
Semanârio 4 Weekly 
Portuguese - Canadian Newspaper 

Canada's leading and largest 
Portuguese Language Newspaper 

Ano XXI- Ediçâo 1019 
Sexta-feira, 11 de Junho de 2004 

Preco: 85( 
- 52 Pâginas - 

Director: Antonio Perinû • Editoro: Alice PerinO 
Tel.: 416 538-1788 -Fox: 416 538-7953 

Internet: www.solnet.com 
E-mail: sol@solnet.com 

Comemoraçôes do Dia de Camôes e da Lusitanidade 

^ver’ Portuga 
Reportagens especiais da Semana Portuguesa em Toronto 

--t: 

Os “Delfins vieram a 
Toronto actuar, depots de 
sets anos de ausência 

O idolo da juventude 
luso-canadiana, Shawn 

Desman, teve uma 
participaçâo especial, 

embora nâo desse 
concerto oflcial 

O Embaixador de Portugal 
em Otava veto até nos para ^ “Parada” — cortejo etnografico - continua a ser o ex-libris das comemoraçôes do 10 de Junho entre nos 
participar das cerimônias 

Colocaçâo da coroa de 
Pores no Monumento aos 

Pioneiros, no High Park 

Integrada na Semana de Portugal 

Casa dos Açores de mâos 
dadas com a Cultura 

Uma noite 
especial na Casa 
dos Açores deu, 
segunda-feira (7), 
continuidade ao 
programa da Se- 
mana de Portugal, 
de Camôes e das 
Comunidades, em 
Toronto. 

Entretanto em Portugal,,. 
Présidente da Repùblica nas 
comemoraçôes em Bragança 

o Présidente da Repu- 
blica elegeu cidade de 
Bragança, onde decorreram 
quinta-feira (10) as comemo- 
raçôes do 10 de Junho, como 
um exemplo da mensagem de 
confiança que pretende dei- 
xar ao Pais, no Dia de Portu- 

«Falo dos problemas e 
desafios a partir de Bragança, 
que esta habituada a vencer uns e a enfrentar outros», 
disse Jorge Sampaio, discursando na renovada Praça 
Camôes, onde antes funcionou o Mercado Munici- 
pal, e existe, agora, um novo espaço de lazer para a 
populaçâo. 

No inicio da sua intervençào, Jorge Sampaio 
pediu um minuto de silêncio em memôria de Sousa 
Franco, o cabeça de lista socialista às Eleiçôes 
Europeias que faleceu quarta-feira, e do deputado 
comunista Lino de Carvalho, que morreu ontem (quin- 
ta-feira). 

O Chefe de Estado sublinhou «o esforço e o 
trabalho que a Regiào de Trâs-os-Montes tâo bem 
conhece para superar as dificuldades». DS= Pag. 39 

Em Toronto^ Marques Mendes afirma: 

“Desigualdades no 
Ensino de Português 
no Estrangeiro têm de 
ser corrigidas” 

O ministre dos 
Assuntos Parlamen- 
tares. Luis Marques 
Mendes, disse, quin- 
ta-feira (3), em To- 
ronto, que considéra 
que “o investimento 
na Educaçào, na Lin- 
gua e na Cultura, par- 
ticularmente no es- 
trangeiro, o investi- 
mento mais impor- 
tante, porque é aque- 
le que é mais sôlido e 
mais seguro, aquele 
que, sobretudo, re- 
força um factor de 
identidade. Aquele 
que é marcante ao 
longo dos tempos e 
que faz a solidarie- 
dade entre geraçôes”. Assuntos Parlamentares 

m’ Pag. 16 
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A Reporter na Cidade: 

De London para Toronto... 
Nova ervanaria portuguesa abre em local privilegiado da comunidade 

Por Cristina Pereira Santos 
Sol Portugais 

No meio da azafama caracteristica dos dias 
intensos e da rotina que a vida no continente norte- 
americano exige, a saùde é por vezes urn bem que 
descuidamos. Com uma incidência cada vez maior de 

A familia Couto 

problemas nervosos, gastro-intestinais e outros ainda 
mais graves, originados pelo stress e a comoçào do 
dia-a-dia — e considerando que o publico cada vez 

mais se vem a aperceber dos graves efeitos secundarios 
de muitos dos medicamentos modernos — nao é de 
estranhar o reacender do interesse de muita gente pelos 
remédies tradicionais e pela farmacologia natural. 

De London, cidade quase vizinha de Toronto mas 
ainda bem menos congestionada e onde a vida decorre 
a um ritmo mais calmo, veio uma conselheira portugue- 
sa para se estabelecer em Toronto e prestar os sens 
serviços a um publico carente de cuidados naturais. 

Chama-se Lucia Couto e é conselheira e proprie- 
târia de uma Ervanaria portuguesa que acaba de abrir 
no 859 Dundas Street West, perto da Bathurst, em local 
de grande afluência de portugueses. 

O seu estabelecimento chama-se Ervanaria Saùde 
e Paz de Espirito e, tal como o nome indica, procura 
satisfazer a necessidade crescente que muitos de nos, 
hoje em dia, sentimos de conseguir alcançar o equili- 
brio espiritual e emocional que nos permite chegar a 
esse tao desejado estado de saùde e paz interior. 

Acessivel através do telefone 416-703-9224, Lù- 

cia Couto é uma conselheira que se diz competente 
para o auxiliar, tanto quanto toca à saùde como à tâo 
almejada paz de espirito. 

Cita para isso o facto de ser naturista diplomada, 
pelo que revela conhecimentos dos medicamentos 
que a natureza sabiamente sabe providenciar mas que 
so quern esta apta consegue administrar e aconselhar. 
Mas considéra, entre outras qualidades, ser impor- 
tante ainda saber oferecer uma voz amiga, p que nos 
tempos que correm é arte cada vez menos praticada. 

E isso que esta herbalista portuguesa, através da 
sua simpatia, procura satisfazer, juntamente corn a 
sugestào do remédio adequado aos problemas de 
saùde. 

E s6 se pode cuidar do bem estar fisico se, ao 
mesmo tempo, se cultivar o emocional. 

Dr. Victor Rodriguez   I l^r. Viciui K.U 

CUnico Tienttt' &Associados 

ODONTOLOGIA GERAL E COSMETICA 

Limpeza de dentes • 
Tratamentos de gengivas • 

Comas e pontes • 
Cirurgia • 

Extracçào de dentes • 
Colagem e Esmaltagem • 

• Branqueamento de dentes 
• Chumbos em amàlgama e massa branca 
• Dentaduras complétas e parciais 
• Reparaçôes de dentaduras 
• Root-Canal (desvitalizaçào do nervo) 
• Todos sào bem-vindos 

CONSULTÔRIO DE MISSISSAUGA 
3085 Hurontario St., Suite 203 (1 quarteirâo a norte da Dundas) 

Tel: 905 272-2233 
Horârio: Terça a Sexta-feira - 10h00 às19h00 • Sâbados - 9h00 às 17h00 

Aceitamos todos os 
tipos de seguros, 
novos pacientes e 

urgências. 
Falamos Português 

CONSULTÔRIO DE TORONTO 
474 College Street, Suite 207 (1 quarteirâo a oeste da Bathurst) 

Tel: 416 960-5512 
Horàrio; Segunda a Sexta-feira - 9h00 às 19h00 • Sâbados - 8h00 às 17h00 
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O futebol é realmente 
muito simples: 

Abra uma conta 
e...va buscar a 
sua! 

Sem bola, 
nâo hâ jogo. 

Em 2004, futebol é connosco! 
www.bankbcp.com | 1.866.77mybcp bcpbank 

beyond the expected 

Venha hoje mesmo ao bcpbank e habilite-se a ganhar uma viagem a Portugal*. E ao subscrever certes produtos, recebera 
em troca prémios de futebol que temos exclusivamente para si, tais como: bolas de futebol e camisolas Adidas, porta-chaves 
comemorativos e outres. 

*Sorteio de viagens para Portugal: para concorrer, nâo nécessita de comprar. Oferta limitada e valida até 12 de Junho de 2004. Viagens 
nâo incluem taxas de aeroporto ou outras. Outras restriçôes em vigor. Para mais informaçôes, consulte qualquer sucursal do bcpbank. 
Oferta e valida ao stock existante. 
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O governo de Paul 
Martin quer fazer a 
educaçâo superior mais 
acessivel para todos. 
Nos iremos: 

- Trabalhar corn os profissionais para resolver os 
assuntos de licenciamento, começando por, a nivel 
nacional, licenciar 1000 médicos corn curso 
estrangeiro. 

- Aumentar as contribuiçôes para o Piano Registado de 
Poupança para Educaçâo. 

- Providenciar aos estudantes das familias de 
rendimentos baixos, um Programa mais adequado de 

Empréstimos a Estudantes Canadianos. 

Este é o Canada que nos queremos.^^^HI^^I 
Esperamos que esta também seja a sua escolha. 

Vote Liberal no 
dia 28 de Junho 

Autorizado pelo agente registado do Partido Liberal do Canada. 
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Acordar os ‘‘adormecidos...” 
Por Fernando Cruz Gomes 

Sol Português 

O ministro Marques Mendes esteve ai. A representar o primeiro-ministro e o Governo 
Português, “trouxe a carta a Garcia”. Aqui e além, combateu o bom combate. Nunca virou a cara 
à luta, como nunca regateou elogios a cenas e mais cenas corn que se ia deparando. Pode bem 
afirmar-se que conseguiu acordar muitos dos “adormecidos” que ainda vamos tendo na 
comunidade. Deu-lhes um “safanào” sadio, ao tratar os bois pelo nome e ao dizer, preto no 
branco, muito do que se tem vindo a referir, mesmo por aqui nas colunas de Sol Português. 

Fê-lo, afinal, corn o ar mais natural do mundo. Sem se lembrar da sua filiaçào partidâria - e embora todos 
saibam que é PSD, a verdade é que nunca o disse em pùblico - conseguiu abordar temas quentes, lembrando o que 
se esta a fazer no Governo, sem deixar de lembrar igualmente o muito que se poderia fazer. 

O ensino de Português no estrangeiro foi tema abordado. Dando conta do que se esta a fazer, agora, ao nivel 
de très Ministérios, acabaria por ir mais longe, ao reconhecer que hâ algo parecido corn discriminaçào entre o que 
se faz, nesse dominio, na Europa e no Resto do Mundo. Entendeu algumas das “miudezas” que faz corn que a Europa 
seja mais apoiada, mas nâo deixou de falar nessa discrepância que diz ir acabar ou, pelo menos, ser minimizada. 

Como ministro dos Assuntos Parlamentares, é possivel que nâo tenha muito a ver, pelo menos directamente, 
com este e outros problemas, mas a verdade é que o conceito ficou corn mais um amigo. O que nâo pode deixar de 
ser importante. 

Corn os empresârios, entendeu a sua luta, elogiou o seu apego e deixou pistas para um maior e mais proficuo 
trabalho em prol do Canada, sem que lhes desaparecesse da mente e do coraçâo Portugal e os Portugueses. Até 
porque, como disse varias vezes, os dois “objectivos” nâo sâo antagônicos, antes pelo contrario. 

E mesmo quando deu a noticia de que, ainda antes do fim do ano, o primeiro-ministro aqui se deslocaria, nâo 
o fez corn rodriguinhos de rococo, mas sim afirmando que a nâo-vinda, no ano passado, deixou mâgoas no coraçâo 
dos Portugueses. 

Este Ministro trouxe, de facto, a carta a Garcia. Mesmo quando se integrou na grande Parada da Semana de 
Portugal e entrou no “banho de multidâo” que, em grande parte, também lhe era dirigido. Mesmo quando “quebrou” 
o programa e achou que deveria ir, por exemplo, ao Museu dos Pioneiros ou a um clube açoriano. Deu boa conta 
de si, quando, nas conversas do dia-a-dia da sua estada... entendeu os problemas, esquematizou-lhes soluçôes e 
entreabriu portas que podem ser “escancaradas”. 

Marques Mendes esta, de facto, de parabéns. Mas... achamos que parte dos seus louros cabem, igualmente, ao 
consul que o Governo Português pôs no meio de nos. Diz-se, às vezes, que sô depois de uma ou duas visitas 
ministeriais se pode aquilatar da força animica do consul que o recebe e o acompanha. • 

Se assim é, Artur Monteiro de Magalhâes ficou jâ corn as “esporas de cavaleiro” nestas andanças de saber 
acompanhar, dosear e guiar a visitas do género. E se tivermos em linha de conta os elogios traçados por aquele 
membro do Governo de Portugal aos Portugueses e à sua obra neste pais... hemos de convir que por detrâs de tudo 
isto estarâ também o dedo e a sensibilidade do consul. 

De facto, a comunidade portuguesa de Toronto ganhou mais um amigo, no seio do Governo Português, e 
consolidou a amizade do diplomata que nos mandaram vai para um ano. 

Governo do Ontario 
proclama Junho “Mes 
dos Portugueses” 

Conforme Sol Português noticiou na ultima 
ediçâo, o governo provincial declarou o mês de 
Junho como sendo dedicado à Histôria e Cultura 
portuguesa, em reconhecimento do contributo 
lusitano para o progresso do Ontario. 

A declaraçâo foi feita pela Ministra da Ci- 
dadania, Dra. Marie Bountrogianni, que na altura 
realçou que “o governo do Ontario apoia a come- 
moraçâo do Mês da Histôria e Cultura Portugue- 
sa e reconhece a contribuiçâo da comunidade 
portuguesa para o fortalecimento econômico, 
social e cultural da nossa provincia”. 

A comemoraçâo do oficialmente intitulado 
Portuguese Heritage Act — aprovado pelo ante- 
•rior governo em 2001, quando se celebravam 
entâo 500 anos da chegada dos primeiros explo- 
radores portugueses ao Canada (1501) e numà 
altura em que o cargo de Ministro da Cidadania 
era entâo desempenhado pelo luso-canadiano 
Carlos de Faria — reconhece ainda o dia 10 de I 
Junho como Dia de Portugal, em memôria do 
ilustre poeta Luis de Camôes e da monumental 
obra “Os Lusiadas”. 

A Ministra considerou ainda a comunidade 
luso-canadiana como um “elemento vibrante” da 
provincia e declarou sentir-se “orgulhosa de vi- 
vermos numa das mais prospéras e culturalmente 
diversas sociedades em todo o mundo”. 

Anuncie em Sol Português^ o 
jornal de Lingua Portuguesa 

de maior projecçâo no 
Canada. 

Tel: 416-538-1788 - Fax: 416-538-7953 
\ I / 

As eleiçôes realizam-se na Segunda-feira, 28 de Junho de 2004 

Estou a 
Jà esta 

construir o meu futuro aqui. 
preparado para votar? 

o Serviço Eleitoral do Canada enviou-lhe 
recentemente um cartâo de eleitor. Guarde-o porque 
contém toda a informaçâo de que précisa para exercer 
o seu direito de voto. 

Para poder votar, é obrigatôrio ser-se cidadâo 
canadiano e ter, no mfnimo, 18 anos de idade no dia 
das eleiçôes. O voto é secreto. 

Se ainda nâo recebeu o cartâo de eleitor ou se jé 
recebeu e descobriu algum erro no nome ou 
endereço, é favor entrar imediatamente em contacte 
corn o Serviço Eleitoral do Canada e sera assistido 
em inglês ou francês. Poderâ também encontrar 
mais informaçâo sobre a votaçâo consultando o 
endereço electrônico daquele serviço. 

Juntos, construimos o futuro. 
O meu futuro esta no meu voto. 

1 800 463-6868 TTY: 1 800 361-8935 www.elections.ca 
Elections Canada 
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Sintese de uma reuniâo na Federaçâo Luso-Canadiana de Empresarios e Profissionais 

Sem os canadianos de origem portuguesa o 
Por Fernando Cruz Gomes 

Sol Português 

A Federaçâo Luso-Canadiana de Empresarios e 
Profissionais tem uma nova Direcçào. Uma Direcçâo 
que nâo “critiea” as direcçôes anteriores, antes as elogia, 
saudando nelas o muito que jâ foi feito. 

Leonardo Pereira, que sempre esteve muito activo 
na comunidade e em diversas capacidades, é agora o 
présidente da Federaçâo, a ele tendo cabido, na quinta- 
feira passada, a palavra de agradeeimento aos directores 
“que todos tiveram mérito”, designadamente a Ermidio 

Quando o ministro falava 

Alves, “pelo exemple de disponibilidade demonstrado 
ao aceder a continuât a colaborar corn a Direcçâo noutro 
cargo de grande utilidade para esta mesma Federaçâo”. 

Uma Direcçâo nova, corn gente que jâ serviu nou- 
tras capacidades. Corn Léo Pereira, sâo agora da Direc- 
çâo, John Paul Macedo, vice-presidente; Ermidio Alves, 

Maria José Skultety, Léo Pereira e o ministro Luis 
Marques Mendes 

tesoureiro; Fernando Clotildes, secretârio; e Hélder 
Gomes, F16 da Silva, Antonio Aires, Kelly Fonseca, 
Avelino Fonseca, Cristina Marques, Michael Madeira e 
Aldina Costa - como vogais. José Carlos Freire funciona 
como executivo oficial. 

Para o novo présidente da Federaçâo, “a aima vo- 
luntâria portuguesa mantém-se e o desejo de servir esta 
grande comunidade portuguesa é causa bastante para nos 
motivar a aceitar este desafio e esta missâo”. 

Posse de directores da Federaçâo... 

Depois de observât que o mercado da América do 
Norte é dos mais competitivos e mais dificeis do mundo, 
recordou que a Federaçâo, através dos seus membros, 
tem modestamente “ajudado a construit esta extraordi- 
nâria comunidade portuguesa, que nesta altura jâ atingiu 
a fase adulta em todos os sectores, até porque, hoje, as 
empresas luso-canadianas nâo sô criam os seus postos de 
trabalho, como vâo mais além, criando postos de traba- 
Iho para os canadianos, Chineses, sul-americanos, pola- 
cos e tantos mais. 

A nossa Juventude pode estar orgulhosa 

Leonardo Pereira haveria de dizer ainda que a 
comunidade portuguesa oferece, hoje, as referências 
necessârias “para que a nossa juventude se sinta motiva- 
da e orgulhosa das suas raizes”. 

Temos, de facto, como sublinhou, quadros em to- 
das as actividades, como arquitectos, engenheiros, ad- 
vogados, economistas, empresârios, professores univer- 
sitârios e secundârios, dirigentes sindicais ao mais alto 
nivel, gerentes bancârios, présidentes de Bancos - “corn 
saudade, recordamos Humberto Santos, do Des Jardins 
Bank, prematuramente desaparecido do nosso convivio” 
- juizes, industriais, comerciantes, trabalhadores 
especializados, policias, oficiais superiores das Forças 
Armadas canadianas e outros. 

Falando ainda na juventude, lembrou que as uni- 
versidades canadianas contam corn milhares de estudan- 
tes luso-canadianos que, cada vez mais, “apostam no 
ensino superior e aqui a Federaçâo orgulha-se do seu 
papel de organizaçâo pioneira na atribuiçâo de Boisas de 
Estudo no Canadâ, apoio este que ultrapassa jâ o quarto 
de milhâo de dôlares e que esperamos manter, se possi- 
vel em melhor ritmo”. 

No final, pediu ao ministro Marques Mendes que 
transmitisse às autoridades e ao povo português que 
“nos luso-canadianos, que hâ muito deixâmos de ser 
émigrantes, jamais deixâmos esmorecer a nossa aima 
portuguesa e o nosso desejo de continuât a lutar pela 
manutençào da Cultura, costumes e tradiçâo portugue- 

...mais gente a assinar o livro 

sas, nesta nova pâtria adoptada, neste grandioso pais que 
é também o nosso Canadâ”. 

Marques Mendes entendeu a mensagem 

Luis Marques Mendes agradeceu à Federaçâo a 
oportunidade de se associât à tomada de posse. “Servir 
nestes lugares - comentou - é prova de uma grande 
generosidade, porque ninguém estâ aqui para obter hon- 
rarias, mas antes estâo para ajudar a unir, ajudar a 
projectar, ou seja, para ajudar a servir uma comunidade. 

O ministro e consul na College Street... 

FlNA^tr 
Maria C. Sampaio - Présidente 

161 Cgiinton flue. Uiest « Toronto 
Tel./f^x: 116.916.2926 

fleaba de abnr a mais noua boutique 
de roupas fmas para senhora da cidade. 

IDarcas de qualidade importadas da Curopa 

Uestuàno e acessônos modernos 

DON'T GET JUST ANY RATE. 
GET THE RIGHT RATE. 

The Scotia Right Rate"" mortgage 

Get the benefit of a low rate, low payment mortgage for a 5-year fixed term. Your 

interest rate is below Scotiabank’s Prime Rate' and is reset, together with your 

payment amount, every 6 months as Scotiabank’s Prime Rate changes. You’ll also 

get the added security of being able to lock-in to an equal or longer term at any time. 

Come in today to find out more. 

Bathurst & Dundas - Carlos Soeiro 
416-866-6650 
Bloor & Salem - Luis Salvador 
416-538-5232 

Scotiabank 

College & Bathurst - Natalie Araujo 
416-933-2390 
College & Grace - Ana Bento 
416-537-2036 
Dundas & Brock - John Paul Macedo 
416-538-5246 
Sheppard & Midland - Manny Goncalves 
416-297-2472 

Trademarks of The Bank of Nova Scotia. * Prime means the prime lending rate of The Bank of Nova Scotia as published by Scotiabank from time to time. 
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Canada nâo séria o mesmo 
neste caso a comunidade dos empresârios luso- 
canadianos”. 

Lembrou o ministre que, ao longo da sua vida, jâ 
esteve em varias partes do mundo e em varias partes do 
mundo onde hâ representaçào de eomunidades portu- 
guesas fortes e significativas. 

“Ainda nâo tinha tido a oportunidade de vir a 
Toronto, e em particular encontrar-me com a comunida- 

...ainda na College recebe cumprimentos 

de portuguesa de Toronto, que é, todavia, uma das comu- 
nidades portuguesas mais pujantes, mais dinâmicas, mais 
empreendedoras das varias que, felizmente, Portugal 
tem pelas quatre partidas do mundo”. 

E a propôsito, referiu; “É muito bom para mim, 
pessoalmente e como représentante de Portugal nesta 
ocasiâo, poder dizer aqui aos meus amigos empresârios 
associados desta Federaçào, o quanto estimâmes e admi- 
râmes o vosso trabalho, seja na indüstria, seja no comér- 
cio, seja nos varies tipos de actividade. Isto prova uma 
coisa muito simples mas muito importante. Hâ excelen- 
tes empresârios portugueses e luso-canadianos, aqui, em 

Toronto. E isto prova que os Portugueses nâo sào em 
nada inferiores aos cidadâos de outros paises. 

Os Portugueses apenas precisam de acreditar e 
confiar em si prôprios, porque quando acreditam e con- 
fiam em si prôprios, como é aqui o caso, os portugueses 
nâo sào aqui nenhuns coitadinhos... sâo pessoas de su- 
cesso, que se integraram numa comunidade, num Pais 
que é, ele prôprio, um Pais de sucesso, o que significa 
que honram, por um lado o nome e a imagem de Portugal 
e, ao mesmo tempo, ajudam um grande Pais como o 
Canadâ a seguir em frente. Isto é também obra de Portu- 
gal, é obra de Portugueses e tem muito preço, porque 
somos um pais pequeno no territôrio mas muito grande 
na aima, na grandeza moral, na capacidade de arriscar, 
inovar e empreender. Isto é que faz a diferença”. 

S6 palavras de circunstâneia? 

“Em cada parte por onde nos passamos, hâ sempre 
um Português... onde se vive e sente Portugal e onde hâ, 
normalmente, exeniplos de sucesso como hâ aqui. E é 
este sucesso que eu quero aqui homenagear e que para o 
future mantenham sempre esta linha; ajudar, corn o 
vosso esforço, o vosso talento e o vosso empenho, a que 
este grande pais, que é o Canadâ, - corn quem Portugal 
tem relaçôes amigas e fraternas - continue a ser, cada vez 
mais, um grande Pais e, ao mesmo tempo, nunca se 
esqueçam de Portugal”, disse. 

Depuis, houve troca de lembranças, designada- 
mente a medalha comemorativa dos 100 anos da 
Assembleia da Repùblica.. 

O deputado Tony lanno, que fez questào de estar 
présenté, disse da sua satisfaçào em estar ali a saudar, 
também em nome do primeiro-ministro Paul Martin, a 
comunidade empresarial portuguesa, esperando que, em 
breve, no Parlamento, se junte também Mârio Silva. 
“Canadâ é escolhido como o melhor pais do mundo e sem 
dùvida que sem os canadianos de origem portuguesa, o 
pais nâo séria o que é hoje”. 

A ACAPO 
elogîada pelo 
Ministre 

Durante a sua estada em Toronto, o ministre 
dos Assuntos Parlamentares de Portugal, Luis Mar- 
ques Mendes, acompanhou rauitas das actividades 
da Semana de Portugal, de Camôes e das Comuni- 
dades Portuguesas, organizadas nesta ârea do Ca- 
nadâ pela ACAPO. 

Talvez por isso, na Noite Cultural Beirâ, da 
Casa das Beiras, a que esteve présenté. Luis Mar- 
ques Mendes, achou que deveria tecer considera- 
çôes acerca do trabalho levado a cabo. 

“Quero saudar, também, de uma forma muito 
especial e muito amiga - disse - a Aliança dos 
Clubes e Associaçôes Portuguesas do Ontârio, e o 
seu présidente, em particular. E por duas razôes: a 
primeira porque esta ideia - a ideia da Aliança dos 
Clubes - é uma bêla ideia. A ideia da uniâo e a 
uniâo faz a força. E nos, Portugueses, temos aqui, 
nesta cidade e nesta regiâo, uma comunidade vasta, 
importante, corn uma fortissinia e extensa vida 
associativa. 

A unidade, a uniâo, a solidariedade e a con- 
gregaçâo de esforços sô dâo mais força à vida 
cultural, à Histôria, à Cultura, à Memôria da nossa 
comunidade e do nosso Pais. E por isso, esta é uma 
ideia, muito e muito feliz, que eu aqui quero subli- 
nhar”. 

Continuando no mesmo torn, o ministro diria 
ainda: “Como nâo posso deixar de, ao mesmo tem- 
po, enaltecer o papel generoso, empenhado e dinâ- 
mico do présidente da Aliança dos Clubes e Asso- 
ciaçôes, José Eustâquio. Ele é um grande homem, 
um grande dirigente e também um grande Portugu- 
ês”. 

Quanto mais jovem, melhor se irâ sentir 

Soluçôes Médicas para 
Problemas de Estética 

Dra. Joana Gonçalves, M.D. 
Dr. Michael Moreira, D.C. 

Equipa constituida por esteticistas cUnicas, técnicas de Laser e médicos esteticistas 

Sistema de depilaçào por Laser 

Eliminaçào de veias reticulares e fînas através de Laser e 
escleroterapia 

' Tratamentos de foto-rejuvenescimento da pele corn Laser 

' Eliminaçào de manchas solares, causadas pela idade e 
outras manchas 

' Limpeza da pele corn novos processes, incluindo 
descamaçâo glicôlica e por micro-abrasâo da derme 

' Injecçôes cosméticas anti-rugas (infiltraçâo cosmética, 
Botox^'^ , Restylane™ e Perlaine^’^) 

' Massagens terapêuticas (RMT) 

Tel: 416 531-1244 
622 College Street, Suite 201-R - Toronto, ON M6G 1B4 

(No edificio CHIN) 
T: 416 531-1244 • F: 416 531-3723 

E: info@DermaMedSpa.com • 1: www.DermaMedSpa.com 
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Brasil: Arqueologos descobrem 
cerâmicas com 4.680 anos 

Arqueologos brasileiros descobriram peças de ce- 
râmica indi'genas datadas de 2.860 AC (antes de Cristo) 
no Estado de Santa Catarina (sul do Brasil), que sâo das 
mais antigas das Américas. 

O director do Laboratorio de Arqueologia da Uni- 
versidade do Sul de Santa Catarina, Maurio Aurelio de 
Masi, explicou hoje à imprensa que a idade das peças de 
cerâmica foi estabelecida na semana passada, através 
do carbono 14, num laboratôrio da Florida. A margem 
de erro é de apenas 40 anos, precisou. 

As peças, encontradas em Fevereiro em escavaçôes 
feitas para a construçào de uma central hidroeléctrica 
em Campos Novos, têm as caracteristicas dos indios 
Xokleng. 

Os ùnicos registos deste grupo indigena existiam 
noutra regiào do Estado de Santa Catarina, Vale do Rio 
Canoas, mas datavam do ano 200 DC (depois de Cris- 
to), O que représenta uma diferença de quase 3.000 
anos. 

“A descoberta vai obrigar-nos a rever os nossos 
conhecimentos sobre as migraçôes feitas pelos indige- 
nas durante todo este periodo, pois pensâvamos que os 
Xoklengs tinham chegado muito pais tarde”, declarou o 
cientista. 

Uma outra anâlise do laboratôrio identificou vesti- 
gios de végétais nos potes de cerâmica, indicando que 
eram usados para cozinhar alimentos. 

“Pensâmes que os Xoklengs eram nômadas e vivi- 
am da caça e da recolecçào. Ora estes objectes mostram 
que eram sedentârios e cultivavam a terra”, sublinhou 
Masi. 

A maior parte dos objectes - potes e pontas de 
lanças - estava enterrada a 40 cm da superficie, tende 
sido recenseados cerca de 260 sitios arqueolôgicos. 

As cerâmicas mais antigas das Américas sâo as de 
Valdivia, no Equador, e datam de 3.200 AC, segundo Masi. 

