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Pioneiros homenageados por Ministres, 
famiiiares... e mais de 700 pessoasü! 

SANTOS 

The Portuguese Post 

Numa manifestaçào de solidariedade, 
homenagem e agradecimento, mais de 
700 pessoas acorreram, anteontem, ao 
fim da tarde, ao Mississauga 
Convention Centre onde mais de meia 
centena de pioneiros ou seus descen- 
dentes directes, receberam das maos de 
patrocinadores e convidados especiais, 
assim como do Executivo do Comité 
Coordenador das Comemorçôes dos 50 
Anos da Comunidade Portuguesa no 
Canada, a medalha comemorativa man- 
dada graciosamente cunhar pelo 
Montepio Geral. 
A cerimonia, revestida de grande dig- 
nidade, decorreu num salâo enquadrado 
pelas cores vibrantes dos trajos enver- 
gados pelos représentantes do Amor da 
Pâtria Community Centre, Arco-Iris, 
Asas do Atlântico, Casa da Madeira, 
Casa das Beiras, Casa do Alentejo, 

Centro Cultural Português de 
Mississauga, Futebol Clube do Porto, 
Grupo Folclorico da Escola do 
Transmontano, Oshawa Portuguese 
Club, Portuguese Canadian Democratic 
Community Centre, Rancho Folclorico 
da Nazaré, Sport Club Angrense of 
Toronto e Vasco da Gama Cultural 
Centre of Brampton, numa manifes- 

taçào de portuguesismo que muito 
impressionou todos quantos se encon- 
travam na sala, mormente os Ministros 
da Imigraçâo do Canadâ, Dennis 
Coderre; o dos Négociés Estrangeiros 
de Portugal, Dr. Antonio Martins da 
Cruz; o da Cidadania e Assuntos dos 
Idosos do Ontario, Carlos De Faria, a 
"Mayor" de Mississauga, Hazel 

McCallion e o Embaixador de Portugal 
em Otava, Dr. José Luiz Gomes e o 
Consul-Geral de Portugal em Toronto, 
Joao Perestrello, entre muitos outros 
politicos provinciais e fédérais, can- 
didates à presidência da Câmara 
Municipal de Toronto, e as prôximas 
eleiçôes provinciais. 
A comemoraçào mais importante deste 
ano, aquela em que se celebrou a data 
exacta da chegada dos primeiros contin- 
gentes de imigraçâo oficial portuguesa 
para o Canadâ, nào podia ter tide mais 
sucesso. O Comité organizador viu 
excedidas todas as suas expectativas e 
os seus membres estavam visivelmente 
satisfeitos, ainda que modestamente 
moderados na expressao dos seus senti- 
mentos. A nés, que tudo testemunhâ- 
mos de perte, apetece-nos gritar: - 
Calem-se de vez os Velhos do Restelo. 
Ou entào, que façam melhor! Todos 
sairiamos mais enriquecidos se assim 
acontecesse. 

Ver paginas 2 a 5 e 15 a 16 

Epidemia de SRA controtada no Canada 
SRA do Ministério chinés 
da Saùde. A despeito do 
nùmero de casos no campo 
corresponder apenas a seis 
por cento do total de pes- 
soas infectadas no pais, 
desde 1 de Maio este 
nùmero tem vindo a subir", 
afirmou Xu Dezhong. 
A principal atençào dos 
investigadores vai para as 
provincias de Hebei e 
Shanxi, o terceiro local do 
pais com mais casos da 
doença. Até segunda-feira, 
Hebei eontava corn 191 
casos e Shanxi com 431. Na 
China foram registados até 
ao momento 5141 casos e 
267 mortes por pneumonia 
atipica. 

O advogado brasileiro de Fàtima Felgueiras 
"esta muito mal infonnado": Jorge Sampaîo 
Lusa 

O Présidente da Repùblica lamentou as 
declaraçôes de Paulo Ramalho. O advo- 
gado de Fâtima Felgueiras disse que a 
justiça portuguesa ainda vive corn uma 
"herança salazarista". 
O Présidente da Repùblica, Jorge 
Sampaio, garante que o advogado 
brasileiro de defesa de Fâtima 
Felgueiras "estâ muito mal informado 
sobre o sistema judicial português". 
Referindo-se às criticas lançadas por 
Paulo Ramalho, o chefe de Estado por- 
tuguês afirmou que "como o Brasil é 
um pais livre, ele pode falar do sistema 
judicial de outros paises da forma que 

RTP/Lusa 

A Organizaçào Mundial de 
Saùde (OMS) anunciou que 
a Sindroma Respiratôria 
Aguda (SRA) jâ nào estâ a 
alastrar-se no Canadâ. O 
pais sai, assim, da lista dos 
paises desaeonselhados pela 
OMS. Na China, o nùmero 
de casos detectados na quar- 
ta-feira é, pelo quinte dia 
consecutivo, inferior a cem. 

A China anunciou, ontem, a 
detecçào de 55 novos casos 
e a morte de cinco pessoas, 
vitimas de pneumonia atipi- 
ca. As cinco vitimas mortais 
viviam todas em Pequim. 
Conquanto as perspectivas 
serem "animadoras", o 
nùmero de casos nas zonas 
rurais do pais estâ aumentar, 
alerta um investigador do 
Grupo Naeional de 
Prevençào e Tratamento da 

quiser". 
Terça-feira à noite, o causidico 
brasileiro acusou a Justiça portuguesa 
de "anacrônica", o que révéla, na sua 
opiniào, ser uma "herança salazarista" 
da quai ainda nào se libertaram. 

Halifax 

Pioneiros enriquecem 
Museu do Pier 21 
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Pioneiros homenageados por Ministros, 
familiares... e mais de 700 pessoasü! 

SANTOS 

The Post 

Continuaçâo da Pagina Um 

As apreensoes eram 
grandes no seio dos 
responsaveis pela organi- 
zaçào do evento. E tin- 
ham toda a razao para tal. 
O ministro português dos 
Negôcios estrangeiros, 
um dos convidados prin- 
cipals, tinha de partir 
cedo para o aeroporto a 
fim de regressar a Lisboa. 
O que obrigou a alterar o 
programa à ùltima hora. 
A cerimonia da inaugu- 
raçào de um pequeno 
jardim, junto ao antigo 
edificio do First 
Portuguese, na College e 
Crawford, marcado para 
as 17h00, seguido de um 
Porto de Honra, a que o 
Ministro era o convidado 
principal, causava 
calafrios à organizaçâo. É 
que muitas daquelas pes- 
soas, incluindo-se a si 

prôprios, teriam de 
enfrentar a "hora de 
ponta" entre o centro de 
Toronto e a Derry Road, 
em Mississauga, coisa 
que nào é petisco, espe- 
cialmente corn a eminên- 
cia de uma chuvada e a 
sempre probabilidade de 
engarrafamentos ou 
desastres. E como a 
experiència nos diz que 
S. Pedro nào é Portuga... 

Felizmente, tudo correu 
muito bem. A 
Omnivision conseguiu 
cobrir toda a cerimônia 
em directe, desde o 
momento em que Martins 
da Cruz e José Cesârio 
terminaram a visita ao 
Museu do Imigrante no 
quarto andar do prédio, e 
o Manuel da Silva, 
anfitriào da tarde, bem 
coadjuvado pela 

Martins da Cruz, Denis Coderre e Clara Santos 

Bemardette Gouveia - 
que corn o José Mario 
Coelho é a outra metade 
fundadora do Museu-, 
conseguiu fazer com que 
nâo se verificassem 
demoras. E como as 
coisas na estrada cor- 
reram bem, os nervos 
passaram a exercer-se 
noutras âreas. É que 
todos os olhos estavam 
sobre o Comité, por 

causa das contumazes 
"coisinhas" de que se 
falarâ quando tudo isto 
tiver passade, que até 
agora tudo tem andado de 
vente em pôpa. 
Ao chegarmos a 
Mississauga, tudo estava 
em ordem e as pessoas 
chegavam aos grupos e - 
milagre dos milagres! - a 
horas! Pontuais como nào 
nos lembramos. A enchar 

a sala onde os acepipes e 
os vinhos e as bebidas 
eram oferecidos gra- 
ciosamente a culminar a 
entrada livre e o convite 
informai permitindo que 
sô nâo fosse quem nào 
quisesse ou nào pudesse. 
Um risco enorme quando 
as coisas se dào em recin- 
to fechado e hâ que obe- 
decer às leis e aos limites 
impostos pelos édites 

Ver pâgina 3 
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Parkette 

Dos Pioneiros 

Portugueses 

Martins da Cruz e Joe Pantalone inauguram a parkette dos Pioneiros Portugueses 

Continuaçâo da pagina 2 

municipais e todas as outras leis que 
regem a segurança de cada um. 
Uma vez que as pressôes haviam sido 
constantes para acomodar a comitiva 
oficial portuguesa, podia acontecer que 
nâo estivesse muita gente quando 
Martins da Cruz fosse chamado a dis- 
cursar... Mas nâo. Estava tudo pronto, o 
sessao iniciou-se a tal meia-hora mais 
cedo, o Ministro teve o seu banho de 
multidào, falou bem e claro, foi gra- 
cioso e diplomatico, "botou boa figura", 
representou bem Portugal e quando foi 
embora havia deixado boa impressao. 
Uma impressao que nâo soou a coisa 
forçada. A presidir, quedou-se, até 
mesmo ao fim, Denis Coderre, um min- 
istro federal jovem, afavel e simpa- 
tiquissimo, isento daquelas xenofobias 
disfarçadas que por vezes se notam nos 
politicos da francofonia do Quebeque. 
Conversou com toda a gente, falou 

muitissimo bem, mostrou uma satis- 
façâo genuina quando anunciou a sua 
prôxima visita a Portugal para com o 
seu homologo, ali presente, assinar um 
protocole a facilitar a vinda de mâo-de- 
obra especializada de Portugal, que 
possa ajudar a veneer o desafio que ao 
Canada se apresenta para iniciar um 
novo circule de desenvolvimento no 
campo da construçâo civil e outros de 
tecnologia mais apurada. Um prazer tê- 
lo connosco. 

A raison d'être da cerintonia 

Os leitores compreendem por certo. O 
escriba tern de enquadrar a reportagem 
no ambiente que a ri^deou. Agora, é pre- 
cise falar da razâo de ser desta cerimô- 
nia, ou seja, os Pioneiros. Aqueles a 
quern todos se referiram carinhosa e 
respeitosamente nos seus discursos mas 

que, com o devido respeito, encontrou 
nas palavras proferidas pela présidente 
do Comité Coordenador, Clara 
Fonseca-Santos, um eco mais profiindo, 
quase a tocar as raias de um 'pessoalis- 
mo neste case perdoavel, quando tprmi- 
nou com a frase "Hâ vinte e cinco anos, 
quase ainda menina, tive a felicidade de 
fazer parte do comité que celebrou as 

vossas bodas de prata. Hoje, mulher e 
mâe, nâo encontre senâo uma expressâo 
para vos agradecer os indeléveis 
mementos de alegria que me haveis 
permitido viver nesse e neste Comité 
dos 50 Anos: muito e muito obrigada, 
também em nome dos meus compan- 
heiros da organizaçâo." 
Era dificil prever o nùmero de pioneiros 

Ver pagina 4 

Parah éns à Comuni 

Portuguesa! ! 

Corn o aniversârio oficial 

Ja ComuniJaJe Portuguesa 

no Canada, a 13 de Maio, 2003, 

é uma oportunidade ùnica para 

ceJehrar e um excelente momento 

para reflectir. 

É o aniversârio de uma comunidade que durante 50 anos 

demonstrou uma enorme capacidade de integraçâo e um 

vaJioso contrihuto para o desenvolvimento deste pais, hoje 

reconîtecido por todos. 

Estou certo de que este sucesso sera ainda maior daqui a 
50 anos. 

Os Meus Parahéns! 

Rosario Marckese^ MPP 

Trinity - Svadina 
Ontario ' 
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e descendentes présentés. 
Houve surpresas até, 
como a presença de 
Phillis Silver Cavalini, 
uma das filhas de um dos 
primeiros, vinda da Terra 
Nova, onde o pai, de 
apelido Silva, chegou por 
volta de 1915 e constituiu 
familia, depois de uma 
travessia, aos 14 ou 15 
anos de idade, como pas- 
sageiro clandestino! A 
outra foi a da vinda até 
Mississauga da Juiza do 
Supremo Tribunal do 
Ontario, Dra. Maria 
Linhares de Sousa, que 
desceu do cadeirao do 
Tribunal a que preside. 

em Otava, para vir 
humildemente receber 
em nome de seu pai, pio- 
neiro jâ falecido, a 
medalha a que lidima- 
mente tern todo o direito. 
Coisas bonitas que acon- 
tecem à margem dos pro- 
gramas. Um outro, talvez 
o derradeiro, foi a entre- 
ga, jâ fora do palco, da 
medalha à cunhada de um 
pioneiro desparecido, o 
saudoso Juvenal de 
Freitas. A D. Encamaçâo 
Pinto recebeu das maos 
da sua amiga de 1978, a 
Clara, a medalha que no 
sabado entregarâ a sua 
irmà, Agostinha. A hon- 

raria que o seu marido 
teria adorado receber. 

O programa, em si, 
foi simples e bem 

ritmado 

Para variar, e dar a 
chance aos novos, o tra- 
balhao da apresentaçào 
coube a Natasha Dos 
Santos, desta feita em 
Português, e ao jovem 
professor de Historia e 
Geografia, Tony Mendes, 
em Inglês. Interpretados 
que foram os hinos do 
Canada (por Sara 
pacheco) e do Canada (na 
voz da Isabel Sinde), pro- 

Reconhecimento a Avelino Fonseca 

cedeu-se ao momento dos 
discursos por parte dos 
Ministros Denis Coderre 
e Antonio Martins da 
Cruz. Enquanto este ulti- 
mo foi acompanhado à 
porta, para se dirigir ao 
aeroporto, passou-se o 
excelente documentario 
"The Stowaway", narran- 
do a vida de uma familia 
da Terra Nova, cujo pai, 
foi um passageiro clan- 
destino que desembarcou 
no Canada no primeiro 
quartel do século passa- 
do. 
A azougada e imensa- 
mente popular Hazef 
McCallion, fez entao a 

sua intervençào, com os 
improvisos do costume, a 
demosntrar tanta famil- 
iaridade com os sens 
"queridos portugueses de 
Mississauga" que até fez 
estoirar a risota ao afir- 
mar serem estes tâo 
asseados que têm cozin- 
has impecâveis nos 
andares térreos das suas 
casas, optando por corner 
e cozinhar nas que impro- 
visam nas caves!!! 
Clara Fonseca-Santos foi 
a oradora seguinte, 
referindo que "jâ tudo foi 
dito nestes primeiros seis 
meses de celebraçôes e 
nào queremos ceder à 

tentaçâo de nos repetir- 
mos. Por isso, vamos 
fazer corn que as palavras 
sejam parcas e as demon- 
straçôes de amizade 
abundantes. Estar con- 
vosco debaixo do mesmo 
tecto, comungar o pào e o 
vinho, deixar nas vossas 
màos de trabalho uma 
pequena lembrança a per- 
petuar a aventura, juntar 
o nosso ao vosso peito 
num abraço de incomen- 
surâvel gratidào, sào o 
importante", palavras que 
encontraram eco no 
pùblico présente a avaliar 
pelos aplausos corn que 
foram recebidas. 

Ver pâgina 5 

Clara Fonseca-Santos homenageando os Pioneiros 

C.R AUTO COLLISION 
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Carlos De Faria, Ministro 
da Cidadania do Ontario, 
o primeiro luso-canadi- 
ano a chegar a tal cargo, 
aprovou o incentivo â que 
Martins da Cruz jâ se 
havia referido, no sentido 
de incentivar mais e mais 
luso-canadianos a con- 
correrem a cargos politi- 
cos, a todos os niveis de 
governaçào, sem quai- 
quer receios de pôr em 
causa a sua origem por- 
tuguesa. 
Nao estando incluido no 
programa, mas ainda na 
sala, foi chamado a falar 
o Embaixador de 
Portugal em Otava. Coisa 
que jâ nâo nos causa 
estranheza pois este 
diplomâtico tem ideias 
muito idiossincrâticas em 
relaçào às regras protoco- 
lares. É que Martins da 
Cruz é o seu chefe e, 
falando ele, jâ nào se jus- 
tifïca que fale quem lhe 
estâ abaixo na hierarquia 
ministerial. Tal como 
aconteceu a José Cesârio 
que, nesta deslocaçào em 
companhia do ministro, 
entrou mudo e saiu cala- 
do, como é de esperar. 
Fosse o filme ao con- 
trârio e eu gostaria de ver 
0 que 0 senhor embaixa- 
dor faria... 
Orador final da noite, 
muito simples, muito cor- 
recto, muito consciente 
da hora e do palavreado 
do seu antecessor, o rep- 
résentante do Govemo 

regional dos Açores, 
Prof. Âlamo Menezes, foi 
breve e conciso, respeita- 
dor e respeitado, orgul- 
hoso de estar corn os sens 
e de os ver homenagea- 
dos a preceito. O pouco 
que disse foi acertado, 
felicitando os pioneiros, a 
organizaçào e sendo o 

digno représentante da 
Regiào Autônoma que 
mais filhos tem nesta que 
considerou "a maior ilha 
do arquipélago". 

A apoteose final 

Teve o autor destas linhas 
a honra, sem temer con- 

flitos de interesse (que 
diacho, o seu j ornai foi 
um dos patrocinadores 
principais da noite e a 
ideia da medalha, tal 
como em 1978 partiu 
dele!), de 1er a descriçào 
da medalha cunhada para 
oferecer aos Pioneiros e 
ser vendida para angariar 

fundos para a cobertura 
das despesas da organiza- 
çâo que vai durar até 
Dezembro. Foram tor- 
nadas pùblicas as carac- 
teristicas técnicas da peça 
medalhistica e as 
biografias abreviadas do 
autor e do gravador que a 
produziram. Foi pena que 
s6 houvesse tempo para o 
fazer em português. Mas 
mesmo assim, pareceu 
ser um pouco longa a 
informaçâo prestada. Ou 
talvez fosse jâ uma con- 
sequência de tanto dis- 
curso... 

Seguiu-se a entrega ofi- 
cial da primeira medalha 
a Clara Fonseca-Santos 
das màos da Gerente do 
Escritôrio de Represen- 
taçâo do Montepio Gérai 
em Toronto, Gabriela 
Cavaco. 
Depuis, foi o momenta 
esperado de animaçào 
musical corn a subida ao 
palco da Luso Can-Tuna, 
j ovens que sào o enlevo 
de todos nos e foram far- 
tamente aplaudidos. 
Finalmente, o momento 
tào esperado. Cerca de 50 
homens - as mulheres 

Agradecimentos finals 

Ao serviço da Comunidade 
Portuguesa! 
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Très perguntas a Martins da Cruz 

Ministro dos Negocios Estrangeiros 
"justifica" o falhanço dos seus burocratas... 

VASCO OSWAUXJE 

Aconteceu em Halifax, à saida do almoço 
no Pier 21, sob o olhar atento do assessor 
de imprensa, Fernando Lima. Martins da 
Cruz - um velho conhecido nosso que 
noutra" vida" foi interlocutor dificil nas 
negociaçôes que antecederam a visita de 
Cavaco Silva, a Toronto, quando era 
assessor do entâo primeiro-ministro de 
Portugal -, mostrou a sua faceta 
diplomâtica, a demonstrar respeito pelas 
perguntas que, certamente, nâo esta 
habituado que Ihe façam frequentemente 
no seio das comunidades imigrantes, 
onde ainda existem muitos "jornalistas" 
perfeitamente "domesticados". Que nâo é 
o nosso caso, como os nossos leitores têm 
sobejo conhecimento... Foi assim: 

The Portuguese Post: - As suas 
impressôes sobre a cerimônia de hoje. 
Ficou surpreendido? 
Dr. Antonio Martins da Cruz: - Fiquei. 
Agradavelmente surpreendido porque 
achei que era perfeitamente simbôlico 
estar aqui neste local, neste cais onde 
começa a aventura portuguesa no Canada. 
E acho que os Portugueses devem sentir-se 
orgulhosos de terem contribuido para con- 
struir o progresso e a riqueza deste grande 
pais que tào bem os recebeu. Penso, alias, 
que é para mim um grande orgulho poder 
estar aqui em Halifax e começar aqui a 
minha visita oficial ao Canada. Irei agora 
para Otava, ter conversas corn o govemo 
canadiano e irei também ao Parlamento 
falar corn alguns membres do govemo, 
depois irei a Montreal, finalmente a 
Toronto. E também nesta altura em que hâ 
algum receio, na Europa e em Portugal, 
corn, o que se estarâ a passar no Canada em 
relaçào à pneumonia atipica, eu achei que 
era precise estar aqui para ter um geste de 
solidariedade para corn a comunidade por- 
tuguesa. À partida de Lisboa fui entrevis- 
tado por uma radio que me perguntou "que 
precauçôes é que o senhor vai tomar por 
causa da pneumonia atipica?" e eu disse- 
Ihes que seriam exactamente as mesmas 
que tomam os 400.000 portugueses que 
vivem em Toronto! 
TPP: - Senhor Ministro, sâo tào raras a 
oportunidades que aqui nos surgem para 
falar corn governantes portugueses que 
nâo posso deixar de lhe colocar uma 
questâo em termos das consequêneias do 
conflito do Iraque. Existe uma grande 

especulaçâo devido ao que é julgado ter 
sido um comportamento oportunistico e 
contra-corrente da opiniâo püblica e que 
o govemo vai agora tirar algum proveito 
na ajuda à reconstruçâo, tanto mais que 
existe uma tradiçâo de obras püblicas le- 
vadas a cabo por empresas portuguesas 
nos paises arabes, entre os quais o 
Iraque. Agradeço que comente esta per- 
cepçào... 
AMC: - Eu acho que nâo houve oportunis- 
mo nenhum. Nés colocâmo-nos exacta- 
mente no sitio onde podiamos defender os 
nossos interesses. Nos somos um pais 
europeu, mas também um pais atlântico. 
Nos somos aliados dos Estados Unidos e 
achâmos que deviamos participar num forte 
movimento intemacional que apoiou a coli- 
gaçâo militar que actuou no Iraque. Nos nâo 
estâvamos sozinhos. Dos 25 paises que 
agora compôem a Uniâo Europeia, 18 
estavam connosco. Quase que me apetece 
dizer que, do outro lado, estavam os outros! 
Claro - e é preciso reconhecê-lo - a questâo 
do Iraque dividiu os europeus. E dividiu os 
dois alados do Atlântico. O que importa 
agora é re-ganhar a confiança entre nos, 
reconstruir entre nés os laços e os vinculos 
que sempre existiram. Quanto ao Iraque, 
agora, depois do conflito, o govemo por- 
tuguês tem uma posiçâo muito clara, que 
alias o chefe do govemo teve ocasiâo de 
expôr no Parlamento, hâ dias, quinta-feira 
passada, para ser exacto: Portugal apoiou 
politicamente os esforços da coligaçâo mili- 
tar, entende que deve estar présente, corn a 
maioria dos paises europeus, nos esforços 
da comunidade intemacional para estabi- 
lizar o Iraque, para prestar assistência 
humanitâria ao Iraque, para participar na 
reconstmçâo, para ajudar o povo iraquiano 
a criar mécanismes e estraturas democrâti- 
cas. Nos nâo estâmes no Iraque para fazer 
négociés. Nos estâmes no Iraque porque 
entendemos que era essa a posiçâo correcta, 
a que defendia melhor os interesses de 
Portugal. As empresas portuguesas estâo 
interessadas em participar na reconstmçâo 
do Iraque. Eu criei um gmpo corn o minis- 
tro da Economia que pôs em contacte as 
associaçôes empresariais corn as empresas 
americanas que irâo ter os grandes centrâtes 
no Iraque. A nossa missâo foi exclusiva- 
mente facilitar. Nâo somos nos que vamos 
procurar contactes para as empresas por- 
tuguesas, sâo as empresas portuguesas, em 
contacte corn as empresas americanas, que 
acharâo se devem ou nâo tomar parte neste 
esforço de reconstmçâo do Iraque. Mas, nés 
defendemos interesses e defendemos princi- 
pios. Nâo estâmes lâ para defender négo- 

ciés. 
TPP: - O Senhor Ministro acaba de 
nomear uma facilitadora para tentar 
resolver este contencioso entre o seu 
Ministério dos Negôcios Estrangeiros e o 
STCDE, o sindicato dos trabalhadores 
consulares. Hâ um ponto de vista que 
aponta para tal nomeaçâo como o recon- 
hecimento de uma incapacidade do MNE 
para resolver o assunto pela maneira 16- 
gica e normal que é a das conversaçôes 
directas. Poderà comentar? 
AMC: - Posso. Devo dizer-lhe, em 
primeiro lugar, que nâo é uma novidade. 
Se reparar bem, nos paises de tradiçâo 
anglo-saxônica, hâ sempre facilitadores. 
Mesmo em Portugal, o Ministério dos 
Negôcios Estrangeiros, nâo foi o primeiro 
a nomear um facilitador sindical. 
Seguimos o exemple do Ministério da 
Administraçâo Interna e outros departa- 
mentos de estado. O que é que se passou? 
Eu constate! durante o ano em que levo 
nestas funçôes... tive ocasâo, aliâs, de 
receber, por diversas vezes, quer o 
Sindicato dos Trabalhadores Consulares e 
das Embaixadas, quer a Associaçâo 
Sindical dos Diplomatas Portugueses. 
Corn esta ultima, o diâlogo foi mais fluide 
e mais cordato. Corn o STCDE o diâlogo 
foi mais dificil e dei-me conta que havia... 
nâo me compete a mim, obviamente, estar 
a negociar. Quem tem de negociar sâo as 
estmturas da administraçâo. Dei-me conta 
que havia alguma disfunçâo no diâlogo 
entre o sindicato e, nâo digo a adminis- 
traçâo na parte dos negôcios estrangeiros, 
mas mesmo outras administraçôes, de out- 
ros departamentos de estado que sâo, 
prima facie, responsâveis por encontrar 
soluçôes. Numa das reivindicaçôes, que 
tem a ver corn passaportes, a prôpria 
Assembleia da Repùblica é chamada. 

