o Direito Internacional Pûblico sempre 
foi medido por factos como o que recentemente ocorreu corn a Guerra do Iraque: 
se fosse um ramo do Direito como os restantes, haveria agora um julgamento 
dos culpados e a correspondente condenaçâo! Ou nâo tenho eu razâo?! 

A verdade, todavia, é que também Durâo Barroso, embora em coerêneia corn 
a sua argumentaçâo de certa altura, se deixou levar para a zona da argumentâneia 
pouco feliz. Como é possfvel continuât a bâter na tecla do facto consumado?! É 
claro que pode estar apenas a referir-se ao facto material, mas também o é que é 
um falar, ao menos, corn dois entenderes: admite que, um dia, se passa dizer que 
a actual maioria sempre esteve contra a intervençâo que existiu, s6 indo atràs 
dos factos parque foram eles que comandaram a Histôria, e nâo a verdade co- 
nhecida! Ora, a verdade é tâo-s6 esta: os Estados Unidos tinham razâo, e todos 
os caminhos para um consenso da Comunidade Internacional foram impedidos 
pelos interesses materiais e politicos do eixo franco-alemâo e russo. Portante, 
nada hâ de facto consumado, mas de ajuda a um aliado corn razâo! 

Convém, porém, chamar a atençâo dos socialistas para este facto simples e 
évidente: nenhum português comum se preocupa, um infimo que seja, corn a ida 
de portugueses para o Iraque, mas sim corn o grave desmantelamento da Cons- 
tituiçâo de 1976! E, logo, corn as gravfssimas consequêneias para a grande mai- 
oria das suas famflias, em face do renascer de uma falsa elite de poderosos que 
estâo a despontar das ruinas a que estâ a chegar aquele nosso diploma funda- 
mental: nasce essa dita elite, de parceria corn o râpido aumento da miséria e da 
perda de regalias essenciais para os portugueses! Essa incompreensâo dos so- 
cialistas é que estâ a promover o que parece ser, a prazo, a ultrapassagem do PS 
pelo PSD nas sondagens... 

Leia, Divulgue e Anuncie em Sol Português, 
o jornal de Lingua Portuguesa de maior projecçâo 

no Canada. 
Tel: 416-538-1788 - Fax: 416-538-7953 

Consultas 7 dias e 5 noites por semana 

Dr. Jack Fingrut & Associates - DENTiSTAS 
• Odontologia cosmética 
• Odontologia para crianças 
• Restauraçôes da cor dos 

dentes e sem mercûrio 
• Extracçôes (incluindo 

dentes do siso) 
• Periodentista de serviço 

Aceitamos novos doentes 
e urgêneias. Cobrança directa 

às companhias de seguros .4 
sempre que possivel 

Venha e descubra a razâo 
porque mais de 23.500 <■ 
pacientes nos escolhem 

desde 1977 

Implantes • Coroas 
Pontes • Dentaduras 
Branqueamento • Capas 
Monôxido de Azoto 

Inspecçâo sanitaria do 
Consuitôrio a cargo 

da ffrma indépendante 
CONFI-DENT™ 

Estacionamento gratuite 

FINCH AVE. W. 

EDDYSTONE AVE. 

SHEPPARD AVE. W. 416 748-3353 
1-866-TOOTH DR • 1-866-866-8437 

2780 Jane Street - Suite 102 (entre Sheppard e Finch) 

B 
CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS 

PARA FAZER A SUA RESERVA 
Registration N" 02736120 
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A nova ordem 
P or Antonio Botelho de Melo 

Sol Portuguës 

Um pouco tal como o século XX efectivamente 
começou quando a diplomacia europeia se demonstrou 
incapaz de gerir a agressividade austro-hùngara em re- 
laçâo ao nascente (e corrosivo) nacionalismo sérvio 
em Julho de 1914, o século XXI começou no dia em que 
as bombas norte-americanas e inglesas começaram a 
chover sobre a capital do Iraque de Saddam Hussein. 

Apesar da confusâo toda corn as reportagens ao 
vivo e as opiniôes mais ou menos mirabolantes dos 
opinion makers a nivel mundial, o “blitzkrieg anglo-ame- 
ricano” foi verdadeiramente eficaz e devastador e o re- 
gime acabou em menos de très semanas, simbolizado 
pelo derrubamento de (mais) uma estâtua do antigo di- 
tador iraquiano numa praça central da capital, poucas 
horas depois da promessa de um apocalipse pela boca 
do memorâvel ministro iraquiano da propaganda. 

Tal era previsivel, dadas as circunstâncias. Os Es- 
tados Unidos sâo, ainda que apenas de momento, e 
apesar de tudo corn alguma precariedade, a potência 
preeminente do planeta, corn o dinheiro, a tecnologia, a 
ideologia e os recursos bélicos capazes de fazer chegar 
a sua força rapidamente a qualquer ponto do planeta. 

A situaçâo résultante é algo desconcertante. Os 
iraquianos estâo a demonstrar aquele fervor de cabe- 
ças quentes que caracterizou os portugueses depois 
do golpe de estado de 25 de Abril de 1974 e que em boa 
parte deixou o pais, e as suas antigas coldnias, de 
pantanas durante anos. Os americanos parecem ser 
melhores a disparar que a falar corn ârabes. A tendência 
inicial parece ser a de suporte, por parte dos iraquianos, 
de um islamisme algo fundamentalista e portante anti- 
americano e anti-ocidental. 

Estrategicamente, as implicaçôes sâo claras des- 
de o primeiro momento: George Bush e Anthony Blair 
estâo a apostar em utilizar este regresso ao Médio Ori- 
ente para tentar controlar e estabilizar o equilfbrio mili- 
tar regional - a seu favor — e, mais uma vez, resolver 
de alguma forma o aparentemente infindâvel conflito 
entre os israelitas e os seus vizinhos. As farpas 

dirigidas pela administraçâo norte- 
americana aos sfrios e aos iraquianos 
e a visita de um alto dirigente ameri- 
cano hâ dias ao Lfbano, sâo claros 
exemples desse posicionamento. 

De igual forma, e subjacente à 
agenda anglo-americana, estâ uma 
nova forma de encarar as instituiçôes 
internacionais, em especial a Organizaçâo das Naçôes 
Unidas, tâo queridas que parecem ser de uma maioria 
dos pafses (em boa parte nâo sei porquê, dada a sua 
utilidade especifica ao contexte pôs-segunda Guerra 
Mundial, que jâ nâo tem qualquer cabimento relativa- 
mente ao actual elenco internacional). 

Este posicionamento tem duas vertentes. A pri- 
meira, é o adicionar do factor “terrorisme” ao novo con- 
texte, que impHcita um grau de intervencionismo mui- 
tissimo maior a nivel internacional e que, pelos seus 
timings, exige uma capacidade de intervençâo dos pa- 
ises seus alvos sem precedentes, situaçâo em que or- 
ganizaçôes como a ONU sâo, essencialmente, inùteis. 

A segunda é que, praticamente desde o dia em 
que Israel se tornou independente em Maio de 1948 - 
ironicamente, na sequência de um legendârio veto na 
Assembleia Gérai da ONU seis meses antes a autorizar 
essa independência através da partilha da entâo colô- 
nia britânica da Palestina - a ONU, pesem os esforços 
de figuras como Ralph Bunche, Henry Kissinger, 
Richard Nixon e Jimmy Carter, tem funcionado como 
alavanca para tentar destruir esta pequena naçâo. O 
fortissimo apoio que Israel tem tido por parte dos Esta- 
dos Unidos, nomeadamente através do apoio da comu- 
nidade judaica norte-americana, e que nâo vai desapa- 
recer tâo cedo, tem expressâo agora em esforços por 
parte dos americanos para tentar soluçôes que ultra- 
passem a esfera de influência da ONU. 

Ou seja, o reconhecimento pelos Estados Unidos 
das competências da ONU no Médio Oriente estâo pos- 
tas em causa até que o mais recente esforço de resolu- 
çâo do conHito israelo-ârabe - o tal “mapa-das-estra- 
das” da Administraçâo Bush — seja testado. 

Maputo, 12 de Maio de 2003 

Guia turistico dos Açores 
vai ser lançado em Italia 

Um guia de turismo sobre a Regiâo Autônoma 
dos Açores vai ser elaborado e distribuido em Itâlia, 
através das publicaçôes Airplane. 

Para a realizaçâo deste trabalho, a jornalista ita- 
liana, Laura Campo, estâ desde o dia 11 deste mes até 
26 nos Açores, acompanhada de um fotôgrafo, a fim 
de recolher informaçôes e imagens acerca dos princi- 
pais pontos de interesse turistico do arquipélago. 

Em colaboraçâo corn a Direcçâo Regional de Tu- 
rismo e a Delegaçâo do ICEP em Milâo, Laura Campo 
percorrerâ todas as ilhas da Regiâo Autônoma para 
também conhecer a oferta local do sector turistico na 
ârea do alojamento e dos produtos. 

O Biizio 
Restaurante 

L.L.B.O. 

0 pafadarda Cozinfta tradiciomf 1?orfu^uesa 

-J.— 'Especiafizados em prafos de peix& fresco  

 Cozinfta ’Europeia — 

j ^ervimos para fora-TA'KE-O’U’T  

—   'Pratos’Especiais todos os dias 

— Encerradosàsz‘'-feiras   

—   Onformaçoes; 4f6   

836 College Street 
(junto à Ossington) - Toronto 

1036 Lakeshore ioai East 
Misslssaap 

90S-891-7777 - 416-934-7143 
1800 920-3347 

0 Local tel para a m fcsta 

RESTAS A REALIZAR 
Quarta-feira, 31 de Dezembro 2003 
Passagem de Ano 

Sâbado, 24 de Janeiro 2004 
Cantigas ao Desafio 

Fevereiro, 2004 
Dia dos Namorados 
Lindomar Castilho 
★ ★★★★★★★★★★★★★★★•A-* 

DISMUSICA 
Apoie os nossos artistas. Veja os novos lançamentos no nosso website em; 

www.dismusica.com 

★★★★★★★★★★★★A"* A** AA ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★A' 

PROAAOÇÂO DE INVERNO 2004 

NO OASfS CONVENTION CENTRE 

los meses de Joneîro, Fevereiro e Março 2004.^ 
DESCONTO ESPECIAL até 15% 

Oferecemos serviços de Cxamentos, Pestas de Companhias, Aniversàrios 
e Espectàculos. Para estimatif as por favor contacte o Oasis Convention Centre 

Uma hipoteca sôlida corn um 
dos mais baixos juros possiveis 
benefice desta grande hipoteca a juros excelentes. E depois... 

Diga aos amigos! 
Ao dar a minha referenda aos seus amigos tem a possibilidade de 
GANHAR UMAS FÉRIAS FABULOSAS EM .JNhlAR UMAb FERlAb FABULOSAS EM ^ 

Porta ’ 

!»="• 

Ofereço-lhe os melhores juros no mercado. Procure e 
compare o que os bancos lhe oferecem. Depois, venha falar 
comigo e verâ que lhe ofereço igual ou melhor, com 
melhores condiçôes. E entretanto, nâo se esqueça de dizer 
aos amigos. Poderâ ganhar umas férias em Portugal. 

Escute todas as segundas-feiras de manhâ na CHIN Radio 
a minha rübrica semanal corn conselhos sobre hipotecas 

*Contacte-me para maisddtalhes 

Eduarda (Eddie) Pita 
Gerente, Hipotecas Residenciais e Comerciais 

1-800-560-1593 (Pager 24h) 
Escr.: (4l6) 920-9931 

Canada Trust 
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Medidas de “despiste” da pneumonia atipica 
explicadas no Canada 
- Delegado de Saùde da Praia da Vitoria esteve em Toronto 
Por Fernando Cruz Gomes 

Sol Português 

Carlos Lima, Delega- 
do de Saùde no concelho 
da Praia da Vitôria, esteve 
em Toronto, tambùm em ser- 
viço da Secretaria Regional 
dos Assuntos Sociais. 

“nâo s6 aceitou a ideia, 
como pediu para explicar 
aos portugueses residentes 
no Canadâ as medidas de 
despiste da pneumonia 
atipica adoptadas na Re- 
giâo Autônoma dos Aço- 
res”, apenas porque a Or- 
ganizaçâo Mundial de Saù- 

Dr. Carlos Lima, Delegado de Saude da Praia da Vitoria 

- t) Dr. Carlos Lima 
ainda nào viu por aqui nin- 
gucm corn mâscara...? Éra- 
mos nés a meter conversa. 

- Nâo. Efectivamente 
nâo vi. Antes pelo contrâ- 
rio... 

Falando em Toronto, 
aquele médico disse que a 
sua missâo começou quan- 
do, para intcgrar uma co- 
mis.sâo das testas da Praia 
da Vitôria, tcve de dar co- 
nhecimento ao Secretârio 
Regional de Saùde. Ele 

de lançou a advertência... 
Mesmo para aquele 

médico, “hâ que pôr as coi- 
sas em equaçâo”. De facto, 
para ele mesmo, morre mais 
gente corn malâria, corn 
SIDA, corn hepatite B, mor- 
re mais gente em acidentes 
de viaçâo. 

O facto é que este é 
um problema actual. É mal 
conhecido, continua a ser 
mal conhecido e... tudo o 
que é mal conhecido mete 
medo”. a USED CAR 9 

SDPERCENTRE | 
AD1-DIXIE AUTO MAIL I 

DdE 

BHfTltiSSi 

Mais de $12,000,000 
em veiculos 

novos e usados 
em stock para fazer 

a escolha certa! 
Contacte 

Carlos Ormonde 

Tel: 905*238*8425 
Cell:4l6*568*59l4 

Carlos Ormonde 
Rep. de Vendas e Leasing 

5500C Dixie Road - Mississauga (a sul da 401) 

Bar & Grill 

ALVES TRAVEL Tel: 416 656-7260 

Toronto Sem Mascaras 
de Protecçào 

Mariana Alves tern o prazer de convidar os seus 
estimados clientes a visitar as novas instalaçôcs de Alves 
Travel no 

CENTRO COMERCIAL 
SHOPPER’S WORLD - BRAMPTON 

Steeles e Hwy 10 

Acesso entre o Zellers e Canadian Tire 
ao topo das escadas, por cima da Fabricland 

905 451-7457 

Dr. Carlos Lima durante uma breve entrevista com o Jornalista de Sol Português 

sar nos Açores. Insiste, en- 
tretanto, que “face ao le- 
vantamento da advertência 
da OMS, dentro de uma ou 
duas semanas, nâo hâ mais 
razâo para o despiste que 
estâ agora ainda a ocorrer 
nos Açores”. 

Em breve, os Açores 
poderâo continuar a fazer 
um certo controlo a pesso- 
as que venham de outros 
pafses onde a Organizaçâo 
Mundial de Saùde indicie 
que hâ perigo de contâgio. 

Carlos Lima esteve, 
de facto, corn a comitiva de 
promoçâo das Pestas. “Pen- 
so que é muito importante 
para as nossas Pestas c 
para os Açores em gérai ti- 
rai uma carga, que é muito 
negativa, relativamentc a 
esta situaçâo, até porque 
neste momento estâmes 

preparados para, se houver 
algum caso, suspeito, o tra- 
tarmos. Todos os conce- 
Ihos têm normativas de ac- 
tuaçâo segura. E é sô neste 
caso que actuaremos... 

Em princi'pio, relativa- 
mente a Toronto, sô a par- 
tir do 20° dia em que a Or- 
ganizaçâo Mundial disse 
que Toronto estava 
“descontaminado”... entre 
aspas... é que nôs vamos 

acabar corn esse comporta- 
mento à safda dos aéropor- 
tés. Ora o 20° dia estâ a es- 
coar-se...” 

E quase de uma forma 
'didâctica: “Desde que as 
pessoas saibam quais sâo 
os sintomas e saibam o que 
têm a fazer... e é o que acon- 
tece nos Açores, onde 
estamos preparados e 
alertâmes as pessoas para 
estas situaçôes. 

Escultura em bronze assinala 
na Horta 25 anos de autonomia 

Uma escultura em bronze da autoria de Âlvaro Fran- 
ça assinalou quarta-feira na Horta, ilha do Faial, o vigé- 
simo quinte aniversârio do regime autonômico açoriano. 

O monumento, encomendado pelo parlamento regio- 
nal, deveria ter sido inaugurado em 2002 no encerramen- 
to das celebraçôes das “bodas de prata” da autonomia 
açoriana, mas sô agora ficou conclufdo. 

Colocada numa das extremidades do Largo do Infante, no 
centre da Horta, cidade que acolhe desde 1976 a sede do par- 
lamento regional, principal ôrgâo do sistema autonômico, a 
escultura sugere uma ârvore, segundo o seu autor. 

No centre dessa ârvore estâ instalada uma esfera, a 
quai, no entender de Âlvaro Raposo de França, simboli- 
za a autonomia. 
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No fundo, Carlos 
Lima tem também por mis- 
sâo explicar ao Secretârio 
Regional o que estâ a acon- 
tecer. “E o que é facto é que 
por aqui nunca ninguém me 
perguntou se eu estive na 
Asia, nâo vi ninguém corn 
mâscara...” Uma das mis- 
sôes é mesmo “ver o que 
estâ a acontecer, nos con- 
tactos entre os cidadâos, 
nos aeroportos, principal- 
mente. E até hoje... ainda 
nâo vi nada”. 

A ideia é explicar aos 
portugueses radicados no 
Canadâ, e seus descenden- 
tes, nâo sô a natureza das 
medidas de despiste aplica- 
das à entrada nos Açores, 
“mas também a sua impor- 
tâneia e razoabilidade, face 
aos riscos de propagaçâo 
desta doença”. 

Corn a proximidade 
das festas do Senhor Santo 
Cristo dos Milagres, das 
Sanjoaninas e das do Con- 
celho da Praia da Vitôria a 
aproximar-se, a Comissâo 
de Festas, presidida pelo 
autarca daquele concelho, 
José Fernando, entendeu 
que era importante trazer 
um médico que explicasse 
muitas das acçôes que têm 
vindo a ser levadas a cabo 
na Regiâo Autônoma. 

“Estamos a minimizar 
a situaçâo, para que as pes- 
soas nâo sejam levadas a 
nâo ir”, disse Carlos Lima, 
que acompanha em todas 
as suas acçôes aquela Co- 
missâo de Festas e explica 
às assistências a forma 
como tudo se estâ a procès- 



No labirinto de Eduardo Lourenço 
For Onésimo Teotônio Almeida 

Sol Português 

Sobre Eduardo Lourenço tenho escrito avulsa- 
mente e sem me poupar a elogios, nada que aliâs nâo 
seja dito lambém por outros. É bem melhor. Numa en- 
Irada para a Encyclopaedia of the Essay coloquei-o 
na companhia de Ortega y Gasset. Apenas por ser uma 
comparaçâo para anglo-americanos em regra 
desconhecedores da Peninsula, porque Eduardo Lou- 
renço é comparâvel a... Eduardo Lourenço. 

Descobri-o primeiro no Heterodoxia - / e entusi- 
asmei-me depois com 0 Labirinto da Saudade. Em 
1981, fiz questâo de que viesse a Providence a um con- 
gresso sobre José Rodrigues Miguéis. A partir dai, fi- 
quei apanhado pela magia da sua personalidade. No 
ano seguinte, passeando eu no sul de França, fui 
procurâ-lo a Vence. Os encontros sucederam-se, por 
aqui e por ali, nas rotas lusôfonas. De resto, ele volta 
e meia vinha a Providence. De uma vez, para se quedar 
entre nôs por uns tempos leccionando um seminârio. 
(Corn ele aqui esteve a Annie, merecedora também de 
uma homenagem.) 

Deveria ter equipado o carro e a sala lâ em casa 
de gravadores secretos. Teria registado essa corrente 
imparâvel do verbo sagaz que os seus olhos de mosca 
(de seiscentas faces, dizem) iluminam. Melhor até se 
fossem câmaras de video para lhe captarem aquele 
sorriso jovem que se lhe planta no rosto. Por isso opto 
por evocar aqui o Eduardo Lourenço humano, demasi- 
ado humano. 

Contarei très histôrias simbôlicas do intelectual 
de carne e osso desconhecido do grande pûblico que 
a ele tem acesso pela televisào, imprensa, ou livros, e 
dele guarda a imagem do pensador lamentando a au- 
sência do trâgico na cultura portuguesa (naturalmen- 
te por senti-la de modo trâgico), mas que nâo o vê rir. 
Nem mesmo sorrir. 

Qucm nâo conhece pessoalmente Eduardo Lou- 
renço e o imagina o clâssico intelectual, mergulhado 

em livros e enfadonhas reflexôes engana-se. Ou pelo 
menos tem uma visâo bastante parcial. Homem da comu- 
nicaçâo, ele é um voraz consumidor de TV, e nâo apenas 
de programaçâo dita “cultural”. Aqui em Providence, se- 
guin entusiasmado uma retrospectiva de John Wayne ga- 
rantindo-me que isso finalmente lhe permitia entender a 
América (estâvamos ainda longe da era George W. Bush). 
Mas Lourenço nâo se dâ corn certas tecnologias. Um dia 
queixava-se-me contra a Internet. Era antes do acesso à 
Net por cabo, o que frequentemente impedia por muito 
tempo as linhas telefônicas. Lourenço nâo conseguia falar 
corn Francisco Bethencourt, (hoje na Gulbenkian, Paris, 
mas na altura a leccionar aqui na Câtedra Vasco da Gama). 
Tentara ligar-lhe o dia inteiro mas dava corn o telefone 
sempre ocupado. “Essa Internet açambarca voces!” - 
queixava-se. 

Estranhei. Mas conhecia razoavelmente Lourenço 
para lhe pedir que me mostrasse o numéro para onde 
estivera a tentar telefonar. Olhei e ficou tudo claro num 
instante: “Eduardo Lourenço, esse numéro é... o seul” 

De uma vez os estudantes do Departamento orga- 
nizaram uma festa de Halloween. É tradiçâo ir-se fantasi- 
ado. Cada quai esmera-se em criatividade e desinibiçâo. 
A americanice era, porém, exagerada para o gosto de Lou- 
renço, que optou por ir no seu traje quotidiano. O Robert 
Moser, hoje a leccionar na Universidade da Georgia: 

- Entâo, Professor, nâo veio mascarado? 
- Venho, de europeu. 
Um dia o autor de O Fascismo Nunca Existiu con- 

tou-me uma das mais deliciosas narrativas que conheço 
da cultura portuguesa. Demoraria muito reproduzi-la. 
Meia-hora, se bem me lembro, levou ele a contar-ma corn 
todos os saborosissimos pormenores. Ainda uma vez 
tentei convencê-lo a repeti-la num programa de televi- 
sâo. Lourenço nâo cedeu. 

A histôria começa na fronteira de Vilar Formoso, à 
entrada em Portugal, e a data é, creio, 1964. Lourenço 
assinara em França um documente corn outros intelectu- 
ais e artistas (tenho notas algures mas estou escreven- 
do em viagem). A PIDE detém-no e leva-o para um quar- 

to. Um funcionârio aparece e ofere- 
ce-se para guardar qualquer docu- 
mente que ele quisesse esconder. Era 
um familiar. As peripécias sucedem- 
se entre o dramâtico e a 
desconcertante estrutura de um Por- 
tugal profundo, onde as relaçôes hu- 
manas descosem as hierarquias e re- 
duzem tudo à dimensâo da aldeia. 

Um motorista leva Eduardo Lourenço num peque- 
no automôvel para Lisboa. A meia-viagem pâra. Numa 
sombra. Vai ao porta-bagagem e agarra de um lençol 
que estende na berma da estrada. Abre a cesta do farnel 
e partilha-o corn Lourenço. 

Em Lisboa (em Caxias, terâ sido?), pôem-no num 
quarto onde o deixam esquecido noite dentro à espera 
de um interrogatôrio que nâo chega. Deambulando de 
um lado para o outre do corredor, um guarda prisional 
vigia-o. Passa da meia-noite sem nada acontecer para 
além dos passes do PIDE. Que às tantas entra, hésitan- 
te, Lourenço pressentindo-lhe a timidez. O guarda en- 
tabula conversa: 

- O Sr. Douter é professor na França? 
- Sou. 
- E o senhor douter nâo me arranjava lâ um 

trabalhinho? 
Em video, nestas e noutras histôrias teriamos uma 

versâo em corpo inteiro desse labirinto de sabedoria e 
humanidade que de Vence nâo pâra de reflectir para o 
mundo lusôfono o brilho do seu olhar, por um Portugal 
que o obceca e de que se nâo liberta por trâgica paixâo. 

(in Jornal de Letras) 

Texte escrito para o numéro especial do JL a celebrar 
os 80 anos do ensaista Eduardo Lourenço. A éditera Gâvea- 
Brown, do Departamento de Estudos Portugueses, da Brown 
University, acaba de lançar um volume corn uma colectânea 
de ensaios dele sobre Portugal e a cultura portuguesa intitulado 
The Little Lusitanian House e traduzidos pelo Professor 
Ronald Sousa, da University of Illinois, Chicago. 
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quarto de cama, cozinha, sala de estar, sala de 
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mês. 
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- Linha directa 416 417-9041 
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Contacte A.J. Ribeiro  
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Circule vicioso 
Par Paulo Geraldo 

Sol Português 

Hâ nas nossas escolas um problema crônico: o da falta de 
disciplina. 

É frequente que os alunos nâo se sintam bem dentro das salas de aula. Que nâo 
lenham o comportamento adequado a esses locais. Que, inquiètes ou turbulentes, 
nâo permitam o ambiente de sossego necessârio à aprendizagem dos colegas. 

Existe uma causa que pode justificar o mau ambiente dentro das salas de aula. E 
que elas nâo sâo, nem podem ser, um oâsis no meio do ambiente mais vaste que as 
rodeia: o pâtio da escola, as famflias, a localidade, o pais, o mundo. O mundo estâ 
cheio de guerras e crimes, as famflias estâo desunidas ou quebradas, as televisôes 
transmitem constantemente violêneia e pornografia. 

Existe ainda outra causa, essa mais natural e compreensfvel: os jovens nâo 
foram feitos para estarem sentados em sossego durante largos minutes, escutando 
discursos muitas vezes aborrecidos. Sentem-se melhor correndo, brincando, convi- 
vendo. E lâ vâo tentando que as aulas se transformem em lugar de convivência, de 
brincadeira ou... de corrida. 

Um professor pouco pode fazer para modificar isto. 
Mas deve lembrar-se de que se o ambiente exterior influencia o ambiente da 

aula, também é certo que o ambiente da aula pode influenciar — e de facto influen- 
cia — O ambiente exterior. 

As aulas nâo correm bem porque as coisas no mundo correm mal, mas as coisas 
no mundo correm mal também porque as aulas nâo correm bem. 

O professor tem nas mâos, de algum modo, as chaves que podem contribuir 
para quebrar este efreulo vicioso. Sâo os homens os agentes de quase tudo o que 
no mundo corre mal, mas a educaçâo desses homens passa, em parte, pela escola. 
Reside nos professores uma das grandes esperanças da humanidade. 

Pede-se ao professor que seja educador, que nâo se limite a transmitir — melhor 
ou pior — os conteùdos da sua disciplina. Que actue positivamente nos seus alu- 
nos, nas famflias, no mundo. 

Pede-se ao professor que, primeiro, seja exigente consigo mesmo. Que se esfor- 
ce por ser uma pessoa melhor, que dê melhor as suas aulas. Sâo do Diârio de Sebas- 
tiâo da Gama as palavras seguintes; «Lembro agora a primeira vez que, em Setûbal, 
a meio do ano, me julguei forçado a pôr fora da aula um aluno: fiquei tào doente que 
parti O giz que tinha nas mâos e jâ nâo fui capaz de continuar a aula. Esse desgosto 
era sobretudo um desgosto de coraçâo. O de hoje é diferente: o Fosco saiu, porque 
fez barulho — e fez barulho, porque a aula lhe nâo interessou — e nâo lhe interessou 
“talvcz”, porque ela nâo tinha interesse nenhum — e quem dévia ir para a rua era eu». 

Desta exigêneia do professor consigo mesmo, da sua intençâo educativa, do nfvel 
de seriedade profissional que dâ às suas aulas, nasce inevitavelmente qualquer coisa 
que é semelhante a... um oâsis. Um aqui, outro além... até que inundem o mundo. 

Paulo Geraldo é Professor de Lingua Portuguesa no Porto - pjgeraldo@yahoo.com.br 
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Dos Açores ... 

Cabrai 
Por Hermano Aguiar 

Sol Português 

Nâo se é indiferente ao modo de estar na polftica da Presi- 
; da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Berta Cabral. Ou 
-se ou nâo se gosta. 
Passado mais de um ano à trente dos destinos do Munief- 

pio, Berta Cabral passou para a opiniâo püblica uma imagem de 
dinamismo, em tudo condizente corn o slogan da sua campanha eleitoral de “mâos 
à obra”. E o saldo é francamente positivo. 

O concelho de Ponta Delgada, corn os seus mais de 66 mil habitantes, ou seja, 
27% do total da populaçâo açoriana, é o principal polo dinamizador do desenvolvi- 
mento econômico da Regiâo. 

O sucesso do turismo açofiano passa por aqui. O sucesso da indûstria dos 
Açores passa, em boa parte, por aqui. O sucesso da agricultura açoriana, também, 
passa por aqui. 

O sucesso cultural da Regiâo nâo pode prescindir de Ponta Delgada, do seu 
campus universitârio da Universidade dos Açores, das diversas escolas dos dis- 
tintos graus de ensino, das mais variadas associaçôes culturais, desportivas e 
recreativas. 

O Concelho de Ponta Delgada contribui corn cerca de 50% das receitas cobra- 
das, em impostos, pelas Finanças, nos Açores. 

Ponta Delgada, a jôia da coroa polftica dos Açores, é sempre muito apetecida 
politicamente. Os partidos politicos com vocaçâo de poder nâo podem prescindir 
da cadeira da Praça da Repùblica. 

Tem sido diffcil para o Partido Socialista conviver corn o facto de o PSD ter 
ganho a Câmara Municipal de Ponta Delgada, mesmo corn o PS no poder da 
governaçâo regional. 

Carlos César ainda nâo perdoou Berta Cabral e o PSD por nâo ter ganho 
Ponta Delgada. 

A conquista de Ponta Delgada era um dos grandes objectivos politicos de 
César, antes da sua retirada do poder. 

César tentou tudo. Manipulou uma certa comunicaçâo social que vive dos 
subsfdios e da publicidade governamentais, chegando a publicar sondagens, pou- 
cos dias antes das eleiçôes, que davam uma vitôria ao simpâtico Rui Bettencourt. 

César nâo perdoa os açorianos por terem dado 13 das 19 Câmaras Municipals 
ao PSD de Victor Cruz. Por isso, discrimina negativamente as Câmaras e Juntas de 
Freguesia do PSD, atribuindo-lhes somente 30% das verbas do Governo Regional, 
destinadas à cooperaçâo corn o Poder Local, quando estas representam 70% dos 
açorianos, e fazendo chegar 70% das verbas às Câmaras e Juntas de Freguesia do 
PS, que representam 30% dos açorianos. 

César tomou como sua a tarefa de minar o Poder Local. Minar a imagem dos 
autarcas do PSD corn maior visibilidade. 

Minar o Poder Local açoriano, como faz César, é lutar a onda de sucesso do 
PSD de Victor Cruz a caminho da Presidência do Governo, em 2004. É lutar contra 
uma imagem de aeçâo, de cficâcia, de “mâos à obra”. É lutar contra a corrente da 
opiniâo püblica, para que nâo se vâ sedimentando, tâo rapidamente, a ideia de 
vitôria do PSD em 2004, em cooperaçâo corn o Poder Local e corn o Governo da 
Repüblica. 

Berta Cabral é uma espinha atravessada no domfnio socialista do marketing 
politico. 

Vai dai... ordena-se mais uma campanha de guerrilha polftica, na tentativa de 
desfazer a opiniâo que os cidadâos de Ponta Delgada têm da sua Présidente da 
Câmara Municipal. À boa maneira socialista! 
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Em semana sua, madeirenses celebram 
cultura 

Par Cristina da Costa 
Sol Portugais 

O mes de Maio a bro- 
tar traz com ele velhas tra- 
diçôes que se renovam a 
cada ano que passa. Uma 
delas é a comemoraçâo da 

constante hâ dezasseis 
anos, graças ao carinho de 
todos os que para isso têm 
contribufdo através da Casa 
da Madeira Community 
Centre de Toronto. 

A abertura oficial des- 
ta 16“ ediçâo do certame de- 

bandeiras canadiana, por- 
tuguesa e madeirense e a in- 
terpretaçào dos respecti- 
vos hinos. 

A presença de 
Creseêncio Ferreira, vice 
cônsul-geral de Toronto e 
do vereador Mârio Silva, da 

cultural enquanto que o 
présidente da direcçâo exe- 
cutiva, Luis Bettencourt, 
proferiu também algumas 
palavras de agradecimento 
pelo apoio dado a esta casa 
ao longo dos anos. Seguiu- 
se entao um Madeira de Hon- 

um ano repleto de festivi- 
dades. 

Entretanto, durante 
esta semana decorreram de- 
monstraçôes variadas de 
artesanato e cultura regio- 
nal, a culminar este sâbado 
prôximo, dia 17 de Maio, 

24 de Maio, serâ efectuada 
a abertura do Madeira Park 
para este ano, altura em que 
decorrerâo comemoraçôes 
alusivas aos 50 anos dos pi- 
oneiros da emigraçâo por- 
tuguesa para o Canadâ. Para 
o efeito estao jâ agendadas as 

Semana Cultural 
* madeirense que tern preva- 

lecido entre nôs, firme e 

correu na passada sexta- 
feira (9) na sede daquela or- 
ganizaçâo, corn o içar das 

Câmara Municipal de To- 
ronto, assinalaram a aber- 
tura oficial desta semana 

ra e uns deliciosos acepipes 
tradicionais madeirenses. No 
ar ficou a promessa de mais 

corn uma noite de fados que 
encerrarâ a semana cultural. 

Uma semana depois, a 

actuaçôes do agrupamento 
musical Tabu e do Rancho 
Folclôrico da Madeira. 

invis Ulilizor o//emço/ 
do umci Correloro do 
Ilipoloeci/ poro <|uo? 

Para benefidar de juros competitivos 
garantidos, sem ter de pagar por isso*. 

o Corf'etor de Hipotecas élimina a intimidaçâo no processo de obtençâo do 
empréstimo e négocia agressivamente corn as instituiçôes de crédite para 
seu bénéficié. É esse o meu trabalho diariamente. 

• Nâo trabalho para o banco. Trabalho para SI! 
• Négocié corn mais de 30 instituiçôes de crédite, 

incluindo todas as principipais agêneias financeiras. 
Obtenho o melhor juro possivel* para a sua 
hipoteca. 