Existem hoje cerca de 350.000 indios no Brasil, de 
245 etnias e corn mais de 180 Hnguas, numa populaçâo 
total de 170 milhôes de habitantes, que nâo passava de 
5 milhôes à chegada dos portugueses, em 1500. 

Do Brasil 

Traduçâo: Traiçâo? 
Por Cristiano Souza 

Sol Português* 

E comum ouvirmos essas duas palavras num mesmo discurso. No entante, o verbo 
latino traducere révéla muito sobre o significado do oficio de traduzir. Traducere significa 
“conduzir além, transferir”. O desafio de transpor de uma lingua a outra é marcado, 
sobretudo, pelo oposto da traiçâo. Converse corn um bom tradutor sobre seu trabalho e voce 
logo notarâ quantas vezes a palavra fidelidade se répété! É quase uma obsessào. 

O fato de nâo sermos capazes de 1er o original, por sua vez, nâo pode nos impedir de tomar contato corn 
textes que, apesar de todo seu impacto na lingua materna, sâo, antes de tudo, universais. Sob este ponto de vista, 
O papel dos tradutores acaba ganhando uma aparêneia muito distinta da de traidor. Os tradutores devem 
“conduzir-nos além”, até os grandes autores de outros paises e épocas. 

Toda traduçâo implica em alguma perda. No entante, o grande desafio do tradutor é encontrar a maneira 
mais prôxima de alcançar a expressâo do autor. Afinal, tudo é traduzivel e intraduzivel. Tudo é intraduzivel em 
sua essência, mas é necessârio enfrentar os desafios présentés no texte original. 

O critico espanhol Ortega y Gasset dizia que a principle a traduçâo é impossivel, mas tem que ser feita, 
mesmo porque tudo o que é grandiose é impossivel. Tudo deve ser traduzido, mas é preciso que a traduçâo esteja 
de acordo corn a tradiçâo de cada povo. É preciso transportar de uma cultura para outra. 

As expressôes idiomâticas do inglês, por exemple, nunca sâo traduziveis em seu sentido pleno. Traduzir 
é encontrar o équivalente mais prôximo. Este équivalente nem sempre esta na palavra traduzida literalmente. 
Busca-se encontrar o torn e o estilo adequados, para que a lingua alvo provoque os mesmos sentimentos que a 
lingua original. 

O papel do tradutor pode ser decisivo para que o leitor tenha um contato mais prôximo corn a obra e autor 
escolhidos. O tradutor précisa dominar as técnicas e as duas linguas de trabalho. 

Algumas traduçôes sâo indiretas, isto é, sâo feitas a partir de uma primeira traduçâo, nâo dos originals. 
Quai O resultado da imitaçâo da imitaçâo? Valores culturais misturados! Nesse caso, em vez de dois, estâo em 
jogo très sistemas de valores culturais. As traduçôes indiretas tiveram seu valor, numa época em que nâo 
existiam tradutores gabaritados para o oficio no Brasil. Hoje, porém, o pùblico brasileiro pode ser mais 
cuidadoso na hora de sua escolha. 

Certas traduçôes requerem um cuidado extreme. Caso contrario, o ritmo e as frases melôdicas do original 
podem tornar-se dures. Algumas traduçôes demandam anos. 

Muita gente pensa que o castelhano é muito prôximo do português. Hâ perigo nisso. O tradutor de 
castelhano précisa ter muito cuidado corn as armadilhas sintâticas e semânticas. 

No Brasil, existe uma grande diferença entre a lingua falada nas ruas e a escrita. Hâ um abismo entre a 
norma culta e o coloquial. O tradutor deve atentar para este fato. 

O leitor nâo deve sentir que é traduçâo. Tem que existir naturalidade. Comparando entre um livro e outro, 
O leitor acaba percebendo quando hâ algo errado numa traduçâo. 

Enfim, nâo hâ uma regra ou manual prâtico para que o leitor eseolha a melhor traduçâo. Mas o bom leitor 
nunca pode esquecer que diferenças existem. O ideal é sempre se informar para desfrutar o prazer de 1er um 
grande clâssico bem traduzido. 

* E-mail: thecloserthebetter@yahoo.ca 

ESTA A PAGAR JUROS ALTOS 
NA HIPOTECA DA SUA CASA? 

Précisa uma kipoteca para comprar casa, para fazer 

renovaçôes ou para pagar menos juros do que na sua kipoteca 
actual? 

Contacte Noémia Mendonça para se 

informar acerca das kipotecas 

especiais com opçôes de juros por 

periodos de 5 anos, com juros tâo 
kaixos que começam a 

3,05% 
Com juros assim kaixos, voce pode 

poupar muito dinkeiro e pa^ar a sua 

kipoteca mais rapidamente. 

A compra de uma casa é um dos 

maiores investimentos que se faüçem 

na vida. Informe-se kem antes de 
tomar uma decisâo final. 

Noémia Mendonça 
Consultora de Hipotecas 

da firma 
Mortgage Intelligence 

Telemôvel; 
416 817 4290 

Ofereço-lhe apontamentos no conforto da sua casa, a uma 
hora conveniente para si, para nào ter de perder horas de 
trabalho para irao banco. 

* Sujeito a certas condiçôes. Aplica-se apenas a prophedades residenciais. Esta oferta pode 
seralterada, retirada ou prolongada a qualqueraltura, sem aviso prévio. 

RE^MKK 
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 
www. christineoliveira. corn 

Christine Oliveira, Hon B A 
Représentante de Vendes 

www.christineoliveira.com 
Keele e Rogers 

Impecâvel e totalmente renovada. Tijolos novos, mâquina de aquecimento, electrificaçâo, 
janelas e telhado, tudo recente. Tem 2 lindas casas de banho novas, fogâo a lenha, ar cond. 
central e muito espaço em armârios. Canalizaçâo na cave para fazer cozinha, corn potencial para 
apartam. nacave. Garagem duplasôlida, em tijolo, c/estacionamento duplo privado na trente. 

St. Clair e Caledonia 

Excelente casa! Tem soalhos em madeira, cozinha renovada no rés-do-châo e casa de banho 
renovada no 2« andar. Janelas novas (2003), revestimento recente do telhado (3 anos), ar cond. 
central e f ica perto de transportes, parques, lojas, etc. 

Consulte o meu web site para mais informaçôes sobre a compra e venda 
da sua casa, juros actualizados em hipotecas e muito mais. 
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Ascensâo e queda Miguel Ângelo, dos 
Delfîns, também “deu” 

Por Hélio Bernardo Lopes 
Sol Português 

A sociedade da informaçào dos nossos dias esta repleta de mitos que se vâo criando a partir de 
singularidades que podem ser meramente circunstanciais. Nalguns casos, esses mitos podem até perdurar e 
passar a constar dos anais da Histôria. 

Nào pretendendo, de modo algum, ajudar à situaçào dificil e desagradâvel que neste momento deverâ 
estar a ser vivida por Carlos Queirôs, a verdade é que este mesmo momento nos permite retirar alguns 
ensinamentos sobre o tempo que se esta a viver, corn os énormes riscos que comporta. 

Nâo sendo um aeompanhante de hoje do futebol, a verdade é que vou seguindo, em termes gérais, o que se vai passando 
por todo o nosso tecido social. E por isso me lembro bem do modo como surgiu Carlos Queirôs no mundo do nosso futebol: à 
/rente das selecçôes de juniores que ganharam, se estou certo, dois campeonatos mundiais. 

Ao tempo destes acontecimentos, tinha a possibilidade de conviver, ao dia a dia, eom um amigo que veio a morrer jovem, 
vitima de um cobarde cancro linfâtico. E muito antes deste infeliz desfecho lhe pude referir que essas vitôrias, tâo glosadas nesses 
tempos da governaçào de Cavaco Silva, eram extremamente enganadoras, porque o grau de alisamento aos mais diverses niveis 
era enorme, em face do salto quântico que sempre se opera aquando da profissionalizaçào desses jovens, jâ no escalào adulte. 

Compreenderâ o leitor, estou certo, que nâo se vem ouvindo falar desses tais campeonatos mundiais de juniores, 
contrariamente ao que acontece corn os eampeonatos internacionais de seniores. E é essa a razào que détermina que aquelas 
vitôrias, em mui boa medida, tenham sempre um grau razoâvel de perda na subida desses jovens ao escalào superior. 

Indiscutivelmente, Carlos Queirôs era uma pessoa da melhor aparêneia e elegâneia, corn um discurso de intelectualidade, 
tendencialmente raeionalizador do que tradieionalmente é seguido de modo empirico e que por ai viu a sua imagem e as suas 
qualidades extrapoladas para os lugares mais cimeiros e esperançosos do nosso futebol: em termos de imagem pûblica, uma 
subida quase meteôrica. 

A realidade, contudo, é que por râpido se foi notando o nascimento de escolhos de tipo diverse, por lugares também os mais 
variados do Mundo. E, de um modo que foi fazendo escola, sem conseguir realizar, minimamente, os objectives das suas 
contrataçôes, se excluirmos a sua actuaçào no Manchester United, por razôes que sâo évidentes. 

Lembro ainda hoje muito bem as generalizadas dùvidas que todos os comentadores, em gérai de um modo muito subliminar, 
foram colocando à possibilidade de êxito da liderança de Carlos Queirôs no Real Madrid. Eu prôprio tive sempre esta impressao: 
era novo em demasia, sem curricula suficiente para pegar numa équipa recheada de hipervedetas, e por isso corn algum grau 
de limitaçào psicolôgica no comando de uma tal équipa. Nunca lhe séria fàcil gritar ali mais alto: dirigia uma équipa que nâo 
comandava... 

Hoje, depois deste estrondoso e doloroso fracasso na carreira de Carlos Queirôs, talvez valha a pena parar para reflectir 
sobre o que vai pelo mundo do futebol e sobre as verdadeiras razôes deste fracasso, para que ainda lhe seja possivel regressar 
a um patamar que nào seja deslustrante. Eventualmente, o de seleccionador nacional apôs Seolari, lugar muito mais estratégico 
e adequado do que ir para uma qualquer outra latitude. E onde pode, indiseutivelmente, mostrar o seu valor e as suas capacidades 
eom a nova geraçâo de futebolistas que jâ ai estâo, e pensando no mundial que se segue. 

O ùnico (grande) erro de Carlos Queirôs foi ter mostrado a mesma falta de clarividêneia do présidente do clube que agora 
deixa, e de quantos lhe nâo disseram que nâo era o tempo certo para aquele lugar. Porque corn uma équipa como aquela, sô pode 
haver um culpado para um tal falhanço: o prôprio Carlos Queirôs. Porque este regresso ao Manehester United, de facto, pouco 
significa: jâ là esteve, foi para o Peal Madrid, e o resultado foi o que se viu. 

bilhetes para o Euro 
Os dois ûltimos sorteios da Cam- 

panha de Futebol do bcpbank decor- 
reram durante os concertos comemo- 
rativos do Dia de Portugal, no dia 5 
de Junho, no Trinity-Bellwoods Park, 
e contaram corn a presença do 
vocalista dos Delftns, Miguel Ângelo. 

Minutes antes de entrât em pal- 
co para dar inicio à actuaçào dos Del- 
fins, cabeças de cartaz para as Festi- 
vidades deste ano, Miguel Ângelo jun- 
tou-se à équipa bcpbank présente na 
ocasiâo e colaborou de forma muito 
animada na realizaçâo de mais dois 
grandiosos sorteios. 

Os clientes do bcpbank Carlos 
Madruga e Adeline Francisco foram 
os ûltimos felizes seleccionados des- 
ta Campanha de Futebol com duas 
viagens a Portugal no prôximo dia 15 
de Junho. 

Esta é a segunda visita a Toron- 
to dos Delfins, que participaram nas 
Festividades do Dia de Portugal hâ 
precisamente seis anos, em 1998. O 
agrupamento proveniente de Cascais 
proporcionou um espectâculo em que 
conviveram temas de recente lança- 
mento eonjuntamente corn temas que 
os celebrizaram ao longo do seu vasto 
percurso musical, desde a sua consti- 
tuiçâo em 1981. 

O publico que enchia o recinto 
de espectâculos do Parque, junto às 
imediaçôes da agêneia da Dundas do 
bcpbank, nâo cessou de incentivar 
Miguel Ângelo e seus pares cantando 
ao seu lado entusiasticamente os gran- 
des êxitos musicals da banda. 

Oïl the oeça^iotî of 
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Dos Açores,,, 

Retrato da sîtuaçâo 
Por Hermano Aguiar 

Sol Português 

Nâo hâ melhor aferidor, isento 
e imparcial, do estado da Regiào do 
que a frieza dos numéros. Os numé- 
ros oficiais do Serviço Regional da 
Estatistica dos Açores, do Instituto 
Nacional de Estatistica e do 

EUROSTAT chegam para se ter uma ideia segura sobre 
como vamos caminhando nestas nove ilhas dos Açores. 

O que fizeram corn 7.250 milhôes de euros? 

A convergência da economia regional com os pa- 
drôes de desenvolvimento do pais e da Uniâo Europeia é 
assumida como um dos grandes objectives de todas as 
forças politicas da Regiào. 

No intuito de se alcançar o objective da convergên- 
cia, foram reivindicados, e em boa parte alcançados, 
recursos substanciais — quer da Uniâo Europeia quer 
nacionais. 

Nos ultimes oito anos assistimos à duplicaçào dos 
fundos comunitârios afectos aos Açores, ao perdào de 
quase toda a divida pùblica regional acumulada até 1998 
-110 milhôes de contes — ao subséquente perdào de 12 
milhôes de contos de dividas do Serviço Regional de 
Saùde, a transferências do Orçamento do Estado a niveis 
nunca antes atingidos. 

O Governo Regional dos Açores teve ao seu dispor, 
entre 1996 e 2004, 7.250 milhôes de euros. 

E tudo isto numa conjuntura econômica altamente 
favorâvel. 

E natural que se pergunte quai foi o resultado 
alcançado corn a aplicaçâo desta fartura de recursos. 

De acordo corn o 3° Relatôrio da Coesâo, da Co- 
missào Europeia, os Açores, corn 55,8% do Produto 
Interno Bruto per capita da Uniâo Europeia, continuam 
plantados na cauda da Europa e do pais. Segundo o INE, 

os Açores têm o mais baixo indice de produtividade do 
pais, corn 80% da média nacional. Temos o mais baixo 
rendimento disponivel bruto das familias, por habitante, 
do pais, corn 86% da média nacional. Temos o mais 
baixo indice de poder de compra do pais, corn apenas 
60,6% da média nacional. 

Desemprego de 19% 

O nosso mercado de trabalho esta recheado de 
ficçôes. Os numéros do desemprego oficial têm servido 
para camuflar a realidade do mercado de trabalho regio- 
nal. 

A taxa oficial de desemprego - 3,6% — nâo conse- 
gue esconder a baixissima taxa de actividade regional: 
44,9%. Hâ muitos açorianos que nâo estâo no mercado 
de trabalho, mas que estâo aptos para trabalhar. 

Segundo estudos de economistas, se os Açores 
tivessem uma taxa de actividade igual à taxa nacional - 
55% —, o desemprego nos Açores conheceria taxas do 
valor de 19%; destacando-se o desemprego feminino 
corn 35%. 

Retrocesso na Educaçâo 

O Governo Regional despendeu, durante oito anos, 
1.496 milhôes de euros na Educaçâo. Mas os resultados 
de uma politica nâo se medem pelas verbas gastas, mas 
sim pelos resultados alcançados. E os resultados nâo sâo 
nada famosos: a taxa de sucesso escolar nos Açores, em 
2002, é de 75% no 1“ Ciclo do Ensino Bâsico (quando 
em 1996 era de 74%), de 72% no 2° Ciclo (quando em 
1996 era de 76%), de 69% no 3° Ciclo (quando em 1996 
era de 78%), e de 56% no Ensino Secundârio (quando em 
1996 era de 64%). 

A saüde das dividas 

O Serviço Regional de Saùde tem actualmente uma 
divida que ronda os 75 milhôes de euros, embora 60 

milhôes de dividas do SRS jâ tenham sido absorvidas 
pelo Governo da Repùblica. 

E o que se passa corn os serviços de saùde prestado 
aos açorianos? 

As consultas de clinica gérai, planeamento famili- 
ar, saùde infantil, saùde materna e especialidade dimi- 
nuiram em 30%, comparando os dados de 1996 e 2001. 

Muitos açorianos continuam sem médico de fami- 
lia. 

Temos serviços de urgência entupidos, que nâo 
conseguem dar a resposta mais adequada aos cidadâos, 
consumindo, todavia, verbas avultadas do orçamento 
regional. 

Liberdade condicionada 

Vivemos numa sociedade em que o orçamento pù- 
blico é usado como arma de pressâo politica junto dos 
funcionârios pùblicos, das associaçôes culturais, 
desportivas e recreativas, dos empresârios, das 
autarquias. 

Os apoios e subsidios provenientes do orçamento 
regional sâo aplicados sem critérios rigorosos e transpa- 
rentes. Atribui-se a quem se quer, como se quer e quando 
se quer. 

A liberdade nos Açores do século XXI é condicio- 
nada. 

B'^^ternal 
D f 
Deauty 

Curso de Estetidsta 
$1600 Reg. $1700 

Inclui: 
Tratamentos Facials • Manicura * Pedicura 

Depilaçâo a Cera • Cosmetologia 

Aulas em Inglês ou Português 

Contacte Fàtima Costa 

Tel: 905 276-1158 
1590 Dundas St. East - Mississauga 

(dentro do Premier) 
E-mail; info@etemalbeauty.ca 

Toronto 

0 caminho mais curfo entre 
dois ponfos é uma linha recta 

0 caminho 
mais curto entre 
Toronto e 'Portugal é 
na 5ATA International 

Porto 

* Lisboa 

Terceira 
• P. Delgada 

Exija S ATA. 
Você merece! 

s— 

Express 
1274 Dundas Street West - Toronto, Ontario M6J 1X7 

/ 

103S Lateshore Umi East 
Mlssi^ap 

001-891-7777 - 416-184-7143 
1800120-3347 

0 Locd toi para a 510 festa 

Jà à Vendo 

vrdeos de 
"CANTIGAS AO DESAFIO" 

Volumes 10,11 & 12 

D1SAAUSICA 
Apoie os nossos artistas. Veja os novos 

lonçamentos no nosso website em: 
www. dismusica. corn 

Oferecmos serviços de Casamentos, Festas de Cmipanhias, Amersârios 
e Espectàculos. Para estmativas por favor contacte o Oasis Coiwertion Centre CONTACTE 0 SEU AGENTE DE VIAGENS 

PARA FAZER A SUA RESERVA 
Registration N“ 02736120 
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Filme “Carandiru” começa a correr... o Canada 
Sexta-feira, dia 11, o 

filme “Caranditu” começa 
a correr o Canada, dando a 
primeira volta em Toronto 
e Vancouver. Sob direcçào 
de Hector Babenco, que é 

subtîtulos em Inglês, am ser. De resto, o que cada tentes, até porque, de fac- 
“Carandiru” esta a ser dis- quai pode ou nào fazer, os to, em muitos casos, os pri- 
tribuido no Canada pela castigos a infligir no caso sioneiros sào eles prôprios 
Mongrel Media. 

O filme parece ser 
uma perfeita simbiose en- 

Uma das maiores di- 
ficuldades reside no facto 
da prisào “Carandiru” ter 
8.000 prisioneiros, quando 

produçào do Carandiru le- 
vou très anos a realizar, 
desde o “script” final até à 
primeira apresentaçâo do 

Prisoneiros no pàtio da prisào 

Aida Leiner, as Rosirene, Ailton Graça, as Highness 
Milhem Cortaz no papel de Dagger, Sabotage no 

papel de Weasles, Wagner Moura no papel de Zico 

também o escritor do guiào, 
Carandiru esteve em com- 
petiçào no Festival de 
Cannes, de 2003. 

Os Carlton Cinemas e 
0 Canada Square sâo as sa- 
las de espectâculos onde o 
filme começa a sua carreira 
no Canada. 

É baseado na obra li- 

tre o que se sabe das pri- 
sées brasileiras e o que es- 
sas mesmas prisées deveri- 

das regras nào serem cum- 
pridas, nào parecem ser 
cumpridas pelos guardas 
prisionais, mas sim pelos 
lideres das celas. O que diz 
bem das dificuldades exis- 

responsâveis pela sua se- 
gurança e pela segurança 
dos outros... dentro da pro- 
pria prisào. Os prisioneiros 
criam, afinal, as suas prô- 
prias leis. 

foi desenhada para ter ape- 
nas 3.000. 

Para jâ, sabe-se que a 

filme, que tem 146 minu- 
tes. 
Fotos de Marlene Bergamo 

OBRIGAÇÔES DE POUPANÇA 
DO ONTARIO 

terâria de grande projecçào 
de Dr. Drauzio Varella, que 
tem a ver corn as experiên- 
cias de trabalho de um mé- 
dico nas terriveis prisées 
de Sâo Paulo (Brasil), em 
1989, na altura em que es- 

A esquerda, Luiz Carlos 
Vasconcelos as the 

Physician 

tava a ser lançado um pro- 
grama de prevençâo do 
SIDA. TjCrminaria, em 
1922, quando um massacre 
ceifou a vida de 111 prisio- 
neiros. 

Muitos artistas brasi- 
leiros estâo em cena, inclu- 
indo Rodrigo Santoro 
{Charlie’s Angels II) como 
um prisioneiro a que deram 
o.nome de Lady Di. O di- 
rector brasileiro Babenco 
(“Kiss of the Spider 
Woman”) estava ausente 
das filmagens praticamen- 
te desde os anos 90, en- 
quanto lutava contra um 
cancro no sistema linfati- 
co, neste caso, com a ajuda 
do Dr. Varella. 

Em Português, com 

Obrigaçôes de Taxa Crescente 
Taxa de juro competitiva que aumenta 
anualtnente durante cinco anos. Coupons 
convertfveis semestralmente. 

l°Ano 

1,70% 

2°Ano 

3,00% 

3°Ano 

3,50% 

4°Ano 

4,50% 

5°Ano 

6,00% 

Obrigaçôes de Taxa Variâvel 6 Meses 
Durante os setes anos até ntaturidade oferece , CftO/ 
semestralmente taxas competitivas. Coupons /o 
convertlveis semestralmente. 

Obrigaçôes de Taxa Fixa 
Mantêm a mesma taxa eompetifiva até 
maturidade em très anos. 

3 Anos 

3,30% 

À venda até 18 de Junho. 
Para informaçôes favor telefonar: 1-888-212-2663. 

ww^v.ontariosavingsbonds. corn 

Ontario 

É UMA OBRIGAÇÂO ESPECIAL 
O Ontario é um sitio especial para viver, trabalhar e criar familia. É seguro, préspero e ideal 

para investir. Investindo em Obrigaçôes de Poupança do Ontario, o seu dinheiro contribui 

para construir um Ontario mais solide e prospère para todos nés. As Obrigaçôes 

de Poupança do Ontario sâo integralmente garantidas pela Provlnda e oferecem très opçôes 

de compra — no seu banco, onde voeê trata dos seus investimentos, ou pelo telefone 

1-800-433-3596. Obrigaçôes de Poupança do Ontario: seguras, flexfveis e prâticas. 

Anuncie em Sol 
Português, o 

jornal de Lingua 
Portuguesa de 
maior projecçào 

no Canada. 
Tel: 416-538-1788 - 
Fax: 416-538-7953 
\   7 
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O desemprego e os malandros do século XX 
Par Francisco G. de Amorim 

Sol Português 

Nào é dificil fazer a lista dos 
sujeitos mais criticados e até odiados 
do século que terminou: Hitler à ca- 
beça, Mussolini, Pinochet, Salazar, 
das direitas, e Mao Tsé Tung, Stalin, 
e outros ditadores assassinos pelas 
esquerdas. Houve muitos outros, de 

ambôs os lados, mas estes terâo sido os campeôes. 
E como é muito mais “democrâtico” bâter nas 

direitas do que nas esquerdas, tal como no Fidel, estes 

Serviço 
Residencial 
Comercial 

Limpeza c/mâquina de vapor 

• Carpetes 
• Alcatifas 
• Tapetes 
• Sofas 
• Interior de vei'culos 

Escritorios • 
Apartamentos • 

Telefone; 

Preços 
Especiais 
Orçamentos Gratis 

Contacte Ru/ Batista 

Telemôvel: 

416 656-3163 • 416 826-6462 

passam quase desapercebidos. 
O que estes malandros tiveram em comum, para 

além das ferozes repressôes das liberdades individuals: 
encontraram seus paises em estado de verdadeira cala- 
midade - anarquia, desemprego, fome, falta de habita- 
çâo, analfabetismo, etc. - e corn determinaçâo e vontade 
férrea conseguiram em espaço de tempo mais ou menos 
curto, encontrar soluçôes para muitos.daqueles proble- 
mas. 

Nào se procura fazer a apologia do malandro, por- 
que houve um homem, menos malandro, que utilizou as 
mesmas técnicas dos outros, sem que tivesse limitado 
(totalmente!) as liberdades individuals: Franklin 
Roosevelt. 

Entre as soluçôes adotadas para salvar os seus 
paises: rigoroso contrôle dos gastos pùblicos corn o 
enxugamento violento da mâquina administrativa, gran- 
des obras pùblicas que criaram as indispensâveis vias de 
desenvolvimento econômico, como estradas e linhas 
férreas e que geram milhôes de empregos, regulamenta- 
çâo (a sério) das leis de trabalho, regulamentaçâo e 
incentive à produçào agricola, extensào do crédite ou 
criaçào de empresas pùblicas, estas corn o inconveniente 
a prazo mais longo de perderem interesse e qualidade 
por falta de competiçào, e, se necessârio desvalorizaçâo 
da moeda, o que hoje em dia jâ nào parece ser aconselhâ- 
vel. 

Tudo isto dépende unicamente de uma coisa: von- 
tade poHtica. Vontade é pouco. Alias capacidade de 
determinaçâo politica e força moral para fazer cumprir o 
que for determinado. 

Nas nossas inclpientes democracias assistimos a 
uma carga insuportâvel de funcionalismo, corn cidadezi- 
nhas miserâveis mantendo câmaras de vereadores remu- 
nerados que se reùnem, às vezes, uma vez por mês, 
suportando nào o municipio mas o pais no gérai essa 
mamata indecorosa; o mesmo relativamente a câmaras 
de deputados, quer estaduais como fédérais que, quando 
comparecem às sessôes, passam a maior parte do tempo 
a discutir o sexo dos anjos, como leis para concéder 

desconto em passagens de aviào a doentes que tenham 
que se deslocar a outros centros médicos corn mais 
recursos (como se fosse necessârio legislar sobre isso!), 
perdendo dias, meses e anos corn a reforma previdenciâria 
que é uma das maiores vergonhas deste pais, onde os 
protegidos por leis escusas conseguem receber de apo- 
sentadoria até mais de 200 vezes o que recebe um desgra- 
çado que ganha salarie minimo, e outras asquerosas 
situaçôes. 

Ninguém gosta de ditadura, onde por exemple nào 
se poderia escrever ou publicar este desabafo, mas este 
tipo de democracia em que vivemos hoje talvez seja até 
pior! 

Os que la estào, fomos nos que elegemos, é um 
fato. Mea culpa, mea culpa, ou nostra culpa. Mas que 
falta um homem que la chegue acima e ponha ordem na 
casa, a começar pela ordem moral de si prôprio incluindo 
nào aceitar présentes de quem quer que seja, nem sequer 
de uma gravata... la isso faz. E muita. 

E depois que ponha o pais a funcionar. 
Nào é corn restaurantes populates que vamos pro- 

gredir. Muito pelo contrario. Vamos incentivar a mendi- 
câneia. 

Corn esses custos das vergonhosas esmolas que se 
distribuem, sobretudo para o MST, o governo poderia 
muito bem abrir novas estradas ou reparar as existentes 
que perigam pela mâ ou péssima conservaçào, incentivar 
a abertura de novas empresas, isentando-as, por exem- 
plo, do pagamento de impostos pelos primeiros “x” 
anos, etc. 

E tem também que se lembrar do que disse um 
pensador muito discutido e até muito apreciado pelas 
tais esquerdas: a caridade é a maior ofensa que se pode 
fazer a um semelhante. E considerd.-lo inferior, incapaz. 

Sera que eles, os la de cima, corn tanto esquerdismo 
alardeado, sabem quem escreveu isto? Ou consideram os 
quase 200 milhôes de “restantes” como incapazes? 

5-mai-04 

ESPEmoà QWRæ 

ST. CLAIR 

TANYA’S GIFTS & GALLERY ENCARANDO EM CONJUNTO OS 
SEUS PROBLEMAS COM OS CREDORESÜ 

üi 
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§l®M®ilfflfiyRATIVÔS 
PRENDS ****** ' 

BLOOR EGLINTON 

®> O meu salarie esta a sofrer descontos 
p/ordem do tribunal 
As agêneias de cobrança nâo param de 
me telefonar ameaçando levar-me a 
tribunal 
As minhas contas estâo a amontoar-se 
e a afectar a minha vida pessoal 
Nâo sei o que fazer 
Nâo tenho para onde me voltar 

ESTÂ A PASSAR POR ISTO? 

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

Consultas Gratis 
Orientaçâo de Crédite e Gestâo 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 
1167 Caledonia Rd. 

- Toronto - 

SCHWARTZ LEVITSKY FELDMAN INC. 

