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“N3o, nâo sou um rebelde!”, 
Gonfessou o Padre Gunha 

"HA NECESSIDADE DE SATISFAZER NECESSIDADES...", 
ACRESCENTOU, AINDA, O PADRE ALBERTO CUNHA. 

O Padre Alberto Cunha esteve nos estudios da 
CIRV Fm 88.9 onde foi entrevistado. 
Contâvamos ainda, com a presença de Hugo 
Martins, actual tesoureiro e relaçôes publicas 
da Casa de Misericôrdia de Toronto mas, por 
motivos alheios à nossa vontade, nâo 
compareceu! 
Tratou-se de uma enti'evista que, tinha sido 
agendada hâ très semanas e que passamos a 
transcrever para os leitores deste semanario. 
M - A imprensa canadiana tem-se debruçado 
muito, sobre a actuaçâo do Padre Alberto 
Cunha. Esta é altura, de tentarmos colocar 
alguma luz onde so, e até agora, tern existido 
talvez, alguma detorpaçâo de factos e, para que, 
numa comunidade tâo nobre como a nossa, nâo 
haja lugar para diividas sobre o que quer que 
seja e, sobre ninguém em particular. 

    

Casa da Misericôrdia de Toronto. Temos 
imenso prazer que o Padre Alberto Cunha nos 
faça um ponto da situaçâo. 
AC - Com muito prazer agradeço a 
oportunidade que me dâo em poder estar hoje 
aqui, num programa reconhecido na 
comunidade portuguesa como, um programa 
de grande expansâo, de grande projecçâo e, ao 
mesmo tempo, também de informaçâo 
especialmente em situaçôes como esta. A Santa 
Casa da Misericôrdia ou. Casa da Misericôrdia 
como jâ foi devidamente anunciado, durante 
bastante tempo à nossa comunidade, é um 
projecto tipicamente português. Foi iniciada a 
sua campanha hâ mais de cinco anos. Foi 
devidamente informada a comunidade sobre a 
possibilidade e ao mesmo tempo, necessidade 

Continua na pagina 23 

Antonio Fraga e Isaura Cameiro, apôs receberem o cheque que Frank Alvarez 

lhes entregou, junto de outras elementos da Comissào, na Nova Era. 

Uma Pàscoa mais doce 
Os déficientes portugueses do 
Ontario vâo ter uma Pâscoa mais 
doce e feliz, por iniciativa do Dr. 
Antônio Montenegro, ex-Cônsul de 
Portugal que, numa atitude digna de 
registo, doou todo o dinheiro 
conseguido na sua festa de 
homenagem-despedida, à Associaçâo 
dos Déficientes Portugueses do 
Ontario. A singela mas digna 
cerimônia da entregâ do cheque de 
$3.771.16 dolares à présidente da 
Associaçâo dos Déficientes, Isaura 

Carneiro, teve lugar na Padaria e 
Pastelaria Nova Era, em Toronto, 
corn a presença da maioria dos 
elementos da Comissào 
Organizadora, Frank Alvarez, 
Crescêncio Ferreira, Joe Eustâquio, 
Ana Costa, Joe da Vale, José Mario 
Coelho, Dr. Tomâs Ferreira, Rui 
Gomes, Mario Silva, Ricardo de 
Castro Lopo e Antônio Dionisio. 
Présentes, também, o Dr. Joâo 