• Sou paga pelos bancos pela hipotecca e nâo por si*. 
Nâo incorre qualquer custoll 

• Visitas ao domici'lio no conforte do seu lar 
• Hipotecas que o bonificam corn 5% do valor 

Contacte-me para satisfazer TODAS as suas 
necessidades em matéria de hipotecas: 

Noémia Mendonça 416 817-4290 
Consultera de Hipotecas noemiamendonca@invis.ca 

jâo para j 

adetalhesdoconci^ 

■ghts reserved. “BMW* and the Logo 
oduced with permission of BMW Canai 

Os agentes de vendas de imôveis também 

“juros baixos nas hipotecas sâo apenas parte do nosso serviço ... 

Sede: 701 Evans Ave., Suite 600 - Toronto. *C,A,C,., E. E, & O. 

wfim. 
West Realty Inc, Realtor 
1678 Bloor St. W., 4th Floor 
Toronto, Ontario M6P 1A9 

Tel.: 416 769-1616 
Fax:416 769-1524 
coliveira@trebnet. corn 

Christine Oliveira, Hon B A 
Représentante de Vendas 

BatAurst e King 

Lindo condominio de 2 quartos, no coraçâo da cidade. Corn vista da cidade e do lago, 
estacionamento para 1 carro, transportes à porta assim como escolas, parques e muito mais... 
Pedem apenas $234,900. 

sâbado: 2 - 4 da tarde 

Este encantador bungalow de 3 quartos, renovado corn materials de primeira categoria, é 
simplesmente espantoso. Quarto principal elevado, corn clarabôia e virado para sala privada. 
Tem 2 cozinhas e 2 casas de banho novas, soalhos em madeira, entrada separada para possivel 
apartamento na cave ou suite para os filhos. A poucos passos de parques, transportes, etc. 

Se pensa comprar ou vender casa, contacte Christine 
para uma avaliaçâo gratuita do mercado: 416 769-1616 
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Festas diferentes... para melhor 

CONSULTAS GRATIS 
Contacte: 

Virgflio Rodrigues 

Tel: (416)565-7821 

Francisco Santos 
Rep. de Vendas e Leasing 

& 
Domingos (Dom) Andrade 
Gerente de Vendas 

2000 Eglinton Ave. E. - Scarborough 

Telefone: 416 751-1557, ext. 279 
Telemôvel: 416 219-1721 
Fax: 416 751-6474 

VIOLENCIA 
FAMILIAR 

EXCESSO 
DE ÂLCOOL 

LIMPAR O 
REGISTO CRIMINAL 

OFENSAS PEQUENOS 
CRIMINAIS FURTOS 

SCARBOROUGH LEXUS TOYOTA 

muitos meses a préparât 
tudo. 

Armando Santos, que 
nâo faz parte de qualquer 
cargo pûblico, parece ser 
um apaixonado pelas coisas 

EX-SARGENTO da POÜCIA corn 29 ANOS de EXPERIÊNCIA 

Par Fernando Cruz Gomes 
Sol Português 

As Festas da Praia da 
Vitdria vâo ser diferentes... 
para melhor. Todos os 
anos, de resto, hâ a ideia de 
melhorar. Este ano, as fes- 
tividades vâo decorrer de 1 
a 11 de Agosto. Uma co- 
missâo daquele concelho 
esteve, entre nôs, para pro- 
mover o que jâ vai sendo 
considerado como um dos 
maiores cartazes turîsticos 
da Ilha Terceira. 

Naqueles dias, muitas 
e muitas centenas de pes- 
soas, designadamente resi- 
dentes no Canadâ e nos 
Estados Unidos, demandam 
a Praia da Vitôria que, ao 
longo dos anos, tem prima- 
do por apresentar um con- 
junto de festividades con- 
dignas. 

Armando Santos é o 
présidente da Comissâo das 
Festas, que integra (ainda 
que noutras capacidades) 
desde hâ très anos. Puxa 
pelas Festas e enaltece-as. 
Entende que elas sâo bem a 
expressâo do povo. Quer 
sempre mais para a sua ter- 
ra e para as suas festas. 

“As Festas têm duas 
vertentes, ou seja, a verten- 

te do espectâculo, do des- 
file corn tudo o que ele en- 
volve, e a vertente da Feira 
da Gastronomia”, começa 
por nos dizer Armando San- 
tos, para quem “nâo é pos- 
sfvel conceber as Festas da 
Praia da Vitôria sem a Feira 
da Gastronomia estar inter- 
ligada”. 

Desfile e Cortejos em 
Foco 

O Cortejo de abertura 
é algo de majestoso, segun- 
do nos diz corn um certo or- 
gulho. “O Cortejo das Cri- 
anças, no quai temos esta- 
do a fazer um investimento 
mais significativo, que no 
ano passado resultou de 
uma forma espectacular”. 

Fala, ainda, na Mar- 
cha Oficial das Festas em 
que hâ duas formas de par- 
ticipaçâo. A prôpria comis- 
sâo, por um lado, e os par- 
ticipantes, por outro. “Hâ 
todo um trabalho das pes- 
soas que colaboram de for- 
ma gratuita para a coreogra- 
fia, para a Letra, para a 
Mûsica”, explica. A verda- 
de é que os participantes 
entram na festa, contribuin- 
do corn os tecidos, a 
maqueta das roupas, a be- 

Central Ticket Defence 

leza das letras e a beleza da 
mûsica. 

Hâ, de facto, nos me- 
andros do festival, muita 
gente anônima, que leva 

da terra e pelas Festas que 
lâ decorrem. Dedica grande 
parte do seu tempo a apoi- 
ar todos quantos querem 
integrar-se nos desfiles e 

E acrescenta: 
- As festas de Angra 

têm a sua força nos espec- 
tâculos e no que chamam 
tascas tîpicas. Este ano. 

vidados pela direcçâo, ma: 
sim indicados pelas direc 
çôes regionais do pals. £ 
uma Feira que é elaboradt 
numa perspectiva nacional 

Grupo corn elementos da Comissâo de câ e de lâ 

nas festas em gérai. 
As Festas chegaram a 

ser feitas em coordenaçâo 
corn Angra do Herofsmo, 
mas desde que Angra op- 
tou por fazer as 
Sanjoaninas, também anual- 
mente, a Praia, depois de 
durante algum tempo, ain- 
da fazer as suas Festas, de 
dois em dois anos, optou hâ 
uns anos por fazer as Fes- 
tas também anualmente. 

Era inevitâvel falar no 
facto de duas cidades-irmâs 
fazerem festas quase 
iguais. Importante é saber 
quais as caracten'sticas de 
uma e de outra. Ou melhor, 
o que é que faz considerar 
as Festas da Praia “ûnicas” 
ou “caracten'sticas”. 

“Por aquilo que eu sei 
- diz Armando Santos - as 
festas nâo divergem muito, 
a nâo ser na concepçâo do 
desfile”. 

pelo que eu ouvi, vâo ten- 
tar espalhar esses espectâ- 
culos pelas diferentes par- 
tes da cidade. O que a Praia 
tem de diferente, e que con- 
tribui muito para o nosso 
sucesso, é o espaço fisico... 
a nossa Marina, todo aque- 
le espaço mais aberto, a 
praia, etc. Depois, nôs te- 
mos como preocupaçâo in- 
vestir, nâo tanto na quanti- 
dade, mas mais na qualida- 
de. 

Uma Boa... Alcatra! 

Nâo hâ propriamente 
uma gastronomia praiense. 
Poderâ, eventualmente, ha- 
ver uma gastronomia 
terceirense, corn pratos tl- 
picos. A Feira da 
Gastronomia optou por ser 
integrada no contexto mais 
amplo. “Aliâs, uma parte 
significativa dos restauran- 
tes que lâ vâo nâo sâo con- 

onde hâ restaurantes inte- 
ressados em se inserir em 
cada uma das caracteristi- 
cas da sua prôpria Regiâo. 

A Comissâo de Festas 
jâ convidou, 
designadamente, entidades 
estrangeiras, pois jâ lâ es- 
tiveram representaçôes 
gastronômicas da Espanha 
e do Brasil, por exemplo, e 
este ano estarâ lâ a Baviera, 
da Alemanha. 

Do resto, a Ilha Ter- 
ceira tem uma gastronomia 
muito prôpria. “Nâo pode- 
mos esquecer de maneira 
nenhuma, os nossos 
enchidos, as nossas lingui- 
ças, as nossas morcelas, a 
nossa alcatra, os torresmos 
de vinho e alho, etc.” 

Festas. Festas da 
Praia da Vitôria. Os que lâ 
forem, decerto, que vâo dar 
o seu tempo... por bem em- 
pregado. 

Highlander 

PROBLEAdASDECRÉDfTO? 
Podemos ^udà-lo a obter carro novo ou usado. 
Contacte Francisco Santos, o vendedor português 
que !he dà um serviço personaHzado e ef/ciente. 

Temos sempre mais de tOO modelas de 
marcas importadas em stock. Visite-nos 
e escolha entre a nossa vasta selecçâo. 

DEFESA DE TODOS 
OS TIPOS DE MULTAS 

DE CONDUÇÀO 

CARROSNOVOS 

EUSADOS 

Aguardam a sua visita! www.scarboroughlexustoyota.com 861 College Street - Toronto 
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Pena Lapis 

Sem dragao nem espada... 
Par Lara Ingrid 
Sol Português 

Por AMOR até a alma troca a sua casa. E por isso o 
conceito do “Amor” tern estado sempre connosco, des- 
de os vetustos tempos gregos, aos grandes poetas, pin- 
tores e escultores. Este tema nao pâra de girar e ser cap- 
tado por diversas formas em arte. A troca de juras entre 
um homem e uma mulher, numa cerimônia religiosa on 
nao, tern sido comum para a vasta populaçâo cultural 
desde sempre. 

A prova da importância que o casamento tern para a 
nossa sociedade, parece ser dada até pelo facto de se 
encontrar em dois dos dez mandamentos. Lâ estâ o “nâo 
cometerâs adultério” e “nâo cobiçarâs a mulher do prôxi- 
mo”. Desde sempre, os poetas romantizaram este “matri- 
mônio sagrado”. E milhares de conselheiros matrimoni- 
ais têm feito tudo para impedir que as coisas terminem. 
Hâ algum tempo fez-se uma sondagem onde se chegou à 
conclusâo de que por câ as pessoas cada vez se casam 
mais tarde. Serâ porque nés, as mulheres, andamos à es- 
péra do tal principe encantado montado no seu cavalo 
branco? 

Comparativamente corn anos anteriores, hâ menos 
casamentos. Talvez porque, para alguns, o casamento 
significa “uma prisâo”. A palavra compromisse, que é 
derivado do latim “mittere”, que quer dizer mandar, para 
alguns pode significar muito e para outres nem por isso. 
Porque quando aceitamos um compromisse estâmes a 
dar algo para receber algo. A tal famosa troca. Os tais 
sacriffeios... que para ganhar algo terâs que perder algo. 
Contudo, estâmes a morar noutro lugar através da nossa 
palavra. 

Ao longo dos anos, as maiores religiôes do mundo 
sempre reconheceram que o casamento é o estado per- 
feito para um homem e uma mulher, e nos têm demonstra- 
do que somos menos do que completes até nos casar- 
mos. Desde os textes judaicos escritos hâ milénios que 
“um précisa de observar a honra merecida à sua mulher, 
porque bênçâos vem a casa do homem, à conta da sua 
mulher”. Noutras religiôes é citado que “o que nâo tem 

mulher vive sem paz, sem ajuda, sem alegria, sem perdâo, 
sem vida em si”. Como o profeta Mohammed proclamou 
que “o casamento é dos meus lados. Quando um homem 
é casado, ele completou metade da sua religiâo”. 

Mesmo assim as pessoas estâo a demorar mais a 
dar aquele ûltimo passe. Hâ mais reflexâo sobre o assun- 
to. A idade média dos noivos, segundo a sondagem que 
cito, na primeira vez estâ perte dos 29 anos e a idade 
média das noivas estâ perte dos 27 anos. Como ninguém 
promete amar, honrar, obedecer para sempre porque nâo 
sabem o dia de amanhâ, s6 prometem fazer o seu melhor. 

Ainda estâo os ditados Chineses frescos na memô- 
ria, segundo os quais o “casamento é uma instituiçâo 
onde todos que estâo lâ fora querem entrar e todos lâ 
dentro querem sair”. Isto s6 prova que o ser humane 
nunca estâ satisfeito corn o que tem. Pois claro, em to- 
dos os tempos as pessoas sempre sonharam em encon- 
trar a tal pessoa certa. Essa tal pessoa certa que, 
segundo opiniôes de vârias pessoas que obtive, nâo é 
precise ser a mais inteligente, a que nos escreve os me- 
Ihores poemas de amor ou até alguém que nos jura estar 
apaixonado. Ou mesmo que nos diga que nunca se sen- 
tiu assim. Até pode nâo ser a pessoa que começa a pla- 
near passeios. 

Mas a pessoa certa é a tal que quer mesmo ficar 
connosco. Tâo simples quanto isto. É alguém que queira 
ser o homem ou mulher da nossa vida. Nâo existe a pres- 
sa de conquistar porque como jâ escolheu a pessoa elei- 
ta, tem todo o tempo do mundo para desfrutar essa pai- 
xâo. Até nos leva a corner uma bifana em vez de ir a um 
restaurante. 

Ouve-nos corn atençâo e carinho para assim se ha- 
bituar à müsica da nossa voz. Entrarâ no nosso coraçâo 
devagarinho para respeitar os ferimentos que o tempo 
tem apagado. Até pode parecer menos sincero em com- 
paraçâo corn as pessoas anteriores mas é apenas por 
hesitaçâo e timidez para que tenha certezas que nâo se 
vai enganar. Nâo é preciso ser o mais romântico ou o que 
nos jura paixâo eterna mas o que ouve falar de tudo, até 
das coisas menos boas. Nâo é preciso ser o que diz 
“AMO-TE” mas alguém que sente que é capaz de te amar 

para sempre. Nâo é o que olha para 
nôs todos os dias mas sim o que olha 
por nôs todos os dias. Nâo é o que 
nos enche de beijos e até nos pode comprar discos ro- 
mânticos mas o que procura partilhar a sua vida dando o 
que pode ao prôximo. Nâo précisa de cantar ou até fazer 
uma serenata, basta ajudar, e apoiar-nos. 

Talvez esta hesitaçâo do casamento seja por que- 
rerem todos encontrar os sens ditos Principes Encanta- 
dos seja ele masculino ou feminino. Mas corn tantos sa- 
pos por ai, cheios de conversa até, é normal a hesitaçâo. 
Mas se for a pessoa certa, ficarâ. Claro, nâo virâ monta- 
do no seu cavalo branco, corn as suas espadas à espera 
de dragôes para matar. Simplesmente aparecerâo para nôs. 
Vêm para nôs, e se ficarem... 

EXCURSOES 
VAMOS AS LAGOSTAS E VER ICEBERGS EM LABRADOR 

Costa do Atlântico até Newfoundland & Labrador. 15 a 29 de Junho - 
2 semanas no periodo dos dias mais compridos do ano. $2600/2 
pessoas. Passeio por toda a regiâo costeira do Atlântico, incluindo 
P.E.I., Labrador para vermos as baleias, focas e Icebergs, St. John’s, 
Halifax e o Pier 21 onde chegaram os primeiros imigrantes, Peggy’s 
Cove. 
Norte e Oeste do Ontario: 21 a 26 de Julho - 6 dias. $1100/2 pessoas. 
Passeio por todo o Ontario rumo ao Norte até à mais distante cidade da 
provfncia, Kenora. 
Vancouver e Victoria: 7 a 24 de Agosto -18 dias. $3500/2 pessoas. 
Época da fruta e apanha das amoras prêtas e lapas como nos Açores. 
Passagem por todas as provtncias do Oeste canadiano - Manitoba, 
Alberta, Saskatchewan, British Columbia - Montanhas Rochosas, Banff, 
Okanaga Valley, até Vancouver e llha de Victoria. Inclui autocarro, 
hotéis, alguns pequenos-almoços, parques e jardins e barcos. 

Partidas de Oakville às 7h30, de Mississauga e Brampton na carpool da 
Hwy 10 e 401 às 7h45, e de Toronto na Yorkdale Bus Terminal (Dufferin e 

401) às 9h00 da manhà. 

Marcaçôes Toronto: Correia Travel Informaçoes 

912 Dundas St. W. - Tel: 416 603-0869 ou 519 571-0718 

* Reg.N° 50009148 

SILVA CHARTERS 
Tel: Kitchener & Cambridge 

1 (519) 571-0718 
585 Queen St. S., Kitchener, Ontario N2G 1W9 

Scotiabank 
presents 

HOME BUYIEM’ê MIN AM 
• Why rent when you can own? 
• How much can you afford? 
• How to pay off your mortgage rASiLn! 

Thursday, May 29th, 2003 
6:00 pm - 8:00 pm 

First Portuguese Canadian Cultural Centre 
722 College Street - Toronto 

Snacks & Refreshments served 
““Friends and Family Welcome” 

“Amigos e familiares sào bem vindos” 
RSVP: Jenny ou Julie at 416 866-4717 by May 20th, 2003 

FPCBP 
FCDCAATION OF 
POATUGU€S€ 
CANADIAN 

, BUSINCSS & 
I PAOFCSSIONALS Inc. 

^ Scotiabank 

Nâo nécessita grande depôsito. Tire partido desta excelente 
oportunidade para comprar a sua primeira casa. Despegada 
de um lado, tem 3 quartos de cama, 2 casas de banho, esta- 
cionamento p/2 carros. Lote 15 x 108 pés. Preço: $175,000. 

Rl 

HomeLife 
Regional 

Realty Ltd. 
Realtor 

823 College Street 
Toronto, ON M6G 1C9 

Lindissima e com excelente decoraçâo. Escadas em madeira, 
colunas, entrada c/porta dupla, ar cond., aspir. central, lareira, 
3 quartos — um c/salda para a varanda — 3 c. de banho, cave 
acabada, driveway privado c/garagem dupla. Preço: $359,000 

Dufferin/Wallace - Casa em excelentes condiçôes, 2 1/2 
andares, ideal para 2 familias. Com 2 cozinhas, 6 quartos, 3 
casas de banho, cave acabada, chao de madeira, ar 
condicionado, garagem dupla. $2,200-1- 

Eve Carvalho 
Représentante de Vendas 

• Telefone • 

416 535-3107 
• Fax • 

416 535-5372 

• E-mail • 
evcarvalho@trebnet. com 

Se esté a 
pensar em 
comprar ou 

vender a sua 
casa contacte 
Eve Carvalho 

416 535-3107 
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50 anos de “bons ventos...” para 

José Cesârio e Martins da Cruz com Carlos da 
Atouguia e esposa, Odttia. A mais pequena do grupo 

é Ashley, jd bisneta daquele pioneiro 

vindo de S. Miguel, aqui chegou quase um ano depois 
dos primeiros. Para os pioneiros, era, afinal, “interpretar 
à sua maneira as pâginas que se iam abrindo em nova 
pâgina... da sua prôpria vida”. 

Esses pioneiros, cujos nomes a Histôria é capaz de 
registar, abriram caminhos para uma 

comunidade que é hoje numerosa e verdadeiramente 

Câ fora os pioneiros. 

no “Saturnia”, jâ as celebraçôes tinham começado a ter 
lugar, designadamente corn a presença do ministro dos 
Negôcios Estrangeiros, Martins da Cruz. A sua presença 
“é O reconhecimento do Governo Português de que os 
Portugueses do Canadâ merecem que a data seja lembra- 
da”, como entende Joâo Luis, um natural de 
Trâs-os-Montes, que chegou ao Canadâ vai para 35 anos. 

Pouco depois do meio-dia de sâbado passado (19), o 
ministro dos Negôcios Estrangeiros português foi ali re- lùn honra dos pioneiros 

Continuaçâo da pâg. I 

Ministro visita ârea de maior concentraçào 
portuguesa 

Necessârio se tornou, assim, um aditamento ao pro- 
grama da visita do ministro dos Negôcios Estrangeiros. 
Impunha-se, no nosso ponto de vista, uma visita - râpi- 
da que fosse - à ârea de maior concentraçào portuguesa 
em Toronto. Impunha-se por todos os motivos. 

O primeiro acto da visita, em Toronto, segundo o 
programa, foi mesmo ao First Portuguese, a primeira as- 
sociaçâo portuguesa do Ontârio. A partir das 16.45, ali 
cumprimcntou as autoridades présentés e os pioneiros. 
E ali fez, igualmente, o descerramento de uma lâpide. Para 
além de inaugurar uma espécie de jardim, muito bem con- 
cebido, que tem o nome dos pioneiros. 

Como estava previsto, o ministro dos Negôcios Es- 
trangeiros português seguiu, depois, para o Centro de 
Convençôes de Mississauga, onde decorreu a cerimônia 
comemorativa do quinquagésimo aniversârio da emigra- 
çâo portuguesa para o Canadâ. 

Em ambas as cerimônias, esteve présenté também, e 
em representaçâo do présidente do Governo Regional 
dos Açores, o secretârio Regional da Educaçâo e Cultu- 
ra. Alamo Menezes. 

José Cesârio, que estivera ainda na cerimônia do First, 
seguiu mais cedo para Newark, nos Estados Unidos. 

Uma celebraçào luso-canadiana 
Foi - estâ a ser, de facto - uma verdadeira celebraçào 

luso-canadiana. Comemora-se, no fundo a autêntica epo- 
peia vivida por quantos, hâ cinquenta anos - 
completaram-se a 13 de Maio - demandaram o Canadâ 
como pais de acolhimento. 

Como todos recordam - e agora jâ como quem conta 
um conto ou lê um livro - muitos dos que vieram arrosta- 
ram, naturalmente, corn as dificuldades que se imaginam, 
designadamente vivendo os dias de (quase) pesadelo de 
nào saber a Lingua e tentando adaptar-se a “tudo novo”, 
como hâ dias nos dizia, em Oakville, Joâo Simôes que. 

progressiva, tendo sido os cabouqueiros de 
um grande ediffeio que “ainda hoje estamos a cons- 

truir”, como acentuava Constantino Outra, um outro pi- 
oneiro que viera também dos Açores, do Faial. 

A celebraçào luso-canadiana é, assim, uma forma de 
lembrar o Passado, sim, mas, 

especialmente, de encarar o Futuro, como diz Hélder 
Ramos, que é um dos directores do projecto “50 Anos - 
Celebraçào Luso-Canadiana”. Hoje, decerto, volta a 
pôr-se a questâo: quem somos e para onde vamos. Uma 
questâo que os mais novos sâo bem capazes de estar, de 
momento, a digerir. E que sô pode ter como resposta o 
facto de “sermos luso-canadianos, interessados no Pais 
que ajudâmos a fazer maior e mais progressivo mas sem 
deixar de sermos Portugueses”, acrescenta aquele jovem. 

A “porta de entrada” engalanou-se a preceito 
No Cais 21, em Halifax, na Provmcia de Nova Scotia, 

onde chegaram os primeiros émigrantes, no barco italia- 

Vàrias entidades a assistir 
A frontaria do prédio onde funciona a sede do First 

Portuguese, vendo-se o busto de Camôes 

O Ministro dos Negôcios Estrangeiros de Portugal, 
à chegada ao First Portuguese 

Renovate your home. 

And your 

borrowing costs. 

Did you know that the equity in your home can give you access to money you 

can use to renovate - at better interest rates than you might get otherivise? 

Find out more about the Scotia Total Equity'^ Plan at your nearest branch. 

Bathurst & Dundas - Carlos Soeiro 
Bloor & Salem - Luis Salvador 
College & Bathurst - Manny Goncalves 
College & Grace - Ana Bento 
Dundas & Brock - Natalie Araujo 

416-866-6650 
416-538-5232 
416-933-2390 
416-537-2036 
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MISSISSAUGA - Perto da Arena da Cawthra 
A 20 minutos de Toronto, casa maravilhosa c/4 quartos 
de cama. Tem 11 divisoes, cave acabada, linda sala de 
visitas com lareira, fogâo a lenha e forrada a madeira 
de Carvalho. Em tijolo, em lote de 36.5 x 220. 

BOA CASA I 
Para duas 
famflias. Perto da 
Padaria Nova 
Era, junto à Rogers. Tem 2 cozinhas, 2 casas de 
banho, 4 quartos de cama, cave acabada com 
entrada separada, garagem para 2 carros. Nâo 
perça esta oportunidade. Contacte jâ JACK 
FIGUEIRAS: 416 926-8000 

informaçôes ou para ver estas ou outras 
casas na area que deseja, contacte 

Jack Figueiras: 416 926-8000 
- 29 anos ao serviço da Comunidade - 

Sutton Group - Associates Realty Inc. 
489 College Street, Suite 101 

Tel: 416 926-8000 ou 905 891-6986 • Fax: 416 926-8124 
E-mail: jfigueiras@sutton.com 
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o Canada e para Portugal 
cebido, na ocasiâo, por Tim Olive, représentante para o 
efeito de John Hamm, Premier de Nova Scotia. 

Depois de serem entoados os Hinos Nacionais do 
Canadâ e de Portugal, surgiram as palavras de homena- 
gem aos pioneiros e de celebraçâo de um acordo de ami- 
zade - outra coisa nao foi a chegada dos primeiros por- 
tugucses - entre Portugal e o Canadâ. Primeiro, o depu- 
tado Tim Olive, pela parte do Canadâ. 

Depois, Martins da Cruz, pela parte de Portugal, ape- 
lou a uma “maior participaçâo” da comunidade portu- 
guesa na vida politica canadiana. 

“Um incremento da visibilidade politica de membros 
da comunidade portuguesa contribui, nao apenas para a 
melhoria da situaçâo sôcio- econômica da referida comu- 
nidade, mas também para um aumento da cooperaçâo 
cultural, econômica ou comercial” entre o Canadâ e Por- 
tugal, disse o ministro dos Negôcios Estrangeiros e das 
Comunidades Portuguesas. 

Martins da Cruz falava na inauguraçâo de uma expo- 

Martins da Cruz a cumprimentar Mario Silva 

Alamo de Meneses, no meio dos pioneiros 

siçâo sobre a histôria dos portugueses no Canadâ, no 
Museu da Saudade, em Halifax, na provincia canadiana 
da Nova Escôcia. No seu discurso corn passagens em 
português e em inglês, o ministro português disse estar 
“orgulhoso” corn o facto de um “significative numéro” 
de émigrantes portugueses serem hoje cidadâos 
canadianos, o que “fortalece os laços entre os dois la- 
dos do Atlântico e os dois paises”. 

Anteriormente, Martins da Cruz constatou a “signi- 
ficativa força” da comunidade portuguesa no Canadâ, 
“testemunhando e agradecendo” o apoio das autorida- 

des locais aos luso-canadianos. Contudo, “parece per- 
durar, entre as comunidades portuguesa - e a do Canadâ 
nâo é excepçâo - a ideia de que a intervençâo politica é 
incompativel corn a manutençâo das raizes e cultura por- 
tuguesas, quando, na prâtica, se verifica exactamente o 
contrârio”, observou o ministro. 

A exposiçâo inaugurada em Halifax, retrata os 50 anos 
da presença portuguesa no Canadâ através de uma peça 
da autoria do escultor comunitârio Mauricio de Almeida. 

A mostra assinala os 50 anos da chegada, a 13 de 
Maio de 1953, a bordo do navio “Saturnia”, do primeiro 
grupo de émigrantes portugueses - 67 do continente e 18 
dos Açores - oficialmente reconhecidos como tal pelo 
governo canadiano, na sequência de acordos assinados, 
à época, entre os governos de ambos os paises. 

Na sala, estavam, designadamente, Ruth Glodbloom, 
da Fundaçâo Pier 21, Manuel da Costa, do comité 
organizador, de que fazem parte, também, Bernardette 
Gouveia e Tony Mendes; Clara Santos, présidente dos 

Antonio de Sousa esteve présente corn a emoçâo que 
se esperava 

“50 Anos - Celebraçâo Luso-Canadiana”; e um repré- 
sentante da Ministra do Patrimônio, Sheilla Copps. José 
Mârio Coelho e Natasha Santos - duas geraçôes em pre- 
sença - os mestres de cerimônia, que tem também em 
Maria Almeida, do staff do Pier 21, uma das grandes 
impulsionadoras. 

Foi uma festa “à nossa maneira”, como jâ referia, na 
ediçâo anterior, o jornal “Sol Português”. 

A comunidade portuguesa de Halifax 
Na sua visita a Halifax, o ministro dos Negôcios Es- 

trangeiros esteve, assim, na cidade que deu as boas-vin- 
das a muitos dos pioneiros da emigraçâo portuguesa para 
o Canadâ. 

De resto, a visita de Martins da Cruz e José Cesârio 
“entusiasmou as cerca de 400 pessoas que constituem a 
comunidade portuguesa”, como disse Vitor Carvalho, o 
présidente da Associaçâo Portuguesa de Nova Scotia. A 
“porta de entrada dos portugueses” jâ teve muita mais 
gente oriunda de Portugal. Aos poucos, porém, foi esta- 
bilizando, talvez até corn a alteraçào dos eventuais mei- 
os de subsistência. 

Provincia rica em petrôleo e em gâs natural, os por- 
tugueses ajudaram a construir e a manter as mâquinas de 
perfuraçâo em demanda do crude. Uma conduta planea- 
da para levar gâs natural até Maine, nos Estados Uni- 
dos, foi outra das ocupaçôes dos portugueses. 

O descerramento da plaça 

Barbara Hall também esteve présente 

Hoje, especialmente devido ao encerramento de um 
dos estaleiros navais que por ali havia, hâ um “reciclar” 
de muitas das actividades. mas também deu para muita 
gente entrar nos negôcios locais, abrindo restaurantes, 
formando companhias de construçâo, etc. 

Vitor Carvalho é técnico administrativo da Universi- 
dade de Dalhousie, em Halifax, mas o seu filho, por exem- 
plo, é dono de um dos restaurantes, o “Bleunose”, onde 
amanhà vai haver a festa de recepçâo ao ministre dos 
Negôcios Estrangeiros português. 

A Associaçâo Portuguesa de Nova Escôcia - que tam- 

Continua na pàg. seguinte 

Ken Shnw Lexns ToyoÉn 
Salâo de Exposiçâo com 30 carros modelo • Enorme seiecçâo nùnn lote com mais de 2 ha 

Horârio: 

A qualidade TOYOTA. O atendimento de Hélder Pacheco. 
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Tacoma • Sequoia StlOW   
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bém foi visitada pelo ministro Martins da Cruz e o secre- 
târio de Estado José Cesârio - que tem hoje cerca de 150 
membros, começou em 1976, nessa altura ainda a servir- 
se de um “basement” da igreja local. Aos poucos, foram 
começando a pensar em fazer a sua prôpria sede. Com- 
prado O terrcno, hâ cerca de 5 anos, a Associaçâo esté 
agora em sede prôpria. “Tudo foi construîdo pela comu- 
nidade, corn dinheiro da comunidade, para além de pe- 
quenas ajudas habituais nestes casos pelos Governos 
Federal e Provincial”, como diz, com orgulho, Vftor Car- 
valho. 

Com grande parte da comunidade a fixar-se nos pri- 
meiros da década de 60, os sens membros jâ nâo sâo 
novos. Gente mais jovem, mais preparada 
tecnologicamente, estâ agora numa fâbrica de material 

Ministro portuguès a falar 

aeronâulica, o que parece dar a entender que a comuni- 
dade portuguesa “estâ para durar” na “porta de entrada 
dos primeiros portugueses no Canadâ”. 

Lisboa quer aumentar exportaçôes alimentares 
para o Canadâ 

O ministro dos Negôcios Estrangeiros (MNE) portu- 
guès comunicou, na segunda-feira, ao seu homôlogo 
canadiano a vontade de Portugal de reforçar as relaçôes 

Martins da Cruz e José Cesârio 

econômicas bilaterais, especialmente através do aumen- 
to da exportaçào de produtos alimentares para o Canadâ. 
Num almoço de trabalho, em Otava, Martins da Cruz e o 
chefe da diplomacia canadiano, Bill Graham, coincidiram 
na nccessidade de reforçar as relaçôes econômicas entre 
os dois pai'ses, tendo sido também abordada a questâo 
do sector das pescas. 

O porta-voz do MNE, Fernando Lima, disse que o 

chefe da diplomacia portuguesa transmitiu a vontade 
portuguesa de ver iniciado o processo para que a Agên- 
cia canadiana de inspecçâo de alimentes emita um certi- 
ficado - essencial - para que seja autorizada a venda de 
produtos alimentares portugueses no Canadâ. 

No encontre, o MNE portuguès frisou também a von- 
tade de Lisboa de preservar a marca “Vinho do Porto”, 
insistindo que nâo seja vendido no Canadâ vinho corn 
esta designaçâo proveniente de outres palses que nâo 
Portugal. 

Por seu lado, Bill Graham sublinhou ao MNE portu- 
guès 0 intéressé canadiano de que seja um dos seus gru- 
pos empresariais de material aeronâutico e transportes, 
a Bombardier, a fornecer material para os Metros de Lis- 
boa e do Porto. 

O MNE canadiano aproveitou também o encontre 
para informar Martins da Cruz sobre as ultimas evolu- 
çôes no combate travado pelo seu governo contra o sur- 
to de pneumonia atipica - Sîndroma Respiratôria Aguda 
(SAR) -, doença altamente contagiosa que, sô no Cana- 
dâ, jâ afectou 149 pessoas e causou a morte a 23 outras. 

Martins da Cruz fez questâo de frisar que a sua visi- 
ta, a convite oficial de Bill Graham, représenta “um sinal 
de confiança no Canadâ” - “um pais amigo e aliado” - 

Alamo Menezes esteve em Toronto em representaçào do 
Présidente Regional dos Açores, Carlos César 

que terâ repercussâo em Portugal, na Europa e na exten- 
sa comunidade portuguesa radicada no Canadâ, que as- 
cende a mais de meio milhâo de pessoas. 

O almoço de trabalho serviu também para o chefe da 
diplomacia portuguesa dar a conhecer a Bill Graham a 
situaçâo a nfvel politico e econômico na Africa Austral, 
tendo sido levantada a possibilidade de se iniciarem re- 
laçôes de cooperaçâo trilaterais entre o Canadâ, Portu- 
gal e Moçambique, para as âreas da Educaçâo, a Saüde c 
a formaçâo profissional. 

Martins da Cruz informou o governo de Otava da 
intençâo portuguesa - anunciada a semana passada pelo 
primeiro-ministro, José Manuel Durâo Barroso - de envi- 
ar para o Iraque uma força militarizada de 120 elementos 
da Guarda Nacional Republicana. 

Bill Graham, por seu turno, admitiu - sem adiantar 
pormenores - a possibilidade de o Canadâ vir a participar 
no sistema anti-missil projectado pelos EUA e defendido 
pela administraçâo em Washington, baptizado de “Filho 
da Guerras das Estrelas”. 