Entâo achei que era melhor nomear 
alguém que estivesse isento, que nâo 
tivesse participado em diâlogos anteriores 
e que nâo eivasse de paixâo preconceitos 
nesse diâlogo. E encarreguei uma profes- 
sora de Direito Laboral, grande especia- 
lista em questôes de recursos humanos, 
que no prazo de seis meses fizesse o vai-e- 
vem entre as estmturas sindicais e a 
administraçâo, nâo sô dos Negôcios 
Estrangeiros, mas as diferentes adminis- 
traçôes: as das Finanças, as da Funçâo 
Pùblica, e que me identificasse - e um 
prazo de seis meses parece-me razoâvel 
para quem estâ hâ tantos anos à espera - 
quais sâo as questôes, quais sâo as dis- 
fiinçôes, quais sâo as mpturas, e que me 
propusesse soluçôes. Eu penso, e estou 
convencido que é a maneira mais honesta 
de procéder. Porque eu poderia ter deixado 
continuar o diâlogo que estava, aparente- 
mente, a "patinar" em seco, era um pedalar 
que nâo saia do lugar, poderia escudar-me 
através dos regulamentos, das leis, dos 
decretos-lei, das portarias... e nâo fazer 
nada! E entâo isso significaria que o pes- 
soal das embaixadas e dos consulados con- 
tinuaria a fazer grèves, mas grèves que 
também nâo levavam a nada. Como nâo 
levaram as anteriores! Portanto, hâ uma 
certa altura em politica em que é preciso 
tomar decisôes. E a decisâo que eu tomei 
foi encontrar um olhar independente que 
me aconselhasse e me viesse dizer num 
prazo de grande razoabilidade ô que é que 
é preciso fazer para mudar as situaçôes. 
Para mudar a situaçâo. E isto sô prova, 
penso eu, o empe-nho que nôs temos, que 
tenho eu e que têm os meus Secretârios de 
Estado em procurar resolver a situaçâo. 
TPP: - Muito grato pela atençâo, Senhor 
Ministro. 
AMC: - Até à prôxima. 
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Onde o mar se acaba e a aventura começa... 
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Seis pioneiros de Maio de 1953 e 
très viuvas ficaram-nos no coraçâo! 

texto 

SANTOS 

Ik ^rfaijtine ^st 

HALIFAX, NS - Chegamos à capital da 
Nova Scotia na quinta. Companheiro de 
viagem foi o jovem David Cavaco, o 
tesoureiro mais-que-perfeito do Comité 
dos 50 Anos. A tarde da chegada foi a 
ùltima vez que vimos o sol brilhar na 
terra. Fora disso, so a bordo do aviao - 
quer à ida quer à volta - que tern a van- 
tagem de voar acima das nuvens, em 
altujas onde o céu é sempre azul e o 
astro-rei nao se pode esconder senâo à 
noite. 
Sexta-feira, nâo choveu. E ainda bem. 
Ides mais à frente perceber porquê. Mas 
frio fez sempre. Temperaturas positivas, 
é certo, mas daquelas eivadas da humi- 
dade trazida pela brisa maritima que 
todos os portugueses conhecem, na sua 
maioria, que trespassa os ossos, inco- 
moda, reumatiza quern do mal sofre. 
Mas a gente tern de tirar sempre partido 
da adversidade: fecha-se o blusao, 
enterra-se o boné na cabeça, fecham-se 
os olhos e aspira-se o cheiro ùnico da 
maresia, aquele perfume que o mar tern 
e nao ha lago ou mar de âgua doce que 
0 iguale. E isso faz esquecer o resto. O 
pior estava para acontecer domingo, um 
daqueles dias que se nao esquecem 
facilmente e servem de referência a 
qualquer viajante atento e de boa 
memoria. Sâbado, esse, para nâo variar, 
amanheceu chuvoso, frio, humido, 
desconsolado. Mas nao importava que 
era o dia da festa maior, o que se ia pas- 
sar no interior da Gare Maritima co- 

nhecida por Pier 21, frente à ilhota- for- 
taleza que jâ guardou a entrada do porto 
de Halifax e que agora apenas alberga 
ruinas de uma casamata e um farol a 
que é precise estar atento, sempre que 
se navega. Uma gare que virou museu, 
em boa hora, para nâo softer a sorte de 
outras que acabam em discoteca baru- 
Ihenta ou espaços cavemosos que se 
podem alugar para filmes de batatada e 
tiroteio. 
Foi neste cenârio de cuidada recuper- 
açâo, museu à epopeia do Canada como 
pais de imigraçâo onde a efeméride se 
celebrou. Um edificio que foi teste- 
munha muda do contrabando de esper- 
anças e lealdades ameaçadas - de inicio 
- onde gente de todo o mundo foi lite- 
ralmente "processada". Entre ela, uma 
forte componente portuguesa, que a 
partir de 1953 por ali foi filtrada para 
engrossar as fileiras do exército da 
mâo-de-obra barata que constrôi 
cidades, estradas, pontes e caminhos de 
ferro. Ou se queda em esforços 
aparentemente bucôlicos, como a do 
trabalho agricola, tâo duro e ingrato 
como todos os outros, mas que à 
primeira vista nâo o parece ser. 
A meio da manhâ, chegavam primeiro 
os atarefados membros do comité orga- 
nizador. A Clara Fonseca-Santos e o 
David Cavaco a juntarem-se ao Tony 
Mendes e ao Manny da Costa, estes 
dois do Sub-comité do evento no Pier 
21, que haviam trazido de Toronto os 
materials para a exposiçâo e para ofer- 
tar ao museu. E fïzeram-no de camiâo 
de carga, parando apenas o tempo 
essencial. Esgotados, tinham tudo no 

Manuel da Costa, Tony Mendes e Bemardette Gouveia corn a presidents do Comité 50 Anos, Clara Fonseca-Santos 

PIER 21 

lugar devido muito antes da chegada 
dos primeiros convidados. A 
Bemardette Gouveia, essa, era a mâe- 
galinha de um grupo de 37 pessoas, pio- 
neiros e familiares, mais alguns que nâo 
estando dentro do doloroso critério de 
pioneiros. Foi organizadora do grupo 
que havia chegado na segunda-feira 
anterior, sua guia, provedora de 
serviços e horârios, sem descurar a tare- 
fa de membro do Executivo dos 50 
Anos e ainda do Sub-comité jâ referido. 
Pelas 10h30, a sala escolhida para a cer- 
imônia, em espaço aberto no andar prin- 
cipal do Museu, começava a encher-se. 
Caras conhecidas, muitas de Toronto, 
outras locals a fazerem-se conhecidas. 
Minutes antes da hora marcada para o 
inicio da sessâo de homenagem aos pio- 
neiros em romagem de gratidâo e cele- 
braçâo, estavam jâ os politicos locals e 
chegava o Ministre dos Négociés 
Estrangeiros de Portugal, Antonio 
Martins da Cruz, corn a sua comitiva, 
que incuia o Embaixador de Portugal 
em Otava, José Luiz Gomes e o 
Secretârio de Estado das Comunidades 
Portuguesas, José Cesârio. À sua espera 
estavam o représentante do govemo da 
Nova Scotia, Tim Olive, Ministre dos 
Recursos Naturals; a présidente do 
Comité dos 50 Anos, Clara Fonseca- 
Santos; o director do Pier 21, Robbie 
Shaw e o présidente da Portuguese 
Society of Nova Scotia, Victor 
Carvalho. 
Com a preciosa ajuda de Maria 
Almeida, uma jovem senhora luso- 
canadiana, füncionâria do museu, os 
lugares foram tornados e a cerimônia 

iniciou-se dentro daquele modelo efi- 
cientissimo de pontualidade e organiza- 
çâo pela quai quase nâo se dâ conta, tâo 
natural que faz parecer. Mestres-de-cer- 
imônia um veterano e uma debutante 
nestas andanças, respectivamente José 
Mârio Coelho, colega do "Milénio", e 
Natasha dos Santos, nossa colaborado- 
ra. 
Os discursos foram breves, nâo de cir- 
cunstância, mas prenhes de significado. 
Protocolarmente, Robbie Shaw, que 
também representava Ruth Goldblum, a 
présidente do Pier 21, foi o primeiro a 
falar, dando as boas-vindas e fazendo 
uma breve resenha do que é o museu 
que dirige. Manuel da Costa, respondeu 
em breves palavras, enaltecendo o sig- 
nificado que para a comunidade luso- 
canadiana representava a cerimônia em 
Halifax. „ 

Ver pagina 9 
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Procedeu-se entào ao descerramento da plaça come- 
morativa que passa a figurar nas paredes do pier 21. 
Bilingue, o texto em português cita: "Em celebraçào 
dos Portugueses que chegaram, se fïxaram e vivem 
como parte intégrante do mosaico canadiano". A 
honra do descerramento coube ao pioneiro 
madeirense Sabino Gonçalves que hâ dias completou 
a bonita idade de 75 anos. Momentos depuis, era 
entregue oficialmente ao Pier 21 o quadro a ôleo do 
artista Paiva de Carvalho (que esteve exposto a 13 de 
Janeiro na Câmara Municipal de Toronto) e um mag- 
nifico painel de madeira, esculpida pelo versâtil 
Mauricio de Almeida, encomendado para o efeito pelo 
Manny da Costa, como carinhosamente é referido 
pelos amigos. 
Voltou-se aos discursos. Clara Fonseca-Santos, élo- 
quente, enalteceu o exemple dos pioneiros e marcou 
bem O orgulho sentido por os nossos artefactos e peças 
de arte fïcarem a fazer parte do importante acervo 
deste museu da imigraçâo. Orador final, foi o ministre 
Martins da Cruz. Historiando o relacionamento privi- 
legiado entre Portugal e o Canada, lembrou que "a 
cidade de Halifax constitui como que uma vizinhança 

Os convivas durante a explicaçào do filme 

atlântica de Portugal, que nos faz sentir corn maior 
intensidade as palavras de Fernando Pessoa, quando 
escreveu que foi através dos Portugueses que 'Deus 
quis que o mar unisse e nâo séparasse'". 
Finalmente, no enquadramento das cerimônias, pro- 
cedeu-se à inauguraçâo da exposiçâo histôrica "500 
years" e à exibiçào de um filme-montagem sobre a 
histôria da imigraçâo modema para o Canada, naque- 
le que é considerado como o anfiteatro corn o "écrà 
mais comprido do mundo". 
Das cerca de 120 pessoas que estiveram présentes à 
cerimônia, oitenta ficaram para o almoço servido 
neutre dos salées do Pier 21, onde se assistiu a uma 
pequena cerimônia da entrega dos medalhôes come- 
morativos, ofertados ao Comité dos 50 anos pelo 
Montepio Gérai. Neste dia especial, apenas Os minis- 
tres Tim Olive e Antonio Martins da Cruz foram con- 
templados, dado que o lançamento oficial da peça de 
arte séria efectuada très dias mais tarde em Toronto. 
Durante o repasto, um interlùdio musical corn dois 
artistas luso-canadianos: Helder de Oliveira, de 
Toronto, a cantar duas baladas corn versos de Manuel 
Alegre e de José Afonso, sobre temas da emigraçâo, e 
O Prof. Emanuel Serra, de Halifax, maestro, musicô- 
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logo, compositor e intérprete, em cançôes a capella de 
grande calibre artistico. 
Momenta alto do dia, que nos entrou e vai ficar no 
coraçào para sempre, foi o da subida ao palco dos 
cinco pioneiros présentes, Sabino Gonçalves, Antonio 
Sousa, Manuel da Silva, Fernando Mendonça e Luis 
de Moura, a que se juntaram as viuves de outros très 
companheiros, Felismina Gouveia, Angela Camacho 
e Luisa Camarate. De pé, os convidados ovacionaram 
longamente aquela gente boa que, de mâos entre- 
laçadas, deviam estar a rever mentalmente as imagens 
vividas da sua chegada hâ meio século. 
A finalizar, houve très brevissimas intervençôes dos 
présidentes das très organizaçôes de cùpula présentes 
ao almoço, respectivamente, José Eustâquio 
(ACAPO), Pedro Ferreira (Congresso Nacional Luso- 
Canadiano) e Ermidio Alves (FPCBP). Reconhecidos, 
foram ainda o Dr. Tomâs Ferreira, Victor Carvalho e a 
geneticista Dra. Teresa Costa, professora na 
Universidade Dalhousie. 

Epilogo 

A saida, o tempo parecia menos frio. Era a tensâo a 
aliviar, as emoçôes a acalmarem. Que esta histôria de 
frieza que se quer atribuir a jomalistas é como a 
exigèneia que se lhes faz de nâo deixarem transpare- 
cer o que sentem. A isençào nada tem a ver corn as 
emoçôes. Tal como no serviço social, a anâlise fria do 
diagnôstico nâo substitui nunca o que se sente perante 
uma criança maltratada, uma mulher espancada ou os 
velhos que morrem abandonados e sô sào encontrados 
quando o cheiro da putrefaeçào chega às narinas de 
quem passa. Adiante, que o dia teve muito de festivo 
e de nobre. Se me pedissem para analisar o evento 
numa sô palavra, acho que teria dificuldade. Mas uma 
séria certamente a primeira: dignidade. Sô por isso, o 
Comité dos 50 anos tem todas as razôes para estar 
feliz. Ele prôprio, e os sens sub-comités, jâ nos deram 
a cerimônia inaugural de 13 de Janeiro, o medalhâo 
comemorativo, o selo dos Correios do Canada, a pre- 
sença para sempre no Pier 21 em Halifax. Vejamos o 
que ainda nos virâo a proporcionar até 13 de 
Dezembro deste ano. Corn toda a merecida expectati- 

O extraordinàrio ôleo de Paiva de Carvalho 

o discurso de Clara Fonseca-Santos em Halifax 

Dear Pioneers: 
We are humbled by your presence at this historic 
moment. 50 years ago, almost to the day, the first 
wave of immigrants from Mainland Portugal, 
Madeira and the Azores landed in this very place as 
they took first steps of a journey that ultimately has 
opened the way for many thousands of women, chil- 
dren and men who followed their pathways. 
A distinguished Portuguese presence in Canada dates 
back to the end of the 15th Century. Organized immi- 
gration also took place between 1946 and 1952. 
However, it is the 1953 arrivals we are now celebrat- 
ing as an historic cornerstone of modern immigration 
and establishment in Canada. And no other place 
would be more appropriate than Pier 21, a place for- 
ever engraved in the memory of those who, here got 
their first impressions of the promised land, the coun- 
try a vast majority chose as their second motherland 
and whose citizenship they have so proudly embraced. 
Durante este meio século, os migrantes portugueses 
nâo SO foram testemunho activa do desenvolvimento 
canadiano como para ele contribuiram - e continuam 
a contribuir - de uma forma por todos considerada um 
modela de honestidade, qualidades de trabalho de 
primeira àgua, uma capacidade de adaptaçào tào 
grande como a vontade de vencer que sempre os 
motivou. 
Halifax, cidade histôrica e o maior porto de mar da costa 
atlântica do Canada pode definir-se para os luso-canadi- 
anos, como o lugar onde tudo começou. E nâo foram 
fàceis esses primeiros tempos, como sobejamentejà sabe- 
mos. Por isso, mais uma vez, é aos nossos Pioneiros que 
tudo devemos. Julgo poder afirmar isto em nome de todos 
os que se lhes seguiram e deles aprenderam as primeiros 
liçôes sobre o que é iniciar uma nova vida no seio de de 
um pals amigàvel e acolhedor mas de tradiçôes, culturas 
e estilos de vida tâo diferentes das que deixàmos para 
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trâs. E, quer queiramos quer 
nào, a mudança é sempre 
dolorosa, por muito recompen- 
sadora que esta aventura de emi- 
grar passa vir a tomar-se. 
We owe you a lot. And we feel 
this is a very appropriate place to 
initiate a series of formal thank- 
ing, officialized all year long, but 
never, ever to have an end. 
This portal of untold hopes, now 
a Museum /• would call a temple 
to the odyssey of modem migra- 
tion, already has a few precious 
belongings marking the 
Portuguese presence in Canada. 

From now on, a few more will be 
added to the immense wealth of 
your patrimony. And we are 
extremely proud and grateful for 
the magnanimous ways you have 
shown us in accepting and keep- 
ing them on our behalf. 
Aos nossos compatriotas Manuel 
Viveiros, Paiva de Carvalho, 
Mauricio Almeida, Manny Costa, 
Tony Mendes e Bemardette 
Gouveia - os très ültimos, membros 
do subcomité que tomou esta cer- 
imônia uma realidade - as nossos 
homenagens pela generosidade, 
esforço e trabalho desenvolvidos. 

Maurfcio Almeida expHca a sua escultura aos media locais 

To the honorable representatives of 
the Governments of Nova Scotia 
and Portugal: your presence here 
is worthier than any words. 
To the Director and Staff members 
of Pier 21, goes our undying grati- 
tude. 
Thank you very much, Muito obri- 
gada a todos. 
Viva o Canadâ, Viva Portugal, 
Vivam os nossos Queridos 
Pioneiros e Pioneirasl 

Helder de Oliveira, trovador.. 

A MEDALHA COMEMORATIVA DOS 50 ANOS 
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My Return to Pier 21 

Ihc PortuguKf Post 

On 8 May 2003, I returned to 
Halifax for the first time in 
almost four years. The reason 
for my visit was to celebrate 
the 50th anniversary of the 
arrival of the first official 
Portuguese immigrants to 
Canada. Because they landed 
at Pier 21 on 13 May 1953, it 
was only fitting that fifty 

years later, we should find 
ourselves paying homage to 
them there. 
The last time 1 had the chance 
to visit the museum was in 
September 1999. 1 was in my 
first year of university, and 
visiting a friend of mine who 
was studying in Halifax. It 
just so happened that a group 
of pioneers, led by 
Bernardette Gouveia, was 
also in town for their first visit 
back to the city where they 
had landed over forty years 
ago. It was therefore my 
pleasure to accompany them 
to the Pier 21 museum, which 
had opened on 1 July of that 
same year. 

As many of you probably 
know (or remember) it was 
one of the most special occa- 
sions of my entire life. Not 
only was I able to explore a 
part of my history (being a 
daughter of immigrant pa- 
rents), but I also had the won- 
derful opportunity of doing it 
amongst the original group of 
people who opened the 
proverbial "door" for the rest 
of us. It was an afternoon 
filled with emotions... from 
laughter to tears, and I was 
very happy to have been a part 
of it. 
When I found out that I would 
be returning to Pier 21 to hon- 
our the 50th anniversary of the 
Luso-Canadian presence in 
Canada, I was eçstatic. How 
lucky I had been to be present 
the first time... but to go back 
again?? Well, I really have no 
words to describe it. For near- 
ly a week, the pioneers, their 
wives and relatives enjoyed 
the pleasure of revisiting this 
beautiful city. Recalling many 
memories and stories from 
their past, the younger people 
(such as myself) were able to 
be a part of this important part 
of our history. 
On Saturday, the official cere- 
mony at Pier 21 was a success. 
Not only did more people 
attend than was first expected, 
but also the beauty and sim- 
plicity of this occasion was fit- 
ting. Having been the English 
MC for the ceremony was a 
great honour. As you can 
imagine, I took a great amount 
of pride in being there to begin 
with... but my participation in 
the actual ceremony was more 
than I could have ever asked 
for. 
The most beautiful thing was 
to see smiles on the faces of 
those present. Some shed 
tears for their now departed 
companions, husbands and 
parents, but most were thrilled 
by the chance to share this 
special event together... and I 
was one of them. 

i 
Os MCs, Natasha Dos Santos e José Màrio Coelho, durante os hinos 
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Na hora da despedida... 
1953-2003 

"Conviver (...) com as questôes da dupla identidade é uma experiência ùnica e 
fascinante e que sô quem aqui trabalha tem a possibilidade de experimentar!" 

IU3A JANUÀRIO 

The Portuguese Post 

Se nâo hâ mal que sempre dure, também 
nâo hà bem que nâo se acabe. É a segunda 
parte do rifâo popular que melhor traduz, 
nesteprécisa momenta, o que multos sentem 
corn a noticia do termina da colocaçâo da 
Dra. Aida Baptista como leitora de Lingua e 
Cultura Portuguesa na Universidade de 
Toronto. A sua entidadepatronal, o Instituto 
Camôes, acaba de lhe dar "ordem de mar- 
cha", porventura, para outras paragens. 
Este, é também um momenta de reflexâo 
sobre o impacto positivissimo que esta 
docente exerceu nâo apenas no desempenho 

das suas funçôes profissionais como ainda o 
da sua participaçâo a nivel comunitàrio 
onde a sua acçâo nos vai ficar no coraçâo. 

Ao contrario de todos os seus - e suas - ante- 
cessores. Aida Baptista nâo subiu nunca ao 
pedestal da arrogância ou do distanciamen- 
to "snob " que tem sido ex-libris dos profes- 
sores destacados pelo Instituto Camôes. 
Promoveu sessôes culturais como ninguém 
antes delà. Trouxe a literatura, a poesia e os 
escritores da diaspora lusa até Toronto. 

Incentivou dezenas de jovens luso-descen- 
dentes, ainda a cursar o secundârio, a 
matricularem-se nos seus cursos ao ingres- 

sarem na U de T. Fez brilhantes apresen- 
taçôes de livras, prefaciou muitas publi- 
caçôes e deu liçôes de critica literâria. 
Escreveu na imprensa comunitâria. 
Trabalhou em prol da cultura do seu pais. 
Ajudou a apagar, como ninguém, a face 
manchada da instituiçâo para quem traba- 
lha. Fica-nos no coraçâo o seu trabalho e a 
sua bonomia. Em suma, incluiu a comu- 
nidade em gérai no seu trabalho do dia-a- 
dia. O Instituto Camôes nem imagina o que 
que lhe esta a dever! 
Pode ser que o mal da sua ausência anun- 
ciada venha um destes dias a ser mitigado 
corn o seu eventual regresso. Obrigado, 
Aida! 

VOS 

The Portuguese Post: - Hâ quanto temph 
esta como leitora e quando termina o seu 
mandata? 
Aida Baptista: - Este é o meu quinto ano lec- 
tivo, como leitora, na Universidade de 
Toronto. Dado que, como professores per- 
tencemos ao Ministério da Educaçào, a nossa 
requisiçào é feita anualmente pelo Ministério 
dos Negôeios Estrangeiros, de quem pas- 
sâmes a depender enquanto leitores de 
Português no Estrangeiro. Quer isto dizer 

- palavras da Dra. Aida Baptista a The Portuguese Post 
que, faee às eireunstâncias em que é feita a 
requisiçào e considerando que estes cargos 
nâo sào de nomeaçâo definitiva, a missâo do 
leitor termina sempre que o Instituto Camôes 
assim o entender. 
TPP: - Que ensina um leitor de português? 
Sô lingua, literatura, cultura? 
AB: - Os eonteùdos programâticos, pelos 
quais um leitor é responsâvel na 
prâtica docente, dependem da Universidade 
onde estiver a exereer, tendo em conta tam- 
bém a especializaçào dos outres professores 
que perteneem ao departamento. Em algu- 
mas, o leitor poderâ apenas ser responsâvel 
pelos cursos de lingua; noutras, além da lin- 
gua, poderâ leccionar cursos de Literatura, 
Histôria e Cultura. Contudo, é bom que fique 
claro que, sendo a lingua um veiculo de eul- 
tura, quem tiver apenas eursos de lingua, e 
numa perspectiva de que os saberes nâo se 
distribuem por compartimentes estanques, 
aeaba sempre por veieular mensagens ao 
nivel da histôria e da cultura do seu pais. 
TPP: - Quantos leitorados existem no 
Canada? 
AB: - No Canadâ, tanto quanto sei, existe 
apenas o leitorado da Universidade de 
Toronto. O que muitas vezes se confünde 
corn leitorados sào outras formas de cooper- 
açâo eom as universidades, e dou como 
exemple a Universidade de York e de 

Montreal, em que o IC, face a protocoles 
estabelecidos, assume a responsabilidade de 
finaneiar as despesas que se prendem eom a 
docência dos professores ai eoloeados. 
TPP: - Quem envia os leitores para paises 
como o Canadâ? 
AB: - Seja o Canadâ, seja qualquer outre 
pais, os leitores sào sempre requisitados e 
enviados pelo Instituto Camôes. 
TPP: - A funçâo do leitor ultrapassa tam- 
bém os bancos da sala de aula? 
AB: - Fazer eom que a sua flinçào nâo viva 
eonfmada às paredes da sala de aulas, 
como deve compreender, dépende muito do 

Ver pagina 13 
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perfil do prôprio leitor. É certo que as 
recomendaçôes que recebemos vào sempre 
no sentido de nos envolvermos o mais pos- 
sivel na comunidade em que estamos inseri- 
dos, mas, da recomendaçâo à prâtica, existe 
uma distâneia que nem sempre chega a ser 
percorrida. No caso especifico do Canada, 
considero esse envolvimento deveras impor- 
tante por se tratar de um pais em que hâ uma 
forte concentraçâo da presença portuguesa e 
luso-canadiana. Por outro lado, é jâ tempo de, 
quem vem de Portugal, nâo continuât a 
encarar as comunidades de imigrantes como 
culturalmente pobres e a olhâ-las corn uma 
certa sobranceria e desdém, como ffequente- 
mente acontece. Procéder dessa forma é 
cavar, de imediato, um fosso entre a comu- 
nidade e a instituiçâo que representamos. 
TPP: - Quem détermina o pals e a universi- 
dadepara onde o leitor é enviado? 
AB: - Isso acontece em flinçâo das vagas 
existentes cada ano lectivo e que se 
prendem corn a prôpria rotatividade do cargo. 
Hâ uma oferta pùblica dos lugares a concurso 
e os candidates, ao concorrerem, manifestam 
a sua preferêneia. Sào depuis seleccionados 
tendo em conta os resultados do exame 
escrito e de uma entrevista a que sâo todos 
submetidos. A escolha tem também que ver 
corn O prôprio perfil académico exigido pela 
universidade onde existe a vaga, que vai 
desde a formaçào académica às linguas a uti- 
lizar na prâtica lectiva. Por exempte: uma 
universidade alemâ pode exigir que determi- 
nado curso seja dado em alemâo. Neste caso, 
quem nâo souber alemâo nâo pode, obvia- 
mente, candidatar-se a esse lugar. 
TPP: - Como é do seu conhecimento, um 

dos objectivos da Coligaçâo Luso-canadia- 
na é encorajar os jovens descendentes de 
portugueses a prosseguirem os estudos, 
dado que somos um dos grupos étnicos corn 
a mais baixa taxa de ingresso no ensino 
superior. Gostarlamos, por isso, de saber 
quaifoi a sua experiência corn os estudantes 
Luso-Canadianos (nivel de portugais, 
razôes que os levam a frequentar os cursos). 
AB: - O nivel de português é muito diversifi- 
cado: hâ estudantes (estes sâo em 
menor quantidade) que, face ao quase total 
desconhecimento da lingua portuguesa, estâo 
na mesma situaçâo de qualquer outro estu- 
dante estrangeiro; hâ aqueles que frequen- 
taram as escolas privadas portuguesas e pos- 
suem um razoâvel dominio de competêneias 
tante ao nivel do registo escrito como da 
leitura; um terceiro gmpo é composte por 
aqueles que sâo proficientes na oralidade, 
mas nâo conseguem 1er nem escrever em por- 
tuguês. Aquilo que os motiva a frequentar os 
cursos é, na maioria das vezes, a necessidade 
de se reconciliarem corn as suas raizes. Fate 
em reconciliaçâo porque, durante muitos 
anos, a imagem que se interiorizou de 
Portugal foi a de um generalizado atraso 
econômico e obscurantisme cultural. A lin- 
gua estava fatalmente associada a essse 
cenârio. Hoje, os jovens sâo confrontados 
corn um Portugal democrâtico, modemo e 
aberto a todas as correntes vindas do exterior. 
Sentem, por isso, um grande orgulho em 
declarar as suas origens portuguesas. A 
proclamaçâo desse orgulho passa pela apren- 
dizagem da lingua. Vivendo num pais tâo 
multicultural como o Canadâ, hâ também 
uma consciência desperta para a importâneia 

da aprendizagem das linguas como uma mais 
valia no mercado de trabalho; um passaporte 
que lhes abrirâ outras portas para aliciantes 
carreiras profissionais. 
TPP: - Que percentagem de canadianos, 
sem ascendência lusa, fréquenta os cursos 
de português. Em que diferem dos outros? 
AB: - Se tiver em conta também os cursos 
leccionados pelos meus colegas, direi que, 
em média, temos 40% de estudantes de ou- 
tros gmpos étnicos. Têm o mesmo intéressé 
que os luso-descendentes, mas revelam difi- 
culdades prôprias de quem apenas tem con- 
tacte corn a lingua na situaçâo formai de uma 
sala de aulas. Numa fase em que nâo sâo 
ainda fluentes na oralidade, sentem-se um 
pouco intimidados perante a espontaneidade 
dos luso-descendentes, levando um certo 
tempo a vencer os bloqueios da expressâo 
oral. Isso é compensado corn a manifesta 
curiosidade intelectual que emprestam a tudo 
quanto aprendem. 
TPP: - Outras experiências corn as suas tur- 
mas que gostaria de nos comunicar? 
AB: - Como privilégie a afectividade, mesmo 
nas relaçôes em que existe uma 
certa hierarquia no trato diârio, gostaria de 
destacar o ambiente descontraido em que 
sempre decorrem as aulas, sem que isso algu- 
ma vez tivesse poste em causa a seriedade 
das matérias tratadas. Esta corrente de afectos 
permitiu-me aprender muito corn os estu- 
dantes, numa troca em dois sentidos, em que 
aquilo que recebo é, muitas vezes, inversa- 
mente proporcional ao que dou. Conviver 
diariamente corn jovens que se debatem corn 
as questôes da dupla identidade é uma exper- 
iência ùnica e fascinante e que sô quem aqui 

trabalha tem a possibilidade de expérimentât. 
TPP: - Que importâneia tem o leitorado 
numa situaçâo em que poucos portugueses 
imigram para o Canadâ? 
AB: - Os leitorados nâo estâo ùnica e exclu- 
sivamente ao serviço das 
comunidades onde existe ou existiu uma forte 
corrente emigratôria. É por isso que o 
Institute Camôes tem leitorados em vârios 
paises do mundo, espalhados por todos os 
continentes. A minha primeira missâo, por 
exempte, foi na Finlândia onde nem sequer 
existe uma comunidade luso-fmlandesa. A 
existência de leitorados, ou qualquer outra 
forma de que se possa revestir o ensino da 
lingua portuguesa no estrangeiro, deve passar 
pela necessidade de définir uma politica de 
lingua que parta da posiçâo e importâneia que 
a lingua portuguesa tem no panorama inter- 
nacional, como uma das linguas mais faladas 
do mundo. Mesmo partindo do principio de 
que mais nenhum português venha a emigrar 
para o Canadâ, é importante nâo esquecer que 
a Universidade de Toronto é, até agora, a 
ùnica a conferir o grau de Licenciatura na 
componente de Estudos Portugueses e, como 
tal, uma instituiçâo a nâo ser nunca ignorada 
pelo govemo português qualquer que seja a 
politica a définir num fùturo proximo. Por 
outro lado, é nesta cidade que se localiza a 
maior e melhor biblioteca especializada nâo 
sô em estudos portugueses, mas no mundo da 
lusofonia, o que conféré uma situaçâo de 
privilégie a quem se propuser prosseguir 
estudos superiores ou fazer pesquisa nesta 
ârea. Fazendo um pequeno empréstimo a 
Vergilio Ferreira, direi que a lingua deve con- 
tinuar a ser "a voz da nossa inquietaçâo". 
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“Portugal no Coraçào” ~ Operaçào de Marketing 
1953-2003 