Continua na pagina 3 
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Winnipeg, uma comunidade unida 
Hoje, a "Coluna sem vértebras" e o habituai "Tu câ 
tu la", vâo ser preenchidas com uma sigela e râpida 
visâo pessoal, da comunidade portuguesa de 
Winnipeg, pela simples razâo de a ter visitado no 
passado fim-de-semana. 
Nâo tenho a veleidade de 
querer mostrar uma sapiência 
que nâo possuo mas, isso sim, 
procurar dentro dos meus 
limites, justificar a visita e 
retribuir o carinho corn que me 
receberam. 
O casai Margarida e Mario 
Pontes, conviraram-me para, 
junto com a minha mulher, 
visitar e simultâneamente, 
participar no espectâculo de 
apresentaçâo do primeiro 
trabalho gravado da filha 
Crystal Pontes, espectâculo a 
que faço referência na pagina 
central. Aceitei o convite por 
amizade e naturalmente, para 
poder conhecer mais uma 
comunidade portuguesa e 
claro, mais uma parcela deste 
enorme Canada, terra de 
acolhimento de todos nos. 
Foi ôptimo. Para além 
convivio corn muita gente 
nâo conhecia, acabei 
encontrar muitos amigos 
passado, particularmente, 
alguns de... Calgary! E verdade, a familia Pontes, 
serviu de "ponte" a um grande encontre na 
Associaçâo Portuguesa de Manitoba, sob a 
presidência do Dr. Mario Pontes, no coraçâo da 
cidade de Winnipeg. Winnipeg, uma cidade plana, 
airosa, corn 700 mil habitantes, 20 mil portugueses 

do 
que 
por 
do 

Junto dos azulejos representativos da célébré 

“Casa de Santana”, Crystal e Amanda Pontes, 

Amanda Silveira, Sandra e Christie, 

corn os trajos tipicos madeirenses. 

Angie Melo, Esmeralda Coelho, Nélia, Mario Pontes e a mulher Margarida, 

a Amanda e Leonor Pontes, em alegre convivio na casa da familia Pontes. 

dos quais, mais ou menos 70 por cento, 
sâo oriundos dos Açores. 
Além da Associaçâo jâ mencionada, 
cujas instalaçôes sâo magnificas 

(possuem ainda um 
Parque Recreative 
frondoso junto ao 
Lago de Manitoba, 
corn 400 acres e 
onde vivem jâ 120 
familiasi), também 
existem o Centro 
Cultural Açoriano 
de Manitoba, 
presidido por 
Manuel Fernandes, 
Centro da Casa do 
Minho e Grupo Folclôrico 
Regional da Madeira "Os 
Ilhéus". No caso de "Os 
Ilhéus", uma curiosidade: A 
présidente é madeirense, 
Fernanda da Mata, mas o 
vice-presidente é dos Açores- 
Francisco Pontes, e a 
esmagadora maioria dos 
componentes também. 
Bonite! 

Em Winnipeg, conheci o 
simpâtico funcionârio consular 
Paulo Cabral, jovem, 
conhecedor e na espectativa de 
receber o titulo de Vice-Consul. 

Ainda, convivi corn o casai Jocelinda e Manuel 
Guerra, editores do jornal em lingua portuguesa, 
"O Mundial". 
Dos amigos de Calgary, falarei na prôxima ediçâo, 
corn a excepâo do casai Maria e Tony Moura, 
pâdrinhos de Crystal Pontes, que nâo faltaram à 

festa e aqui os saùdo. 
A convite do casai 
Pontes, estiveram em 
Winnipeg, Mârio Costa, 
présidente da Henda 
Records, éditera do CD e 
Tony Melo (Starlight), 
compositor e produtor do 
trabalho da Crystal. 
Nâo posso deixar de 
enaltecer o perfil de 
Mârio Pontes. Nasceu na 
Ilha Terceira e chegou ao 
Canada ( Winnipeg), com 
sua mâe, em 1970, 
juntando-se ao pai que 
emigrara anteriormente. 
Conheceu e casou corn 
Margarida -nascida em 
Santa Maria e criada no 
Brasil-, em 1978. E 

técnico de peças de aviâo. 