Otava quer acordo corn Institute Emprego e 
Formaçâo Profissional 

O Governo do Canadâ quer estabelecer um acordo 
de cooperaçâo corn o Instituto de Emprego e Formaçâo 
Profissional (lEFP) portuguès para divulgar oportunida- 
des de emprego no Canadâ, disse o ministro da Cidada- 
nia e da Imigraçâo canadiano, Denis Coderre. 

O ministro anunciou a intençâo do Governo 
canadiano no decorrer de uma reuniâo corn o ministro 
dos Negôcios Estrangeiros (MNE) portuguès, Martins 
da Cruz, segunda-feira, em Otava. O acordo de colabora- 
çâo reconhece o lEFP como fornecedor credenciado de 
mâo-de-obra qualificada e reserva-lhe o papel de elemen- 
to divulgador de oportunidades de emprego no Canadâ, 
direccionando os trabalhadores formados nos seus cur- 
sos. 

Da reuniâo entre Coderre e Martins da Cruz saiu tam- 

Denis Coderre, ministro da Emigraçâo, trouxe o 
abraço do Canadâ 

bém 0 anüncio de que o ministro da Cidadania e Imigra- 
çâo canadiano visitarâ Portugal ainda este ano, acompa- 
nhado por uma delegaçâo multidisciplinar composta por 
représentantes dos sindicatos, ordens profissionais e 

Âlamo e a Mayor de Mississauga, McCallion 

universidades canadianos. Na agenda da visita estarâo 
vârias questôes relativas ao fluxo migratôrio de portu- 
gueses para o Canadâ. 

Denis Coderre comunicou ao MNE portuguès que o 
Canadâ, para manter o seu nfvel de vida e crescimento 
econômico, nécessita de centenas de milhar de imigran- 
tes - preferencialmente mâo-de-obra qualificada - tendo 
manifestado a preferèneia, em Otava, por trabalhadores 
portugueses. 

Na reuniâo, Denis Coderre acertou ainda corn o MNE 
portuguès medidas prâticas para permitir que jovens 

seu casamento on outras testas socials 
Serviço simpâtico e profissional 

Banquetes para Casamentos, Baptizados, Aniversârios e outros 

DVNDAS BANQUET PLACE 
1352 Dundas St. W. 

^ 3 LOCAIS ^ 

T 

EUROPA CATERING 
1407 Dundas St. W. 

EUROPA CONVENTION CENTRE 
7050 Bramalea Rd. 

Vêm ai as festividades natalicias. Faça jâ as suas réservas. Tel: 416 534-5520 



F*or~tu^i^ês 
Portuguese Sun 

16 de Maio de 2003 
Comunidadcs cm l'oco 

portugueses e canadianos entre os 18 e os 35 anos pos- 
sam visitar o outro pals por perfodos de 6 a 12 meses 
corn 0 objectivo de realizar estâgios profissionais. 

Foram discutidos também acordos a estabelecer en- 
tre universidades dos dois pai'ses no sentido de facilitar 
O reconhecimento dos diplomas outorgados em Portugal 
e no Canadâ. Os acordos discutidos envolveriam tam- 
bém as respectivas ordens profissionais, como a Ordem 
dos Advogados, Engenheiros, entre outras. 

Em Otava, o MNE português manteve um encontro 

Martins da Cruz e Denis Coderre 

corn Peter Milliken, o présidente da Câmara Baixa do Par- 
lamento canadiano, no quai foram abordadas questôes 
relacionadas corn o Mundo Arabe e islâmico no contexto 
do pôs-conflito iraquiano. O chefe da diplomacia portu- 
guesa e o présidente da Câmara Baixa do Parlamento 
canadiano coincidiram também numa firme condenaçâo 
às récentes execuçôcs de dissidentes em Cuba. Para os 
ministros canadiano e português, a atitude do Governo 
de Havana tratou-se de uma “violaçâo grosseira dos Di- 
reitos do Homem”. 

Martins da Cruz apela a um maior 
envolvimento na vida poltiica canadiana 

Um maior envolvimento dos portugueses e luso- 
canadianos na vida civica e polftica do Canadâ foi a nota 
dominante das palavras proferidas pelo ministre dos 
Ncgôcios Estrangeiros português Martins da Cruz, ler- 
ça-feira, cm Mississauga. 

Fazendo um balanço da sua visita ao Canadâ, Martins 
da Cruz acentuaria que, de facto, depois de tudo o que 
viu, tem ainda mais força esse apelo a uma “maior visibi- 
lidade portuguesa” no Canadâ. 

Para o ministre, trata-se de “passar uma mensagem 
de futuro, jâ que a comunidade portuguesa tem de ter 
horizontes de futuro”. Entende, assim, que a comunida- 
de se tem de organizar melhor, acreditando mais no 
associativismo. “Temos que ter um “lobby” português 
no Canadâ, e esse lobby sô pode ser estruturado à volta 
das associaçôes de portugueses e pela participaçâo ci- 
vica e polftica na vida local, na vida regional, na vida 
nacional do Canadâ”. Porque, na ôptica do ministre, 
“quantos mais Portugueses tivermos a desempenhar car- 
gos de responsabilidades, maiores vâo ser as relaçôes e 
os vinculos entre Portugal e o Canadâ”. 

Falando nas conversaçôes que manteve corn os 
govemantes canadianos, diria que se desenrolaram “em 
muito bons termes”. Lembrou que o prôprio ministre da 
Emigraçâo e Cidadania, Denis Coderre, confirmou que 
vai em breve uma delegaçào canadiana a Portugal, “para 
estudar como serâ possivel dar o salto qualitative da 
nossa emigraçâo aqui para o Canadâ”. Através do Insti- 

Folclore à espera 

tuto de Formaçâo Profissional, dos Sindicatos, das Or- 
dens, “o Canadâ précisa de trabalhadores qualificados e 
os canadianos acham que os Portugueses têm o perfil 
exacte, mas estas coisas hoje em dia têm de ser feitas 
corn muito tacto”. 

Até porque hoje “jâ nâo hâ emigraçâo selvagem. 

como havia, infelizmente, pelas necessidades que a dita- 
dura em Portugal impunha às populaçôes que tinham de 
abandonar Portugal, muitas vezes para ganharem a dig- 
nidade humana”. 

Na componente do cinquentenârio da “chegada or- 
denada dos primeiros portugueses aqui”, Martins da Cruz 
disse que se tratou “de uma oportunidade politica estar 
aqui a celebrar corn eles e juntar-me corn muita emoçâo a 
esta festa de homenagem aos pioneiros”. 

Nâo perdeu a oportunidade de falar na pneumonia 
atipica, entendendo que, a despeito de vârios conselhos 
no sentido contrârio “segundo uma questâo de solidari- 
edade, eu entendi sempre que é nas alturas dificeis que 
nôs temos que expressar a nossa solidariedade”. Assim 

A falar corn o jornalista do Sol Português 

“se as populaçôes de Toronto atravessam uma altura mais 
dificil, por causa de um problema de saûde, é nesta altu- 
ra que eu tenho dè estar aqui no mcio dos 350 mil porlu- 
gueses que vivem nesta ârea. Trouxe-lhes um abraço de 
solidariedade do Governo.” 

E a uma pergunta sobre se os portugueses residen- 
tes no Canadâ ficam corn mais um advogado em Portu- 
gal, Martins da Cruz respondeu: “Jâ tinham... mas ficam 
agora corn um corn mais convieçâo”. 

Anteriormente, o ministro Denis Coderre, falando em 
Inglês, Erancês e Português, a exemplo do que aconte- 
ceu corn o ministro português, saudou a comunidade 
portuguesa como “uma das mais operosas do Canadâ”, 
dizendo que o Canadâ précisa de mais de um milhâo de 
émigrantes e que, face ao que sabe e conhece, “vale a 
pena contar corn os portugueses”. 
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America Riheiro junto dos seus trabalhos 

Pioneiros de ’53 recordados no First Portuguese 
Par Luis Vieira 
Sol Portugues 

Integrado nas comemoraçôes dos 50 anos da che- 
gadados primeiros imigrantes portugueses ao Canadâ, o 
Clube First Portuguese celebrou o evento no passado 
dia 9 com uma recepçâo, seguida de jantar. Ao mesmo 

Américo Ribeiro expoe pintura em cerâmica 
na Galeria Corte Real 

Muito a propôsito destas comemoraçôes que se 
realizam um pouco por toda a parte, Américo Ribeiro — 

em 1960 — é certamente pioneiro na 
arte da pintura do Azulejo e louça 
portuguesa, aqui no Canadâ. 

Nascido em Lisboa, cedo começou a sua carreira na 
famosa Fâbrica de Faianças em Santana, perto da Lapa, 
onde a arte da cerâmica remonta a 1741. Pintou azulejo e 
louça. 

Veio para o Canadâ e, em “part-time”, continuou 
corn a sua arte cliegando a abrir um atelier. Em 1984 com- 
pletou o curso de Arte e Tecnologia no Humber College 
corn a colaboraçâo de Betty James. Sobre esta arte da 
cerâmica escrevcu dois livros. 

Os seus trabalhos têm sido expostos na comunida- 
de portuguesa e no Museu George R. Gardiner e tem 
obras espalhadas pelos quatro cantos do mundo. 

■HH 

Humberto Ferreira junto de Celina de Melo recorda 
os pioneiros 

tempo, abriu uma exposiçâo de Cerâmicas de Américo 
Ribeiro que tem estado patente ao pûblico durante esta 
semana. 

A recepçâo, que começou pelas 181i30, foi seguida 
de uma intervençâo do Prof. Humberto Ferreira que re- 
cordou a “epopeia” dos primeiros portugueses que aqui 
chegaram hâ mais de 50 anos. 

Seguiu-se um jantar que contou corn a presença de 
um desscs pioneiros, Carlos Pereira, acompanliado da 
famflia. 

Azulejo de dois Pioneiros Portugueses, na Aviaçâo 

que embora nâo sendo “oficialmente” considerado um 
pioneiro dos anos 50, porque “s6” veio para o Canadâ 

Pintura em louça - Camôes 

Na exposiçâo ora patente podem-se admirar belos 
quadros de azulejo e pintura em louça. 

De realçar que o tijolo que darâ origem ao azulejo, é 
na maior parte das vezes fabricado pelo artista ou entâo 
comprado “cru”, sendo em qualquer dos casos a partir 
dai que Américo Ribeiro imprime a sua técnica, desenhan- 
do o motivo e, através de um laborioso processo de co- 
zeduras e vidramento, compléta o seu trabalho de arte e 
caracterfsticas tâo portuguesas. 

Coininiidade em Movimento 

Atençâo novos compradores; excelente 
localizaçâo, optima vizinhança, propriedade muito 

lîtnpa. Nâo ficaré desapontado. Para mais 
informaçôes, contacte Filoména Dias ou 

Sandra Lopes. 

Um encanto de casa para se mostrar. Bern 
mantida, cozinha deslumbrante tipo estufa e 
muito mais. Telefone para vir ver. Para mais 

informaçôes, contacte jâ Sandra Lopes ou 

Filoména Dias. 

ATENÇÂO NOVOS 
COMPRADORES: 

Nâo tem dinheiro para 
a entrada? Agora pode 

comprar corn 100% 
de financiamento! 

Para mais detalhes 
contacte - nos: 

Excelente local para propriedade de rendimento. 
Nunca tem vagas. Entradas independentes para 
os 3 apartamentos. Total de rendas por 
mês; $3100.00 Contacte Filoména Dias ou 
Sandra Lopes. 

Sandra Lopes 
Filoména Dias 

RE^MKtC 
U/esf Realty Inc., Realtor 

Contacte-nos! 

Sandra Lopes 
Rep. de Vendes 

416 769-1616 
Filoména Dias 

Rep. de Vendes 

1678 BloorSt. W., 4th Floor 
Toronto, Ontario M6P 1A9 

Fax:416 769-1524 

L 
Telem.: 416 837-2012 

fdias@trebnet.com wvm. remaxwest. com 
Telem.: 416 876-4320 
slopes@trebnet.com Jà 
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DA PRIMAYERA 

R MENOS DINHEIRO 
PROMOÇAO 

CARRO P 

LEASE DESDE ■ 
POR MÊS /48 MESES 

$2995 de ENTRADA 

DEPÔSITODE $r 
SEGURANÇA V 

2003 Santa Fe 
corn MSRP desde $21.050** 

Aproveite a mais recente 
promoçâo da Hyundai e venha 
ver a qualidade e o valor que os 

nossos modelos lhe oferecem. Tiburon Base ou SE 

E agora, corn estes preços e incentivos, 
nunca houve melhor ocasiâo para 
experimentar o prazer de conduzir um 

Hyundai. Venha ver, e conduzir, para 
crer. 

DEPÔSITO DE 
SEGURANÇA 

2003 Tiburon 
corn MSRP desde $19,995 

DEPÔSITODE $1 
SEGURANÇA ' 

2003 Elantra GL 
corn MSRP desde $15,295 

FRETE e P.D.E. INCLUfDO - $995 de ENTRADA 

LEASE DESDE 

POR MÊS /48 MESES 
LEASE DESDE ■ # a^ 
POR MÊS /60 MESES 

FRETE e P.D.E. INCLUiDO - $1995 de ENTRADA 

Para além destes excelentes incentivos 
e promoçôes, bénéficié ainda do nosso 
programa para recém-graduados que 
lhe permite receber um desconto 
adicional de $750 na compra do seu 
carro. 

mais detalhes. Contacte-nos 

DEPÔSITO DE 
SEGURANÇA 

DEPÔSITO DE 
SEGURANÇA 

LEASE DESDE 

POR MÊS /48 MESES 
LEASE DESDE W 

POR MÊS /48 MESES 2003 Sonata GL 
corn MSRP desde $21,595 

2003 XG350 corn 
MSRP desde $32,295 24 HR. 5 ANOS 

„ ) C GARANTIA 
V 100.000 KM ^ 

$3,995 de ENTRADA $1995 de ENTRADA 

* Programa de Leasing oferecido pela Hyundai Financial Services baseado nos modelos novos de 2003 doAccentGS de 3 portas corn MSRP desde $12,395. Elantra GL Sedan corn MSRP desde $15,295, Tiburon Base ou SE corn MSRP desde $19,995, 
Santa Fe corn MSRP desde $21,050, XG350 corn MSRP desde $32,295 e Sonata GL corn MSRP desde $21,595. $159/$179/$249/$199/$365/S239 por mês num lease “walkaway" de 60/60/48/48/48/48 meses em todos os modelos. Pagamento de 
entrada $0/$995/$1995/$2995/$3995/$1995e pagamento da 1*mensalidade. Depôsitode segurança $0/$0/$0/$0/$0/$0. Frété e P.D.E. incluido no Accent, Elantra e Tiburon. Impostos, licença e $350 de taxa administrativa sâo exba. Permitidos 20.000 
km/ano, 10tf/lon acima dos 20.0000. " MSRP dos modelos 2003 Accent GS desde $12,395,2003 Elantra GL desde $15,295, Tiburon desde $19,995, Santa Fe desde $21,050, XG350 desde $32,295 e Sonata GL desde $21,595. Todos os preços MSRP 
excluem o frété, licença, P.D.E. e impostos. O Stand pode vender por menos. t Financiamento a 0% porano nos modelos Accent, Elantra, Tiburon Base ou SE, Santa Fe, XG350e Sonata GLC.A.C. pelo periodode 36 meses. Exemple de finandamento: 
$10,000 a 0% porano représenta $277.06 por môs durante 6 meses. C.D.E. é de $0, para uma obriga^o total de $10,000. Contacte o Stand para mais detalhes. E. & O. E. 

Até 48 meses em modelos seleccionados na compra a financiamento 

OU MENSALIDADES EXTRAORDINARIAMENTE BAIXAS EM LEASE 
.2003 ACCENT GS 

FRETE E P.D.E. 
INCLUfDO 

2003 Accent GS 
corn MSRP desde $12,395 

_20|),3 ELAI4TRA GL 

"^03JSONATA GL 

<S) HYUnORI 

Contacte Luis ou Phyl 

2460 Dufferin St. - Toronto 
416 787-9789 Luis Cardoso 

Gerente de Vendes 
Phyl Correia 

Depart, de Vendes 

401 

LAWRENCE 

! 

1 ■ Z 

cr: 
LU 

SCHELL Li_ 
LL 

n EGLINTON 

TORONTO HYUNDAI 
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“Palco de Memorias e Embalo de Sonhos” 

Festas da Praia 2003 promovidas em Toronto 
Continuaçâo da pâg. 1 
cm numéro que encheu o salâo para ouvir detalhes do 
programa e receber a comitiva liderada por José Fernando 
Dinis Gomes, présidente da Câmara da Praia, e composta 
ainda por Armando Santos, présidente da Comissâo de 
Festas 2003; José Carlos Ortiz, vice-presidente; Carlos 
Parreira, director do sector de gastronomia; e Carlos Lima, 
médico dclcgado de Saùde do concelho da Praia da Vitô- 
ria. 

Antes do jantar, José da Silva, apresentador da 
noitc, apôs rel'erir os ilustres convidados da Terceira 
apresentou ainda Manuel de Sousa, chanceler do con- 
sdlado gérai de Portugal em Toronto, e Mario Silva, ve- 
reador da megacidade. Manuel de Sousa, em nome do 
cônsul-geral, saudou os convidados praienses, assim 
como O comité organizador daquela noite festiva e, nas 

Referindo serem estas deslocaçôes anuais “junto 
de vôs a prova inequivoca de quanto vos admiramos e 
queremos estar sempre convosco” fez o convite para uma 
visita no pen'odo de 1 a 11 de Agosto prôximo pois “as 
nossa festas sâo uma excelente oportunidade para es- 
treitarmos cada vez mais amizades e convivermos todos”. 

“Sâo, como referiu, “também momentos de reencon- 
tro corn amigos e familiares, em torno da nossa Cultura” 
fazendo questâo de salientar que “a vossa presença, para 
nés, é muito importante” e prometendo “inesqueciveis 
momentos de alegria, amizade e confraternizaçao”, con- 
cluiu o edil de Praia da Vitôria. 

O Dr. Carlos Lima, delegado de Saùde do concelho 
da Praia da Vitôria, deixou claro o motivo da sua presen- 
ça entre nôs. Convidado pelo présidente da Câmara a 
integrar a comitiva, veio também em nome do secretârio 

estarâo posicionados nos mesmos 
locais do ano passado e irâo ser ani- 
mados corn artistas e nomes de nivel internacional, con- 
tando corn concertos de jazz corn grupos da Alemanha e 
da Holanda e mûsica pop rock. Isto, naturalmente, para 
além do cortejo de abertura que é sempre um dos momen- 
tos altos das festas. Armando Santos terminou endere- 
çando um convite gérai para que o publico marque pre- 
sença no prôximo mês de Agosto na Praia da Vitôria. 

A finalizar a intervençâo das boas novas, Carlos 
Parreira, director responsâvel pelo sector de Gastronomia 
salientou a IV ediçâo da Feira de Gastronomia do Atlân- 
tico a decorrer na sequêneia destas festas e que, referiu, 
“jâ atingiu o nivel da melhor feira no contexto nacional”. 
Conforme mencionou, este ano irâo estar présentés re- 
prescntaçôes do continente — do Norte, das Beiras, do 

José da Silva Armando Santos Carlos Parreira Mârio Silva Manuel de Sousa Carlos Lima 

Uma das mesas de Honra Tony Rodrigues entrega plaça a José Fernando em 
nome dos amigos da Praia 

David Correia recebe lembranças do Présidente da 
Câmara da Praia da Vitôria, José Fernando 

suas palavras de simpatia, nâo deixou de frisar ser tam- 
bém ele fillio da Praia. 

J Depois do discurso do vereador lorontino Mârio 
Silva, José Fernando Dinis Gomes, o autarca praiense 
subiu ao palco para falar sobre as Festas da Praia, cida- 
dc “mâe de tantos filhos que aqui estâo neste lado do 
mar”, como afirmou, dizendo ser “esse mar que nos sé- 
para, também o mar que nos une”. 

dos assuntos sociais para “ver para crer”, como S. Tomé. 
Segundo o ilustre cllnico declarou, andou na chamada 
Chinatown, ârea de maior concentraçâo da populaçâo 
asiâtica, e declarou nâo ter visto ninguém corn mâscara, 
adiantando que iria transmitir ao secretârio dos Assun- 
tos Sociais a verdade verdadeira da realidade da pneu- 
monia atlpica (S ARS) em Toronto, para que a mesma seja 
transmitida ao présidente do governo açoriano. 

O espectâculo musical da noite abriu corn Steve 
Vieira, que animou a primeira parte corn bonita voz e pre- 
sença até ao intervalo, momento escolhido para uma tro- 
ca de prendas entre convidados e o comité organizador 
deste evento. 

Constituldo por 17 elementos, o comité ofertou uma 
lembrança a David Correia, terceirense de gema, embora 
nâo filho da Praia, mas que tem recebido na sua Adega 
os ilustres embaixadores praienses fazendo desta uma 
“sala de visitas” para a deslocaçào anual do grupo 
divulgador das festas daquele concelho. 

Por sua vez, o autarca José Fernando, Armando 
Santos e Carlos Parreira, da comitiva praiense, ofertaram 
um livro sobre o concelho a David Correia, a Manuel de 
Sousa e ao vereador Mârio Silva. 

Armando Santos, présidente da Comissâo das Fes- 
tas da Praia 2003, faria entâo a sua alocuçâo. Breve e 
objective, indicou que programa ainda nâo estâ total- 
mente elaborado mas que nas festas deste ano, subordi- 
nadas ao tema “Praia da Vitôria... Palco de Memôrias e 
Embalo de Sonhos”, haverâ actividades para todos os 
gostos. Estas dividem-se por vârias categorias, nomea- 
damente Animaçâo de Rua, Artesanato, Cantoria, Cine- 
ma, Concertos, Cortejos, Danças de Carnaval, Desfiles, 
Desportos, Espectâculos, Etnografia, Exposiçôes, Fol- 
clore, Gastronomia, Marchas, Procissôes, Teatro e Tou- 
radas. 

Segundo indicou, os palcos para os espectâculos 

Alcntejo e outras regiôes - da Madeira, das ilhas açori- 
anas, assim como de alguns palses da Europa. Corn a 
gastronomia em grande piano na Praia 2003, Carlos Par- 
reira finalizava a sua apresentaçâo corn um convite à par- 
ticipaçâo e visita pois todos “estâo de braços abertos 
para vos receber”. 

Tony Rodrigues, membro do comité hâ jâ dois anos 
e um dos seus elementos fortes embora por vezes nos 

Henrik Cipriano Steve Vieira 

bastidores, esteve também em palco para rcferenciar os 
patrocinadores deste convlvio e, mais tarde, depois de 
um sorteio entre os bilhetes de entrada, para entregar um 
certificado ao feliz contemplado de uma viagem à Tercei- 
ra, Joâo Costa. 

Entretanto, Henrik Cipriano, artista de palmarès in- 
vejâvel, fechou o espectâculo corn uma boa actuaçâo. A 
festa, porém, continuou ainda corn mûsica para dançar, a 
cargo do DJ Nazaré Praia, responsâvel também pelo som 
durante o espectâculo. 
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A Lei da Nacionalidade Deve Mudar 
Quem O diz é o ministro dos Négocias Estrangeiros de Portugal, 
que acaba de efectuar uma visita ao Canadâ 

Par Amadeu Moura, 
Montreal 

No âmbito da visita 
oficial ao Canadâ do minis- 
tro dos Negôcios Estran- 
geiros e das Comunidades 
Portuguesas, Martins da 
Cruz, houve um encontro 
corn a imprensa lusa de 
Montreal, que decorreu 
num hotel do centro da ci- 
dade. Martins da Cruz es- 
tava acompanhado do Se- 
cretârio de Estado, José 
Cesârio e do embaixador de 
Portugal em Otava, José 
Luiz Gomes. 

0 ministro, na sua in- 
troduçâo, explanou o ob- 
jectivo da sua visita. Alias, 
sào vârios os objectivos: 
participaçâo nas 
cerimônias de celebraçâo do 
cinquentenârio daComuni- 
dade portuguesa, encon- 
tros corn as autoridades fé- 
dérais e provinciais da 
Nova Escécia, Quebeque e 
Ontârio e reuniôes corn 
grupos do movimento 
associativo portugucs. 

O ministro considéra 
que as celebraçôes sâo uma 
éptima ocasiâo para dar a 
conhecer a comunidade 
portuguesa à sociedade 
canadiana e sâo também um 
factor de aproximaçâo. 

Corn as autoridades 
canadianas, o ministro 
aproveitou para fazer o 
ponto da situaçâo sobre as 
preocupaçôes expressas 
pela comunidade. Reuniu- 
se corn o ministro federal da 
Imigraçâo, Denis Coderre e 
corn a ministra da Imigraçâo 
do Quebeque, Michelle 
Courchesne. Um dos assun- 
tos abordado foi o da even- 
tualidade do ensino do por- 
tugucs no sistema publico 
quebequcnse, ao nivel do 
secundârio. Esta questâo, 
pela sua complexidade, me- 

rece um estudo mais 
aprofundado e é de prever, 
num futuro prôximo, que 
uma delegaçâo portuguesa 
venha estudar o caso. 

O ministro salientou, 
mais uma vez, como aliâs o 
tem vindo a fazer nos ülti- 
mos tempos, a necessidade 
de uma maior participaçâo 
cîvica dos portugueses ou 
luso-descendentes nos pa- 
fses de acolhimento. Têm 
que se organizar em lobby, 
reiterou o ministro, acrcs- 
centando, estamos no sécu- 
lo XXI e num mundo global. 
O governo faz o que pode e 
nâo pode substituir-sc aos 
portugueses. Cabc a estes 
a grande responsabilidade 
de serem pr6-activos e te- 
rem uma intervençâo cfvi- 
ca constante nas socieda- 
des onde vivem. 

E como prova da ac- 
çâo do governo, o ministro 
salientou a intervençâo do 
governo português ao as- 
sinar um convénio corn o 
governo canadiano em ma- 
téria fiscal, que permitiu rc- 
duzir os montantes que 
eram rctidos na fonte aos 
pensionistas portugueses 
que residem em Portugal. 

Criado um dialogo à 
volta da mesa, o ministro 
considerou que se estava a 
ir mais além do que habitu- 
ai confercncia de imprensa, 
dizendo em torn bem 
humorado, estamos a assis- 
tir a rcivindicaçôes! 

Francisco Salvador, 
focou a Lei da nacionalida- 
de. Em torn peremptôrio o 
ministro afirmou que a Ici 
précisa de ser mudada. A lei 
tem mais de 20 anos. O 
mundo mudou, a Ici tem de 
ser mudada. Mas cabc à 
Assembleia da Repûblica o 
poder de mudar e este pro- 
cesso é moroso, sublinhou 
o ministro.Compreendendo 

\70CÊ PRECISA 
DE AIUDA EEGAE? 

^ MELO LEGAL & 
IMMIGRATION SERVICES INC. 

^Imigraçâo 

*Direito Criminal 

*Abertura de Companhias 

*Divôrcios dentro e fora do Canadâ 

^Elaboraçâo de documentos para o 
Canadâ, Brasil e Portugal 

*Processos de acidentes 

^Compensation Board e Canada Pension 

*Traduçôes legais, testamentos, contratos, 
reconnecimento de firmas e autenticaçôes de 
documentos 

Tel.: 416>929>0633 Fax: 416-929-6985 
22 College Street, suite #207, 

Toronto, ON, Canada, M5G 1Y6 
e-mail: meIoIegaI@on.aibn.com 

as aspiraçôes das pessoas, 
o ministro declarou que, por 
agora, hâ que simplificar o 
processo de aquisiçâo da 
cidadania. Tudo dépende 
como a lei estâ a ser aplica- 
da e quai o rigor burocrâti- 
co. Martins da Cruz crê que 
as actuais burocracias pos- 
sam ser ultrapassadas de 
modo a tornar o processo 
mais expedite, fâcil e simples. 

Um dos outros temas 
debatido pfendeu-se corn o 

rumor do encerramento do 
escritôrio do ICEP em Mon- 
treal. Num contexte em que 
Portugal procura incentivar 
as exportaçôes é estranho 
que se ouse pensar em fe- 
char ICEP que desempenha 
um papel crucial na promo- 
çâo dos vinhos portugue- 
ses - e nâo s6! - quando 
os parses concorrentes de- 
senvolvem grandes campa- 
nhas de marketing. Ficou- 
se a saber que o rumor nâo 

passa de um rumor e que 
nâo hâ ainda nada de defi- 
nitivo sobre a questâo. 

Fazemos votos, so- 
bretudo os enôfilos, nos 
quais me incluo, que o ICEP 
continue a nos représentât 
no Quebeque. 

Hâ a assinalar um fac- 
to inédite nestas andanças 
de conferêneias corn mem- 
bres do governo portugu- 
ês, a presença de dois jor- 
nalistas oriundos das ex- 

colônias portuguesas em 
Africa. Membres actives da 
Lusofonia através do mun- 
do, procuram associar a 
sua voz à dos outros 
lusôfonos. Por agora, pro- 
pôem-se editar o jornal 
Quer saber, uma plataforma 
ao serviço da Lusofonia. 

Acabada a conferên- 
cia, o ministro Martins da 
Cruz partiu para o Ontârio, 
onde prosseguiu a sua vi- 
sita ao Canadâ. 

• Construçâo em tijolo corn fachada 
em pedra 

• Soalhos em madeira nas salas 
de jantar e de estar 

• Tectos altos - 9 pés 
• 3 quartos de cama • 4 casas de banho 
• Terraços corn ligaçâo à cozinha 
• Entrada separada para a cave 
• Garagem e cantina e muito mais... 

VISITE-NOS NO 432 GILBERT AVE. 

KEITH AVE. 

EGLINTONAVE.W. 

KITCHENER AVE. 

ROGERS RD. 

★ 

Joe Almeida 
Représentante de Vendas 

HomeLife/Cimerman 
R. E. Ltd., Broker, 

Realtor/member 
'^4' gQg ^ 

Toronto, ON 
^ HIOHEK ^ M6H 1L2 

Tel.: 416 534-1124 
Fax: 416 538-9304 

E-mail: 
j oalmeida@trebnet. corn 

HORARIO 
-CASAMÔDELO- 

3® e 5®Teiras; 15h00 - 18b00 
Séb. e Domingos: 14h00 - 19h00 

Ou telefone para Joe Almeida: 416 534-1124 

Um projecto da firma 
Gladwood Homes 

^ 2 pes 
I 

1# SEM’S ' 1800 



A Praia da Vitoria cresce e vence desafîos 
Par Fernando Cruz Gomes 

Sol Português 

O concelho da Praia da Vitoria cresce. 
Vence desafios. O facto de estar paredes mei- 
as com Angra do Heroismo tern vida propria e 
anseios legitimos de avançar ainda mais. Nâo 
terne confrontos, pelo menos em entusiasmo e 
em forma de actuar. 

O Présidente da Câma- 
ra de Praia da Vitôria, José 
Fernando Dinis Gomes, estâ 
a completar o terceiro man- 
date como Présidente da 
Câmara Municipal da Praia 
da Vitôria. Esteve hâ dias 
em Toronto, chefiando a ca- 
ravana que, como habitual- 
mcnte, promove as Pestas 
do Concelho. Pestas que, a 
avaliar pelo que nos dizem, 
sâo um dos ex-libris da vida 
activa do concelho. E que 
atraem sempre muita gente, 
designadamente entre os 

terceirenses (ou nâo) que 
vivem na diâspora. 

Para o autarca 
p/aiensc, “a Praia da Vitô- 
ria, neste momento, conti- 
nua numa evoluçào positi- 
va”. Como nos diz, ao lon- 
go dos ültimos tempos, tem 
vindo a ser dados passes 
importantes e extremamen- 
tc significatives para o de- 
senvolvimento do conce- 
lho da Praia da Vitôria. 

Foram feitos, na ôpti- 
ca do présidente José 
Fernando, investimentos 
avultados na area do sane- 
amento bâsico, no abaste- 
cimento da âgua, na rede de 
csgotos, na construçâo da 
estaçâo de tratamento de 
âguas rcsiduais. 

Melhor Qualidade 
de Vida 

Foram, assim, “inves- 
timentos significatives que 
trouxeram, sem düvida algu- 
ma, uma melhor qualidade 
de vida às pessoas que lâ 
estâo, em primeiro lugar, e 
até daqueles que nos visi- 
tam, nomeadamente os tu- 
ristas que tem agora bem 
melhores condiçôes para 
fazerem uma determinada 
estadia na Praia”. 

Para além disse, cria- 

ram-se infra-estruturas de 
grande vulto que transfor- 
maram, por complete, a 
Praia da Vitôria. É o caso da 
Marina da Praia da Vitôria, 
que tem uma capacidade 
para receber 240 embarca- 
çôes, o que traz um maior 
desenvolvimento turistico 
à Praia, que potencia, natu- 
ralmente, o desenvolvimen- 
to da economia local. 

Recentemente, foi 
inaugurado o Auditôrio do 
Ramo Grande, pela Coope- 
rativa Praia Cultural, audi- 
tôrio esse que estava a ser 
preterido, dado que a Praia 
da Vitôria, como dos diz 
José Fernando Gomes, tem 
tradiçôes em termos de ac- 
tividades culturais e preci- 

saria de um espaço digne e 
condigno para essas mes- 
mas actividades. 

Por outre lado, foi fei- 
ta a reactivaçâo do Cinema, 
que estava afastado da 
Praia da Vitôria hâ mais de 
vinte anos. Ao que parece, 
as pessoas reagiram extre- 
mamente bem, jâ que têm 
tido audiências de mais de 
300 pessoas para ver um 
filme, como o “Chicago”, 
por exemple, que foi passa- 
de recentemente. 

O “porquê” de tudo é 
explicado em poucas pala- 
vras. “As pessoas têm ade- 
rido de uma forma extrema- 
mente significativa, o que 
parece querer dizer que as 
pessoas sentem necessida- 
de de sair de casa e convi- 
ver uns corn os outres no 
exterior”. É um pouco isso 
“o que nôs sentiamos e é 
um pouco isso que estâ 

efectivamente a acontecer”, 
na visâo do autarca. 

Para além disse, foi 
feito, também, o Estâdio 
Municipal. Um relvado de 
excelente qualidade, que foi 
também um investimento 
relativamente grande, cerca 
de 500 mil contes, e que al- 
terou a imagem da Praia da 
Vitôria. E foram construfdos 
dois campes de relva sinté- 
tica nas freguesias das La- 
jes e da Vila Nova. 

O Estâdio Municipal 
era esperado jâ hâ alguns 
anos a esta parte e serve as 
équipas de futebol do con- 
celho, em primeiro lugar, 
servindo depois o Sport 
Clube Praiense, que milita 
na Série Açores. 

Sonhos por Concretizar? 

- O que é que sonha- 
va fazer que nâo fez? Dei- 
xâmos a pergunta para res- 
posta do présidente da Câ- 
mara Municipal da Praia da 
Vitôria. 