Associaçâo de reencontro dos émigrantes 
"Portugal no Coraçào" 
é, na terminologia 
poHtico-partidâria-go- 
vemamental, um pro- 
grama destinado a tra- 
zer a Portugal em duas 
viagens anuais (Maio e 
Outubro) umas dezenas 
de pessoas idosas rési- 
dantes no estrangeiro e 
que nâo tenham visita- 
do O pals hâ mais de 
dez anos por carêneia 
econômica. 
Hâ quem diga ser uma 
iniciativa louvâvel e 
que se vem realizando 
desde 1996, embora 
nos pareça que sâo 
cada vez menos os par- 
tieipantes, talvez devi- 
do às invocadas "difi- 
culdades econômieas 
do pais". 
Sô que agora fica a 
saber-se, pela boca do 
présidente da TAP e 

alto quadro do PSD, Dr. 
Cardoso e Cunha, que 
afinal isto nâo é uma 
iniciativa "tâo digna de 
encômios", como vem 
sendo apregoado, e 
como uma iniciativa 
altamente meritôria dos 
sucesivos Govemos de 
Portugal, mas constitui 
antes uma "operaçào de 
marketing da TAP" e 
que, atendendo ao seu 
orçamento, até fica bas- 
tante baratinha... 
Posto isto, importa 
colocar uma série de 
questôes. Entâo ai vai: 
Porque é que a TAP, 
em vez desta "operaçào 
de marketing baratin- 
ha", nâo voa para o 
Canada onde a nossa 
numerosa comunidade 
emigrada tem que vir 
aos EUA para apanhar 
aviâo para Lisboa, ou 

entâo que dar a volta 
por Londres ou Paris? 
Porque é que os 
Govemos de Portugal 
apresentam isto como 
uma "medida impor- 
tante das suas politicas 
para as comunidades" 
como se tal lhes cus- 
tasse muito dinheiro e 
esforços e afmal se 
trata de uma mera 
"operaçào de marke- 
ting"? 
Porque é que os nossos 
Govemos nâo têm 
politicas decentes para 
as comunidades por- 
tuguesas como têm os 
nossos vizinhos espan- 
hois corn uma emi- 
graçâo muito menor? 
Porque nâo apoiam 
melhor os idosos 
carenciados do que 
corn os famigerados 
ASIC/ASEC em que hâ 

casos em que os émi- 
grantes para receberem 
um misero cheque em 
euros na Africa do Sul 
ainda tem que pagar 
mais do que o seu valor 
pelos serviços 
bancârios? 
Porque nâo hâ (como 
existe em Espanha) 
apoios ao regresso de 
émigrantes às suas 
regiôes de origem (no 
pais vizinho hâ ajudas à 
reinserçâo, ao investi- 
mento e outras, dadas 
pelo Govemo de 
Madrid e pelos das 
regiôes autônomas, 
enquanto em Portugal a 
primeira coisa que o 
Govemo actual fez foi 
fechar umas Delegaçôes 
govemamentais que 
havia na provincia para 
apoio aos émigrantes, 
porque isso custava 

meia dùzia de patacos)? 
E muitas mais haveria 
a colocar, como o apoio 
ao ensino e à associa- 
çoes portuguesas, 
serviços consulares 
decentes, etc... Mas 
quanto a isso, por mais 
que mude o Govemo 

de laranja para rosa ou 
vice-versa, a mùsica 
continua a mesma: 
nomeia-se um qualquer 
SECP para fazer 
inùmeras viagens à 
conta do erârio pùbli- 
co! 
Até quando? 
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Paula de Lemos publica "Adeus Portugal" 
Prémio Manuel Teixeira Gomes em 2002 

A novela "Adeus 
Portugal", de 
Paula de Lemos, 
agora publicada, 
ganhou o Prémio 
de Novela "Ma- 
nuel Teixeira Go- 
mes" correspon- 
dente a 2002, o 
quai foi entregue 

à autora em Sessào Solene que decor- 
reu na Câmara Municipal de Portimâo 
no passado dia 25 de Abril. LFm dos 
elementos do jùri - a Dr“ Margarida 
Tengarrinha - fez a apresentaçâo sucin- 
ta do livro considerando-o "uma nov- 
ela desassombrada, corn excelente 
qualidade literâria e humor, sendo uma 
critica muitissimo dura ao Poder e às 
Instituiçôes". 
Paula de Lemos recebeu também, das 
màos do Présidente da Câmara de 
Portimâo, um diploma e uma medalha 
comemorativa dos 75 anos da pas- 
sagem da vila de Portimâo a cidade, 
relativa ao ano de 1999. 
Na apresentaçâo em Lisboa, levada a 
cabo pelo escritor Mârio de Carvalho 
no dia 29 de Abril, o escritor referiu-se 
à novela como "um livro cômico corn 
excelente qualidade literâria, corn uma 
capacidade surpreendente de agarrar e 

surpreender o leitor até à ultima pagi- 
na". 
Paula de Lemos, licenciada em 
Linguas e Literaturas Modemas, corn 
um Mestrado em Literatura 
Comparada, trabalhou para o Institute 
Camôes na Universidade de Trier, na 
Alemanha, tem jâ outras obras publi- 
cadas na Galiza, no Luxemburgo e na 
Alemanha. 
O livro "Adeus Portugal", da editora 
Colibri, serâ ainda apresentado no 
Algarve durante o mês de Agosto. 
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Os homenageados 
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deles juntaram-se-lhes meses mais 
tarde, algumas anos - subiram ao palco. 
As mulheres que os acompanharam 
nesta apoteose de aplausos e de gritos 
de apoio, eram as viùvas ou as filhas 
dos jâ falecidos, que em nome dos mari- 
dos e dos pais vinham receber o que 
postumamente Ihes era atribuido com 
toda a justiça. Foi este, talvez, o ùnico 
momento menos "organizado" da noite. 
Mas O Comité nào sabia quantas pes- 
soas iam aparecer, nem imaginava que 
O palco iria ser pequeno para albergar 
todos ao mesmo tempo. Mas foi uma 
"desordem" ordeira, alegre e ligeira, a 
despeito de algumas lâgrimas que, de 
parte a parte se nào podiam conter. 
Fizeram entrega das medalhas aos pio- 
neiros, Denis Coderre, Carlos De Faria, 
Jack Prazeres, Avelino Fonseca, 
Comendador Antonio Dionisio, Clara 
Fonseca-Santos, Gabriela Cavaco, Prof. 
Alamo Menezes e Luis Louro Senior. 
Toda esta grande festa durou menos de 
duas horas. E chegou. Para se prestar 
homenagem e justiça, nào é preciso 
mais. O que conta é que seja um acto 
digno. E este corn certeza que o foi. 
A nota final foi a de agradecimento aos 
patrocinadores. Porque vào fazer parte 
da Histôria que um dia se escreverâ 
sobre esta comunidade, aqui ficam 
lavrados para que se perpetuem e sir- 
vam de exemple às geraçôes vindouras. 
Foram beneméritos; The Portuguese 
Post Ltd., Universal Worker's Union - 
Local 183, VistaSol Tours, Louro 
Jewellers, ICEP, Newport Fish 
Importers, Caixa Economica Montepio 
Gérai, Mississauga Convention Centre. 
Luzes e som impecâveis nas màos 
hâbeis do Tony Silva da TNT 
Productions. O autor da excelente 
selecçào de slides, em técnica de Power 
Point, coube a Carlos Fernandes. Mia 
Azevedo, Pozal Domingues, Jùlia 
Azevedo, Luis Palaio e Gilberto Girio 
foram os pintores pioneiros cujos 
quadros deram o toque de artes plasti- 
cas ao evento. 

Telephone: (905) 875-4215 
Toll Free: 1-800-265-0692 

Contact: Duarte Lourenco 
PERMACON 
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Manufacturers of 
Concrete Masonry and 
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O Portuguese Book Store, e a familia do 
saudoso Mario Tomas, encarregaram-se 
de expor a literatura portuguesa. Os 
jovens Lisa e Daniel Nunes foram os 
voluntarios encarregues da venda das 
primeiras medalhas ao publico. A todos 
deve a Comunidade ficar grata. 
Quanto ao escriba, ele gostaria; mas é 
capaz de jâ ca nâo estar para as bodas de 
diamante. E dai... nunca se sabe! Haja 
saùde! Como diz o Luis Machado... 
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Tijolo. 
SINGLES apartir d 
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Todas as Casas Incluem: 

'• Ar condicionado central 
* Tectos de 9 pés 
* Saidas separadas da cave 
* Enormes terraços privados 
* Madeira no châo da sala de jantar e sala de estar 
* Garagem de dimensâo alargada 
'■ Adega, vedaçâo de privacidade e MAIS... 
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Dupont St 

Paton Rd 

Bloor St W 

Garôrose Howes 

CANADA BRICK ~ 

Visite a nossa CASA MODELO 
Localizada em Paton Rd 

Aberto Segunda - Quinta 1 - 8 pm 
Sabado e Domingo 12 - 6 pm 

RECEBA 1.25% DESCONTO '0 poE marca^o 

IMA TAXA FIXA DE HIPOTECA (4IOJ DIO- 1442 
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* Oferta sujeita a aprovaçâo do crédite e valida apenas com Village Square Development 

Preços e especificaçôes su/eitos a alteraçôes sem aviso. E.& O.E. 
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Cronica de Portugal 

A fuga e a crise 
Lufs COSTA r 

Hu Post 

1. Sei que pode parecer um pouco arrogante, 
mas, às vezes, ponho-me a pensar se a popu- 
laçào em geral, quando ouve as noticias do que 
se passa em redor ou quando lê as manchetes 
dos jomais, apreende realmente o que se passa 
ou, pelo contrario, se deixa levar pelo pensa- 
mento de que aqueles problemas apenas acon- 
tecem aos outros e todas aquelas coisas nao pas- 
sam de um programa de ficçâo ou de entreteni- 
mento ao jeito de alguns dos veigonhosos pro- 
gramas que hoje passam na nossa televisâo. E 

penso isto porquê? Porque as pessoas reagem 
tâo pouco, lutam tào escassamente pela melho- 
ria das coisas, preocupam-se tào pouco corn os 
problemas que estào à sua volta e corn a crise, 
que se toma deprimente e complicado alterar o 
rumo das coisas. Parece que a ùnica preocu- 
paçào dos portugueses, quando ouvem falar da 
crise, é 0 facto de terem agora que gastar menos, 
de terem de apertar o cinto, apenas questôes 
egocêntricas e egoistas. Por que nâo se preocu- 
pam antes em encontrar soluçôes e questionar 
O que esta mal? Para resolver os seus proble- 
mas. Mas também os dos outros. 
2. Jâ se sabe que a crise chegou para ficar em 
Portugal. Além de todos os maus indicadores, 
da desconfiança dos consumidores e da inca- 

pacidade de resposta do Govemo, suigiu agora 
mais outra noticia preocupante. Um dos sec- 
tores onde as coisas pioram de dia para dia é o 
sector automôvel. Sô em Abril, houve uma 
quebra de 12 por cento nas vendas do sector. 
Além do risco flagrante de despedimentos, que 
poderâ chegar até aos trinta mil, tal reduçào 
originou uma diminuiçâo de 12 milhôes de 
contos na receita fiscal corn o imposto 
automôvel, o que, sem dùvida, levarâ a minis- 
tra Manuela Ferreira Leite a ter que tomar mais 
medidas de contençào que, posteriormente, e a 
ver pelos exemples das ultimas medidas, 
levarâo a ainda mener recolha de impostos e 
assim sucessivamente. Ou seja, depois de tudo 
isto, quem é que ainda consegue reconhecer 
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alguma competência a esta ministra que, no seu 
discurso arrogante de contençào, a ùnica coisa 
que consegue fazer é diminuir as receitas e 
aumentar as despesas corn o fundo de desem- 
prego e, assim, levar o Pais para uma situaçào 
de recessào grave? 
3. Mas a verdade é que hâ sempre uma situaçào 
caricata ou uma polémica grande a acontecer 
neste Pais, o que vai permitindo ao Govemo 
manter distraida a opiniào pùblica, mesmo corn 
todos os problemas e a recessào. Agora, quai 
filme de Hollywood, de aigumento banal e cor- 
riqueiro, aconteceu a fiiga de Fâtima Felgueiras 
para O estrangeiro. A ex-presidente da Câmara 
Municipal de Felgueiras, apôs ter sido acusada 
de desvio de fimdos e favorecimentos no exer- 
cicio das suas funçôes, fligiu do Pais, tudo 
aponta para o Brasil (bom gosto, sem dùvida). 
No entanto, o mais rocambolesco da situaçào, é 
O facto de os outros elementos da autarquia li- 
gados à fiigitiva recusarem-se a apresentar a 
demissào. Jâ nâo existe um minimo de bom 
senso e de honra neste Pais? Corn que cara é 
que os colaborares de Fâtima Felgueiras ainda 
se apresentam todos os dias para trabalhar? 
4. O engraçado da situaçào é que a fliga de 
Fâtima Felgueiras acaba por funcionar contra 
todos aqueles que, quando Carlos Cruz foi 
preso preventivamente, devido ao sobejamente 
conhecido caso de pedofilia, se manifestaram 
contra O seu encarceramento. Afinal, pensarào 
agora alguns, nâo sô para evitar reincidências, 
mas também para evitar fiigas de eventuais sus- 
peitos para o estrangeiro, o melhor mesmo é 
existir esta figura da prisâo preventiva. E 
aplicâ-la a todos os suspeitos, de preferência, 
para que as praias brasileiras nào se encham de 
notâveis portugueses em fuga à Policia 
Judiciâria. 
5. Naquele jeito caracteristico que os portugue- 
ses têm para inventar anedotas sobre aconteci- 
mentos recentes, ouvi luna que me deixou deli- 
ciado pela rapidez e pela interligaçâo de ele- 
mentos. Entâo, a anedota conta que os peregri- 
nos estào todos a voltar para trâs, pois jâ nâo vai 
haver 13 de Maio. Porquê? Porque Fâtima 
fligiu do Pais. Incrivel, esta capacidade por-, 
tuguesa de inventar anedotas! 
6. A boa noticia relacionada corn Portugal 
(porque nâo podem haver sô mâs noticias) é o 
aparecimento de alguns bons programas na 
televisâo portuguesa. Um bom exemplo é a 
Operaçâo Triunfo, no Canal 1. Neste programa, 
descobrem-se algumas coisas importantes para 
um bom entretenimento e pedagogia, funçôes 
que uma estaçâo pùblica tem que levar a cabo. 
Sào elas a camaradagem, a verdadeira amizade, 
a boa educaçào, o esforço e trabalho ârduo, a 
perseguiçào dos sonhos e o respeito. E desco- 
bre-se também que a nova geraçào portuguesa 
nào é rasca, nem nada que se pareça. Que sào 
talentosos e humildes, que conseguem chegar 
longe e trabalhar para isso. Parabéns a toda a 
produçào. E aos concorrentes, que sào bons 
exemplos para todos nôs. 
7. Por outro lado, continuam os reality shows. 
Jùlia Pinheiro apresenta um dos programas 
mais asquerosos da histôria, o "Eu confesso". 
Nâo sei como é possivel transmitir um progra- 
ma que se aproveita do crime, de crimes 
hediondôs, como violaçôes e assassinates, para 
criar audiências, transformando os criminosos 
em estrelas de televisâo, corn direite a entrevis- 
tas e grandes audiências. Sào estes os bons 
exemplos que estào a ser dados para os mais 
novos. 
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Viveu-se um ambiente 
festive no dia 7 de Maio 
de 2003 na Ontario Art 
Gallery com a comemo- 
raçào das recentes inte- 
graçôes de sete produ- 
tores de tijolos no grupo 
Hanson Brick, tornando- 
se este, assim, no maior 
produtor do mercado 
norte americano. 
Richard Manning, prési- 
dente da Hanson Brick 
tinha para esse motive 
convidado amigos e 
clientes especiais, repre- 
sentando uma variedade 
de sectores, tais como 
constructores, arquitec- 
tos, designers e revende- 
dores. Foi com suas 
palavras dirigidas à 
plateia que realçou a 
importâneia da estreita 
colaboraçào entre produ- 
tores e clientes. 
Richard Manning, que 

tern side crucial na 
Hanson Brick promoven- 
do este sector, diz que 
aposta fortemente na 

diversidade mostrando 
que so com forte determi- 
naçào e organizaçào foi 
possivel adquirir sete 

grandes companhias de 
tijolos, como tais Boren 
Brick, Richtex Brick, 
Sipple Brick, Michigan 

Brick, U.S. Brick, 
Canada Brick e a 
Briqueterie Brick. 
Richard Manning salien- 
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It is not a surprise that as 
we enter the new millenni- 
um there are numerous 
challenges that land use 
planners, engineers, archi- 
tects and developers must 
deal with in their profes- 
sional field. These chal- 
lenges are the product of 
errors that were made in 
the past and of new dilem- 
mas that arise as innova- 
tion takes place. The sys- 
tem by which we have 
functioned as a society is 
rapidly changing and land 
use planners and other 
development profession- 
als must search for alter- 
native strategies that will 
anticipate further mis- 
takes. 
The fast-paced growth of 
technology and the shift in 
development trends, has 
allowed people to easily 
relocate to the fringes of 
the city centres. In return, 
these individuals that will- 
ingly shifted locations. 

nessman of the day, E.P. 
Taylor. This emancipation 
from the old city, resulting 
in the development of the 
suburbs, gave people the 
choice between the 
"crowded" city centres 
and the spacious, conve- 
niently located suburb 
green fields. 
Along with the people 
went the industry. The 
convenience of having 
more space and better 
transportation access are 
some of the elements that 
have been attracting busi- 
ness to also relocate in the 
suburban areas around the 
urban central cores. 
Competition and con- 
sumer demand are trans- 
forming the way business 
operates in today's highly 
productive and competi- 
tive market. Emerging 
technologies, global mar- 
kets, the changing role of 
government and the redi- 
rection of public resources 
after the Cold War, are just 
some of the forces affect- 
ing the way industry 

were rewarded with abun- 
dance of space at cheaper 
prices, better access in and 
out of the metropolitan 
centre and a more peaceful 
surrounding. 
Today, urban areas in 
North America contain 
not one but two kinds of 
cities. The first, the city 
core, was conceived in the 
19th century and the other 
emerged after the Second 
World War, the subixrb. In 
Canada, Don Mills 
marked the new vision of 
the 20th century city. It 
was Canada's first corpo- 
rate suburb, under con- 
struction in 1952 by 
Canada's premier busi- 

organizes the work place 
and transfers the nature of 
work. 
The relocation of these 
businesses, especially 
retail and manufacturing, 
from the Central, Business 
District (CBD) to the sub- 
urbs, has resulted in the 
abandonment of entire 
plots of land and building 
structures within city cen- 
tres. These industrial 
areas that were once ant 
their peak of productivity 
and were the source of 
employment for hundreds 
of people, are today sim- 
ply occupying valuable 
downtown space and cre- 
ating discontinuity within 
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factors for the new millennium 
the urban fabric. 
With the absence of these 
traditional urban core 
businesses and the intense 
relocation of people from 
the downtown to the sub- 
urbs, city centres have 
been suffering gradual 
economic decline. Most 
of this decline resulted 
from the outward move- 
ment of industries from 
the city core to the sub- 
urbs. Within the City of 
Toronto alone, there exists 
and abundance of land, 
most of it occupied by 
dilapidated buildings, that 
were once used for retail 
and manufacturing pur- 
poses. These forgotten 
industrial structures are 
currently taking up urban 
space and are often used a 
nest form criminal activi- 
ty. The area of Dupont 
Street and Lansdowne 
Avenue in the Parkdale 
area in Toronto, serve as 
good examples of such. 
The combination of dimly 
lit streets, abandoned fac- 
tory buildings and the lack 
of social activity seem to 
be the perfect setting for 
criminal activities. 
Due to the increased 
movement of industries to 
he suburban areas around 
Toronto, areas such as the 
Dupont Street and 
Lansdowne Avenue, 
which was previously a 
vibrant industrial centre, 
are now going through a 
stage of transition or 
change in use. 
Transitional Zones are 
therefore a form of bound- 
ary definition and access 
control. It is a space 
where the user is made 
more clearly aware of, 
through the design of the 
environment, that a 
change in ownership and 
land use is taking place. 
The focus of this study 
will be therefore to 
address the redevelopment 
of transitional zones as a 
means of urban core revi- 
talization, by creating safe 
communities with 
employment generating 
opportunities. 
Although most cities in 
North America have initi- 

ated programs dealing with 
urban core revitalization, 
there is a need to further 
diversify the scope of such 
studies in order to clearly 
identify more alternatives 
for redevelopment. Also 
and as importantly, there 
has been lack of evaluation 
of projects that have been 
undertaken that deal direct- 
ly with the conversion of 
industrial zones into mixed 
residential/commercial 
areas. 

It was the intent of this 
study, to identify a series 
of generic recommenda- 
tions that can be used a 
guideline for the redevel- 
opment of transitional 
zones. These recommen- 
dations will originate from 
the evaluation of specific 
sites and will be based on 
common redevelopment 
practises that will be iden- 
tified. Such commonali- 
ties can be later used to 
streamline the redevelop- 

ment process of transition- 
al zones, whieh presently 
is identified by developers 
as being very ambiguous 
and causing a lot of uncer- 
tainty on the costs of rede- 
velopment. 
In the next edition, I will 
synthesize the research 
that was compiled for this 
study and will report on 
the identified best practise 
guidelines for redevelop- 
ment of stalled, transitio- 
nal zones. 



22 Maio/May 15, 2003 | 

I CONSTRUCTION 

Continuaçâo da pagina 20 
1953-2003 

The Portiuiiiese lost 

tou que também se sentia com- 
prometido em dar algo de volta 
às comunidades dando o seu 
contributo às muitas causas que 
tem como base a protecçâo do 
meio ambiente, a prevençâo de 
doenças e, em especial, todo o 
apoio à criança. 
E foi de saudar que escolhesse 
esse dia para passar a palavra a 
um amigo pessoal e herôi vivo 
do hôquei sobre gelo, Darrel 
Sittler. 
Sittler, nascido em Kitchener e 
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detentor de um recorde mundial 
que obteve ao marcar seis golos 
numa partida, em 1976, ficou 
sempre muito ligado aos Toronto 
Maple Leafs, com os quais ainda 
mantém fortes laços. 
Darrel Sittler mostrou-se muito 
grato pela oportunidade de 
poder dirigir algumas palavras 
ao publico, relembrando alguns 
momentos altos da sua carreira, 
para de seguida promover um 
projecto que se destina à angari- 
açâo de fundos que reverterào a 
favor de meios para o rastreio de 
cancro do côlon. 
Sittler, visivelmente emociona- 
do mencionou que o falecimento 
da sua mulher em Outubro de 
2001 que sofria da doença, rep- 
resentou o inicio da sua camin- 
hada na divulgaçào deste mal 
corn fins preventives. E é corn 
essa determinaçâo que Sittler 
prossegue actividades de indole 
informativa procurando sensibi- 
lizar todas as camadas da popu- 
laçâo em gérai, seja nos locals 
desportivos, de lazer ou mesmo 
em festividades, como foi o caso 
do evento organizado pela 
Hanson Brick. 
Sittler explicou que é dificil, neste 
momento, obter um diagnôstico pré- 
coce porque quando este tipo de 
cancro é detectado, muitas vezes jâ 
esta numa fase avançada. 
Foi em prol dessa causa que 
decidiu leiloar alguns objectes 
pessoais para a angariaçâo de 
verbas para o seu projecto. A 
prova de que suas ideias foram 
bem aceites deu-se logo depois, 
quando o pùblico ficou de pé 
para o ovacionar. 
Sittler agradeceu todo o carinho 
que lhe era dispensado e desejou 
nâo sô conseguir multiplicar o 
efeito das suas actividades como 
ainda juntar um conjunto de pes- 
soas que favorecem o caminhar 
em frente desta boa causa. 
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Aeroporto Lester B. Pearson 

Um monumento para o séc. XXI 
1953 2003 

LUCIANO ASCENSO 

Construction News 

Nos ùltimos anos tem-se 
verificado um aumento 
significative das obras 
pùblicas em grande 
escala, nomeadamente a 
de ampliaçôes ou mesmo 
de concepçôes de raiz de 
aéroportés novos, per- 
spectivando-se um 
acréseimo significative 
nas prôximas décadas. 
Estâmes hoje perante 
uma situaçâo em que se 
verifica um aumento sig- 
nifieativo no trâfego 
aéreo, o que leva muitas 
métropoles pelo mundo 
fora a investir e expandir 
novas infraestruturas, 
visto que as suas jâ estào 
esgotadas e, de forma 
alguma, estào preparadas 
para receber e arrecatar 
todo 0 fluxo que se per- 
speetiva nas prôximas 
décadas. 