SLF 
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O mapa do tesouro 
Por Paulo Geraldo 

Sol Português 

Nào gostamos de que nos digam o que devemos 
fazer. Preferimos que os outros se metam apenas na sua 
vida e que nào nos dêem eonselhos. Vamos pelo nosso 
eaminho, muito direitos e corn o nariz no ar, respirando 
os ventos de uma liberdade que nos livrou de séeulos de 
p6 e bafio, que libertou de rôtulos e grilhetas os nossos 
actos, tornando-os bons pelo simples facto de serem 
nossos. 

A moral, que indicava regras de comportamento, 
passou de moda. Os amigos - por serem agora pessoas a 
quem nào admitimos intromissôes no sentido que damos 
aos nossos passos - passaram a ser apenas aqueles que 
circunstancialmente nos acompanham na parodia: paisa- 
gem fugidia de uma viagem alucinante. 

Passâmes, quase todos, a viver em cidades énor- 
mes, onde se tornou muito fâcil protéger a nossa liberda- 
de de olhares alheios. Ninguém nos conhece, ninguém 
tem tempo para se desviar por nossa causa, todos andam 
igualmente ocupados corn o seu direito à liberdade. 

A moral indicava quais os comportamentos que 
eram bons e quais os que se deviam evitar. E para que 
servia isso? Nào era para nos encher de sombras e 
culpas: uma coisa assim nào teria alcançado a importân- 
cia que a moral alcançou, porque sempre apreciâmos a 
alegria. Nào era para nos tolher a liberdade, pois sempre 
a amâmos; sempre por ela os homens morreram, como a 
Histôria mostra fartamente. 

Actos bons e maus... para quê? Para a felicidade. 
Acreditava-se - e muitos ainda hoje acreditam... - que a 
felicidade que é possivel ter enquanto se passa por este 
planeta tem uma relaçào intima corn os comportamentos. 
Comportamentos correctos - de acordo corn a nossa 
natureza humana - resultam em olhos limpos, em alegria 
na aima. Mas era preciso identificar o correcte entre uma 
multidào de possibilidades, de apetites, de ideias, de 
sentimentos, de opiniôes. 

A moral era, assim, uma arte de viver, um mapa do 

tesouro, um eaminho seguro por entre escolhos. Resulta- 
va de séeulos e séeulos de experiência. Sabia-se que 
procéder de certa forma conduzia a determinados resul- 
tados. Que atrâs de certas portas de bêla aparência se 
escondiam abismos tenebrosos de onde dificilmente se 
regressava. Havia a experiência de que os melhores 
caminhos eram aqueles que subiam quase sempre, mui- 
tas vezes por entre espinhos que arrancavam pedaços da 
carne. 

Nào gostamos de que nos digam o que devemos 
fazer... a nào ser que estejamos perdidos, ou desorienta- 
dos, e queiramos muito chegar a um certo lugar. Agrade- 
cemos que alguém tenha colocado na estrada uma plaça 
que indique o eaminho a seguir até onde queremos 
chegar. A moral servia para isso. As pessoas pergunta- 
vam: «Que devo fazer nesta situaçào?; Sera bom fazer 
isto que agora me apetece?». Perguntavam como quem 
pergunta o eaminho para certo lugar. Queriam ser feli- 
zes. 

E eram livres, sim. Homem livre é aquele que quer 
ir a um lugar e procura o eaminho, e vai mesmo que 
encontre obstâculos e dificuldades. 

A tristeza é um sinal évidente de que andamos 
perdidos. Nào a tristeza passageira que, sem o podermos 
evitar, nos enche os olhos de lâgrimas, mas a outra: a 
desilusào crônica, o descontentamento permanente; a 
falta de sentido profundo para os êxitos e para os fracas- 
sos, para as dores e para o bem-estar, para as coisas 
pequenas e para as grandes. 

Costumas ver - pela rua, em casa, no trabalho - 
muitas pessoas a transbordar felicidade? 

Qualquer que tenha sido o trajecto percorrido, 
chegâmos a um estado no quai se pretendeu desvincular 
a felicidade do comportamento. A felicidade foi associ- 
ada, em vez disso, a ter coisas, a ter comodidade, a ter 
prazer. O que se conseguiu corn isso foi esta multidào 
feita de pessoas tristes, apesar do altivo aspecto exterior. 
E uma vida superficialmente mais fâcil, mas dolorosa- 
mente amarga.no interior do coraçào: tantos suicidios, 
tanta droga, tanta neerssidade de barulho e de agitaçào, 

tantas pessoas incapazes de estarem 
a sôs consigo mesmas... 

Ainda dizemos aos nossos fi- 
Ihos «Nào faças isso», mas jâ o dize- 
mos sem convieçào, visto nào admi- 
tirmos que alguém nos diga isso a 
nos. Cada vez mais o dizemos ape- 
nas para evitar que façam coisas que 
nos incomodem, e nào para que ve- 
nham a ser felizes... 

Paulo Geraldo é Professor de Lingua Portuguesa 
no Porto ( pjgeraldo@yahoo.com.br) 

VOCE PRECISA 
DE AJUDA EEGAE? 

MELO LEGAL & 
IMMIGRATION SERVICES INC. 

* linigraçâo 
* Direito Criminai 
A Abertura de Companhias 

* Divorcios dentro e fora do Canada 
A Eiaboraçâo de documentos para o 

Canadé, Brasil e Portugal 

* Processos de acidentes Contacte: 

Compensation Board e Canada Pension 

^ Jraduçdes legais, testamentos, 
contratos, reconhecimento de firmes e 
autenticaçôes de documentos 

LINAMELO 
PRfMEIRAADVOGADA 

BRASiLEiRAREGISTRADA 
PEUSOCIEDADE 
CANAOENSE DE 
CQNSULTORES 
DEIMI6RAÇÂ0 

DO CANADA - CSIC 

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

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

Agostinho (AJ.) Ribeîro 
Rep. de Vendus 

416 417-9041 
E-rnoil: aribeiro@trebnet.com 

Internet: www.ajribeiro.com 

Para assistência ou informa^ôes, 
contocte Agostinho Ribeiro. Um ogente 
profissionol, honesto e competente no 

ramo imobiliârio desde 1988. 

HomeLife 
Galleria 

Realty Inc -416 535-8000 

1245 Dupont St., Suite 35-B 
Galleria Mall - Toronto 

Eglinton & Jane Rogers & Caledonia Caledonia & St. Clair 

CASA econômica. Tem 2 quartos de cama, sala 
de ester, sala de jantar e cozinha. A cave esté por 
acabar. Nécessita concertos. 

Se se qualificar  
Ainda consegue hipoteca por 5 anos a 4,20% 

BUNGALOW em tijolo. Dâ para alugar a cave. 
Primeiro piso tem cozinha, casa de banho, 2 
quartos de cama e sala. A cave tem apartamento 
corn cozinha, quarto de cama, quarto de banho e 
sala. Tem aquecimento a gàs e estacionamento 
para 2 carros. 

Contacte A.J. Ribeiro  
- Linha directa 416 417-9041 

BUNGALOW corn lote 18 x 141. Tem 2 quartos 
de cama, cozinha e sala. Presentemente vago e 
pronto a habiter. 

Se se qualificar  
Ainda consegue hipoteca por 5 anos a 4,20% 

Contacte A,J. Ribeiro  
- Linha directa 416 417-9041 

Kipling & Lakeshore   5 
   $128,900 

• Lote à vende 

•25x100 

• Perto de escolas 

• Perto de transportes 

• Perto de parques 

• Temos outros à venda 

Contacte A.J. Ribeiro  
- Linha directa 416 417-9041 

SEMI-DESPEGADA, econômica, toda em tijolo. 
Tem 3 quartos de dormir todos corn roupeiros, 
sala de ester, sala de jantar, cozinha, solârlo, 
casa de banho compléta, soalhos em madeira. 
Indu! electrodomésticos. Nâo perça tempo, esta 
vende-se râpido! 

Contacte A.J. Ribeiro  
- Linha directa 416 417-9041 

SEMI-DESPEGADA em boas condiçôes e bem 
mantida. Tem 2 quartos de cama, 2 casas de 
banho, boa cozinha, sala de estar e sala de 
jantar. A cave esté parclalmente acabada e tem 
entrada privada. Perto de transportes, escolas, 
lojas, etc. 

Contacte A.J. Ribeiro  
- Linha directa 416 417-9041 

Weston Rd. & Lambton  4 
 $204,500 

Contacte A.J. Ribeiro  
- Linha directa 416 417-9041 

Dufferin & Rogers    ^ 
    ...$199,900 
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Plataformas e Promessas 
Por Hélder Ramos 

Sol Português 

Transcrevemos esta semana as 
plataformas e promessas dos parti- 
dos principals (excluindo o Bloc 
Québécois) em relaçào à cultura, edu- 
caçào, meio-ambiente, imigraçào e 

juventude. Estes sào apenas excertos, acessiveis nos 
portais de internet dos respectivos partidos. Transcreve- 
mos as palavras dos prôprios partidos, sem interpreta- 
çào, para que nào se lhes perça o sentido original em 
traduçào. Aconselhamos o leitor a visitar os portais de 
cada partido para obter mais detalhes. Para mais infor- 
maçôes acerca da eleiçào; www.elections.ca ou 1-800- 
463-6868. 

Conservative Party of Canada: www.conservative.ca 
Green Party of Canada: www.greenpartv.ca 
New Democratic Party of Canada: www.ndp.ca 
Liberal Party of Canada: www.liberal.ca 

Culture 
Conservative - Nothing specific posted. 
Green Party - Nothing specific posted. 
NDP - Support the licensing of international, 

multilingual television on Canadian cable. Ensure 
diversity of voices in media by preventing further mergers 
and acquisitions that provide media owners with more 
than 20 percent market share in a national, regional or 
local market. 

Liberal - Nothing specific posted. 

Education 
Conservative - We will modernize the student 

loan program to help students overcome the financial 
barriers to education and training. 

Green Party - Establish a Canadian mentorship 
network that will enable our nation’s seniors to connect 
with younger generations, to share the benefit of their 
experiences and to pass on their skills for an educated 
and enriched future. Ensure tuition-free access to college 
and university programs for retired people. Reduce the 
up-front costs of post-secondary tuition, making higher 
education more accessible. Boost partieipation in 
cooperative education programs and apprenticeships. 

Liberal - Creation of Foundations: a National 
Early Learning and Child Care program 

NDP - Cut tuition by 10% and freeze it by increasing 
federal funding for post-secondary education. Make the 
Canada Student Loans program interest-free over the 
life of the loan. Replace Millennium Scholarship Fund 
with needs-based grants. Commit stable, long-term fe- 
deral funding to create 200,000 quality, affordable 
childcare spaces within four years that include quality 
early childhood education components in existing 
publicly owned facilities. 

Sessao do Descarrego 

Oia dunlro 
às 1Q Horas 

Os sens caminhos estao fechados? 
Nao tem sorte no amor? 

O seu dinheiro nao rende? 
Jà bateu em muitasportas? 

Casa das Beiras 
34 Caledonia Rd. 

Info: 1-877-785-8700 
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Voxnova 
Environment 
Conservative - We will propose workable solutions 

to make Canada a world leader in clean air, clean water 
and clean land. 

Green Party - The environment is this party’s 
main focus. Please visit the website for full details: 
www.greenparty.ca 

NDP - Establish innovation centres in solar, tidal, 
wind and geothermal power across Canada, located near 
fossil fuel centres to ease the transition to a sustainable 
economy and provide tax incentives for renewable energy 
businesses to locate in these areas. Provide tax incenti- 
ves and funding for research and development into new 
fuel technology for cars. Create jobs by cleaning up 
Canada’s toxic hot spots. Ban the bulk export of Canada’s 
fresh water, and work with municipalities, provinces 
and territories to ensure Canada’s drinking water is safe 
and that wastewater is treated safely through national 
standards and an infrastructure program. Create a national 
energy-efficiency building retrofit program. Create the 
Climate Change Exchange, using market economics to 
generate revenue for green energy and sustainable 
development by auctioning off emission credits to 
corporations. 

Liberal - Increase support for R&D on clean energy 
sources generally, and particularly for wind power. 
Develop markets and encourage investments in renewable 
energy sources. 

Immigration 
Conservative - We will work to ensure speedier 

recognition of foreign credentials and prior work 
experience. 

Electicms Canada 

Green Party - Nothing specific posted. 
NDP - Ensure foreign-trained immigrants have 

their credentials evaluated before they arrive. Encourage 
mentorship or placements in Canadian firms abroad to 
enable them to gain “Canadian” experience before they 
arrive, so that they can start working as quickly as 
possible. Bring real immigration levels up to one per 
cent of the population. Enact a once-in-a-lifetime 
provision to enable Canadian citizens and permanent 
residents to sponsor one relative to reunite families. 
Eliminate head tax on immigrants and freeze other 
immigration fees. Develop a formula to recognize foreign 
professional qualifications, as well as work to help 
attract and retain immigrants according to labour force 
and population objectives. 

Liberal - Nothing specific posted. 

Youth 
Conservative - Nothing specific posted. 
Green Party - Nothing Specific posted. 
NDP - Dedicate recent increases in Sport Canada 

funding to increase access to programs for young athletes 
who are women, persons with disabilities, and Aboriginal 
Canadians. Freeze El premium rates at current levels to 
help small businesses, which employ more than half of 
all Canadians and large numbers of youth. Remove the 
GST from family essentials such as children’s clothing 
and medicine, school supplies, books, magazines, 
women’s hygiene products, and medical equipment, to 
help young, single mothers. 

Liberal - Announced the creation of the Canada 
Corps to enlist the experience and skills of Canadians, 
inclrding young Canadians, to bolster our nation’s 
international assistance effort. 

Diario de um 
11/06/04 * Müsica Luso-Brasileira - O reconhe- 

cido mùsica luso-descendente Louis Simao estreia te- 
mas originals, portugueses e brasileiros, contidos no 
recém lançado CD Faia, actua entre as 19h00 e as 20h00 
no Royal Ontario Museum, Avenue Rd. e Bloor St. West 
(metro: Museum). Entrada Gratis! Inf.: www.rom.ca. 

12/06/04 Mùsica Luso-Brasileira - Os reconhe- 
cidos müsicos luso-descendentes Louis Simao e David 
Gouveia tocam temas originals, portugueses e brasilei- 
ros, contidos no recém-lançado CD Faia, actua entre às 
20h00 e as 23h00, no palco Pure Spirits Stage. Gratis. 
Inf. : www.thedistillerydistrict.com. 

* Performance Arte - FADO Inc. apresenta Tanya 
Mars: Tyranny of Bliss, uma peça de ‘performance arte’ 
e instalaçào ambulante baseado no Satyricon, de 
Petronlus, das 11 hOO às 18h00 em diverses locals fora de 
portas ao longo da University Avenue, com inicio no 
Queen’s Park. Inf.: www.fado.ca. 

* Ajudar Crianças - Hoje é a terceira ediçào do 
Chaity Garage Sale 2004, uma feira anual em bénéficié 
do serviço Kids Help Phone, das 8h00 às 13h00 no Apple 

Cidadao 
Downtown, 530 Adelaide Street West. 
Inf.: www.appIestorage.com. 

13/06/04 * Samba do Brasil - A Escola de Samba 
ensaia em publico todos os domingos, entrada livre, na 
Lula Lounge. Inf.: 416-588-0307. 

14/06/04 * Mùsica Anos 80 - Sting & Annie 
Lennox actuam esta noite no Air Canada Centre às 
20h00. Inf.: 416-870-8000. 

15/06/04 * Teatro do Absurdo - Soulpepper 
Theatre Company apresenta Waiting for Godot, uma 
peça clâssica de Samuel Beckett, até 1 de Julho no 
Premiere Dance Theatre. Inf.: www.soulpepper.ca. 

16/06/04 * Teatro Alemâo - Soulpepper Theatre 
Company apresenta Nathan the Wise, de G.E. Lessing, 
até 31 de Julho no Harbourfront Centre Studio Theatre. 
Inf.: www.soulpepper.ca. 

17/06/04 * Eleiçâo Federal - Forum publico acer- 
ca da proxima eleiçào federal às 19h00 na sala 2-213 do 
OISE (Ontario Institute for Studies in Education), 252 
Bloor St. West (metro: St. George). Inf.: 416-955-1581. 

EXCURSÔES - CANADÀ e E.U.A. 

QUÉBEC CITY - 31 de Julho a 2 de Agosto e 4 a 6 de 
Setembro: Visita a Québec City, St. Anne de Beaupré, Cape 
de Madeleine, Montreal, etc. Inclui autocarro, 2 noites em 

suite de hotel, 2 pequenos almoços 
continentals, 2 almoços buffet e 

impostes. $245/pessoa 

(baseado em ocupaçâo 

dupla); $225/pessoa 

(ocupaçâo tripla): 

$210/pessoa (ocupaçâo 
quadrupla) 

FALL RIVER, MASS. - FESTAS DO DIV, ESPÎRIT0 

SANTO - Saida 3Meira, 24 de Agosto e SMeira, 26 de 

Agosto, regrssso a 30 de Agosto. Autocarro ; 

$160/pessoa (partida na SMeira) ou $120/pessoa (partida 

na 5®-feira). Para quern necessitar de hotel, solicita-se que 
avisem com antecedência. 

Partidasde: Brampton, Mississauga, e Toronto. 

Tel: 905 451-2074 
VIVEIROS TOURS INC. 

...... Viveiros Coach Lines Inc., a sua Companhia de Viagens! 
Reg. N"50008854 75 Rosedale Ave. W., Unit 14, Brampton, ON L6X 4H4 

Abriu na Dundas... 
Para uma 

Saudo Natural 

Produtos Naturals Sob Conselbo de Naturista Diplomada 
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Rock in Rio Lisboa: 
Cerca de 90 mil pessoas transformaram recinto em palco de muitas fîlas 

O Rock In Rio-Lisboa teve a sua maior enchente no 
ultimo dia, com uma audiência estimada pela organizaçâo 
em 90 mil pessoas, quando jâ passaram pelo palco Mundo 
Alejandro Sanz, Ivete Sangalo e Luis Represas. 

Filas para as caixas Multibanco, casas de banho, troca 
de “rocks”, comida, bebida ou tabaco nunca estiveram tao 
grandes como no ultimo dia do festival, que encerra com 
Pedro Abrunhosa no Palco Mundo, mas que volta em 
2006, na sequência de um acordo entre a organizaçâo e a 

Festival internacional de 
musica régressa em 2006 

O Rock in Rio régressa ao Parque da Bela Vista em 
2006, em Lisboa, anunciaram domingo o présidente da 
Câmara de Lisboa, Pedro Santana Lopes, e o mentor do 
festival, Roberto Medina, numa conferência de imprensa 
conjunta na “Cidade do Rock”. 

Os dois responsaveis assinaram, perante uma plateia 
de jornalistas, um protocole que firma a intençâo de 
realizar o evento internacional novamente em Portugal. 

“O Rock in Rio veio para ficar”, afirmou o empresario 
brasileiro, sublinhando que o festival “nào é episôdico”. 

Depois desta primeira ediçào do Rock in Rio-Lisboa, 
que domingo terminou, Roberto Medina pensava jâ num 
festival planetario em 2007, a realizar em simultâneo em 
Lisboa, Sidney (Australia) e Rio de Janeiro (Brasil). 

No entanto, e por proposta do proprio présidente da 
Câmara, Lisboa vai acolher uma segunda ediçào do festi- 
val em 2006, ano em se realizam também eleiçôes presi- 
denciais e legislativas. 

O proximo Rock in Rio-Lisboa voltara a contar com o 
apoio da instituiçào bancâria Millenium BCP, o principal 
patrocinador da actual ediçào, e da estaçâo SIC, a televi- 
sâo oficial do evento. 

Na conferência de imprensa, que decorreu na Tenda 
VIP, Roberto Medina fez um balanço dos seis dias de 
concertos, perspectivando a presença de 385 mil pessoas 
no recinto, mimero que, como sublinhou, “ainda nào esta 
fechado”. 

O mentor do Rock in Rio afirmou ainda que o festival 
foi “um show de fraternidade e de organizaçâo” e que o 
“povo português superou-se”. 

“Nunca ^uma estrutura funcionou tâo bem, sobretudo 
em termes de segurança”, referiu, acrescentando ter valido a 
pena “a campanha de solidariedade por um mundo melhor”. 

Agradecendo a toda a estrutura que “fundiu brasilei- 
ros e portugueses”, Roberto Medina mostrou-se sensibili- 
zado corn a “incrivel participaçào da familia portuguesa. 
Foi um arco-iris da sociedade portuguesa, onde cada es- 
pectador entendeu o significado do festival, vivendo-o”. 

Reafirmando que o Rock in Rio-Lisboa é “o ponto de 
partida para uma grande oportunidade internacional”, o 
empresârio assumiu que o “marketing social foi usado de 
forma explicita para mostrar que pode baver um mundo 
melhor”. 

Na conferência, o présidente da Câmara Municipal de 
Lisboa, Pedro Santana Lopes, fez um “balanço muitissimo 
positivo”, recordando que hâ cerca de um ano “as certezas 
nào eram tantas como hoje”. 

Num recado aos promotores dos festivals portugue- 
ses, o autarca garantiu que “a Câmara Munieipal de Lisboa 
oferece as mesmas condiçôes a quem tiver um projecto 
corn esta capacidade de realizaçâo”. 

“A partir de hoje ficamos aqui corn um espaço capaz 
de receber grandes produçôes”, lembrou Pedro Santana 
Lopes. 

Na conferência de imprensa estiveram présentes ainda 
Filipe de Jesus Pinhal, do conselho de administraçâo do 
Millenium BCP, Pedro Pinto, vereador do Turismo na 
CML, e Raul Azevedo, director de marketing da SIC, que 
revelou que foram angariados mais de 400 mil euros para 
o projecto social do Rock in Rio-Lisboa, um valor que ira 
beneficiar seis mil crianças. 

O Présidente da Repùblica, Jorge Sampaio, também 
marcou presença na Tenda VIP, do Parque da Bêla Vista, 
como convidado da organizaçâo, acompanhado pela mu- 
Iher, Maria José Ritta, e pelos dois filhos. 

Câmara Municipal de Lisboa. 
O espanhol Sanz, representativo de um alinhamento 

de artistas que apelam a todas as faixas etârias, reuniu 
gente de todas as idades em frente ao palco e espalhada 
pelo recinto, onde é ainda mais complicado circular do que 
em outros dias. 

Alejandro Sanz apresentou 12 cançôes, corn destaque 
para “Corazon Partido”, um dos seus maiores êxitos, 
cantado em coro e muito aplaudido pela audiência, até 
terminar corn “No Es Lo Mismo”, o tema-titulo do seu 
ùltimo album, editado em 2003. 

Antes do cantor espanhol, a brasileira Ivete Sangalo 
transformou o Parque da Bêla Vista num “sambôdromo”, 
desafiando os espectadores a “levantar o pé do châo”, corn 
mùsicas que apelaram à dança e à alegria. 

Ivete Sangalo, ex-vocalista da Banda Eva, representa- 
tiva da mùsica “Axê”, da Bahia, manifestou, diversas 
vezes, surpresa pela quantidade de pessoas que a foram 
ver ao festival, bem como pela adesâo aos seus temas. 

entre os quais “Carro Velho”, “Beleza Rara” e “Festa”. 
Aos apelos da cantora, o pùblico correspondeu corn 

muitas palmas a compasso, saltos e agitar de màos e 
braços. 

A abrir o dia, o português Luis Represas viajou por 
temas dos Trovante e da sua carreira a solo, no concerto 
que mais pessoas reuniu em aberturas do Palco Mundo. 

“Ai Timor” fez regressar os lenços brancos à plateia, 
se bem que em muito menor numéro do que nos très 
minutos de silêncio que marcaram a abertura oficial do 
festival. 

“125 Azul”, “Perdidamente”, também dos Trovante, e 
temas da carreira a solo do cantor como “Hora do Lobo” 
ou “Feiticeira”, foram cantadas por ruidosos coros por 
parte dos espectadores. 

No Palco Mundo actuou a cantora Alicia Keys, que 
dava lugar ao concerto mais aguardado do dia, o do 
britânico Sting, que esgotou hâ meses a lotaçâo da Tenda 
VIP do festival. 
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A MAIS RECENTE ENTRADA PARA A FAMILIA 

WEST TORONTO KIA 
I Ë M ( E OFERECE 

MUDANÇAS de 
ÔLEO e FILTRO GRATIS 

Garantia “Kia 5-5-5 Extra Gare” incluida em todos os modelos 

Fabricante 

Honda 

Toyota 

Chevrolet 

Cobertura do 
vefculo Anos/km 

Garantia 
Powertrain 

Assistência na 
Estrada - 24h 

§ano$/1Q0.00i^in S ano$/10Q.0S(Htm S anos/lOOJQQkm 
3 anos/60.000km 

3 anos/eO.OOOkm 

3 anos/eO.OOOkm 

5 anos/100.000km 

5 anos/100.000km 

5 anos/100.000km 

custo adicional 

3 anos/60.000km 

3 anos/60.000km 

A MELHOR GARANTIA 
DAINDÜSTRIA 

Falamos Português 
Contacte Gabriel da Silva 

Mais de 60 vei'culos em stock, 
corn preços para venda râpida. 

Modelos para 2005 jâ em Stock 
e prontos para experimentar! 

Possibilidades 
de financiamento 

na compra a 

até 60 meses 
Corne out ahead. 

'kik^ikik 
HIGHEST SAfEÎY 
RAiINGPOSSiBlE” 

DRIVERS'CHOICE 

ElEST" 
HID-SIZE SUV 

2004 SORENTO LX SUV ^29,845“® 
MSRP 

Potência Premiada 
Motor 3,5L V6 DONC • Transmissâo manual de 5 
velocidades • Part-time 4WD • Dois Airbags frontais e 
laterias • Travôes ABS • Jantes de aluminio de 16” • 
Parois de nevoeiro • Ar cond. • Vidros, espeihos e 
fecho automâtico • teiecomando para abir/fechar 
portas • Aparelhagem AM/FM/CD corn 8 colunas • 
Cruise Controi • Capacidade de reboque: 3.500 ib. 

$299 is »or mês 
meses 

Lease 
desde 

Apenas $4995 de entrada. $0 depôsito de 
segurança. Ou financiamento a 0% na compra 

WE1Ï 
PAfNGsCSSlBlE’ 

$25,595 00 
MSRP 

2004 SEDONA LX 
Segurança Maxima 

Motor 3,5L DOHC • Transmissâo automâtica de 5 
velocidades • Ar cond duplo à frente e atrâs. • Cruise 
Controi ■ Vidros, espeihos e fecho automâtico • 
teiecomando para abir/fechar portas e aiarme • 
Apareihagem estereofônica AM/FM/CD • Vidros 
trasieiros c/sistema de privacidade • Dois Airbags • 
Portas laterals de correr • Volante ajustâvel • 
capacidade p/7 passageiros • e muito mais 

Lease 
desde $199.8 •or mês 

meses 
Apenas $4850 de entrada. $0 depôsito de 

segurança. Ou financiamento a 0% na compra 

WESTTORT3NTDTC1A 
2445 St. Clair Avenue West 
416-762-CARS • 416-762-2277 

other lease and fi nanceopfions available.’LBasing plans OAC provided by Kia Canada Financial Services. Available on 2004 R»S(R05414)/2005 Spectra LX(ST5415)/2004Ma9entisLX(MS7414)/2004SedonaLX(SD7524y2004SofentoLX MT (SR5514)/2004 Rio RX-V(R05524)[lhe 
■Featured Models^ Based on a month lease rate of 0.60%/1.83V1.85V1.83%Æ.27%/1.72%; and a dovm payment or trade equivalent of $1,59541,99542,995«4.85(V$4,95041,595. First month’s lease payment of $12941794215419942994189, plus 

$040499541,15041,15040 delivery and destination, and a $350 acquisition foe, due upon delivery. Total lease obügabon for the Featured Models based on an MSRPof$12,650415,895422.250425,595429.845416.250 is $9.335412,735415,895416,790422,890412,935 and the 
option topurehase at end of lease for $4,093.5045,067.0046,770.0549,395.75411,186.1045,203.50 plus applicable taxes. Lease has 20,000 loti/ycar allowance (other packages available) and $0.10/km for excess. "2004 Sorento LX WTMSRPfrom $29,845,2004 Rio S MSRP from 

$12,650,2005 Spectra LX MSRP from $15,895,2004 Sedona LX MSRP from $25,595,2004 Magentis LX MSRPfrom $22,250,2004 RioRX.V MSRP from $16,250. Licence, registration, Insurance,delivecy and desSnalion, and taxes are not included, unless ottwtwise stated. MSRP of the 
Featured Models isshovm above. Prices subjecttochange without notice. Dealer may sell/lease for less. §0%purchase1inandngBavailableforamaximum of36/48/60 nxmlhs for 2003/2004«X)5 vehicles,depending on vetwie. All purchase financing offers exclude deKvery and destinatfon, 
licerK»,insurai)ce,administratjon fees and all applicable taxes. Purchase financing example: $10,000 atO.0% purchase finandog equals $277.78 per rnonlh for 36 rnonlhs;C.O.B. is $0foratolal obligation of$10.000. Offer varies deperrding on vehtcternodei. Monthly payment and cost of 
borrowngwll vary depending cm amount borrow»!, the term and dovm paymenWrade.Ceftam restrictions rnay apply, tPeaturediixidelsai^ not exactly as illustrated. ttNHTSA(Nat»nal Highway Traffic Safety Adiiwistration)test results, KlABatradernark of Kia Motors Corporation, IFree 
Oil and FilterChanges fix Life offer refers toamaxrmumofSengine oil, oil filter changes and related labour per12monlhs of ownership.Applies to original purchaser only. 1Kia’s*Bumperto Bumper* warranty covers most vehide components against defects under normal use and maintenance 
conditions. Visrtwww.kia.caforcompfetedetails. 
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‘‘As desigualdades no Ensino de Português 
no Estrangeiro têm de ser corrigidas” 

Par Fernando Cruz Gomes 
Sol Português 

O ministre dos Assuntos Parlamentares, Luis Mar- 
ques Mendes, disse, quinta-feira (3), em Toronto, que 
considéra que “o investimento na Educaçâo, na Lingua e 
na Cultura, particularmente no estrangeiro, o investi- 
mento mais importante, porque é aquele que é mais 
sôlido e mais seguro, aquele que, sobretudo, reforça um 
factor de identidade. Aquele que é marcante ao longo 
dos tempos e que faz a solidariedade entre geraçôes”. 