Na verdade, “hâ sem- 
pre coisas que sonhâmos” 
e que, eventualmente nâo é 
possfvel fazer... ”De uma 
forma gérai, nunca estamos 
satisfeitos”, aceita. 

O desenvolvimento é, 
de facto, um processo que 
nâo tem fim, até porque nâo 
é sequer possfvel fazer 
tudo ao mesmo tempo, quer 
por questôes técnicas, quer 
até, principalmente, por 
questôes financeiras. 

E José Fernando es- 
pecifica: “A questâo da ha- 
bitaçâo social é importante 
no concelho, um problema 
que, neste momento, nâo 
estâ conclufdo mas estâ em 
curso. Recentemente foram 
entregues 50 novas habita- 
çôes para realojamento de 
pessoas que viviam em bar- 
racas. Portante, foram de- 
molidas as respectivas bar- 
racas. No final deste mes de 
Maio vâo ser entregues 
mais 20 habitaçôes na Ser- 
ra de Xavier, também para a 
demoliçâo de barracas e va- 
mos continuar a construir 
habitaçôes para estas pes- 
soas que vivem nestas con- 
diçôes e que jâ nâo sâo 
muitas neste momento e 
que surgiram, ao longo de 
muitos e muitos anos, prin- 
cipalmente corn a Base das 
Lajes, em que as pessoas 
vieram de todas as ilhas 
para a Terceira e fixaram-se 
nos arredores da Base das 
Lajes, onde tentavam o seu 
emprego e melhorar a vida...” 

Como que a “pescar”, 
falamo-lhes na Maria Go- 
mes, de 6 anos, e na Rita 
Gomes, as suas filhas. In- 
dagâmos o que é que elas 
pensam do pai... 

Dizem duas coisas 
perfeitamente contraditôri- 
as. Uma delas é a de que o 
pai nunca estâ com elas. 
“Ou seja, gostam que o pai 
seja présidente da Câmara, 
porque jâ vêem que é preci- 
so fazer trabalho... um tra- 
balho que tem de ser feito e 
de que elas sentem, de al- 
guma forma, orgulho, até 
porque sâo também utentes 
de algumas das coisas que 
se vâo fazendo, como é o 
caso do Auditôrio”. Mas, 
naturalmente também nâo 
gostam porque “o pai fica 

corn menos tempo para es- 
tar corn elas”. 

“Sâo duas coisas per- 
feitamente antagônicas e 
elas sentem isso”, como 
diz. Falando na esposa, “ela 
também me ajuda”, “até 

porque hoje em dia as tare- 
fas domésticas sâo reparti- 
das...” 

Um Poço de Problemas... 

Jâ se sentiu minima- 
mente “cansado”? - per- 
guntâmos. 

Que sim, “até porque a 
rotina do dia-a-dia é por ve- 
zes cansativa. A Câmara Mu- 
nicipal é um poço de proble- 
mas, até porque as pessoas, 
independentemente de quem 
sâo as competêneias para a 
resoluçâo de certas ques- 
tôes, a primeira porta que 
encontram é a da Câmara 
Municipal. É. af que vâo 
descarregar todos os pro- 
blemas que sentem. Corn 
muito gosto, nôs podemos 
resolver muitos problemas, 
mas hâ outros que nôs nos 
vemos incapazes de resol- 
ver, o que causa algum des- 
gaste , porque nos senti- 
mos um pouco impotentes”. 

As questôes do dia-a- 
dia como a execuçâo de uma 
obra e nâo haver dinheiro... 
pode-se exigir uma maior 
criatividade e imaginaçâo, às 
vezes até corn a “invençâo” 
de dinheiro... o que também 
causa um desgaste muito 
grande... 

A Praia é um produto 
da proximidade de Angra do 
Herofsmo? Deixâmos cair a 
pergunta. 

Para José Fernando, 
“a praia é um concelho mui- 

to importante do pais. Ti- 
rando Lisboa, Porto, 
Coimbra, enfim as grandes 
metrôpoles... depois vem 
um segundo escalâo onde 
a Praia se inséré. E nesse 
segundo escalâo estâo de- 

zenas e dezenas de 
autarquias muito inferiores. 
Tem, de facto, uma grande 
importâneia. 

Tem, desde logo, a 
Base das Lajes, “o que dâ 
um valor acrescentado ao 
concelho e mesmo ao pais”. 
Depois, tem o porto da 
Praia da Vitôria, que é uma 
infra-estrutura extremamen- 
te importante para a Regiâo 
e por onde circulam, nome- 
adamente, os barcos de 
passageiros, jâ que os que 
fazem viagens inter-ilhas 
ou de escala na Terceira é 
na Praia da Vitôria. 

Depois tem o Parque 
Industrial, junto a esse mes- 
mo porto, em franca expan- 
sâo, e tem uma Escola Pro- 
fissional, jâ corn cerca de 
200 alunos, que se dedica a 
vârios cursos, a maioria dos 
quais ligados à Hotelaria e 
à Restauraçâo, e que forma 
jovens para o mercado de 
trabalho que é hoje diferente 
do que era hâ uns anos atrâs. 

Por outro lado, tem a 
maior bafa em termos de 
areal dos Açores e que é mui- 
to procurada pelos locals e 
pelos turistas. “Tudo isso 
sâo factores muito prôprios 
e especfficos e de grande im- 
portâneia que a Praia dis- 
pôe”, diz José Fernando, em 
conversa amena, hâ dias, na 
casa de David Correia, que é, 
afinal, a “embaixada” da 
Terceira entre nôs. 

O Présidente da Câmara da Praia da Vitoria durante a entrevista a Sol Português 

José Fernando entusiasmado corn as festividades 
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Tubarôes de Aquârio 

Para 1er em voz alta 
P or Joel Neto 
Sol Português 

Ele estava ali para me roubar a minha mulher e 
os meus filhos, e nada do que eu pudesse fazer haveria 
de impedi-lo de me tirar tudo o que me restava. 

Quanto ao Nuno, a primeira vez que o vi tinha aca- 
bado de urinar para cima dos sapatos dele. Foi um acto 
de vontade, admitamos, o gesto desesperado de alguma 
vontade oculta dentro de mim - mas nâo foi de certeza 
um acto reflectido; estâvamos os dois urinando lado a 
lado, os dois erguendo os membros viris sobre os uri- 
nois de louça, lado a lado, e quando dei por mim ele 
havia-me sacudido de encontre à porta do sanitârio e 
gritava, vermelho de indignaçâo: “Mijou-me os sapatos, 
pâ! Como é possi'vel?! Mijou-me os sapatos!...” Eu nem 
tinha reparado que ele estava ali, juro - sabia que estava 
ali um homem ao meu lado, sabia que jogâvamos aquele 
jogo infantil da virilidade, que cada um se esforçava por 
prender o olhar nos azulejos e comparava mentalmente a 
sua virilidade à do outre, mas na verdade nâo se tratava 
de um verdadeiro homem, era sobretudo um vulto, al- 
guém que podia tâo bem estar ali como ser apenas fruto 
da minha imaginaçào, do meu cansaço, da minha triste- 
za. Eram quase onze da noite, a empresa estava vazia hâ 
muito tempo, os processes empilhavam-se sobre a minha 
secretâria, e a circunstância de ter à minha direita um funci- 
onârio recém-contratado, enquanto no meu computador se 
misturavam as fichas de outros trinta e seis para despedir, 
deve ter-me feito mijar para cima dele - ou entào foi ape- 
nas solidâo, talvez até cumplicidade, nâo sei. 

Depois, durante muito tempo, acreditei piamente 
que nos tornâramos amigos. Eu nâo consegui dizer mais 
do que: “Desculpe... Jâ jantou?”, e a scguir jantâmos jun- 
tos num restaurante tardio, e depois almoçâmos nos 
comedouros da 5 de Outubro e fomos juntos a Madrid e 
batemo-nos pelas mesmas causas nas reuniôes corn os 
partners e partilhâmos garrafas de ui'sque na minha casa da 
Costa - e a cada dia que passava, de cada vez que nos 
sentâvamos na varanda para beber uisque ou alguém na 
empresa me dizia; “Tinha razâo, Ramos: aquele gajo novo 
da consultoria é mesmo bom”, eu ia solidificando a ideia 
de que algum elo especial nascia entre nés, de que aque- 
la estranha noite de vingança nos unira para sempre, de 
que de certa forma os nossos destines se cruzariam como 
vi'timas de uma e a mesma coisa. Sim, eu sempre soube 
que um dia ele me tiraria tudo, que entraria na minha vida 
para roubar tudo o que eu tinha de mais precioso, tudo o 
que me restava, mas a verdade é que nunca mais falâmos 
naquela noite do urinol - e de alguma maneira esse perdâo 
era mais admirâvel e autêntico do que qualquer uma das 
outras coisas que naquela altura desabavam sobre mim. 

Eu estava a passar uma fase particularmente diffcil 
na minha vida - talvez a fase mais diffcil de todas, mais 
diffcil mesmo do que a que veio a seguir-se. Os arabes 

espalhavam o terror pelo mundo, o barril do petrô- 
leo subira acima dos trinta dolares, a Réserva Federal 
Americana corrigira as taxas de juro mais de dez vezes 
nesse ano, os gurus da economia redefiniam os concei- 
tos do downsizing, e entâo cabia-me a mim, pobre buro- 
crata de uma pequena empresa de consultoria 
meteorologica de um pafs minüsculo e periférico - cabia- 
me a mim - fazer as contas ao tempo de casa a trinta e tal 
indivfduos, convencê-los da inexorabilidade da crise, 
enunciar-lhes umas quantas ideias obscuras sobre a fal- 
ta de confiança dos mercados e, no fundo, mandâ-los 
para casa corn um cheque datado e a certeza absoluta de 
que ainda era possfvel continuar a viver. Sim, foi diffcil: 

eu era o mensageiro das mâs notfeias, o anjo negro, o 
carrasco da contençâo orçamental, e de cada vez que 
chamava um técnico à minha sala, de cada vez que o via 
sentar-se à minha frente e olhar para mim como quem diz: 
“Estâs a destruir a minha vida, filho da puta. Tens cons- 
ciência de que estâs a destruir a minha vida, filho da 
puta? Queres mesmo destruir a minha vida, seu filho da 
puta sem coraçâo?”, eu tremia por dentro, tremia de odio 
e de medo, tremia de remorso, e s6 queria cometer uma 
loucura, arrancar o director-geral ao gabinete e obrigâ- 
lo a pedir desculpa àqueles homens, mandar tudo para o 
caralho e ir vender enciclopédias, exterminar arabes e 
americanos, mijar para cima dos sapatos de alguém. 

Foi muito diffcil. Acordava de manhâ, fazia um novo 
laço na gravata como se corn isso pudesse transformât 
aquele dia no primeiro de uma nova fase na minha vida, 
subia os très pisos da empresa cumprimentando as pes- 
soas corn um sorriso de amor e começava a chamâ-las à 
minha sala para desferir-lhes o golpe fatal - e entâo ne- 
nhum deles queria saber se eu os amava verdadeiramen- 
te, a nenhum deles importava se eu todas as noites des- 
fazia o no da gravata como se desejasse ardentemente 
fechar um ciclo e começar de novo a minha vida, e quan- 
do safam da minha sala corn a guia na mâo e o ôdio nos 
olhos era a mim que destinavam esse ôdio, era a mim que 
chamavam carrasco e cabrâo e filho da puta e retorcido 
présidente da maldita Réserva Federal Americana. Sim, 
diffcil é a palavra. Houve homens que se desfizeram em 
lâgrimas à minha frente, como crianças, e houve outros 
que me quiseram bâter. 

Um tipo de economato mirou-me de soslaio, enu- 
merou-me os nomes dos filhos e dos netos e perguntou: 
“Voeê sabe que eu trabalho nesta empresa hâ trinta e 
dois anos, ainda voeê andava no liceu?...” Uma secretâ- 
ria olhou-me de frente - olhou-me bem de frente - e per- 
guntou: “E voeê chama a isto recursos humanos? Mas 
hâ alguma coisa de humano nisto?” Um consulter tra- 
tou-me de forma afâvel, pegou mecanicamente na guia 
para o levantamento da indemnizaçâo, saiu às seis ho- 
ras em ponto e depois continuou a aparecer todos os 
dias para o trabalho - entrava corn a pasta na mâo, pen- 
durava o casaco no cabide, sentava-se à mesa entretan- 
to desprovida de computador e ficava ali a olhar para a 
parede até ver bâter as seis horas e voltar a sair corn um 
“Até amanhâ” e um olhar vidrado de louco. Foi precise 
mandar o segurança impedi-lo de entrât na empresa, corn 
consequêneias que nâo cheguei a avaliar porque fiz um 
esforço nunca mais ouvir o nome daquele homem e nâo 
saber sequer o desfecho da actuaçâo dos porteiros. 

Entâo Nuno foi entrando na minha vida como um 
oâsis. O que eu admirava nele nâo era so ter-me perdo- 
ado por haver-lhe urinado em cima dos sapatos, era aqucla 
sua contençâo, aquele extraordinârio contrôle corn que 
via o mundo ruir à sua esquerda e à sua direita, como no 
salmo de David, mantendo a certeza absoluta de que nâo 
séria jamais atingido. Duas ou très vezes por semana 
recebfamo-lo nas quatre assoalhadas de Linda-a-Velha, 
jantâvamos tarde, vfamos televisâo em silêncio e depois 
despedfamo-nos todos corn um abraço, um beijo e um “E 
amanhâ, estâs ocupado corn alguma coisa?” Aos sâba- 
dos juntâvamo-nos na minha casa na Costa, nos, a Isa- 
bel e os pequenos, e enquanto a minha mulher e os meus 
filhos desciam para o parque e se punham horas a brin- 
car nos baloiços e a dizer adeus em direcçâo a nés, eu e 
o meu amigo olhâvamo-los corn bonomia, ergufamos os 
copos de ufsque e dizfamos adeus em direcçâo a eles. Às 
vezes eu tinha de ir ao escritôrio, passava metade do 
fim-de-semana agarrado aos papéis, a fazer as contas às 
pessoas, e quando voltava lâ estavam eles os quatre. 

esperando-me corn ansiedade, a Isa- 
bel brincando corn os miùdos e o 
Nuno sentado no banco do parque a 
1er o Expresse e a fazer tempo para o meu retorno. Uma 
vez por mês era Isabel que ia ver a mâe ao lar, e entâo 
ficava eu a beber ufsque na varanda e ia o Nuno brincar 
corn as crianças para os baloiços, acenando na minha 
direcçâo como a minha mulher o fazia e esforçando-se 
por que cada um dos meus dias parecesse igual ao ante- 
rior, por que cada coisa parecesse sempre no seu devido 
lugar e tudo nâo passasse, no fundo, de uma fase diffcil 
que eu haveria de ultrapassar corn o tempo e a reduçâo 
dos preços do barril de petrôleo. 

Quando eu reparei no que estava a acontecer, jâ 
era tarde de mais. O que hoje me fascina em Nuno nâo é 
s6 o facto de nunca mais me ter falado naquela noite do 
urinol, nâo é sequer a sua juventude e aquela extraordi- 
nâria contençâo que o faz dominar qualquer ambiente, 
sobrepondo o medo à cortesia - é a forma como ele en- 
trou na minha vida para me roubar tudo o que eu tinha, 
tudo o que me restava, e jamais pareceu minimamente 
constrangido pela sua voragem. Sim, o que me fascina é 
aquela maneira ao mesmo tempo inconsciente e segura e 
resoluta corn que ele penetrou na minha mais profunda 
intimidade para roubar tudo o que eu tinha, tudo o que 
me restava, e nâo sentiu sequer que estava a destruir 
uma vida para todo o sempre, a desfazê-la como quem 
diz: “Chegou o teu fim”, sem se preocupar sequer em 
pedir desculpa e em fixar uma indemnizaçâo tâo alta quan- 
to permitisse o contexto internacional. 

À minha maneira, diga-se, eu ainda esperneei: pas- 
sei a telefonar-lhe de meia em meia hora, a combinar en- 
contros cada vez mais frequentes entre nés os cinco, a 
trazer as amigas de Isabel para as nossas tardes de sâba- 
do, a tentar fazê-lo sentir-se em casa - mas se aquilo que 
eu pensava ser o reforço de uma amizade genufna nâo 
era mais do que o meu esforço derradeiro para impedi-lo 
de me assaltar, para conter a besta, a verdade é que o 
predador estava à solta e nâo havia como voltar a prendê- 
lo na jaula. Eu fazia por nâo perdê-lo de vista, contava- 
Ihe os meus profundos medos e anseios, enchia-o de 
mimos, dava-lhe o melhor ufsque do mercado, comprava 
um exemplar do Expresso para cada um - mas ele estava 
ali para me roubar a minha mulher e os meus filhos, e 
nada do que eu pudesse fazer haveria de impedi-lo de me 
tirar tudo o que me restava. Cheguei a pensar que ele s6 
se aproximara de mim porque eu era portador do segredo 
dele, do triste segredo que partilhâramos numa noite de 
pouca consciência e demasiados copos, mas a verdade é 
que nos éramos como dois camaradas de guerra, dois 
camaradas cümplices e dependendo um do outro - e se 
uma emboscada nos safsse ao caminho como quem exige 
que uni se deixe matar para o outro viver para sempre, 
entâo séria eu a morrer e ele a voltar feliz à Métropole. 

Ainda hoje continuâmes a passar os sâbados jun- 
tos, ele e Isabel lendo o Expresso na varanda da casa da 
Costa e eu entretendo-me corn os miùdos nos baloiços, en- 
quanto olho para o relôgio e vejo escoar-se o meu tempo 
legal de custôdia partilhada. De vez em quando olho para 
cima, olho-os a acenarem em direcçâo às crianças, em direc- 
çâo a mim, e fico ali algum tempo, como quem contempla 
uma cidade em rufnas e, apesar de tudo, se admira corn a 
beleza do seu desmoronamento. Na segunda-feira faço um 
novo laço à gravata, convenço-me mais uma vez de que 
começo de nova e sento-me no gabinete a contar os dias 
que faltam até ao sâbado seguinte, enquanto olho alra- 
vés do vidro da sala do Nuno e o vejo falar ao telefone 
corn Isabel. Nunca me arrependi do que fiz, porém: se 
pudesse voltava a mijar-lhe em cima dos sapatos. 
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Morreü Fernando Feliciano de Melo 

A comunidade 
fîcou mais pobre 

Nào tenham düvidas. Por muito que nos custe admitir, a comuni- 
dade ficou mais pobre, corn a morte - por doença sùbita, como se diz 
- de Fernando Feliciano de Melo. Todo entregue ao amor que nutria 
pela sua terra natal, Sâo Miguel, Açores, o ti Fernando finou-se, corn 
74 anos de idade, e quando havia ainda muito a esperar do seu talento 
e da sua forma de ser e estar na vida. O seu coraçâo, que tanto se deu, 
deixou de bâter. Escritor talentoso e pensador de fôlego, achamos 
nôs, os que ficamos, que elc sabia que a morte lhe iria bâter à porta. 
Estava preparado para ela. 

Nos ûltimos anos da sua passagem por este “vale de lâgrimas”, 
conseguiu o extinto extravasar os seus sentimentos para o papel. Ali- 
nliando crônicas de grande impacto, escrevendo livres de interesse, 
Fernando Feliciano de Melo deixou por al obra de impacto seguro. Em 
todo o lado, menos eventualmente na comunidade portuguesa de To- 
ronto. Sim, porque todos nés, de uma forma gérai, o deixâmos andar 
por al, corn frio ou calor, a vender, ele prôprio, os seus livres, obrigan- 
do-o a calcorrear ruas e becos para vender a sua obra. 

Nôs também o deixâmos morrer. Nôs e, eventualmente, os depar- 
tamentos estatais - portugueses ou canadianos - que bem lhe pode- 
riam ter mitigado a fome de escrever, sem necessitar do pâo que da 
venda dos livres lhe vinha. Nôs também o deixâmos morrer. Quem 
estas linhas subscreve, assume, também, a sua parte de culpa. 

“Folhas Levadas pTo Vente”, em Poesia e Prosa, foi a ultima 
obra que nos deixou. E tem ali pano para mangas... para en tender a 
maneira de ser do grande Feliciano de Melo, que era “arrime” seguro 
da sua Casa dos Açores, membre prestigioso e prestigiado da direc- 
çâo daquela Casa cujos temas culturais lhe passavam pela mâo. 

Dizem-nos que o corpo do inditoso e saudoso Fernando 
Feliciano de Melo se encontra na Casa Funerâria da Bathurst e Dundas, 
em Toronto. O seu esplrito anda, porém, por al, nas pâginas dos seus 
livres, na temâtica das suas crônicas, no dia-a-dia dos meninos que 
lhe hâo-de 1er a obra. 

E é esse esplrito que nôs lembramos, hoje, em nota que deveria 
ser sô necrolôgica e é, afinal, uma nota de dor. Dor por uma comunida- 
de que, mcsmo sem o querer saber, ficou muito mais pobre. 

- CG 

/<! Maio de 2003 

ACAPO nâo gostou... 
Em comunicado distribuldo corn data de on- 

tem, quinta-feira, a Aliança dos Clubes e Asso- 
ciaçôes Portuguesas do Ontârio acentua que 
“apesar de nâo termes ficado satisfeitos corn a 
maneira, pouco respeitosa corn que os Clubes 
participantes foram tratados, vamos continuar 
unidos, prestando aos nossos pioneiros a ho- 
menagem que eles tanto merecem”. 

A ACAPO lembra que estiveram présentes 
na sessâo de homenagem levada a cabo no 
Mississauga Convention Centre, 
designadamente, o Amor da Pâtria, o Arco Iris, 
Arsenal do Minho, Asas do Atlântico, Casa da 
Madeira, Casa das Beiras, Casa do Alentejo, Casa 
do Benfica, Casa dos Açores, Casa dos Poveiros, 
Clube Português de Mississauga, First 

Portuguese, Futebol C. do Porto, Grupo Folclô- 
rico da Escola do Clube Transmontano, Northern 
Portugal CC, Oshawa Portuguese Club, Peniche 
Community C, Portugal 2004 Soccer Club, As- 
sociaçâo Democrâtica, Rancho Folclôrico da 
Nazaré, R. Provlncias e llhas de Portugal, Sport 
Clube Angrense, Sport Clube Lusitania, Sporting 
Clube Português e Vasco da Gama Cultural. 

No mesmo comunicado, e falando nos pio- 
neiros, a ACAPO lembra que “foram eles que hâ 
50 anos atrâs nos abriram as portas deste gran- 
de Pals, que para muitos de nôs é a nossa se- 
gunda Pâtria mas para os nossos jovens é a Pâ- 
tria que os viu nascer”. 

Assina a nota José M. Eustâquio, prési- 
dente do Executivo. 

“Se Deus nâo existisse...” vai ser 
lançado na Igreja de Cristo Rei 

Clemente, o cantor de musica ligeira, estâ 
novamente no Canadâ, desta feita para lançar o 
seu novo trabalho discogrâfico intitulado “Se 
Deus Nâo Existisse”, um projecto que pelo seu 
conteüdo e simbolismo parece ser um marco re- 
levante na vida deste artista. 

“Quando uma forte tempestade se abateu 
sobre a minha vida pessoal, veio entâo o desejo 
de concretizar este trabalho que hoje entrego 
para vossa apreciaçâo. Quando, hâ cerca de dois 
anos, entre! no Midi Tech Studio... pensava que 
este séria o meu ultimo disco; (...) Deus teve 
misericôrdia deste servo e, concedeu-me a gra- 
ça de hoje poder acabar este disco (...).” (Texto 
escrito no CD). 

O lançamento do CD terâ lugar na Igreja 
do Cristo Rei, em Mississauga, no dia 18 de Maio 
pelas 8 horas da noite. A entrada serâ gratuita. 

aceitando-se, no entanto, donativos a reverter 
a favor da organizaçâo Society of Portuguese 
Disabled Building Fund. O montante de dois dô- 
lares na venda de cada CD rcverterâ também a 
favor da mesma organizaçâo. 

Clemente ofereceu o trabalho deste disco 
totalmente ao Instituto Missionârio Filhas de 
Sâo Paulo, porém, na apresentaçâo do CD no 
Canadâ quis de igual modo associar-se a uma 
obra de beneficência de grande valor na comu- 
nidade. 

Devido ao alarmismo criado pela comuni- 
caçâo social em todo o mundo em relaçâo à pneu- 
monia atlpica particularmente na ârea metropo- 
litana de Toronto, o artista decidiu, por isso, 
apresentar o trabalho nesta altura, num acto de 
fraternidade para corn a comunidade. 

Citytv Canal 7 
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Uraçâ, o Indio Branco 
Cap. I 

Como um punho cerrado... 
For Deana Barroqueiro 

Sol Português 

Continuaçâo do numéro anterior 
- Eu sou calafate^, nao tendes posto p’ra mim? 

Numa viagem de mais de très mil léguas de mar, por certo 
haverâ muitos rombos nos navios e estas sâo mâos mâ- 
gicas a calafetar frinchas, buracos e rachas no casco de 
qualquer nau ou caravela onde, juro-vos à fé de quem 
sou, nào hâ âgua que adregue a entrar. - O mocetâo mos- 
trava, risonho, as mâos largas e calosas, enegrecidas do 
pez do seu mester'*. 

- Hoje é O teu dia de sorte, mocetâo, que o capitâo 
Bartolomeu Dias quer mais um na sua caravela. Vai lâ 
dentro dar o teu nome ao escrivâo. 

- Câ vou eu, patrâozinho, que se nâo deve fazer 
esperar a Fortuna e logo quando ela mete Luis Tomé, 
este vosso criado, no barco do Capitâo que fez medo ao 
Cabo Tormentoso. 

Houve gargalhada gérai e acenos de cabeça dos 
mais velhos. O grande Herôi da Passagem* era jâ um mito 
nas histôrias dos marinheiros. 

- Vai-te em boa hora, meu doudo - disse o oficial 
ainda a rir -, e deixa-me laborar. 

O mocetâo desapareceu no escuro ventre do Arma- 
zém que pareceu engoli-lo como uma onda gigante. Fas- 
cinado, Gonçalo nâo se movia, enredado num feitiço, es- 
quecido da dor e da fome. Como se aquela voz fosse a de 
seu pai a chamâ-lo de longe, do mar sem fim de sereias e 
de monstros que outrora lhe haviam povoado os sonhos 
de menino feliz. 

- E que mais hâ, patrâo? Lede prestes! 
- Schiu! Deixai-o dizer. 
A agitaçâo inquiéta do grupo aumentava à medida 

que iam sendo anunciados os postos requerendo menor 
preparaçâo ou experiência e Gonçalo foi empurrado para 
mais perto do oficial que bradou de subito; 

- Très grumetes. 
Gritou, sem se poder conter; 
- Eu, patrâo, que sou filho de descobridor! 
O oficial sorriu. 
- Quem é o teu pai, meu rapaz? 
- Joâo Lourenço, que foi criado d’El-Rei D. Joâo II 

e morreu a dobrar o Cabo. 
- Um ôrfâo do Rei! - murmurou alguém. 
Fez-se silêncio no grupo ainda numeroso. Qualquer 

mençâo aos descobridores que haviam perdido a vida a 
tentar empresas impossfveis tocava fundo no coraçâo 
dos marinheiros e se um filho desejava seguir o rumo de 
seu pai desaparecido, isso era causa maior de admira- 
çâo. Na Casa da Mina dava-se preferência aos Ôrfâos do 
Rei - nome por que eram conhecidos os filhos dessas 
vitimas da Grande Aventura dos Descobrimentos - que 
quisessem embarcar como grumetes ou pajens em qual- 
quer navio a contratar equipagem. 

O oficial pousou o olhar no rosto magoado, na li- 
gadura improvisada manchada de sangue ainda mal seco 
que parecia contar uma trâgica histôria, mas o rapaz nâo 
baixou os olhos. Quanta dor e révolta em alguém tâo 
moço! Atravessavam-se tempos diffceis e as crianças 
cresciam antes do tempo em abandono e violência. A glô- 
ria do Reino de Portugal comprava-se corn oiro e miséria. 
E corn as vidas dos seus filhos... 

A voz do oficial tornou-se quase gentil; 

- Acaso saberâs 1er? - se o pai fora um servidor de 
confiança do falecido rei D. Joâo II, o rapaz tivera segu- 
ramente uma boa criaçâo, talvez mesmo na escola do Paço, 
que Sua Majestade criara para os meninos nobres mas 
que deixava frequentar aos filhos daqueles que o bem 
serviam. 

- Sei 1er e escrever em português e latim. 
A prontidâo da resposta fez rir toda a gente. 
- Corn qu’entâo, um escolar acabado - troçou um 

velho mareante, arrancando novas risadas em redor. - 
Deve servir p’ra esfregar conveses! 

Gonçalo corou. O oficial da Casa da Mina franziu o 
cenho, corn desagrado; 

- Ler e escrever sâo talentos preciosos, meu filho, 
numa embaixada ao Oriente como esta viagem. Muita tinta 
hâ-de escorter das penas dos nossos escrivâes, pois El- 
Rei quer tudo registado - o visto, o ouvido e o subenten- 
dido. Vai lâ dentro, meu rapaz, e diz ao Escrivâo da Mesa 

que vais da minha parte e que 
te inscreva na nau de Pedro 
Alvares Cabrai. 

A nau do Capitâo- 
mor! Era muito mais do que 
ousara esperar da sua sor- 
te. De repente, tudo pare- 
cia fazer sentido e o seu 
impulso de curiosidade 
transformara-se numa dâdi- 
va do Destino. Sabia, de 
ouvir contar, como a vida 
de um grumete a bordo de 
uma nau era tern'vel, mas 
qualquer coisa séria prefe- 
rfvel ao que o esperava se 
o padrasto lhe deitasse a 
mâo! Talvez pudesse embar- 
car jâ e, assim, a nau 

capitânia séria o melhor de todos os esconderijos. 
Nâo hesitou. Corn um gesto de assentimento e gra- 

tidâo ao bondoso oficial, correu por entre os resmungos 
invejosos de outros jovens menos afortunados para o 
escuro ventre do Armazém que o recebeu acolhedor e 
fresco como uma promessa de salvaçâo. 

Engajado como grumete na nau de Pedr’Âlvares 
Cabrai! Sentiu uma tontura de mareio e o gosto âcido 
subindo-lhe à boca lembrou-lhe que hâ muito nâo comia. 
Sentou-se no châo a um canto, costas contra tâbuas, 
respirando fundo. Ainda aturdido pelo rumo que a sua 
vida tomava, vogando ao sabor de caprichosos aconte- 
cimentos que nâo dominava e se sucediam a um ritmo 
vertiginoso, Gonçalo submetia-se a um destino maior do 
que a sua vontade. 

O Escrivâo da Mesa nâo pusera qualquer dificul- 
dade à sua admissâo, muito pelo contrârio, ao saber da 
recomendaçâo do oficial superior, tratara Gonçalo corn 
uma gentileza que, de outro modo, o aspecto maltratado 
do moço nâo lhe mereceria. 

Continua na prôxima ediçâo 

^ Aquele que tinha o oficio de tapar corn estopa as fendas, 
junturas ou buracos dos navios para impedir a entrada da âgua. 
Ainda hoje se emprega em calafetar janelas, para evitar a en- 
trada do vento ou da chuva. 

" Trabalho, profissâo. 
’ Ver "O Cometa", da mesma autora, nesta colecçâo. 

Exposiçâo “Memorias 
vividas” inaugurada 
na Universidade 
de Toronto 

“Memôrias Vividas” é o tftulo duma exposi- 
çâo organizada pelo Departamento de Espanhol e 
Português da Universidade de Toronto, que ontem 
foiinaugurada. 

A exposiçâo - especialmente de fotos e recor- 
daçôes dos pioneiros - estâ integrada nas come- 
moraçôes do cinquentenârio da chegada oficial, em 
Maio de 1953, dos primeiros émigrantes portugue- 
ses ao Canadâ. Mostra, também, algumas das pri- 
meiras actividades em terras do Canadâ dos pri- 
meiros que chegaram, oficialmente, ao Pais. 

A mostra vai estar patente ao publico na 
Robarts Library, no 130 da St. George Street, pri- 
meiro andar, de 15 de Maio a 30 de Junho. 

A abertura, que contou corn diversas entida- 
des da comunidade e da vida académica, decorreu, 
ontem, quinta-feira, 15 de Maio, e a ela nos referi- 
remos na prôxima ediçâo, deixando aspectos foto- 
grâficos. 

Ilustraçâo Lidia Martins 

Nào esconda 
as pemas! ü 

Yorkville 
Vein 
Clinic 

Diga adeus de uma vez por todas às 
varizes e veias finas nas pernas ou 
no rosto corn a ajuda dos nossos 
funcionérios médicos especializados. 

Oferecemos também tratamentos cosméticos e 
injecçôes de Botox® e Restylane para as rugas, assim 
como muitos outros serviços de estética. 

1240 Bay St., Suite 404 - Toronto 
Qunto ao metro da Bay) 

416 927-0533 

DENTURAID by DESIGN 
"Where Dentures speak and Hearing Aids listen" 

416 590*9100 >vww.denturaid.corn 

Dentaduras feltas 
corn predsâo 

Implantes 
permanentes 

Aparelhos 
Auditives 
Digitais 

Carlos M. Valente 
D.D., H.I.P. 
Denturista e Técnico 
de Aparelhos Auditives 

Max A. Mirhosseini 
D.D., H.I.P. 

Denturistà e Técnico 
de Aparelhos Auditives 

964 Bloor St. West (a este da Dovercourt) 

4950 Yonge Street (a norte da Sheppard) 

Curso de Esteticista 

s® 

Inclui: 

• Tratamentos Facials 
• Manicura 
• Pedicura 
• Depilaçâo a Cera 
• Cosmetologia 

$1500 Reg. $1600 
Promoçào termina a 31 de Março/03 

e o preço volta ao valor regular 

Contacte Fàtima Costa 

Tel: 905 276-1158 

Eternal 5eauty 
1590 Dundas St. East - Mississauga (dentro do Premier) 

E-mail: info@etemalbeauty.ca 
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|fc>^ A clonagein Humana 
^ 0 mundo isiâmico. 

Dois jovens, duas culturas 

es, duas religiôes diferentes. 

Uma histôria de amor impossivel que 
nem o tempo podia apagar. 

I 
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Acompanhe a telenovela 

O CLOniE 
de segunda a sexta 

das 16:00 às 17:00 horas 

Para publicidade. 