Antes da festa Mario Costa, os manos Francisco e Mârio Pontes 

e Tony Melo, trocam impressôes e umas cervejitas... 

na Stand Air, e représentante da Henda Records 
and Videos, em Winnipeg e Victoria. O casai 
Margarida e Mârio Pontes, orgulham-se das très 
filhas que têm: Sandra, 19 anos, 3o. ano na 
Universidade e futura médica. Crystal, 16 anos, boa 
estudante e...paixâo pelo canto. E Amanda, de 10 
anos, ainda na primâria e corn um talento nato 
para cantar e dançar. Uma familia feliz, bonita e 
corn future risonho. A jovem Amanda é segundo 
apreciamos, adorada em Winnipeg e, na California, 
onde jâ actuou. A Crystal, também querida por 
todos, foi convidada pela Comissâo das Eestas Pan 
Am, para actuar na abertura, em Junho de 1999. 
Ambas, Amanda e Crystal, vâo cantar na "Maré de 
Agosto", na Ilha de Santa Maria, terra de sua mâe. 
Espero que esta familia mantenha o estatuto que 
soube conquistar até aqui. 

Parabéns para a familia Pontes e muitas felicidades 
para a grande prospéra comunidade portuguesa de 
Winnipeg. 

JMC 

A bonita Crystal Pontes, no amplo palco da Associaçâo, em 

pleno ensaio corn o seu trio de bailarinas Sandra, Christie e 

Amanda Silveira. 

r O MILÉNIO CANADIAN PUBLICATION MAIL AGREEMENT #1414526 

O MILÉNIO - Semanàrio 
Propriedade de Heart Communications Inc. 

IÜH7 Dundas St. West, Suite # 103, 

Toronto MüJ IWO 

Ontario-Canada 

Tel: (410) 538-0940 Fax: (410) 538-0084 

E-mail: info@omilenio.com 

Publisher - Frank Alvarez 

Director - José Mârio Coelho 

Sub-Director - Alberto Elmir 

Chefe de Redaeçâo - José Mârio Coelho 

Sub-Chefe de Redaeçâo - Domingos Melo 

Secretàrio - Raul (Ray) Mârio Coelho 

Paginaçâo - Jamie Iria 

Colaboradores: Maria Fernanda, Maria C. 

Lusitana, Nuno Miller, Luis Fernandes, Debbie 

Silveira, Ana Fernandes. 

Correspondentes: 
Eduardo Saraiva (Lisboa), 

Joào Lima (Ilha Terceira), 

Gustavo Sousa Sâ (Porto). 

Publicidade: Manuel Gonçalves, Debbie 

Silveira, Bill Farsales, Bon Falcone, Raul Coelho. 

Bureau in Ottawa-Hull 
José Soares. 

90 Boulevard Mont-blue Hull- Quebec, J8Z 1J4. 

Tel: 819-777-2091. Fax: 819-777-()5()l 

E-mail: lusologias@videotron.ca y 



O MILÉNIO 
Sexta-feira, 2 Abril, 1999 

CANADA 3 

Pequenas histôrias 
de GENTE grande 

O Antonio José Medeiros, é uma figura simpâtica 
e querida da sua comunidade. 
O Antonio José Medeiros, nasceu em 3 dejaneiro 
de 1936, na Saïga, Concelho do Nordeste, Sâo 
Miguel-Açores. Foi dos poucos dos "bons-velhos- 
tempos", que veio para o Canada, trazendo 
consigo a mulher e a filha. Isto no ano de 1964. 
Antonio José Medeiros, casou corn Maria Espirito 
Santo Medeiros, natural da Ribeira Funda- 
Ribeira Grande (onde nasceu em 25 de Abril de 
1936), no dia 28 de Fevereiro de 1962, na Igreja da 
Ribeira Funda. 
O casai tern 4 filhas; Ana Isabel, nascida na Salga- 
S.Miguel; Helena, a primeira que nasceu em 

Margaret, Lisa, Ana e Helena 

as quatre filhas do casai Medeiros. 