Anunciou, entâo, que um Piano de Aeçào do Ensi- 
no de Português no Estrangeiro esta preparado e vai ser 
em breve aprovado, “até para colmatar as desigualdades 
entre a Europa e o Resto do Mundo”. 

Trata-se de uma parceria de intençôes e objectives 
dos Ministérios da Educaçâo, Ensino Superior e Négoci- 
és Estrangeiros, que visa, designadamente, acabar corn 
uma certa discrepâneia “sobre a forma como actuamos 
na Europa e nos paises fora da Europa”. A este propôsi- 
to, referiu que foi constituido, recentemente, um grupo 
de trabalho entre os très Ministérios “para estudar a 
proper medidas no ensino do Português no estrangeiro”. 
Dentro em breve, o estudo, que esta pronto, vai a Conse- 
Iho de Ministres, devendo ser aprovado ainda este ano. 

Investir mais e melhor no Ensino do Português 

Hâ, segundo disse, uma preocupaçâo de “investir 
mais e investir melhor, preocupaçâo em colmatar desi- 
gualdades entre intervençâo na Europa e noutras partes 
do mundo, definindo objectives, prioridades e calendâ- 
rios, ünica forma de dar credibilidade a um piano de 
aeçâo para relançamento do ensino de Português no 

O Ministre deixou prendas na Casa das Beiras 

estrangeiro, esperando-se que 2004 veja aparecer, neste 
importante dominio, uma nova luz ao fundo do tùnel”. 

Mais tarde, o ministre diria, jâ em conversa mais 
informai corn Sol Português, que o piano em causa “nâo 
é uma soîuçâo milagrosa para, de um ano para o outre, 
tudo se resolver, mas é sobretudo a pedrada no charco, 
porque nos temos de ser na politica como em tudo, 
séries, conséquentes e coerentes”. Porque - disse - 
“estarmos aqui a sublinhar a nossa Cultura e a nossa 

Marques Mendes na Casa das Beiras 

Histôria, o carâcter identitârio da nossa Lingua e depois 
nâo materializar estas palavras em acçôes concretas, é 
nada”. 

Acentuou ainda, a este propôsito que nâo setrata sô 
daquilo que pensa, mas sim de um programa de aeçâo 
que tem a certeza de que em 2004 vai ser, decerto 
aprovado. Referiu ainda saber “que hâ uma desigualdade 
de tratamento, em matéria do Ensino do Português no 
Estrangeiro entre Europa e Fora da Europa, eom o Esta- 
do a intervir muito mais no continente europeu, haven- 

O folclore marcou presença na Casa das Beiras 

do, portanto, uma desigualdade de tratamento e temos de 
caminhar para alterar esta situaçâo”. 

O ministre falava numa cerimônia no Consulado- 
Geral de Portugal, em Toronto, mas haveria de repetir os 
conceitos na Noite Cultural Beirâ, na Casa das Beiras. 

Na Casa das Beiras, palavras de reconhecimento 

Assim, ao principio da noite, o ministre dos Assun- 
tos Consulares esteve na Casa das Beiras, onde partici- 

pou numa Noite Cultural Beirâ, integrada nas cerimônias 
da Semana de Portugal, organizadas pela Aliança dos 
Clubes e Associaçôes Portuguesas do Ontario. No final, 
uma prenda especial aos directores da colectividade, na 
entrega de uma camisola da selecçâo portuguesa de 
futebol, assinada por todos os “craques”. 

Luis Marques Mendes, ali recebido pelos directo- 
res da colectividade, haveria de sublinhar, uma e muitas 
vezes, a certeza de que esta comunidade esté a cumprir 
a missâo de “bandeira” de Portugal, mesmo sem deixar 
de ser “uma alavanca do 
progresso desta portentosa 
terra que é o Canada”. 

Saudou o facto do pri- 
meiro-ministro ter entendi- 
do que deveria haver uma 
representaçâo condigna 
nesta festa de Portugal, “foi 
ele que decidiu que séria eu 
a estar hoje aqui convosco. 
E eu, que ao longo destas 
primeiras horas, estou a 
adorar esta experiência, te- 
nho de lhe agradeCer o ter- 
me escolhido para eu ter a 
oportunidade de conhecer 
esta gente tâo fantâstica e 
tâo extraordinâria que me tem recebido tâo bem. 

Falou, ainda, nas dificuldades que os pioneiros 
tiveram por aqui, nos sens primeiros tempos. “Tiveram 
de sair dos Açores e doutras partes do pais por necessi- 
dade. Mas hoje jâ nâo sâo émigrantes de coisa nenhuma. 
Sâo Portugueses que residem em Toronto e Portugueses 

Cachecol da Selecçâo 

iguais ou melhores dos Portugueses que residem em 
Portugal inteiro”. 

Este exemple - de “experiências corn grande su- 
cesso” - deveria ser seguido por outras comunidades que 
residem em Portugal. 

“Vim aqui corn emoçâo. Vou partir daqui corn 
muita saudade”. Eram as palavras finals de um “recado” 
que parece ser hoje generalizado em termes de Governo 
Português. 

Oferta de uma camisola 
da selecçâo, autografada 

Problemas de 
Imigraçâo? 

î' Se précisa de pessoa de confïança para resolver 
o seu problema de Imigraçâo, contacte-me. 
Chamo-me Maria Moniz e sou a pessoa certa 

** para o auxiliar em tudo o que diz respeito 
a assimtos relacionados corn a Imigraçâo. 

Nâo hésité, telefone-me. Estou ao seu dispor. 

Tel.: 647.233.6566 

Maria Moniz iMiriRAÜfl 
460 Rogers Road - Toronto, ON M6M 1A9 

I Telemôvel: 647-233-6S66 

United Group Travel & Can-ar Coach Service 
EXCURSÔES NO CANADA E EUA 
■ QUÉBEC CITY & MONTREAL... -1, 2, 3 e 4 de Julho. 

Visita a St. Anne de Beaupré, Cape de Madeleine, 
Oratorio de S. José e muito mais. Preço: $370/casal ou 
$165/pessoa (4 pessoas por 
quarto) 

■ GRANDES PESTAS 00 DIVINO 
ESPiRITO SANTO - FALL RIVER, 
EUA... - 25 a 30 de Agosto: Parti 
4Meira, regresso 2Meira. Autocarro: $140. - 26 a 29 de 
Agosto: Partida 5Meira, regresso domingo às 23h00. 
Autocarro: $110. Sô 2 noites de Hotel. Preço por noite 
no Hotel: US$95 (inclui pequeno-almoço continental e 
piscina). 

- VIAGENS GRATIS COM BUFÉ: 
- CASINO RAMA - Todos os domingos e 3Meiras * +/de 19 anos 

Antocarros de Lnxo corn casas de banho e televisores 
Temos autocarros de Lnxo 
a preços flexiveis. Contacte: 

Can-ar 

Para estas e outras excursôes 
Contacte: 

Grupo Unido 

1-800-387-7097 

TICO # 500092.16 416 652-0834 

CHURRASC^UEIRA 

NDVA ESPERANÇA 
110 Brickyard Way, Dnll 2 - Brampton 

Tel; 905 457-5592 
rfF 
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Ter.aSali.-llli00às20h00 
Dom.-iih00àsi8h00 
Seg.-Encerraûo 

Faça jà as suas encomendas para 
as lestas de: 
• ComunUôes 
• Confirmaçôes 
• Crismas 
• Baptizados 
etc... 
SERVICO DE CATERING PARA TODAS AS OCASIÔES 

Para as suas encomendas: 9Q5 457"5592 
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Correspondente de Bruxelas 

O desafio do alargamento da Uniao Europeia 
Por Victor Miranda-Santos 

Sol Português 

Desde o dia 1 de Maio de 2004 que a Uniao Europeia, 
até aqui composta de 15 Estados-membros, conta com 10 
novos paises e passa a fazer-se a 25. Ao grupo dos seis 
Estados fundadores, da década de 50 (França, Alema- 
nha, Italia, Bélgica, Holanda e Luxemburgo), juntaram- 
se em 1973 o Reino Unido, a Dinamarca e a Irlanda. Nos 
anos 80, foi a vez do alargamento ao Sul da Europa, com 
o projecto europeu a ajudar à consolidaçâo democrâtica 
e ao progresso econômico da Grécia ( 1981 ) e de Portugal 
e Espanha (1986). Em 1995, a adesâo da Austria, da 
Suécia e da Finlândia alarga o projecto europeu aos 
povos do Norte da Europa e prenuncia a reunificaçào de 
uma Europa que durante mais de 50 anos esteve dividida 
pela cortina de ferro. A queda do muro de Berlim torna 
inevitâvel a entrada na casa comum europeia de paises 
que estiveram sob o jugo soviético. Depuis de um longo 
percurso négociai, de um esforço ciclôpico de adaptaçào 
às normas comunitârias e animados pela vontade de 
participar, de pleno direito, na construçào da Europa, no 
jogo democrâtico e na economia de mercado. Polonia, 
Repùblica Checa, Hungria, Eslovâquia, Estonia, Letônia, 
Lituânia e Eslovénia aderem à Uniâo Europeia. A estes 
paises juntam-se as ilhas mediterrâneas de Chipre e 
Malta. 

Quais sâo, para os portugueses, os desafios 
deste alargamento da Uniâo Europeia? 

Muito se tem especulado sobre o que vai ser esta 
nova Europa a 25. Ao nivel politico-institucional e macro- 
econômico, os desafios sào imensos. Eis algnns dos 
problemas prementes corn que a Europa se defronta no 
présenté: as atribulaçôes da elaboraçào e da ratificaçào 
da Constituiçào europeia; a divisào europeia em matéria 
de politica externa na actual conjuntura internacional; a 
retoma econômica, que nào dâ sinais inequivocos de ter 
vindo para ficar; o modelo de decisâo da Uniâo, pensado 

para uma comunidade de seis paises, que tem visto a sua 
eficâcia puxada aos limites numa Europa a 15; assim 
como o desrespeito de alguns paises, corn realce para a 
França e a Alemanha, das normas do Pacto de Estabili- 
dade e Crescimento, que é a base da viabilidade do 
projecto de moeda ùnica — o Euro. Muitas e demasiado 
importantes sào as repostas que os governantes europeus 
têm que dar a estes desafios. 

No entanto, para o cidadâo comum e para os empre- 
sârios, este alargamento da Uniâo é também um desafio. 
Diria mesmo que é o desafio que decidirâ da sua viabi- 
lidade enquanto agentes economicos dotados de um real 
poder de decisâo. Uma série de factures, a que se podem 
ainda somar outros que me dispense de tratar neste 
momento, colocam em evidência os riscos da actual 
conjuntura para Portugal: 

Portugal, que até aqui foi um dos paises mais 
pobres da Uniâo Europeia, e consequentemente um dos 
maiores beneficiârios das ajudas comunitârias, vê-se 
agora, fruto da frieza dos nùmeros, promovido a uma 
enganadora posiçâo de pais remediado. Os generosos, 
mas escassos recursos da Uniâo serâo agora divididos 
por mais paises, sendo estes mais necessitados que Por- 
tugal. E ja uma certeza que o novo pacote de ajuda 
comunitâria que entrarâ em vigor a partir de 2007 nâo 
privilegiarâ o nosso pais. 

Os novos Estados-membros contam corn uma mào- 
de-obra mais barata e, em certa medida, mais qualificada 
que a portuguesa. Principalmente no que respeita à for- 
maçâo tecnolôgica e às ciências exactas. A competiçâo 
oriunda destes paises vai pôr ainda mais pressâo numa 
economia geograficamente periférica como a nossa. Se 
bem que os custos de produçâo tendam a convergir para 
valores semelhantes aos da Europa dos 15, no future 
imediato esta diferença de custos vai fazer-se sentir em 
prejuizo das empresas portuguesas. O risco de 
deslocalizaçâo de indùstrias e serviços estrangeiros insta- 
lados em Portugal para os novos Estados-membrios é real. 

O principal motivo de preocupaçâo reside porém, 
quanto a mim, na atitude agressiva que os empresârios 

dos novos Estados-membros vâo tra- 
zer para a Uniâo Europeia e na men- 
talidade tradicionalmente atâvica dos 
portugueses de Portugal. Inùmeros 
empresârios, funcionârios, estudan- 
tes e politicos destes paises prepa- 
ram, desde hâ anos, a adesâo à Uniâo. 
Eles nâo vêem a Europa como a ârvo- 
re das patacas que lhes vai trazer bénéficies a troco de 
pouco ou nenhum esforço. Para estes paises, a entrada na 
Uniâo Europeia é a reposiçâo de uma injustiça cometida 
pela Histôria corn a separaçâo da Europa entre dois 
blocos apôs a segunda guerra mundial. E também a 
oportunidade que fihalmente têm de demonstrar o seu 
valor e competir, em pé de igualdade corn os outros 
Estados-membros. 

Os nossos novos parceiros europeus chegam à Uniâo 
corn vontade de triunfar e de depressa fazer igual ou 
melhor do que os restantes Estados-membros. O protec- 
cionismo, a auto-comiseraçâo e a sempiterna busca da 
asa protectora do Estado para a resoluçâo dos problemas 
nâo sâo atributos que caracterizem os empresârios destes 
paises. 

Portugal tem agora pela fren'te o desafio de nào 
deixar perder mais uma oportunidade de progresso. De- 
pois do errâtico destino dado a muitos dos fundos comu- 
nitârios que entraram no pais nos anos 80 e 90 e à 
incapacidade de adaptaçào de que muitos empresârios 
ainda dâo provas, o actual alargamento da Uniâo Europeia 
oferece-nos novas possibilidades de sucesso. 

As épocas de crise sâo janelas de oportunidade. O 
alargamento da Uniâo Europeia dâ às empresas a possi- 
bilidade de repensar a sua estratégia e de se 
reposicionarem num mercado ùnico cada vez maior. Para 
as empresas que exportem para os novos Estados-mem- 
bros, ai produzam bens e serviços e que, através do 
investimento, consigam ter acesso aos centros de deci- 
sâo, o alargamento serâ um factor de sucesso, de criaçâo 
de riqueza e de crescimento. 

mirandasantos@justice.com 

2004 SAVANA CARGO % TON 
• ^oiar Vô ASOO • Ar conàlàûnadû 
• Ôuspfinsâ^? hidrâuLica • Transmbsâ^? 

auiomâtica • Ridi^ Alv|/f N/j 
• JaneLas cam sl'xÀro as traseiras 

Compte Lease 

*27,898 - *459«. 
A pronio-pagameniû 48 mesas NOVA - Carrinha de Carga - % tenelada 

P 
Desejamos a todos uma 

Semana de Portugal muito Feliz 
Para a sua tranquilidade na compra do seu 
automôvel, venha falar corn Carlos Barbosa 

P 

NOVO - Pickup de Carga - V2 tenelada 

2004 SIERRA Vz TON PICKUP 
• Verbec A^OO • Ar cend. 
• Transmissâeautemâtica 
• Pâra-cheques cremade 
• ReVestimente para a caixa de carga 

Compte Lease 

*23,249 *339». 
A pron^pagameniû 36 r 

Também temos modelos em segunda-mâo 

3400 Dunerin Street 
(Dufferin e 401, frente à Yorkdale Mail) 

Toronto. 416 781-5271 

Atençào am/|os leitores... 

John E. de Oliveira 
Corretor - Broker 

Quando pensar em VENDER, TROCAR ou 

COMPRAR a sua prôxima propriedade, chame 0 

AGENTE dos AGENTES para um bom serviço e um 

amigo para sempre. John E. de Oliveira serâ 0 seu 

Agente... 

•f 1) $238,000.00: ROGERS & 
CALEDONIA - Undo bungalow com 3 
quartos, cozinha modema e espaçosa, 
cave acabada com entrada separada e 
potencial p/construir garagem dupla. 
Lote 25 X112 pés. $11900 de entrada, 
$1147/mês. Para mais informaçôes 
ligue jâ para John E. de Oliveira. 

Se gostaria de ter um 

sorriso depots do 

serviço em vez de 

prejuizo, contacte 

John E. de Oliveira. 

416 530-1080 
Fax: 416 530-4733 

Telemôvei: 416 727-6790 

Pager: 416 462-7763 
E-mail: jdeoliveira^trebnetœm 

» Central Corp., REALTOR 

1272 Dundas Street West 
Toronto. Ontario M6J 1X7 

•f 2) $209,000.00: 
ROGERS/DUFFERIN - Casa 

renovada, driveway privado para 3 
carros corn potencial para fazer 

garagem. $10,950 de entrada e ficarâ 
corn um pagamento mensal de 

$1,188.95. Contacte John E. de 
Oliveira para mais informaçôes. 

4-3) $216,900: (116 MILLER ST.) 
DAVENPORT/WESTON RD. - Casa 
em boas condiçôes c/3 apartamentos 
e garagem. $10,845 de entrada, 
$1,161.30/mês. Se alugarum andar 
p/$900,0 2° p/$900 e a cave por $650 
= total $2450, ficarâ corn $1,288 de 
lucro/mês. **Entrega imediata** 
Contacte jâ John E. de Oliveira. 

4-4) $299,000.00: JANE/"BABY 
POINT" (141 Varsity Rd:) - Casa 
lindissima, toda renovada. Tem 6 

divisôes, 3 casas de banho. Cave 
acabada dâ para fazer um 

apartamento. Lote 45 x 110 pés, 
garagem e driveway privado para 8 

carros. Para mais informaçôes, 
contacte John E. de Oliveira. 
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ùmssUao dm Comuaidadm Pmtuguesm 
CONSELHO REGIONAL DAS 
COMUNIDADES PORTUGUESAS 
NA EUROPA 

MENSAGEM DO DIA DE PORTUGAL DE CAMOES E 
DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS 2004 

Comemorar a data de 10 de JunhOj como sendo o Dia das Comunidades Portuguesas, tern este ano de 2004, 
um significado muito especial. Existe uma demagogia compléta, nesta comemoraçào, pois este ano, o que 
estivemos e estâmes a assistir, é a maior desresponsabilizaçào do Govemo Português, para corn as 
comunidades portuguesas. 

Começou o ano passado, por uraa chamada “restruturaçâo consular” onde foram encerrados alguns postos 
consulares e continuou agora recentemente corn o encerramento de mais alguns postos consulares ( 
nomeadamente em França na passada semana). Uma restruturaçâo consular que mais nâo tem sido de um 
piano de encerramento consular. As altemativas até agora encontradas para substituir esses postos, por 
consulados honorârios tem sido muito déficientes ou inexistentes. A abertura de novos consulados, conforme 
tinha sido anunciado, ficou no segredo dos deuses. 

No capitule dos ex-militares e a contagem dos anos de serviço, ainda deixou varias diferenças na qualidade de 
portugueses. Corn a nova lei deixou ainda, que uns sâo mais portugueses por viverem numa regiâo mundial, 
outres portugueses jâ sâo tratados de maneira diferente porque moram em outra. 
No que concerne ao funcionamento do CCP, continuam as manobras, administrativas, que deixam paralisado 
o funcionamento eficiente do ôrgâo. 
Ao CCP sâo atribuidas magras verbas, e acciona-se uma nota interna do Govemo que limita a forma da 
atribuiçào das verbas, deixando o CCP numa asfixia total. 

Corn a questâo do ensino de lingua e cultura portuguesa, é o silêncio total. O actual ano lectivo vai ser em 
alguns dos paises da Europa o ultimo ano, onde existem jovens a aprender a lingua e a cultura portuguesa. E 
de lamentar que o Govemo Português, dei>!e de assumir um direito constitucional, e despreze os jovens que 
poderiam continuar a aprender a lingua e a cultura portuguesa. 

Continuam de forma humilhante a serem encontrados, trabalhadores portugueses em precârias condiçôes. 
Cada dia que passou, foram centenas de portugueses que passaram a fronteira, na tentativa de uma vida 
melhor. Em muitos casos isto traduziu-se em casos complicados de sobrevivência Humana, entregues a 
mercantilistas de came Humana. A esta situaçâo, existem alguns casos em que o govemo português nâo 
passou aos actos, mas tem-se ficado pelas palavras. 

Os BilHetes de identidade serem emitidos nos postos consulares, foi a melHor novidade que tiveram as 
comunidades portuguesas. E de saudar esta medida, mas nâo deveremos ficar sô por aqui, porque existe ainda 
um longo caminHo a percorrer. 

As comunidades portuguesas no mundo, necessitam de uma verdadeira politica de emigraçào. As 
Comunidades Portuguesas, se nâo forem desprezadas, e nâo forem maltratadas, decerto dignificarâo mais o 
nome de Portugal. 

José Xavier 
Présidente do Secretariado do CRCPE 

Haia - (Holanda) 10 de JunHo de 2004 

Ministre Marques Mendes 
também foj ao Banco 

O bcpbank recebeu, quinta-feira, dia 3, a visita de Luis Marques Mendes, 
ministre dos Assuntos Parlamentares, que se encontrava em digressâo por Toronto. 
Aproveitando a estada na capital da Provincia do Ontario para assistir às celebra- 
çôes do Dia de Portugal, de Camôes e das Comunidades Portuguesas, o ministre 
decidiu visitar as instalaçôes da agêneia da University Avenue do bcpbank, 
partilhando o mesmo edificio que o Consulado de Portugal em Toronto. 

“Sâo magnificas as instalaçôes que o bcpbank ocupa neste canto da Baixa de 
Toronto”, referiu na ocasiào, adiantando que “a arquitectura e layout desta agêneia 
sâo impressionantes e transmitem uma imagem de abertura e transparêneia imedi- 
atas que a tornam de facto, muito atraente. Os Portugueses de Toronto, e nâo sô, 
sentem-se corn certeza muito orgulhosos corn o investimento feito pelo Banco e os 
resultados alcançados.” 

Um projecto comum 
Por Inàcio de Natividade 

Sol Português 

A ideia surgiu-me acerca de dois anos, quando vi imergir 
em Toronto, comunidades de expressâo portuguesa originârias 
de diferentes partes do mundo, Angola, Brasil, Cabo Verde e 
Moçambique. 

Ser de expressâo portuguesa, significa pertencer a um 
espaço cultural, lingua que nos distingue dos outros. Uma lingua com que nos 
identificamos e na quai nos expressamos como veiculo de uma cultura que nos 
associa à nossa origem, quer seja Portugal, Brasil ou oriundos de paises africanos 
de expressâo portuguesa. 

Uma revista, um jornai de expressâo portuguesa, quando o seu conteùdo é 
redigido na lingua de Camôes, nâo importando se o dono é nascido em Portugal, 
Angola, Moçambique ou mesmo no Canada. Ser de expressâo portuguesa é pois um 
legado histôrico e cultural a enriquecer e preservar, e nâo um porno de desuniâo 
por sermos originârios de paises diferentes. Para mim pessoalmente, mesmo que 
dele me quisesse distanciar, nâo poderia porque a ele estive e estarei ligado toda a vida. 

Porque nâo capitalizar politicamente um vasto espaço, como um ponto de 
partida para um relançamento a candidaturas politicas. Nâo séria intéressante, 
amalgamar pessoas de todas estas comunidades numa frente comum corn vista a 
eleiçâo de deputados municipais provinciais ou fédérais? 

Nâo séria vantajoso, a curto prazo, um apoio destas comunidades à eleiçâo de 
deputados de expressâo portuguesa, jâ nas prôximas eleiçôes, constituindo uma 
frente politica ampla, representativa de diversas sensibilidades politicas câ do 
burgo? 

Sim porque o projecto séria desideologizado, uma umbrela apenas para 
apoiar candidates, desde que seleccionados e aprovados por consenso. 

Porque nâo faze-lo? As outras comunidades fazem o mesmo, quando o voto 
ùtil é a soluçâo. 

Os interlocutores a este debate deverâo necessariamente ser pessoas eivadas 
de um espirito critico e culto, motivadas por razôes pedagôgicas a perpetuar este 
legado. 

Julgo oportuno a abertura deste diâlogo, que poderâ ajudar melhorar a 
qualidade na escolha do candidate ideal, elegendo alguém corn capacidade para 
defender melhor os nossos intéressés, junto aos municipios, a nivel do govemo 
provincial e govemo federal. 

Sei que hâ diferenças, politicas ou ideolôgicas entre os membres na comuni- 
dade, o que é salutar, mas esta uniformizaçâo de ideias séria a forma encontrada, 
depois das desilusôes de certas candidaturas em eleiçôes do ano passado; por outre 
lado abriria um precedente a candidatura de outros elementos nâo tradicionais, 
como brasileiros, angolanos ou moçambicanos. 

Sendo normal que este tipo de nomeaçôes é feita por partidos politicos, sinto 
no entante que este tipo de iniciativa iria ajudar a comunidade a melhor identificar 
o candidate ideal, ao mesmo tempo que manteria um estreito relacionamento corn 
todos os partidos politicos. 

Quem ficava a ganhar séria a comunidade de expressâo portuguesa. 

Festival “Pâo e Mel” em Streetsville distingue 
Centro Cultural Português de Mississauga 

o Centro Cultural Português de Mississauga recebeu o primeiro prémio na 
categoria de melhor carro alegôrico e exibiçâo de dança, atribuido pela comissâo do 
Festival “Bread & Honey”, que decorreu este fim-de-semana em Streetsville. 

O popular clube português daquela cidade considerou uma honra representar 
a nossa Cultura no evento e sente-se orgulhoso por ter participado, pelo terceiro ano 
consecutivo, no chamado Streetsville Bread and Honey Festival. 

A parada começou na Queen Street, e percorreu o coraçâo de Streetsville. 
De registar que jâ no ano passado o Grupo Folclôrico daquela colectividade havia 
ganho, merecidamente, o primeiro prémio para grupos folclôricos. 

Produtos Naturais e Espirituais 

Ervanâria Açoresf 
Ajuda em todos os problèmes da vida, 

doenças e problèmes espirituais ^ 
Leitura de Cartas 

*■ : 

i ft 

Se tem problemas corn a 
Saûde, Trabalho, Finanças 

ou Familia, consulte: 

Lufs Pacheco 
Conselheiro 

Venha ouvir a verdade em consulta profunda 

416 658-4323 • Fax: 416 658-4323 

Ajuda-o a desviar os inimigos, a protegê-lo de injustiças, 
a conter os nervos e a ter paz na vida. 
Sucesso aarantido: organizaçâo familiar, separaçôes, 
confutes financeiros, ajuda nos estudos e no trabalho. 

529 Rogers Road - Toronto, ON M6M 1B4 
(entre a Keele St. e Old Weston Rd.) 

E-mail: hi-hi-captain@msn.com 

f 

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 
(junto ao metro da Bay) 

416 927-0533 
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Cbunesyof 
ThiJtmis 

Pele suave e atraente 
sem pêlos superflues 
0 nosso salâo é especlalizado na mais recente tecnologia para depilaçâo 
permanente, corn equipamento de Light Heat Energy (LHE). Este 
equipamento élimina os pêlos permanentemente, como o laser, mas em vez 

de filtrar o calor, usa 
tanto a luz como o 
calor para maior 
eficâcia. Os impulses 
de luz 
essenciaimente 
destroem o foliculo 
do cabelo. 

A depilaçâo corn 
LHE é ideal, quer 
para homens ou 
mulheres, 
removendo os pêlos 
indesejados nas 
pernas, bikini, 
braços, costas, etc. 

Somos profissionais diplomadas corn formaçâo especializada em LHE e 
oferecemos a melhor garantia para um tratamento indolor e eficaz. 

Etcrndl contacte Fàtima ou Filoména 

Beauty Tel: 905 276-1158 
1590 Dundas St. East - Mississauga (dentro do Premier) 

E-mail: info@etemalbeauty.ca 
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CHIN 
INTERNATIONAL 

PI(^IC 
SHOPING 

BAZAAR 

De 1 a 4 
de 

JULHO 

CNE 
EXHIBITION 

PLACE 

ENTRADA 

GRÂTIS 

UM 
FESTIVAL DE 

DIVERTIMENTO 
PARA TODA 
A FAMiLIA! 

Linha de Informaçôes: 

416 531-9991 
Ext. 3900 

www.chinpicnic.com 

Uma produçâo 
CHIN Radio/TV 

International 

622 College Street 
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Comunidade em Foco 

Na apresentaçào do livro de José Mario Coelho 

Pequenas Historias de Gente Grande 

JPo ês 
Portuguese Sun 

Por Fernando Cruz Gomes 
Sol Portugais 

Muitos manifestaçôes de apoio e admiraçào e a 
certeza de que, às vezes, o trabalho dos que se embrenham 
na Informaçâo, é reconhecido. No lançamento do livro 
de José Mario, a certeza de que houve de tudo um pouco. 
Vârias vozes se levantaram a homenagear o autor. Como 
a de Aida Baptista que, embora de longe, escreveu uma 
nota bem intéressante, lida na ocasiâo por Ilda Januario. 
“Consigo... sentimo-nos em casa”, sintetizava Aida 
Baptista a forma como o locutor José Mario é tido. 