Mary Jo Madeira 
416-260-3646 

Manuel Pereira 
416-260-3647 

OMNI.1 
CHANNEL 471 CÂBLE 4 ROGERS 
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As Injustiças da Politica Doméstica 
Americana 
- como se tira aos pobres para dar aos ricos 

Por Diniz Borges 
Sol Português 

“Nào hâ mais agenda doméstica. Depois do 11 
de Setembro, a poHlica doméstica fundiu-se corn polf- 
tica internacional. Ganhar-se a guerra e depois, vere- 
mos”. Assim o escreveu David Frum, no seu livro de 
memôrias, The Right Man, sobre a sua experiência 
como escritor de discursos para o présidente norte- 
americano George W. Bush. Embora a imagem de um 
présidente totalmente transformado por aquele terrf- 
vel dia fosse algo que este inquilino da Casa Branca 
gostasse imenso de cultivar, existem indi'cios, claros e 
inequivocos, que tal nâo aconteccu. A polftica interna 
desta administraçâo nâo estâ eclipsada pela poli'tica 
estrangeira. 

É que segundo dados divulgados pelo Center 
on Budget and Policy Priorities e o Institute for 
Economie Policy, as politicas internas relacionadas 
corn o orçamento gérai do estado e os impostos, serâo 
desastrosas para a maioria dos cidadaos norte-ameri- 
canos. As reduçôes nos impostos serâo excessivas e 
os cheques governamentais irâo parar nas mâos e nos 
bolsos das pessoas que menos precisam, o que nâo 
estimularâ a economia nacional. Isto para nâo falar no 
efeito devastador que tais reduçôes fiscais terâo nos 
programas sociais e educacionais. A reverberaçâo da 
poHtica econômica desta administraçâo serâ extrema- 
mente negativa nos Estados Unidos nâo apenas a mé- 
dio, mas também a longo prazo. 

O orçamento que o chefe do exccutivo apresen- 
tou ao Congresso para 2004 tem um délice na ordem 
dos 307 biliôes de dôlares, ao quai jâ se pode somar 
os 304 biliôes do ano em curso. Mas, mais importante 
do que os défices, como o prôprio antigo director do 
Conselho Econômico da Casa Branca Glenn Hubbard 
o afirmaria recentemente, é o que se faz corn o dinhei- 
ro. E al consiste o principal enigma. 

O dinheiro do orçamento desta administraçâo 
estâ a servir para opulentar ainda mais os endinheira- 
dos do pals, enquanto se corta, propositadamente, em 
programas sociais e se aumentam os défices, jâ de- 
sastrosos, dos governos estaduais. Aliâs, os cortes 
propostos nos rendimentos dos investimentos (que a 
Câmara nâo aprovou, mas fala-se que o Senado apro- 
varâ) custarâo aos cofres da naçâo cerca de 2,7 triliôes 
de dôlares, isto até ao ano de 2013. 

Hâ que se dizer, sem receio de exagero, que nun- 
ca na histôria americana uma administraçâo em Wa- 
shington apresentou um piano tâo dirigido à classe 
mais favorecida da sociedade. 

Os 226 mil americanos corn rendimentos anuais 
superiores a um milhâo de dôlares receberâo, debaixo 
da proposta de Bush, cerca de 90 mil dôlares de reem- 
bolso, enquanto que uma famllia média, corn um ven- 
cimento anual na ordem dos 37 mil dôlares, receberâ 
um corte nos impostos de 256 dôlares. 

Mais, cerca de 30% dos contribuintes nâo terâ 
qualquer beneflcio fiscal e cerca de 40% receberâ um 
corte équivalente a menos de 100 dôlares. Simplifi- 
cando, todo este processo: os 226 mil indivlduos mais 
ricos receberâo reembolsos naequivalêneia de 120 mi- 
Ihôes dos chamados contribuintes comuns. 

Debaixo do piano econômico de George W. Bush, 
em que os rendimentos das acçôes nâo seriam sujei- 
tos a imposto federal, o senhor da Microsoft, Bill Gates, 
receberia cerca de 38 milhôes de dôlares por ano, sem 
ter que pagar um centavo de impostos; o Secretârio 
do Tesouro John Snow cerca de 600 mil dôlares livres 
de impostos o o Vice-Presidente Dick Cheney cerca de 
326 mil dôlares sem pagar um centavo à carga fiscal. 

Mas estes cortes têm sido vendidos ao pûblico 
americano pelo présidente nâo sô como medidas es- 
senciais para movimentar uma recuperaçâo na econo- 
mia, mas também como uma medida justa, porque, se- 
gundo o chefe do executivo, as multinacionais ameri- 
canas sâo “vftimas” de imposto duplo: pagam impos- 
tos sobre os lucros e pagam impostos através dos 
dividendos que sâo compensados aos accionistas. 

O que o présidente esqueceu-se de dizer é que 
mais de metade dos lucros das 
multinacionais nâo foram sujeitos 
a impostos nos ùltimos anos, po- 
dendo utilizar-se como exemplo a 
companhia do jâ referido respon- 
sâvel pela pasta do tesouro, John 
Snow, cuja multinacional CSX, hâ 
quatro anos que nâo paga nem um 
cêntimo de imposto federal, en- 
quanto que nesse mesmo pen'odo arrecadou cerca de 
934 milhôes de dôlares em lucro. Aliâs, recebeu subsi- 
dies governamentais no valor de 164 milhôes de dôla- 
res. 

Hâ ainda a dizer, sem tentar tapar-se o sol corn a 
peneira, como esta administraçâo o tem feito, sucessi- 
vamente, que as poupanças nos impostos em dividen- 
dos pertencentes ao cidadâo comum serâo minimas, jâ 
que grande parte desses dividendos acabam por ser 
investidos em pianos de reformas. Aliâs, o imposto do 
govemo federal arrecadado às multinacionais nos Es- 
tados Unidos nâo ultrapassa 1,5% do PIB, ou seja, 
muito menos do que em qualquer outro pais industrial 
e democrâtico, corn excepçâo da Islândia. 

Mas o présidente insiste na mesma tecla, e viaja 
de estado em estado recalcando, veementemente, que 
os cortes nos impostos dos cidadâos mais ricos sâo 
medidas fundamentais para estimular a economia. Dir- 
se-â que os dados histôricos verificam precisamente 
o contrârio. É que durante a década de 1980, quando 
Ronald Reagan cortou, drasticamente, nos impostos 
dos mais favorecidos, a economia nâo melhorou sig- 
nificativamente. Entretanto na década de 1990, corn as 
reduçôes no défice de Bill Clinton a economia teve 
outro crescimento. 

Mas hâ mais por detrâs da cortina. O piano de 
Bush nâo é sô cortar nos impostos, e dar uma prenda 
às elites que financiaram a sua campanha, hâ que criar 
grandes défices e depois, fazer o que a extrema direita 
do Christian Coalition hâ vinte anos deseja realizar: o 
desmantelamento de todo e qualquer apoio social que 
ainda reste no pais. Mas, esta também é uma medida 
para controlar as finanças dos prôprios estados, tor- 
nando-os reféns do sistema nacional. Uma vasta per- 
centagem dos governos estaduais estâ a viver corn 
défices exorbitantes, muitos oscilando os 70 biliôes 
de dôlares. Sem o apoio do governo federal, muitos 
estados terâo de começar a reduzir no numéro de fun- 
cionârios e a cortar em programas da saüde pûblica e 
do ensino. 

Enquanto que os estados aumentam os sens im- 
postos, sâo os grupos menos favorecidos, que pagam 
mais. É que segundo os dados do Instituto de Polftica 
Econômica, o segmenta mais rico da sociedade paga 
cerca de 5,2% dos impostos que sâo tributados pelos 
governos estaduais, as famflias da classe média cerca 
de 9,2%, e as famflias da classe baixa acabam por pa- 
gar a maior fatia: 11,4%. 

Perguntar-se-â, quai serâ o efeito das propostas 
fiscais e do orçamento gérai do estado da administra- 
çâo de George W. Bush? Infelizmente, reduz-se a me- 
didas em que o governo americano entregarâ, de ban- 
deja, milhôes de dôlares aos elementos mais favoreci- 
dos da sociedade, cortar, terminantemente, todos os 
programas sociais destinados aos menos favorecidos 
e criar um sistema fiscal ainda mais injusto, corn os 
estados a imporem impostos regressivos para recupe- 
rarem o dinheiro que jamais virâ do governo federal. 
Isto para além dos défices no orçamento, que serâo, 
infalivelmente, a praga que esta administraçâo legarâ 
ao pafs e aos sucessivos governos. É uma 
redistribuiçâo total dos recursos da naçâo para os 
bolsos dos mais ricos em detrimento da classe traba- 
Ihadora. 

Poder-se-â dizer que isto nâo é nada mau para 
um présidente que, segundo dizem os entendidos, nâo 
tem uma agenda doméstica. Imaginem se a tivesse? 

Califôrnia, Maio de 2003 

Ora toma! 
Por Nuno Ferreira 

Sol Português 

Pela primeira vez desde que 
escrevo crônicas — entre as que 
publico e as que destruo — esta é 
a primeira vez que começo pelo tf- 
tulo, que habitualmente fica para o 
fim, quando as ideias jâ estâo passadas da cabeça para 
o papel. 

Este “Ora Toma!” enquadra-se, no meu ponto de 
vista, naquela que foi mais uma aventura, ou lâ o que 
queiram chamar, da Justiça portuguesa. Estou a falar 
daFelgueiras... aFâtima! 

A imagem que guardo, corn carinho, da Fâtima 
(que saudades...) é a de alguém profundamente irri- 
tante, que nâo deixa mais ninguém falar, que nâo res- 
ponde às perguntas dos jornalistas e que tem um pen- 
teado que jâ nâo se usa nem no sftio para onde ela 
fugiu. 

A senhora, corn a coragem que se lhe reconhece, 
viu-se apertada e decidiu “dar de frosques”, para se 
pôr à fresca, num sftio melhor, porque aqui, em Portu- 
gal, sâo todos uns aldrabôes... — mas que gente^mâ 
que nôs somos, entâo andâvamos a perseguir a Fâti- 
ma? Ela que, corn a sua humildade e dedicaçâo, fez 
progredir aquela terra corn quem compartilha o nome. 
Entâo mas faz algum sentido acusarem uma pessoa 
como a Dra. de fazer uso de um saco azul? Alguém viu 
o saco? Era azul? Nâo séria verde? Amarelo? Estas 
calùnias... 

O que a Dra. Fâtima Felgueiras fez, muitos dese- 
jam poder fazer: fugir desta selva que se chama Portu- 
gal, onde a justiça é lenta, de seriedade duvidosa, e as 
forças policiais nâo nos transmitem o sentimento de 
segurança que deviam e fecham os olhos quando os 
deviam abrir! A culpa de quem é? Do sistema... A Dra. 
Fâtima Felgueiras é uma vftima do sistema porque, se 
ele funcionasse bem, tinha perspectivado a hipôtese 
de fuga e tornado as medidas mais adequadas, evitan- 
do o sofrimento - imagino — colossal, pelo quai a ex- 
edil estâ certamente a passar. 

Agora, lâ estâ ela a banhos, provavelmente no 
Brasil, com a caipirinha numa mâo e um exemplar da 
colecçâo “Os Maiores Julgamentos de Sempre” na 
outra. Quanta aos tribunals da nossa Santa Terrinha... 
vâ, preocupem-se jâ corn o prôximo processo que estâ 
empilhado no lado direito da secretâria, porque este... 
bem, este jâ era! 

Assim, todos nos sentimos muito mais descan- 
sados. Todos ficâmos a saber — se ainda nâo sabfa- 
mos — que neste pafs sô é julgado quem nâo tem di- 
nheiro para fugir para o Brasil ou outro pafs qualquer. 
Por via das dûvidas, mais vale abrir uma conta pou- 
pança e ir salvando uns trocos. Talvez, quem sabe, os 
bancos se lembrem de criar qualquer coisa do género 
P.P.F.J. - Piano Poupança Fuga à Justiça, onde o cli- 
ente escolhe o destino da fuga, corn a garantia de pas- 
sagem de aviâo para a cidade escolhida em caso de 
acusaçâo judicial, a troco de um pagamento mensal de 
uma quantia a pstabelecer. 

Queriam julgamento? Ora toma! 
solitoes @ hotmail, corn 

New Image 
Hair Design 

Natalie eipera 
por il no novo 

lalâo New Image 
eonvida-o(a)a 

viiitâ-la m mai 
modernai 

initalaçôei no 
<|6<| College Street 

• Cortar 
• Pintar 
• Madeixai 
• Permanente! 
•Etc. 
Dmcabeleireiro 
moderno a preços 
econômico! 

Telef.: 416 850-2929 • Telem.: 416 910-4153 
969 College Street - Toronto, ON M6H 1A6 
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Batatas dos Temporals Coelho corn abôbora 
Ingredientes: 
I quilo de batatinhas 
S al 
I decilitro de azeite 
1 cebola 
I dente de alho 
I folha de louro 
Pimenta 
Colorau 

Confecçâo: Coza as batatinhas, corn casca, em âgua temperada corn sal. Pele as 
batatas e corte-as em lasquinhas. 

Entretanto, aqueça o azeite e adicione a cebola e o dente de alho, descascados 
e picados, e a folha de louro. Tempere corn sal, pimenta e colorau e deixe refogar até a 
cebola estar loura. Junte um pouco de âgua, tape o tacho e deixe fervilhar em lume 
brando durante cerca de 5 minutes. Adicione as lascas de batata e cozinhe durante 
mais 10 minutes, mantendo o tacho tapado. 

Retire a folha de louro e sirva as batatas bem quentes, como acompanhamento 
de morcela assada, pastéis de bacalhau ou carne de porco frita. 

-S.S. 

Ingredientes: 
1 coelho 

, 2 dentes de alho 
1 ramo de tomilho 
1 folha de louro 
3 dl de vinho branco 
1 molho de grelos 
1 dl de azeite 
200 gr de cogumelos laminados 
400 gr de abôbora 
sal e pimenta q.b. 

Preparaçâo: Comece por partir o coelho em pedaços, tempere-o corn sal e pimen- 
ta a seu gosto, adicione os alhôs laminados, tomilho e louro. Refresque corn o vinho 
branco e deixe marinar por cerca de 30 minutes. 

Entretanto coza os grelos em âgua temperada corn sal. Leve o azeite ao lume num 
tacho e quando estiver bem quente junte o coelho. Deixe fritar bem e refresque com o 
liquide da marinada. Adicione os cogumelos e a abôbora, tape e deixe estufar por 
cerca de 20 minutes. Rectifique os temperos e sirva acompanhado corn os grelos 
cozidos. 

- Maria Silveira 

Bolachinhas Escocesas 
Ingredientes: 
250 gramas de margarina 
125 gramas de açücar 
350 gramas de farinha 
Sal 

Confecçâo: Trabalhe a margarina em areia corn o açücar. Junte a farinha peneira- 
da, a pouco e pouco, amassando até obtcr uma massa ligada. 

Sobre a superficie enfarinhada estenda a massa, corn o rolo, numa plaça corn a 
espessura de 5 mm. Corte as bolachinhas corn um corta bolachas de 4 cm de diâmetro 
e coloque-as sobre um tabuleiro previamente untado corn margarina. Junte as aparas 
de massa, e volte a amassar e a estender corn o rolo, corte mais bolachinhas e repita as 
operaçôes até esgotar a massa. 

Marque a superficie das bolachinhas corn as costas de um garfo de modo a 
format um quadriculado e leve a cozer em fomo moderado, durante cerca de 20 minutes. 

Retire as bolachinhas do tabuleiro cuidadosamente e polvilhe-as corn açücar. 
Depois de frias guarde-as em caixas herméticas. 

Peito de peru no tacho 

United Group Travel & Can-ar Coach Service 

EXCURSÔES NO CüNADA E EUÜ 

• MONTREAL E QUÉBEC CITY - 27 a 30 
de Junho. Hotel de 3 estrelas eom piscina. 
Inclui autocarro, hotel, ncaueno-almoco^üKx 
Casai; $375. 4 pessoas: $170/pessoa. 

• GRANDES FESTAS DO DIV. ESPIRIT^ 
SANTO - Fall River, EUA - Partida S^-feira, 
21 de Agosto, regresso no Domingo, dia 24. 
Preço: SlOO/pessoa Hotel Days Inn - Preço 
por noite; US$97/casal. Inclui pequeno- 
almoço continental e piscina. 

• VIAGENS GRÂTIS COM BUFÉ: 

- CASINO RAMA - Todos os dom. e 3“-feiras 
* Sô para maiores de 19 anos. 

Antocarros de Luxo corn casas de banho e televisores 
Temos autocarros de l.uxo 
a preços flexiveis. Confücte; 

Can-ar 

1-800-387-7097 
Tl( {) 4 500092.v> 

Para estas e outras excursôes 
Contacte: 

Grupo Unido 

S.S. 

416 652-0834 

Ingredientes: 
1 peito de peru corn cerca de 1 kg 
6 tiras de bacon 
Sal e pimenta q.b. 
3 colheres de sopa de mostarda 
1 laranja 
80 gramas de margarina 
3 cebolas 
2 cenouras 
1 decilitro de vinho branco 
500 gramas de ervilhas 
1 pé de ho rte là 

Confecçâo: Faça 6 golpes a todo o comprimento do peito de peru corn intervalos 
regulates e cerca de 3 cm de profundidade. Introduza ai as tirinhas de bacon e ate, 
bem apertado, em forma de paio. Tempere corn sal e pimenta, moida grosseiramente, e 
barre corn a mostarda. Regue corn o sumo da laranja e deixe marinar durante algumas 
horas. Aloure a carne de todos os lados, num tacho, corn a margarina. Junte as 
cebolas descascadas e cortadas em gomos finos e as cenouras em palitos. 

Regue corn o vinho 

Cimerman R.E. Ltd. 

José / M. Luisa Vieira 
Représentantes de Vendas 

416 520-7136 

Se pensa COMPRAR ou VENDER 
casa contacte o casai VIEIRA 

Tel.: 416 520-7136 
Oferecemos um sen/iço bom, 

ràpido e experiente desde 1972. 
Verà como faz a escolha certa! 

Représentantes de Vendas 

CASAABERTAAO PÙBLICO: 

307 Boon Avenue ■ Toronto 

Sâbado. dia 3 de Maio da 1 às 3 da tarde. Bungalow despegado corn garagem. Junto 
à Dufferin e Rogers. Contacte JOSÉ ou M. LUISA VIEIRA, 416 520-7136 

DUFFERIN E ROGERS • $229.900.00: Casa de 2 pisos, despegada, corn cave acabada e garagem 

dupla. Telefone jâ para JOSÉ ou M. LUISA VIBRA, 416 520-7136 
DUFFERIN E ROGERS: Linda casa renovada, de 2 pisos, despegada. Apenas $239,900.00. Tem 

garagem dupla corn poucos anos. Contacte JOSÉ ou M. LUISA VIEIRA, 416 520-7136 
UNDO BUNGALOW JUNTO À ROGERS - $259,900.00: Tem varanda nova, 2 quartos de cama, sala, 

casa de jantar e cozinha, châo novo em madeira de carvalho, cerâmica na cozinha e cave acabada corn 

saida privada. Contacte JOSÉ ou M. LUISA VIBRA, 416 520-7136 
BUNGALOW DESPEGADO ■ ST. CLAIR E CALEDONIA. $259.900.00: Despegado, corn driveway 

privado e garagem. Tem 3 quartos de cama, cave acabada corn cozinha e casa de banho e saida 

privada. Contacte hoje mesmo JOSÉ ou M. LUISA VIBRA, 416 520-7136 

branco, tape o tacho e dei- 
xe estufar suavemente du- 
rante cerca de 40 minutes, 
virando a carne de vez em 
quando. 

Adicione as ervilhas 
descascadas e a hortelâ, 
rectifique o sal e a pimenta 
e deixe cozer, tapado, até as 
ervilhas e a carne estarem 
tenras. Se for necessârio 
adicione um pouco de âgua. 

- M. Martins. 
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Pensamento 
I da Semana: 
1 “As pessoas pedem criti- 
I cas, mas o que realmente 
I esperam é serem louva- 
I das” - Somerset Maugham 

(1874-1965) - escritor britâ- 

v: nico. 
J 

BCameiPQ^TQuro 
SM Sl/3a20/4 IBIm 21/4 0 21/5 
Semana de renovaçào da energia 
mental, fi'sica e espiritual. Vai 
passar esta semana por experiên- 
cias muito marcantes corn a pes- 
soa que ama. O seu cristal pro- 
tector - Turquesa: Ajuda na luta 
contra a mâ sorte favorece a pros- 
peridade, alegria e a felicidade. 
Mensagem especial; Nâo permi- 
ta que a mâgoa a/o perturb. 

Nunca deve ignorar a sua in- 
tuiçào. Aprenda a lidar corn o 
inesperado, se o fizer, vai co- 
nhecer uma nova faceta da sua 
personalidade. O seu cristal 
protector - Ametista: Ajuda a 
acalmar a agressividade e a 
côlera. Mensagem especial: 
Ouça a V07. silenciosa de Deus. 

eos Virgem 
24/8 o 23/8 

Nada surge na sua vida se nâo 
parar de sonhar e começar a actu- 
ar positivamente. Instabilidade é 
a palavra que melhor define todo 
o seu temperamento durante esta 
semana. O seu cristal protector - 
Cornalina: Ajuda a atrair a boa 
sorte e a desenvolver o bem-estar 
e a protecçâo. A aima nâo tem ida- 
de ela jâ mais envelhece. 

Boas noticias vâo ser-lhe da- 
das por um amigo ou familiar. 
O seu quotidiano vai estar 
numa intensa agitaçâo, apro- 
veite. O seu cristal protector 
- Crisôlito: Ajuda na cura de 
afecçôes cardtacas e vasculares. 
Mensagem especial: Confie mais 
no seu poder de seduçâo. 

Estâ em vista uma mudança bas- 
tante positiva na sua vida. Duran- 
te a semana um familiar ou amigo 
vai precisar do seu apoio. Cristal 
protector - Safira: Ajuda no trata- 
mento de neuroses e nos problè- 
mes psicolôgicos, a desenvolver as 
boas relaçôes e a reforçar a amiza- 
de. Deixe que a juventude do seu es- 
pirito irradie através do seu corpo. 

Pode simbolizar falta de ori- 
entaçâo e ignorâneia. Nesta 
semana a sua consciência, estâ 
profundamente centrada no 
seu interior. O seu cristal pro 
tector - Agata: Ajuda na luta 
contra os inimigos fisicos e 
psi'quicos. Mensagem especi 
al; À vitôria sobre si mesmo é 
a mais diffcil. 

Adopter métodos e ideias de ter- 
ceiros pode leva-la(o) à ruina fi- 
nanceira. Vai estar esta semana 
muito dedicado ao trabalho. O seu 
Cristal Protector - Esmeralda; Aju- 
da no tratamento de problèmes in- 
testinais, reumatismo e opressôes 
torâcicas. Mensagem especial 
Deus estâ em toda a parte ao mes- 
mo tempo. 

24/10 o 22/11 
Aprenda corn os erros que come- 
teu no passado. A ansiedade, impa- 
ciência e intranquilidade, sâo as pa- 
lavras que caracterizam o seu pen- 
samento durante esta semana. O seu 
cristal protector - Berilo: Ajuda a 
prévenir a asma, problèmes de fi- 
gado, nâuseas e côlicas hepâticas. 
Cada um de nôs é responsâvel 
pelos seus actos. 

Peixes 
20/2 a 20/3 

o terreno à sua volta estâ a ser pre- 
parado para algo novo. O seu lado 
social vai estar esta semana em des- 
taque. Esta semana toda a sua vida 
estâ em profunda tranquilidade. O 
seu cristal protects - Jaspe Vame- 
Iho: Ajuda na protecçâo contra ener- 
gjas negalivas, e na realizaçâo pesso- 
al. Nâo se preocupe corn o que pen- 
sam ou dizem a seu respeito. 

Deseja a mudança e um novo ob- 
jectivo na sua vida. Esta semana 
vai estar mais virado para a vida 
corn os seus amigos. O seu cristal 
protector - Rubi: Ajuda no com- 
bate ao stress, à depressâo, timi- 
dez e à falta de confiança em si 
prôprio. Mensagem especial: O 
amor aproxima as criaturas e soli- 
difica as amizades. 

Uma bem sucedida mudança na sua 
vida profissional pode ocorrer esta 
semana. Sente que a sua vida pro- 
fissional estâ bastante equilibrada, 
e voeê mais perfeccionista do que 
nunca. O seu cristal protector - Ônix: 
Ajuda a aliviar as opressôes torâcicas 
e afecçôes dos pulmôes. Vitorioso nâo 
é aquele que vence os outros, mas 
aquele que se vence a si mesmo. 

Esforços do passado dâo-lhe agora 
recompensas no présenté. O roman- 
ce e o amor sâo reis da sua vida esta 
semana. Esta é a melhor qxxa para 
analisar a sua relaçâo corn os outros. 
O seu cristal protector - Topâzio: 
Ajuda na luta contra as insônias, a 
desenvolver o poder de concentra- 
çâoedememôria Sôoamorécapaz 
de vencer as barreiras da sepaiaçâo. 
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Il Marcha do Tempo 
jj Por Mario Simôes 
Il Sol Português 
11 
Il Debrucei-me sobre ontem. 
Il Na varanda do passado; 
Il No desfile que a vida tem, 
Il Tanto que passou a meu lado!... 

Il 
Il Olhei a parte baixa, “o fundo” 
Il Tudo era infimo, "diminuto” 
Il Mas ao partir para outro mundo, 
I O passado era cruel e brutal... 

~\r' 
Emigrante! 

Chegaste! 
Distante, altiva, forte, destemida; 
a capa corn que envolves tua vida, 
trazendo ideias de aqui assentar 

praça. 

E a mim... 

Apariçôes de Nossa Senhora 
Por Américo Fiâes 

Sol Português 

1 Jacinta e Francisco andavam 
Corn Lûcia guardando o g ado, 
Surpresos e atônicos ficaram, 
Ao verem. Celeste visâo, ao lado. 

2 Donde vindes, Senhora linda? 
Que mensagem trazeis à terra? 
Corn doce voz respondeu: 
Que os homens acabem a guerra. 

15 Filha minha, muito querida. 
Que Me tens tanto amor assim: 
Eu te prometo, agora mesmo, 
Um lugar bem junto a Mim. 

16 Jacinta, minha amiguinha, 
O Santa e tâo Terna Mae 
Diz-Me se ela comigo, 
Irâ para o céu também... 

Que fiquei câ... perdida na saudade... 
(nâo compartilho da tua verdade), 

tens o condâo de me deixar sem graça. 

Voltaste! 
Corn a cabeça cheia d’outros ares, 

e atitudes algo singulares, 
trazes como bagagem ‘estimaçâo’. 

E eu... 
Que te aguardava cheia d’esperança... 

de repente, perdi a confiança. 
No meu lugar, em ti, havia um câo. 

Lembrei-me: 
Da esperança, enfim, depositada 

naquela companhia inusitada 
que a gente sempre anseia ao nosso lado; 

Entâo, 
Eu reparei que a vida te afastou. 

Aquele amor que eu sempre dei e dou 
aos animais, também tinhas herdado. 

Revi-te! 
Imaginei-te quando eras bébé. 

Nâo te dei de mamar, por minha fé, 
juro nâo ser culpada dessa hora. 

Mas, hoje... 
Penso que o biberâo, teve o defeito 
de te manter afastada do meu peito. 

Repercutiu-se, pela vida fora (!) 

Il 

Sobre ontem, voltei a ser criança; 
Estive corn os mortos, a minha gente 
Comi na casa da vizinhança, 
Meu Deus como me senti contente!... 

Ontem, sobre a varanda, 
Fiz uma ponte para o passado; 
Voltei atràs “à outra banda" 
Estava tudo “ali" ali, a meu lado. 

!r^ 

18/02/2002 
Laura B. Martins 

laurahmartins@netvisao.pt 
Soc. Port. Autores n.° 20958 

Bêla e tào bonita I 

Por Hélio Bernardo Lopes 
Sol Português 

De si sobrevinha tào vasta elegância: 
era corporal, sem düvida, 
mas, nos modos, por igual. 
Sensual e saborosa, 
de si nos tomava a intima atençâo. 

Mas algo, porém, falava 
sem palavra que se ouvisse: 
de seus olhos se nos dava 
uma dor là bem do fundo 
que a nos chegava 
corn 0 som belo de um outro mundo. 

Ali estava a elegância tâo bêla, 
tâo ansiada e tâo bonita, 
dando vida a um sonho de arquetipico, 
que décadas tantas se fizera de esperado; 
corn nos dois 
e um tâo belo amor, 
nascia assim, 
de tâo inesperado, 
0 mais belo trîptico. 

Quando a ausência 
ésaudade 

Por Manuel Bernardo Silva 
Sol Português 

Mâe, 
Eu sei 
Que triste ficaste 
Quando partindo 
Um breve adeus te dei. 
Sei que por mim choraste 
E a Deus pedindo 
Em silêncio oraste 
Para que seja meu sonho Undo. 
Em minha ausência 
Nâo quero que chores 
Nem que seja teu mundo triste. 
Quero que me adores 
E que sorrias 
Como sempre sorriste. 
Sei 
Que tâo longe estou 
E que entre nos existe a saudade 
Mas a vida ainda nâo acabou 
E um dia hei-de voltar 
Porque te amo de verdade 
E de novo te quero abraçar 
Pra meu coraçâo acalmar 
Desta ânsia 
Que nele ficou. 

I  

Oraçâo a Santa 
Clara 

Oh! Santa Clara que seguiste a Cristo corn tua 

vida de pobreza e oraçâo, faz que entregan- 

do-nos confiantes à providência do Pai Ce- 

leste, no inteiro abandono, aceitemos sere- 

namente Sua Divina vontade. Santa Clara, 
bêla a formosa, iluminai meus caminhos para 
gloria, vitoria, livra-me dos meus inimigos e 

dos meus problemas. Peço a Santa Clara para 

que eu possa resolver os meus problemas. 
Amen. Rezar esta oraçâo, mais nove “Avé- 
Marias”, durante nove dias corn uma vela 
acesa na mâo, no lîltimo dia deixar queimar. 

Fazer très pedidos: um de négocies e dois 

impossiveis. Serâo atendidos mesmo que 

nâo tenha fé. PubUcar no nono dia. Agradeço 

pela graça recebida. J.O. 

Oraçâo ao Divino Espirito Santo 
o Divino Espirito Santo ! Vos que esclareceis tudo, que iluminais 
todos os meus caminhos para que eu possa atingir a felicidade; 
Vos que me concedeis o sublime dom de perdoar e esquecer as 
ofensas e até o mal que me têm feito. A vos que estais comigo 
em todos os instantes, eu quero humildemente agradecer por tudo 
o que tenho e que sou e confirmar uma vez mais a minha intençâo 
de nunca me afastar de vos, por maiores que sejam a ilusào, ou 
as tentaçôes materials, com a esperança de um dia merecer e 
poder juntar-me a Vos e a todos os meus irmâos, na perpétua 
gloria e paz. Amém. Obrigado mais uma vez. (Rezar um Pai Nosso 
e uma Avé-Maria.) Obrigado p>ela graça recebida. ( A pessoa deverâ 
rezar estaoraçâo portrês dias seguidos, sem dizero pedido. Dentro 
de très dias sera alcançada a graça, por mais dificil que seja. 
Publicar a oraçâo assim que reéeber a graça.)/. O. 

Oraçao 
dos Aflitos 

Aflita se viu a Virgem aos pés 
da Cruz. Aflita me vejo eu, 
valei-me mâe de Jesus. Confie 
em Deus corn todas as minhas 
forças, por isso, peço que abra 
os meus caminhos conceden- 
do-me a graça que tanto desejo 
(f aça o pedido e por mais dificil 
que seja, serâalcançado). Reze 
até que a graça seja conseguida 
e publique no jornal. Agradeci- 
mento.y.O. 

3 Venho do Céu, 
Para cumprir um mandata de Deus: 
Porque os homens andam mui longe, 
Das leis e dos caminhos Seus. 

4 Que quereis de nôs, Senhora? 
Que mensagem nos vens dar? 
Tâo pequenos que somos ainda, 
Quem nos vai acreditar? ' 

5 Um milagre Vos pedimos. 
Para o povo acreditar. 
E muito Amor de Jesus, 
Para, no mundo, podermos espalhar. 

6 Prometo que no proximo Outubro, 
Milagre, aqui, se vai dar; 
Direi entâo quem Eu Sou, 
Para, assim, ninguém duvidar. 

7 Senhora do Céu, que me queres? 
Ai Tuas ordens, estou eu; 
Mas desejo, Senhora, saber. 
Se um dia irei também para o céu. 

8 Brilhante, mais que o Sol; 
De branco, toda vestida; 
Senhora de beleza mais linda, 
Nunca vi na minha vida. 

9 A orla de Seus vestidos, dourada; 
Rainha, do céu, parecida; 
Na terra parecida corn nada. 
Mas sim corn o autor da vida. 

10 Seu rosto, irradiando luz. 
Mais belo que a mais linda rosa, 
Mâe, por certo, de Jesus, 
Das mulheres, a mais ditosa. 

11 Sobre os ramos de uma azinheira, 
Quem poderia acreditar? 
Que Senhora importante assim. 
Nos pudesse, dai saudar. 

12 S6 poderia um milagre confirmai 
A autêntica apariçâo. 
Pois em ditos de crianças nâo creriam 
Delas séria pura imaginaçâo. 

13 Nos diz Senhora, quem És 
Donde vens corn toda a verdade: 
Meu coraçâo, s6 em ver-Vos, se sente 
Em verdadeira felicidade. 

14 Que quereis ou espérais de mim 
Que vos possa tanto agradar? 
Como os apôstolos de Jesus, no Tabor. 
Ai que bom séria convosco ficar! 

17 O céu é para os puros; 
Lâ terâo felicidade. 
Jacinta, feliz serâ também, 
Por toda a eternidade. 

18 Ô quanta alegria jâ sinto 
E quanta felicidade, Deus Meu 
Mas dizei-me, Senhora também. 
Se 0 Francisco, vai também, para o céu. 

19 Francisco é bom menino, 
Desde bébé e do berço, 
Porém, antes de ir para o céu, 
Terâ de rezar muito o terço. 

20 Sim, tu e eles ireis para o céu 
Mas, lâ, quero todos os homens também. 
Filhos de Deus Pai, Criador. 
E Meus, pois de todos Sou Mâe. 

21 Agora, ao sim confirmado 
Que para o céu com eles, ela iria, 
O coraçâo dessa jovem, tâo pura, 
Rejubilava de tanta alegria. 

22 A Jacinta e Francisco, em breve, 
Meu Filho os irâ levar. 
Porém, filhinha, tu vais, 
Na terra, mais algum tempo ficar. 

23 Mâezinha, aceito o que dizes. 
Se é o Teu e o de Jesus querer. 
Mas quantas saudades, Meu Deus, 
De Ti e de meus priminhos vou ter. 

24 Leva-me, Mâezinha, leva-me. 
Manda, depressa, esse dia; 
Para junto de Ti e de teu Filho, 
Concede-me essa alegria. 

25 Filhinhos, rezai, sem cessar, 
Muitos terços pelos pecadores; 
Ao Meu Filho, Bem Amado, 
Que por eles sofreu tantas dores. 