Mais do que nunca 
servem os aéroportés 
como espelho da nossa 
cultura, sendo aqui que 
os visitantes fazem o 
primeiro contacte corn 
ela ao entrar no nosso 
pais, o que inevitavel- 
mente dâ aos aéroportés 
o estatuto de que outrera 
sô eram detentoras as 
grandes estaçôes de eom- 
boios, que de catedrais 
tinham muito de semel- 
hante. 
Uma dessas catedrais 
modemas, esta a ser feita 
mesmo à nossa frente e é 
sem dùvida digne que se 
dê um olhar mais por- 
menorizado sobre alguns 
aspeetos que fazem parte 
deste projecto. 
O aeroporto de Toronto 
tem neste momento 
capacidade para um fluxo 
annual de 29 milhôes de 
passageiros, disponibiliza 
très terminais, cinco pis- 

tas de aterragem, 85 por- 
tas de embarque, 20 esta- 
cionamentos para aeron- 
aves ligados directa- 
mente ao terminal eentral 
e 16 estacionamentos 
sem ligaçâo direeta. 
Corn base em recentes 
estudos, perspeetiva-se 
que o fluxo anual de pas- 
sageiros atingirâ os 50 
milhôes de passageiros 
no ano 2020, havendo-se 
iniciado um piano funda- 
mental de restruturaçào 
para assim se 
enfrentarem futures 
desafios. 
A construçào começou 
em 1998 e hâ mais de 
quatre anos que as obras 
se têm intensificado para 
a conclusào de um novo 
terminal no aeroporto de 
Toronto, como este 
suplemento Construction 
News tem vindo a acom- 
panhar. O terminal é 
chamado Tl-New e ira 

mudar radiealmente todo 
o visual deste espaço. 
Estas obras tem sido um 
desafio em termes de 
engenharia e tecnologia 
envolvendo numéros ele- 
vados em termes de 
reeursos humanos. 
Também o numéro de 
empresas que faz parte 
deste projecto é impres- 

sionante. 
Uma das empresas que 
tem tido um papel funda- 
mental desde o inieio é a 
DMJM & HARRIS que 
tem sido a responsâvel 
por todo o planeamento, 
tanto no recinto do aero- 
porto como nas âreas cir- 
cundantes, assegurando o 
bom funcionamento 

durante o decorrer das 
obras. 
Todo este projeeto desig- 
nado de "ADP" - Airport 
Development Program 
tem como base um orça- 
mento de $ 4,4 billiôes 
que ira ser aplicado nos 
prôximos anos em pro- 
jectos - como o novo ter- 
minal Tl - corn mais de 
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4.200.000 pés quadrados, um 
novo parque de estacionamen- 
to com capacidade para 12,600 
viaturas, adicionamento de 
mais duas pistas de aterragem 
(runways), recolocaçâo e 
ampliaçâo dos hangars de 
carga, apoio e muitos outros 
serviços. 
O coraçâo deste projecto é sem 
dùvida o novo Terminal 1 que, 
quando aberto ao pùblico, 
altera todo o visual que os via- 
j antes anteriormente conheci- 
am. O primeiro passo foi a con- 
struçào do novo terminal 
seguindo-se para o fim deste 

ano a renovaçào dos terminais 
um e dois para dar lugar ao que 
chama de super-terminal. 
Os seus espaços remodelados 
irào ser preenchidos por mais 
portas de chegadas e partidas. 
O aço que foi utilizado para se 
poder construir este edifîcio 
chegava para construir 3 torres 
Eiffel e o betâo aplicado daria 
para edificar o equivalemte a 
duas CN Towers e meia... 
Neste momento encontram-se 
1800 trabalhadores nas obras o 
que poderâ ainda vir a aumen- 
tar, derivado à aproximaçào da 
data limite para a conclusào da 

empreitada. 
Durante o Invemo, as obras 
concentraram-se mais no inte- 
rior, avançando corn a pintura, 
o dry wall, e o acabamento dos 
corredores. Além disso, jâ se 
instalaram os balcôes de check- 
in assim como os elevadores e 
tapetes rolantes. 
Corn as obras concluidas, o 
novo terminal passa a ser um 
complexe aeroportuârio de 
grande envergadura, oferecen- 
do uma infra-estrutura fïsica a 
poder processar receber um 
fluxo elevado de passageiros. 

O aspecto logistico 

O Terminal de Passageiros 
passa a contar corn lojas para 
prestaçào de serviços 24h por 
dia, 77 balcôes de check-in, 
escadas rolantes, a climatiza- 
çâo de todos os ambientes, um 
modemo sistema informativo 
de vôo e um Sistema Integrado 
de Informaçôes Aeropor- 
tuârias. O complexe estâ dota- 
do do que existe de mais mod- 
emo em tecnologia aeropor- 
tuâria nas areas de informâtica, 
telemâtica, telecomunicaçôes e 
automaçâo. A area total ron- 

darâ os 4 mil pés quadrados. 
De realçar é o estacionamento 
de oito pisos que estarâ tam- 
bém pronto em fins de 2003 
disponibilizando espaço sufi- 
ciente para albergar 12.600 
viaturas, tomando-se assim no 
maior estacionamento do 
mundo corn uma area de 
340.000 pés quadrados. 
Além disso apresenta-se um 
serviço exemplar aos visi- 
tantes, como sinalizaçâo em 
todos os niveis da garagem até 
ao ponto de indicar em por- 
menor a quantidade e o local de 
estacionamento disponivel. 

O aumento da oferta de esta- 
cionamento, associada à refor- 
mulaçào da rede viâria interna, 
contribui para a acentuada mel- 
horia da circulaçâo automôvel 
em todo o perimetro contiguo 
ao Aeroporto e farâ dele sem 
dùvida um sitio digno para 
receber os nossos visitantes. 
Deste nùcleo central fazem 
parte 4 hangares todos eles 
oferecendo mais portas de 
embarque e chegadas, podendo 
assim corresponder ainda mel- 
hor a um aumento de pas- 
sageiros. Concretamente temos 
o Pier E que custarâ 100 mil- 

Ver pagina 26 
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hoes de dollares, oferecendo 
também ele todos os serviços 
necessârios e que estarâ pronto 
para fins de 2003. Depots tere- 
mos O Pier D (35 milhôes) tam- 
bém em fins de 2003. Tanto o 
Pier F como o Pier G estào a 
ser projectados para abrirem 
em 2005. 
Todos estes complexes irào 
albergar uma série de serviços 
e lojas no intuito de melhor 
servir os passageiros domésti- 
cos como intemacionais. 
Uma nova Torre de Contrôle 
também jâ se encontra na sua 
fase final de acabamento, 
albergando tecnologia de 
ponta, como é o caso dos com- 
putadores que jâ todos corn o 
sistema " "Touchscreen". 
No inicio de Março procedeu- 
se às obras na area dos restau- 
rantes e comércio de retalho, 
para que estes tenham o tempo 
suficiente para se instalar no 
novo complexe da aérogare. 
Vencida essa etapa deverâ ser 
dado inicio aos testes e simu- 
laçôes a partir do dia 1 de 
Junho. Esta data sera crucial, 
visto que haverâ uma parte sig- 
nificativa de organizaçào à 
frente, como a de contratar vo- 
luntârios para se efectuar os 

testes de funcionamento no 
recinto do aéroporté corn o 
mâximo rigor e a maior aproxi- 
maçâo possivel da realidade. 
Isso possibilitarâ a correcçào 
de eventuais erros antes da 
abertura ao pùblico. 
A GTAA " Greater Toronto 
Airport Authority" nào poupa 
esforços e comprometeu-se 
assegurar o melhor serviço 
para a data de abertura avança- 
da. 
Este projecto tem sido planea- 
do e desenhado ao pormenor 
pela équipa Adamson 
Associates and Mosshe Safdie 
Associates Ltd., équipa que se 
serviu de inùmeras experiên- 

cias no campo do design e da 
arquitectura para conceber este 
espaço criando um impacto 
visual, utilizando-se dos jogos 
de luzes projectados pela 
incidência da luz natural, facil- 
itando o movimento dos pas- 
sageiros no recinto. Todos os 
espaços estào devidamente 
separados, tendo todos eles 
detalhes prôprios, altemando 
entre betào e vidro, criando 
assim espaços caracteristicos 
dentro do recinto. 
Igualmente preparam a porta 
de chegada de tal forma que 
quando os passageiros 
entrarem no recinto penetrem 
num hall predominantemente 

envidraçado oferecendo uma 
visâo ampla sobre os espaços 
circundantes, facilitando-lhe o 
caminho para as saidas apropri- 
adas. 
Mas este Megaprojecto nào se 
fica por aqui.Em execuçào jâ 
estâ uma obra proclamada de 
"Automated People Mover 
System", desenhada e projecta- 
da pela empresa Earth Tech, 
que é detentora de inùmeros 
prémios no mercado intema- 
cional, fornecendo serviços 
corn base na alta tecnologia 
facilitando o trâfico dos pas- 
sageiros nos aeroportos. 
Esta empresa resolve questôes, 
como o piano urbano e circun- 
dante dos aeroportos, corn 
mestria oferecendo uma vasta 
gama de serviços, tais como o 
planeamento do projecto, 
engenharia estrutural, mecâni- 
ca e eléctrica, design arquitec- 
tônico, paisagistico e geométri- 
co. 

A engenharia de transportes, 
o design de Comunicaçâo 

e aspectos relacionados corn a 
segurança 

Como tal jâ estâ a dar o seu 
contribute com a construçào 

1963-2003 

de um transporte estimado em 
100 milhôes de dôlares e que 
conecta as àreas de chegada e 
partida corn o terminal princi- 
pal, o estacionamento das via- 
turas e futuramente para os 
locals dos aluguer de carros. Û 
sistema jâ estâ a ser planeado 
para que a qualquer altura se 
possa proseguir a uma extensào 
deste serviço para que haja 
uma ligaçào ao Centro de 
Toronto perpectivando-se um 
volume de trâfego que exceda 
os 4.000 passageiros em amhas 
as direcçôes. 
Este transporte foi concebido 
de forma exemplar, mostrando 
ser possivel, caso que haja a 
necessidade, expandir as linhas 
outros 4 kilômetros e adic- 
cionar cinco estaçôes ao longo 
do caminho, sendo assim pos- 
sivel fazer deste transporte nào 
sô uma altemativa aos jâ exis- 
tentes, mas sim uma aposta 
forte num meio de transporte 
limpo, directe e adequado às 
necessidades que futuramente 
irào apareçer. 
Dado que as obras jâ arranca- 
ram sô resta saber se também 
neste projecto irâ ser possivel 
cumprir a data de abertura, que 
estâ fixada para Abril de 2004. 
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TENDERS/Concursos Publicos 
t<»3-2003 

Em resposta às sugestôes de pessoas ligadas ao ramo da construçâo civil, "Constmction News" mantem esta rûbrica regular, em 
que se publicam concursos publicos (tenders), para que os interessados possam a eles concorrer. A fonte de informaçao é o depar- 
tamento de Licenças da Câmara Municipal de Toronto. 

TORONTO 
119- 2003 - Works & Emergency Services - 
Buyer: Rose Mancini - 416-338-5575 - 
Pharmacy Avenue Over C.P.R. Belleville 
Subdivision, North of Eawrence - Avenue 
East - Stmcture Rehabilitation. - Contract: 
03FS-06S - PREQUALIFICATION RAT- 
ING: Necessary Available Rating In 
Accordance With The Procedure of Ministry 
of Transportation is $ 1,000,000.00 in (S). - 
Contact: David Mitchelson at 416-392-8321. 
- $100.00 - May 14, 2003 

120- 2003 - Works & Emergency Services - 
Buyer: Rose Mancini - 416-338-5575 - The 
Construction of Asphalt Speed Humps in 
District 1. - Contract: 03D1 -118TR - Contact: 
Marty Graham at 416-392-7949. - $75.00 - 
May 14, 2003 - Revised 

123- 2003 - Works & Emergency Services - 
Buyer: Irene Shepherd - 416-392-7177 - 
Keele Street and Yore Road Reconstruction - 
District 2 - Contract: 03D2-09RD - Contact: 
Tom Dodds at 416-394-2649 - $100.00 - 
May 14, 2003 

124- 2003 - Works & Emergency Services - 
Buyer: Joan Beckett - 416-338-5573 - Gladys 
Road, Greyabbey Trail & Sunny Slope 
Avenue - Road Reconstraction. District 4 - 
Contract: 03D4-05RD - Contact: Mika 
Raisanen at 416-396-7152 - $100.00 - May 
14, 2003 

125- 2003 - Works & Emergency Services - 
Buyer: Joan Beckett - 416-338-5573 - 
Elvaston Drive and Wigmore Drive 
Reconstmction. District 3. - 
Contract: 03D3-07RD - Contact: A. Li at 416- 
395-6231 - $100.00 - May 21, 2003 - 
Revised 

126- 2003 - Exhibition Place - Capital Works 
Department - Buyer: Rose Mancini - 416- 
338-5575 - Horse Palace Window 
Replacement - 

Contract: 02-0029-22916-03 - PRE-QUALI- 
FIED CONTRACTORS: 
The Following Window Manufacturers and 
Their Certified Installers Have been Pre- 
Qualified For This Project. - Aluminum 
Window Designs Ltd - Alumicor Limited - 
Alwind Industries Ltd - Commdoor 
Aluminum Inc - Kawneer Co. Canada Ltd - 
Sherwood Windows Ltd - Windspec Inc - 
Mandatory Pre-Tender Site Meeting: 11:00 
a.m. on April 30,2003 at the General Services 
Building, Capital Works Department, 2 
Manitoba Drive, Exhibition Place, Toronto - 
Contact: Takvor Hopyan at 416-222-2639 - 
$100.00 - May 13, 2003 no later than 3:00 
p.m. to the Queen Elizabeth Building, 
Executive Offices, Exhibition Place, Toronto, 
Ontario, M6K 3C3. Please Deliver Sealed 
Tender By Hand 

128- 2003 - Works & Emergency Services - 
Buyer: Rose Mancini - 416-338-5575 - A) 
Brock Avenue Subway and CNR/GO - 
Transit Bridge Rehabilitation - 
B) Shaw Street Subway and CPR Bridge - 
Rehabilitation - Contract: 03FS-14S - PRE- 
QUALIFICATION RATING - Necessary 
Available Rating In Accordance With The 
Procedure of Ministry of Transportation is 
$1,300,000.00 in (S) - Contact: Victor Zubacs 
at 416-392-8322- $100.00- May 14, 2003 

129- 2003 - Works & Emergency Services - 
Buyer: Joan Beckett - 416-338-5573 - 
General Maintenance on Arterial, Collector, 
Local Roads and Expressway - District 1 - 
Contract: 03D1-116TR - Contact: Marty 
Graham at 416-392-7949- $75.00- May 14, 
2003 

130- 2003 - Works & Emergency Services - 
Buyer: Irene Shepherd - 416-392-7177 - 
Watermain Rehabilitation on Arnold Street 
and Kipling Avenue from South of Gardiner 
Expressway to North of the Queensway. 
District 2 - Contract: 01D2-28WS - Contact: 

Paul Pasko at 416-392-8407- $100.00- May 
14, 2003 

131-2003 - Works & Emergency Services - 
Buyer: Rose Mancini - 416-338-5575 - Hot 
Poured Rubberized Asphalt Joints on 
Asphaltic Concrete Pavements - District 1 - 
Contract: 03D1-119TR - Contact: Marty 
Graham at 416-392-7949 - $75.00- May 14, 
2003 

133- 2003 - Works & Emergency Services - 
Buyer: Irene Shepherd - 416-392-7177 - 
Coxwell Avenue, Jones Avenue and Queen 
Street CN Rail Underpass - Structure 
Rehabilitation - PREQUALIFICATION 
RATING:Necessary Available Rating In 
Accordance With The Procedure of Ministry 
of Transportation is $1,400,000.00 in (S) - 
Contract: 03FS-15S - Contact: Vic Zubacs at 
416-392-8322- $100.00- May 21, 2003 

134- 2003 - Works & Emergency Services - 
Buyer: Irene Shepherd - 416-392-7177 - 

Tmdelle Street and Underwriters Road - 
Road Reconstruction. District 4 - Contract: 
03D4-1IRD - Contact: Mika Raisanen at 416- 
396-7152- $100.00 - May 21, 2003 

135- 2003 - Works & Emergency Services — 
Technical Services Division - Buyer: Rose 
Mancini - 416-338-5575 - Ashbridges Bay 
Treatment Plant — Works Best Practices 
Program - Process Control System - 
Instrumentation and Automation - Contract: 
03FS-35WP - Site Meeting: 9:30 a.m. on May 
21, 2003 On Site - Contact: Gino Marcoccia 
at 416-392-8260- $100.00- June 4, 2003 

136- 2003 - Works & Emergency Services - 
Buyer: Joan Beckett - 416-338-5573 - The 
Replacement of Watermain Valves and Fire 
Hydrants in Various Locations Within Area 3, 
District 1. Wards 13, 17 and Part of Wards 11, 
12, 14, 15, 18, 19 & 21 - Contract: 03D1- 
529WS - Contact: Kamran Sarrami at 416- 

394-2659- $75.00- May 21, 2003 

137- 2003 - Works & Emergency Services - 
Buyer: Irene Shepherd - 416-392-7177 - 
Water Service Replacements -Various 
Locations - Districts 3 & 4 - Contract: 
03D3&4-317WS - Contact; Mario Zammit at 
416-395-1125- $50.00- May 14, 2003 

138- 2003 - Works & Emergency Services - 
Buyer: Joan Beckett - 416-338-5573 - 
Watermain Replacement on Rockliffe 
Boulevard at Black Creek Drive and 
Rockliffe Court, and on Cliff Street from 
Humber Boulevard to Cordelia Avenue. 
District 2 - Contract; 03D2-22WS - Contact: 
Paul Pasko at416-394-8407- $100.00- May 
21, 2003 

139- 2003 - Works & Emergency Services - 
Buyer: Irene Shepherd - 416-392-7177 - 
Constmction of Watermain - District 1 - 
Ward 27 - Toronto Centre - Rosedale - 
Contract: 03D1-79WS - Contact: Leo Chow 
at 416-392-7660 - $75.00 - May 14, 2003 - 

140- 2003 - Works & Emergency Services - 
Buyer: Rose Mancini - 416-338-5575 - 
Danforth Avenue Resurfacing - Warden 
Avenue to Kingston Road. District 4 - 
Contract: 03D4-24RD - Contact: Patrick 
Cheung at 416-396-7151 - $75.00- May 21, 
2003 

141- 2003 - Works & Emetgency Services - 
Buyer: Joan Beckett - 416-338-5573 - 
Laneway Improvements - District 1 - Ward 
20: Trinity-Spadina - Ward 27: Toronto 
Centre-Rosedale - Ward 29: Broadview- 
Greenwood - Ward 31 : Beaches-East York - 
Contract: 03D1-203RD - Contact: Susan 
Samuel at 416-392-4848 - $75.00 - May 21, 
2003 

142- 2003 - Works & Emetgency Services - 
Buyer: Irene Shepherd - 416-392-7177 - 

Rehabilitation of Royal York Road - Phase 1. 
District 2 - PREQUALIFICATION RATING: 
Necessary Available Rating In Accordance 
With The Procedure of Ministry of 
Transportation is $1,200,000.00 in (GR) - 
Contract: 03D2-05RD - 
Contact: Paul Pasko at 416-394-8407 - 
$100.00- May 21, 2003 

144- 2003 - Works & Emergency Services - 
Buyer: Tony Cetra - 416-338-5585 - Local 
Streets Reconstmction - Phase 1 - Royal 
Street, Runnymede Road, Norval Street, 
Criscoe Street,' Ravenal Street, Blakley 
Avenue, Mavety Street. District 2 - PRE- 
QUALIFICATION RATING: Necessary 
Available Rating In Accordance With The 
Procedure of Ministry of Transportation is 
$1,200,000.00 in (GR) - Contract: 03D2- 
12RD - Contact: Tom Dodds at 416-394-2649 
- $100.00- May 28, 2003 

145- 2003 - Works & Emergency Services - 
Buyer: Rose Mancini - 416-338-5575 - 
Disconnection/Extension of Downspouts and 
Eavestroughs And Installation Of Rain 
Barrels - City Wide - Contract: 03QS-01WP 
- Contact: John McKnight at 416-392-1459 - 
$50.00- June 4, 2003 

146- 2003 - Works & Emergency Services - 
Buyer: Irene Shepherd - 416-392-7177 - 
Island Filtration Plant - Winterization and 
Summerization - Contract: 03FS-39WS - 
Contact; Thomas Huang at 416-397-4620 - 
Please Note:Bid Depository: Mechanical and 
Electrical 3:00 p.m. Local Time on Monday, 
June 2, 2003. 
Site Meeting: 9:00 am. On May 15, 2003. 
Please Meet At The Police Marine Unit 
Headquarters Located At 259 Queen’s Quay 
West, Toronto. Transportation Will Be 
Provided To The Island Filtration Plant. Due 
To The Logistics Of The Travel 
Arrangements, Please Plan The Site Visit To 
Require A Full Day - $100.00 - June 4,2003 
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Ideas for the future of the Gardiner Expressway 
ANDY MANAHAN 

Construction News 

One of the most complex public policy 
issues relating to Toronto's waterfront 
concerns the future of the Gardiner 
Expressway. While many have called 
for the tearing down of the Gardiner so 
as to reconnect Toronto to the water- 
front, others have cited the Gardiner as 
a necessary transportation corridor that 
if taken down would result in severe 
traffic gridlock. Consultants hired by 
the Toronto Waterfront Revitalization 
Corporation have come up with poten- 
tial solutions that might just represent 
the compromise that will satisfy advo- 
cates of both the tear down option and 
the status quo option. 
By way of background, the TWRC has 
a mandate to transform Toronto's water- 
front and will be responsible for over- 
seeing the estimated $17 billion rede- 
velopment, with the blessing of the 
three levels of government. Progress 
has been slower than hoped for but 

there have been some recent milestones, 
including the appointment of TWRC's 
President and CEO in mid-April. John 
Campbell, a real estate executive for- 
merly with Brookfield Ventures, had 
been submitted as the top candidate last 
November but the selection had to be 
approved by the federal, provincial and 
Toronto levels of government. Robert 
Fung, Chair of TWRC, stated at the 
announcement that Campbell has "an 
impressive track record on large scale 
urban development projects." 
Both Fung and Campbell were in atten- 
dance at a recent seminar that asked the 
question "Do we need to take the 
Gardiner down to revitalize the 
Waterfront?", hosted by the Canadian 
Urban Institute. TWRC has funded a 
number of studies that are in progress - 
and that will be presented to Toronto 
Council by the end of 2003. 
Traffic studies show that 80 per cent of 
the morning inbound traffic on the 
Gardiner exits the ramps at Spadina 
Ave., York St., Yonge St., and Jarvis St. 
- only 20 per cent of traffic flows 
through to the Don Valley Parkway. 
While these may not appear to be the 
most revealing facts, computer simula- 
tions done by the University of Toronto 
show how tearing down the Gardiner 
will not result in a great difference in 
travel time for those who are either 
moving into the core or out of the core 
- only a couple of minutes maximum. 
'Option 8a' is the affectionate name 
given to those consultants from 
Marshall Macklin Mopaghan, BA 
Consulting Group and duToit Allsop 
Hillier who favour the tear it down 
option. Their proposal would result in a 
narrowing and realigning of the 
expressway from Dufferin St. to 
Strachan Ave. The Gardiner would 
then be buried from Strachan Ave. to 
Spadina Ave. At this point, traffic 
would emerge at grade level on the east- 

bound Lakeshore Blvd. The overall 
width of Lakeshore Blvd. would be 
only five lanes as the westbound lanes 
would remain underground in this cut 
and cover configuration. 
In any case, it was pointed out by the 
second group of consultants, John van 
Nostrand and Calvin Brook, who advo- 
cated retaining the elevated Gardiner 
that other wide boulevards around the 
world work effectively and are not a 
barrier as long as there are wide side- 
walks and street-friendly development. 
This was the fascinating aspect of this 
presentation - both groups of consult- 
ants made valid points and incorporat- 
ing their best recommendations might 
just work to create an optimal solution. 
Improving conditions around the 
Gardiner could be achieved, according 
to van Nostrand and Brook, by adding 
buildings under the expressway and 
creating new roads adjacent to the 
Gardiner. North - south links could be 
maintained for key arterials roads. 
Proposed land uses include office, 
recreation, nightclubs, markets and stu- 
dios. 
Brook noted that the waterfront lands 
are comprised of landfill which was 
used over many decades to accommo- 
date development pressures. Fort York 

of eourse was once situated at the orig- 
inal shoreline of Lake Ontario for 
defensive purposes. Recreating the old 
shoreline at Fort York was proposed by 
the second group and could be seen as a 
way to enhance the recreational compo- 
nent of the waterfront - attracting local 
residents and tourists to not only new 
attractions but also to historical sites is 
an important economic development 
goal for Toronto. 
Retaining the Gardiner has certain mer- 
its but this study is less advanced in 
terms of assessing all the aspects such 
as development potential, cost-benefit 
analysis and so on. 
In both studies the Gardiner would 
remain an elevated structure in the east- 
ern section so that a proper connection 
to the Don Valley Parkway could be 
made. 
Wonderful ideas were presented on 
May 8th and a number of them certain- 
ly captivated the imagination. 
Waterfront redevelopment might be a 
painful process because it takes so 
damn long but sometimes our seeming- 
ly glacial speed does allow time to 
reflect on more creative options. Once 
we have arrived at a solution, however, 
action must be swift or it will never get 
done. 

Pensa em comprar casa? 
Nao tem o suficiente para 
(far lie entrada? 

Tem bom crédîto? 

Nâo hà problema 

179 900 219 900 $259 900 $209 900 $229,900 

Rogers «& Caledonia l)ld Weston & Rogers St. Clair »& Caledonia 

Pela primeira ve 

Leo Martins 
416-769-1616 

1678 Bloor Street West, 
4th Floor, Toronto 

Casa separada c/ 3 quartos 
para dormir, 
cozinha moderna, 
sala, sala de jantar 
e muito mais . . . 

Bonito Bungalow cJ 2 quartos 
sala e uma cozinha grande e 
entrada separada para cave. 
Tudo em Tijolo 
e estacionamento 
privado. 

Casa grande, ideal para duas 
familias com entradas 
separadas. 
Primeiro andar com 3 
Quartos, cave com cozinha 
e quarto de banho. 
Segundo andar com dois 
quartos, cozinha 
e quarto de banho. 

Garagem e muito mais . . . 