O Prof. José Carlos Teixeira, agora na zona de 
Vancouver, deslocou-se de proposito para dar testemu- 
nho das qualidades de José Mario, fazendo a apresenta- 
çào do Livro. “Esta grande paixao do José Mârio - disse 
- em pôr no papel, em registar a odisseia, a que eu chamo 
saga, dos nossos queridos pioneiros trata também de 
contribuir muito para que, mais tarde, no dia 13 de Maio 
de 2000, ele com a Bernardette Gouveia e o Manuel da 

nao conhecendo eu nenhum que esteja pobre, ou que 
esteja mal”. 

Em verdadeira prova 
de modéstia, acentuou ain- 
da, uma e muitas vezes, sen- 
tir-se muito feliz por ter es- 
crito “esta dùzia de histori- 
as, muito simples, porque 
jâ me disseram que eu era 
jornalista e eu nào o sou... 
sou um autodidacta que 
faço o que posso, o que sei, 
mas acima de tudo o que 
sinto”. 

Muito aplaudido dis- 
se “dizer o que lhe vem à 
boca saido do coraçào”. 

O ministro Marques 
Mendes quis participar. “A primeira coisa que quero 
dizer é a grande honra que tenho de poder, enquanto 

um acto de Cultura. E nos somos um pals de Cultura, somos 
um territôrio pequeno — sobretudo agora que desapareceu o 
Império - mas somos uma grande Naçâo e aquilo que faz a 
grandeza da nossa Naçâo é a nossa Cultura, que é o nosso 
grande factor de identidade. Uma Cultura humanista, 
universalista, fundada no homem mas aberta à convivência 
com outros homens, uma Cultura de cruzamento corn outras 
Culturas e assimilaçào de vârias outras Culturas”. 

“Este livro é exactamente isso; um acto de Cultura. 
Corn estas marcas, identificâmos ao longo de séculos a 
nossa vivência como Pals, como Povo e como Naçâo”, 
acrescentou ainda. 

Considerando o livro “um traço a fazer Histôria”, 
acentuou que Portugal “tem, de facto, uma Histôria de que 
nos podemos orgulhar”. Citou Agostinho da Silva para 
afirmar que os Portugueses, por onde passavam, “eram um 
cais de desembarque”. Para Luis Marques Mendes, “em 
cada porto de qualquer pals onde desembarca um Portugu- 
ês, desembarca a nossa presença, a nossa cultura, a nossa 
abertura e o nosso humanlsmo, a jeito de capacidade para 

O Ministro Marques Mendes e José Mârio Coelho Alguns apoiantes do autor e Esmeralda Coelho Entre os pioneiros, Carlos da Atouguia 

A troca de présentes entre o Ministro e José Mârio José Mario Coelho autografa livros Grupo de pessoas 
Costa tivessem posto de pé esta pequena mas grande Insti- 
tuiçâo comunitâria que é a nossa Galerla dos Pioneiros”. 

José Mârio, ao usar da palavra, disse que ao chegar 
aqui em 1970, sofreu bastante. Mas, nessa altura, “eu 
pensei o que nâo teriam sofrido aqueles que chegaram 
em 1953. 54. 55. etc. Tive alguns que me disseram “eu 
comi erva”... mas a minha felicidade é esta. É que todos 
eles foram grandes, todos eles conquistaram o seu lugar. 

cidadâo, enquanto Português e enquanto représentante 
do Governo de Portugal, de poder estar présenté e de me 
associar ao lançamento deste livro. E estou grato a todos 
vôs. Eu é que tenho de agradecer esta oportunidade”, asse- 
verou. 

Depois de afirmar que jâ deu uma leitura muito râpida 
do livro. “E é por isso que eu quero falar na grande impor- 
tâneia desta obra. Desde logo, e em primeiro lugar, por ser 

rapidamente nos integrarmos na sociedade local e ajudar- 
mos ao seu sucesso, mas sem perdermos a nossa identida- 
de”. 

Acentuando que o livro retrata a existência dos 
pioneiros, partiu para dizer que os de câ “nâo sâo 
émigrantes, mas sim Portugueses que residem em To- 
ronto ou que residem partes do Canadâ. Nâo sâo émi- 
grantes, sâo Portugueses”. 

CASA NOVA EM CONSTRUCÀO 
a 

A CONSTRUIS 

Escolha as cores 
ao seu 90^^® 

Casa de 4 quartos a estrear, a construir 
por encomenda. Acabamentos de luxo e 
mâo-de-obra de qualidade. Quarto 
principal tem casa de banho ensuite corn 
5 peças. Cozinha enorme corn ârea para 
pequeno-almoço. Lareira a gés na sala 
de convivio. Garagem corn entrada 
directa para casa e muito mais. Ainda 
pode escolher as cores e os azulejos. 

Sandra Lopes 
Rep. de Vendes 

Bungalow de esquina, despegado, 
totaimente renovado. Lote 30 x 119 pés, 
garagem dupla corn driveway privado, 
soalhos em madeira, salas de estar e 
jantar amplas corn colunas decorativas, 
montes de espaço em roupeiros. 
Contacte-me para mais detalhes e nâo 
flearâ desapontado. 

** TÂO IMPORTANTE COMO A COMPRA E VENDA DA ** 
SUA PROPRIEDADE, É A ESCOLHA DO AGENTE 

Ao seu serviço! 

Telemôvel: 

416 624-1080 
Escritôrio: 

416 530-1080 
E-mail: 
slopes@trebnet.com 

T Central Corp., REALTOR 

** MUDEI PARA A REMAX CENTRAL PARA O SERVIR MELHOR ** 

** TENHO ACESSO A QUALQUER CASA NO MERCADO ** 

PERMITINDO-LHE MELHOR SELECÇÂO NA ESCOLHA DO SEU LAR 

1272 Dundas Street West 
Toronto, ON M6J 1X7 
Fax: 416 530-4733 
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Futebol 

P or America Fiâes 
Sol Português 

Andam as ruas apinhadas 
De gente alegre e contente 
Todos gritando à uma 
Viva toda a minha gente. 

Estàdios se enchem de claques 
Aplaudindo a équipa que é sua 
Mais nâo cabem por serem tantos 
Muitos sào os que ficam na rua. 

Tudo isto é desporto 
Certo é que nada tem de mal 
Vivam todos e viva o Porto 
E todas as équipas de Portugal. 

Viva O Sporting, também; 
E O Benjica concerteza; 
Vivam todos os que garra têm 
E toda a gente Portuguesa. 

Corn estes versos quero saudar 
A minha équipa e a tua; 
Tudo O que é desportista, 
Cada quai, à maneira sua. 

Quando as claques se levantam, 
E sinal de animaçâo; 
Ou é briga ou é golo 
Mais parece uma explosâo. 

E euforia de namorados; 
E a festa em progressâo; 
Uns de pé, outras sentados, 
Todos fazendo sua oraçào. 

Cada quai pede pela équipa que gosta.. 
Dos Leôes do Sporting Club 
Aos tripeiros do F.C. Porto 
A cargo do Sr. Pinto da Costa. 

Là vai Déco na corrida 
Fazendo sempre o seu melhor 
Vai Simào em arremetida 
Impedi-lo de fazer “score ” 

E Derlei a chutar a bola 
Até às malhas da baliza 
E o Corunha que se amola 
Ficando de luto toda a Galiza. 

Alegrias acontecem 
Quando a vida corre bem 
Fiquem todos mui contentes. 
Corn a équipa que cada um tem. 

Agora pensemos somente 
Na nossa selecçâo nacional 
A équipa de todos nos 
A grande pérola de Portugal. 

A eles desejamos sorte boa 
E de Deus a protecçào 
Para serem campeôes 
Dignijicando nossa naçào... 

■~ir' 

Estâo confusos, os sentidos,,. 

Por Laura Martins 
Sol Português 

Estâo confusos os costumes, 
d’alguns homens bem falantes; 
politicos, vaga-lumes, 
amigos de ‘bens sonantes ’. 

Estâo confusos os rancores 
do pobre, que sô labuta; 
e vê, cobertos de flores, 
os ‘filhos da prostituta ’. 

Estâo confusos empregados 
à porta da Assembleia, 
em greve; e, o seu deputado, 
la dentro s6 cabeceia. 

Estâo confusos? Salazar, 
teu tempo era de trabalho! 
Nâo se viam a fechar 
firmas de ‘patrâo bandalho ’. 

Estâo confusos os que pedem 
a volta Salazarista; 
mas é sô porque jâ fedem 
as promessas d’o golpista ’. 

Estâo confusos os irmâos 
e compadres portugueses; 
porque ninguém dâ a mâo... 
e hâ cada vez mais burgueses. 

Estâo confusos, nesta hora 
de liberdade ficticia, 
os portugueses que agora 
nem confiam na policia. 

Estâo confusos os herôis 
daquém e dalém do mar; 
varam luas, varam sois, 
e nâo conseguem voltar. 

Estâo, confusos émigrantes, 
loucos para regressarem 
à terra dos navegantes; 
para ela se enterrarem. 

Estâo confusos, os sentidos... 
porque a vida esta confusa. 
Estâo confusos os bramidos 
da terra-mâe, da ‘mâe lusa ’. 

6/12/2003 
laurabmartins@netvisao.pt 
Soc. Port. Autores n.“ 20958 

Prece Milagrosa 
Confie em Deus corn todas as minhas 
forças. Por isso peço a Deus que ilumine 
o meu caminho e me faça alcançar a graça 
que tanto almejo (faz-se o pedido). Man- 
de publicar e observe o que vai acontecer 
no quarto dia. M.S. 

Converse com Jesus 
Converse com Jesus todos os dias. Meu 
Jesus, em Vos depositei toda a minha con- 
fiança, Vos sabeis de tudo, Pai e Senhor do 
Universo. Sois o Rei dos Reis. Vos que 
fizeste o paralitico andar, o morto voltar a 
viver, o leproso sarar. Vos que vedes as 
minhas angùstias, as minhas lagrimas, bem 
sabeis, Divino Amigo, como preciso al- 
cançar de Vos esta grande graça (pede-se 
a graça corn fé). A minha conversa 
Convosco, Mestre me dâ ânimo e alegria 
de viveC Sô de Vos espero com fé e confi- 
ança (pede-se a graça corn fé). Fazei, Divi- 
no Jesus, que eu alcance esta graça que 
peço corn fé. Corn gratidâo publicarei esta 
oraçào para que outros que precisam de 
Vôs aprendam a ter fé e confiança naTua 
misericôrdia. Iluminai os meus passos, as- 
sim como o sol ilumina todos os dias o 
amanhecer e testemunha a nossa conversa. 
Jesus tenho confiança em Vôs. Cada vez 
mais aumenta a minha fé, por graças 
alcançadas. A.M. 

Oraçào dos Âflitos 
Aflita se viu a Virgem aos pés da Cruz. 
Aflita me vejo eu, valei-me mâe de Jesus. 
Confio em Deus corn todas as minhas for- 
ças, por isso, peço que abra os meus cami- 
nhos concedendo-me a graça que tanto 
desejo (faça o pedido e por mais dificil que 
seja, sera alcançado). Reze até que a graça 
seja conseguida e publique no jomal. N. C. 

Oraçào ao Divino Espirito Santo 
o Divino Espirito Santo! Vôs que esclareceis tudo, que iluminais todos os 
meus caminhos para que eu possa atingir a felicidade; Vôs que me concedeis 
o sublime dom de perdoar e esquecer as ofensas e até o mal que me têm 
feito. A vôs que estais comigo em todos os instantes, eu quero humilde- 
mente agradecer por tudo o que tenho e que sou e confirmât uma vez mais 
a minha intençao de nunca me afastar de vôs, por maiores que sejam a 
ilusào, ou as tentaçôes materiais, corn a esperança de um dia merecer e 
poder juntar-me a Vôs e a todos os meus irmâos, na perpétua glôria e paz. 
Amém. Obrigado mais uma vez. (Rezar um Pai Nosso e uma Avé-Maria.) 
Obrigado pela graça recebida. (A pessoa deverâ rezar esta oraçào por très 
dias seguidos, sem dizer o pedido. Dentro de très dias sera alcançada a graça, 
por mais difîcil que seja. Publicar a oraçào assim que receber a graça.) N.C. 

HLC 
416 268-6785 

Hipotecas 
comerciais 
residenclais 
renovaçôes 
refinanciamentos 

HLC 
416 268-6785 

Confie na Regina corn o financiamento 

do seu maior investimento: a sua casa. 

Serviço honesto e profissional, a qualquer hora. 

Telefone para Regina Meneses: 416 268-6785 

regina. meneses@hlcmortgages. corn 

LeiaoSalmo 34 
Leia durante 3 dias, 3 vezes ao dia e 
no 4" dia mande publicar e veja o 
que lhe acontece. N.C. 

Anuncie em Sol 
Português, o jornal de 
Lingua Portuguesa de 

maior projecçào no 
Canada. 

Tel: 416-538-1788 
Fax: 416-538-7953 
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Gibroc, Cimento, Material para Telhados, Cerâmicas, Âzulejo^ 
TUDO PARA A CONSTRUÇÂO 

HARDWARE^ 

s. JOSC 
& BUILDING 
SUPPLIES 

556 College Street - Tel: 416-923-7128 "^ 
'SDP!j_ 'sDîupfp SDiuauiDijaj'sDpjoBujds] 'D3D} D Diod so6p 

Salées t e luxuosos para a celebracào do seu casamento ou outras lestas socials 
Serviço simpâtico e profissional 

Banquetes para Casamentos, Baptizados, Aniversârios e outros 

DÜNDAS BANQVET PLACE 
1352 Dimdas St. W. 

^ S LOCAIS Y 

EOROPA CATERING 
1407 Dundas St. W. 

l 
\. 

EIIROPA CONVENTION CENTRE 
^ 7050 Bramalea Rd. 

.X 

Para mais informaçôes ou réservas, contacte pelo telefone: 416 534-5520 
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Portuguese Suit 

Correspondente do Brasil 

Voz educada, saude cuidada Primeiro Lar para doentes 
de Alzheimer em Portugal 
vai ser em Cascais 

O primeiro lar especificamente concebido para 
receber doentes de Alzheimer em Portugal vai ser 
construido em Alapraia, Cascais, anunciou esta se- 
mana a Associaçào Portuguesa de Familiares e Ami- 
gos de Doentes de Alzheimer, APFADA. 

O projecto deu o seu primeiro passo terça-feira, 
com a escritura de cedência gratuita de terrenos pela 
Câmara de Cascais, em cerimônia que contara corn a 
presença do présidente do municipio. Antonio 
Capucho, e da présidente da APFADA, Maria do 
Rosârio dos Reis. 

O Lar, que terâ capacidade para receber 25 
doentes de Alzheimer e cinco cônjuges, compreende- 
râ ainda um Centro de Apoio Diurno para 15 doentes 
e as suas instalaçôes vâo garantir o apoio domiciliârio 
a 15 doentes por dia. 

O numéro de doentes de Alzheimer em Portugal 
é estimado em 60.000, mas até agora apenas existe 
um Centro de Apoio Diârio em Lisboa, criado tam- 
bém pela APFADA. 

De acordo corn a APFADA, além dos casos jâ 
existentes, o cenârio “torna-se ainda mais preocupante 
quando os dados disponiveis apontam para que a 
possibilidade de uma pessoa vir a sofrer de Alzheimer 
duplique em cada cinco anos de vida depois dos 65 
anos.” Os doentes de Alzheimer perdem as capacida- 
des para o exercicio das acçôes do dia a dia, tornando- 
se completamente dependentes. Em Portugal o prin- 
cipal apoio a estes doentes continua a ser a familia. 

Segundo a APFADA, outro problema destes 
doentes é o elevado custo dos medicamentos especi- 
ficos para a doença e a baixa comparticipaçào do 
Estado, fixada em 40 por cento. 

Por outro lado, a comparticipaçào de 40 por 
cento s6 é concedida se o medicamento for receitado 
por neurologista ou por psiquiatra. 

Para a APFADA, “esta situaçào vê-se ainda 
mais agravada nas zonas interiores do pais onde a 
populaçào, para além de apresentar niveis etârios 
mais elevados, apresenta também menores recursos 
financeiros e tem mais dificil acesso a cuidados mé- 
dicos especializados”. 

Por Prof. Elias Cima, Psicôlogo Naturalista 
Departamento de Pesquisas da Fundaçâo Cima’s 

A voz é o som produzido pela vibraçâo das pregas 
vocais — também conhecidas por cordas vocais — na 
laringe, devido à passagem do ar vindo dos pulmôes. A 
falta de conhecimentos da importância de certos cuida- 
dos bâsicos para preservar a voz pode ter como 
consequência o desencadeamento de algumas doenças 
da laringe — por exemplo, edemas, nôdulos, pôlipos e 
ulcéras de contacte, entre outras. 

O trabalho de reeducaçào da voz tem como objec- 
tive a adequaçào das estruturas fono-articulatôrias e a 
consciencializaçào das pessoas para o uso adequado da 
voz. 

As alteraçôes vocais afectam a vida pessoal, social 
e, sobretudo, a profissional para quem delà dépende para 
ganhar a vida, gerando ansiedade e angùstia. Por isso, 
corn mais razào, os profissionais que utilizam a voz 
como instrumente de trabalho, muitas vezes necessitam 
de um treino de apoio para desenvolver o seu potencial 
vocal. 

Higiene vocal 

Beba âgua, regularmente, em temperatura ambien- 
te, em pequenos goles. A âgua hidrata as pregas vocais. 
Deve manter também uma alimentaçâo saudâvel e regu- 
lar. Evite achocolatados e derivados do leite, principal- 
mente quando for utilizar a voz como instrumente de 
trabalho, pois estes aumentam a secreçâo do tracto vo- 
cal. 

Entretanto, deve evitar o café, as bebidas gasosas e 
0 cigarro pois estes irritam a laringe. Além disse, o 
cigarro aumenta consideravelmente a probabilidade de 
cancro da laringe e do pulmâo. Coma antes uma maçà - 
é adstringente, ou seja, limpa o tracto vocal, e o acto de 
mastigar exercita a musculatura responsâvel pela articu- 
laçào das palavras. 

Na altura de se levantar da cama, espreguice-se e 
faça alongamentos para descontrair os mùsculos. Duran- 
te o banho, deixe a âgua quente cair nos ombres, fazendo 
movimentos de rotaçào corn a cabeça e os ombres. Isso 
ajuda a diminuir a tensào do dia-a-dia; 

Enquanto estiver a falar, mantenha a postura do 
corpo sempre recta, no eixo, porém descontraida, princi- 
palmente a cabeça. 

Utilize alguns périodes durante o dia para descan- 
sar e relaxar, tentando poupar a voz. Se alguma vez tiver 
rouquidào durante mais de 15 dias, procure um 
otorrinolaringologista e/ou um profissional em 
fonoaudiologia. 

Hâbitos préjudiciais 

Evite gritar ou falar corn muita intensidade: sem- 
pre que possivel, procure aproximar-se da pessoa para 
conversar. E se estiver a ouvir mùsica ou a ver televisào, 
baixe o som; évité a competiçào sonora. 

Pigarrear é uma aeçâo que provoca um forte atrito 
nas pregas vocais, irritando-as. Evite-a. Evite também 

ingerir liquides em temperaturas 
extremas, ou seja, muito gelados ou 
muito quentes. Os alimentes e as 
bebidas geladas também causam um 
choque térmico, provocando muco e 
edema nas pregas vocais. 

Como jâ referimos, fumar é al- 
tamente nocive pois o fumo quente 
agride o sistema respiratôrio e principalmente as pregas 
vocais, podendo causar irritaçôes, pigarros, edemas e 
infecçôes. Isto para além de ser considerado um dos 
principals factores desencadeantes do cancro da laringe 
e do pulmâo. 

O consume de âlcool em excesso também é preju- 
dicial para as pregas vocais e, como tem efeito analgési- 
co, propicia abusos vocais quando se estâ sobre a sua 
influência. 

Chupar rebuçados ou pastilhas fortes quando tiver 
a garganta irritada nào ajuda. Apenas mascaram o sinto- 
ma e a pessoa tende a forçât a voz sem se aperceber. 
Quando o efeito da pastilha passa, a irritaçâo na garganta 
aumenta. 

O ar condicionado prejudica a mucosa das pregas 
vocais pois o resfriamento do ar é conseguido através da 
reduçâo da humidade, corn conséquente ressecamento 
do tracto vocal, o que leva a pessoa a produzir a voz corn 
maior esforço e tensào. 

Evite falar durante os exercicios fisicos; qualquer 
exercicio de esforço muscular junto com a fala irâ pro- 
vocar sobrecargas na musculatura da laringe. Evite tam- 
bém cantar de manelra inadequada ou abusiva em video- 
karaokes, ou fazer parte de corais sem prepare vocal. O 
uso de pastilhas refrescantes antes de cantar ou falar nào 
é recomendado. Estas geralmente têm um efeito “anesté- 
sico” e a pessoa pode cometer abusos vocais sem se dar 
conta. 

Evite falar quando estiver engripado ou sofrer de 
crises alérgicas pois o tecldo que reveste a laringe estâ 
inchado e o atrito das pregas vocais durante a fala passa 
a ser de forte agressào. 

Evite também falar muito apôs o consumo de gran- 
des quantidades de aspirinas, calmantes e diuréticos: a 
aspirina provoca o aumento da circulaçâo sanguinea na 
periferia das pregas vocais e corn a associaçào do atrito 
de uma prega contra a outra hâ um aumento da fragilida- 
de capilar. Os diuréticos e calmantes, por seu turno, 
ressecam as mucosas. 

Evite usar roupas apertadas no peseoço e na cintura 
pois irâ dificultar a livre movimentaçâo da laringe e 
também a movimentaçâo do diafragma. Evite também 
alimentes pesados e muito.condimentados pois além de 
provocarem azia, mâ digestâo e refluxo de secreçôes 
gâstricas, dificultam a movimentaçâo livre do mùsculo 
do diafragma, essencial para a respiraçâo; 

A prevençâo vocal dépende exclusivamente da 
eonsciencializaçâo de cada pessoa pois a voz é um sinal 
de saùde e devemos tratâ-la adequadamente 

A Fundaçâo Cima ’s nào tem fins lucratives e man- 
tém um serviço de consultas gratuitas por e-mail: 
info(a>,cimas.com.br. Home Page: www.cimas.com.hr. 

ERVANÂRIA MUNDIAL 

O Conselheiro pronto a ajudar! 

425 Rogers Rd - Toronto 
Gunto à Silverthorn) 

Agora 

pode 

perder 

entre 5 

a 10 

libras 

de peso 

p/semana 

c/Naturally 

Slim 

• Problemas graves ou dificeis 
• Casamento ou separaçâo 
• Inveja ou mau-olhado 
• Vîcios alcoôlicos ou outros 
• Falta de Memôria 
• Energia, potêneia sexual e prostata 
• Figado, estômago, âcido ùrico 
• Novo tratamento para engravidar 

CONSULTA GRÂTIS 

Contacte: 1 

Jolanuel 
~ Conselheiro Espiritual ~ 

416-654-9133 

NANCY Q. CHAVES, B.A., LL.B. 

PROTEGENDO OS SEUS 
INTERESSES NO RAMO DA 

LEI DE FAMI'UA 

DIVôRCIOS 
SEPARAçôES 

SUSTENTO 
CUSTÔDIA 

ADOPÇÔES 
V ! / 

ADVOGADA E NOTÂRIA 

888-A COLLEGE STREET 
TORONTO, ON M6H 1A3 

CONTACTE: 

416.823.6514 



Com O Sol no Coraçâo 
Por Joseph Sâo Brâs 

Sol Português 

Pergunta: Estou-lhe a telefonar porque queria marcar 
uma consulta. Estive casado durante catorze anos e ao fim 
desse tempo a minha mulher saiu de casa com os nossos fdhos 
para ir viver com um colega delà. Fizemos uma separaçào 
oficial e fiquei a pagar tanto que tive que arranjar um part- 
time aos sàbados e domingos, afim de poder fazer face às 

despesas. Vejo os meus filhos raramente porque estou sempre a trahalhar, o que 
me custa imenso. Jd là vào très anos e ando com uma depressao que nâo me 
permite poder gozar o que me resta da vida que leva. Nunca me tratei porque nâo 
tenho dinheiro para a terapia. Tomo anti-depressantes, mas emhora me permitam 
trahalhar, nâo tenho força dentro de mim para mais nada. O homem com quern ela 
foi viver agora saiu da casa onde viviam e jà nâo quer saber delà para nada. Estou 
em estado de pânico e sem saber o que fazer, porque ela agora quer que vivamos 
juntos outra vez. O meu primeiro impulsa foi concordar com tudo, porque ainda 
gosto delà e penso nos meus filhos, mas ao mesmo tempo queria pensar nisto mais 
a séria. Nâo pretendo que o senhor me và dizer o que devo fazer, mas queria 
analisar bem o caso, afim de saber ao certo o que devo fazer. 

(Este telefonema foi em inglês e certas partes foram omitidas) 

Resposta: Os meus comentârios têm somente fins éducatives. Esta é uma 
destas histôrias das quais uma pessoa nunca se esquece. Hâ uns anos era muito 
vulgar ouvir histôrias de abuso das mulheres pelos homens, mas hoje em dia, vejo 
corn espanto, que se vêem mais e mais histôrias cm quem o abusado é o homem. Por 
vezes, penso, onde é que tudo isto vai parar. Onde é que foi parar o amor e respeito 
num casai? Como é que as corsas chegaram a este ponto? Quando o problema de 
abuso pelos homens parece estar mais controlado, e de repente, o abuso pelas 
mulheres esta a aumentar e de que maneira! Fiquei pasmado quando hâ uns anos 
atrâs me apareceu o meu primeiro caso de abuso sexual cometido por uma mulher 
e desde entào, têm sido uns atrâs dos outros. Quando a vitima é uma mulher ouve- 
se falar do assunto, mas quando um menino ou um rapaz é abusado por uma mulher 
mais velha, o abusado sente vergonha de falar no assunto e nunca se ouvem nas 
noticias, mas devido à minha vida profissional, eu venho a saber de casos destes no 
meu escritôrio. Aprender até morrer! 

Se tem um problema dificil de resolver e précisa de ajuda, escreva para o 126 
Montrose Ave., Toronto, Ontario, M6J 2T7 ou para o jorna\ Sol Português, a/c 
rubrica “Corn o Sol no Coraçâo”. A carta deve ser curta, clara, simples e assinada 
somente corn as iniciais, afim de protéger o seu caràcter de absoluta confidencialidade. 
Nem todas as çartas serâo necessariamente respondidas. As respostas representam 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 problemas de maior comple- 
xidade ou de caràcter urgente, telefonepara o autor, Joseph Sâo Bràs para o numéro 416- 
588-2549 e marque uma consulta. O autor é um psicoterapeuta diplomado pelo "Centre 
for Training in Psychotherapy ”, Membro Clinico da “Ontario Society of Psychotherapists ” 
e tem um escritôrio em Toronto. 

‘‘queixas” ao Primeiro-Ministro CCP apresenta 
o Conselho Perma- 

nente das Comunidades 
Portuguesas acaba de soli- 
citât uma audiência ao Pri- 
meiro Ministro Durào Bar- 
roso, para debater assuntos 
relacionados corn a emigra- 
çào e que preocupam este 
ôrgào consultivo. A noticia 
foi dada na quarta-feira. 

Entre outros assuntos, 
o Conselho Permanente das 
Comunidades Portuguesas 
quer abordar corn o Primei- 

ro Ministro a questâo da 
reestruturaçào consular (e 
sobretudo a nâo abertura de 
estruturas alternativas de 
transiçào e de substituiçâo 
dos Consulados encerra- 
dos), o ensino da lingua 
portuguesa no estrangeiro 
(que représenta hoje uma 
das maiores preocupaçôes 
que afectam as Comunida- 
des) e o funcionamento fi- 
nanceiro do prôprio CCP 
(actualmente os Conselhei- 

ros sâo obrigados a adian- 
tar o financiamento do ôr- 
gào). 

O pedido de encontre 
corn o Primeiro Ministro 
surge, segundo dizem fon- 
tes ligados ao Conselho 
pelo facto do Secretârio de 
Estado das Comunidades 
Portuguesas José de 
Almeida Cesârio, depois de 
solicitado, nâo ter apresen- 
tado soluçôes aos proble- 
mas levantados pelo CCP. 

Quando as pessoas 
ressonam... 

I ^ 
Por Eduardo de Barros 

Sol Português 

Chama-se “ressonar” ao som produzido pela respiraçâo, 
quer da boca quer do nariz, durante o sono. O problema é mais 
frequente nos homens entre os 30 e os 35 anos e agrava-se 
corn a idade. Apesar de comum, trata-se duma desordem que 
se manifesta durante o sono e que pode ter consequêneias 
médicas graves. 

Uma das razôes que leva a pessoa a ressonar é a posiçâo em que dorme. O 
ressonar é mais intenso quando se estâ deitado de costas e desaparece ou diminui 
quando se estâ na posiçâo lateral. Evite dormir de costas utilizando alguns 
truques no colchâo e almofadas para promover a posiçâo lateral. 

Evite o âlcool e os tranquilizantes. Tanto o âlcool como os soporiferos 
aumentam a possibilidade de ressonar pois actuam a nivel do sistema nervoso 
central e relaxam os mûsculos da garganta o que os impede de funcionarem 
correctamente. E importante salientar que o ressonar pode causar apneia (para- 
gem sùbita da respiraçâo), uma situaçâo perigosa que pode estar ligada a doenças 
cardiovasculares. 

Tambéin as alergias respiratôrias podem acentuar muito o ressonar pois 
obrigam a pessoa a respirar sô pela boca durante o sono. Se sofre de alergias, tome 
um anti-histaminico ou um descongestionante nasal, se o seu médico aprovar. 