26 E esta a mensagem, Filhinhos, 
Que do Céu vos trago, afinal 
Que os homens se emendem e corrijam 
E se livrem de todas as forças do mal. 

27 Agora, voz suave. Delà escutam: 
Que do Céu viajem fazia, 
A Eles, pros homens do mundo. 
Importante recado confia. 

28 Por seis meses consecutivos vos peço 
Que venhais, aqui, para Me ver 
Em Outubro, a ultima de seis, 
Milagre, verâo muitos, para crerem. 

I  

Oraçâo à Nossa 
Querida Mâe 

Nossa Senhora Aparecida, que- 
rida mâe, Nossa Senhora 
Aparecida, Vos que amais e 
guardais todos os dias. Vos 
que sois a mais bêla das Mâes, 
a quem eu amo de todo o cora- 
çâo, Vos peço mais uma vez 
que me ajudeis a alcançar esta 
graça por mais dura que ela seja 
(fazer o pedido). Sei que Vos 
me ajudareis, me acom- 
panhareis até à hora da minha 
morte. Amém. Rezar um Pai- 
Nosso e 3 Ave-Marias. Fazer 
esta oraçâo 3 dias seguidos e 
alcançarâ a graça, por mais di- 
ficil que seja. Mandar publi- 
car. Caso extremo, fazer a ora- 
çâo em 3 horas. Agradeço a 
Nossa Senhora Aparecida por 
esta graça. M.G. 

ORAÇAO AO ANJO DA GUARDA 
Num lugar mais alto que a sua cabeça, acender 3 vêlas brancas, 
num prato corn âgua e açûcar, para os seus 3 anjos protectores 
(Gabriel, Rafael e Miguel) e fazer o pedido. Em 3 dias seguidos, 
voeê alcançarâ a graça. Mande publicar ao 3" dia e observe o que 
lhe vai acontecer ao 4° dia. Peço desculpa pelo atraso. M.C. 

No vena Infalivel 
Ao Divino Espirito Santo, ao Menino Jesus e Sua Santissima 
Mâe e Santo Antônio. Oh ! Jesus que disseste: Pede e rece- 
berâs, procura e acharâs, bate e a porta se abrirâ. Por 
intermédio de Maria, Vossa Mâe Santissima, eu bato, procu- 
re e vos rogo que minha prece seja atendida. (Menciona-se 
o pedido); Oh! Jesus que disseste: Tudo o quepedires ao Pai 
em Meu Nome Ele atenderâ. Corn Maria, Vossa Santa Mâe, 

humildemente rogo ao Pai, em Vosso nome, que minha prece 
sejaouvida. (Menciona-se o pedido). Oh! Jesus que disseste: 
0 céu e a terra passarâo mas a minha palavra nâo passarâ. 
Corn Maria, Vossa Mâe Bendita, eu confie que a minha 
oraçâo seja ouvida. (Menciona-se o pedido). Rezar 3 Avé- 
Marias e uma Salvé Rainha. Em casos urgentes esta novena 
deverâ ser feita em 9 horas seguidas. Publicar a Oraçâo assim 
que receber a graça. Agradecimento pela graça recebida. M.C. 



Com O Sol no Coraçâo 
Por Joseph SSo Bras 

Sol Português 

Pergunta: Recebi uma carta de um namorado meu de hâ 
tempos em que me dizia que me amava, que queria restabele- 
cer a relaçâo do passado, que nâo se conseguia esquecer de 
mim, que eu era a mulher da sua vida, etc., etc. Fiquei muitis- 
simo abalada, porque separei-me recentemente do meu mari- 
do e estou numa crise em que me sinto muito mal. Este meu 

antigo namorado nâo é nada bom, nâo so tern problemas, mas pelo que sei, nunca 
conseguiu ser fiel às companheiras na sua vida. Ainda nâo Ihe respondi, porque 
queria falar com o senhor primeiro, embora saiba muito bem o que me vai dizer. 
Uma amiga minha anda em tratamento com o senhor e deu-me muito boas referên- 
cias suas. 

(Este telefonema foi encurtado e traduzido do inglês). 

Kesposta: A minha resposta tern fins somente educativos. Evidentemente que 
séria um acto de suici'dio emocional voltar a uma pessoa destas numa altura em que 
esta senhora se encontra fragilizada, apôs a separaçâo do marido. Aconselhei-a a 
trabalhar no assunlo da separaçâo e a colocar de parte, pelo menos por agora, a 
consideraçâo de voltar a uma relaçâo com um antigo namorado. Se, depois de se 
sentir mais balançada e forte, quiser fazer exactamente isso, a responsabilidade 
serâ inteiramente delà. 

Se lem 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 assina- 
da somente corn as iniciais, a fini de protéger o seu carâcter de absoluto sigilo. 
Nem todas as cartas serâo necessariamente respondidas. As respostas represen- 
tam as opiniôes do autor e como tal, nâo é possivel nem a mim nem ao jornal, 
tomar qualquer responsabilidade das acçôes ou decisôes dos leitores. Para pro- 
blemas de maior complexidade ou de carâcter urgente, telefone para o autor, Joseph 
Sâo Bras, para o numéro (416) 588-2549 e marque uma consulta. 0 autor é um 
psicoterapeuta diplomado pelo "Centre for Training in Psychotherapy", Membro 
Clinico da "Ontario Society of Psychotherapists” e tem um escritôrio em Toronto. 

Deficiências auditivas: 

Aparelhos sinalizadores -1 
Por Dr. Carlos M. Valente 

Nâo hâ dûvida de que hoje em dia os aparelhos auxiliares 
de audiçâo funcionam e fazem aquilo que prometem, ajudando 
as pessoas que ouvem mal a viver melhor. 

Efectivamente, certos dispositivos foram criados para aju- 
dar as pessoas corn perda de audiçâo a “ver” ou “sentir” os 
sons à sua volta, e isso é importante. Precisamos de ouvir os 
sons que nos avisam de perigos, que nos acordam, que nos ajudam a manter o 
contacto corn os outros ou que nos indicam que vamos ter companhia. 

Por vezes, porém, para as pessoas corn perda de ouvido, essa necessidade 
nâo pode ser totalmente satisfeita pelo uso de um aparelho auditive pois estes 
nâo podem restaurar a audiçâo aos seus nlveis normais. 

Os aparelhos auditives amplificam os sons e tornam tudo mais alto, tanto os 
sons associados à fala como os outros rufdos que fazem parte da vida moderna. 
Assim, é possivel que o toque do telefone nâo possa ser escutado por cima do 
som alto do televisor ligado e a campainha da porta pode nâo se ouvir corn o 
barulho da âgua a correr. 

Hoje em dia, um dispositive que funciona como uma “orelha ôptica”, pode 
solucionar o problema. Colocando esta “orelha ôptica” numa tomada e ligando- 
Ihe um candeeiro, uma ventoinha ou um vibrador, permite ao déficiente auditive 
“ver” ou “sentir” os sons produzidos pela campainha, pelo toque do telefone ou 
por alguém a bâter à porta. Uma série de sinais luminosos diferentes indicam à 
pessoa se deve atender o telefone ou ir à porta. 

Aparelhos como o “Watchman Master” podem avisar se ô o telefone que 
estâ a tocar ou o bébé que estâ a chorar. Este tipo de dispositive auxiliar tem um 
microfone e, quando estâ ligado a um candeeiro, converte o som que capta em 
luzes que acendem e apagam. Pode ainda ser usado corn uma ventoinha ou um 
vibrador mas é necessârio um “Watchman Master” diferente para cada som de que 
a pessoa queira ser avisada. 

Continua na proxima ediçâo 

Os leitores interessados em obter mais informaçôes sobre este e outros temas relaci- 
onados corn a perda de audiçâo, poderâo pedir emprestadas uma série de videos em Portu- 
guês da video biblioteca de DenturAid by Design, ou contacte 416-590-9100. 

Pneumonia atipica faz mais mortos em Hong Kong 
As autoridades sani- 

târias de Hong Kong regis- 
taram terça-feira mais sete 
vitimas mortais, incluindo 
uma médica de 35 anos, e 
seis novos casos da 
Si'ndroma Respiratôria Agu- 
da (SRA). 

As novas vftimas 
mortais, très homem e qua- 
tro mulheres, corn idades 
entre os 35 e os 79 anos, fi- 
zeram subir para 225 o total 
de mortos provocados pela 
SRA em Hong Kong, anun- 
ciou o director executivo da 
Autoridade Hospitalar de 
Hong Kong, Liu Shao-haei. 
^ O numéro total de ca- 
sos de infecçâo corn SRA 
desde a eclosâo local do 
surto em meados de Março 
subiu para 1.689. 

A médica falecida ter- 
ça-feira tornou-se a segun- 
da vi'tima mortal da SRA 
entre profissionais de saü- 

de em Hong Kong, depois 
de um enfermeiro de 38 
anos ter sido vitimado pela 
doença, a 26 de Abril. 

A médica. Tse Yuen- 
man, contraiu SRA em 3 de 

Abril quando se encontra- 
va em serviço no hospital 
de Tuen Mun, nos Novos 
Territôrios, junto à frontei- 
ra de Hong Kong corn o 
continente chinés, onde 
estava envolvida no trata- 
mento de doentes 
infectados pela doença 
desde Março. 

O chefe do executivo 
de Hong Kong, Tung Chee- 

hwa, manifestou pesar pela 
morte de Tse Yuen-man 
considerando que “mani- 
festou o mais alto nfvel de 
profissionalismo e coragem 
ao ajudar outras pessoas”. 

“Toda a comunidade 
nâo esquecerâ a sua dedi- 
caçâo”, disse Tung Chee- 
hwa, que tem sido criticado 
por nunca ter visitado o 
pessoal médico na “linha da 
frente” do combate contra 
a SRA. 

À semelhança do en- 
fermeiro de 38 anos. Tse 
Yuen-man deverâ ser sepul- 
tada corn honras oficiais no 
cemitério Gallant Garden, 
reservado àqueles que mor- 
reram ao serviço da comu- 
nidade. 

Entretanto, os numé- 
ros oficiais anunciados ter- 
ça-feira por Liu Shao-haei 
indicam que o numéro total 
de casos de SRA registados 

em Hong Kong inclui 57 
doentes internados em cui- 
dados intensivos, dos 
quais 10 sâo profissionais 
de saùde, e outras 1.090 
pessoas que jâ tiveram alla 
hospitalar depois de recu- 
perarem da infecçâo. 

Um total de 374 doen- 
tes infectados corn SRA 
permanece internado em 
hospitais locais. 

Depois de uma primei- 
ra eclosâo no sul da China 
em Novembre de 2002 e de 
um surto inicial em Feverei- 
ro, a SRA manifestou-se em 
Março em Hong Kong, de 
onde alastrou para o reste 
do mundo. 

A nfvel mundial, a do- 
ença, popularmente deno- 
minada pneumonia atipica, 
jâ fez mais de 500 mortos, 
corn mais de 7.000 casos de 
infecçâo registados em cer- 
ca de 30 pafses. 

Alivio em Toronto 
Jâ se esperava. Toronto, de facto, tem vindo a 

fazer a sua vida normal e outra coisa nâo era de pre- 
ver. A Organizaçâo Mundial de Saûde acaba de reti- 

rar Toronto da lista das 
âreas afectadas pela ain- 
da chamada pneumonia 
atipica. 

O Mayor Mel 
Eastman c os responsâ- 
veis pelo departamento 
da Saude da Câmara 
mostraram-se extrema- 
mente satisfeitos. 

“Estâmes satisfei- 
tos e aliviados corn a de- 
cisâo da OMS agora 
divulgada”, disse o pré- 
sidente da Câmara Mu- 
nicipal de Toronto, para 

quem “Toronto é uma grande cidade mundial, corn um 
enorme espfrito, que se mantém segura e saudâvel, e 
onde se pode trabalhar e viver”. 

Faz agora um mes que o ultimo “provâvel caso” 
de SARS foi diagnosticado em Toronto. 

Foto AFP 
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Telefone jâ e fale corn 

Paula Maciel 

ENVOIVIDO NUM ACIDENTE DE AUTOMOVEI? 

CICLISTA OU PEÂO ATINGIDO POR UM CARRO? 

Obtenha jâ o beneficio MAXIMO. Saiba os seus direitos. 

Descubra aquilo que a sua companhia de Seguros nâo lhe diz! BICICLETA OU PEÔES 

Temos a meihor équipa de profissionais que sabem o que é precise fazer para ganhar! 

RESULTADOS 

'5/\RANT'D0S^ 

Ou voté rotobo dinhoiro, ou enlâo nâo paga! 

Consulta 
Gratis 
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Correspondente do Brasil: 

Enfim, alguma coisa que se aprende durante o sono 
Por Prof. Elias Cima, Psicôlogo Naturalista 

Departamento de Pesquisas da Fundaçâo Cima’s 

Que tal aproveitar o tempo em que estâmes a dor- 
mir para aprender mais alguma coisa? Um outre idioma, 
por exemple? Métodos de aprendizagem de h'nguas du- 
rante o sono — daqueles de dormir corn auscultadores 
nos ouvidos —, andaram na moda nos anos 80. E logo 
cafram em descrédito porque o rufdo nos ouvidos adul- 
tes s6 faz perturbar o sono. Aprender novas palavras 
estrangeiras, que séria bom, nada. 

Mas é possi'vel que os bébés adormecidos apren- 
dam, de facto, alguma coisa corn a conversa dos adultes 
ao redor. Um estudo finlandês publicado na revista 
Nature em Fevereiro de 2002 sugere que o cérebro re- 
cém-nascido aprende a processar os sons da fala ouvi- 
dos pelos bébés, mesmo durante o sono. 

“Sons ouvidos durante o sono” nâo é apenas modo 
de dizer. Ao contrârio do que se afirmou durante muito 
tempo, os sinais dos sentidos continuam a ser levados 
até ao cérebro adormecido e chegam a passar pelos pri- 
meiros ni'veis de processamento mais elementares, que 
nâo requerem consciência ou atençâo. No caso da audi- 
çâo, persiste um processamento bastante bâsico e auto- 
mâtico: é simplesmente uma questâo de neurônios dife- 
rentes responderem a fonemas especi'ficos. 

E responder a fonemas especfficos da fala é algo 
que o cérebro aprende a fazer desde cedo. Alias, é ou- 
vindo os sons da fala que o cérebro aprimora as suas 
habilidades fonéticas mais elementares, conforme o mes- 
mo grupo finlandês mostrou hâ alguns anos atrâs. Os 
recém-nascidos conseguem distinguir entre todos os 
sons possfveis, de todas as h'nguas. Faz sentido, jâ que 
o cérebro do bébé nâo tem como adivinhar quai serâ a 
sua lingua materna. 

Dai em diante, a habilidade de distinguir os sons 
da lingua materna aprimora-se, enquanto que a capaci- 
dade de distinguir entre os sons de linguas estrangeiras 
se perde rapidamente — a nâo ser que eles continuem a 
ser ouvidos, por exemplo, se os pais falam linguas dife- 
rentes em casa. 

Aos seis meses de idade, os bébés estonianos, 
perfeitamente familiarizados corn a sua lingua materna, 
jâ nâo conseguem distinguir entre sons bastante pareci- 
dos do finlandês, uma lingua prôxima. E assim, os japo- 
neses adultos têm dificuldade em separar “r” e “1”, os 
franceses nâo diferenciam entre os nossos “ao” e “âo”... 
e os brasileiros perdem-se entre os vârios sons pareci- 
dos corn “i” do inglês. 

No estudo de 2002, os pesquisadores finlandeses 
testaram as habilidades de 45 recém-nascidos adormeci- 
dos para distinguir entre os sons “y” e “i”. Os testes 
foram feitos numa noite, na manhâ seguinte e depois de 
15 deles terem passado de très a cinco horas de sono 
ouvindo vârios “y”s e “i”s seguidos. A distinçâo feita 
pelo cérebro pode ser detectada no electroencefalograma 
(EEG) se os pesquisadores se valerem de um truque sim- 
ples; o teste do elemento estranho. 

O teste funciona assim: se vârios sons idênticos 
forem ouvidos de seguida, como o tic-tac do relôgio, o 
cérebro habitua-se ao padrâo e apenas aparece uma onda 
muito pequena no EEG em resposta a cada um deles. Se, 
de repente, um som destoar — como um tic subitamente 
mais grave — o cérebro reage corn uma resposta muito 
aumentada. Esta detecçâo do elemento estranho é auto- 
mâtica, independe de atençâo (tanto que continua até 

no cérebro adormecido) — e também funciona se o ele- 
mento estranho for um “i” no meio de vârios “y”s. 

Sem o ‘treino’ nocturno, as respostas no EEG dos 
bébés aos “i”s estranhos eram semelhantes nas duas 
sessôes de registre. Jâ nos bébés ‘treinados’ durante o 
sono, as respostas no EEG aos rares “i”s tornaram-se 
bem maiores na segunda sessâo de registre, apôs o trei- 
no, como se o cérebro tivesse melhorado a sua capacida- 
de de discernir entre “y”s e “i”s. E mais: a distinçâo facili- 
tada entre os dois sons parece especffica para aqueles sons 
ouvidos no ‘treino’, jâ que outres 15 bébés ‘treinados’ 
durante o sono corn “a”s e “e”s nâo mostraram diferença 
a seguir na sua capacidade de distinguir automaticamen- 
te, durante o sono, entre “y”s e “i”s. Além disse, o efeito 
pode ser relativamente duradouro, jâ que ainda era visi- 
vel numa terceira sessâo de registre, na noite seguinte. 

Se os bébés melhoram a distinçâo fonética até a 
dormir, por que é entâo que os adultos nâo aprendem 
linguas estrangeiras durante o sono? Existem pelo me- 
nés duas boas razôes. A primeira é que o cérebro ador- 
mecido nâo consegue fazer o processamento necessârio 
corn os sons da fala para agrupâ-los em palavras, associ- 
ar-lhes significado e guardar tudo na memôria. Nâo con- 
segue e nem poderia, caso contrârio como é possivel 
adormecer se o cérebro insistir em encontrar sentido em 
todos os sons? Aumentar o vocabulârio enquanto se 
dorme é, portante, um sonho impossivel. 

A segunda razâo é que o cérebro adulte pode até 
ouvir e fazer o processamento fonético mais bâsico du- 
rante o sono — mas a essa altura da vida, esperar apren- 
der corn isso jâ é querer demais. A infâneia, época em que 
0 cérebro estava mais apto a ajustar-se aos sons da fala, 
materna ou estrangeira, jâ acabou. Quem aprendeu a ou- 
vir sons de outras linguas durante a infâneia aprendeu; 
quem nâo aprendeu provavelmente terâ dificuldade corn 

esses sons pelo reste da vida. 
Quer isto dizer entâo que os re- 

cém-nascidos conseguem aprender du- 
rante o sono? Sim e nâo. As regiôes 
auditivas aprendem a responder aos sons e pelos vistos, 
fazem-no até durante o sono, sim. Isto é uma grande van- 
tagem para um cérebro que estâ no auge da sua capaci- 
dade de reorganizaçâo em funçâo dos estimulos que re- 
cebe — sobretudo quando as vozes familiares que falam 
a lingua materna estâo sempre por perte. A evoluçâo, 
afinal, nâo previa quartos separados e absolutamente si- 
lenciosos para os bébés dormirem isolados da fala hu- 
mana. 

S6 que isso nâo significa ‘aprender’, no sentido 
usual da palavra. Tornar-se capaz de distinguir sons da 
fala é importante, mas estâ longe de ser a mesma coisa 
que aprender o significado das palavras, as declinaçôes 
do alemâo ou a tabuada de 1 a 100. Para o que normal- 
mente se chama aprendizado é precise atençâo, e para se 
prestar atençâo é precise estar bem acordado. 

O que nâo quer dizer que aquelas oito horas de 
sono nocturno sejam inùteis para os adultos. Muito pelo 
contrârio; hoje sabe-se que elas sâo essenciais para o 
aprendizado — mais exactamente para que o cérebro, (Je 
facto, fixe o que aprendeu ao longo do dia. 

Voeê começa a aprender no curso de inglês e, en- 
quanto dorme, o seu cérebro ignora a fita que estâ debai- 
xo do travesseiro, talvez justamente para poder dar con- 
ta de revisar e passar a limpo as ‘anotaçôes’ que fez du- 
rante o dia. Pensando bem... estâ de bom tamanho, nâo? 

(Fonte: Ciência Hoje). 

A Fundaçâo Cima’s nâo tem fins lucratives e mantém um 
serviço de consultas gratuitas por e-mail: prof@cimas.com.br. 
Home Page: www.cimas.com.br 

Os intestinos e a paz de espirito 
Por Eduardo de Barros 

Sol Português 

Os intestinos permitem a eliminaçâo final das subs- 
tâneias que sâo desnecessârias ao organismo. Pof ana- 
logia, para a pessoa que “retém” na mente coisas do 
passado — resistindo em nâo permitir que outras expe- 
riências e factos novos entrem na sua vida — e que se 
incomoda corn alteraçôes no seu espaço pessoal — o 
inconsciente mostrar-lhe-â, através da prisâo de ventre 
(retençâo nos intestinos), que as coisas velhas devem 
ser eliminadas, tal como na evacuaçâo. 

A infecçâo intestinal é explicada pela medicina tra- 
dicional como o desenvolvimento de virus e bactérias 
capazes de destruir a flora intestinal, provocando da- 
nos ao organismo. Mas, se analisarmos o problema psi- 
cologicamente, entenderemos o porquê da infecçâo in- 
testinal e entraremos num acordo comum. 

Quando o ser humano dévasta a floresta, altera 
todo um processo na Natureza. Isto géra secas, destrôi 
animais e desencadeia mudanças climâticas — tudo de- 
vido à desarmonia do ecossistema. Algo semelhante 
ocorre corn o indivîduo que permite que a harmonia do 
seu sistema orgânico seja destruida através da “devas- 

taçâo” da sua prôpria paz de espiri- 
to - seja através de lembranças 
constantes de ôdios e mâgoas vivi- 
das em situaçôes extremamente de- 
licadas, seja ao permitir que opini- 
ôes alheias firam os seus sentimen- 
tos. 

Como resultado desta situaçào 
psicol(3gica lastimâvel, haverâ uma 
perda do equili'brio e do poder de harmonia natural, al- 
terando todo o sistema nervoso da pessoa afectada, o 
que irâ prejudicar o equili'brio dos intestinos. 

Por isso mesmo, é importante harmonizarmo-nos 
corn a vida e corn tudo o que faz parte delà. Para quem 
sofre de problemas de intestinos, é importante mudar a 
sua maneira de pensar e procurar ver o lado positive 
das situaçôes. Nada neste mundo pode afectâ-lo se 
voeê nâo o permitir. Nâo tenha medo de mudar e encon- 
trar uma nova sai'da para os seus problemas. Muito es- 
pecialmente, nâo retenha na mente situaçôes e circuns- 
tâneias que hâ muito deveria ter eliminado. 

Nota: Este artigo destina-se apenas a informar, nâo 
sendo seu propôsito diagnosticar, prescrever ou substituir 
os conselhos médicos profissionais. 

WWW. finaimage.on.câ 
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Tina Tüoto €[ Çrapfms (905) 459-3628 

Clmica Dental para toda a familia 
"Sorria corn confiança" 

• Consultas à tarde e aos fins-de-semana 
• Tratamentos dentàrios estéticos 
• Branqueamento dos dentes 
• Acesso para cadeiras de rodas 
• Atendimento imediato 

em caso de urgêneia 

r~Dr. Pauh Branco & Associados-^ 

580 College Street 
Toronto, ON M6G 1B3 

Tel: (416) 588-8883 
Fax: (416) 588-5298 

CLINTON 
DENTAL 

Aceitamos 
novos clientes 

Bénéficié dos 
tratamentos 

mais modernos 
e sofisticados 

O 

College St. 

A 
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ALUGA-SE (APART./CASAS/DIVERSOS) I ALUGA-SE (APART./CASAS/DIVERSOS) 

CALEDONIA: aluga-se apartamentos reœntemente renova- 
dos e sossegados, a norte da St. Clair. 1° ANDAR - $800/mês 
e inclui estacionamento. CAVE - $700/mês, corn lavandaria - 
tudo incluîdo. Unidades p/nâo funnadores, mas animais sâo 
bem-vindos. Vago a 1 de Junho. Perlo de escola, parques e TTC. 
ContactarHelen:416-653-5049. 4A25046I 

ALUGA-SE: 2” andar, corn 2 quartos, cozinha corn 
fogâo e frigorifico, e ar condicionado. Na ârea da 
Davenport e Dufferin. Para mais informaçôes contacte 
416-657-7869. 3A2504SI 

QUARTO GRANDE E RENOVADO aluga-se, corn 
cozinha corn fogâo e frigorifico, casa de banho e ar 
condicionado. Ideal para senhora nâo fumadora e sem 
animais. Contactar 416-533-4659. 3A020592 
APARTAMENTO nacave aluga-se, corn entradaprivada 
e perto de transportes püblicos, na ârea de Toronto, para 
um casai ou duas pessoas. Para mais informaçôes contactar 
416-536-6444. 3A020595 

APARTAMENTO privado na cave, entte a Jane e Keele, a 
Norte da Lawrence, aluga-se a 1 ou 2 pessoas responsâveis, 
nâo fumadoras e sem animais. Corn referências. Primeiro e 
ultimo mcsdeenüada. Estacionamento para 1 carro. Tel.: 416- 
249-4712 (depoisdas 16h00). 2BO9OS2: 

APARTAMENTO todo renovado aluga-se, corn 1 
quarto etc., na ârea da Dufferin e St. Clair. Para mais 
informaçôes contacte José da Silva através do 416- 
358-0223. 2B090524 

APARTAMENTO NA CAVE aluga-se, naâreada Queen 
e Lan.sdowne. Para mais informaçôes telefone para 416- 
358-0223 e pergunte por José da Silva. 2B09052; 

APARTAMENTO pequeno aluga-se a 1 pessoa, na ârea 
da Dufferin e Dupont. Para mais informaçôes contacte 
416-532-1135. 3B090527 

ALUGA-SE apartamento privado na cave, na ârea da 
Lansdowne, corn 1 quarto, cozinha, casa de banho e cabo 
T.V. Ideal para pessoas nâo fumadoras e sem animais, de 
prcferência para casai sem filhos ou para homem res- 
pon.sâvcl. Contactar 416-535-2501. 2B090530 
DUFFERIN/ROGERS: apartamentos privados, c/2 quar- 
tos e .sala. Vago. 416-887-5590/416-654-9187. 2BO9053I 

ALUGA-SFl quarto na ârea da Lansdowne e Wallace, 
corn direito a uso de cozinha e casa de banho. Fica perto 
de transportes püblicos. Para mais informaçôes contactar 
905-303-9178. 2B09054: 
APARTAMENTO aluga-se na cave, corn 1 quarto e 
entrada privada, na ârea da Shaw e College. Tudo 
inclui-do. Para obter mais informaçôes telefone atra- 
vés do 416-532-1945. 2B09054; 

APARTAMENTO aluga-.se corn quarto, cozinha, sala 
e casa de banho, na ârea da Runnymede e St. Clair. Para 
mais informaçôes contactar 416-766-0777. 2BO9OS46 

ALUGA-SE apart, no 2" andar todo renovado, c/2 quartos 
e ar condicionado. Na Bloor e Dufferin, para pessoas nâo 
fumadoras e sem animais. Tel.: 416-533-6699. 2B090547 

"FLAT" aluga-se corn 2 quartos, cozinha e casa de 
banho. Ideal para senhora sô. Para mais informaçôes 
contactar 416-658-9192. 2B090548 
APARTAMENTO aluga-se na Bloor e Dufferin, corn 2 
quartos, sala e 2 varandas. Tel.: 416-533-8725. 2BQ90529 
OSSINGTON E DAVENPORT: apartamento aluga-se 
pt)r cima de Iqja, corn quarto, cozinha, sala e casa de 
banho, etc. Contactar 416-658-9905. 2B090536 

"FLAT" privado aluga-se naârea da Dundas e Brock, 
com 2 quartos, sala, cozinha com fogâo e frigorifico 
e casa de banho. Para mais informaçôes contacte 
416-536-3752. IBI60568 

APARTAMENTO "bachelor" muito limpo e sos.segado 
aluga-se, na ârea da Dufferin e Eglinton, corn 1 quarto e 
perto de transportes püblicos. Para pessoas nâo fumado- 
ras e sem animais. Contactar depois das 17h00 para 416- 
781-1461, 2B16056' 

"FLAT" aluga-se corn 3 quartos, cozinha e casa de 
banho. Contactar 416-588-3980. 1B160570 
ALUGA-SE "basement" novo e moderno corn entrada 
privada na zona da Ossington e Dupont, por $750/mcs 
Contactar 416-707-4939. 2B160571 

CASA ALUGA-SE na ârea da Dundas e Dufferin, corn 3 
quartos mais 2 na cave, 1 cozinha c 2 casas de banho. 
Renda mensal de $1,650.00 mais despesas. Para mais 
informaçôes contacte 416-533-6564. 

"FI.,AT" privado para 2 pessoas nâo fumadoras e sem 
animais, aluga-se corn 2 quartos, etc. Para mais informa- 
çôcs contacte 416-516-8598. IBI60573 

DUFFERIN/DUPONT: aluga-se na cave mini "bachelor" 
novo e mobilado a senhora sô, nâo fumadora e sem 
animais. Telefonar à noite para 416-538-7870. 1BI60574 

ALUGA-SE apart, por 6 meses ou por mais tempo, corn 
2 quartos, cozinha, sala-de-cstar e jantar, casa de banho 
e ar condicionado incluîdo. Tem exeelente vista para 
Toronto. E.stâ vago a 1 de Julho. Tel.: 416-593-5353 das 
071i30 - 16h00, perguntar por Sandra Medeiros ou ext. 
380 ou a partir das I6I1OO para 416-826-0488. 1BI60575 

APARTAMENTO privado no "basement" aluga-se corn 
ou sem mobîlias, na ârea da Dufferin e Rogers. Para mais 
informaçôes contactar 416-656-7546. IBI6057( 

"BASEIMENT" aluga-se na Queen e Mclaughlin em 
Brampton, c/entrada privada, 2 quartos, cozinha, sala de 
estar, acesso a lavandaria e estacionamento. Todas as divi- 
sôes sâo grandes. Renda: $850/mês c/despesas incluîdas e 
cabo TV. Contactar Paulo/Cristina: 905-455-6747. 2BI60577 

QUARTO aluga-se. Para mais informaçôes contactar 
416-654-5139. 2BI60578 
APARTAMENTO aluga-se no 1” andar em "bungalow", 
corn quarto, cozinha, casa de banho, sala e estaciona- 
mento. Para mais informaçôes contacte 416-782-5453 
ou 416-878-5513. 1B160579 
APARTAMENTO aluga-se corn 1 quarto de dormir, etc., 
na College e Dufferin. Tel.: 416-536-2728. IBI6058C 

ALUGA-SE aparamento corn 3 quartos, cozinha, casa de 
banho, varanda na frente, em ârea muito sossegada. Ideal 
para 2 pessoas. Para mais informaçôes contactar 416-703- 
2070. 1B160581 

ALUGA-SE quartos mobilados a bom preço, para homens 
nâo fumadores. Contactar 416-537-8472. IBI6058; 

APARTAMENTO no "basement" aluga-se em exce- 
lentes condiçôes, para pessoa sô ou casai nâo fuma- 
dores e sem animais. Telefonar depois das 17h00 
para 416-245-7469. IBISOSS: 

APARTAMENTO aluga-se. Para mais informaçôes 
contactar 416-535-0021. 2BI605S^ 

QUARTOS em boas condiçôes, alugam-se p/homens c/ 
cozinha e casa de banho. Tel.: 416-473-1586. IBI60586 

APARTAMENTO todo renovado aluga-se corn 3 quar- 
tos, sala e cozinha no 1“ e 2° andar, na ârea da Dundas e 
Dufferin, por $l,800.00/mês corn tudo incluîdo e corn 
acesso ao quintal. Para mais informaçôes contactar 
416-873-7857. 2BI60587 

ALUGA-SE apartamento no "basement" corn entrada 
separada, 1 quarto, cozinha, casa de banho e tudo reno- 
vado. Renda: $800.00/mês corn tudo incluîdo, na ârea da 
Dundas e Dufferin, corn acesso ao quintal. Contactar 
416-873-7857. 2BI6058I 

ALUGA-SE 1 “ andar e "basement" privado, todo renova- 
do. Para mais informaçôes contactar em Inglês através do 
416-656-3562. IBI60589 

APARTAMENTO NOVO aluga-se, corn 1 quarto, sala, 
cozinha corn fogâo e frigorifico novos, casa de banho e 
chào em madeira. Na ârea da Davenport e Symington. 
Para mais informaçôes contactar 416-656-5081 ou 416- 
409- 1373. 2B160591 

APART AMENTO aluga-se na ârea da College e Dufferin, 
corn 2 quartos, sala, cozinha com fogâo e frigorifico e casa 
de banho. Contactar 416-516-3445. 2BI6059: 

ALUGA-SE (COMERCIAL) 

ACOMOD AÇÔES para turistas apenas $25/noite em camas 
tipo dormitôrio. Pensâo para viajantes de improvise e 
mtKhileiros. No 2011 Dundas West em frente ao .lacinto's 
Shell Station. Contactar 416-536-8824. 4BI60593 

AMAS/CRECHES 

SENHORA toma conta de crianças, na ârea da Brock 
e Dundas. Para mais informaçôes contactar através 
do 416-539-8684. 2BO90567 

SENHORA corn experiência toma conta de crianças 
cm Brampton, Mississauga ou Toronto, em casa prô- 
pria ou fora. Para mais informaçôes contacte 905- 
794-9631. 4A250467 

TOMA-SE conta de crianças, corn alimentaçâo incluîda 
na ârea da Dufferin e College. Para mais informaçôes 
contactar 416-533-2086. 5B020504 

ESCOLAS/AULAS/CURSOS 

ABC - ESCOLINHA DAS CRIANÇAS: Programa de 
Verâo para Uxlas as idades, das 6:30a.m. às 6:00p.m.. 
Contactar Silvinha: 416-530-0706 ou 905-669-4567. E- 
mail: silvinhasilva@hotmail.com. XR251059 

EXCURSOES/FERIAS 

BRANCO’S EHMI 
EXCURSOES DE AUTOCARRO 

COSTA DO ATLÂNTICO 

Provincias do Canadà 

QUÉBEC CITY - 5 rie Julho - por 15 riias, 
Venha conhecer toda a cosîa do Atlântico até 
Newfoundland e Labrador. Época da lagosia 
grande, das monîanhas de gelo no mar e 
baieras. Visita aos lugares dos Pescadores, 
New Brunswick, PEI, Halifax, Nova Scotia. 
Bons hotéis. Tempo mais favoràvel. Temos 
muito mais surpresas. Faça jâ a sua resenva. 
Jà temos poucos lugares. 
FLÔRIDA-OUTUBRO 

iTICO^Si Reg. N" 50008594 

VANCOUVER - VICTORIA - 26 de Julho a 11 

de Agosto. Por 17 dias. Durante a época de 
muita fruta, lapas, e caranguejos como nos 
Açores. Passaremos por muitas provincias e 
temos muitas surpresas. Faça a sua 
marcaçâo o mais rapidamente possivel pois jà 
tennos poucos lugares. 