Dufferin & Dupont 

Area fantastica perto 
de transportes. 
3 Quartos de cama, 
cozinha moderna 
2 quartos de banho, 
cave acabada 

Rogers & Caledonia 

Lindo Bungalow em 
ôptimas condiçôes. 
3 Quartos de cama com soalho 
em madeira. 
Basement moderno com 
cozinha, quarto de sala, lareira 
e dois quartos de banho. 
aquecimento recem-instalado 
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PRECISAM-SE 

Bricklayers 

telefonar para 
416-4719499 

Bricklayer Foreman 
required for eommercial and 
industrial work. Top wages 
and benefits. Call Ivan at 
(416) 697-3913 

Chefe de Fami'lia 
Procura urgente emprego a 
full time (de 2 a 6 feira) para 
trabalhar 50 boras, peço 
minimo de 12 dlirs à bora. 
Luiz 416-516 2791 

Bricklayers precisam-se. 
telefonar para o 905-858- 
4396 
Contractores de bricklay- 
ers precisam-se. Os interes- 
sados deverao telefonar para 
o 905-278-7800 
Bricklayers precisam-se 
para a regiào de Oshawa. 
Contactar pelo telefone 905- 

COSTUREIRA INDUSTRIAL 

Procura trabalho na area de Toronto. 
Larga experiência. Costura industrial (over- 
loque, galoneira, cortadeira, cost, reta) 
Boa experiência em modelagem/corte/costu- 
ra fina, incluindo roupas intimas 

Tel.: (416) 454 3179 

718-1623 
Bricklayers precisam-se. 
telefonar para o 905-278- 
7191 
Consulting IT company 
need a young energetic com- 
mission based sales person to 
work in Toronto and Greater 
Toronto Area to serve the 
Portuguese community. You 
will work on your own 
schedule providing sales sup- 
port and participating in bid- 
ding process. You will be 
based out of your home office 
working one or more 
assigned territories. You must 
be willing and prepared to 
develop your own leads. 
Serious inquiry can e-mail 
resumes at the email, please 
do not try to contact us direct- 

FOURSLIDE SETUP PERSON 
A QS9000 Spring and Stamping manufacturer 
for the auto industry requires a Setup person 
with: 

* A minimum of 5 yrs experience setting 
up Fourslide machines 

Machinist or toolroom experience an 
asset 

We offer a competitive salary and excellent 
benefits. Please forward resume in confidence 
to Human Resources at: 

Dominion Spring Ind. Corp. 
240 Courtneypark Drive East 

Mississauga, ON L5T 2S5 
Fax: (905) 564-3213 

humanresources@dominionspring.com 

ly as candidates will be con- 
tacted one interviews are 
properly schedule. Excellent 
command fo english-por- 
tuguese, and knowledge of 
IT/IS technologies an asset, 
email: 
csyscom@hotmail.com or 
csyscom@rogers.com 
Contratores de pedrei-ros, 
com ou sem material, pre- 

Motorista com carta AZ 

Procura trabalho na area de 
Toronto. 6 meses experiên- 
cia. Contacte José Eusébio 

Telefonar para: 416 785 2990 

cisam-se. Os interessados 
deverào ligar para o 905-278- 
7800 
Operârios da cons-trucçâo 
civil, experientes, precisam- 
se para trabalhar em formas 
de caves (basement forming). 

PROCURA-SE 
WANTED 

Quantity Estimator for 
construction company 

3 years req. experience 
Fax resume: 
905 2787855 

Os interessados deverao tele- 
fonar para o 416-723-8948 
General Labourers, cement 
finishers needed. Call Luigi 
at Eagle Ornamental: 905- 
303-0585 
Companhia de materials de 
construcçâo procura condu- 
tores de camiâo, ajudantes de 
armazém e empregados para 
o balcào de encomendas 
(order desk). Telefonar para o 
416-746-1501 ou enviar fax 
para 416-746-1645 
Companhia de brita 
(stoneslinger) nécessita de 
condutores corn carta D-Z. 
Telefonar para o 416-746- 
7571 ou requerer por fax 
para 416-746-4855 
Residential home builder 
requires assistant to Contracts 
Manager. Fax your resume to 
416-746-4855. 

WANTED 
Secretarial work. 

Excell, Word. Accpac experience an asset. 
Fax resumé: 905-8913629 

PRECISA-SE 
BRICKLAYERS 

BOM SALÂRIO E COM BENEFiCIOS 

Contactar pelo telefone: 
416 - 9376508 

BRICKLAYERS CREW'S WANTED 
PRECISA-SE BRICKLAYERS 

* COM OU SEM MATERIAL * EXCELENTES CONDIÇOES DE PACWiMENTO • FORKLIFT NOVO 

* SCAFFOLDS NOVOS * EXCELENTE AREA DE TRABALHO • OPORTUNIDADES SEM LIMITE 

OS INTERESSADOS FOR FAVOR TELEFONAR FARA: 

(416) 666 8853 OU FAX RESUME: (905) 891 3629 

«WTB4n«l»S IHC. 

Member of: 

PRECISAM-SE: 
Bricklaying 

iik. Sub-Contractors 

Tel: (905) 278-7800 
Fax: (905) 278-7855 

Inventory Control 
A medium sized spring and stamping 
manufacturer for the auto industry requires a 
motivated, team player for its Shipping dept. 

Duties Include: 
■ Receive and Issue all raw materials, tools, 

and machine parts 
■ Familiarity with computerized inventory 

control system required 
■ Must have valid forklift license 

Competitive salary and benefits pkg 

Fax resume in confidence to HR at 905 -564-3213 
or mail to Dominion Spring Ind. Corp. 

240 Courtneypark Drive East 
Mississauga, ON L5T 2S5 

Email : humanresources@dominionspring. com 

PRECISA-SE / PROCURA-SE 

Constructor de Oakville procura condutor 
DZ com experiência a operar com buldozer, 
backhoe + bobcat. Procura também traba- 
Ihadores para construcçâo 

Telefonar e deixar mensagem para (905) 825 5642 ou 
fax resume para (905) 825 0472 

PllOCIJRA TRABALHO? 
LOOKII\0 FOR WORK? 

ANIJNCIF GRATIS AOIJI! 
AD FOR FRFF IIFRF! 

FAX: 905 891 09 69 

SPRINGMAKER/COILING 
SETUP 

A QS9000 Spring and Stamping company 
requires an experienced Setup perso n for 
its Coiling Department. Ideally, you have: 

* Set-up exper. on spring equipment such 
as Wafios, MEC, Herdon, etc 

* Familiarity with Quality and SPC 
We offer a competitive salary and excellent 
benefits. Please forward resume in confidence 
to Human Resources at: 

Dominion Spring Ind. Corp. 
240 Courtneypark Drive East 

Mississauga, ON L5T 2S5 
Fax: (905) 564-3213 

humanresources@dominionspring.com 
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Milton’s 

FULL DEPTH LOTS, SUBROUM)ED BY WOODS & PONDS 
• 9ft. ceilings on main floor • deluxe ensuites with oval tub, separate showers with light, his/her vanities 

• circular staircases • wateiM windows • 2nd floor balconies with french door 

• covered porches • natural gas fireplace • extended upper kitchen cabinets 

• separate main floor hallway • computer room/niche/loft, library 

up to 
2835 sq. ft. 

BT5BI.B0AV1. 

Hours: Sat.. Sun.. & HoL: 11am • 6pm • Mon.-Thurs.: 1 pm - 8pm • Fri.; Closed (905) 878-5971 

www.beaverhall.com 
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As estaçôes de radio no Pico 
Por altura da liltima grande guerra 
Mundial, 1939-1945, ainda recor- 
do as notlcias da BBC de Londres 
vindas até nos através da voz 
inconfundivel de Fernando Pessa, 
e recepcionadas num radio, recep- 
tor-transmissor, Hallicrafter. À 
meia noite era transmitida pelo 
citado aparelho, através. do som 
das badaladas dos sinos do célébré 
Big Ben e a essa bora terminavam 
as noticias e todos seguiam para 
"vale de lençôis". A ùnica pécha 
que O radio tinha era o de nào pos- 
suir a frequência para que se 
pudessem ouvir os barcos da 
pesca do atum quando transmiti- 
am para a fâbrica as pescarias que 
tinham e/ou o sitio onde se encon- 
travam. Mais tarde aparecem os 
radios portâteis da marca Philips, 
corn uma, duas e très bandas, AM, 
SW e LW, vendidos a bordo do 
paquete "Funchal" ou do "Angra 
do Heroismo", que adquiriam 
aqueles aparelhos nas llhas 
Canârias - que era uma zona fran- 
ca - contrabando esse feito por 
muitos dos guarda-fiscais que 
faziam o serviço de vigilância e 
fiscalizaçâo a bordo, mas eram os 
primeiros a prevaricar, porque os 
ordenados eram muito baixos e o 
"desenrascanso" era a palavra de 
ordem. 
Tais portâteis eram utilizados tam- 
bém para se ouvir a Radio 
Portugal Livre, difundida da 
Argélia, e que era escutada na 
ponta do cais da Areia Larga 
enquanto outros, iam para a Barca. 
Depois eram transmitidas as noti- 
cias que se ouviam aos "do con- 
tra", âvidos por saberem como 
passavam os "nossos rapazes", na 
guerra do Ultramar. 
Também ao Domingo se sin- 
tonizava a onda curta para escutar 
o relato transmitido pela Emissora 
Nacional e, mais tarde, transmiti- 
do através do Emissor Regional 
dos Açores da Emissora Nacional 
em Ponta Delgada. Outras emisso- 
ras que se ouviam era o Radio 
Clube de Angra e o Radio Lajes, 

que transmitiam em onda média 
da llha Terceira e o Clube Asas do 
Atlântico que difundia directa- 
mente e também em AM do 
Aeroporto de Santa Maria. 
No Pico, Manuel Cristiano 
Amaral Simas, é sem dùvida o 
pioneiro das radios picoenses ao 
fundar a Radio Pico, na Madalena. 
De estaçâo experimental passa 
posteriormente a fazer "directos", 
quer do campo de Futebol local, 
quer de outros eventos de relevân- 
cia para o concelho e até para a 
vizi-nha llha que nos fica em 
frente e onde o sinal chegava corn 
muita nitidez. No entanto é solici- 
tada ajuda às Câmaras Picoenses 
para ser colocado um retransmis- 
sor em Sào Jorge. A Câmara das 
Lajes, nâo responde, uma vez que 
Agostinho Ramos Pimentel, na 
altura Deputado Regional pelo 
Pico (Lajes), estava preparando os 
estatutos para ser instalada nas 
Lajes também uma estaçâo de 
Râdio corn o nome de Radio 
Clube das Lajes do Pico, hoje 
Râdio Montanha, e, salvo erro, 
também era vereador do munici- 
pio Lajense, o que obstou a que tal 
resposta fosse dada. Entretanto, e 
por proposta que foi aprovada, do 
vereador da Câmara de Sào Roque 
ao tempo, Rui Pedro Âvila, o 
Municipio atribuiu um subsidio à 
Râdio local da Madalena (ainda 
corn emissôes expérimentais), 
para que esta instalasse o tal posto 
retransmissor de molde a cobrir a 
ârea geogrâfica daquela 
Autarquia. A Câmara da 
Madalena nào tinha acçâo nem 
contrôle, apenas dava apoio mon- 
etârio, porque as instalaçôes eram 
particulares, bem como todo o 
material electrônico. 
Mas o Municipio Lajense e a 
propria comunicaçào social recla- 
mavam para as freguesias do con- 
celho a cobertura de râdio, uma 
vez que algumas se situavam 
numa zona fora de frequência, 
como era o caso da freguesia sede 
do concelho. Corre pressuroso o 

Govemo Regional do PPD-PSD, a 
influenciar a Radiodifusâo 
Portuguesa, para ser instalado um 
retransmissor nas Lajes do Pico, 
porque as sondagens na opiniâo 
pùblica davam a maioria eleitoral 
ao PS, o que mais tarde se veio a 
confirmar. A Câmara colabora 
(como nâo podia deixar de ser, 
mais que nâo fosse por sub- 
serviência) e é instalado um 
repetidor que é inaugurado por 
Alberto Romào Madruga da 
Costa, substituto que foi de Mota 
Amaral, que entretanto "aban- 
donara o leme do barco da gover- 
naçâo" dos Açores, para se "refii- 
giar" em Lisboa. 
Mas hâ episôdios grotescos que 
ocorrem por vezes em inaugu- 
raçôes que se querem sérias e 
prestigiadas. Para azar da comitiva 
governamental, tal aconteceu. 
Depois do discurso de circunstân- 
cia é ligado o retransmissor pelo 
Govemante mâximo da Regiâo e 
começam a surgir em frequência 
duas estaçôes em sobreposiçào. A 
Radiodifusâo Portuguesa e uma 
emissora a transmitir em espanhol 
das llhas Canârias e o certo é que 
a emissâo espanhola cobria total- 
mente a Nacional, para chacota de 
uns e desespero de outros. Mais 
tarde soube-se que corn a insta- 
laçâo daquele retransmissor, séria 
preterida a candidatura da râdio 
local em formaçâo e a sua fre- 
quência nâo séria atribuida, mas... 
"Deus escreve direito por linhas 
tortas". 
Corn o govemo socialista, chefia- 
do por Antonio Guterres, a pasta 
de Secretârio para a Comunicaçào 
Social, é entregue a Arons de 
Carvalho, e uma das promessas 
eleitorais é cumprida ao serem 
concedidas frequências radiofôni- 
cas a todos os concelhos do Pais. 
Veio o concurso nacional e 
somente nas llhas do Triângulo 
foram atribuidas as frequências à 
"Râdio Pico" da Madalena, à 
"Râdio Lumena" das Velas de Sâo 
Jorge e à "Antena 9" da cidade da 

Horta na llha do Faial, ùnicas 
estaçôes a transmitirem em FM 
corn estatutos legalizados. 
Entretanto sào legalizados os 
estatutos da Râdio Montanha, das 
Lajes do Pico e da Râdio Cais, em 
Sào Roque do Pico e estas duas 
iniciam emissôes expérimentais 
que sào denunciadas e posterior- 
mente silenciadas, pelas outras 
acima referidas e que jâ se encon- 
travam legalizadas. O factor con- 
corrência, ditou suas leis, mas 
meses mais tarde depois destas 
duas estaçôes serem legalmente 
silenciadas, surge o alargamento 
do tempo de concessâo de fre- 
quências e, desta vez, estas agar- 
ram as prorrogativas "corn unhas e 
dentes" e depois dos trâmites 
necessârios, vai para o ar primeiro 
o som em FM da Râdio Montanha 
e algum tempo depois o da Râdio 
Cais. 
Hoje, a Râdio Pico, tem insta- 
laçôes prôprias na Avenida 
Marginal da Madalena e possui 
profissionais competentes e cola- 
boradores muito activos. Alcança 
uma vasta zona que nesta llha do 
Pico vai desde o Monte até a Santa 
Luzia e apanha todo o litoral Sul 
da llha do Faial. O material elec- 
trônico de que dispôe estâ um 
pouco ultrapassado; no entanto 
prevê-se para breve uma remode- 
laçào total do mesmo. 
A Râdio Montanha, sem insta- 
laçôes prôprias, nâo é apoiada em 
qualquer profissional, mas os sens 
colaboradores sâo prestativos e 
caprichosos. Tem o melhor e mais 
sofisticado material electrônico e 
estâ equipada corn um emissor de 

FM colocado numa das dependên- 
cias do Auditôrio Municipal das 
Lajes do Pico, onde possui o estù- 
dio provisôrio que emite para 
novas frequências, entretanto 
legalizadas, através dos retrans- 
missores colocados no Alto do 
Arrife, no Cabeço da Era e no 
Cabeço Gordo da llha de Sâo 
Jorge, o que lhe proporciona uma 
cobertura total da llha do Pico, de 
parte da llha do Faial e de algumas 
zonas da llha de Sâo Jorge. E de 
referir que o grande dinamizador 
deste empreendimento é o seu 
Présidente da Direcçào, Fernando 
Cardoso, que também é o técnico 
dos computadores e de todo o 
material electrônico instalado nos 
diversos postos retransmissores. 
A Râdio Cais, prepara-se para 
instalar um retransmissor em S. 
Jorge, para reforço da qualidade 
de recepçâo na mesma ârea da 
costa norte do Pico, desde a 
Ribeirinha/Piedade até às 
Bandeiras/Madalena. Apoiada em 
profissionais e colaboradores tem 
ainda um longo caminho a percor- 
rer, para bem do povo do 
Municipio nortenho. 
As râdios locais no Pico têm um 
auditôrio muito selectivo, o que 
contribui sobremaneira para que 
nào caiam na vulgaridade e assim 
evoluam corn os tempos. 
Para fmalizar, e em jeito de 
reparo, acrescento que estas râdios 
pouco divulgam a mùsica por- 
tuguesa. Até parece que esta estâ 
pela rua da amargura, o que nâo é 
verdade, por isso nos causa muita 
pena e desgosto. 
Até estes dias e...haja saùde! 

UMQU£ 
HARDWOOD 
FLOORING 

Commercial - Industrial - Residential 

Emilio Costa 
Metro Lie. #2471 

Ettuarrnt Cunlut 

Fax: (905) 279-5990 Cell: (416) 450-9101 
Pager; (416) 866-1572 Tel: (905) 279-6519 

Para Orçamentos, contacte 
Victor Santos ou Emilio Costa 

9 Prestbury St., North York. Ont, - M4A2J1 - Tel.: 750 8281 Fax; 750 3990 

Durk Bylsma 
Cellular: 905 577 5177 

Office: 905 319 0443 
Fax; 905 319 2373 

CANAL BLOCK 
A Division of Macron Industries Corp. 

Head Office: 
3562 Nugent Road 
Port Colbome, ON L3K 5V4 

Order Desk: 800 230 5511 
Tel: 905 734 9094 

Fax; 905 734 9144 
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Futebol de primeira 

Benfica na Liga dos Campeoes 
I9C3-2003 

îhf Portimutst f pst 

LUl'S COSTA! 

The Pprtupese 

Que a bola é redonda, ou seja, que 
no futebol tudo pode acontecer, jâ 
todos sabemos. O que, se calhar, a 
maior parte dos adeptos portugueses 
nào esperava era que, apôs a derrota 
no Jamor contra o Sporting, o 
Benfica conseguisse garantir a pre- 
sença na pré-eliminatôria da Liga 
dos Campeoes logo na jomada 
seguinte. 
Para isso, os encamados beneficia- 
ram directamente do empâte con- 
seguido pela Uniâo de Leiria no 
Estadio José de Alvalade, que 
deixou os adeptos sportinguistas 
ainda mais desiludidos com a ma 
campanha da equipa, principal- 
mente, nos jogos realizados em casa. 
Alias, 0 Sporting jâ nâo vence em 
Alvalade desde o passado dia 16 de 
Fevereiro, o que é, certamente, 
extremamente fhistrante para os 
seus adeptos. 
Mas nem tudo correu mal para o 
Sporting nesta quinzena que passou. 
Os leoes venceram o Benfica por 1- 
2 no campo emprestado do Jamor, 
permitindo este resultado para aca- 
lentar ainda a esperança de que a 
recuperaçào do segundo lugar fosse 
possivel, apesar de, para isso aconte- 
cer, o Benfica tivesse que perder 
pelo menos très dos quatro jogos a 
realizar até ao final da temporada. 
Os dois golos foram apontados no 

primeiro tempo, o primeiro por 
Quaresma, que Boloni jâ apelidou 
de "Mustang", e por Joào Vieira 
Pinto, a marcar pela primeira vez 
contra o seu antigo clube. O Benfica 
tentou reagir à desvantagem e foi, de 
facto, a melhor equipa em campo, 
sendo prejudicada pela fraca pon- 
taria no remate e por uma boa 
exibiçào do guarda-redes adversârio, 
Nelson. 
Na segunda parte, o caso do jogo, 
que muita tinta fez correr. Joào 
Vieira Pinto, apagado apesar do 
golo, recebe ordem de substituiçâo. 
Em vez de sair pela linha mais prôxi- 
ma, caminha para o centro do relva- 
do. Zahovic, médio ofensivo do 
Benfica, impede-o de continuar a 
caminhar para o centro e coloca-o na 
direcçào do banco sportinguista. 
Joào Pinto nào gostou na atitude do 
esloveno e agrediu-o com uma cha- 
pada na cara. O ârbitro, tentando 
uma decisào politicamente correcta, 
mas um pouco injusta pela diferença 
de atitudes dos jogadores e, princi- 
palmente, da motivaçào de cada um 
(Zahovic queria que Joào Pinto nào 
perdesse tempo, enquanto que este 
ultimo limitou-se a agredir), expul- 
sou os dois jogadores. Zahovic, 
descontrolado, tentou ainda ajustar 
contas com Joào Pinto, sendo impe- 
dido pelos colegas. 
Obviamente que tal triste espectâcu- 
lo acabou por manchar o encontro 
que estava a ser jogado de forma 
correcta e até agradâvel. Mas, apesar 

da duvidosa decisào do ârbitro ao 
expulsar ambos os jogadores - agres- 
sor e agredido -, pior foi o que acon- 
teceu quando o tempo do encontro 
estava quase a terminar. Com o 
Benfica jâ a perder por 1-2, apôs 
golo de Sokota a reduzir a diferença, 
o ârbitro deu apenas quatro minutas 
de desconto, quando, so nesse lance 
confiiso das expulsôes, o jogo esteve 
parado mais de cinco minutas. A 
arbitragem portuguesa, definitiva- 
mente, nâo bénéficia os espectâculos 
de futebol. 
Mas quem gostou do resultado foi 
Lazlo Boloni. Jâ corn a sua saida 
garantida na prôxima temporada, o 
treinador romeno do Sporting con- 
seguiu ainda derrotar os arqui-rivais 
encamados e mostrar que a equipa, 
mesmo sem Jardel, ainda consegue 
produzir. O seu castelo desmoronar- 
se-ia na jomada seguinte, corn um 
empâte contra a Uniâo de Leiria em 
Alvalade que, corn a vitôria (exce- 
lente) do Benfica no Restelo, ffente 
ao Belenenses, garantiu o segundo 
lugar aos encamados. 
Nesta vitôria fantâstica do Benfica, 
num dos melhores jogos da equipa 
durante tada a época, realce para as 
excelentes exibiçôes de Nuno 
Gomes, um pouco mais recuado, a 
fazer girar tada a equipa, Sokota, que 
tem lugar nesta equipa, e Petit, que 
dominou o meio-campo. Tiago, apôs 
marcar mais um golo (o décimo- 
segundo da época, fantâstico para um 
médio), foi expulso em mais uma 

decisào inacreditâvel das arbitragens 
portuguesas. Num lance disputado 
corn um adversârio, o médio ben- 
fiquista ficou corn a camisola com- 
pletamente rasgada. Saiu do campo 
para trocar de equipamento e quando 
regressou ao campo, apôs sinal do 
quarto ârbitro, perfeitamente visivel 
nas imagens televisivas, foi expulso 
por, alegadamente, ter entrado antes 
de receber ordem. Assim vai a arbi- 
tragem portuguesa. 
Entretanto, o Futebol Clube do Porto 
festejou o que jâ era certo: o titulo da 
SuperLiga. Ao bâter, em casa, o 
Santa Clara por expressivos 5-0, os 
dragôes garantiram matematica- 
mente o primeiro lugar. Agora, José 
Mourinho, que jâ garantiu continuar 
na prôxima temporada ao serviço 
dos azuis e brancos, independente- 
mente das propostas que siujam, 
aponta as baterias para a final da 
Taça de Portugal, contra a Uniâo de 
Leiria, e para a final da Taça UEFA, 

contra o Celtic de Glasgow, naquela 
que pode ser uma temporada 
inesquecivel. Para isso, começou jâ a 
poupar alguns jogadores para esses 
grandes jogos. A primeira conse- 
quência foi a derrota contra o Paços 
de Ferreira por uma bola a zero, no 
primeiro encontro da temporada em 
que o Porto nâo marcou qualquer 
golo. No entanto, o titulo esta garan- 
tido e a derrotada nada significa. 
No que diz respeito à luta pela 
manutençâo, as coisas estào quentes. 
O Vitôria de Setùbal parece conde- 
nado, corn 26 pontos, mas existem 
très équipas em luta intensa por 
escaparem às duas outras vagas de 
despromoçâo. Sâo elas a Académica 
e o Beira-Mar, com 30 pontos, e o 
Santa Clara, corn 31.0 Varzim, corn 
35, e o Moreirense, corn 36, pare- 
cem jâ em situaçôes relativamente 
tranquilas, uma vez que faltam ape- 
nas très jomadas para terminar o 
campeonato. 

C£r Canada 
^ Ceramic Tiles^ 

The latest —' 

selection of Recer ceramte tUës 
^ impaiçted front PortugdtM^ome apsfexperience 

the beauty and quality of our ceramic patterns and designs.^^ 
1875 Dundas St. W. Toronto Phone: 416-536-2527 

see the complete catalogue on our web site. www.recercanada.com 



TIu ^ortujiust Post 
DESPORTO / SPORTS 

Maio/May 15, 2003 33 

1953-2003 

Final da Taga UEFA 

As cnticas de Pinto da Costa 
RTP-Lnsa 

O présidente do FC Porto revelou-se par- 
ticularmente critico em relaçâo à venda de 
bilhetes para a final da Taça UEFA por um 
preço muito superior ao estipulado. Quer 
isto dizer que Pinto da Costa contesta a 
pratica da candonga A culpa é das autori- 
dades. 
No dia em que apresentou o nome do 
flituro Estadio do FC Porto, o "Estadio do 
Dragào", Pinto da Costa felou sobre a final 
da Taça UEFA em fiitebol, que opôe o FC 
Porto ao Celtic de Glasgow a 21 de Maio. 
As palavras do présidente dos "azuis e 
brancos" nao foram dedicadas ao jogo em 
particular, nem às équipas, nem ao ambi- 
ente que vai encontrar em Sevilha. Pinto da 
Costa preferiu comentar o negôcio que 
algumas pessoas desenvolvem à volta do 
encontro. 
Como a vontade de assistir ao jogo ao vivo 
é muita, alguns adeptos estâo dispostos a 
pagar uma quantia bastante elevada para 
adquirirem o tao desejoso ingresso. 
Também nào sào poucos aqueles que pre- 
tendem vender os ingressos e benefieiar 
monetariamente. 
E contra este esquema, vulgarmente con- 
hecido por candonga, que Pinto da Costa 
contesta e critica. O présidente aeusa as 
forças de segurança pùblica de nâo eigirem. 
"E uma ilegalidade! Os responsâveis estâo 
a fechar os olhos e a dar cobertura ao mer- 
cado negro", referiu, a propôsito do "negô- 
cio de contrabando de bilhetes esta a ser 
feito descaradamente na praça pùblica". 
"Parece que ainda nâo viram o perigo que 
esta situaçâo acarreta, pois os bilhetes sâo 
para os adeptos escoceses, que assim vâo 
estar numa zona destinada exclusivamente 
aos apoiantes do FC Porto. De quem sera a 
responsabilidade em caso de incidentes?". 

questionou Pinto da Costa. 
A facihdade em adquirir os ingressos é 
grande. Por exemplo, quem passar na Praça 
Velasques, perto do Estâdio das Antas, 
pode ver os cartazes relativos à venda dos 
ingressos, para além de anüncios nos jor- 
nais. 

PersonaUdades em Sevilha 

Um dos espectadores présentes no Estâdio 
Olimpico de Sevilha é o Présidente da 
Repùblica, Joige Sampaio. Possivelmente, 
primeiro-ministro também vai ^iar os 
portistas a Espanha. No entanto, nessa 
altura Durâo Barroso vai estar em visita a 
Bmxelas. "Prometeu que vai fazer todos os 
possiveis para ir", fiisou Ponto da Costa. 
Outros politicos também viajarâo para 
Sevilha, nomeadamente o ministro-adjunto 
José Luis Amaut. 
Em termos despoitivos, Artur Joige, Joâo 
Pinto e Rabah Madjer sâo as très persona- 
lidades ligadas à conquista do titulo de 
campeâo da Europa de 1987, convidadas 
para se deslocarem a Sevilha. O primeiro 
dirigia a équipa, o segundo era o "capitâo" 
e o terceiro apontou um fantâstico golo de 
calcanhar. 