Fumar é outra situaçâo que pode agravar a tendência para o ressonar. O fumo 
é irritante para a garganta e seca a mucosa nasal o que tende a tornar a pesso* mais 
propensa à condiçâo. Por isso mesmo, para quem ressona, é ainda mais importante 
deixar de fumar. 

O horârio de deitar tem também bastante influência. As pessoas que se 
deitam a horas irregulares ou que dormem pouco têm tendência a ressonar mais. 
E recomendado que se mantenha um ciclo regular de deitar e levantar, conselho 
que é ainda importante em todos os aspectos da saùde. 

Nota: Este artigo tem apenas propôsitos informativos, nâo devendo substi- 
tuir a orientaçâo médica profissional. 

Bactérias vivem dois quilômetros 
abaixo da crosta terrestre, estudo 

Cientistas Chineses e norte-americanos descobriram que alguns microrganis- 
mos habitam em lugares situados até dois quilômetros abaixo da crosta terrestre, 
um dos habitats na Terra onde a vida é mais dificil. 

Segundo informou esta semana a agêneia noticiosa oficial chinesa, os 
cientistas encontraram dois tipos de bactérias capazes de viver a grandes profun- 
didades, onde nenhum outro ser vivo é capaz de sobreviver, e que se alimentam 
aparentemente de ferro e metano. 

Ao fazer o anùncio, o biôlogo chinés Xu Zhijin, chefe das équipas de 
prospecçâo e anâlise, e membro da Academia de Ciências da China, disse que a 
descoberta “quebrou o conceito tradicional de vida”. 

“Estas bactérias sâo capazes de viver a altas temperaturas e num meio em que 
nâo hâ oxigénio”, explicou o cientista. 

O local da descoberta estâ situado na provincia oriental de Jiangsu, a norte 
de Xangai, onde desde 2001 cientistas da China e dos Estados Unidos trabalham 
numa prospecçâo corn 3.700 metros de profundidade. 

Os peritos referiram que nos prôximos meses serâo sistematizados os dados 
recolhidos, esperando-se entâo, segundo o professor Xu, “revelaçôes ainda mais 
explosivas”. 

Undo Bungalow Coilege/Ossington 

Casa despegada, toda em tijolo. 
Ôptimas condiçôes. Acabada e corn 
saida para o quintal, châo todo em 
madeira, quartes grandes, ar cond. e 
outros extras. Fantâstica para duas 
familias. Apenas $ 419,000. Contacte 

Jâ Charles Silva, 416 534-1124. 

Asul de Etobicoke, em ârea 
excelente. Terreno espaçoso. Tem 3 
quartos, cave acabada corn châo de 
madeira, entrada indépendante, ar 
cond. e muito mais. Para mais 
informaçôes, contacte jà Charles 

^Silva, 416 534-1124.  

„ HIGHER Xf 
%ST.VN'I>\RDS# 

416 534-1124 
Pager 24 horas 

HomeLife/Cimerman Real Estate Ltd. 
Realtor Member 

909 Bloor St. W., Toronto, ON M6H 1L2 
Fax: 416 538-9304 • Telemovel; 416 505-0457 

www.homelife-cimerman.com 
E-mail: csilva@trebnet.com 
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ME: 416 534-1124 

Charles Silva 
Représentante de Vendas 

Clmica Dental para toda a famflia 
"Sorria com con fiança" 

• Consultas ao fim da tarde 
• Tratamentos dentarios estéticos 
• Branqueamento dos dentes 
• Acesso para cadeiras de rodas ■ 
• Atendimento imediato 

em caso de urgêneia 

rdDr. Paulo Branco & Associados—\ 

580 College Street 
Toronto, ON M6G 1B3 

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

CLINTON 
DENTAL 
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“Merit Award” em noite 
Por Noémia Gomes 

Sol Português 

Integrada nas comemoraçôes da Semana de Portu- 
gal, decorreu na Casa do Alentejo de Toronto uma noite 
cultural portu^uesa que constou de uma exposiçào de 
artes plâsticas, entrega de prémios de mérito comunitâ- 
rio e ainda um serâo de fados. 

Homenageados foram o desportista José Bilé, o 

activista comunitârio Jorge Costa, o artista plâstico 
Mauricio Almeida, e o jornalista e nosso colega de 
redacçâo, Fernando Cruz Gomes. 

Realizada sexta-feira (4) na sede daquela 
agremiaçào, esta noite cultural decorreu sob os auspicios 
da ACAPO e iniciou-se corn uma exposiçào colectiva de 
artes plâsticas, na galeria Alberto Castro ali localizada. 
Expostos estiveram trabalhos dos artistas Eugénio Borges 
de Medeiros, Luis Palaio, Américo Ribeiro, Armando 
Jorge, Isabel do Los e Gilberto Girio. 

A cerimônia de abertura presidiu Alexandre Cam- 
pos Silva, enquanto na presença de algumas Individuali- 
dades foram dirigidas palavras de boas vindas a todos 
pelo présidente da Assembleia Gérai da Casa do Alentejo, 
Dr. Tomâs Ferreira, que indicou tratar-se esta exposiçào 
de mais “outra vertente”, no sentido de mostrar diferen- 
tes aspectos da nossa cultura. 

Depois da cerimônia inicial foi servido no salao 
nobre um jantar tipicamente alentejano corn a presença 
de alguns convidados de honra, entre eles o ministro dos 
Assuntos Parlamentares, Luis Marques Mendes; o em- 
baixador de Portugal em Otava, Joào Pedro da Silveira 
Carvalho; o cônsul-geral de Portugal em Toronto, Artur 
Monteiro de Magalhaes, o vereador torontino Adam 
Giambrone e outros. 

Fado, guitarradas e... ginàstica 

Numa lioite que se pretendia tipicamente portugue- 
sa, O fado teve papel prépondérante e logo apôs o jantar 
O serâo abriu corn essa componente, que é parte intégran- 
te da cultura lusa. Em palco, o trio de guitarras de 
Antonio Amaro, Leonardo Medeiros e Hernâni Raposo, 
a acompanharem as vozes fadistas de Mario Jorge, Guida 
Figueira, Joào Brito e Dina Maria. Durante um momento 
particularmente emocionante foi relembrado em actua- 
çâo O saudoso Joào Villaret, num momento de fado 
falado. 

Também a integrar esta primeira parte musical, 
actuou O grupo de ginàstica ritmica da Casa do Alentejo 
que revelou intéressantes coreografias. 

Apresentaçâo dos prémios “Merit Award” 

O momento mais oficial da noite teve inicio corn o 
présidente da Direcçâo da Casa do Alentejo, Carlos 
Sousa, que depois de cumprimentar os convidados e dar 
as boas vindas a todos charnou ao palco o présidente da 
ACAPO, José Eustâquio, para que este reconhecesse, 
por sua vez e durante a sua alocuçâo, a presença do Dr. 
Luis Marques Mendes nesta sua deslocaçâo a Toronto 

Entre outras especialidades... 

Conchinhas Recheadas 
Especialidade da Guldens e 

Patrocinador da Reportagem especial alusiva às 
Comemoraçôes da Semana de Portugal 2004 

Cinco estabelecimentos 
Caldense ao seu serviço 

1209 Dundas St. W. - Toronto 
Tel: 416-534-3847 

337 Symington Ave. - Toronto 
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Tel: 905-845-5221 

2406 Eglinton Ave. W. (West Side Mall) 
Toronto • Tel: 416-657-1999 

2625 Weston Road (Crossroads Plaza) 
Toronto • Tel: 416-245-3847 
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cultural portuguesa 
para integrar as comemoraçôes da Semana de Portugal. 

Dai seguiram-se uma série de discursos que leva- 
ram o embaixador de Portugal no Canada, Pedro da 
Silveira Carvalho, a aproveitar para sublinhar ter nas 
suas observaçôes constatado ser a comunidade portu- 
guesa uma das mais respeitadas no Canada. Contando 
corn quase 500 mil portugueses, fez questào de salientar 
a potencialidade de que esta dispôe e referiu que o Dia de 
Portugal, dos portugueses e da nossa cultura. tem um 
papel simbôlico déterminante para o future dos descen- 
dentes lusitanos no Canada. 

Antes da entrega dos prémios da noite, o Dr. Luis 
Marques Mendes teve ainda oportunidade, numa breve e 
simples intervençào, de aludir à admiraçâo que sentia 
pelos portugueses aqui radicados ao referir que “nesta 
noite de homenagem — em tempo de comemoraçâo do 

dia de Portugal — os melhores portugueses sào aqueles 
que neste pais fazem de Portugal uma grande Naçào do 
mundo”. 

Considerou que a sua visita a Toronto visou “trans- 
mitir uma mensagem de confiança e esperança, e uma 
palavra de orgulho naquilo que fazemos e naquilo que 
vivemos” ao elogiar o esforço e trabalho da comunidade 
em se afirmar neste pais de acolhimento, motivo porque 
“nào fica atrâs de ninguém”. 

Elogiou ainda a Casa anfitrià ao declarar-se “um 
minhoto que adora o Alentejo” e antes de se retirar 
participou numa troca de lembranças corn a ACAPO e a 
Casa do Alentejo, que viu o Ministre dos Assuntos 
Parlamentares português ofertar um cachecol e uma 
camisola oficial do Euro 2004. 

A entrega dos antecipados prémios, designados 
“Merit Awards” e divididos em quatre categorias — 
Comunicaçào Social, Desporto, Artes Plâsticas e Prémio 
de Louvor comunitârio - decorreu apôs uma saudaçào 
por parte do présidente do Concelho de Présidentes da 
ACAPO, Manuel Leal. 

Poste isto, o primeiro Merit Award, na categoria de 
artes plâsticas, foi atribuido a Mauricio Almeida, um 
pintor e escultor alentejano cuja obra muito orgulha a 
comunidade. Foi entregue pelas màos de Conceiçào 
Batista, secretâria do Concelho dos Présidentes ao pré- 
sidente da Casa do Alentejo, que o recebeu em nome do 
homenageado, que se encontra ausente. 

O Merit Award da Comunicaçào Social foi entre- 
gue por Maria Joào Figueiredo, présidente do quadro de 
Directores da Canadian Cancer Society, a Fernando Cruz 
Gomes, jornalista do Sol Português e que na sua longa 
carreira foi jâ distinguido por diversas vezes. Afirmou 
ser jornalista porque “nào sabe fazer mais nada” e man- 
teve que “se voltasse atrâs, escolheria a mesma profis- 
sâo”. O veterano jornalista agradeceu o prémio brincan- 
do ainda que “tardou, mas chegou”. 

Entretanto, e para entregar o Merit Award de Des- 
porto, subiu ao palco o vice-presidente do concelho da 
ACAPO, Laurentino Esteves, que o entregou a José Bilé. 
Nascido no Alentejo, o homenageado foi campeâo naci- 
onal e regional e treinador do Belenenses. 

O ultimo prémio da noite constou do Merit Award 
de louvor, entregue por Rui Pires, candidate a deputado 

federal pelo NDP, a Jorge Costa, présidente da organiza- 
çào Arco-Iris e em reconhecimento pelo seu muito traba- 
lho voluntârio em prol da defesa dos direitos dos homos- 
sexuais e lésbicas luso-descendentes. O homenageado, 
que jâ em 1999 havia ganho o Spirit Award, tem dedica- 
do muito do seu tempo e esforço à causa da angariaçào de 
fundos para o combate à SIDA. 

Muito emocionado, Jorge Costa, chorou e disse 
sempre pensar que morreria sem ver reconhecido o seu 
trabalho. Terminou agradecendo a todos, muito especi- 
almente â Casa do Alentejo, e lembrou os que morreram 
vitimas da SIDA e que eram membres actives da socie- 
dade e desta comunidade. 

Antes de se dar por encerrada esta noite cultural, o 
fado voltou para uma segunda sessâo, corn as guitarras e 
vozes que haviam animado a primeira parte do espectâ- 
culo. 

KJA 
Patrocinador da Reportagem especial alusiva às 

Comemoraçôes da Semana de Portugal 2004 
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Portugal em Parada 
Por Luis Vieira 
Sol Português 

Nestas comemoraçôes da Semana de Portugal, a 
Parada que se realizou no passado sâbado (5) é certa- 
mente o evento que maior destaque tem, quer pela sua 
grandeza, quer pelo numéro de voluntârios, associaçôes 
e comerciantes envolvidos; quer ainda pelos multos 
milhares de espectadores que atrai à Dundas Street, rota 
do desfile. 

Durante cerca de très horas, desfilaram por aquela 
artéria, entre a Lansdowne e a Bathurst Street, passando 
frente ao Trinity Bellwoods Park, imagens do nosso 
folclore e dos nossos antigos costumes e tradiçôes, des- 
de O Minho ao Algarve e da Madeira aos Açores. Tudo 
em “quadros” vivos, cuidadosamente montados nos 
muitos carros alegôricos e alusivos aquilo que é mais 
saliente em cada terra — e quai deles a merecer mais 
atençâo! 

Os grupos folclôricos, corn os seus ricos trajes 
tipicos de cada regiào... as representaçôes das diversas 
Associaçôes Comunitârias... a dança de espada, muito 
caracteristica e ùnica, da ilha Terceira, Açores... a nossa 
mùsica, corn as suas variaçôes prôprias de cada regiào, 
consoante o carro ou o grupo que identificava... 

Tudo isto sâo mostras que ani- 
mam até os nâo portugueses ali pré- 
sentés, a apreciarem o desfile, e que 
foram muitos. E é sempre uma agradâvel surpresa. Para 
nos é como um hino que nos identifica e nestes momen- 
tos nos faz sentir todos mais prôximos uns dos outros, 
neste nostâlgico relembrar do passado. 

Mas, o présenté e o future marcaram presença 
duma forma bastante forte - referimo-nos à nossa juven- 

$15,895“ 
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tude, que cada vez mais também réclama o seu espaço 
nesta comunidade lusa. Principalmente através dos des- 
portos, como as artes marciais e o futebol — neste ultimo 
era grande o numéro de agrupamentos, desde os mais 
novinhos, envergando a camisola da selecçào de todos 
nos (esperamos que ela nâo os desiluda), até aos que jâ 
praticam a modalidade em competiçôes maiores — mas 
também através do seu envolvimento noutras activida- 
des onde cada vez mais se nota a sua participaçào. Nota- 
se a sua participaçào nos muitos ranchos folclôricos que 
animam a comunidade. 

Mas também hâ a registar o crescimento das asso- 
ciaçôes académicas para luso-canadianos. Caso da 
Associaçào Portuguesa da Universidade de Toronto, 
que este ano comemora 20 anos de existência, ou da 

Continua na pâg. seguinte 
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em Parada 
Portugal 

Continuaçùo da pdg. anterior 

Luso-Can Tuna, pertencente àquela agremiaçào estu- 
dantil. Caso também da Associaçào Portuguesa da Uni- 
versidade de York, igualmente jâ com muitos anos de 
existência. 

De salientar neste desfile a representaçâo de dois 
Liceus inseridos na area comunitâria e ainda um 
pequenino grupo, quase despercebido, duma escola de 
ensino de Português — que gostariamos de ver muito 
maior porque, para aqueles pequenitos, a sua pâtria 
portuguesa sera a lingua de Camôes que também agora se 
comemora... 

Representado estava também o nosso comércio, 
corn diverses carros alusivos à sua Actividade, bem 
como a banca portuguesa e canadiana. 

La no fim, mas nào menos importante, vinha uma 
escola equestre à Portuguesa que, quer pelo rigor dos 
trajes e arreios, como pelo arranjo dos cavalos — tam- 
bém eles lusitanos — é 

simbolo duma das nossas grandes tradiçôes, e que, 
também como as outras, veio “de la”. Neste caso concre- 
te pelo sonho e vontade do Mestre Francisco Grelo, cujo 
centre equestre é conhecido e respeitado no Canada e 
nos Estados Unidos. 

A fechar o cortejo, as diversas autoridades e repré- 
sentantes dos governos português e canadiano, que acom- 
panhavam a direcçào da ACAPO. 
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Milhares divertem-se no Trinity-Bellwoods Park 

Musica e dança com ritmo português e 
Por Cristina Pereira Santos e Antonio Perinü 

Sol Português 

Apos a Parada, a tarde de sâbado viu dar inicio ao 
11“ Festival de Folclore “Raizes do Nosso Povo”, que 
decorreu no Trinity-Belwoods Park, num palco proposi- 
tadamente erguido para esse efeito junto ao monumen- 
tos dos Voluntarios. 

Com apresentaçâo de Antonio Pereira, director da 
Cultura da ACAPO, e numa tarde em que o sol se 
apresentou radiante, por ali desfilaram nove ranchos 
cujas actuaçôes deliciaram a vasta assistência com o 
colorido dos sens trajos e os sens dançares, e os cantares 
tipicos, sempre apreciados. 

Em exibiçào de pericia estiveram os ranchos fol- 
cloricos do Amor da Patria, Provincias e Ilhas de Portu- 
gal, da Casa das Beiras-Académico de Viseu, do Futebol 
Clube do Porto, da Escola Portuguesa do Clube 
Transmontano, As Tricanas, da Associaçâo Cultural do 
Minho, da Casa da Madeira, e o rancho etnografico “Os 
Azeitoneiros”, vindos propositadamente das Caldas da 
Rainha. Embora anunciados para encerrar este dia de 
folclore, devido ao seu regresso ao nosso pais de origem 
“Os Azeitoneiros” actuaram em primeiro lugar. 

Logo de seguida, e na chamada “cova”, vulgo 
porque é conhecida a depressao no terreno onde desde hâ 
muitos anos se faz erguer o denominado palco principal, 
daya-se inicio aos concertos da Semana de Portugal. 
Com a mestria do som e luzes de Tony Silva e da equipa 
da TNT Productions, os efeitos começavam jâ a atrair o 
publico ao local, antecipando dois dias de grandes actu- 
açôes. 

José Eustâquio, o timoneiro de todas estas celebra- 
çôes, foi, ele prôprio, o mestre de cerimônias, quer no 
sâbado, quer no domingo. Apôs algumas palavras de 
simpatia para corn todos os que jâ se encontravam pré- 
sentés, anunciou a primeira presença em palco que cou- 
be aos Panteras, conjunto veterano que mais uma vez fez 
jus ao seu nome, actuando corn garra e garantindo que os 
seus créditos nào ficam por mâos alheias. 

Seguidamente, em palco os cançonetistas Jessica 
Amaro, Steve Medeiros, e Isabel Sinde. Très presenças 
e très estilos diferentes, mas todos bastante aplaudidos. 

Voltando aos conjuntos, os Tabu rubricaram uma 
das suas melhores actuaçôes de sempre corn a voz de 
Tony Gouveia a fazer a delicia de centenas de aimas, por 
essa altura jâ agrupadas em redor do palco para o ouvi- 
rem cantar temas de agrado gérai, como “Volaré”, 
“Bamboleo e “Baila-baila”, 

A cançonetista Liz Rodrigues, também ela a pro- 
meter singrar no panorama canadiano, fez-se acompa- 
nhar de uma banda e demonstrou o seu valor e versatili- 
dade como artista, até pela forma como fez intercalar a 
sua actuaçào corn a interpretaçâo de um fado. 

Palavras sentidas e emocionantes 

Um interregno nos espectâculos musicals foi pre- 
enchido corn intervençôes por parte do Ministro dos 
Assuntos Parlamentares português, Luis Manuel Gon- 

çalves Marques Mendes, bem como 
do Embaixador de Portugal em 
Otava, Joào Pedro da Silveira Car- 
valho, e do Cônsul-Geral de Portu- 
gal em Toronto, Artur Monteiro de 
Magalhâes, que tiveram oportuni- 
dade de dirigir, mais uma vez, as 
suas palavras a um pùblico recepti- 
ve. 

Também o deputado federal Tony lanno, em repre- 
sentaçào do primeiro-ministro Paul Martin, deixou a sua 
mensagem referente à Semana de Portugal mas nào sem 
que antes José Eustâquio, ao chamar estas entidades ao 
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a mensagem especial dum ministro... 
palco e na sua presença, fizesse uma breve aloeuçào 
onde deixou transparecer a profunda importância que 
atribui a estas eomemoraçôes da Semana de Portugal 
entre nos, assim como o orgulho que, eonsidera, “todos 
nos devemos sentir em sermos portugueses”. 

O Ministro Marques Mendes reconheeeu a presen- 
ça do Embaixador, do Cônsul-Geral de Portugal, e dé- 
niais entidades e dirigiu-se a José Eustaquio e ao publico 
dizendo ser “eu é que agradeço toda esta portugalidade 
expressa por todos vos, assim como a maneira como fui 
recebido e o trabalho que tâo bem têm sabido fazer para 
engrandecer o nome de Portugal”. 

Falando corn sentimento, referiu que “ao longo da 
minha vida, nunca vi tanta riqueza humana de amor à 

Pâtria, de amor a Portugal, como vi aqui hoje, esta 
manhà, na Parada”. “Senti que sentem Portugal e a vossa 
ligaçào a Portugal”, ressalvou. 

O Ministro, que indicou que logo que chegasse a 
Portugal iria inteirar o Primeiro-Ministro da 
portugalidade que aqui se vive declarou que “nâo tem 
preço esta festa bonita e simples neste momento”. Nas 
suas palavras, “o dia de hoje assinala Portugal, que 
amamos, e o orgulho de sermos portugueses. Quero aqui 
prestar homenagem ao vosso sucesso no Canada porque 
o mesmo honra Portugal. Quero-vos dizer, em meu nome, 
que jâ visite! muitos lugares mas vocês aqui, em Toron- 
to, sào os melhores portugueses que Portugal tem, sào 
mais portugueses do que os que estào em Portugal”. 

Declarou ainda ter aqui feito “um amigo”, na pes- 
soa do présidente da ACAPO, José Eustaquio, que elo- 
giou pela forma particular de grande dirigente e, “acima 
de tudo, um grande português”. 

Referindo também o Euro 2004 e a selecçâo portu- 
guesa. Marques Mendes ofereceu conjuntamente uma 
camisola da selecçâo nacional, assinada por todos os 
jogadores. Em retribuiçào, José Eustaquio ofertou ao 
governante português uma medalha comemorativa dos 
50 anos da chegada oficial do primeiro contingente de 
imigrantes portugueses ao Canada, e que no ano passado 
aqui se celebrou. 

Delfins e Shawn Desman 

Depois desde acto, onde imperou e pulsou o senti- 
mento caracteristico do coraçâo lusitano, era tempo de 
retomar os concertos. As largas centenas de pessoas 
haviam-se jâ hâ muito transformado em milhares, a 
maioria jovens, e aguardavam corn antecipaçâo a entrada 
em palco dos Delfins, o conjunto sensaçào português 
que hâ seis anos nào actuava em Toronto. 

Liderados por Miguel Ângelo, a banda apresentou 
um concerto memorâvel, mercê da excelente actuaçào 
que preencheu as expectativas do entusiasmado pùblico. 

A noite porém nào acabava corn os Delfins uma vez 
que em palco, e para uma participaçào especial, o jovem 
luso-canadiano Shawn (Fernandes) Desman era hâ mui- 
to aguardado pela plateia. Presentemente um dos artistas 
mais cotados no panorama nacional e com forte repre- 
sentaçào jâ mesmo a nivel internacional, Shawn Desman 
deixou louco de entusiasmo aquele mar humano logo ao 

surgir em palco. 
Apos Ihe ter sido entregue um 

quadro representative do sucesso dos 
seus discos, Shawn interpretou duas 
cançôes, uma em Inglês e a outra em 
Português, para gâudio gérai. 

E volta a festa... 
O dia seguinte, domingo (6), seguiu um programa 

semelhante ao do dia anterior, com novas actuaçôes na 
conclusào do 11" Festival de Folclore “Raizes do Nosso 
Povo”, embora por ranchos diferentes. 

Novamente sob a apresentaçâo de Antonio Pereira, 
em palco estiveram os ranchos da Associaçâo Migrante 
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de Barcelos, da Casa do Alentejo, do Oshawa Portuguese 
Club, da Casa dos Poveiros, da Casa do Alentejo, do 
Clube de Peniche, do Arsenal do Minho, assim como o 
Rancho Etnografico de Portugal, o Rancho Folclorico de 
Oshawa e, vindo de Agualva, Açores, o Rancho Folclo- 
rico e Etnogrâfico “Agua Alva”, que encerrou este cer- 
taine folclorico. 

A esta altura, e jâ a decorrer em simultâneo no 
palco principal, começavam os concertos com os primei- 
ros artistas individuals. Crystal Pontes, Steve Vieira e 
Mika agradaram ao publico, bem como o grupo Reno, 
que se Ihes seguiu. 

A candidata do NDP Olivia Chow, em campanha 
politica para o Parlamento Federal, também por la pas- 
sou e apôs breves palavras cedeu o palco para se ouvir e 
apreciar uma deslumbrante actuaçào de Sarah Pacheco. 
A jovem cançonetista fez-se acompanhar por um grupo 
de miisicos que tocou ao vivo os temas para as suas 
cançôes. 

Embora nâo figurassem no programa, o grupo bra- 
sileiro “Chega Mais” fez mexer a plateia com o seu 
samba animado, rubricando temas do pais irmao. Se- 

guindo 0 ritmo, o conjunto “Mexe-Mexe” subiu ao palco 
para continuar a gerar entusiasmo, algo que os veteranos 
“Starlight” souberam aproveitar, cativando mais uma 
vez a assistência. 

Tributo ao Euro 2004 
Mais uma actividade a surpreender o publico. Nâo 

constando do programa de actuaçôes, fez-se uma peque- 
na homenagem ao Euro 2004. A representarem Portugal 
entraram em palco 9 artistas comunitarios. 

Carlos Borges, Rui Furtado, Otilia de Jesus, Avelino 
Teixeira, Maria dos Anjos, Steve Vieira, Tammy Cor- 
reia, Sara Ferreira e Daniel Carvalho, cantaram o tema 
inédito, composto para esta actuaçào e intitulado “Viva 
Portugal” - mas em playback. 

Agradecimento a quern merece 
Aproveitando o periodo de preparaçâo para o ùlti- 

mo grupo da noite, José Eustâquio fez questâo de apre- 
sentar os directores da ACAPO, aqueles que consigo 
trabalharam ao longo do ano, assim como os membros da 

Aliança ali présentés. No momento da simbôlica 
cerimônia, o présidente da ACAPO chamou para junto 
de si o Cônsul-Geral e a esposa, que assistiam ao espec- 
tâculo. 

Trabalhando arduamente “por amor à camisola”, 
os voluntârios foram elogiados pela sua abnegaçào e 
dedicaçâo à causa de levar a efeito estas que sâo, sem 
dùvida, das maiores comemoraçôes etnoeulturais de 
qualquer comunidade que se realizam no Canada. 

De novo os Deljïns... 
Como na noite anterior, os Delfins voltaram para 

mais uma ültima e boa actuaçào, antes de regressarem a 
Portugal. O grupo apresentou de novo um espectâculo 
vibrante, corn interpretaçôes de temas clâssicos do seu 
répertorie e material novo. 

Antes de se dar por concluido este grande fim-de- 
semana, séria ainda sorteado uma actuaçào entre os 
ranchos que se haviam exibido durante os dois dias do 
festival de Folclore. A honra coube ao rancho da Nazaré 
que ao actuar, jâ bem no final da noite de domingo, abriu 
lugar para a ültima presença em palco; a Lusa-Can Tuna. 

A nossa Tuna, ùnica no continente norte-america- 
no, encerrou esta grandiosa noite corn um tributo espe^ 
cial à ACAPO e a todos os portugueses. Fizeram-no 
criando um clima de alegria e delirio que comprovou, 
mais uma vez, que os jovens luso-descendentes também 
vivem e sentem intensamente Portugal! E sabem 
demonstrâ-lo, quando lhes é permitido fazê-lo à sua 
maneira. 

Consul, Ministro, Patrocinador, Embaixador e 
Présidente da ACAPO 
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Frente ao monumento no High Park 

Sentida homenagem aos pioneiros 
Por Fernando Cruz Gomes 

Sol Português 

Acontece todos os anos, a despeito de muitos nem 
sempre se lembrarem. Sô que... honrar o Passade, 
através dos pioneiros, é tarefa que urge enaltecer e 
cantar, quando se vive o “10 de Junho”. É que mal vai a 
sociedade que nào sabe honrar o seu Passade. O Présente 
e 0 Future nào serào, de forma alguma, o que deveriam 
ser. 

Todos os anos, por esta altura, o monumento ao 
Pioneiro português, no High Park, é visitado, no quadro 
gérai das celebraçôes da Semana de Portugal. 

Este ano, as celebraçôes tiveram um brilho maior, 
corn a presença do ministre dos Assuntos Parlamentares, 
Luis Marques Mendes, em representaçào do primeiro- 
ministro e do Governo português. Brilho que teve ainda 
como expoentes a presença de alguns dos pioneiros, que 
se pretendia homenagear. 

Laurentino Esteves, em nome da ACAPO, saudou, 
nos pioneiros, a sua tenacidade e coragem para “nos 
abrirem as portas”. E reconheceu a presença dos digni- 
taries présentes, como o ministre Marques Mendes, o 

Luis Marques Mendes, ministro dos Assuntos 
Parlamentares, em representaçào do Governo 

cônsul Artur de Magalhâes, o deputado provincial Peter 
Fonseca, o présidente do Congresso Peter Ferreira, a prési- 
dente da Comissâo dos 50 anos Clara Santos assim como 
outras individualidades présentés. 

Os Hinos Nacionais do Canada e de Portugal foram 
entào entoados pelo Grupo da Casa do Alentejo. 