FALL RIVER- Agosto. Pestas do Divino 

Espirito Santo. 

KINGSTON ■ MH llhas: 31 de Agosto. Passeio 
de barco e testas do Senhor Santo Cristo. 

PARTIDAS: Igreja do Santissimo Salvador do 
Mundo e Igreja Cristo Rei de Mississauga. 
Toronto, Dundas e Dufferin. Brampton, 
Oakville. 

905 277-2208 

F* O r-ti4^Li ës 
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OPORTUNIDADES/NEGOCIOS 

VENDE-SE negôcio de mercearia, no 1695 Dundas, em 
frente à Igreja Santa Helena. Para mais informaçôes 
contactar 416-534-6221. 1BI60594 

PORTUGAL (CONTIN./AÇOR./MADEIRA) 

ALGARVE - ALBUFEIRA aluga-se vivendapara férias, 
toda equipada. Contactar o 905-303-2506. 9B02050' 
VENDE-SE QUINTINHA nas Caldas da Rainha, c/32 
mil metros ou troca-se por uma casa em Toronto ou 
arredores. Contactar Portugal 011-351-262-842533 
ou Canadâ 705-431-8075. 6A250469 
CASA e APARTAMïlNTO aluga-se em S. Miguel. Per- 
to da praia. Tel: 416-516-2652. XDO5III; 

CASA A VENDA - ALVERCA, PORTUGAL 
Preço: 65.000 contos ou 324.218.63 euros. Para mais 
informaçôes contactar Tony 905-796-3768 ou 
telemovel 905-867-1089. 4BO905SS 

ALGARVE - PRAIA DA ROCHA apartamento novo 
aluga-se. Contactar 416-532-0335. 1BI6059: 

Para qualquer venda ou troca de propriedades, contacte-nos 

UENDE-3E EM PORTUGAL 
PORTO 
Prédio corn 4 apartamentos Tl e 1 
apartamento T2 - 372.900 Euros. 
Edifîcio localiz.ado na cidade do 
Porto, de construçào recente,. a 
poucos metros da Universidade 
dos Lusiadas. Todos os 
apartamentos têm garagem, 
aquecimento de âgua central e 
segurança. Exeelente 
oportunidade para investimento 
corn rendimento. Contacte 
Fernando Martins. 

ALGARVE 
Lagoa - 

Apartamento Tl em condomi'nio - 
125.000 Euros. Apartamento com 1 

quarto de cama, sala de estar, 
cozinha, casa de banho e boa 

varanda. Localizado a minutas a pé 
da praia. Piscina no interior do 

edifîcio. Contacte Fernando Martins. 

Tel: 416 588-2000 • Fax: 416 588-2258 

2000 Dundas Street W. - Toronto 

femandomari<eling@yahoo.com 

Fernando Martins 
Properties irw/estment Consultant 

416 420-7545 
• www.paraisodea/bufeira.pt 

PRECISA-SE (EMPREGADOS) 

SENHORA precisa-se para cozinhar e preparar a comi- 
da cm estabelecimento que serve para fora (take-out) na 
baixa de Toronto. Posiçâo a tempo inteiro, de terça-feira 
a sâbado. De preferêneia corn experiência, mas nâo é 
essencial. Tem de ter cartâo de trabalho vâlido. Contac- 
tar Robert: 416-363-4247. icieosoi 

COMPANHIA DE ARMARIOS DE COZINHA préci- 
sa de pintor corn experiência, terâ um bom salârio e 
benefîcios. Para mais informaçôes contactar 416-763- 
7177 ou 416-875-2884. 4BO9055I 

f f Executive Officer’* 
Oficîal Executivo 

A Federation of Portuguese Canadian 
Business & Professionals procura individuo 
com capacidade de dirccçâo para adminislrar 
os assuntos da Federaçâo em regime de tempo 
inteiro. Esta vaga nâo é para pessoas novas. 
0(a) candidato(a) seleccionado(a) deverâ 1er 

preparaçâo profissional de administraçào, 
exeelente capacidade de comunicaçâo, aspecto 

profissional, de preferêneia corn estudos 
superiores. Tem de ser proficiente corn com- 

putadorcs e serâ ûtil se liver capacidade de 
comunicaçâo em Inglês eem Português. Salârio 

proporcional à experiência. 
Por favor envie curriculo de vida 

pormenorizado para; 
FPCBP, a/c Ermidio Alves: 

905-453-9773. 
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PRECISA-SE (CONT.) 

PRECISA-SE de condutor para fazer entregas de mer- 
cearia na ârea de Mississauga, a ganhar $ 10/hora. Tern de 
ter a carta de conduçâo limpa. Para mais informaçôes 
contactar 416-789-0587. 2B090556 

C'OIVIPArslHIA DE CONSXRUÇAO 
Précisa de pessoas com bastante experiência em reno- 
vaçôes e restauraçôes de prédios (cimento, tijolo, sela- 
gem e pintura). Salârio baseado na experiência. Telefo- 
nar para 905-683-4072. 4B020514 

SECOND CUE 
Précisa de pessoas maduras para regime de part-time ou 
tempo inteiro. Os candidates têmde falar Ingles e traba- 
Ihar boras flexiveis. Contactar Simone atravésdo416- 
642-0107 (entre as 9h00 e as 16h00). XP130971 

CONDUTOR com licença "G" precisa-se, para ca- 
miao-quiosque de vendas de gelados. Deve ter mais de 
25 anos de idade. Para mais informaçôes por favor 
contactar 905-669-8355. 4B020519 

PRECISA-SE DE pedreiros e gangas com ou sem 
equipamento. Oferecemos bom salârio e bom preço 
por tijolo. Para mais informaçôes contactar 416- 
271-5418 ou 416-230-0906. 4A250477 

PRECISA-SE de pes.soas para trabalhar "part-time" na 
cozinha e balcâo. Para mais informaçôes contactar 416- 
621-4190. 1B160597 

PRECISA-SE para padaria portuguesa, empregadas de 
balcâo com experiência para tempo inteiro e "part- 
time". Tel.; 416-276-4016 ou 416-652-0842. 1BI60598 

COMPANHIA FINANCEIRA 
Estâ abrir novos escritôrios em Toronto, e précisa de 
pessoal com força de vontade. Nào 6 necessârio ter 
experiência. Contactar 416-535-6136. IBI6OS9< 

PRECISA-SE de condutor corn licença "G" para fazer 
entregas e preci.sa-se de empregado para atendimento ao 
publico. Contactar Sandra; 416-534-8877. 2B0905Sf 

PRECISA-SE 
De pessoal para trabalhar em companhia 
de telhados e precisa-se ainda de vende- 
dores corn experiência para trabalhar na 

ârea de Toronto. Somente pessoas respon- 
sâveis. Escritorio em Stouffville, ON. Por 

favor envie o seu curriculo por fax: 

905-640-1341 
PRECISA-SE de "fiat roofers” com experiência nes- 
te ramo de traballio. Pagamos salârio de sindicato e 
tem- beneffeios. Para mais informaçôes contactar 
Carlos através do 416-534-8877. ici6oso3 

PROCURA-SE "bricklayer" com experiência para divi- 
dir sociedade em companhia de "Bricklayers". Contactar 
416-235-2873 ou 416-990-2563. icieoso. 
EMPRESA de construçâo précisa de assentador de 
tijolos e trabalhadores corn experiência, para a ârea 
de Toronto. Para mais informaçôes contactar Jorge 
através do 416-878-0339. 4BO205H 

\ênde-se! .\lii”a-.se! Precisa-se! Ofere- 
ee-se! .\niincios l’essoais! Ser\ i(,os Pro- 
fissionais! Oportunidades! Ne^deios! 

Tudo isto e muito mais nos Classificados Sol! 
Para colocar o seu anùncio, telefone para 

416-538-1788 

Classificados c .\conlc( imentos 

SERVIÇOSPROFISSIONAIS 

LAVAMOS C ARRETES; sofâs e cadeiras em residên- 
cias ou qualquer outro lugar, etc. 15 anos de experiên- 
cia. Carpetes secas em 5 boras. Trabalho garantido. 
Leonel; 416-588-6745/Miguel; 416-704-5513 38Z2so344 

"BACK2FRONT" Companhia que é especializada em 
Web-sites. Para mais informaçôes contacte 416-524- 
9399 ou visite o website; www.back2front.ca ou envie e- 
mail; info@back2front.ca. 4BO9056I 

COSTUREIRA de cabedal faz novo e alteraçôes. 
Contactar Marilia; 416-532-0335. icieosos 

Clinica d'Ervas e Acupunctura 
Dr. Henry Xie C.M.D Ac.D, 783 Lawrence 
Ave. West (na Dufferin Rd.) Suite #3, North 
York. TEL.: 416-787-5964. O estaciona- 
mento é gratuito. Especialista em; 
1. DORES: de pescoço, ombros, dor de 
costas, enxaquecas, artrite, ciâtica, ombros 
rijos e cotovelos dolorosos. 

2. DOENÇAS CRONICAS: ouve sempre barulho, ver- 
tigens, insônias, depressâo, cansaço, asma, estéril, algu- 
mas doenças da pele e muito mais. (Os tratamentos sâo 
garantidos, seguros e afectivos). scieosof 

MED1CAL& HOSPITALINSURANCE 
for Visitors and New Immigrants Low Cost; 

Insurance; $15.000 to $150.000: any age can join 

FOK’S INSURANCE AGENCY 
416-229-9076 or 1-800-811-9988. 

garage door ^«olada oa nào 

d • e • p • o • t ^titomâticos 
Batemos qualquer 
outro orçamento 

Gentdûno e garantido 
■ pecas e reparaçôes 

. ^ orçamento grdtis 
(4161566 8386 N (4161509 8740 

PRECISA-SE 
DE 

’LANDSCAPE^ÎS’ 

Para construçâo e manutençâo, 
corn experiência. 

Paga ordenados acima 
da média. 

Contactar 
416-614-9955 
416-678-9527 

SMITH MONUMENT COMPANY LIMITED 
Fundada em 1919 

Fabrico de Lâpides e Monumentos em granité e 

outres produtos encomendados em granité. 

Também fomece: 

Marcos de bronze, vases, lamparinas e 

estatuetas. 

Entregas em todos os cemitérios. 

Gravaçôes em todas as linguas. 
Qualidade e Trabalho de Arte garantidos por 

escrito. 
, Consultas fora de horas e visitas ao domicilio j 

VISITE ONOSSOAMPLO 
SALÀO DE EXPOSIÇÀO 

349 WESTON RD. TORONTO ON M6N 3P7 
(416) 769-0674 or Toi/ Free: 1-(888) 836-7771 

Este espaço espera pelo anüncio: 
ESCOLA, CASA, QUARTO, APAR- 
TAMENTO OU OPORTUNIDADE 

DE EMPREGO. Para os seus serviços 
profissionais, prefira os CLASSIFICA- 
DOS do SOL. A forma mais econômica 

e râpida de se promover. 
Telefone para 416-538-1788 

SERV. PROFISSIONAIS (Massagens) 

DOCE ’’LYCHEE” 

Senhoras delicadas e amorosas fazem massa- 
gens em privado. Na ârea da Dufferin - Norte 

da Eglinton. Contactar 416-256-3908. 2BO9OS62 

VENDE-SE (DIVERSOS) 

VENDE-SE VESTIDO DE NOIVA 
Simples de cor branco-pérola, corn calda, sem man- 
gas e o véu estâ inclufdo. Para mais informaçôes 
contactar 416-780-9328. 3BO9OS63 

VENDE-SE UIVIA IVIA.QUINA 
Profissional de lavar e polir chào. Nobles 17 modelo SPR 
17 RB. Inclufdo estâo 2 escovas para lavar, 12 esponjas 
para polir e 15 metros de extensâo eléctrica. Usada uma 
ùnica vez. Preço de mercado $2,(XX).00, preço para venda 
$1,200.00. Contactar Terry; 416-979-7170. icieoso? 

VENDE-SE (IMOBILIÀRIA) 

VENDE-SE prédio de restaurante e o equipamento na 
Royal York (Etobicoke) no 751 Queensway. Contactar 
416-252-7772 das lOhOO - 19h00 ou celular; 416-458- 
6222 das 07h00 - llhOO. 4BO9OS65 

VENDE-SE CASA 
- PRIVADA - 

Em Woodbridge - Langstaff & Weston Road, 
com 2 andares, 4 quartos de dormir, 4 casas de 
banho, cave com cozinha terminada - corn tudo 

novo. Encontra-seem excelentes condiçoes - 
tem de ir ver! Fica a passes de tudo. 

Tel.: 905-851-5387 
Venda aquilo de que jâ nâo précisa. Contacte o 
Sol Português através do 416-538-1788 

VIDENTES/ASTROLOGAS 

Lydia Psiquica 
Resultados em apenas 
3 horas 
Curandeira Espiritual, 
Superior, Honesta e 

dotada por Deus. Especialista na Ici- 
tura da palma da mâo. Tarot, cartas e 
bola cristal. Aberto 7 dias por sema- 
na, por apontamento ou nôs iremos 
até si. A r leitura é gratuita, basta 
ligar o 905-884-0239 ou 905-780- 
3825 

Dâ concelhos nas 
matérias da vida 

• amor 
• negôcios 
• dinheiro 
• saûde 
• crianças 
• drogas 

reûne os separados 
  4A250485 

Sr^ Julia 
Videntc Espiritual, ajuda a resolver todo o üpo 

de problema como no amor, casamento, 
familiar, saûde e de âlcool. 

Especialista em: * Leilura da palma da mâo 
* Leitura das Cartas * Diz o Futuro. 

Terâ resultados imediatos e garantidos. 
E pergunta respondida ao telefone. 

Sô apenas $10.00 
Corn 2 locals: Richmond HUI e Etobicoke 

Telefone: 416-259-8095 4A2SC 

Astrôlogo Curandeiro da Guiné-Bissau 

= Fati = 
Encontra-sc entre nôs a convite de pessoas que confiam 
no seu trabalho hâ anos. Grande espiritualista, ajuda a 
resolver qualquer que seja o seu caso, mesmo grave ou 
de diflcil soluçâo. 

Problemas de amor, 
negôcios, uniâo familiar, 
desviar e prender, 
afastar e aproximar 
pessoas amadas, 
doenças, vicios de 

^ alcoolisme e droga. 
Um dos problemas 

mais faceis de combater 
a que 
actualmente afecta 
os por por 
questâo de peso a 
diabetes ou colesterol alto 

e para os quais a soluçâo é a medicina tradicional, como 
a peticola, o pau de bicilom, barcolomo, para 
emagrecimento, assim como ôleo de crocodilo e sumo 
de cabaceira, etc. Combate o mau olhado, invejas, etc. 

Fati é um dos melhores profissionais a nivel mundial, 
tanto na Europa como na América e Caraibas. Le a 
sorte corn o buzius e faz trabalho à distâneia. 

Consultas: 7 dias por semana, das 9h00 às 22h00 
Marcaçôes: pessoalmente, por carta ou telefone: 

416 516-4308 ou 416 471-4247 
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NÂO TEM DINHEIRO 
PARAAENTRADA? 

AGORAPODECOMPRAR 
COM 100% DE 

FINANCIAMENTO! PARA MAIS 
DETALHES CONTACTE- ME: 

DAVID MARQUES 

416-535-8000 

7- WILSON & KEELE - Lote: 50 x 120 pés - Pedem 

$279,900. Excelente bungalow de 2+1 quartos, c/cave 

acabada e driveway privado. Cozinha e c.-de-banho 

novas. Màquina de aquecimento nova, ar cond. Ricardo 

12- KEELE/ANNETTE: $399,000.00 ■ Casa grande e 

despegada. Soalhos em madeira e cerâmica. Tectos 

tipo catedral, c/clarabôia, 2 cozinhas, casas de banho 

grandes, pàtios e bonito jardim. Ideal para investimento. 

17- SYMINGTON & DAVENPORT: $294,900.00... Casa 

grande para duas familias, garagem dupla em blocos, 

lote de 25 X120 pés. Ar condicionado. Para mais 

informaçôes, contacte Jorge Oliveira: 416 535-8000. 

PARAACOMPRADA 
SUA CASA OU PARA 

UMAAVALIAÇÀO 
GRÂTiS DA SUA 
PROPRIEDADE 

5-DAVENPORT/SYMlNGTON - Casa em lote de 31 pés 

de trente. Très quartos de cama e estacionamento para 

3 carros. Corn ar condicionado central. Para mais 

informaçôes, contacte David Marques, 416 535-8000. 

10- WESTON RD. & BLACK CREEK - $219,900. 

"Bungalow" todo renovado num iote de 25 x 100 pés. 

Corn 3 quartos-de-cama, sala e cozinha. Cave acabada 

corn entrada separada, ideal p/arrendar. Ricardo Silva 

ALUGA-SE 

Apartamento em cave 

renovada. Tem um quarto de 

cama e entrada separada. Na 

area da Caledonia e Rogers. 

Contacte Filipe Ferreira: 

416-535-8000 

20-OAKWOOD & ROGERS: $239,900.00... Casa 

despegada, toda em tijolo, 3 quartos de banho, soalhos 
em madeira. Garagem dupla nova. Contacte jà Jorge 

Oliveira, 416 535-8000 

25-JANBFALSTAFF 

Casa renovada c/lote 50 x 120 pés, 7+4 divisôes, 4+2 

quartos de cama, 3 casas de banho, 2 coz., garagem 

dupla em blocos, jacuzzi, etc... Apenas $349,900.00. 

Jorge M. Oliveira 
Rep. de Vendes 

1- $165,000.00: ROGERS/WESTON - Bungalow ideal 

para uma familia pequena. A cave esté parcialmente 

acabada e tem um lote corn 20 pés de trente. David 

Marques, 416 535-8000. 

6- WILSON & DUFFERIN: Lote 55.00 x 132.00 pés' - 

Excelente "bungalow" junto à Yorkdale! 3 quartos-de- 

cama, sala de estar e jantar, cozinha e casa-de-banho 

modemas. Cave acabada corn entrada separada. 

QUER COMPRAR MAS NÂO 
TEM DINHEIRO? 

NEGOCIAMOS HIPOTECAS 
POR 100% DO VALOR DA 

COMPRA. NÂO PERÇA ESTA 
GRANDE OPORTUNIDADE. 

PARA MAIS INFORMAÇÔES 
PEÇAPOR FILIPE FERREIRA: 

416-535-8000 

16- JANE & EGLINTON: $229,900.00... Casa corn 3 

quartos de cama, cave toda acabada corn cozinha e 

quarto de banho, grande lote e estacionamento. Para 

mais informaçôes, Jorge Oliveira: 416 535-8000 

21- ROGERS/CALEDONIA - Casa ideal para começar. 

Corn 3 quartos de cama, 6 divisôes, 2 casas de banho, 

2 cozinhas, cave acabada, quintal enorme e estaciona- 

mento. Somente $194,500.00. Contacte Tony Medeiros 

22- CALEDONIAJST. CLAIR 

Bonita casa modema corn 6+3 divisôes, 3 casas de 

banho, 3 cozinhas, garagem para 2 carros, ideal para 

duas familias. Venham ver. Contacte Tony Medeiros 

TELEFONE-ME: 

416-535-8000 

8- WESTON & TRETHEWEY - Pedem $224,900. Linda 

townhouse de 2 andares. 3 quartos-de-cama, sala de 
estar e jantar, cozinha grande e modema. Cave acaba- 

da c/entrada separada. Garagem p/1 carro e driveway 

13-WALLACE/EMERSON: $279,000.00 

Casa estimada, corn 3 cozinhas e 2 casas de banho, 

soalhos de madeira. Ideal para investimento ou para 

uma familia. Contacte Filipe Ferreira: 416 535-8000. 

18- DELAWARE & DAVENPORT: $294,900.00... Casa 

despegada, renovada, corn grande cozinha, garagem 
dupla em blocos, 3 quartos de cama. Contacte Jorge 

Oliveira: 416 535-8000, para mais informaçôes. 

23-ATENÇÂO RENOVADORES 

Rogers/Dufferin. Apenas $159,900. Para mais 

informaçôes, contacte Tony Medeiros: 416 535-8000 

4- DAVENPORT/DUFFERIN - Casa espaçosa e toda 

renovada em lote corn 25 pés de trente. Tem uma sala 
extra no primeiro piso e estacionamento nas traseiras 

para 2 carros. Contacte David Marques, 416 535-8000. 

9- ST. CLAIR & DUFFERIN - Pedem $259,900. Casa 

de 2 andares, semi-despegada. 3 quartos-de-cama, 
sala de estar e jantar e cozinha grande. Cave parcial- 

mente acabada c/entrada separada. Garagem p/1 carro 

14- BLACKTHORN/ROGERS: $339,000.00 

Area excelente! Casa de luxo corn 5 quartos de cama. 

Sala de estar e jantar amples e quintal enorme. Lote de 

esquina de 20 x 130 pés. Nâo perça esta oportunidade. 

19- ROGERS & CALEDONIARogers & Caledonia: 

$279 900.00... Casa despegada, corn 3 quartos de 

cama, 2 quartos de banho, cave acabada, garagem 

dupla. Contacte Jorge Oliveira, 416 535-8000. 

24- DUPONT/SYMINGTON 

Casa toda renovada corn 8+3 divisôes, 4+1 quartos de 

cama, 2 casas de banho, cave acabada, garagem dupla 

em blocos. Contacte Tony Medeiras: 416 535-8000 

David Marques 
Rep. de Vendes 

Filipe Ferreira 
Rep. de Vendes 

iiii WKH 

Visite-nos no nosso escritôrio, ou. 

HOME LIFE 

HomeLife/Galleria 
Realty Inc.-Realtor-Member 

1245 Dupont St., Suite 35B 
(Galleria Mall) 

www.homelifegalleria. com 

A* 

visite-nos no nosso Quiosque 

Escritôrio N<* 1 da Homelife 
no Canada 

categoria 16 a 25 agentes -1998/1999/2000/2001 535-8000 N" 1 Homelife Office 

in Canada 
16 to 25 agent category -1998/1999/2000/2001 

Compra e Venda de Propriedades é Connosco. 

Antonio (Tony) Medeiros 
Rep. de Vendes 
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Visite-nos no nosso escritorio, ou 

HomeLife/Galleria 
Realty Inc.-Realtor-Member 

1245 Dupont St., Suite 35B 
(Galleria Mall) 

WWW, homelifegalleria. com 
visite-nos no nosso Quiosque 

Escritorio N** 1 da Homeiife 

no Canada 
categoria 16 a 25 agentes -1998/1999/2000/2001 535-8000 N” 1 Homeiife Office 

in Canada 
16 to 25 agent category -1998/1999/2000/2001 

Compra e Venda de Propriedades é Connosco. 

Isabel Rasteiro 
Rep. de Vendes 

Manny Andrade 
Rep. de Vendes 

Norberto (Bert) Silva 
Rep. de Vendes 

Marta Gonçalves 
Rep. de Vendes 

Lucie Ramos 
Rep. de Vendes 

29- SHAW & DAVENPORT - Tem 3 quartos de cama, 3 

cozinhas, 2 casas de banho e lareira. Com estaciona- 
mento na frente da casa, Para mais informaçôes, 

contacte Isabel Rasteiro, 416 535-8000. 

34- MISSISSAUGA... Eglinton/Creditview, $439,000.00, 

3060 pés', entrada separada para a cave, 5 quartos, 

soalhos em madeira, ar cond. e aspirador central, 

cantina grande, fundaçôes em blocos, apenas 12 anos. 

39-KEELE/LAWRENCE: $284,900.00 - Bungalow em 
tijolo num lote de 54 x 125 pés. Tem 3 quartos de cama 

e garagem para 1 carro com driveway privado. Telefone 

para Norberto Silva: 416-535-8000 

44- EGLINTON/CALEDONIA - Bungalow confortavel, 

pronto para se mudar, com 2+2 quartos, 2 cozinhas, 

cave acabada c/entrada separada. Màqu. de aquec., ar 

cond. e teihado c/4 anos. Contacte jà Marta Gonçalves 

49- CALEDONIA & ROGERS (469 Gilbert Ave) - Lote 

29 X142. Em excelentes condiçôes, c/3 quartos, 2 coz. 
2 casas de banho cave acabada ent. sep., driveway 

privado, garagem, ar cond e muito mais. LCicio Ramos 

416-535-8000 35- BLOOR/DUFFERIN... Casa de 3 andares, com 5 

quartos, 2 cozinhas, entrada separada para cave 

parclalmente acabada, driveway privado, garagem tripla 
e via de acesso. Lote de 24,5 pés. Manny Andrade 

40- QUEEN/DOVERCOURT: $529,900.00 - Casa em 

excelentes condiçôes, com 4 apartamentos, 4 cozinhas, 
5 quartos de banho e garagem para 2 carros. Para mais 

informaçôes, contacte Norberto Silva, 416-535-8000. 

45- DUPONT/SYMINGTON: $219,900.00 

3 ^artamentos separados, com bom rendimento. 

Primeiro andar renovado e vazio. Para mais 
informaçôes, contacte Marta Gonçalves: 416 535-8000. 

50- DUFFERIN & BLOOR (51 Pauline Ave.) - Casa 

espaçosa c/5 quartos de cama, 4 cozinhas, 2 casas de 
banho, ar cond., cave acabada deni, sep., garagem em 

blocos p/2 carros. Perto do metro, escolas. L. Ramos 

41- 42 TEIGNMOUTH AVE. (Dufferin/Rogers): 

$214,900.00 - Casa despegada com cozinha modema, 

armàrios em madeira de carvalho e claraboia. Contacte 

Marta Gonçalves: 416 535-8000. 

46- DUFFERIN/ST. CLAIR: 130 Hope St. - Completa- 

mente nova. Veja s6: isolaçâo, paredes, soalhos, cana- 

llz., elect., cozinha, 2 casas de banho, jaccuzzi, aquec., 

ar cond., teihado, cave acabada, ent. sep., Garagem.... 

27- CALEDONIA & ST. CUIR: $269,900.00 - Tem 3 

quartos de cama, 2 cozinhas, 2 casas de banho, 

garagem p/1 carro, ar condicionado. Contacte jà Isabel 

Rasteiro, 416 535-8000 

28- BLOOR & CHRISTIE - 3 quartos de cama, 1 coz., 2 

casas de banho, garagem despegada com estaciona- 

mento p/2 carros, ar cond. Completamente renovada. 

Soalhos de madeira e cerâmica, vàrias varandas, etc. 

43-1322 DUPONT ST. - Casa em optimas condiçôes, 

boa para 2 famllias, soalhos de madeira, 6 divisôes em 

dois pisos. Cave acabada. Contacte Marta Gonçalves, 

416 535-8000. 

48- PERTO DA GALLERIA MALL: 713A St Clarens 

Ave.: $199,900.00 - Casa em boas condiçôes. Ideal 
para comprador pela primeira vez,.3 quartos de cama, 

cozinha, 2 casas de banho, aquecimento novo a gas. 

Para a COMPRA 
ou VENDA da sua 

casa, contacte 
Isabel Rasteiro: 

32- DUNDAS/DOVERCOURT - Tem 4 quartos de cama, 

2 cozinhas, 3 casas de banho, apartamento separado, 

garagem dupla em blocos, Para mais informaçôes, 

contacte Manny Andrade: 416 535-8000. 

37- DUFFERIN/EGLINTON: $225,000.00 - Casa 

despegada, em tijolo, com 3 quartos de cama e bem 
iocalizada. Para mais informaçôes, contacte jà Norberto 

Silva: 416-535-8000 

47- CALEDONIA & ROGERS (453 Blackthorn Ave): 

$319,900.00 - Casa nova c/3 anos, soalhos de tacos, 
cozinha bem espaçosa, 3 quartos, 3 casas de banho, 

cave acabada c/lareira e saida p/quintal, arcond. Lücio 

38-KIPLING/QUEENSWAY: $263,999.00 - Bungalow 

em boas condiçôes corn driveway privado num lote de 

36 por 137 pés e c/ um apartamento na cave. Para mais 

informaçôes, contacte Norberto Silva, 416-535-8000. 

,4iC 

36- DUFFERIN/EGLINTON: $245,000.00 - Bungalow 

em tijolo num lote de 30 por 130 pés, driveway privado 
corn garagem para 1 carro e apartamento na cave. 

Telefone jà para Norberto Silva, 416-535-8000 

26- DOVERCOURT, NORTE DA BLOOR - Corn 3 

quartos de cama, 3 cozinhas, 3 casas de banho, ar 

cond., garagem dupla. Boa para 3 famillas. Para mais 

informaçôes, contacte Isabel Rasteiro: 416 535-8000. 

31- GRACE/COLLEGE - Semi-despegada, em tijolo, de 
3 pisos, corn estacionamento para 2 carros, 3 cozinhas, 

3 casas de banho, soalhos em madeira, quartos gran- 

des. Boa propriedade para rendimento. Manny Andrade 

42- DUFFERIN E ROGERS - Casa como nova, corn 

soalhos em madeira, 3 quartos de cama, 2 lareiras. 
Num lote de 25 x 125 pés. Contacte jà Marta 

Gonçalves: 416 535-8000. 

33-BLOOR/DUFFERIN: $219,900.00... Casa em tijolo, 

de 3 quartos, perto do metro, escolas e lojas. Ideal 

para renovar. Para ver, contacte jà Manny Andrade: 416 

535-8000. 
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DINISBORBA^CALIFORHIA) 
MATADORES 

MICHEL LA GRAVERE (FRANÇA) 
CARLOS RONDERO (MEXICO) 

LEONARDO RIVERA (VENEZUELA) 

BANDARILHEIROS FORCADOS 
RUISILVA (TERCEIRA) GRUPO DE FORCADOS DO MEXICO 
GOSALVEZ (MEXICO) 

ABRILHANTA AS CORRIDAS A BANDA LIRA PORTÜGESA 
"FILHARMONICA DE BRAMPTON" 

BILHETESAVENDA PREÇOS ' 
TICKET MASTER 4î6-870-æ00 $ 30i» ADULTOS 
OU PEPPER’S CAFÉ- ■ $ 15.00 CRI:ANCAS (MEN0S'DE 12 ANOS): 
J 89 WALl ACE TORONTO, 416-53L3146' 
MARIO RCHER 647-224-0778. ||||g«|B 
AiNA MARQUES 905-277-5581 

w. 
SPONSORS : 

CAWTHRÂ 
jWTOONTÏtt .* ^1* 
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Scolari presente na final 
do Europeu2003 de sub 17 

O seleccionador da sclccçâo poriuguesa de £u- 
tebol, o brasileiro Luiz Felipe Scolari, tem previsla a 
prescnça na final do Campeonato da Europa de sub* 
17, que termina sâbado em Portugal. 

O técnico que levou o Brasil ao tftu !o mundial 
no campeonato realizado em 2002 na Corei a do S ui e 
Japao deverâ estar présenté amanha no estâdio do 
Fontelo, em Viseu. 

O XXI Campeonato da Europa dc sub*17 antece* 
de o “mega evento” do Europeu de 2004, uma prova 
que Portugal também irâ acolher no prôxtmo ano, en- 
tre 12 dc Junho a 4 de Julho. 

c ^ 

Jaime Pacheco deixa 
Boavista no final da época 

O présidente da SAD do Boavista, Joao Loureiro, 
anunciou quarta-feira o termo de uma relaçâo de cin- 
co anos e meio com o treinador de futebol Jaime 
Pacheco, que perdura- 
râ a “letras cle ouro na 
histôria do clube”. 

O “divôrcio” com o 
treinador que levou o 
Boavista à conquista 
do seu primeiro campe- 
onato nacional, a duas 
presenças na Liga dos 
Campeôes e a às meias- 
finais da Taça UEFA foi 
consumado terça-feira 
durante um jantar. 

Joao Loureiro e Jai- 
me Pacheco acordaram de mûtuo acordo que esta era 
a altura ideal para colocar um ponto final neste ciclo, 
mas adiantaram que a relaçâo de “amizade, lealdade e 
respeito” entre ambos continua inabalâvel. 

“Jaime Pacheco terâ as portas do Boavista nâo 
abejtas, mas escancaradas”, referiu Joao Loureiro, 
enaltecendo, nesta altura de “tristeza, mas também de 
alguma alegria”, a capacidade de trabalho do treina- 
dor. 

“A nossa amizade é indestrutfvel”, anunciou o 
présidente do Boavista, que pretende manter ligaçôes 
com Jaime Pacheco para onde quer que ele vâ, formu- 
lando ainda o desejo de que seja tâo feliz como foi no 
Bessa. 

Joao Loureiro anunciou algumas mudanças para 
a prôxima época, que assumiu de “transiçâo e de cor- 
tes orçamentais”, e garantiu que, apesar de algumas 
safdas, transferêneias e contrataçôes, a base do 
plantel serâ a mesma. 

Para fazer face a esta nova etapa, o Boavista pro- 
cura um técnico “ambicioso”, que “nâo esteja acomo- 
dado” e defenda uma proposta “que nâo seja pontu- 
al, mas sim que projecte um ciclo de sucesso”. 

A dir.ecçâo “axadrezada” vai “pensar”, reflectir” e 
“traçar o perfil” do sucessor de Jaime Pacheco, que, 
no entanto, se mantém em funçôes até ao final da épo- 
ca e contribuirâ ainda para planificar a prôxima. 

“A opiniâo de Jaime Pacheco vai continuar a ser 
importante”, adiantou Joâo Loureiro, acrescentando 
que nâo haverâ pressas em encontrar o substituto do 
treinador nesta altura de mudança e transiçâo. 

Pacheco emocionou-se nesta sua despedida e, 
parco em palavras, referiu apenas que se sente um 
treinador realizado e viveu grandes momentos no 
Bessa, onde passou mais tempo do que em casa corn a 
familia. 

“Jâ começo a sentir a tristeza de, daqui a alguns 
dias, deixar de vir trabalhar para aqui”, referiu Jaime 
Pacheco, que destacou a grandeza do clube e selou a 
sua safda corn um apertado abraço a Joâo Loureiro. 

I Liga Portuguesa de Futebol: 

Sporting no Funchal a “picar o ponto”... 
para o “bronze” 

o Sporting, que hipote- 
cou definitivamente a hipô- 
tese de alcançar ao segun- 
do posto, tenta agora arre- 
cadar no prôximo sâbado, 
frente ao Nacional, o ponto 
que falta para assegurar a 
Taça UEFA, na 
antepenûltima Jornada da 
primeira liga de futebol. 