Pinto da Costa nâo dà nome ao estâdio 

do FC Porto 

Esta decidido. O fiituro Estâdio das Antas 
terâ a designaçâo de "Estâdio do Dragâo". 
A decisâo da direcçâo do FC Porto foi 
unanime, assim garantiu o présidente Pinto 
da Costa. Fica desvendado o mistério, 
depois de ter suigido a hipôtese do recinto 
ter o nome do présidente. 
"O Dragâo estâ no nosso simbolo e no 
brasâo da cidade", explicou Pinto da Costa, 
présidente do FC Porto, a propôsito do 

nome eseolhido para o novo "reino dos 
dragôes". 
E aludindo ao simbolo do clube que a 
direcçâo dos "azuis e brancos" optou por 
"Estâdio do Dragâo". Esta é a designaçâo 
do fiituro recinto do FC Porto. "E um nome 
que diz tudo e nâo précisa de explicaçôes. 
Nâo havia melhor para simbolizar a força e 
vitalidade do FC Porto, nem a eerteza do 
nosso fiituro", indicou Pinto da Costa. 
"Nâo hâ nenhum nome que mitolôgica ou 
ideologicamente transmita vontade de 
novas eonquistas eomo o do Dragâo", 
acrescentou ainda. O présidente esclareceu 
que a decisâo reuniu consenso entre todos 
os diligentes, jâ que foi tomada por unan- 
imidade. 
Fica entâo assente que o actual présidente 
do FC Porto nâo darâ nome ao fiituro recin- 
to, hipôtese que foi falada. Para alguns, 
Pinto da Costa dévia dar nome ao espaço, 
devido à sua forte ligaçâo ao clube. O prési- 
dente nâo concorda corn esta opiniâo e jus- 
tificou porquê. "Eu, como todos os outros, 
estamos aqui por amor ao FC Porto e ape- 
nas para o servir. Estâ acima de tudo. Este 
é o espirito do Dragâo", rematou. 
Em principio, as obras do "Estâdio do 
Dragâo" deverâo estar concluidas em 
Setembro do présente ano. Este é um dos 
recintos que irâ acolher jogos do 
Campeonato da Europa de Futebol de 
2004, que se realiza em Portugal. 

TAÇA CAMÔES 2003 

TÉNIS DE MESA 
Lista de Equipas Participantes 
Tem inicio a 25 deste mês o Tomeio de Ténis de Mesa organizado pela ACAPO. A prova, integrada no pro- 
grama comemorativo da Semana de Portugal, ficou assim organizada apôs o respectivo sorteio: 

Liga dos Campeôes 

AC Milâo assegura 
presença na final da Liga 
o AC Milâo assegurou anteontem a presença na final da 
Liga dos Campeôes em fiitebol, ao empatar no Giuseppe 
Meazza, de Milâo, corn o Inter Milâo a 1-1, em encontro da 
segunda "mâo" das meias-finais da prova. Depois de ter 
empatado na primeira "mâo" a 0-0, quando actuava na 
condiçâo de visitado, o AC Milâo, de Rui Costa, acabou 
por garantir a passagem à fase seguinte mercê do tento mar- 
cado fora, anotado pelo ucraniano Shevchenko, no primeiro 
minuto de descontos da primeira parte. A équipa onde ali- 
nha Sérgio Conceiçâo ainda conseguiu igualar o resultado 
aos 83 minutos, por intermédio de Martins, mas jâ nâo con- 
seguiu inverter a tendência da eliminatôria. Na final, a dis- 
putar a 28 de Maio no Estâdio Old Trafford, em Manchester 
(Inglaterra), o AC Milâo vai defrontar o vencedor da elimi- 
natôria entre os italianos da Juventus e os espanhôis do 
Real Madrid. Na primeira "mâo", disputada em Madrid, a 
équipa de Luis Figo venceu por 2-1, pelo que agora se 
desloca a Itâlia corn a vantagem de poder empatar. 

31® Jornada 09/05-12/05/2003 

09/05 
10/05 
10/05 
11/05 
11/05 
11/05 
11/05 
11/05 
12/05 

Boavista 
Moreirense 
Belenenses 
Gil Vicente 

Sp.Braga 
Varzim 

Santa Clara 
Paços Ferreira 

Sporting CP 

Beira-Mar 
V.Guimarâes 
Benfica 
Maritime 
Nacional 
V.Setùbal 
Académica 
FC Porto 
U. Leiria 

Campeonato 2002/03 

1 FC Porto 79 
2 Benfica 68 
3 Sporting 58 
4 V. Guimarâes 50 
5 Gil Vicente 44 
6 U. Leiria 43 
7 P. Ferreira 41 
8 Boavista 39 
9 Nacional 38 

10 Belenenses 38 
11 Maritimo 38 
12 Sp. Braga 36 
13 Moreirense 36 
14 Varzim 35 
15 S. Clara 31 
16 Beira-Mar 30 
17 Académica 30 
18 V. Setùbal 26 

Jornada 32 02/05 - 05/05 

Sexta-feira, 16 
Maritimo - V.Guimarâes 20.30 

SportTV 

Sàbado, 17 
U. Leiria - Belenenses 17.00x 
FC Porto - Varzim 19.00 Spcwirv 
Nacional - Sporting 21.15 RTPI 

Domingo, 18 
Beira-Mar - Gil Vicente 16.00 
Académica - P. Ferreira 16.00 

Santa Ciara - Moreirense 
17.00 (16 horas locals) 

Benfica - Boavista 17.00 sponrv 

Segunda-feira, 19 
V. Setùbai vs Sp. Braga 

20h30 - Sport TV 

Goleadores - Campeonato 2002/03 

Jogador 

Simâo 
Fary 
Adriano 
Gaucho 
Tiago 
Jardel 
Dàrio 

Benfica 
Beira Mar 
Nacional 
Maritimo 
Benfica 
Sporting 

Académica 
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Os signas da Astrologia Ocidentai 
Touro dando lugar a um terceiro signo, o 
dos Gémeos. Mas o ar (céu) encontra-se 
acima da terra e ali jaz a separaçào, ou 
dualidade. O papel dos nativos de 
Gémeos é o de usar a sua mente instintiva 
e aptidôes ambidextras para minimizar as 
contradiçôes. Felizmente, a diversidade e 
a diversidade animam-os. Eles apreeiam 
os exercicios mentais, mas também 
gostam de viajar em busea de aventura e 
divertimento. Curiosos e inquiridores, 
recolhem informaçào e factos podendo 
aprender por simples osmose (absorçào). 
A sua palavra-chave é a comunieaçào. A 
sua ponte para o entendimento e a 
unidade. O seu prazer pelo uso das 
palavras sublinha a habilidade eom que 
eonversam. Sâo de reflexos rapides, 
entendedores, inteligentes, brinealhôes e 
imaginatives, expressando a sua satis- 
façào por estarem vivos. Conquanto nem 
sempre possam manifestar grande profun- 
didade, a sua forma de eomuniear e de 
contar estôrias intéressantes eaptivam os 
que os escutam. Tal eomo o ar, sentem-se 
livres quando lhes permitem movimentar- 
se sem restriçôes fisieas. Todavia, ao via- 
jarem, nâo o podem fazer sem "beepers". 

Vai uma receitazinha? 

Bacalhau corn 
ovos mexidos 

Coza levemente o bacalhau, em 
muito pouca âgua, limpe-o de 
peles e espinhas e lasque-o. 
Salteie-o depois em azeite, alho 
e piripiri. Faça uma cebolada às 
rodelas grossas, sem deixar 
alourar demasiado. Frite batatas 
pequenas às rodelas grossas de 
modo a fïcarem brandas. Mexa 
ligeiramente os ovos, retirando- 
os do lume ainda bem hùmidos. 
Na travessa de servir coloque 
uma camada de batatas fritas, 
seguida de uma outra de bacal- 
hau salteado e sobre este os 
ovos mexidos. Cubra corn a 
cebolada. Enfeite corn salsa pi- 
cada e azeitonas. 

Do livra ’’...corn poejos e outras ervas” de 
A.M. Galopim de Carvalho, Ancora 
Editora (Lisboa) - Novembro 2001. 

'.titü Importùiite: i> tivro "...t mit pm‘ju\ e 
OUI, u;, c’rvti.- ' eiu omru-'.c ù veudu nu 
Cas/! du AStmejo ent 'ionmtti 

Poemm^ versm é 
rimas de pé quebrada 
Uma escolha muito parcial de um 
editor que minca rimou nada de 

jeito... 

Desabafo 
Rui Balsemào da Silva 

Que a aima te abamtone 
e te deixe insensivel 
para que nunva ehores nem lastimes 
a felkidude que me neguste 
Que a vida te ocasione 
um vazio irreversivel 
para que nunca siiitas nem estimes 
a grande imigoa que me geraste 

Que continuamente 
o teii orgulho prevaleça 
para que nunca penses em querer voltar 
e jamais saibas do homem que deixuste 

Ë que cegamente 
a ingratidâo te favoreça 
p'ru que em gloria gazes o teu bem estar 
e sa te l ias do mal que me legaste 

E se algum dia me chorares por ventura 
Que seju entâojà sobre a minlia sepultura. 

(lu Meu Grito Men Canto - Ed, Autor. Toronto. 2003) 

Gémeos 

Simbolo: Gémeos 
Pedra do Signo: Àgata Camelina Amarela 
Nùmeros de Sorte: 3, 12, 21, 30,48, 57 
Cor: Amarelo 
Signos Compativeis: Leào, Balança, 
Aquârio e Cameiro 
Data: 21 de Maio a 21 de Junho 

Aspectos gérais 

Os Gémeos, integrados na maioria das 
mitologias das culturas avançadas, repre- 
sentam a dualidade de Gemini. No ciclo 
do zodiaco, o elemento mental do ar é adi- 
cionado à centelha da fogosa vida interior 
de Aries (Cameiro) e ao pragmatismo do 
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telefones, computadores, radios e tele- 
visôes portâteis, assim como contro- 
ladores à distâneia. Gostam de se atarefar, 
lidando corn mais do que uma coisa ao 
mesmo tempo. O tédio, a censura ou a 
repressào podem tomar os natives de 
Gémeos impaeientes, irrequietos, 
ansiosos, respondôes, sarcâsticos, bisbi- 
Ihoteiros, cépticos ou à beira de esgota- 
mentos nervosos. 

.Vida amorosa 

A natureza dos Gémeos é do tipo social- 
mente entusiâstieo, dando-se facilmente 
eom outras pessoas, devido à sua propen- 
sào fâcil para conversas ligeiras e o bom 
humor. A sua atraeçào inicial para eom os 
outros é inicialmente baseada na compa- 
tivbilidade mental. O romanee, a afeiçào e 
a expressào sexual vem depois de 
haverem encontrado a simpatia e a satis- 
façâo intelectuais. Adoram o romance 
mas aproximam-no mental e nâo emo- 
eionalmente. Gostam de trocar 
expressôes amorosas verbais e, para além 
de adorarem telefonemas apaixonados, 
sâo eapazes de se exprimir poeticamente e 
enviando cartôes de cumprimentos corn 
muita frequêneia. Relaecionam-se muito 
melhor corn alguém que seja diplomâtieo, 
cooperador, afeccionado, eharmoso, artis- 
tico e equilibrado. Tanto podem encontrar 
uma pessoa deste tipo numa joalharia 
omo numa loja de vestuârio, em museus, 
galerias de arte, casamentos ou eventos de 
belas-artes. 

Trabalho 

Neste capitule do trabalho, os Gémeos 
sào dotados de uma vasta gama de 
aptidôes e de eriatividade procurando 

uma carreira que seja estimulante, variada 
e intéressante. Sào oradores convineentes 
e eonseguem influenciar o pùblico. 
Escolhem profissôes no ensino, comuni- 
caçôes, telecomunicaçôes, radiodifusào, 
eserita, leitorados, jomalismo de investi- 
gaçào ou de reportagem. A sua curiosi- 
dade e intelecto pénétrante podem con- 
duzi-los à investigaçào, detecçào ou 
pesquisa, ou aos campos da psiquiatria, 
psicologia, orientaçào (aconselhamento) 
ou terapia. Firmas de mediaçào ou correc- 
toras da boisa ou das finanças, agêneias 
de seguros e nomeaçôes govemamentais 
sào outras hipôteses de colocaçào para 
nativos dos Gémeos, assim como as de 
consultores de impostos, finanças, eonse- 
Iheiros ou especialistas de vendus. 
Poderào ainda fazer carreira como artistas 
plâsticos, mùsicos, dançarinos, desenho, 
pintura ou design. 

Saùde 

Os nascidos sob o signo de Gémeos 
encontram formas de expressào criativa 
através da beleza e das artes, assim como 
na arte de socializar. Mas a sua saùde 
pode ressentir-se da velha exaustào ner- 
vosa, tal como se fossem vêlas acesas em 
ambas as extremidades. O stress adquiri- 
do pela passagem de quaisquer liçôes 
relacionadas corn o peso, psicologia e 
transformaçào da vida podem deitâ-las 
por terra. Os sens pontos ffacos situam-se 
nas màos, braços, ombros, pulmôes, sis- 
temas nervoso, reprodutivo e urinârio. 
Devem regular os seus horârios e dormir 
bastante, respirando ar puro e apanhar sol. 
Devem evitar estimulantes tais eomo 
cafeina e alcool, bebendo muita âgua e 
ingerir alimentas de alto teor em fibras 
végétais. 
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D/a da Mae 

Â Mae: 
Sei que jamais leras estas paginas, 
emboras sejas responsavel por 
elas. Sei que nelas esta a tua 
ausência, mas também a tua etema 
presença. Palpitas em cada silaba, 
em cada palavra, como aquelas 
estrelas que vejo à noite no céu, e 
que estào rodeadas de escuridâo, 
mas que nào deixam de brilhar, de 
brilhar infinitamente, rebeldes a 
todo O vazio e a toda a temporali- 
dade. 
Era uma quarta-feira, eu livrara- 
me das minhas tarefas escolares e 
sabia que tu agonizavas numa 
cama de hospital, esperando por 
mim e pela poesia que sempre 
pressentiste haver em mim. 
Estavas a apagar-te, o teu corpo 
era uma sombra quase impercep- 
tivel, a tua voz vibrante hâ muito 
se calara, e apesar de tudo o teu 
espirito mantinha-se vivo muito 
no fiindo daqueles que, como eu, 
para sempre te amarâo. Nos ùlti- 
mos dias tomara-se claro que a tua 
agonia estava no fim, e era com 
um grande alivio que eu me via 
livre das obrigaçôes profissionais, 
em vésperas da festa da ressur- 
reiçào de Cristo, para poder ir 
dizer-te adeus. Nào, mâe, nào eras 
tu que me dizias adeus, era eu que 
te dizia adeus, porque em mim 
deixaste a consciência do fim, 
enquanto o teu corpo era jâ o de 

uma ave que conhece melhor os 
segredos inefâveis do céu do que 
as amargas realidades da terra. 
Aceitei a pesada herança que me 
deixavas, e pensei para mim: 
"Também serei ave, para poder 
percorrer os céus a teu lado. E isso 
o que mais desejo na vida". Nào 
hâ nada que um filho nào faça por 
uma màe, e nisso, penso, esta a 
poesia do universo. 
Ao principio da tarde, o pai deu- 
me a entender que estavas por 
horas, eu enchi-me de coragem, e 
perguntei-lhe: "Nào acha que a 
màe deveria levar a extrema 
unçào?" A minha frente estava um 
homem sem fé, mas cheio de car- 
inho paternal, que me disse: 
"Libertas-me de uma responsabili- 
dade, pois como sabes nào acredi- 
to em Deus. Mas és livre de fazer 
o que entenderes." Nesse momen- 
to, màe, comecei a sentir-me com 
asas, e nào imaginas como fiquei 
mais perto de ti! Meti-me no meu 
carro e dirigi-me velozmente para 
o hospital, onde encontre! o Joâo, 
o teu filho mais novo, aquele que 
tem o feitio mais parecido corn o 
teu. Disseram-nos no hospital que 
o padre que al prestava serviço sô 
costumava comparecer de manhà, 
e que nào estava contactâvel pois 
nào possuia telemôvel. Eu e o 
Joào fomos entào em busca de 

outro padre, numa igreja prôxima, 
a da Ajuda (vê la como os nomes 
têm um significado tào miste- 
rioso!), e acabâmos por levar à tua 
presença um ministre de Deus que 
te administrou a extrema unçào. 
O teu leito estava jâ cercado por 
uma cortlna, para que os restantes 
doentes do quarto nào te vissem 
na tua agonia, e estavas tào leve 
que realmente jâ nào pertencias a 
este mundo, eras uma ave que 
deixara uma pena para trâs, como 
testemunho da sua passagem pela 
terra. O padre, com as suas 
oraçôes, fez corn que todos os pré- 
sentés se sentissem despregados 
do solo, viajando pelos altos céus, 
por entre Ave Marias e Pais 
Nossos, e dando graças à miser- 
icôrdia divina. Nos, màe, entregâ- 
vamos-te nas màos de Deus, e 
observou a Lùcia, cujo nome 
provém de luz, que os teus olhos 
brilharam, saindo da obscuridade, 
quando o sacerdote untou corn 
ôleo a tua testa. Na verdade, 
naquele momento tu estremeceste, 
foste perpassada por um raio, e 
acredito, màe, que aquele raio era 
divino, um raio de Etemidade! 
Ali, màe, foste plenamente ave, e 

eu fiii-o contigo, pois também me 
senti a voar, e desculpa que to 
diga, tive pena de nào ter recebido, 
ao mesmo tempo que tu, a bençào 
do ôleo na testa! Quis tanto entrar 
contigo naquele momento de 
Etemidade e ficar dentro dele para 
sempre, sem ter de voltar à brevi- 
dade desta vida material... 
Quando deixei o hospital, sabia 
Intlmamente que nào voltaria a 
ver-te viva, mas que pairavas no 
céu acima de mim e que, quando a 
noite caisse, sérias uma das muitas 
estrelas que brilham no céu a ace- 
nar-me desde o infinito. Eu ia 
leve, corn o sentimento da missào 
cumprida, mas ao mesmo tempo, e 
paradoxalmente, a minha aima 
sangrava, porque tu continuavas a 
ser ave, através da Etemidade, e 
eu fora-o apenas por algum tempo. 
Eu tinha ainda de percorrer um 
longo caminho até poder ser ple- 
namente ave como tu, tinha de 
esperar pela minha prôpria 
extrema unçào, se é que alguém 
vai ter o cuidado de trazer um sac- 
erdote ao meu leito da morte, 
quando Deus me chamar... Que 
saudades levava daquele gesto do 
padre a pousar a mào sobre a tua 

testa, e como eu queria ser para 
sempre aquela mào, instmmento 
alado de Deus e do mlstérlo do 
Mundo! 
Na manhà de quinta-feira o Joào 
foi acordar-me e disse-me, tocan- 
do-me ao de leve no corpo: "A 
màe morreu". Morreras pouco 
depois da mela-noite, mas isso 
nada acrescentou à minha aima, 
que jâ dormira contigo na 
Etemidade e que jâ se conformara 
ao fim do teu corpo. Aquela pena 
que eu vira na véspera no hospital 
voara a um sopro divino, subira 
para o céu e ficava agora câ eu 
para testemunhar a tua passagem 
pela terra - eu e os teus outros dois 
filhos. E, màe, se te escrevo esta 
carta, ai para o céu, é para te dizer 
que espero ansiosamente pelo dia 
em que serei plenamente ave 
como tu, e começaremos tudo de 
novo, desde o principio, tu màe e 
eu filho, através da Etemidade. 

Jorge Chichorro Rodrigues 

Nota da Redaeçâo - Julgàmos corn a pub‘ 
licaçâo deste texto, parte de uma série, 
homenagear todas as Màes incluindo as 
que jâ nào sào deste Mundo. O nosso 
querido colaborador da primeira hora, 
Dr. Jorge Chichorro Rodrigues, perdeu 
recentemente a sua. A sua Carta é teste- 
munho do lirismo corn que procura aten- 
uar a dor. Os nossos sentidos pesâmes em 
nome da redaeçào de "The Portuguese 
Post". 
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II Contact" Festival-Smile 

Ik pprti^iuse post 

The month of May has arrived 
which means the flowers are 
blooming and Toronto's 
seven-year-old international 
photography festival, Contact, 
has started. During the month 
Contact will not only have 
photography and photogra- 
phy-art exhibits but it will 
also have various seminars, 
workshops and sales of some 
of its various pieces. There 
will be more than 150 venues 
displaying the works of over 
400 local, national and inter- 
national artists. -The festival 
has works from local ama- 
teurs all the way through to 
international photography 
professionals, which can be as 
easily enjoyed by the every- 

day person as by the avid col- 
lector of this art form. I have 
not only visited many of the 
exhibits in its seven-year his- 
tory but I have also been 
involved by displaying my 
works at the festival four 
years ago. 
When visiting, you not only 
get an appreciation for the art 
form but more of an under- 
standing of the various cul- 
tures within Toronto as well 
as around the globe. With the 
venues being situated all over 
Toronto you get to visit parts 
of the city that you might not 
have known before, this ads 
to the festival making it not 
only a visual experience but 
also one of interacting with 
the different communities 
around Toronto. Since this is 
not a competition it means 
that all sorts of different 
styles and talents emerge. 
The venues in the last four 
years have grown to include 
galleries, restaurants, stores 
and studios. This means that a 
visitor can go just for the pho- 

tography, while shopping or 
gather with friends at one of 
the restaurants for an evening 
out. With Lectures, panels 
and workshops available dur- 
ing the festival you can also 
learn more about photography 
if that's your thing. Maclean's 
magazine has an exhibit this 
year depicting its best 
archival prints from 1905- 
1975. All the artists and 
where you can visit their 
exhibits can be found in the 
96 page festival magazine 
which you can pick up at the 
venues and throughout 
Toronto starting mid-April. 
For those of you who actually 
enjoy meeting the artists you 
might want to try the Opening 
night of the exhibits, usually 
there are free drinks and eats 
but more importantly there 
are a lot of interesting people 
and the artist of course. You 
can also get in touch with the 
festival organizers at 416- 
539-9595 or visit www.con- 
tactphoto.com . You can rec- 
ognize the magazine, below. 

which has a photograph by Jamel Shabazz. His work 
the recognized African may be seen at the Art 
American photographer Gallery of Ontario. 

S' 

TODA A VARIEDADE PE MATERIAIS PARA A CONSTRUCÂO 

HITACHI 
POWtH TOOLS 

STÊHL 
POWER TOOLS 

COMPACTORS 
CONCRETE BREAKERS 
CONVEYOR BELTS 
DRAIN SNAKES 
EXCAVATORS 
FLOOR SANDERS 
SCAFFOLDING 

BLOCKS 
SAND 
GRAVEL 
MASONRY 
CEMENT 
DIAMOND BLADES 
PLUMBING 

QUANDO TOGA A RENOVAR NO JACK’S RENTAL DEVE ALUGAR! 

(416) 533-5000 
FAX: (416) 533-7848 

1875 DUNDAS ST.W. 
Toronto, Ontario 
MON-FRI 7AM-7PM SAT 7AM-6PM Dunda St. 

Coll îgc St. 



Maio/May J5, 2003 îkforluaucM'fMt' y» 
SAùDE / HEALTH 

1^3-2003 

Coaching 

Como podemos ser optimistas? 

The Portuguese Post 

Todos nos podemos aprender a ser optimis- 
tas. É muito importante ser optimista por 
varias razôes. Por exemplo: esta capacidade 
de pensar dum modo optimista, da-nos a 
oportunidade de sermos creativos, flexiveis, 
fortes, e de usar a intuiçâo. 

Ao termos emoçôes positivas alargamos o 
nosso modo de pensar, ao passo que quando 
vimos tudo de um modo mais negativo limi- 
tamos a nossa capaciejade de optar por 
varias outras possibilidades. 
Numa pesquisa feita hâ pouco tempo foi 
concluido que a esperança dum estudante 
da universidade é um melhor indicativo das 
notas que vai ter do que propriamente os 
resultados dos exames de admissào. De 
aeordo com os peritos nesta area, as pessoas 
que sào optimistas conseguem tolerar me- 
lhor ambos os extremos, tanto o prazer 
como a tristeza. Sabem que nào vào ficar 
encalhados nem num lugar nem no outro, 
sabem que vào conséguir voltar ao normal, 
e conseguem mesmo. As pessoas pessimis- 

tas vêem os maus acontecimentos como 
permanentes, quase como especificos a si 
proprios, e causados pelo seu caracter. E por 
isso, provaveis de acontecer novamente. Os 
que sào optimistas, sào mais resistentes à 
depressào, mais propensos a conséguir 
alcançar os seus sonhos, mais persistentes 
face às dificuldades; têm melhor saùde que 
os pessimistas. Além disso tiram melhor 
proveito dos seus successos porque acredi- 
tam que causaram o seu prôprio sucesso, e 
que poderào voltar a fazê-lo. 
Dada toda esta informàçào, nào sera melhor 
tentarmos aprender a ser optimistas? 

* Ana Maria Pancada, M.A.Life Coach 
4I6-7S9-4493 email:pancada@sympatico.ca 

O que é a Doença de Paget? 

À atençâo de todas as Mulheres 
Patricia Pillar'^ 

A doença de Paget, é uma 
forma rara de cancro e 
aparece no exterior da 
mama, no mamilo ou 
auréola, e eomo um ver- 
melhào que depuis se 
toma numa lesâo corn 
bordas erostosas. 
Eu nunea teria suspeitado 
que séria um cancro da 
marna, mas era. 
O meu mamilo nunea 
pareceu diferente para 
mim, mas o vermelhào 
incomodou, por isso eu 
fui ao consultôrio do meu 
médico. 
Às vezes coçava e doia, 
mas outras vezes nào 
atrapalhava. Era sô feio e 
incomodo e nào desapare- 
oia corn todos os cremes 
prescritos pelo dermatol- 
ogista como a dermatite 
nos olhos que tive antes 
disso. Ai fui ao con- 
sultôrio para ser examina- 
da. Eles pareciam um 
pouco preocupados, mas 
nào me avisaram que 
poderia ser canceroso. 
Agora suspeito que nào 
hâ muitas mulheres por ai 
que saibam que uma lesào 
ou vennelhidào no mami- 
lo ou auréola pode ser 
cancro da marna. 

Quais sào os sintomas? 

O meu começou como 
uma simples papula 
(espinha) na auréola. Um 
dos maiores problemas 

corn a Doença de Paget 
do mamilo é que os sin- 
tomas parecem inofen- 
sivos. Pensa-se frequente- 
mente que é uma infla- 
maçào ou infecçào de 
pele, levando a indese- 
jâveis adiamentos na 
detecçào e tratâmento. 
Os sintomas incluem: 
a) Uma persistente ver- 
melhidào e crostas no seu 
mamilo levando-a a coçar 
e provocar ardor (como 
falei, o meu nào coçou ou 
ardeu, mas tive uma cros- 
ta na borda extema de um 
dos lados). 
b) Uma dor no seu mami- 
lo que nào diminui (a 
minha era na area da 
auréola corn uma ârea 
grossa e esbranquiçada no 
centro de meu mamilo). 
c) Geralmente sô um 
mamilo é afetado. 