Reconhecer o mérito dos que vieram primeiro 

Para José Eustâquio, é cada vez mais importante 
reconhecer o mérito dos pioneiros, pelo que eles fizeram 
em prol do Canada e de Portugal. Reconheceu que a 
ultima cerimônia da sua passagem desta vez por terras do 
Canada, deu ao ministro Marques Mendes a certeza de 
que “nos sabemos honrar os que nos precederam, os que 
jâ partiram, deixando por aqui muito suor e lâgrimas”. 

De facto, como disse o présidente do Executivo, “a 
ACAPO veio também aqui para lembrar os que nào 
devem ser esquecidos”. 

Clara Santos usou, em seguida, da palavra, acentu- 
ando desde logo que quase tudo foi dito “mas tudo fica 
ainda por dizer”. Acentuando considerar-se uma cidadâ 
mais compléta por se ter envolvido nas comemoraçôes 
dos 50 anos da chegada dos primeiros émigrantes portu- 
gueses, lembrou que eles tiveram o mérito de nos “des- 
bravar o caminho”. 

Peter Fonseca, o deputado provincial liberal, lem- 
brou, por sua vez, que ali mesmo tem parte das suas 
lembranças, jâ que subiu muitas vezes aquela ladeira a 
treinar para os Jogos Olimpicos e a lembrar-se, por essa 
altura, dos atletas Rosa Mota e Carlos Lopes. 

Os fundamentos que os pioneiros nos deixaram vào 
ser “o farol do muito que vamos ainda fazer”. 

Para se amar Portugal é précisa sair de Portugal? 

Marques Mendes começou por se referir à cerimônia 
a que estava a assistir como “a mais bonita e a mais 
tocante”, por ser homenagem ao pioneiro português, que 
abriu os caminhos para o présente e para o future. 

Clara Santos Peter Fonseca 

Disse, ainda, que em Semana de Portugal, de 
Camôes e das Comunidades, hâ uma reflexào que se 
atreve a fazer; “é precise sair de Portugal para se dar 
valor ao conceito de Portugal... até por ser de fora que 
mais se sente... a Portugalidade”. 

Luis Marques Mendes disse, uma vez mais - eomo 
o tinha feito noutras ocasiôes - ter ficado a ser um grande 
admirador desta comunidade, “muito grande na aima 
lusiada, jâ que fui tratado como um principe”. 

A terminar, fez uma referêneia muito especial ao 
cônsul, Artur Monteiro de Magalhâes, tendo visto, de- 
signadamente, o carinho e a ternura que lhe dispensam 
os portugueses. “De tal maneira que vou partir, mas fico 
aqui bem representado pelo Sr. Cônsul”. 

A terminar a cerimônia, o ministro dos Assuntos 
Parlamentares, Marques Mendes, o cônsul-geral, Artur 
Magalhâes, e o présidente da ACAPO, José Eustâquio, 
depuseram uma coroa de flores que ficou no monumento. 

Elementos do Rancho da Nazaré - um dos primei- 
ros, senâo o primeiro - entregaram as flores aos dignitâ- 
rios présentes, que as levaram, depots, ao sopé do monu- 
mento. Ao lado, entre as muitas pessoas que ali estive- 
ram, alguns pioneiros, designadamente (mas nâo sô)r 
Carlos da Atouguia e Antônio de Sousa. 
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José Eustâquio, présidente da ACAPO, falando que 
os pioneiros nào devem ser esquecidos 

Individualidades e alguns Pioneiros junto ao monumento do High Park. 
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A Casa dos Açores esteve, na segunda-feira (7), a 
dar continuidade ao programa da Semana de Portugal, de 
Camôes e das Comunidades Portuguesas. 

Uma sala chela e muito entusiasmo, contou com a 
presença do cônsul-geral de Portugal em Toronto, Artur 
Monteiro de Magalhâes, para além das principals figuras 
da Aliança dos Clubes e Associaçôes Portuguesas do 
Ontario, designadamente o présidente do Conselho de 
Présidentes, Manuel Leal, e o Présidente do Executivo, 
José Eustâquio. 

Como mestre de cerimônias, numa noite bem inté- 
ressante de seguir. Antonio Pereira, que foi conduzindo 
os trabalhos corn natural à-vontade. De resto, de hâ 
tempos a esta parte, no decorrer deste género de activi- 
dades. Antonio Pereira tem vindo a ser essencial, o que 
levou o présidente do Executivo a saudâ-lo em pùblico. 

Logo de inicio, era a abertura da exposiçào de 
cerâmlcas e miniaturas, de Eduardo Gouveia. Uma expo- 
siçâo que foi muito apreciada por quantos comparece- 
ram na Casa dos Açores. 

Um Povo rico em termos culturais 

Fernando Faria, o présidente da Casa dos Açores 
haveria de referir a força que a Cultura Açorlana tem jâ 
neste Pais. Começando pela devoçâo ao Divino Espirito 
Santo - com todos os sens cerimoniais de coroaçào, por 
exemplo - a constituir manifestaçào de Cultura, “que foi 
transmitida de pais para filhos e destes para os netos”. 
Transmitimos, assim, Cultura; “como a transmitimos 
através das nossas Pinturas de motives açôricos ou nào, 
como a transmitimos através do nosso Folclore, tâo rico 

Cà fora, era os elementos do Agua-Alva a chegar 

O folclore marcou presença 

Malta gente a ver 

nas suas formas de se apresentar a dançar ou a cantar e 
como a transmitimos, afinal, até corn a nossa 
gastronomia”. 

O présidente da Casa dos Açores disse, assim, que 
o Povo Açoriano, em termos de Cultura, é, de facto, rico. 
“E rico vai continuar, uma vez que, através dos jovens 

que jâ visitam as 
nossas associaçôes e 
colectividades, vai 
perpetuar a sua Cul- 
tura”, disse. 

José Eustâquio 
haveria de falar tam- 
bém da Histôria. 
Abordando a odis- 
seia de Caspar Cor- 
te Real e seu irmào 
Miguel, que vleram 
até ao Canadâ “e 
corn eles muitos bra- 
vos marinheiros que 
vieram dos Açores”. 
Esta haveria de ser, 
até, a base da peça 
teatral “Por Mares 
Nunca Dantes Nave- 

gados”. Foi nessa altura que saudou o trabalho de José 
Pereira, autor do guiào da peça, que, como veriamos 
mais tarde, mereceu, de facto, os elogios. Pela autoria da 
peça e, naturalmente, pela forma como se “encaixou” em 
todo o conjunto de actores. 

Trabalhar mais em colectivo 

A visita do ministro dos Assuntos Parlamentares, 
que até domingo anterior estivera entre nos, foi aborda- 
da pelo cônsul-geral de Portugal, Artur Magalhâes. “Se 
cavarmos divisôes — disse - seremos cada vez mais 
fracos”. Para Artur Magalhâes, é importante “trabalhar 
mais em colectivo”. 

A Noite Cultural Açoriana incluiu, depois, actua- 
çôes do Rancho Cantares e Bailares de Sâo Miguel e do 
Grupo Folclôrico da Escola Portuguesa do Transmontano, 
que “revisitou” todas as 9 ilhas, corn aspectos mais 
salientes do folclore de cada uma delas. 

A peça de Teatro “Por Mares Nunca Dantes Nave- 
gados”, da autoria de José Pereira, e corn a encenaçâo de 
Sérgio Dias, foi algo que chegou a empolgar os présen- 
tes. De resto, estava perfeitamente adequada às come- 
moraçôes do “10 de Junho”. Um naipe de bons actores - 
em alguns casos o amadorismo nem se viu - lembraram, 
afinal, que os Açores tiveram papel prépondérante na 
época dos Descobrimentos. 

Sérgio Dias 

Rui Pires andou por là Gastronomia regional 

D. Henrique a sonhar o... sonho lindo de alargar as 
fronteiras de Portugal. Corn actores a saberem do que 
falam e como falam. Francisco Leite, Carlos Româo, 
Luisa Silva, José de Sousa, Vitor Charrua, Lurdes Oli- 
veira, Vitor Santos, Bernardete, Hélder de Oliveira e 
Jessica. Com Luis de Matos a fazer a sonoplastia e 
Susana a funcionar como ponto. 

O rancho da Agua-Alva actuou em seguida. Vindo 
“fresquinho” dos Açores, os sens componentes agrada- 
ram em cheio a quantos enchiam a sala da Casa dos 
Açores. 

Uma sessâo de Fados, em que actuaram Luciana 
Machado, Tony Câmara e o Trio de Guitarras de Tony 
Melo acabou por encerrar a Noite Cultural Açoriana. 

Gastronomia (que também é Cultura) esteve em 
foco. A meio da noite, naturalmente que foram provadas 
iguarias, à moda dos Açores. Nâo houve quem nâo 
gostasse. 

Danças folclôricas em foco 

Consul Artur de Magalhâes a 
falar 

Eduardo Gouveia 



O Cometa -Captiulo 1 

O Principe Perfeito 
Por Deana Barroqueiro 

Sol Português 

Estava-se nos finals do ano de 1486 e, segundo o 
judeu Mestre Vizinho - o astrônomo e fisico mais afa- 
mado da corte -, os astros tinham entrado numa eonjun- 
çâo em tudo favorâvel ao reino de Portugal e ao seu 
Soberano. 

- Marte e Jupiter estào em ângulo, na casa do 
Carneiro, assegurando-vos um periodo afortunado, 
Serenissimo Senhor - afirmara convicto, o judeu, mos- 
trando entre intimeras mapas, uma carta com os movi- 
mentos dos astros na esfera do Zodiaco. ~ Corn o Sol em 
exaltaçào", Vénus em exilio'^ e Saturno em queda, nào 
pode haver melhor conjunçâo de forças para os vossos 
empreendimentos, Majestade! 

Na verdade, D. Joào II tinha razôes de sobra para se 
mostrar satisfeito corn os resultados conseguidos pelos 
seus homens de confiança, quer ao leme das caravelas de 
descobrir, quer no dorso dos camelos das caravanas dos 
desertos. 

- Ultrapassâmos os nossos primos de Castela, meus 
senhores - dissera para os seus astrônomos e cartôgrafos, 
ao receber novas das descobertas de Diogo Cào. - Ao 
encontrarmos a passagem para o Indico, ganhâmos a 
corrida para as Indias e... para as especiarias 

- E, Senhor - ponderou Afonso de Albuquerque - 
, alargastes as fronteiras do Reino a toda a costa ociden- 
tal de Africa, primeiro enviando Diogo da Azambuja a 
construir o Castelo de S. Jorge na Mina, no caminho para 
sul, depois... 

- ...depois - atalhara el-Rei corn aprazimento e 
orgulho nos seus descobridores, percorrendo corn o dedo 
os contornos da rota sécréta no novo mapa, ainda 
inacabado, aberto sobre a mesa -, Diogo Cào chegou à 
foz do Zaire e ao Congo e corn Joào Afonso d’Aveiro foi 
explorar, nesta segunda viagem, o reino do Benim onde 
fundaram uma feitoria para resgate de ouro, escravos e 
marfim. 

- Sô nos resta saber quanto tera explorado da costa 
oriental de Africa... - disse mestre Vizinho, algo hési- 
tante e perturbado - estes meus câlculos nâo parecem 

bâter certo. Se os dois padrôes que ele deixou na primei- 
ra viagem marcam a distância entre os Cabos de Catarina 
e de Santa Maria, onde deixou o padrâo de Santo Agos- 
tinho, nâo creio que tenha chegado ao cabo do continen- 
te africano, no ano de 82... 

- Que Deus nào o permita, Mestre Vizinho! - o 
rosto de Sua Alteza carregou-se e os olhos raiaram-se de 
sangue, como sempre que fazia um esforço para conter a 
ira. - Lembrai-vos de que o nosso Embaixador Vasco 
Fernandes de Lucena o afirmou em publico, no ano 
passado, em Roma, diante do Papa Inocêncio VIII. Se 
Diogo Cào errou e nào encontrou a passagem, vamos ser 
motivo de zombaria para toda a Europa. Ai dele, se me 
enganou! 

E saira de rompante, deixando os astrônomos, cons- 
ternados, a olharem corn reprovaçâo para Mestre Vizi- 
nho que teria feito melhor em guardar para si as suas 
suspeitas e maus agoiros, em vez de os partilhar corn Sua 
Alteza. 

D. Joào II, a SOS na sua câmara, passeava de um 
lado para o outro para dominar a ira, temendo o malogro 
e o desfrute, pois sabia que nâo podia apresentar pontos 
fracos na sua governaçâo! O seu poder aumentara e corn 
ele cresciam igualmente os inimigos e os descontentes, 
sobretudo entre os poderosos do Reino e os mais prôxi- 
mos da familia, porém ele nâo hesitara em cortar o mal 
pela raiz. Mandara prender por traiçâo e condenar à 
morte no cepo o primo D. Fernando, o poderosissimo 
Duque de Bragança, confiscando-lhe os bens imensos 
em favor da Coroa. 

- Justiça que manda fazer el-Rei nosso Senhor — 
fora o pregào do rei de armas e dos seus dois pregoeiros: 
- manda degolar Dom Fernando, Duque que foi de 
Bragança por cometer e tratar traiçâo e perdiçâo de 
seus Reinos e de sua pessoa Real. 

A morte do Duque revoltara os nobres e pouco 
tempo depois descobrira nova conspiraçâo, dessa vez 
para o assassinarem, mas ele adiantara-se de novo, apu- 
nhalando corn a sua propria mâo o cunhado D. Diogo, 
Duque de Viseu (a Rainha ainda lhe nâo perdoara a 
morte do irmâo!). 

Um a um caçara os restantes conspiradores e a 

todos mandara degolar em publico, com pregào do seu 
crime, excepto ao Bispo de Evora, o mais odioso dos 
seus inimigos, a quem fez encerrar numa cisterna sem 
âgua, onde depressa morreu... envenenado. Os que lo- 
graram fugir e esconder-se em Castela, tinham sido 
descobertos e apanhados por Pêro da Covilhâ, o seu 
espiâo mais eficaz. 

Assim, os seus aterrorizados opositores (se é que 
ainda restavam alguns depois da limpeza que fizeral), 
perderam o ânimo e converteram-se em vassalos submis- 
sos e o Reino e a Coroa ganharam finalmente a força e o 
poder que seu pai, o sonhador e generoso D. Afonso V, 
havia deixado fugir para as mâos gananciosas dos no- 
bres, em mercês e privilégies. 

11 Quando um planeta ou um astro se encontra num 
ponto particular do seu curso, isto é, num determinado grau 
ou signa do zodiaco. 

12 Quando um planeta ou uma estrela ocupa o signa do 
zodiaco totalmente oposto àquele que é o seu domicllio. 

Continua na préxima ediçâo 
Saiba mais sobre as obras da escritora em: http;// 

deanabarroqueiro.wsmcafe.com 

Sampaio aponta Bragança 
como exemplo de mensagem 
de confiança 
Continuaçâo da pàg. 1 , 

«E este exemplo que quero apontar ao Pais, pois 
ele encerra uma dupla mensagem fundamental; a de 
que nâo podemos esquecer a solidariedade e, ao mes- 
mo tempo, a de que nenhuma ajuda nos pode dispen- 
sar de fazer o que sâo a nossa responsabilidade e o 
nosso dever», salientou. 

«Quero que saibam que nâo vos esqueço. Quais- 
quer que sejam as dificuldades a vencer, nâo pode- 
mos perder a coesâo nacional e o sentido nacional de 
comunidade». 

As Eleiçôes Europeias constituiram o grosso do 
discurso do Présidente da Repùblica, corn um apelo 
aos portugueses para que votem domingo e referênci- 
as à importância da adesâo de Portugal à Uniâo 
Europeia. 
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ALUGA-SE (APART./CASAS/DIVERSOS) 

DUFFERIN/ST. CLAIR: for rent basement apartment, 
with 1 bedroom. Rent: $695/month, utilities included. 
Call 416-818-1031. 10UI60421 

APARTAMENTO privado aluga-se no 2° andar, com 3 
quartos, sala, cozinha e casa de banho, na area da Keele 
e Eglinton. Para pessoas sem animais. Contactar 416- 
654-7594 ou 416-509-2829. xvo7054^ 
DUFFERIN/ST. CLAIR: apart, c/quarto, sala, cozinha, 
casa de banho e patio. Nao tern lavandaria nem estaciona- 
mento. A pessoas sossegadas, nao fumadoras, sem animais 
e nao mùsica alta. Pedro: 905-264-3162. 6V140574 

APARTAMENTO aluga-se no "basement" c/2 quartos 
de dormir, cozinha, casa de banho e bar. Area de Etobicoke 
perto do Centennial Park. Tel.: 416-620-9449. 4W210518 

ST. CLAIR/CHRISTIE: apartamento aluga-se com en- 
trada privada, 2 quartos, cozinha, casa de banho, 
lavandaria e ar condicionado. Para mais informaçôes 
contactar 416-658-8442 ou 416-534-8218. 4W2io528 

DUPONT/SYMINGTON: Aluga-se apartamento com 
quarto, sala, cozinha e casa de banho. Para mais infor- 
maçôes, é favor contactar depots das 18h00 através do 
416-516-3815. 4W210534 

OAKWOOD/ROGERS: apartamento aluga-se com en- 
trada privada, 2 quartos, sala, cozinha, casa de banho e 
varanda nas traseiras. Renda: $l,050/mês tudo incluido 
+ cabo TV. Contactar Lesley: 416-833-2181. 3W2805S6 

COLLEGE/DUFFERIN: apartamento aluga-se c/quar- 
to de cama, lavandaria, estacionamento e ar condiciona- 
do, a nao fumadores. Aluga-se ainda "basement" mobila- 
do c/1 quarto de cama. Tel.: 416-678-5989. 3wo4068: 

2" ANDAR aluga-se na Ossington/Dupont, com quarto, 
sala, cozinha e casa de banho. Renda: $875/mês tudo 
incluido. Vago a 1 de Julho. Contactar 416-707-4939 ou 
a partir das 15h00: 416-782-4997. 3wo40684 

APARTAMENTO privado e como novo aluga-se, c/3 
quartos, cozinha, casa de banho e ar condicionado. Area 
da College/Lansdowne. Tel.: 416-248-8080. 2wo406S5 

APARTAMENTO aluga-se no 2° andar, na Dundas/ 
Dovercourt, com entrada privada, 1 ou 2 quartos, cozinha 
com fogao e frigorifico, casa de banho e ar condicionado. 
Ideal para casai ou pessoa so que trabalhe durante o dia, 
a nâo fumadores. Tel.: 416-539-0575. 2W040686 

APARTAMENTO no 2° andar, na Gilbert a norte da St. 
Clair. Tem fogâo, frigorifico, TV cabo e despesas inclu- 
idas. Nâo fumadores. Tel.: 416-653-5018. 2wo4068: 

APARTAMENTO privado aluga-se no "basement". Na 
ârea da Rogers e Old Weston Road. Para mais informa- 
çôes, contactar 416-658-8996. 2W040688 

APARTAMENTO todo renovado aluga-se corn 1 quar- 
to, sala, cozinha e casa de banho. Na ârea da Symington 
e Weston Road. Para mais informaçôes, contactar 416- 
241-7055 ou 416-688-7787. 3W040689 
"BASEMENT" privado, c/quarto, cozinha e sala-co- 
mum, e casa de banho. Area Ossington/Dupont. Renda: 
$750/mês tudo incluido! Vago a 1 de Julho. Tel.: 416- 
707-4939/apôs as 15h00: 416-782-4997. 3wo4069i 

APARTAMENTOS novos a estrear e prontos habitar a 
partir do dia 1 de Julho, corn 1 e 2 quartos. Na ârea da 
Symington e Davenport. Contactar Joe ou Esperança 
através do 416-656-7250. 2W040693 

APARTAMENTO pequeno aluga-se em boas condi- 
çôes. Tel, apôs as 16h00: 416-532-1135. 2W04069 

ROGERS/OLD WESTON ROAD: aluga-se 2° andar 
corn 2 quartos, sala, cozinha corn fogâo e frigorifico, casa 
de banho, estacionamento e ar condicionado. Contactar 
416-657-1552. 2wo40696 
QUARTOS mobilados aluga-se a homens, c/coz., casa/ 
banho e TV. Boas condiçôes. 416-537-1312. ixuo628 

APARTAMENTO privado aluga-se no 2® andar, na ârea 
da Dufferin e Dupont, corn 3 quartos, cozinha e casa de 
banho. Para mais informaçôes, contactar através do tele- 
fone 416-532-4270. 2W040697 

APARTAMENTO no 1“ andar c/l quarto, sala e cozinha 
grande, p/nào fumadores e sem animais. Renda: $800/mês 
tudo incluido. Na Symington/Davenport, 5 min. da estaçâo da 
Dundas W).Vago 1 Julho. Tel.: 416-651-6061. 2wo40699 
APARTAMENTO aluga-se no ."basement", corn 1 quar- 
to, lavandaria, estacionamento, despesas e uso do quintal 
grande incluido, na ârea da Keele e Lawrence. Vago a 1 
de Julho. Ideal p/senhora trabalhadora e nâo fumadora. 
Renda: $700/mês. Tel.: 416-241-0355. 2x040602 

DUFFERIN/DAVENPORT: Apartamento aluga-se, 
corn 1 quarto, sala, cozinha e casa de banho. Disponivel 
a 1 de Julho. Para mais informaçôes, contactar através do 
telefone 647-299-4041. 2x040603 

APARTAMENTO aluga-se no 1° andar, corn 2 quartos, 
2 salas, cozinha e casa de banho, tudo em ponto grande. 
Entre a Rogers/Oakwood, a pessoas sem animais. Vago 
no fim de Julho. Tel.: 416-882-8191. 
ROGERS/CALEDONIA: apart, c/l quarto, sala, cozi- 
nha, estacionamento disponivel, tem de compartilhar a 
lavandaria e quintal. Vago a 1 de Julho. Renda: $750/ 
mês, tudo incluido. Tel.: 416-653-5049. 4xo406o? 
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ALUGA-SE (coNT.) 

APART, na Ossington/Dundas, c/l quarto, sala, cozi- 
nha, casa de banho e quintal. 416-532-0335. 2wo4069i 

APARTAMENTO aluga-se no "basement" corn quarto, 
sala, cozinha corn fogâo e frigorifico, e casa de banho,na 
McRoberts. Contactar a partir das 19h00 através do 
416-782-0807. 2X040608 

EGLINTON/JANE: Aluga-se casa toda renovada, c/4 
quartos de cama, 2 casas de banho, sala de estar e jantar, 
quarto de serâo, ar condicionado central, 2 lareiras, 
garagem p/2 carros e estacionamento para + 2 carros. 
"Basement" acabado. Tel.: 416-767-3438. 2x110629 

ESCRITORIOS - alugam-se na Bloor/Dovercourt de 
$300.00 a $750/mês. Fernando: 416-536-5600. 
APARTAMENTOS - alugam-se na Bloor/Emerson corn 
1 quarto de cama por $650/mês, e de 3 quartos de cama 
por $l,250/mês. Fernando: 416-536-5600. 
DUFFERIN/ROGERS: apartamentos privados, c/2 quar- 
tos e sala. Vago. 416-887-5590/416-654-9187. ?xiio63i 

APARTAMENTO privado aluga-se, na College e 
Manning. Ideal para 2 senhoras ou casai sem filhos. Tem 
ar condicionado. Contactar 416-929-5458. 1x110632 

2" ANDAR privado aluga-se na Dupont e Symington, 
com 2 quartos, cozinha e casa de banho. Para mais 
informaçôes, contactar 416-533-4576. 1x110633 

DUFFERIN/BLOOR: aluga-se 2° andar, corn 1 quarto, 
sala, cozinha e casa de banho. Ideal para casai. Disponi- 
vel a 1 de Julho. Para mais informaçôes, contactar através 
do 905-812-2503. 2x110634 

APARTAMENTO aluga-se na ârea da Lawrence e Black 
Creek, com entrada separada, 2 quartos, lavandaria e 
estacionamento para carro. Tudo novo. Para mais infor- 
maçôes, contactar 416-247-5987. 2x110635 

APARTAMENTO aluga-se na Rosette entre a Bloor e 
Dufferin. Renda mensal de $1,150.00 + electricidade. 
Contactar 416-652-9780. 2xiio636 

APARTAMENTO privado e novo, aluga-se c/2 quartos, 
sala de estar, cozinha corn fogâo e frigorifico, e casa de 
banho. Em frente à Igreja St. Helena. Renda: $850/mês, 
despesas incluidas. Tel.: 905-507-8196. ixiio637 

QUARTO aluga-se na St. Clarens perto da College e 
Lansdowne. Ideal para homens. Para mais informaçôes, 
contactar 647-293-9552. ixiio63s 

"FLAT" aluga-se na ârea da Davenport e Symington, 
com quarto, sala, cozinha e casa de banho. Contactar 
416-654-5097. 2x110639 

DUFFERIN/DUPONT: aluga-se "basement" novo, c/l 
quarto, sala e cozinha. Ideal p/casal ou senhora. Domin- 
go nào estâ ninguém: 416-538-7870. ixiio64o 

ROGERS/CALEDONIA: aluga-se apartamento corn 2 
quartos, cozinha e casa de banho. Para pessoas nâo 
fumadoras e sem animais. Estâ vago. Mais informaçôes, 
contactar 416-653-1979 ou 416-473-6199. ixiio64i 

"BASEMENT" aluga-se, ideal para 1 ou 2 pessoas. 
Contactar 416-533-8725/416-717-9044. ixiio642 

CAWTHRA/DUNDAS: Casa em Mississauga, com 4 
quartos, sala-estar e jantar, 2 casas de banho, perto de 
escolas e transportes pùblicos. Renda: $l,800/mês + 
despesas. * A pessoa a ficar a residir, tem a possibilidade 
de alugar o "basement" que é privado e tem lavandaria. 
Tel.: 416-536-1216/416-399-9370. ixiio643 

APARTAMENTO privado aluga-se no 1° andar, corn 
quarto grande, cozinha e cada de banho. Ideal sô para 
casai. Contactar 416-656-4173. ixno644 

APARTAMENTOS p/alugar a partir de $600/mês: unida- 
des (units) grandes, em prédio de famOia, limpo e seguro. 
Bachelor de 1,2, 2‘/2 e 3 quartos estâo disponiveis. Renda 
inclui aquecimento, âgua, electricidade, e como promoçâo 
estacion. na rua. Tel.: 416-760-9633/416-766-0938, visite- 
nos: 777 Jane Street, Unit 107. 4xiio645 

APARTAMENTO aluga-se no 2° andar, corn 1 quarto. 
Na ârea da Brock e College. Renda mensal de $750.00. 
Perguntar por Sophia: 416-531-4295. 2X110646 

APARTAMENTO no "basement" aluga-se, vago desde 
jâ. Ideal para pessoa sô ou casai sem filhos. Contactar 
416-654-7879 ou 416-459-7664. ixno647 
APARTAMENTO privado aluga-se, corn quarto, cozi- 
nha e casa de banho. Ideal para 1 ou 2 pessoas. Contactar 
416-532-5192. ixiio648 

DOVERCOURT/DUPONT: "bachelor" privado aluga- 
se, corn quarto, cozinha corn fogâo e frigorifico, casa de 
banho e ar condicionado. Renda: $600/mês. Vago 1 de 
Agosto. Tel.: 905-738-0980/416-804-5189. ixiio649 

DUPONT/SYMINGTON: "bachelor" muito limpo alu- 
ga-se no "basement", c/entrada privada, tem fogâo e 
frigorifico. Renda: $650/mês, 1° e ultimo mês de entrada. 
Carlos: 416-707-4939/416-782-4997. 2xiio65c 

HALLAM/DUFFERIN: apartamento renovado, c/en- 
trada separada, quarto de dormir, sala, cozinha c/fogâo e 
frigorifico, casa de banho e ar condicionado. Vago 1 de 
Agosto. Tel.: 905-738-0980/416-804-5189. ixiio6si 

TEM AMOR A VIDA,.. DEIXE DE FUMAR! 
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ALUGA-SE (CONT.) 

2° ANDAR aluga-se a pessoa sô, de preferência a senho- 
ra. Contactar 416-850-3304. ixiio65 

ALUGA-SE (CASA DE CAMPO/COTTAGE) 

CASA DE CAMPO (Cottage) aluga-se corn 4 quartos, 
sala, cozinha e casa de banho, em Crystal Beach. Contactar 
416-651-6701. 4W280569 

AMAS/CRECHES 
"BABYSITTER" portuguesa corn muita experiência, 
toma conta de crianças. Na ârea da Dufferin e Eglinton. 
Contactar 4)6-822-0716. 4W28os7c 

TOMA-SE conta de crianças, na ârea da Rogers. Para 
mais informaçôes, contactar 416-658-6382. 1x110653 

SENHORA portuguesa toma conta de crianças de qual- 
quer idade, na ârea da Davenport e Symington. Para mais 
informaçôes, contactar 416-654-5097. 2x110654 

SENHORA corn experiência, toma conta de crianças em 
Brampton ârea da Fairhill Avenue e Creditview. Contactar 
905-970-0352. 1x110655 

ANUNCIOS PESSOAIS 

SENHORA LIVRE 
Procura cavalheiro entre os 56 a 58 anos, 

de preferência para uma relaçào de 
amizade ou futuro mais sério. Enviar 

a sua correspondêneia para 

Caixa N" 3210, c/o Sol Português, 
977 College Street, Toronto, 

ON M6H 1A6. 2X040609 

COMUNICADO/APELO 
PRECISO DE ENCONTRAR Francisco Barcelos e 
Maria Barcelos, anteriormente residiam no 21 Russett 
Avenue em Toronto. Se souber do paradeiro deste casai, 
por favor contacte-me: 416-653-1930. ixiioése 

CONTENTORES PARA PORTUGAL 
ALUGA-SE ESPAÇO EM CONTENTOR 

Corn destino a Leiria e Esposende ou entrega a'o domici- 
lio se necessârio. Aceitamos carregamentos até 6 de 
Junho de 2004. Para mais informaçôes contacte o telefo- 
ne: 416-588-6812 ou 416-716-5581. 4w2io538 

CONTENTOR PARA O ALGARVE 
Carregar a 26 de Junho. Contactar Sr. Viseu através 

do 416-533-9127 ou 416-533-0478. 2xo406 

EXCURSOES/FERIAS 

ALUGA-SE A SEMANA 

Em Wasaga Beach, N°. 119 da 30th Street North. 
Perto da Praia, com 4 quartos grandes, 

bom para très famüias. Tem ar condicionado. 
Disponivel em Junho, Julho e Agosto. 