Toronto; Margareth, também nascida em Toronto 
e. Lissa, que nasceu jâ em Woodstock. As filhas, 
todas casadas, deram ao casai Medeiros, 6 netos! 
Quando a familia Medeiros chegou a Montreal, 
em 28 de Maio de 1964, foram de imediato para 
Kingston onde, o Antonio José Medeiros, 
começou como ajudante de estucador. 
Depois, mais ou menos num periodo de très anos, 
passou a oficial-estucador. 
Em 1970, deslocou-se com a familia a Toronto, 
para uma visita ao cunhado Moisés e...ficou! 
Antonio José Medeiros, sindicalisado na Local 
183, em Toronto, trabalhou na construçâo de 
pontes e estradas, durante varios anos. 
No ano de 1974, Antonio Medeiros, vendeu a sua 
casa em Toronto com lucros substanciais e, 
mudou-se para Woodstock, onde ainda se 
mantém com a familia. 
Segundo nos revelou, mudou-se para Woodstock 
"para educar as filhas numa cidade pequena e 
sem barulhos". 
Antonio José Medeiros, vai para a reforma em 
2.000 e, a partir dessa situaçâo, vai dedicar-se, 
com a mulher, a conhecer a terra onde nasceu. 
Com um sorriso de felicidade estampado no 
rosto, confidenciou-nos que, de Maio a Setembro, 
passarâ a viver em Sâo Miguel e, no Inverno, em 
Woodstock, junto das filhas, genros e netos. 
Como so conhece sâo Miguel, onde nasceu, e a 

Antonio José Medeiros 

Terceira, onde trabalhou durante dois anos, na 
Base das Lajes, o Antonio Medeiros vai 
(acompanhado da mulher), no dia 13 de Abril de 
1999, visitar a Ilha do Faial. 
Assim, é que é. Se todos os portugueses 
conhecessem Portugal, haveria mais uniâo entre 
todos. 
Conhecermo-nos pela raiz, é a formula mais 
prâtica de gostarmos uns dos outros. 

JMC 

Continuaçâo da pagina 1 

Uma Pâscoa mais doce 
Perstrello, Cônsul-Geral de Portugal Cônsul-Geral, Dr. Joâo Perestrello, 
e, Gonçalo Martins, Chefe dos encerrou a cerimônia, corn palavras 
Serviços Sociais do Consulado- de apreço ao seu colega da 
Gérai. . diplomacia, à voluntâria 
Frank Alvarez, fez o elogio Comissâo do Jantar e à 
da atitude do Dr. Antonio /" \ Associaçâo dos Déficientes. 
Montenegro e a entrega do ; 'qm O proprietârio da Nova 
cheque. Em nome dos JF Era, José Dias, ofereceu 
déficientes, Isaura  um agradâvel "snack" com 
Carneiro, a^gradeceu HQppÿ^QStOf bolos variados, bebidas 
comovida e enalteceu o nâo alcoolicas e café, 
gesto que lhes permite, nesta Pâscoa Um convivio para recordar, um gesto 
de 1999, ter uma festa mais para repetir. 
desafogâda e feliz. Por sua vez, o JMC 

Dra, Tatyana Craescu, D.D.S. 

O mais complète e moderno 
serviço de cirurgia dentâria, 

limpeza de dentes e cuidados corn 
a boca. 

Para uma consulta telefone: *787“8897 

1818 EglLnton Ave., w., suite 5, Toronto (esquina corn a Dufferin) 

A lo)a da$ 
(416) 345-9900 ‘MINI VANS’ 

Plymouth Voyager SE '98 

Motor V6, automâtico, ar condicionado, janelas e portas eléctricas, radio 
c/cassette, e portas laterals de ambos os lados, em excelente estado 

Plymouth Voyager '96, portas duplas 

Vidros fumados, ar condicionado, janelas e portas eléctricas, jantes largas, leitor de CD e 
cassete, volante ajustâvel, contrôle de velocidade, poucos kilômetros, optima condiçào 

Chrysler Town & Country LXi '96 

O 
ico’- 

% 
assentos em cabedal, rnotor 3,81, automâtico corn 4 velocidades, duplo aquecimento/ar 

condicionado, apenas um dono, repleto de opçôes, excelente estado 

'S 
Pn-çi» nùt) incluom PST, GST, ou cuMin« udministrutivt»». 