Como é diagnosticado 

Seu médico farâ exame 
fisico, e pedirâ mamografia 
bilateral imediatamente. 
Apesar de a vermelhidào, 
inchaço e crosta pare- 
cerem dermatite (infla- 
maçào da pele), seu médi- 
co deve suspeitar de can- 
cro se a lesào for apenas 
num dos seios. O seu 
médico deverâ pedir uma 
biôpsia para confirmar o 
que esta acontecendo. 
Eles tirarào uma amostra 
do seu tecido mamârio 
naquela ârea para teste. 
Se o cancro for sô no 

mamilo, e nào na marna, 
o seu médico pode 
recomendar retirar sô o 
mamilo e o tecido ao 
redor, ou sugerir radioter- 
apia. Se o meu médico 
cuidasse do meu rapida- 
mente ao invés de ir 
tratando como dermatite, 
talvez pudessem salvar 
minha marna e a doença 
nào iria para meus nôdu- 

los linfâticos. 
Esta mensagem deve ser 

levada à sério e repassada 
para tantas amigas quanto 
possivel. Pode salvar a 
vida de alguém. O meu 
cancro da marna espa- 
Ihou-se e metastatizou 
para meus ossos, isso 
depois de receber mega - 
doses de quimioterapia, 
28 tratamentos de 

radioterapia e tomar 
Tomoxipan. 
Talvez se eu soubesse 
dessa doença anterior- 
mente, ela nào tivesse se 
espalhado. Tentei relatar 
o meu caso em um pro- 
grama de TV, mas nào 
houve intéressé sobre 
esse tema. 

Por favor; envie esta 
mensagem a todas as 

mulheres corn quem voeê 
se preocupa E PARA OS 
HOMENS QUE VOCÊ 
CONHECE E QUE 
AMAM AS MU- 
LHERES QUE EXIS- 
TEM EM SUAS 
VIDAS, PARA QUE 
POSSAM TAMBÉM 
AJUDÀ-LAS NO 
COMBATE CONTRA 
O CANCRO! 

J. Chefero 
Sand & Gravel Ltd. 

BRICK SAND STONE 
CONCRETE SAND SANDFILL 

STOUFFVILLE - UXBRIDGE 
TORONTO 

TEL: 416 7987336 
ERNIE CHEFERO FAX: 905 642 0840 

Os melhores produtos no mercado 

* Actriz brasileira. 
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Ervinhas que nos fazem bem... 

Cardamomo, Cardamomo-de-Malabar (Cardamom) 

The Portuguese Post 

Por norma, cada uma das plantas 
apresentadas sera designada pela 
seguinte ordem: nome pelo quai é mais 
conhecida em Português; outros 
nomes porque também é conhecida, ou 
variaçôes da mesma espécie; entre 
parênteses o nome pela quai é co- 
nhecida em Inglês. Invariavelmente, 
no texto explicativo, surgira em itâlico 
O nome cientifico em latim. 

O Cardamomo é nativo da India 
Méridional e do Sri-Lanka (Ceilâo), 
onde cresce corn abundâneia e em flo- 
restas situadas entre 800 e 1500 metros 
acima do nivel do mar. É também larga- 
mente cultivado na India, Âsia meri- 
dional, Indonésia e Guatemala. Trata-se 
de uma planta vivaz que pode atingir 
5m de altura, corn flores brancas e pur- 
pura, folhas compridas e lanceoladas. O 
Cardamomo é propagado a partir da 
semente, no Outono, ou por uma 
divisào da raiz, na Primavera e no 
Verào. A planta précisa de sombra e de 
um solo rico e hùmido mas bem drena- 
do. As vagens sào colhidas imediata- 
mente, antes de começarem a abrir, 
durante o tempo seco do Outono, e 
postas a secar, inteiras, ao sol. 
As vagens verdes indicam que as 
semenetes sào de boa qualidade, sendo 
colhidas à mâo. Cada vagem contém 20 
sementes aromâticas de cor vermelho- 
acastanhada. O Cardamomo dâ pelo 
nome cientifico de "Elettaria cardamo- 
mum" (zingiberaceae). 

Componentes principais: 
- Ôleos volâteis (bomeol, cânfora, 
pineno, humuleno, cariofileno, car- 
vona.eucaliptol, terpineno, sabineno) 
Propriedades: 

- Alivia as dores de estômago 
- Carminativo 
- Aromâtico 
- Estimulante da digestào e corn pro- 
priedades térmicas 
- Antiespasmôdico 

Hâ varias espécies de Cardamomo e 
outras tantas variedades de "Elettaria" 
que produzem frutos semelhantes, va- 
riando pelo sabor e aparêneia. As ver- 
dadeiras sementes do Cardamomo têm 
um aroma semelhante ao eucalipto, o 
quai se détériora muito rapidamente 
logo que reduzido a pô; por sua vez, os 
substitutos do Cardamomo têm um odor 
muito forte a cânfora. 
O Cardamomo jâ era conhecido na 
Grécia do século IV a.C., mas foi 
primeiramente mencionado como plan- 
ta medicinal na China, no ano 720 a.C. 
As verdadeiras plantas do cardamomo 
sào dificeis de encontrar nos EUA e as 
vendidas como tal sào, na realidade, da 
espécie "Elettaria afromomum", que 
raramente floresce ou larga as sementes, 
embora tenha folhas muito aromâticas. 
Ao longo da histôria, o Cardomomo 
tem sido utilizado para alivio de proble- 
mas digestives, sobretudo indigestào, 
gases e côlicas. Graças ao seu sabor 
agradâvel é frequentemente utilizado 
em remédies digestives pois ajuda a 
atenuar o gosto de plantas menos apa- 
ladadas. Tem um efeito de tônico, 
sobretudo sobre os pulmôes e os rins; 
relaxa espasmos e é um bom expecto- 
rante. Tornado repetidamente desintoxi- 
ca o efeito da cafeina e combate os 
efeitos dos lacticineos. 
As sementes do Cardamomo sào uti- 
lizadas para apaladar a pastelaria (espe- 
cialmente no Norte da Europa), o café 
(no Médio Oriente), caris, pickles, 
sobremesas à base de leite, frutas em 
compota e "mulled wine" (vinho quente 
e aromatizado). 
O ôleo de Cardamomo é muito impor- 
tante para a indùstria da perfumaria. Na 
India, serve para tratar muitas afecçôes 
como a asma, bronquite, câlculos 
renais, anorexia, debilidade e vata 
enfraquecido. 

Na China, a planta é tomada como tôni- 
co e para tratar a incontinência urinaria. 
É eficaz contra o mau hâlito e, quando 
tornado com alho, ajuda a atenuar o 
forte cheiro deste ultimo. 
O Cardamomo é, desde hâ muito, 
famoso por ter propriedades afrodisia- 
cas. Também se utiliza para combater a 
indegistào, nâuseas, vômitos, doenças 
pulmonares e a expectoraçào copiosa. 
Esta planta, em forma de tintura, estâ 

sujeita a restriçôes legais nalguns paisS 
es. I 

Advertem-se os leitores que, tal como na medm 
cina convencional e para corn os fârmactm 
(medicamentos), se deve utilizar o bom senso I 
os conselhos abalizados dos profissionais d$ 
saiide. Qualquer incursâo irresponsàvel, queit 
no manuseamento quer na orientaçâo (solicita- 
da ou nâo), mesmo na auto-receitaçâo, pode 
causar gravîssimas complicaçôes corn a saûde 
das quais a autora déclina toda e qualquer 
responsabilidade. 

A'i l 
\ 

lupiily 9Ê Cuiloifi Brick Plathlng 

Cuiloin Plaihing 

Aluniiniiiii St Brtt-Plniflittd ii*lal lldifig 

loffiti St Eavctthouflli 

CauHtlng 

39 Peterborough Ave. - Toronto - Ontario - M6H 2K9 
24Hr Emergency - (416) 652 5846 - Cell: (416) 804 7533 

Fax: (416) 651 4562 
Shop 52 - Miller St. - Toronto - (416) 804 7533 



traditional all brick towns 
with 1 & 2 car garages 

from 

BUXfflST.W. 

«Of 

Mon.-Thurs.: 12 pm - 8 pm • Closed Friday • Sat. & Sun.: 11 am - 6 pm 
ST.CUUBAVE.W 

416-739-7476 
www.tlffanyparkhomes.com 

Developed and built by Tiffany Park Homes & Graywood Developments Ltd. 

It mm 



Thtfortu^uttt^ost 

I9G3-2003 

Pedi-Cure 

 I Maio/Mav 15, 2003 ^ 

ART / ARTES E LETRAS I 

The ambitious new ManetA/eiàzquez show is realiy a story about feet 
Lee Siegel 

Slate 

In its earliest days, art history was a scholarly, or 

semi-scholarly, discipline-a time when cormois- 

seurs like Bernard Berenson traced artistic influ- 

ence with an ^rpreciative flourish rather than a 

critical edge. Connoisseurship's value lay in its 

abundance of lovingly gathered examples, a gift 

to the imagination found in luscious books like 

Berenson's Florentine Painters of the 

Renaissance. Such indiscriminate joy animates 

the Metropolitan Museum of Art’s current exhibi- 

tion, "ManetA^elazquez: The French Taste for 

Spanish Painting." And so you foigive the show's 

overreaching spirit for the sake of its generosity. 

You also leave feeling grateful for the way all the 

evidence has produced an unexpected revelation. 

The show begins with a brilliant curatorial stroke. 

At the exhibition's entrance, two portraits hang 

side by side: Édouard Manet's The Tragic Actor 

(Rouviere as Hamlet) (1865-66), and Diego 

Rodriguez de Silva y Velazquez's The Jester 

Pablo de Valladolid (circa 1632-1635). Both fig- 

ures possess the quality of being surrounded by 

"nothing but air," as an admiring Manet noted 

about Velazquez's figures when he first encoun- 

tered them. Neither portrait contains a speck of 

context The only proof that the two figures are 

standing on solid ground is the shadow that each 

throws behind him. They inhabit an abstract, 

somber universe. 

But we know that Manef s actor and Velazquez's 

jester are real figures. For one thing, they are 

dressed for work: Rouviere, the actor, is clad in 

Hamlef s black, carrying a plumed hat, his sword 

lying on the ground beside him; the jester wears 

his cloak comically tied across his stomach. More 

important, we know they are real because we see 

their feet, the presence of which particularizes 

their place in the empty air. And this sight of ordi- 

nary mortals' feet is an exceptional moment in fire 

history of art 

Until Velazquez placed his solitary figures against 

an abstract background, the only time that painters 

portrayed the full figure, fixim head to toe, in iso- 

lation against an abstract (as opposed to domestic, 

pastoral, or urban) environment was in represen- 

tations of Chrisf s cmcifixion. Throughout the his- 

tory of art, especially during the Italian 

Renaissance, painters depicting the Annunciation 

sometimes touchingly revealed the angel's feet 

under his resplendent robe. But they never placed 

him against an abstract or empty background. 

Likewise, painters portraying secular subjects rep- 

resented their contemporaries against abstract 

backgrounds-one thinks of Titian (who painted in 

the early 16th century), or Van Dyck (in the early 

17th), or Rembrandt (in the mid- to late 17th)-but 

never showed the viewer their subjects' feet Only 

in depictions of Qirist on the cross did artists por- 

tray both the full human figure, feet included, and 

an encompassing abstract environment. (The 

background in Velazquez's Christ on the Cross, 

unfortunately not in this show, with its big-headed 

nails driven into the bloody feet, has got to be one 

of the most abstract in Western art) 

The paired paintings by Manet and Velazquez 

sharply illustrate this transformation of the sacred 

into the secular. As in depictions of the 

Crucifixion, these are full figures dwelling in 

"nothing but air." Like Christ, Manets actor is itin- 

erant And like Christ, the performers are gestur- 

ing with a single finger, unlike Christ whose fin- 

ger always points reward, theirs are pointing 

downward, toward earth, as if to convey a new 

emphasis on the earthly as opposed to the heav- 

enly. 

Velazquez's jester, Pablo de Valladofid, with his 

dramatic posture and his left hand over his heart 

is obviously caught up in the business of playing 

a role: You think of Shakespeare's "All the world's 

a stage/ and all the men and women merely play- 

ers" (an Elizabethan platitude that also animated 

Don Quixote, published when Velazquez was 

growing up). The jester was also an object of 

mockery, just as Christ was mocked as he bcae his 

cross toward Calvary. Tying these theatrical and 

religious themes together, Velazaquez has com- 

bined in the figure of Pablo de Valladolid a mod- 

em sense (the 17th century used to be modem) of 

arbitrary destiny with the Christian idea of uttiver- 

sal suffering. 

Obsessed with cqrturing this element of moderni- 

ty in his painting, Manet collapsed life and the- 

atricality together. In Manefs The Tragic Actor 

(Rouviere as Hamlet)-as well as in his Faure in the 

Role of Hamlet, the painter Rouviere strikes a 

very untheatrical pose, and Faure, his face bearing 

an equally ordinary expression, seems to stride 

right into the viewer's space. When you go to the 

movies and watch Brando or Monroe or 

Nicholson playing their off-screen persona at the 

same time as they are playing their characters, you 

are watching the visual echoes of Manefs figures. 

With his portrayals of people withdrawn fiom 

society into some enigmatic psychic space-even 

as they seem in the midst of performing a public 

role-Manet is the father of us all. That s this exhi- 

bition's real lesson of influence. 
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Perto de Transportes 

Casa em tijolo separada dos 2 lados 
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Entrada separada para a cave 

Garagem 
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Depois da comezaina, de muita euforia 
e de mais e mais cantares em coro, per- 
ante a expectativa impaciente de novos 
e velhos, os camaradas da banda, ver- 
melhuscos e sorridentes, la resolviam, 
por fim, lavantar-se da mesa e ir assen- 
tar arraial no largo do chafariz, num 
estrado de madeira mal atamancado, a 
que todos chamavam coreto. Ao con- 
certo da tarde quase sô os mais velhos 
davam atençào, de pé ou sentados em 
cadeiras e bancos trazidos de casa. As 

marchas populares vindas do Santo 
Antonio de Lisboa e um ou outro trecho 
de zarzuela gozavam da especial prefer- 
ência da maioria. Contagiavam vida, 
reabilitavam e despertavam forças per- 
didas ou adormecidas. A mesma mùsica 
era ainda indispensâvel como fiindo 
sonoro na animaçào das conversas dos 
rapazes e raparigas, concentrados em 
tomo da quermesse, entusiasmados na 
compra de rifas, no leiloar das oferen- 
das e na troca de olhares ou de gestos 
rituais prôprios da ocasiào e das suas 
idades. 
- Têm aqui um Undo lenço bordado pela 
Cecilia do Outeiro do Carrascal! 
Quinze tostôes, quem dâ mais? - gritava 
um dos festeiros. 
- Dezasseis! - ouviu-se, de entre um 
grupo de rapazes trajados ao rigor do 
dia. 
- Esta em dezasseis! Dezasseis tostôes. 

Quem dâ mais? 
- Cinco mil réis! - licitou, de rompante, 
sem dar margem para resposta e em ar 
de triunfo, o namorado da Cecilia, o 
Nuno Leal, cantoneiro, corn casa na 
estrada nova, suscitando aplausos rui- 
dosos entre os présentes. 
Corada, mas visivelmente satisfeita e 
envaidecida, a rapariga mostrava o seu 
melhor sorriso para todos os olhares 
que, de imediato, se tinham fixado nela. 
E, virando-se para o Nuno, a apertar-lhe 
o braço arregaçado, murmurou-lhe, 
doce: 
- Eu sabia que ias ficar corn ele. Foi a 
pensar nisso que arranjei tempo e 
paciência para o acabar a horas. 
E, de novo, o pregoeiro que brava o 
silêncio momentâneo; 
- E agora, um Undo tarro de cortiça, 
todo desenhado à navalha, obra do tio 
Rodrigo. Esta em très mil réis! Quem dâ 
mais? 
- Très mil e quinhentos! 
- Quatro mil! 
- Cinco mil! 
- Cinco mil, uma! Cinco mil, duas... 
- Dez mil réis! 
- Dez mil! Estâ em dez mil réis, este 
tarro ùnico no mundo! - Dez mil, 
uma!... Dez mil, duas!... Dez mil, très! - 
rematava o jovem festeiro, ferrando 
uma sonora martelada na prancha de 
madeira a servir de balcâo. 
Quem cobriu a parada foi o Rosa, o 
casaca, como lhe chamavam por ser 
patrào, seareiro corn courelas à renda 
numa freguesia vizinha, homem vivido 
na cidade, corn alguns estudos e muito 
apreciador do artesanato local. 

Catarina tinha entâo olhos e ouvidos 
para tudo. Ela prôpria bordara um 
pequeno napperon para tapar um jarro 
de âgua e cirandava por ali, entre os 
sens pares, rindo e tagarelando, sempre 
à espera que fosse a vez de leiloar a 
suoa oferta e de saber quem ficaria corn 
ela. 

À noite, o baile enchia-se de animaçào 
ao som de tangos, marchas e paso- 
dobles, até âs tantas, iluminado por dois 
petromaxes envolvidos de pequenas 
borboletas brancas. As mulheres e as 
raparigas traziam cadeirinhas de casa 
para se sentarem. As solteiras ai espera- 
vam que os mais afoitos as fossem bus- 
car para dançar e as mulheres, casadas 
ou nào, bailavam sozinhas ou umas corn 

as outras, aos pares, enquanto os ho- 
mens continuavam petiscando e beben- 
do agarrados ao balcâo de uma tendinha 
improvisada, cantando nos intervalos 
da banda. 
Catarina nào tinha namorado. Dançava 
corn quaisquer dos rapazes da sua cri- 
açâo. Gostava mais de uns que de out- 
res, mas corn todos pulava corn uma 
alegria que, hoje, nem acreditava ter-lhe 
acontecido. Sô deixava o baile quando a 
màe a obrigava a ir para casa. 
- Mas o pai ainda ali estâ - resistia, no 
desejo de prolongar a festa. 
- Deixa lâ o teu pai. Ele é homen. Sào 
horas de irmos dormir, que amanhâ é 
dia de trabalho. 
- Mas as outras raparigas ainda câ ficam 
- insistia, tentando demover a instran- 
sigência da màe. 
- As outras sào umas esgrouviadas e 
umas malucas que nenhum homem vai 
querer para casar - rematava a Vitôria, 
agastada e a pôr termo à lamùria da 
filha. E, jâ de pé, apontava o caminho 
de casa, de cadeira na mào, e ordenava, 
sem margem para outra atitude que nào 
fosse a de obedecer: 
- Anda, Catarina! E traz a tua cadeira! 

Ver proximo ediçâo 
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Uma tarde sombria de Abril 
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FERNANDO! 

Ik Portujutsf Post 

Passou mais um 25 de 
Abril. Este ano, inci- 
dentalmente, estava em 
Lisboa e ehovia! Na 
altura da grande mani- 
festaçào, ehovia mesmo 
copiosamente, e decidi 
(mais uma vez) nao me 
juntar aos milhares de 
pessoas que ano apos 
ano se juntam nesta cel- 
ebraçâo viva de quern 
viveu a Historia. 

Ninguém me sentiu a 
falta, pois nunca fui 
muito de manifestaçôes. 
Sei que nào é politica- 
mente correcte dizê-lo, 
mas sou pouco "mani- 
festante". Nào tenho 
nada contra, antes pelo 
contrario, mas sempre 
me incomodaram os 
grandes ajuntamentos. 
Uma questào absoluta- 
mente pessoal. É por 
isso que passo à frente. 
Decidida a minha nâo- 
participaçào, compro os 
jornais do costume e 
recolho a casa para 
matar mais esta tarde de 
modorra cinzenta e 
triste, na remansosa 
leitura dos jornais! Tiro 

Cartaz Comemorativo do 25 de Abril 

do saco O semanârio e o 
diârio, ambos "de 
grande circulaçào 
nacional" e NADA! 

Nem a mais pequena 
referêneia ao 25 de 
Abril! Um pouco incré- 
dule, folheio-os corn 
algum cuidado, e outra 
vez NADA! Nem a mais 
leve referêneia ao 25 de 

Abril. Para mim, séria 
igualmente surpreen- 
dente que o mesmo 
acontecesse corn o Dia 
de Natal! Sabe-se que 
em Portugal, nem todos 
sào catôlicos ou sequer 
cristâos, mas séria 
impensâvel que este 
evento que toca tào 
fundo grande parte da 
populaçào portuguesa, 
nào fosse manchete 
(pelo menos) no dia da 
sua celebraçào: o 2-5 de 
Dezembro! Nào me 
recordo também que 
passasse um 1° de Abril 
sem a tradicional menti- 
ra na primeira pagina de 
todos os jornais. Faz 
sentido. É natural. Tem 
a ver connosco e corn a 
nossa cultura. O que 
nào faz sentido, o que 
nào é natural, o que 
nada tem a ver 
connosco é que nào se 
assinale o 25 de Abril! 
Nào hâ coincidências, 
minhas senhoras e meus 
senhores! Nào hâ! Do 
branqueamento do 
regime ditatorial de 
Salazar e Caetano pas- 
sou-se ao apagamento 
da nossa memôria 
colectiva! E ainda 

Sanding & Refinish of Old Floors 

tanw, 
1104 DOVERCOURT ROAD TORONTO, ON M6H 2X9 

TEL. 416 - 588 3138 

FAX. 416-891 1162 

querem que acreditemos 
na independência dos 
jornais! E quanto mais 
fortes, teoricamente 
mais independentes. 
Nào posso naturalmente 
acreditar que nenhum 
jornalista do Expresso 
ou do Pùblico se tenha 
lembrado do significado 
do dia 25 de Abril! No 
que em particular ao 
Expresso diz respeito, 
entendo que a atitude é 
ainda mais grave: trata- 
se de um periôdico que 
sofreu a censura, porque 
existia jâ antes dessa 
madrugada libertadora 
(foi fundado, se a 
memôria nào me trai, 
em 1973). Recordo até 
que o seu fundador e 
primeiro jornalista 
Francisco Pinto 
Balsemào veio entào a 
pùblico, muito justa- 
mente saudar o fim da 

Royal Bank 

censura. Se nào acredito 
nestas coincidências, 
também nào acredito 
nesta amnésia! Nào 
creio ser possivel que 
quem a ela esteve 
sujeito, tenha esquecido 
o homem do lapis azul, 
que fazia corn que os 
jornais tivessem que se 
escritos e reescritos até 
estarem conforme aqui- 
lo que o regime permi- 
tia que se soubesse. E 
mesmo assim se resis- 
tia, mesmo assim se 
insistia heroicamente 
em passar noticias nas 
entrelinhas (e como o 
Expresso era bom nesse 
exercicio!). Acho por- 
tanto profundamente 
lamentâvel este apaga- 
mento de uma das duas 
datas mais importantes 
do século passado (a 
outra é naturalmente o 5 
de Outubro), cuja 

importâneia transbor- 
dou generosamente para 
este século em que estâ- 
mes. Quer se goste 
dessas datas, quer nào, 
sào simplesmente incon- 
tornâveis! Sô uma 
decisào de deliberada e 
ostensiva provocaçào 
politica ou de manipu- 
laçào de informaçào pode 
levar a esta atitude, ou 
haverâ outras razôes? As 
atitudes ficam corn quem 
as pratica. Constate^ corn 
alivio que o 25 de Abril 
nào precisou desses jor- 
nais para (nos) acontecer. 
Do contrario, jâ nào 
tenho tanta certeza, pelo 
menos, na forma livre 
que qualquer um desses 
jornais hoje utiliza para 
se exprimir. Estes indi- 
cios de obliteraçào da 
realidade nào sào nada 
boa premoniçào! Eles 
que se cuidem! 
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izia a minha av6 Ilda - e a minha 
sogra Odete também usa muito a 
exprèssâo - que "se a inveja fosse 
tinha... muita gente era careca!" Pois 

bem, sent me querer alongar por linhas famil- 
iares (a gente nâo tem culpa, nem das quali- 
dades nem dos defeitos dos seus...), que os 
ladridos decerto vâo ser muitos. Permitam-me 
que, a talhe de foice, repita uma frase pela 
quai O Martinho Silva (entre outras) pagou 
muito caro. Ouvi-o uma vez dizer numa roda 
de gente que "O problema dos portugueses é 
que quando aparece algum deles a correr bem 
e a ganhar provas de atletismo, ninguém opta 
por treinar afincadamente para o ultrapassar. 
E mais fàcil partir-lhe as pernas!" Tinha 
razâo o nosso primeiro vereador de Toronto. 
Dessa vez tinha-a toda. 
Tenho trabalhado, desde sempre, quer a nivel 
profîssional, quer a nivel de voluntariado, 
corn gente jovem desta comunidade. Gente 
integrada, muito capaz, cheia de boas ideias, 
corn uma personalidade geralmente bem equi- 
librada entre as origens e a sua nova perspec- 
tiva de vida aprendida no Canada. E corn pena 
que hâ anos constata que desaparecem, 
repentinamente, para nunca mais deles se 
ouvir falar. Uns, muito poucos, por oportunis- 
mo nato, passando meteoricamente pelas 
or^anizaçôes lusas, no intuito de enriquecer 
os seus CVs corn "experiência comunitâria". 
Outras, infelizmente a maioria, desgostosos, 
cabisbaixos, mortificados, ao observarem o 
comportamento de verdadeiros caciques, que 

nâo olham a meios para conseguir os fins, 
acabam por abandonar. Uns tantos, vâo ape- 
nas ficando parque nada tendo aprendido, sâo 
iguais aos da geraçâo anterior e, como nâo 
têm quem mais os aceite... vâo perpetuando a 
desgraça. 
O grande problema é que, no intuito de se 
monter uma paz pôdre, os que condenam as 
atitudes destes impostures se calam (con- 
sentindo...). E os que sâo capazes de os con- 
frontar de imediato, acabam arriscando a sua 
prôpria credibilidade e aquilo a que os 
Canadianos chamam de bom senso, mas que 
dele tem muito pouco. Eu disso tenho expe- 
riência e um armazém cheio. 
A gente tem de chamar as coisas pelos seus 
nomes certos e evitar que a complacência de 
alguns ingénuos acabe por contribuir para 
males, autênticos cancros, que se ignoram, se 
deixam ir muito longe, e quando se tenta pôr 
cobro a eles, jà nâo hâ remédia. É certo que a 
confrontaçâo, verbal e coerente, s6 deve acon- 
tecer in-extremis e depois de todas as outras 
hipôteses esgotadas. Mas hâ casos tâo fla- 
grantes, tâo ostensivamente malignos, que 
quem os deixa passar, acaba por ser, à sua 
maneira, tâo "doente" como a prôpria 
"doença". 
Vem isto a propôsito de estar a acompanhar de 
muito perto, mesmo de dentro, esta aventura 
reconfortante que tem sido a participaçâo 
activa, séria e eficaz de meia dùzia de jovens 
luso-canadianos no seio do Comité dos 50 
Anos, onde a "velha guarda" dos voluntârios 
habitués, a certa altura começou a afastar-se 
subtilmente, afectando uma repuisa que me 
parece justificada e normal mas que acaba 
por dar lugar a que se instalem os tais "cava- 
leiros brancos" de que frequentemente falo. 
S6 que, no dizer alentejano, talvez sejam s6 
"burros brancos " que tal como câes de caça e 
engenhêros, sâo "todos da mesma raça". 
Corn conhecimento de causa, e sem descurar 
toda a atençâo às golpadas constantes, conti- 
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nuo a ver com optimismo o envolvimento 
destes jovens luso-canadianos. Que sâo gen- 
erosos e capazes. Que convém nâo deixar 
perder para sempre, como jâ se perderam out- 
ros. Acho que ainda se vai a tempo disso. Se a 
gente quiser evitar que nos tentem partir as 
pernas. Para mal, jâ basta assim! 
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O Principio do Mundo 

"Precisamos de um Condestàvel para vencermos as 
Aljubarrotas que nos esperam nos oceanos..." - XIX 

The Portuguese Post Pedro Àlvares 
Cabral, cuja 
experiência 
nâutica nào era 

muito conhecida, jogava 
nesta viagem todo o presti- 
gio da sua vida e a sua 
etemidade face às geraçôes 
vindouras - que depen- 
diatn, antes de mais, dos 
caprichos e da boa vontade 
do mar. Este, desde que 
saira de Belém, mostrara- 
se-lhe tào vasto e miste- 
rioso que Ihe abrira a alma 
aos sentimentos mais 
devotos, razâo porque 
aceitara a sugestao de que 
se chamasse Vera Cruz 
aquela terra que julgava ser 
uma ilha. A ferida que Ihe 
sangrava na alma levara-o 
a extremes de insensibili- 
dade e de dureza, 
necessarias à missào 
histôrica que desempenha- 
va, a momentos de profun- 
da comoçào poética, que 
frequentemente lhe eram 
trazidos pelo "folôsofo". O 

mar fascinava-o e jâ nào 
conseguia concebè-lo sem 
poesia, sem a voz de Antào 
nas noites solitârias em que 
a noite parecia submergir 
as naus nas trevas de uma 
solidào e de um desamparo 
sem fim. "E se lhe pedisse 
para continuar a viagem?", 
pensara em certa altura, 
mas logo mudara de ideias 
corn um forte argumento: 
"A poesia faz tender para a 
dispersào, como jâ pude 
verificar anteriormente, e 
por isso pode tomar-se 
perigosa no mar, como o 
canto de sereias..." 
Numa altura em que jâ 
decidira ficar em Terras de 
vera Cruz, o "filôsofo" 
referira-se ao simbolismo 
do "Àlvares" existente no 
nome do navegador, a 
seguir ao pedro; ligara-o ao 
Àlvares do Condestàvel, 
herôi da batalha de 
Aljubarrota, e dissera em 
jeito de brincadeira: 
"Precisamos de um 
Condestàvel para vencer- 
mos as Aljubarrotas que 
nos esperam nos 
oceanos..." 
O capitâo-mor, achando 
curiosa a poética obser- 
vaçào feita corn base no 
seu nome, dissera comovi- 
do; "Vamos sentir a tua 
falta... Sinto que vamos 

perder a aima desta 
viagem, que a vamos 
deixar em terra..." "Nào", 
ouvira em resposta, "o mar 
tem uma grande- aima, 
maior do que a minha, que 
é filha delà... Eu fui apenas 
um acidente de percurso, 
sendo certo, porém, que 
nenhum acidente existe por 
acaso: todos têm uma 
razâo oculta..." 
A saudade antecipada do 
capitâo-mor era partilhada 
por todos os homens da 
nau capitânia e mesmo por 
muitos de outros navios 
que tinham largamente 
ouvido falar na personali- 
dade fascinante e caris- 
mâtica do "filôsofo", eomo 
lhe chamavam. "Vais 
mesmo deixar-nos?", per- 
guntavam-lhe; alguns 
quase lhe suplicavam: "Se 
nos deixas, como ouvire- 
mos bêlas palavras, como 
entreteremos o espirito até 
chegarmos às Indias? Os 
dias parecer-nos-ào inter- 
minâveis... Até o Cabo da 
Boa Esperança nos pare- 
cerâ cinzento e aborreci- 
do..." Outros ainda, indo 
mais longe, pareciam pre- 
ver a tragédia que se abate- 
ria mais tarde sobre alguns 
navios da ffota: "Se nos 
deixas quem sabe se as 
naus nâo se perdem, por 
lhes faltar o alento e a ori- 
entaçâo da poesia..." 
Estava-se agora na véspera 
da partida e o capitâo que- 
ria ter a certeza de que 
Antâo em defmitivo nâo 
preferia ficar degredado 
nas Indias. "Lâ existem 
mais portugueses do que 
aqui onde ficarâs apenas 
corn dois compatriotas 
nossos entre estranhos... 
Além disso lâ existe uma 
civilizaçào, embora dife- 
rente da nossa, e as possi- 
bilidades de te realizares, 
material ouespiritual- 
mente, sào, segundo creio, 
muito maiores...", disse-lhe 
ele. Mas Antào estava 
decidido: ficaria naquele 
principio do mundo onde 
todas as pessoas lhe pareci- 
am irmàs, puras e virgens, 
no tempo da Criaçào. 