Corn os dois primeiros 

lugares na tabela jâ defini- 
dos - o FC Porto é campeâo 
hâ duas jornadas e o 
Benfica acaba de assegurar 
uma vaga na terceira pré- 
eliminatôria da Liga dos 
Campeôes - o interesse nos 
lugares cimeiros da classi- 
ficaçâo centra-se agora na 
“luta” pelo terceiro lugar. 

A questâo da “medalha 

de bronze” pode tratar-se 
apenas de um prô-forma 
para o Sporting, jâ que tem 
très jornadas para amealhar 
o ponto que falta para as- 
segurar em definitivo o ter- 
ceiro lugar de honra, o que 
pode acontecer jâ no sâba- 
do no terreno do Nacional. 

Também no sâbado, 
mas no Estâdio das Antas, 

o FC Porto faz, frente ao 
Varzim, o ultimo ensaio an- 
tes da final da Taça UEFA, 
agendada para a quarta-fei- 
ra seguinte, em Sevilha, 
frente aos escoceses do 
Celtic de Glasgow. 

No Estâdio Nacional, 
Benfica e Boavista reeditam 
um confronto que na época 

Continua na pâg. 2 

Campeonato da Euro*2003: 

Terceira final ibérica graças à lotaria 
com terminaçâo portuguesa 

Portugal e Espanha, as 
duas principals potêneias 
no escalâo, materializaram 
quarta-feira o “estatuto” 
corn a qualificaçâo para a 
final da XXI ediçâo do Cam- 
peonato da Europa de fute- 
bol de sub-17. 

O apuramento para o 
encontro decisive coloca 
também as duas équipas na 
fase final do Mundial do es- 
calâo, que se disputarâ en- 
tre 13 e 30 de Agosto na 
Finlândia. Para Portugal 
serâ a terceira participaçào 
na prova, depois de 1989 
(Escôcia) e 1995 (Equador). 

Portugal apurou-se quarta-feira para a,final do Euro2003 
de sub-17 em futebol, onde defrontarà a Espanha. 

Mas enquanto os espa- 
nhôis, que lideram o 
“ranking” de troféus no 
Europeu, corn seis vitôrias, 
deram uma autêntica liçâo 
de futebol aos possantes 
austn'acos, com uma golea- 
da “à antiga” por 5-2, Por- 
tugal teve de recorrer às 
grandes penalidades para 
se desenvencilhar da Ingla- 
terra e desfazer uma igual- 
dade a dois golos. 

Portugal - que segue 
imediatamente atrâs da 
Espanha na hierarquia 
europeia de sub-17 corn 

Continua na pâg. 4 

Final da Liga dos Campeôes de futebol 
vai falar italiano em terras inglesas 

A Juventus Turim e o 
AC Milâo vâo disputar a 28 
de Maio, no Old Trafford, 
em Manchester (Inglaterra), 
uma inédita final italiana da 
Liga dos Campeôes em fu- 
tebol, apôs terepa passado 
corn distinçâo as meias-fi- 
nais. 

Depois de terça-feira, o 
AC Milâo, embora sem des- 
lumbrar, ter ultrapassado os 
seus rivais citadinos do 
Inter Milâo, na quarta-feira 
foi a vez da “Juve” se im- 
por ao categorizado Real 
Madrid, o “corpo estranho” 
nestas meias-finais italianas. 

Apesar da “vecchia 
signora” ter safdo de 
Madrid corn uma derrota 
perfeitamente ultrapassâvel 
(1-2), o favoritismo conti- 
nuava a pender para os 
“merengues”, campeôes em 
tftulo e recheados de algu- 
mas das maiores estrelas 
mundiais, casos do portu- 
guês Luis Figo, do francês 

Zinedine Zidane e dos bra- 
sileiros Ronaldo e Roberto 
Carlos, entre outros. 

No entanto, e embora 
os madrilenos tenham inici- 
ado melhor a partida, a 
“Juve” foi claramente supe- 
rior, defendendo muito bem 
e aproveitando quase a 100 
por cento as oportunida- 
des criadas, enquanto do 
outro lado tudo corria mal, 
corn Figo a desperdiçar 
mesmo, aos 67 minutos, 
uma grande penalidade. 

A histôria no encontro, 
e mesmo da eliminatôria, pa- 
recia ter ficado escrita logo 
ao intervalo, quando a 
Juventus atingiu os primei- 
ros 45 minùtos jâ corn van- 
tagem, mercês dos tentos de 
Trezeguet (12 minutos) e de 
Del Piero (43). 

Na segunda parte, 
Nedved, aos 73 minutos, 
quase sentenciou a elimi- 
natôria, mas Zidane, que foi 

Continua na pâg. 4 A Juventus apurado para a final da Liga dos Campeôes 



Sporting no Funchal a “picar o ponto”... para o “bronze” 
Continuaçâo da pâg. 1 
passada acabou por reve- 
lar-se decisive para o des- 
fecho do campeonato, pois 
o triunfo dos “encarnados” 
sobre os entào campeôes 
nacionais (2-1) permitiu ao 

Sporting festejar o titulo na 
penùltima ronda. 

No domingo entrant em 
aeçâo très dos quatre prin- 
cipais “aflitos”; 

Académica, Beira-Mar e 
Santa Clara, um trio que 

PORTUGAL 2004 
SOCCER CLUB 

Inscriçoes para 2003 

HOUSE LEAGUE 

© St. Bruno’s School - Shaw Ave. (entre Dupont e Davenport) 

Rapazes e Raparigas - dos 5 aos 15 anos 
Todas as quintas-feiras em Maio, das 19h00 às 21h00 

PREÇO DA INSCRIÇÂO: 

, , . $90.00 
Inclut: 

© 12 Jogos 
© Equipamento complète (camisola, caiçâo e mêlas) 
© Festividades de FIm da Época 
© Taças Individuals HI 
© Oportunidade para fazer prova de selecçâo^ 

para as équipas “Rep" 

EQUIPAS COMPETITIVAS 

Também temos équipas Rep e All-Star para rapazes e raparigas 
a competir no CSL, CTYSL, CGSL e YDL. 

Para mais informaçôes, telefone para: 

416 537-2233 

AUTO ELECTRIC REBUILDERS 
Vendu direttn no ptiblico ossim como para garogens 

Todos os componentes eléctricos para 
0 seu carro, carrinha ou van 

Alternadores totalmente reconstruidos 
Motores de Arranque e outros componentes 

Venha falar connosto e compore os nossos pre$os. 

Contocte Norberto Ferreira 

Tel: 416 588-6233 
Fax: 416 588-7020 

76 Wade Avenue - Toronto 

cumpre nos respectives re- 
cintos mais uma etapa na 
corrida à permanência no 
escalào principal. 

Os “estudantes”, que 
na ultima ronda foram ao 
terreno do “concorrente” 
Santa Clara (0-0) amealhar 
um ponto, regressam ao 
“talismà” Estâdio Sérgio 
Conceiçào, em Taveiro 
(onde nunca perderam) esta 
época, para defrontar o Pa- 
ços de Ferreira, que acaba 
de infligir ao FC Porto (1-0) 
a segunda derrota da tem- 
porada para o campeonato 
e interromper uma série de 
37 jogos dos “dragées” 
sempre a marcar. 

O Santa Clara volta a 
jogar em Ponta Delgada e 
frente a outra équipa que 
ainda nâo pode respirar de 
alivio, o Moreirense, en- 

quanto o Beira-Mar defron- 
ta em Aveiro o Gil Vicente, 
uma formaçào que tem o 
quinte poste ameaçado 
pela Uniào de Leiria e “pre- 
so” por apenas um ponto. 

A équipa leiriense, que 
na segunda-feira lançou o 
Benfica na “antecâmara” da 
Liga dos Campeôes depois 
de “arrancar” um empâte 
(1- 1) em Alvalade, cruza-se 
corn o Belenenses na sua 
corrida para repetir a melhor 
classificaçâo de sempre, 
alcançada hâ duas épocas 
sob a orientaçào técnica de... 
Manuel José, actual treina- 
dor do clube do Restelo. 

Na segunda-feira, no 
encontre que encerra a 32“ 
jornada, o Vitôria de 
Setùbal, ultimo classificado 
a cinco pontes da “linha de 
salvaçâo”, esta praticamen- 

te obrigado a vencer no 
Bonfim o Sporting de Braga 
para manter ainda o sonho 
(ténue) da permanência. 

Esta antepenùltima ron- 
da arranca jâ hoje (sexta-fei- 

ra) no Funchal corn o encon- 
tre entre o Maritime e o Vitô- 
ria de Guimaràes, a ùnica 
équipa que ainda pode “ame- 
açar” o terceiro poste do 
Sporting. 

Programa da 32‘ e antepenùltima jornada: 

16 Maio (sexta-feira); 
Maritime - Vitôria de Guimaràes, 20:30 (SportTV) 
17 Maio (sàbado): 
FC Porto - Varzim, 19:00 (SportTV) 
Nacional da Madeira - Sporting, 21:15 (RTPl) 
18 Maio (Domingo): 
Uniào de Leiria - Belenenses, 16:00 a) 
Beira-Mar - Gil Vicente, 16:00 
Académica - Paços de Ferreira, 16:00 b) 
Santa Clara - Moreirense, 16:00 (17:00 em Lisboa) 
Benfica - Boavista, 19:00 (SportTV) c) 
19 Mai (Segunda-feira): 
Vitôria de Setùbal - Sporting de Braga, 20:30 (SportTV) 
a) No Estâdio Municipal da Marinha Grande. 
b) No Estâdio Sérgio Conceiçào, em Taveiro. 
c) No Estâdio Nacional, no Jamor. 

Euro2003: Espanha apura-se 
para a final apôs “festival” de golos 

Espanha qualificou-se 
para a final do Campeonato 
da Europa de futebol de 
sub-17, apôs vitôria sobre 
a Austria por 5-2, em jogo 
das meias-finais da compe- 
tiçâo, realizado no Estâdio 
Municipal de Mangualde. 

Quatro golos de David 
Sanchez permitiram ao “fu- 
rioso cilindro” espanhol 
“carimbar” o passaporte 
para a final do Europeu de 
sub-17 corn uma expressiva 
vitôria sobre a desinspirada 
Austria por 5- 2, numa par- 
tida onde a classe e quali- 
dade dos pupilos de Juan 
Santisteban voltaram a ser 
évidentes. 

Dominando durante 
quase todo o encontro, o 
seleccionado espanhol pre- 
cisou de pouco tempo para 
construir o sôlido triunfo, 
almejando atingir o final da 
primeira parte corn uma 
vantagem de quatro golos 
sem resposta. 

Os dois primeiros go- 
los, obtidos pelo avançado 
do Atlético de Madrid 
David Sanchez aos quatro 
e 12 minutos, foram tirados 
a “papel quimico”, jâ que as 
jogadas de “laboratôrio” ti- 
veram assistências do mé- 

dio esquerdo David 
Jimenez Silva, apôs brilhan- 
tes aberturas do “maestro” 
Manuel Jurado Marin. 

Quatro minutos volvi- 
dos (16) do segundo golo, 
José Cases aumentou a sua 
contagem pessoal no tor- 
neio para très golos, mas o 
inspirado David, mais uma 
vez a passe de Jimenez Sil- 
va, fez, aos 37 minutos, um 
“hat-trick”, passando a re- 
gistar quatro tentos no tor- 
neio. 

Os austriacos procura- 
vam resistir ao sufoco lati- 
no, mas a forte defensiva 
espanhola, liderada por 
Sérgio Ortega Sanchez e 
Cesar Arzo Amposta, nâo 
permitia qualquer veleidade 
aos possantes avançados 
de Ernst Weber. 

Os espanhôis, em cres- 
cente na prova e corn um 
fluxo atacante intenso, 
abeiravam-se da baliza aus- 
triaca corn extrema facilida- 
de e poderiam ter aumenta- 
do a vantagem por Jimenez 
Silva, Cases e Jurado (33, 34 
e 36 minutos), nâo fossem 
as excelentes intervençôes 
do guardiâo Robert Olejnik. 

As alteraçôes produzi- 
das no segundo tempo por 

Juan Santisteban, no senti- 
do de poupar os mais influ- 
entes jogadores para a fi- 
nal, retiraram alguma emo- 
çào ao encontro e mantive- 
ram a tradiçào dos espa- 
nhôis resolverem os resul- 
tados logo nos primeiros 
tempos. 

O ritmo de “passeio” 
protagonizado pelos espa- 
nhôis na segunda metade - 
algo que jâ se torna habitu- 
ai -, permitiu aos austriacos 
a reduzir a desvantagem para 
uns surpreendentes 4-2. 

Aos 58 minutos, 
Christian Fuchs concluiu da 
melhor maneira uma excelen- 
te jogada do meio-campo 
austriaco e, quatro minutos 
volvidos, em clara posiçâo 

irregular. Marco Stankovic 
fazia o segundo tento. 

Os espanhôis acorda- 
ram corn estes dois tentos 
e aos 68 minutos, o oportu- 
no David Sanchez fez o seu 
quarto golo, numa excelen- 
te jogada de contra-ataque. 

Râpidos e afoitos apôs 
a obtençào do quinto golo, 
os espanhôis lançaram-se 
novamente para cima dos 
austriacos e aos 76 minu- 
tos, José Cases poderia ter 
“facturado” novamente, 
nâo fosse o total desprezo 
com que “armou” o remate. 

Até final do encontro, 
apenas destaque para mais 
uma oportunidade protagoni- 
zada pelo “pichichi” David 
Sanchez, aos 79 minutos. 

Taça CamSes 
* TÉNIS DE MESA 

LISTA DE EQUIPAS PARTICIPANTES 

J°g° Equipa» 
Casa do Alentejo vs. Operirio Spwts 

Club 
Casa do Alentqo 

Belenenses vs. Futebol Clube do Ptxto Casa do Alentejo 

Equipa» 
Rio Ave vs. C.C.P. de Mississauga 
Sporting v». Juventude OperArio 

Equipa» 
Vencedor de Jogo #1 vs. Vencedor de Jogo 
 n  Sporting 

Vencedcff de Jogo #3 vs. Vencedor de Jogo 
 #4 

Sporting 

Vencedor de J(^ #S vs. Vencedor de Jogo 
 #6  Sporting 

Obras!,,, ObrasL,, ObrasL,, (e veja sô como isso é bom para si) 

Estâmes a expandir e précisâmes de espaçe para 
pedermes fazer ebras. 

Esta é a epertunidade ideal para 
adquirir e seu VW. Nenhuma 

prepesta razeâvel sera rejeitada! 
c Visite-nese...jâsabe!Seéum 

Velkswagen que pretende, é cem e 
Valentim que se entende! 

Drivers wanted.(sw 

Martin Grove Volkswagen 
7731 Martin Grove Rd.^ Woodbridge 

Localizado na esquina 
da Martin Grove e Hwy 7 

no Number 7 Auto Boulevard 

Contacte Jà Mario Valentim!!! 

905 851-5111 
416 746-6600 
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Beira-Mar: Mano Nunes critica actual estado do fiitebol 
O présidente do Beira- 

Mar, Mano Nunes, criticou 
fortemente algumas situa- 
çôes actuais do futebol 
português e em especial as 
que mais directamente es- 
tào ligadas ao seu clube, em 
conferência de imprensa. 

Na ocasiao, o dirigente 
começou por aclarar a sua 
posiçào relativamente ao fu- 
turo imediato: “Se o Beira- 
Mar descer de divisâo e exis- 
tir uma lista concorrente às 
eleiçôes abandono o fute- 
bol. Por outro lado, se nào 
surgir ninguém para continu- 
ar, entâo irei permanecer”. 

Confrontado corn uma 
terceira possibilidade, isto 
é, o Beira-Mar continuar na 
I Liga, Mano Nunes foi eva- 
sivo, dizendo que ainda nâo 
tem posiçào claramente for- 

mada para essa eventuali- 
dade. 

Na mira do dirigente 
aveirense estiveram parti- 
cularmente Pinto da Costa 
e José Mourinho, présiden- 
te e treinador do FC Porto, 
respectivamente. 

Sobre o dirigente “azul 
e branco” foi mais evasivo, 
mas recordou: “Em terras de 
Alto Douro e Trâs-os-Mon- 
tes, o dirigente portista afir- 
mou a importância da ver- 
dade desportiva no futebol 
português”. 

Embora considéré José 
Mourinho um grande treinador 
e um campeào, Mano Nunes 
criticou recentes 
posicionamentos do técnico. 

“Nào posso aceitar que 
José Mourinho diga que 
nào se preocupa corn o que 

se esta para définir no cam- 
peonato. Isto é falta de res- 
peito pelos clubes do fun- 
do da tabela classificativa. 
Vamos ficar atentos à res- 
posta do FC Porto no seu 
proximo jogo contra o 
Varzim”, alertou. 

Em relaçào à Liga, Mano 
Nunes afirmou que tem exis- 
tido democracia no seu seio, 
porém considéra que os clu- 
bes ai envolvidos têm sido 
prejudicados, “como é o 
caso do Boavista, do Benfica 
e do Beira-Mar, extremamen- 
te prejudicados pelas arbi- 
tragens”. 

Embora sem alvos pré- 
definidos, o dirigente 
aveirense frisou: 

“Os ‘chitos’ do antiga- 
mente ainda nào desapare- 
ceram e continuam a mano- 

brar”. 
Jâ quanto às arbitra- 

gens, Mano Nunes consi- 
déra que os principais res- 
ponsâveis nem sào os ârbi- 
tros, mas sim os seus auxi- 
liares: “Como foi o caso do 
ultimo jogo no Estâdio do 
Bessa, corn o ârbitro auxili- 
ar a prejudicar-nos, como jâ 
tinha feito no nosso jogo 
corn a Uniào de Leiria”. 

Quanto à noticia que 
référé a contrataçào do 
senegalês Fary pelo 
Boavista, o dirigente ne- 
gou peremptoriamente: 

“Prova a destabilizaçào 
que pretendem fazer no 
Beira-Mar. Tenho grande 
amizade pelo présidente do 
Boavista e se houvesse in- 
téressé da parte dele eu sé- 
ria o primeiro a saber”. 

SAD trava intençâo de “black-out” dos jogadores 
A administraçào da So- 

ciedade Anônima 
Desportiva (SAD) do FC 
Porto travou a intençâo dos 
futebolistas de decretarem 
novo “black-out”, motiva- 
da pelo sentimento de in- 
justiça face ao castigo que 
a Liga de Clubes aplicou a 
Tiago. 

Na sequêneia de dupla 
expulsào no jogo de domin- 
go em Paços de Ferreira, o 
médio portista foi penaliza- 
do corn dois jogos de sus- 
pensâo enquanto o pacense 
Paulo Sousa sofreu apenas 
um, situaçào que mereceu o 

forte desagrado do plantel 
“azul e branco” e a sua von- 
tade em submeter-se a novo 
periodo de silêneio. 

Como a intençâo nào 
recolheu a aceitaçào unâni- 
me da SAD, a medida ficou 
sem efeito, situaçào prova- 
da pelo facto de ter sido le- 
vado à sala de imprensa o 
jovem médio hùngaro Akos 
Buzsaky, que vai ser titular 
no sâbado frente ao Varzim. 

Apesar da garantia de 
que tudo esta normal, a ver- 
dade é que nào foram con- 
cedidas varias entrevistas 
que estavam marcadas corn 

diverses ôrgâos de infor- 
maçào, corn destaque para 
a revista japonesa “Sports 
YEH”. 

Akos Buzsaky divul- 
gou que vai ser titular fren- 
te ao Varzim, na 32“ jornada 
da I Liga, e revelou o con- 
selho que recebeu do trei- 
nador José Mourinho: “Dis- 
se-me para estar tranquilo, 
fazer o que sei e jogar sim- 
ples”. 

O jogador garantiu que 
ser campeào nacional pelo 
FC Porto foi a “melhor coi- 
sa da vida” e manifestou o 
desejo de se impor definiti- 

vamente no plantel princi- 
pal na prôxima época. 

O médio Costinha con- 
tinua corn o programa de 
tratamento e deve fazer um 
teste decisive no fim-de-se- 
mana, para saber se esta em 
condiçôes de disputar a fi- 
nal da Taça UEFA, quarta- 
feira em Sevilha, Espanha, 
frente aos escoceses do 
Celtic de Glasgow. 

O avançado lituano 
Edgaras Jankauskas realizou 
treino integrado condiciona- 
do, enquanto o defesa es- 
querdo Nuno valente vol- 
tou a evoluir condicionado. 

A finalizar, o dirigente tende igualmente deixado a 
revelou que no ultimo jogo ideia de que ira ter a mes- 
do campeonato, frente ao ma atitude no proximo do- 
Maritimo, as portas do es- mingo, na recepçào ao Gil 
tâdio serào franqueadas, Vicente. 

“Estâdio do Dragâo” 
é a futura casa do FC Porto 

“Estâdio do Dragâo” é o nome escolhido, por unani- 
midade, pela direcçào do FC Porto para baptizar o futuro 
recinto desportivo, que vai estar operacional em Outu- 
bro, revelou Pinto da Costa, présidente do clube. 

“É um nome que diz tudo e nào précisa de explica- 
çôes. O Dragâo esta no nosso simbolo e no brasào da 
cidade. Nào havia melhor para simbolizar a força e vitali- 
dade do FC Porto, nem a certeza do nosso futuro”, justi- 
ficou o présidente “azul e branco”. 

A sugestào partiu de Pinto da Costa, que recusou 
dar o seu nome ao estâdio, conforme vontade de inùme- 
ras personalidades ligadas ao clube: “nào hâ nenhum 
nome que mitolôgica ou ideologicamente transmita von- 
tade de novas conquistas como o do Dragâo”. 

O dirigente disse ter expîicado à direcçào os motivos 
da récusa em dar o seu nome ao futuro estâdio, conside- 
rando nao ser justo que alguém se sobrepusesse ao FC 
Porto e seus interesses. 

“Eu, como todos os outros, estamos aqui por amor 
ao FC Porto e apenas para o servir. Estâ acima de tudo. 
Este é o espirito do Dragâo”, vincou. 

CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL 2002A)3- SUPER LIQA 

CLASSIFICACÀO 

EQUIPAS 
PORTO 
BENFICA 
SPORTING 
GUIMARÀES 
GIL VICENTE 
U. LEIRIA 
P. FERREIRA 
BOAVISTA 
NACIONAL 

10 BELENENSES 
11 MARiTIMO 
12 BRAGA 
13 MOREIRENSE 
14 VARZIM 
15 SANTA CLARA 
16 BEIRA-MAR 
17 ACADÉMICA 
18 SETÜBAL 

J V E 
31 25 4 
31 21 5 
31 17 7 
31 14 8 
31 13 5 
31 11 10 
31 11 8 
31 9 12 
31 9 11 
31 10 8 
31 11 5 
31 8 12 
31 8 12 
31 10 5 
31 7 10 
31 7 9 
31 6 12 
31 5 11 

GM 
67 
67 
48 
47 
40 

10 43 
12 35 
10 30 
11 39 
13 42 
15 32 

16 34 
14 34 
15 35 
13 32 

GS P 
23 79 
26 68 
31 58 
39 50 
42 44 
41 43 
42 41 
29 39 
44 38 
46 38 
46 38 
43 36 
41 36 
43 35 
49 3! 
50 30 
46 30 
47 26 

Resuhados da 
Moreirense 1 
Gil Vicente 

Boavista 
Belenenses 

Sporting 

Varzim 
P. Ferreira 

Santa Clara 

31* Jornada 
Guimaràes 
Maritimo 
Beira-Mar 
Benbca 
U. Leiria 
Nacional 
Setùbal 
Porto 
Académica 

Prôxima Jornada 
Maritimo - Guimaràes 

Beira-Mar 
Benfica 

U. Leiria 
Nacional 

Setùbal 
Porto 

Académica 
Moreirense 

Gil Vicente 
Boavista 
Belenenses 
Sporting 

Varzim 
P. Ferreira 
Santa Clara 

José M. Dias 
905.608.2436 

seu 

Condommios tipo Tl 
e T2, com tectos altos 
(9 pés), cozinha e 
casas de banho em 
granito e màrmore, 
soalhos em madeira e 
parque de estaciona- 
mento e arrecadaçâo 
incluidos. 

Qualidade, elegâneia e bom gosto a preços acesslveis. 

Contacte jâ: 

f _ 'N 
Aproveite a 

grande promoçâo 

dos Condommios 

Waterford, um 

edificio premiado 

como “Projecto 

do Ano” pela 

Associaçâo de 

Construtores. 
  y 

Realize o Vivaà 
beira-lago! 
,„e desperte todos os dias corn 
a melhor paisagem da cidade. 
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Campeonato da Euro’2003: 

Terceira final ibérica graças à lotaria com terminaçâo portuguesa 
Continuaçâo da pàg. 1 

quatre titulos - esteve pra- 
ticamente fora de prova e 
s6 urn goto “milagroso” de 
Carlos Saleiro, no segundo 
minute de compensaçâo, 
assegurou o empâte no 
tempo regulamentar e 
recolocou a selecçâo casei- 
ra na corrida à sexta final da 
sua histdria. 

No primeiro jogo do 
dia, a Espanha resolveu a 
questao logo na primeira 
parte, jâ que entrou para o 
intervale a veneer por “es- 
magadores” 4-0, numa tarde 
inspirada de David Sanchez, 
que depois de um “hat-trick” 
no perfodo inaugural viria 
ainda a ter tempo para fe- 
char a contagem em 5-2. 

Antes do quarto tento 
do goleador do dia, que 
passa a liderar a lista de 
melhores marcadores, com 
cinco golos, a Austria ain- 
da chegou a “espicaçar” os 
espanhdis com dois golos 
em quatre minutes, aponta- 
dos por Christian Fuchs 
(58) e Marco Stankovic (62). 

Num encontre bastan- 
te repartido, a grande ani- 
maçâo da segunda meia-fi- 
nal do dia, disputada em 
Viseu, esteve canalizada na 
primeira metade do perfodo 
inaugural, que rendeu os 
très primeiros golos do 
jogo. 

Dean Bowditch, aos 8 
minutes, aproveitou uma 
desatençào colectiva da 
defesa portuguesa para 

inaugurar o marcador, res- 
pondendo a equipa orienta- 
da por Antônio Violante 
dois minutes depois, graças 
a um grande golo de 
Vieirinha, na cobrança de 
um livre directe. 

No entante, a Inglater- 
ra regressou ao comando 
do marcador 11 minutes de- 
pois, por intermédio de 
James Milner, que apontou 
o terceiro golo da sua con- 
ta pessoal. 

Depois de uma segun- 
da parte de grande sofri- 
mento, e quando tudo indi- 
cava para uma final 
hispano-inglesa, Saleiro, 
corn uma cabeçada certeira, 
repos a igualdade e levou o 
encontre para o desempate 
por grandes penalidades. 

Na “lotaria” dos 
pénaltis, Portugal revelou 
mais serenidade e soube 
capitalizar da melhor forma 
os dois falhanços iniciais 
dos ingleses, acabando por 
garantir a “terminaçâo” que 
lhe permite disputar a ter- 
ceira final do escalâo corn a 
Espanha, depois das edi- 
çôes de 1988 e 1995, num 
duelo que résulta, para jâ, 
numa vitôria para cada lado. 

Declaraçôes: 

Antonio Violante (trei- 
nador de Portugal): “Foi 
um jogo muito diffcil, mas 
acreditâmos até ao fim. Es- 
tivemos bem, mas reconhe- 
ço que ganhâmos corn algu- 

ma felicidade. Arriseâmos e 
os jogadores foram sufici- 
entemente maduros. Encos- 
tâmos a Inglaterra lâ atrâs 
e creio que nos ultimes dez 
minutes estivemos muito 
bem. Ninguém ganha nada 
sozinho. Sem a ajuda do 
Carlos Dinis, do Edgar 
Borges e de todos os joga- 
dores nâo teria sido possf- 
vel chegar aqui”. 

“Estâmes no Mundial e 
vamos tentar fazer o melhor 
possfvel. Senti algum can- 
saço nos meus jogadores. 
Agora vamos acalmar e 
descansar. A euforia tem de 
passar. É importante estu- 
dar bem a Espanha, porque 
sâo certamente uma boa 
equipa. Nâo os conheço 
muito bem, mas a nossa 
equipa bate-se até ao fim, 
seja quai for o adversârio”. 

“Foi uma festa bonita e 
o povo de Viseu ajudou- 
nos, apesar de haver uma ou 
duas pessoas que nâo com- 
preendem o que é o futebol. 

No mfnimo, vamos fazer 
très jogos no Campeonato do 
Mundo e isso é muito impor- 
tante para os jogadores, por- 
que lhes proporciona experi- 
êneia internacional”. 

Carlos Saleiro (autor 
do segundo golo de Portu- 
gal): “Marque! o golo que 
deu o empâte e senti uma 
grande alegria. Acreditâ- 
mos até ao final, mas foi um 
jogo muito diffcil. O ambi- 
ente foi espectacular e lin- 
do. Dedico o golo a todos 
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OS portugueses que nos 
apoiam”. 

Joao Coimbra (medio 
de Portugal): “A Espanha 
serâ um adversârio muito di- 
ffcil. Sâo apelidados de 
‘equipa maravilha’, mas 
n6s queremos veneer. Sen- 
tir o apoio das pessoas é 
muito importante para nôs. 
Felizmente, conseguimos 
chegar à final. O nosso se- 
gredo é termos um grupo 

muito forte e unido. Dedi- 
camos a vitôria ao Ivanildo 
e ao Sabino”. 

John Peacock (treina- 
dor da Inglaterra): “Portu- 
gal jogou bem e acabou por 
ser feliz no segundo golo e 
depois nos pénaltis. Isto é 
o futebol, mas estou orgu- 
Ihoso dos meus jogadores. 
Portugal tem um ataque po- 
deroso, mas defendemos 
bem”. 

“Vamos tentar recuperar 
os miudos mentalmente e 
depois esperar que se com- 
portem bem no jogo do ter- 
ceiro e quarto lugares (fren- 
te à Austria). Nâo senti ne- 
cessidade de efectuar ne- 
nhuma substituiçâo porque 
estâvamos a jogar bem. 
Gostamos muito de estar em 
Portugal. A organizaçâo es- 
teve fantâstica e espero que 
tudo corra bem no Euro2004”. 

Final da Liga dos Campedes 
de futebol vai falar italiano 
Continuaçâo da pdg. 1 

infeliz frente à sua antiga 
equipa, ainda deu alguma 
esperança aos “meren- 
gues”, quando reduziu, aos 
89 minutos, a desvantagem. 

Até final, a equipa do 
Real tudo tentou para con- 
seguir a reviravolta, mas 
faltou discernimento aos 
seus jogadores mais avan- 
çados. 

Terça-feira, em Milâo, 
Rui Costa pôde finalmente 
festejar a sua primeira pre- 
sença numa final da Liga 
dos Campeoes, quando a 
sua equipa “arrancou” um 
empâte a 1-1 frente ao Inter, 
num confronto tipicamente 
italiano. 

Depois de uma primei- 
ra “mâo” bastante enfado- 
nha, que terminou com um 
natural empâte a 0-0, as 
duas equipas ainda se abri- 
ram mais um pouco neste 
segundo encontro, princi- 
palmente o AC Milâo, sa- 
bedor que um golo Ihe da- 
ria praticamente a ambicio- 
nada final. 

Um golo do ucraniano 
Shevchenko, jâ no primei- 
ro minuto de descontos da 
etapa inicial, deu a vanta- 
gem à equipa de Rui Costa, 
tendo o nigeriano Martins, 
aos 83 minutos, igualado a 
contenda e ainda dado al- 
guma esperança ao Inter, 
mas o AC Milâo nâo deu 
qualquer hipôtese dos seus 

rivais virarem o marcador. 
Para a sua nona final, 

venceu cinco e perdeu très, 
o AC Milâo vai poder con- 
tar com a totalidade do seu 
plantel, uma vez que ne- 
nhum saiu castigado das 
meias-finais, o mesmo jâ nâo 
sucedendo com a “Juve”. 

A “vecchiâ signora” vai 
disputar a sua sétima final - 
venceu duas e perdeu qua- 
tro - privada de um dos 
seus elementos mais influ- 
entes, o checo Pavel 
Nedved, que anotou o ter- 
ceiro tento, mas que acabou 
por ser admoestado com o 
cartâo amarelo, pelo que 
terâ de cumprir um jogo de 
castigo, falhando o encon- 
tro de Old Trafford. 

Castigos: Liga abre processo disciplinar 
à equipa de arbitragem do Restelo 

A comissâo disciplinar 
(CD) da Liga Portuguesa de 
Futebol Profissional (LPFP) 
decidiu instaurât um pro- 
cesso disciplinar à equipa 
de arbitragem do encontro 
Belenenses-Benfica (2-4) 
devido ao episôdio regista- 
do com a expulsâo do 
benfiquista Tiago. 

Apesar de alegar que 
um ponto do regulamento 
(o numéro 4 do artigo 172° 
do Regulamento Discipli- 
nar) nâo faculta à comissâo 
disciplinar competêneia 
para reapreciar a questâo, 
a CD realça que se “man- 
têm fortes indfeios” de que 
“ocorrerâ enorme 
dessintonia entre a 
factualidade descrita e a 
que muitfssima gente terâ 
constatado, sobretudo face 
à conduta do 4° ârbitro e do 
ârbitro principal”. 

Deste modo, a CD aca- 
ba por castigar o médio 

benfiquista em um jogo de 
suspensâo, por ter sido ad- 
moestado segunda vez com 
o cartâo amarelo na parti- 
da, ao entrar em campo sem 
a dévida autorizaçâo do âr- 
bitro, tendo frisado que, 
devido ao ponto do regu- 
lamento, Ihe estâo “fecha- 
das as portas” para 
reapreciar a matéria. 

Além de Tiago, também 

Petit, este por complétât 
uma série de cinco cartôes 
amarelos, estarâ de fora do 
prôximo embate dos “encar- 
nados”, recepçâo domingo 
ao Boavista, em partida da 
32“ jornada da prova, num 
encontro em que os 
“axadrezados” nâo poderâo 
contar coin Mârio Loja, 
igualmente suspenso em um 
jogo. 

Lista de jogadores suspensos: 
I Liga: 
Dois jogos: 
Tiago (FC Porto) 
Um jogo: 
Afonso Martins (Moreirense) 
Cleber (Guimarâes) 
Mârio Loja (Boavista) 
Petit (Benfica) 
Tiago (Benfica) 
Carlos Alvarez (Nacional) 
Nélson Veiga (Setûbal) 
Joâo Armaixlo (Paços Fareira) 
Paulo Sousa (Paços Ferreira) 
Ricardo Carvalho (FC Porto) 
Déco (FC Porto) 

II Liga: 
Um jogo: 
Puma (Naval 1° Maio) 
Coste (Naval 1° Maio) 
Edu Brasil (Desportivo Chaves) 
Paquito (Covilhâ) 
Lâzaro (Estrela Amadora) 
Juba (Estrela Amadora) 
Cristiano (Uniâo Lamas) 
Sérgio Pinto (Maia) 
Ferreira (Penafiel) 
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