Contacte 
Celina Santos ou 

Antonio Martinho 
os seus représentantes Portugueses 

na Downtown Chrysler 

1030 King St., West, na esquina com a Shaw 
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CÂ PARA N0$... 
Nao sei se os leitores vâo estar de 
acordo comigo mas vou, uma vez 
mais, tentar fazer um exercicio de 
sense comum numa apreciaçâo 
despreocupada aos problemas na ex- 
Jugoslavia. 
A maioria das pessoas embandeirou 
em arco quando ouviu o présidente 
Clinton dar luz verde para uma 
intervençâo armada arrastando com 
ele os outros paises aliados daquela 
que deveria ser uma força de paz e 
nao agressera! 
Convém recordar que, se nâo fosse 
despoletado o aparato militar da 

“Vamos supôr que a 
China desejava, de um 

dia para outro, tomar a 
ChinaTown dos Estados 
Unidos numa repûblica 

independente” 

NATO, os sérvios teriam de ter 
assinado nâo um acordo razoâvel, 
mas uma imposiçâo da 
administraçâo americana. Desse 
acordo fabricado nos corredores de 
Washington e corn o incondicional 
apoio de Londres existia uma 
clausula em que os sérvios, daqui a 
très anos, perderiam qualquer 
soberania sobre Kosovo. Esta 
parcela esta para os sérvios, assim 
como Guimarâes esta para os 
portugueses. 
Vamos supôr que a China desejava, 
de um dia para outro, tornar a 
ChinaTown dos Estados Unidos 
numa repûblica independente. 
Gostariamos de, numa situaçâo 
desta natureza, ver a cara da 
administraçâo americana. 
Por outro lado, as incursôes que têm 
sido praticadas contra a Jugoslavia 
sâo - e a histôria encarregar-se-â de o 
dizer - da maior gravidade para a 
paz nos balcâs e o mesmo sera dizer. 

Timor-Leste: Garantido apoio 
financeiro da UE, diz Jaime Gama 

A Uniâo Europeia vai 
dar um apoio financeiro 
"significativo" a Timor- 
Leste, tanto para a 
realizaçâo do processo 
de consulta sobre a 
autonomia ou 
independência, como 
para a reconstruçâo do 
territôrio. "Tive a 
oportunidade de falar 
corn o comissârio 
Manuel Marin, e ele 
deu garantias de que a 
Comissâo Europeia esta 
a estudar cenârios de 
apoio à consulta 
eleitoral ern Timor", 
disse em Berlim o ministro dos 
Negôcios Estrangeiros português, 
Jaime Gama, à margem da 
conferêneia da ASEM (forum que 
congrega os 15 paises da UE e 10 da 
Asia). O apoio financeiro sera feito 
através das Naçôes Unidas. A UE 
jtambém esta a estudar formas de 
contribuir para o desenvolvimento do 
territôrio depois do resultado da 
consulta ao povo timorense prevista 
para Julho. Os apoios "serâo 
significativos" e a Uniâo Europeia 
tem manifestado uma grande 
compreensâo para o problema de 
Timor-Leste desde que foi adoptada 
uma posiçâo comum, disse Jaime 
Gama. "Hoje hâ manifestamente um 
empenho de todos os parceiros 
europeus em arranjar uma soluçâo 
justa para o problema de Timor", 
acrescentou o MNE português. Jaime 
Gama congratulou-se ainda corn o 

facto de a questâo 
de Timor-Leste ter 
feito parte da agenda 
da conferêneia de 
MNE da ASEM, que 
esta a decorrer em 
Berlim, corn a 
presença de 25 
ministres dos 15 
paises da Uniâo 
Europeia e de 10 
paises asiâticos, 
incluindo a China, o 
Japâo e a Indonésia. 
Numa intervençâo 
feita jâ à noite, 
depois de a 
presidência alemà ter 

introduzido o tema, em consonâneia 
corn Lisboa, Jaime Gama sublinhou a 
importâneia que um Timor livre pode 
ter para as relaçôes euro-asiâticas, 
saudando a evoluçâo do processo 
négociai sob a égide do secretârio- 
geral da ONU. Ali Alatas ainda 
tentou remeter a discussâo do assunto 
para conversas bilaterais, mas pela 
primeira vez neste fôrum nem sequer 
teve o apoio do bloco asiâtico â sua 
posiçâo, como referiram fontes 
diplomâticas. 
O MNE indonésio "exprimiu apenas 
objecçôes, mas desta vez nâo tiveram 
a capacidade neutralizar a 
presidência da Uniâo Europeia ou 
sequer de mobilizar outros paises 
asiâticos", disse Jaime Gama, 
constatando que jâ se pode falar de 
Timor na ASEM "sem o estado de 
irritaçâo que havia hâ alguns anos 
atrâs". 