A decisào do degredado, 
contudo, nào deixava de 
ser estremamente dolorosa. 
Também ele sofria de uma 
saudade antecipada e sen- 
tia que tinha uma pedra no 
coraçào: uma pedra 
enorme, inamovivel, do 
tamanho do uni verso. 
Apesar de acolher corn 
simpatia o facto de ir viver 
corn gente pura junto da 
quai tentaria conciliar a 
posse da etemidade e a 
conseiêneia delà, a verdade 
é que a saudade lhe pesava 
no eoraçào e lhe doia na 
aima. Nâo era uma 
saudade por ninguém em 
particular mas era uma 
saudade por um mundo 
que se perdia, que ficava 
do outro lado do oceano e 
que cada vez mais se diluia 
numa espessa neblina, 
entrando para o mito. 
Antào andava triste pela 

nau, arrastava os pés como 
um condenado, e dissipara- 
se o seu optimismo de ou- 
tros dias. Olhava para os 
companheiros de viagem e 
acorriam-lhe lâgrimas aos 
olhos, por sentir que os nâo 
voltaria a ver; e quando os 
ouvia, as suas vozes 
ecoavam-lhe na aima 
como nâufragos que pedis- 
sem para serem salvos, 
mas em vào. Pareceu-lhe 
que a sua vida séria muito 
mais longa que a de Pedro 
Àlvares Cabrai e a de Pêro 
Vaz de Caminha, e a de 
outros capitàes de naus, 
pois eles continuariam na 
histôria cheia de ciladas e 
de tempo real, enquanto ele 
entraria para o principio do 
mundo, onde, apesar de ser 
o "primeiro pecador", vive- 
ria num tempo mitico, 
biblico, corn a etemidade à 
sua trente. Perdê-la-ia por 

Pedro Àlvares Cabrai 

causa do pecado original? 
Nâo, certamente, se na 
qualidade de "Adào 
esclarecido", raro privilé- 
gio que o distinguia dos 
indios e dos homens do 
Velho Mundo, soubesse 
conciliar o corpo e o espiri- 
to, a inoeência dos naturais 
daquela terra e a sabedoria 
dos homens chamados ci- 
vilizados. prôxima ediçâo 
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BINGO: DO LAZER AS GARRAS DO ViCIO - XVII 

The Portuguese Post 

18/05/99 - Terça-feira - Nào 
posso me arrepender de ter 
ido ao bingo. Estou em fase 
de experiêneia, e preeiso de 
vez em quando dar uma 
chegadinha la para me eerti- 
ficar de que é um vlcio 
nojento o que todos nés ten- 
tamos nos iludir, chamando 
de lazer. 
Sempre as mesmas pessoas, 
eansadas, desiludidas, 
pulando de mesa em mesa, 
para tentar mudar a sorte, os 
verdadeiros ZUMBIS. 
Quando a gente vai obser- 
var é que vê um lugar de 
tortura e nào lazer. 
Fui sozinha, saindo uma 
hora depois que pretendia, 
quando o dinheiro que levei 
jâ havia acabado. La fora foi 

que me dei conta que deve- 
ria levar Melissa para a aula 
de inglês às 19:30 hs, e jâ 
era 19:00. Liguei para casa 
avisando-a que jâ estava 
chegando, e que me 
aguardasse na frente do pré- 
dio para a gente nào se 
atrasar: 
- Mae! Que bom que estâs 
vindo, eu achei que jâ 
havias esquecido. 
- Nào fdha! Sô me atrasei 
um pouco! 
Nào consegui dizer mais 
nada. Senti um aperto no 
coraçâo, começando a lem- 
brar que por quase dois 
anos, estava esquecendo 
desta criatura tào amada que 
é a minha querida Melissa. 
Deus! Dai-me forças para 
continuar firme no compro- 
misso de màe, nào recair no 
vicio, e permanecer todas as 
boras possiveis ao lado dos 
meus filhos. 
É intéressante registrar que 
desta vez jâ senti algo difer- 
ente, um enjôo, um mal 
estar, queria afastar-me logo 
dali, porém, jâ havia entra- 
do em transe, indo embora 

somente quando o dinheiro 
acabou. Como pressentia 
antes de ir, sô perdi din- 
heiro, nào ganhando nem 
uma linha. Foi a primeira 
vez que fiquei contente em 
perder. Pois assim ia me 
afastando cada vez mais da 
vontade de jogar. 
Ontem assisti pela segunda 
vez O filme sobre a bomba 
atômica jogada sobre 
Hiroshima e Nagasaki. Que 
sofrimento daqueles nossos 
irmào japoneses. É real- 
mente uma seqüela mar- 
cante no planeta. Fiquei 
pensando naquelas cenas 
durante muito tempo e dei 
Graças ao Bom Deus por ter 
O meu lar, os meus filhos e 
saùde para poder continuar 
O dia a dia . Como aquelas 
pessoas que passaram por 
terrivel situaçào gostariam 
de no dia 10 de maio de 
1945, O seguinte da 
explosào atômica, acordar 
normalmente, levando o seu 
cotidiano, sem que a tragé- 
dia acontecesse. Os sobre- 
viventes perderam quase 
todos os seus familiares e 

amigos, suas casas, seus 
pertences, ficando corn 
deformidades fisicas. Nào 
sei de onde buscaram forças 
para continuar vivendo... 
O susto que o mundo levou 
corn O massacre, nào foi o 
suficiente para totalizar a 
paz. 
É muito triste admitir nesta 
data, cinqüenta e quatro 
anos depois, ainda haja 
guerra na Terra e uma 
estatistica de que aproxi- 
madamente 1.200 civis 
iugoslavos foram mortos 
"por engano". E as pessoas 
que ocasionaram os erros 
durante o bombardeio vêm 
corn a maior "cara de pau" a 
pùblico corn uma "nota de 
desculpas". E o planeta 
assiste e aceita pacatamente. 
Nào hâ escolha. 
Nào bastou Hiroshima e 
Nagasaki ? 
Os que mataram essa gente 
inocente, têm que pedir des- 
culpas à Deus! 
Apôs O almoço deixei 
Melissa na escolinha de 
basquete e fui ao banco. 
Consegui resolver tudo 
rapidinho. Faltava uma hora 
ainda para buscar Melissa, e 
nào resisti. Entrei no bingo 
que fica defronte o esta- 
cionamento. Fazia muito 
tempo que nào entrava lâ. 
Também tive uma péssima 
sensaçâo ao sentir o ambi- 
ente. Mas comecei a jogar, e 
sô consegui sair dali, quan- 
do lembrei que Melissa jâ 
estava me esperando. É 
realmente uma doença, um 
triste vicio. Quanto mais a 
gente vai, mais quer ir. Se 
conseguimos ficar afastados 
uns très dias, fica mais fâcil 
de evitar, até parece que estâ 
tào distante. Mas quando 
começamos a ir todos os 
dias, queremos estar lâ tam- 
bém todos os momentos, 
nào fazendo e nem pensan- 
do em mais nada, sô no 
bingo. 
19/05/99 - Quarta-feira - 
Levante! cedo, levei 
Melissa ao colégio, retomei 
para casa, começando os 
afazeres domésticos, lem- 
brando da existência do 
bingo somente à tarde quan- 
do jâ estava corn a cozinha 
limpa e fiii para a janela 
fumar um cigarrinho. Uma 
tentaçâo dos infernos 
começou a vir na minha 
mente, dizendo que poderia 
ir me divertir um pouqui- 
nho, enquanto minha fïlha 
dormia. Nem iria sentir a 
minha falta. Nào! Vou ficar 

em casa, escrever um pouco 
e depois dormir uma meia 
horinha! E foi o que fiz. 
Acordei feliz da vida por 
estar no aconchego do meu 
lar, junto da minha fdha. 
Mais um dia longe do infer- 
no e despedindo-me do 
vicio. 
20/05/99 - Quinta-feira - 
Hoje sô fui lembrar da 
existência do bingo, quando 
deixei Melissa na escolinha 
de basquete e fiquei corn 
aquelas horas disponiveis. 
Fui lâ, sô saindo na hora de 
ir buscar minha fdha. Sai de 
lâ arrependida, apesar de ter 
ficado menos de 2 horas. 
21/05/99 - Sexta-feira - 
Apôs O almoço fui levar 
Melissa e suas amiguinhas 
ao Shopping. Fiquei no 
bingo até a hora que mar- 
camos para nos reencontrar. 
Ao chegar em casa, fui pas- 
sar umas roupas e fiquei 
meditando. Estava indo 
novamente ao bingo. Ainda 
nào podia cantar vitôria e 
dizer que estava completa- 
mente curada. Sô havia uma 
diferença: Estava ficando 
muito menos tempo lâ den- 
tro e indo nas horas vagas, 
nào prejudicando a minha 
familia corn a minha ausên- 
cia. Mas continuava a 
perder dinheiro. 
- EU QUERO PARARÜÜ! 
22/05/99 - Sâbado - recebi 
a visita da minha cunhada 
que mora no interior do 
estado. Ficâmos muito 
felizes corn a chegada da 
mesma. O convite que fiz e 
a alegria em recebe-la era 
sinal évidente do inicio da 
minha cura. Pois antes eu 
nào queria visitar, e nem 
receber ninguém. Sô pen- 
sava em bingo, e qualquer 
outra programaçào iria 
atrapalhar o meu lazer. 
Fomos a uma festa de igre- 
ja, tradicional na minha 
cidade. Lâ havia uma bar- 
raca de bingo, onde fomos 
a convite do meu marido, 
saindo uma hora depois. 
Quando ele disse-me que 
estava na hora de vir em- 
bora, senti vontade de ficar 
mais um pouco, mais sai 
numa boa. Jâ no ano passa- 
do, nesta mesma festa, 
fiquei os 4 dias no bingo e 
quando meu marido falou 
que iria embora, disse-lhe 
que fosse sozinho, e fiquei 
por lâ até fechar. 
23/05/99 - Domingo - 
Fomos almoçar num 
restaurante, e apôs fiquei 
em casa corn minha cunha- 

da e Melissa. Depois fui 
leva-la na Rodoviâria, 
insistindo muito para que 
Melissa nos acompanhas- 
se, O que nào fez. Apôs a 
saida do ônibus, fui direto 
para o bingo. No caminho 
pense! na minha casa, no 
aconchego, em Melissa. 
Mas a força que me arras- 
tava para lâ era muito mais 
forte, mesmo sabendo que 
iria me arrepender, nào 
desisti. Domingo era dia de 
Evangelho no Lar e eu 
havia me prometido nào 
ausentar-me de casa nesse 
dia e no horârio, por causa 
do vicio. Jâ faziam umas 4 
semanas que conseguia 
faze-lo. Mas hoje, nào con- 
segui sair do bingo antes 
das 22:30 horas. Falhei 
novamente corn o meu 
compromisse corn o Alto e 
corn meus filhos. Retomei 
para casa triste e abatida, 
porém mais aliviada por ter 
conseguido voltar para 
casa mais cedo do que das 
outras vezes, quando fica- 
va em transe e sô retomava 
de madrugada. 
24/05/99 - Segunda-feira - 
Fomos ao dentista, enquan- 
to Melissa era atendida, 
fiquei num bingo ali por 
perto. (Apenas 30 minutes) 
25/05/99 - Terça-feira - Fui 
ao médico e disse-lhe corn 
muita alegria que tinha 
ficado 9 dias sem ir ao 
bingo, e sem tomar a medi- 
caçào. Que jâ estava cons- 
ciente da minha cura que 
acontecia gradativamente. 
Em sigilo, confesse! que 
estava escrevendo este 
livre, e que as informaçôes 
que necessitava, sobre o 
que me tinha lido na 
primeira consulta era para 
transcrever ao livre. Dr. 
Paulo ficou satisfeito corn 
O que ouviu. Disse-me que 
O livro talvez fosse uma 
forma de auxilio as pessoas 
que se encontravam na 
minha situaçào, o que me 
deu certeza de que séria. 
Agradeci a atençào presta- 
da pelo psiquiatra, dizen- 
do-lhe que no momento 
que eu sentisse qualquer 
dùvida quanto a uma recai- 
da, iria procurâ-lo imedia- 
tamente para começar o 
tratamento corn os anti- 
depressivos. O médico foi 
muito solicite, colocando- 
se ao meu dispor para o 
que précisasse, inclusive 
para conversar e questionar 
sobre o assunto. 

Ver proximo ediçâo 
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ACAPO 
722 College Street, Suite 306, Toronto. 

Tel. 416-536-5961 
Em nota informativa a ACAPO anunciou o cancelamento 
da deslocaçào a Toronto da Estudantina Académica da 
Madeira cujo subsidio de viagem foi anulado pelo Govemo 
Regional, devido à ameaça da Pneumonia Atipica. 
Quinta-feira, 29 de Maio - 17h30 - Cerimônia de Abertura 
das celebraçôes da XVI Semana de Portugal, na Galeria 
Almada Negreiros do Consulado geral de Portugal em 
Toronto, 438 University Avenue, 14.° andar. 
Nota da Redaeçào - A despeito de aturados esforços e tele- 

fonemas, The Portuguese Post nâo conseguiu obter da 
ACAPO o programa das Festas da Semana de Portugal, 
razào porque o nao inserimos nesta ediçào. 

ACADEMIA DO BACALHAU 
Sexta-feira, 30 de Maio - 19H00 - Noite de variedades eom 
a participaçào da Miss Oshawa 2003. Para mais infor- 
maçôes: 416-254-7060. 

ARSENAL DO MINHO - SPORTING CLUBE DE 
BRAGA DE TORONTO 

1166 Dundas Street West, Toronto. Tel. 416-532-2328 

Domingo, 11 de Maio - 13h00 - Festa do Dia da Mae, no 
Lithuanian Hall, 1573 Bloor Street West. Info pelo tel. 416- 
5884438. 

CANADIAN MADEIRA CLUB - CASA DA 
MADEIRA C. CENTRE 

1621 Dupont Street, Toronto. Tel. 416-533-2401 
XVI Semana Cultural Madeirense 
Quinta-feira, 15 de Maio - 18h00 - Noite dos Concelhos da 
Madeira e Porto Santo - Miisica popular pelo DJ Jorge 

Carvalho. Actuaçào do rancho "As Tricanas". Gastronomia 
Regional. 
Sexta-feira, 16-18h00 - Noite da Juventude e da Criança - 
Concusos, jogos e outras variedades. Actuaçào do grupo de 
Ginàstica Rltmica da Casa do Alentejo. Musica pelo DJ 
Karaoke Açores. Gastronomia Regional. 
Sabado, 17 - 18h00 - Noite de Fado dedicada ao artista 
madeirense Max. Actuaçào da fadista madeirense Maria 
Alves, vinda dos EUA, Fatima ferreira e Armando Jorge 
acompanhados pelos guitarristas Antonio Amaro, 

Leonardo Medeiros e Hemâni Raposo. Mijsica para dançar 
pelo DJ Joige Carvalho. Jantar Regional. 

Sabado, 24 - A partir das lOhOO até Domingo - No 
Canadian Madeira Park, Highway 48, 3 tnilhas a norte da 
Ravinshoe Road (Sutton). Piquenique de homenagem aos 

Pioneiros de 1953. 14h00 - Içar das bandeiras e home- 
nagem aos pioneiros. 15h00 - Madeira de Honra. 18h00 - 
Missa campai celebiada pelo Rev. Fernando Pinto. Miisica 

ao vivo pelo Conjunto Tabu e actuaçào do Rancho 
Folclôrico da Casa da Madeira. Réservas para Olivia Abreu 
(416-531-5397) ou Agostinho Martins (416-245-3851). 
Sabado, 31 de Maio - Festa do 40.° Aniversario do Clube e 
encerramento das suas Comemoraçôes do 50.° Aniversârio 
da chegada dos primeiros madeirenses ao Canada com 
entrega de medalhas comemorativas aos pioneiros. 

CASA DOS AÇORES 
772-A Dnndas Street West, Toronto. Tel. 416-603-0642 
De 21 a 25 de Agosto - Excursào a Fall River, Mass., EUA, 
por ocasiào das Festas do Divino Espirito Santo da Nova 
Inglaterra. Partida pelas 19h30 e chegada às 20h00. Para 
mais informaçôes, marcaçôes de passagens e réservas de 

hotéis, contactar a Casa dos Açores, de segunda a sexta, das 
18h00 às 22h00, pelos telefones 416-603-2900 e 416-562- 
2911. 

CÂMARA MUNICIPAL DE TORONTO 
100 Queen Street West, Toronto 

Durante os meses de Maio e Junho, a Câmaia Municipal de 

Toronto vai levar a efeitos vérios eventos destinados a 
aliviar a crise que se criou à volta da Pneumonia Atipica 
(SARS). Informaçôes corn Joe Halstead pelo Tel. 416-395- 
6188. 

CENTRO SOCIAL DE SÂO JORGE 
Sâbado, 17 de Maio - Jantar para angariaçào de fundos. 
Participaçào do Gmpo e Cantares da Associçào Migrante 
de Barcelos. Actuaçào de Mano Belmonte. Mùsica corn o 
DJ Nazaré Praia. No salào do Sporting Clube Português de 
Toronto, 1650 Dupont Street. Info pelo tel. 416-767-5943. 

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÊS E 
ESPANHOL DA U DE T 

Quinta-feira, 15 de Maio - 18h00 - Exposiçào e Porto de 
Honra integrados nas Comemoraçôes do 50.° Aniversârio 
da Comunidade Portuguesa. 130 St. Geoige Street, l.° 
andar. 

GALERIA DOS PIONEIROS DO ONTÀRIO 
722 College Street, Toronto. Tel. 416-936-1664 

Domingo, 13 de Maio - Celebraçào dos Pioneiros - 16h00 
- Visita à Galeria. 17h00 - Inauguraçào de um pequeno par- 
que e descerramento de uma lapide. 17h30 - Porto de 
Honra. 

JANTAR DE HOMENAGEM 
Sexta-feira, 23 de Maio - 19h30 - Jantar de homenagem ao 

Ministro da Cidadania do Ontario, Dr. Carlos Faria, otga- 
nizado por David Rendeiro. No salào do Europa catering, 
1407 Dundas Street West. Réservas pelo Tel. 416-588- 
8000. 

LANÇAMENTOS LITERÂRIOS E 
DISCOGRÂFICOS 

Domingo, 18 de Maio - Lançamento do livro "Saùde no 
Ciclo da Vida" da autoria do Dr. César Cordeiro. 
Participaçào especial do Dr. Tomâs Ferreira, Clara 
Fonseca-Santos e Vasco Oswaldo Santos. Interlùdio 

Musical pelos mùsicos Nuno Cristo e Helder Oliveira. Sera 
servido um beberete. Na Casa das Beiras, 34 Caledonia 
Road, Toronto M6E 4S4. Informaçôes pelo tel. 416-532- 
2260. 

MISS ANGOLA-CANADA 
Toronto. Tel. 905-820-8035 

Sâbado, 17 de Maio -19h00 - Festa e Jantar de Gala para a 
eleiçào da "Miss" Angola-Canadâ 2003. Variedades com 
os artistas David Silva, Kazakuta Dancers, entre outras. No 

Ambiance Banquet Hall, 501 Alliance Street. 

ORIENTAL SPORTS CLUB 
1054 Shellard Side Road, Cambridge. Tel. 519-623-2020 

Sâbado e Domingo, 14 e 15 de Junho - 15h00 - Touradas à 
Corda à Moda da Terceira, com Touros do ganadeiro 
Fernando Marques. Bancada devidamente protegida. Nos 
tenenos do Oriental. 

OS AMANTES DO FADO 

Sexta-feira, 23 de Maio - 19h00 - Jantar seguido de espec- 
tâculo apresentado por Carlos Firmino. Actuaçào dos fadis- 
tas Porfirio Ribeiro, Maria Haidée, Teresa Lopes e Jiilio 

Sampaio acompanhados à guitarra e à viola por Gabriel 
Teves e Tony Melo. Na Casa do benfica, 1 Robina Avenue. 

Réservas pelos telefones 905-278-8629 ou 416-260-9673. 

PORTUGUESE CANADIAN YOUTH 
CAMP - PARQUE CAMÔES 

Shelboume, Ont. Tels. 416-294-5859 ou 416-789-4101 

Sâbado e Domingo, 17 e 18 de Maio - Necessita-se a ajuda 
de voluntârios para limpar o Parque. Domingo haverâ um 
cozido à portuguesa, confeccionado no parque, para todos 
os que queiram ajudar. Apareçam! 

PORTUGUESE CANADIAN DEMOCRATIC COM- 
MUNITY CENTRE 

860 College Street, Toronto. Tel. 416-534-3451 
Sâbado, 17 de Maio - 19h00 - Noite das Beiras - Mùsica, 
artesanato, gastronomia regional e colaboraçào dos ranchos 

da Casa das Beiras de Toronto. 

PRIMEIRAIRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO 
SANTO DE MISSISSAUGA c 

Domingo, 22 de Junho - Missa e coroaçào das Crianças. 
Procissào das Coroas e interlùdio musical com a 
Filarmônica "Lira Bom Jesus de Oakville". As Sopas do 

Divino serâo servidas logo apos a missa e até às 18h00. 
Actuaçào de ranchos folclôricos e mùsica de DJ para 
dançar. Info pelo tel. 905-281-9254. 

SPORT CLUB ANGRENSE 
1195 Bloor Street West, Toronto. Tel. 416-537-1555 

Sâbado, 17 - Baile da Matança do Porco à Açoriana. 

Preparaçào das Bodas de Diamante. Mais info pelo tel. 
416-537-0952. Angariaçào de fundos para o Angrense ,da 
Terceira. Mùsica corn o DJ Martins. 

SPORT CLUB LUSITANIA 
I03Ossington Avenue, Toronto. TeL 416-532-3501 

Sâbado, 17 de Maio - 20h00 - Baile com o conjunto musi- 

cal Oh La La! 
Sâbado, 24 - 20h00 - Baile corn o conjunto Viciados. 
Sâbado, 31 - 20h00 - Baile corn o conjunto Os Vadios. 

SPORTING CLUBE PORTUGUÊS DE TORONTO 
1650 Dupont Street, Toronto. TeL 416-763-1707 

Domingo, 18 - 18.“ Exposiçào de Selos, Notas e Moedas. 
A 19.“ Exposiçào realizar-se-â a 12 de Outubra e a 20.“ a 7 
de Dezembra de 2003. 

Portuguese Cultural 
Centre of Mississauga 

Calendàrio de Festas 

Artistas/Artists 

17 Sopa do Espirito Santo - Entrada Gratis 

23 
24 Carassauga 
25 

Junho/June 

3 Torneio de Golf 

Julho/July 

7 Picnic Annal do CCPM, Actuaçào do conjunto 
no Karlovac Croation Park. MCXC MCXC 
Ranchos folclôricos, futebol e 
diversos jogos. 

Para Réservas telefonar para: 905-2861311 

Cartas, Domino e Petiscos todas as Sextas-feiras a partir das 7 da tarde!!! 

Sponsored by TRICAN ** Resetva de Mesas 

Departamento de Espanhoi e Português da U de T 

Memôrias Vividas 
Uma Exposiçào a nào perder! 

As responsâveis por esta iniciativa, integrada no programa das Comemoraçôes 
do 50.“ Aniversârios da Comunidade Portuguesa do Canada, Doutera Manuela 
Marujo e Dra. Aida Baptista convidam a todos os luso-canadianos a estarem 
présentes na inauguraçào desta exposiçào que se realizarâ na ROBARTS 
LIBRARY, ao 130 St. George Street - l.° andar, esta noite, pelas IShOO. Sera 
servido um Porto de Honra. A exposiçào permanece patente ao publico até ao 
dia 30 de Junho. Todos sào bem-vindos. 
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