Preços razoâveis. 

Contactar 905-454-4889, 
Greg: 1-705-429-7276. 8vo?o55( 

BRANCO’S Emi 
EXCURSOES DE AUTOCARRO 

PROVINCIAS DO CANADA - 
Costa do Atlântico a 12 de Ju- 

nho p/2 semanas. Visita a St. 

Anne de Beaupre, Quebeque 

City, Fredricton - Moncton, N ew 

Brunswick - Prince Ed. Island, 

Anne Cavendish Beach, Anne 

ofGreen Gables, Charlottetown 
- Nova Scotia, Halifax, Saint 

John, Newfoundland, Portugal 

Cove, Grand Falls e Corner 

Brook. Bons hotéis, alguns corn 

piscina. 
MONTREAL-QUEBEQUE- 

OTTAWA - 2 a 4 de Julho p/3 

dias,31 de Julhop/3dias.Igre- 
ja S. José, Quebeque City, Igre- 

ja St. Anne, Ottawa, Cape-de- 

la-Madeleine, Lourdes e visita 

a varies lugares. 

FALL RIVER - Pestas do Divine 

Esplrito Santo, partida no domingo, 

22deAgostodemanhà,p/l semana 
e de tegresso na segunda-feiraJÛ^ 

l~r icolü |. N» 50008594 

Agosto-Preço: $200/por pessoa. 

Agosto 26, partida na quinta- 
feira e de regresso na segunda- 

feira dia 30 - Preço: $110.00. 

Agosto 27 partida na sexta-fei- 
ra e regresso no domingo dia 29 

às 23h00. Quem nào tem faml- 

lia avise-nos corn antecedência 

para reservar 0 hotel. 

MIL ILHAS - 5 de Setembro, 

passeio de barco por 3 horas e 

festas do Senhor Santo Cristo. 

FLORIDA - 16 de Outubro p/10 

dias. Visita a Walt Disney, 

Orlando, Daytona Beach, 
Clearwater praias e mais. Quartos 

c/fogào, frigorifico, microwave. O 
hotel tem uma piscina e fica em 

frente da praia. 

* Temos varias excursôes. 

PARTIDAS: Igreja do 

Santissimo Salvador do Mundo, 

Igreja Cristo Rei de Mississauga. 

Toronto, Dundas e Dufferin. 
Oakville da Igreja St. James e 

Brampton. 3x110657 

905 277-2208 
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ESCOLAS/AULAS/CURSOS 
AULAS de Português, Inglês e programa de Verâo p/ 
crianças, das 7h00 - 18h00. 416-530-0706. xsi9037i 

OPORTUNIDADES/NEGOCIOS 
VENDE-SE restaurante c/boa clientela, 80 lugares no 
interior e 80 na esplanada. Tel.: 416-873-6975. XW210539 

SALÀO à venda em boa area na College. Para mais 
informaçôes contactar 416-910-4153. 2x040611 

PORTUGAL (CONTIN./AÇOR./MADEIRA) 

ALGARVE - Praia da Rocha apart, novo aluga-se c/3 quartos 
e sala. Perto da praia. Tel.; 416-532-0335. ixnoosa 

CASA / APARTAMENTO aluga-se em S. Miguel, per- 
to da praia. Tel: 416-516-2652/416-837-9538. xu230475 

SAO ROQUE - PONTA DELGADA 
ALUGA-SE CASA para férias, em frente à praia e toda 
equipada. Tels: 416-466-8634/416-805-0603. 24P230137 

ALUGA-SE vivenda nova para férias, toda equipada em 
Albufeira. Contactar 905-303-2506. 9v3oo424 

CASA A VENDA - MATOSINHOS 
Fica a 15 minutos da Praia e pertinho do Estadio do Mar, 
Leixôes. Para mais informaçôes, contacte José Carrejola 
através do 905-624-9335. 2x040012 

COIMBRA - ALUGA-SE 
Apartamento T5 a estrear, c/estacionamento e arrecada- 
çào. Cinco minutos do centro da cidade. Tel.; 905-848- 
1117/em Portugal; 011-351-239921462. 1x110659 

PROCURA-SE TRABALHO 
ESTOU sem trabalho, procuro trabalho em limpeza, falo 
Inglês e Português. Tel.: 416-301-5590. ixuoooo 

SENHORA portuguesa oferece-se para limpar casas, na 
area de Toronto. Para mais informaçôes, favor de contactar 
4 1 6-731-07 1 4 . 2X110661 

PRECISA-SE 
PRECISA-SE de trabalhador para fazer reparaçôes e 
renovaçôes em casas e lojas. Para mais informaçôes 
contactar 416-580-5060. 4x040613 

PRECISA-SE de mecânico para reparaçôes de equipa- 
mento pesado da construçâo. Os interessados, devem de 
contactar 905-760-1582. 4W280573 

LOOKING for experienced cleaning lady. To work Full 
Time. Must speak English. For more details, please call 
416-256-1571. 2xo406ii 

PRECISA-SE DE AJUDANTE 
Para instalaçâo ou pintura de armârios de cozinha, com 
experiência. Para mais informaçôes, contactar 416-763- 
7177 ou 416-654-2393. 4xo406i6 

PRECISA-SE DE EMPREGADOS 
Corn ou sem experiência para trabalharem em fâbrica de 
janelas de vanyl ou para instalaçâo de aluminio e janelas, 
das 8h00 às 17h00. Tel.: 416-532-3518. 2xo406i7 

MASSAGE SPA 
Outside of Toronto, needs sophisticated attendants 19+. 
No experience required. Transportation available, high 
$$$. Call 416-878-2771. . 2xo406is 

CLEANERS WANTED 
For Mississauga, part time evenings must have 
experience, own transportation and speak English. Please 
call and leave message at 416-208-3042. 4X110662 

PRECISA-SE a tempo inteiro ou parcial, para trabalhar 
em farmacia. Bom salario, tern de falar Inglês e Portugu- 
ês. Preferivel ter resumé. Nao é necessârio ter experiên- 
cia e nào précisa de apontamento. Contactar Anhal Yacob: 
647-224-0082. ixiio663 

CARPINTEIROS/OPERARIOS 
Corn experiência em betào, cimento e construçâo gérai. 
Contactar 416-436-3515, de segunda a sexta-feira das 
07h00 - 18h00 ou em Inglês; 905-713-0999. 3xuo664 

HOUSEKEEPER WANTED 
Lady housekeeper, experienced, professional cleaning, 
and must speak English. For more details, please call 

416-565-6789. 1x11066 

PRECISA-SE de senhora para limpeza, na area de 
Richmond Hill, deve de ter prôprio transporte. Possibili- 
dades de ter mais de uma casa na mesma rua. Contactar 
905-737-3811. 2x11066: 

PRECISA-SE DE GOVERNANTA 
Para limpeza com experiência e profissional. Tern de 
falar 0 Inglês. Para mais informaçôes, contactar através 
do 416-565-6789. ixiio66i 

Aluga-se! Anüncios pessoais! Escolas! Ofere- 
ce-se! Precisa-se! Négociés! Oportunidades! 
Serviços profissionais! Vende-se! Tel.; 416-538- 

SERVIÇOS PROFISSIONAIS 

TEM PROBLEMAS LEGAIS? 
Confie em nos com todos os sens problemas legais, tais 
como: divorcio, imigraçâo, hipotecas, testamentos, etc... 
Para um serviço râpido e barato, contacte Regina Meneses: 
416-268-6785. swi40504 

MEDICAL & HOSPITAL INSURANCE 
for Visitors and New Immigrants Low Cost: 

Insurance: $15.000 to $150.000: anv age can join 

FOK’S INSURANCE AGENCY 
416-229-9076 or 1-800-811-9988. XB,7096 

ELECTRICISTA CERTIFICADO 
Instalaçôes eléctricas comerciais e residenciais, reformas, 
ampliaçôes, "basements", reparos e atendimento de emer- 
gência. Marco Nogueira: 416-919-3154. 8V30043 

LAV AMOS CARPETES: sofas, cadeiras, tapetes em 
residências, etc. Carpetes secas entre 5 horas. 18 anos de 
experiência. Trabalho garantido. Entre em contacte com 
Leonel: 416-588-6745. 34U090401 

Especializados em Trabalhos de Madeira 
Acabamentos de carpintaria, forrar escadas, ou fazer 
novas, corrimôes, châo em madeira, varandas em madei- 
ra e renovaçôes interiores. Para mais informaçôes 
contactar 416-825-3877 ou 416-534-6069. 120090402 

TRABALHOS DE ELECTRICIDADE 
Em residências/casas e industrial/comercial. 

Contactar 416-930-8670. 8vo7056 

EXPLICAÇOES 
De Inglês, Francês, Espanhol e Português, dadas por 
pessoa corn diploma de linguas da Universidade de To- 
ronto. Contactar 416-832-5864. 2x040620 

National Beauty 
Salon Unisex 

Temos uma équipa profissional para vos servir 

- Técnicas de estética, 
- Serviço de maquilhagem profissional para noivas, 
- Manicura, pedicura e tratamentos corn cera. 
- Tratamentos de Spa e massagens. 
- Tratamentos facials com os melhores produtos intema- 
cionais. 
- Demonstraçôes gratuitas dos tratamentos facials. 

Temos ainda cabeleireira portuguesa para certes de cabe- 
lo a homens e senhoras, permanentes, pintura e madeixas 
e técnicas das unhas. Para marcaçôes, contactar através 
do telefone 416-603-7934. 1X110661 

MENINAS BONITAS 
Românticas e sensuais, estào disponiveis 

para os servir. Para mais informaçôes 
contactar 416-658-0038. 8U230487 

MASSAGENS 
Feitas por raparigas cubanas e espanholas, corn 

19 a 22 anos. Esta aberto 24 horas por dia. 
Contactar 416-614-0629. 4W2io5 

MASSAGENS COMPLETAS 
Corn exôticas e sensuais brasileira, portuguesa, italiana 

e espanhola. Meninas disponiveis a mostrar 
os sens serviços. Para mais informaçôes, eontactar 

416-787-3099. 2x040625 

MASSAGENS FEITAS POR RAPARIGAS 
Novas, bêlas e europeias em quartos limpos e c/ 

chuveiro, apenas $35.00 p/35 minutos. Visite o Olivia 
Spa, no 1600 Bloor Street West (East of Keele Street). 

Contactar 416-538-4500. 1x11066' 

VENDE-SE (DivERSOS) 
VENDE-SE môvel de sala em 3 peças, mesa com 4 
cadeiras em madeira de carvalho e môveis de criança. 
Tudo em bom estado. Para mais informaçôes, contactar 
416-783-3859 ou 416-450-2934. 2x040622 

VENDE-SE urgente, Nissan Pathfinder de 1992, com- 
plete com 4 portas, de mudanças e cor prêta. Preço: 
$3,500.00. Contactar Fred: 416-652-9072. ixiio67o 

VENDE-SE Dodge Colt - ES de 1994, corn 91,000 
quilômetros em boas condiçôes. Como esta por $2,000.00. 
Contactar 416-653-4063. ixiio67i 

VENDE-SE (iMOBiLiÀRiO) 

ROGERS/DUFFERIN: "Bungalow" corn estacion. p/ 
10 carros, electrodomésticos incluidos e mais, final. 
Vende-se p/$387,000.00. Tel.: 416-653-6557. 8V070571 

VIDENTES/ASTROLOGAS 

MOTHER SUPERIOR 
Psychic, Tarot Card, Palm Peader & Advisor. 

Most problems solved in 24 hours! 

Problems Solving: Love, broken heart, 
depression, weight loss, insecurity, business, uS 
drug, alcohol, marriage, divorce, bad luck, 

addictions, career, self esteem, 
agoraphobia, skin problems, unnatural 

J conditions. Call today, guaranteed solutions 
tomorrow 416-935-1164 (Bloor and Spadina 
area in Toronto). 4w2io549 

Sr^ Julia 
Vidente Espiritual, ajuda a resolver todo ofcJBI 
tipo de problema como no amor, casamento, 

familiar, saùde e de alcool. Especialista em: 
* Leitura da palma da mao * Leitura das Cartas 

* Diz o Futuro. Terâ resultados imediatos e 
garantidos. 1“ pergunta dada pelo tclefone. 

Apenas $10.00 
Com 2 locals: Richmond Hill e 
Etobicoke. Tel.: 416-259-8095 

 * (Falamos Português) 4xo406 

Se a sua companhia organiza VIAGENS e 
EXCURSÔES, faça saber aos sens clientes. 
Coloque aqui o seu anùncio telefonando para 
416-538-1788 ou envie a informaçào para o 
fax 416-538-7953 ou E-mail: sol@solnet.com 
- SOL CLASSIFICADOS. 

SERV. PROFISSIONAIS (MASSAGENS) 

DOGE ^^LYCHEE” 
Senhoras delicadas e amorosas fazem massagens em 
privado. Visite: 1201-A St. Clair Ave. West (perto 

da Dufferin). Tel.: 416-270-9664. 240020113 

SENHORA MARTINA 
Palm and card reader, helps in ail 
problems, such as: Love, work, 

business and I remove all 
types of evil and 
negativity. My work is guaranteed. 
Visit Warden Avenue in Scarborough. 

^ For more details, call 416-751-1053 
or 416-823-3772. 4x1,067: 

//I^ 

Tudo isto e muito mais nos Classificados Sol! Para 
colocar o seu anùncio, telefone para 416-538-1788. 

62 Nassau Street, Toronto 416 596-1566 
I Fax: 416 596-6438 

<0 

iliCO Estaçâo de Râdio 
em FM 

através do cabo de TV. 

Rogers Cable nas frequencies 
FM 90.7 e FM 08.3 

Quer ter a estaçâo Asas do Atlântico 
24 horas por dia em Ungua portuguesa 

em sua casa? 
Telefone à sua companhia 

de Cabo TV. 

A estaçâo de Radio Portuguesa 
corn mais Noticias, Desportos, etc...! 
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Estamos localizados por cima do Restaurante 

HOME LIFE 

HomeLife/Galleria 
Realty Inc.-Realtor-Member 

1245 Dupont St., Mezzanine 
(Galleria Mall) 

www.homelifegalleria. com 
Aspecto interior do novo escritorio 

Escritorio N** 1 da Homelife 

no Canada 
categoria 16 a 25 agentes -1998/1999/2000/2001 

categoria de 26 a 34 agentes - 2002/2003 
(416) 535-8000 

N** 1 Homelife Office 

in Canada 
16 to 25 agent category -1998/1999/2000/2001 

26 to 34 agent category - 2002/2003 

Compra e Venda de Propriedades é Connosco. 

Ricardo da Silva 
Rep. de Vendes 

Filipe Ferreira 
Rep. de Vendes 

Jorge M. Oliveira 
Rep. de Vendes 

Antonio (Tony) Medeiros 
Rep. de Vendes 

1- BLOOR/DIXIE - Condominio bem localizado. Facil 

aœsso ao métro e QEW/401. Tern 3 quartos de cama, 
sala de ester e jantar. Unidade no ultimo piso corn vista 

panorâmica.. Contacte Sérgio da Silva 416 535-8000. 

6- DUFFERIN/ROGERS - Casa despegada, 2 andares, 

corn 3 quartos, 3 casas de banho, 2 cozinhas, garagem 

em blocos c/via de accesso, cave acabada corn entrada 

separada. Interior completamente renovado. Ricardo 

11-CALEDONIA/ROGERS: $249,000.00 - Lote de 18 x 

110. Casa despegada c/2 cozinhas e 2 casas de banho. 
Estacionamento p/2 carros.ldeal para compradores pela 

1“ vez. Compre c/0% entrada (sujeito a condiçôes). F.F. 

16- BLACK CREEK/WESTON: $349,900.00 - Undo 
Bungalow, corn 3 quartos de cama, cave acabada corn 

cozinha sala e quarto de banho. Grande lote 35 x 120 

pés. Driveway privado e garagem dupla. Jorge Oliveira 

21- MISSISSAUGA: $229,900.00 

Casa em excelentes condiçôes, corn 3 quartos de 

cama, cave acabada, driveway privado. Compre sem 

nada de entrada. Tony Medeiros 416 535-8000 

25- CALEDONIA/ROGERS 

Toda renovada, com 5+4 divisées, 3+1 quartos de 

cama, 2 casas de banho e garagem dupla. $274,900.00 

Telefone para ver. Tony Medeiros: 416 535-8000 

Sérgio da Silva 
Rep. de Vendes: 416 893-7842 

22- ROGERS/SILVERTHORN: $269,000.00 

Casa completamente renovada, corn 5+3 divisôes, 2 

casas de banho, 2+1 quartos de cama, apartamento 

separado na cave, quintal grande. Perto de tudo. Tony 

jvcaba**® 
de 

3- ST. CLAIR & KEELE: $299,900.00 - Casa grande 

corn 4 quartos de cama, 2 cozinhas e garagem para 2 

carros. Cave acabada corn apartamento privado. Ligue 
para Sérgio da Silva: 416 535-8000. 

Quer vender 
a sua casa? 

Agora é a altura ideal! 
Chame Ricardo da Silva 

para uma avaliaçâo gratis 
416 535-8000 

13- DUFFERIN/ST. CLAIR: $309,000.00 - Casa em 

tijolo em excelentes condiçôes. 2 coz., 2 c. de banho, 

garagem dupla em blocos c/via acesso. 2° andar todo 

renovado, soalhos de madeira e cerâmica, deck. F.F. 

18- DANFORTH/MAIN: $189,900.00 - Casa para 

renovar, corn soalhos em madeira, 3 quartos de cama e 

cozinha grande. Para mais informaçôes, contacte Jorge 
Oliveira: 416 535-8000 

23- DUFFERIN/DUPONT 

Perto da Galleria Mail. Casa toda renovada corn 6 

divisôes, 3 quartos de cama, 2 casas de banho e 

garagem. $259,900.00. Tony Medeiros: 416 535-8000 

5-WESTON RD. & BLACK CREEK: $319,000.00 - 

Bungalow despegado de um lado, c/driveway privado e 

espaço p/5 carros e garagem. 3 quartos de cama, sala 

de ester e jantar e cozinha. Cave c/2 quartos e sala. 

15- BLOOR & DUFFERIN (Margueretta): 

Casa em tijolo em area excelente. 2 coz. corn armàrios 

novos, 2 c. de banho, màq, de aquecimento e ar cond. 

deste ano. Compre c/0% entrada (sujeito a condiçôes) 

20- DUFFERIN & ROGERS: $299,900.00 - Casa 

despegada, 3 apartamentos, janelas térmicas, telhado 

novo. Garagem dupla em blocos. Para mais 

informaçôes, contacte Jorge Oliveira: 416 535-8000. 

2- DUFFERIN/GLENCAIRN - Bungalow separado, corn 

3 quartos de cama, cave corn um apartamento, 
garagem e driveway privado. Telefone para mais 

informaçôes, Sérgio da Siiva: 416 535-8000. 

'- DUFFERIN/ST. CLAIR: $314,900.00 - Casa despe- 

lada, 3 apartamentos possiveis, via de acesso a gara- 
lem de 2 carros, 3 c. de banho, 3 quartos, 3 coz. Um 

ixcelente investimento. Ricardo da Silva: 416 535-8000 

12- HWY 89/25 - 98 Acres. A propriedade tem uma casa 

de 2 andares e celeiro. Fica a 17 kms de Sherboume. 

Excelente oportunidade para investimento, agricultura, 

ou criaçâo de animais. Filipe Ferreira: 416 535-8000 

17- RUTHERFORD/WESTON.:$469,900.00 - Casa 

nova corn 4 quartos de cama, 4 casas de banho, 
soalhos em madeira e garagem dupla.. Para mais 

informaçôes, contacte Jorge Oliveira: 416 535-8000. 

4- WESTON RD. & LAMBTON: $239,900.00 - Undo 

bungalow corn 2 quartos de cama. Garagem corn 

driveway privado. Uma pechincha na cidade. Para mais 

informaçôes, contacte Sérgio da Silva: 416 535-8000. 

9- DUNDAS/SCARLET - Casa semi-despegada, de 2 
andares, lote de 44 x 107 pés. Tem 3 quartos, 3 casas 

de banho, cave acabada, driveway privado c/garagem 

p/1 carro. Impecévellll Ricardo da Silva: 416-535-8000 

14- DUFFERIN & ROGERS - Lote de 31 x 230 pés. 

Bungalow em tijolo corn 2 cozinhas e 2 casas de banho 

modemas. Apartamento na cave. Lareira e driveway 

privado. Lote enorme. Excelente oportunidade.. F.F. 

19- SCARLEH & EGLINTON: $169,900.00 - Aparta- 

mento condominio renovado, corn 3 quartos de cama, 2 

salas, 2 casas de banho, lavandaria, electrodomésticos 

incluidos. Contacte Jorge Oliveira: 416 535-8000 

24- CASA DESPEGADA 

Lote de 25 x 138. Soalhos em madeira, cozinha nova e 

muito mais. Apenas $289,000.00. Para mais 

informaçôes, contacte Tony Medeiros: 416 535-8000 

10- EGLINTON/ROGERS/KEELE - $399.900.00. Lote: 

19.50 X140 pés. Excelente para viver e ter rendimento. 

Cerca de 2730 pés'. 9 + 2 divisôes, 6 quartos, 2 coz., 2 

salas, sala de entretenimento, 2 lareiras e 5 saidas. R.S 
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Visite-nos no nosso escritôrio, ou.. 

HOME LIFE 

HomeLife/Galleria 
Realty Inc.-Realtor-Member 

1245 Dupont St., Mezzanine 
(Galleria Mall) 

www, homelife^alleria. com 
.. visite-nos no nosso Quiosque 

Escritorio N** 1 da Homelife 

no Canada 
categoria 16 a 25 agentes -1998/1999/2000/2001 

categoria de 26 a 34 agentes - 2002/2003 535-8000 
N° 1 Homelife Office 

in Canada 
16 te 25 agent category -1998/1999/2000/2001 

26 to 34 agent category - 2002/2003 

Compra e Venda de Propriedades é Connosco. 

37- LANSDOWNBWALLACE: $319,900.00 -Excelente 

prédio despegado, ôpSmo para varies tipos de négocié, 

igreja, restaurante, loja, apartamentos, etc.. Serve pre- 

sentemente corne Clube Social. 3 pisos, tudo acabado. 

38- EGLINTON/CALEDONIA: $379,900.00 - Casa 

semi-despegada, um sonho. Corne nova, corn 2 eoz- 

inhas, 2 quartos de banho, cave acabada corn entrada 

separada, driveway privado e garagem. Norberto Silva 

39- ST. CLAIR/CALEDONIA: $279,900.00;- Excelente 

oportunidade para investimento corn loja e 2 aparta- 
mentos, garagem e estacionamento para 3 carres. 

Contacte Norberto Silva: 416-535-8000 

40- EGLINTON/ALLEN RD.: $399,900.00 - Casa semi- 

despegada em tijolo, toda renovada, num enorme lole 
corn trente e trazeira para duas mas diferentes. Drive- 

way privado Contacte Norberto Silva: 416 535-8000 

NOVA NO 
MERCADO! 

Isabel Rasteiro 
Rep. de Vendes: 416 520-4035 

Manny Andrade 
Rep. de Vendes 

Norberto (Bert) Silva 
Rep. de Vendes 

Marta Gonçalves 
Rep. de Vendes 

Lùcio Ramos 
Rep. de Vendes 

26- DOVERCOURT/BLOOR: $319,900.00 - Casa de 

muito rendimento corn 3 apartamentos indep. Garagem 

dupla alugada p/ $200, cave p/$750,1° andar p/$1000, 

2” andar p/$950. Prbxima de tudo. Isabel Rasteiro 

31- DUFFERIN/S. da DUNDAS - Casa grande de 3 

pisos, c/3 grandes coz., 2 c. de banho, 3 entr. indepen- 

dentes, quartos grandes, cave acabada, quadro eléc- 

trico novo, Veja fotos em www.mannyandrade.com. 

36-KEELE/EGLINTON: $289,900.00 - Casa corn 3 
quartos de cama, 2 quartos de banho, cave cl possibili- 

dade de fazer apartamento. Driveway privado num lote 

de 45 pés de trente.. Norberto Silva: 416-535-8000 

41- ROGERS/WESTON: - Lote 30 x 120 

pés Undo bungalow actualizado, corn soalhos em 

madeira, portas interiores, arcond. central. Para mais 

intonmaçôes, contacte Marta Gonçalves: 416 535-8000 

27- ST. CLAIR/CALEDONIA - Casa despegada corn 

soalhos em madeira. 3 quartos, 3 casas de banho, coz. 

enorme renovada, armàrios novos e azulejos de cerâ- 
mica. Garagem p/2 carros, saida directa da cave. Isabel 

28- MISSISSAUGA; $309,900.00 - Casa despegada 

c/lote 29.99X 104.99 pés.Driveway privado c/garagem. 3 

quartos de cama, châo em madeira, coz., 2 casas de 

banho, sala de estar e jantar, cave acabada, ar cond. 

29- JANE/TRETHEWEY - Casa corn 3 anos, tem cave 

acabada, driveway privado, 3 quartos de cama, 3 casas 
de banho, ar cond. central, vedaçâo, saida da sala para 

deck grande. Contacte Isabel Rasteiro: 416 535-8000. 

Quer corn prar casa 
e nâo tem dinheiro 

para a entrada? 
Chame 

Isabel Rasteiro: 
416-535-8000 

32- CASA PALACIAL em Mississauga. Despegada, 4 

quartos grandes, 2 c/casas de banho ensuite, sala de 

convivio c/lareira, salas de jantar e de estar, jardim e 

quintal, lago p/peixes e cascata, garagem dupla. 

34- $209,900.00...À VENDA PELO BANCO - Dulterin/ 

Rogers. 2 quartos, em boas condiçSes, pronta a habitar. 

Cave parcialmente acabada c/entr, independente, deck 

novo, perto de tudo. Visite www.mannyandrade.com 

35- VENDA POR HERANÇA: $239,900.00 - Bungalow 

despegado corn 2 quartos, lote 25 x 100, cave parcial- 
mente acabada, méq. de aquecimento e janelas novas, 

driveway privado e garagem. www.mannyandrade.com. 

42- OAKWOOD/ROGERS: $254,900.00 - Casa despe- 

gada, corn driveway privado para 2 carros, 2 quartos, 2 

casas de banho, entrada independente para a cave, ar 

cond. central, soalhos em madeira e muito mais. Marta 

44- UWRENCE/JANE: LOTE 42 x 100 PÉS - 

Bungalow renovado, corn 3 + 1 quartos, 2 c. de banho, 

cave acabada corn apartamento corn entrada indepen- 

dente, lareira e ar cond. centrai. Driveway privado. M.G. 

48- OAKWOOD/ROGERS (50 Holland Park Ave.) - 

Toda renovada desde 1995.3 quartos de cama, 2 c, de 

banho modemas, aquec. e ar cond, modemo, adega e 

varanda nova, cave acabada, driveway privario. Lùcio 

49- 285 LANSDOWNE (a Sul da Dundas) - Renovada 
no interior e exterior. 3 quartos de cama, 2 casas de 
banho (1 nova), 2 coz. modemas, cave acabada corn 

apartamento. Janelas novas, estacionamento p/1 carro. 

50- SILVERTHORN & ROGERS - Perto de transportes,. 

2 casas novas, prontas em Setembro. Têm 3 quartos de 

cama, 2 casas rie banho, soalhos em madeira e cerâmi- 
ca, cave acabada corn ent. sep., ar cond. Lùcio Ramos 

46- DUFFERIN/N. EGLINTON (493 Hopewell Avenue) 
Em boas condiçôes, perto de transportes. Ideal para 2 

familias, cave acabada cl apart., 2 cozinhas, 2 casas de 

banho. 2+2 quartos. Muito limpa. Lùcio Ramos 

33-PERTH/WALLACE - Casa grande de 3 andares, 
c/eozinha espaçosa, 2 casas de banho, entrada inde- 

pendente p/cave acabada, 5 quartos, garagem. Optima 

p^iver e alugar. Dà p/2 familias. Manny/Vidrade 

43- SANDALWOOD/FERNFOREST (BRAMPTON) - 

Despegada, corn 4 quartos, 3 casas de banho, soalhos 
em madeira e cerâmica, 5 electrodmésticos Contacte 

Marta Gonçalves; 416 535-8000 para mais informaçôes. 

45- OAKWOOD/ROGERS $269,900.00 - Excelente 

oportunidade! Semi-despegada, corn 3 cozinhas, 3 
casas de banho, 2 parques de estacionamento, ar cond. 

central. Contacte Marta Gonçalves: 416 535-8000 

47- 505 CALEDONIA RD. (a Sul da Eglinton) - Exce- 

lentes condiçôes e limpa. 1 quarto, 2 salas, 2 cozinhas 

em carvalho, 2 c, de banho modemas, cave acabada e 

ampla c/fogâo a lenha, ar cond., drive priv. (6 cartos).,. 
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