na Europa. 
Os americanos nâo querem protéger 
os Albaneses mas sim, e a qualquer 
preço, reforçar a sua posiçâo no 
velho continente. 
Se ao contrârio se passasse nâo 
haveria razâo nenhuma para que 
fosse criada uma situaçâo de fome, 
medo e um grande êxodo de 
refugiados. 
Nâo faz sentido que se assalte 
militarmente um pais sô porque o 
seu lider nâo deseja assinar um 
acordo ameaça e uma imposiçâo! 
Além do mais, e podem apresentar- 
me os argumentos que bem 
entenderem mas, nâo consigo 
entender como é que os americanos 
corn a cobertura da NATO, 
praticam este tipo de ingerêneia! 
Na minha ôptica, hâ uma 
necessidade urgente de negociaçôes. 
E imperativo que se estabeleça um 
diâlogo, nâo através do troar das 
armas de morte mas à mesa das 
negociaçôes e numa tentativa 
embora tardia de maneira a evitar- 
se que se volte ao ano de 1939 e à 
teoria Hitlariana. 
Nunca percebi bem o envolvimento 
,quer do meu pais de nascimento 
quer da minha pâtria adoptiva neste 

“Os americanos nào 
querem protéger os 

Albaneses mas sim, e a 
qualquer preço, reforçar 
a sua posiçâo no velho 

continente^ 

conflito armado, embora reconheça 
que esta ultima tem talvez o dever 
moral de ajudar os primos para que 
estes lhes continuem a manter uma 
indüstria de mâo de obra barata. 
Sou contra qualquer tipo de 
violêneia. Condeno as atrocidades 
que Milosevic tem levado a cabo 
mas, nâo posso aceitar que se 
combatam ideais com mais 
agressées. 

Coitadas das crianças e velhos. Os 
primeiros, que nunca mais 
esquecerâo. Os segundos, porque jâ 
nâo contavam corn mais este 
desgosto. 
Faço votos que para se conseguir 
paz, nunca se tenha de recorrer à 
guerra. Esta é prôpria dos 
incompetentes. 
Ou, nào serâ? 

Luis Fernandes 

PRODUTOS NATUR/AIS E MEDICINA HOMEOPATICA 

Marque uma entrevista corn o Naturista Homeopata 
Antonio Medeiros, jâ corn muitos anos de experiência^ 
0 quai poderâ ajudar na soluçâo dos vossos problemas. 

Visite-nos no 920 Dundas Street West 
Telefone: (416) 603-7978 
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"NÀO PODEMOS TER ENFERMEIRAS 
A FAZER A DISTRIBUIÇÀO DE 

PIZZAS", DISSE DALTON McGUINTY 
Tal como prometemos na ediçâo anterior, aqui vâo algumas declaraçôes 
do lider provincial dos libérais, aquando da alocuçâo do dia 24 de Março. 
Dalton McGuinty anunciou no seu escritôrio da legislatura provincial os 

sens pianos para o caso de ter de formar o governo. 

Dalton McGuinty, deseja que todos 
os residentes nesta provincia, 
tomem parte na criaçào de uma 
economia forte para o Ontario. 
O lider liberal, deseja ajudar a 
provincia, trazendo-lhe algo que 
nâo tem preço e que se chama 
equilibrio. 
Acredito que podemos prestar mais 
àtençâo aos dôlares e às pessoas. 
Neste sentido, o que intéressa ter 
um orçamento equilibrado, se se 
esvazia tudo quanto esta 
relacionado corn cuidados de saûde 
e educaçâo? Que interessam os 
melhores cuidados de saüde do 
mundo, se estes nâo se podem 
deixar, por legado, aos nossos filhos 
e netos? 

Como é que se compreende que, 
enfermeiras formadas nas nossas 
escolas, estejam a distribuir pizzas 
para poderem sobreviver? Ou 
pessoas formadas em economia, a 
terem de trabalhar aos balcôes do 
McDonalds? 
Na sua alocuçâo, Dalton McGuinty 
afirmou que o Ontario esta a 
ignorar as experiências adquiridas 
pelos novos canadianos. 
Acredita que todos juntos, 
poderemos ajudar a construir um 
Ontario cada vez mais forte e que 
este, terâ de ser o objective de 
todos. 
Garantiu uma liderança capaz de 
ajudar os novos canadianos, a 
consolidar a estabilidade 

econômica tâo 
desejada. 
No tocante à 
defesa dos 
direitos huma- 
nos, Dalton McGuinty garantiu ser 
um dos seus guardiôes. Desta feita, 
tem intençôes de alterar a sua 
defesa para a alçada do Procurador 
Gérai do Ontario e para que se 
possa combater, ao abrigo da lei, a 
descriminaçào verificada. 
Da sua biografia ficâmos a saber 
que, como filho e irmâo, ofereceu 
sempre ajuda aos outres nove 
elementos da familia. Como 
estudante trabalhou num hospital 
para veteranos de guerra. Como 
advogado representou sempre 

aqueles que mais necessitavam da 
sua ajuda. Como deputado 
provincial, conseguiu que os 
paramédicos fossem uma realidade 
na sua cidade natal. 
Tratou-se de um encontre de certa 
maneira intéressante, na medida 
em que Dalton McGuinty afirmou 
que o governo tem um papel a 
desempenhar ou seja, ajudar cada 
pessoa a atingir o seu prôprio 
potencial. 

Luis Fernandes 

Guiné-Bissau: Portugal oferece 7.500 
doses de vacinas contra méningite Primakov terâ recebido 

800.000 dôlares do Iraque A Cooperaçâo Portuguesa ofereceu à 
Guiné-Bissau 7.500 doses de vacinas 
contra a méningite, doença que 
atingiu foro de epidemia neste pais, 
corn 1.110 cases registados e 178 
ôbitos. As vacinas e seringas foram 
transportadas terça- yiv 
feira no aviâo "Falcon" f / 
ao serviço do governo \ I / 
português, que levou o N. 
ministre dos Négociés 
Estrangeiros, Jaime Gama, a ^ 
Bissau numa visita de 24 boras, 
na quai participaram também o 
comissârio europeu para os paises 
ACP, Joâo de Deus Pinheiro. A 
méningite, cujos primeiros cases na 
Guiné-Bissau sô se manifestaram em 
1998, estarâ a ser transmitida através 
do Senegal, onde a doença jâ se 
instalou de forma endémica. As 
autoridades sanitârias guineenses 
efectuam desde hâ duas semanas uma 
campanha de vacinaçâo em massa 
contra a méningite, nas localidades 
mais prôximas da capital guineense. 
Safim, Quinhamel, Cumura e Prâbis, 
que durante os meses de conflito 
militar receberam milhares de 
refugiados, foram as localidades alvo 
da campanha que abrangeu cerca de 
cem mil pessoas, a maioria das quais 
esta em contacte quase directe corn a 
populaçào de Bissau, onde, embora 
de forma isolada, jâ surgiram alguns 
cases da doença, segundo o ministre 
da Saûde guineense, Justine Fadiâ. A 

directora-geral de Saüde Püblica, 
Amabélia Rodrigues, afirmou que os 
valores conhecidos da doença podem 
ser muito mais elevados, atendendo a 
que muitos dos cases registados nas 

“tabancas” (aldeias) nâo chegam a 
ser conhecidos pelas estatisticas 

I oficiais. Segundo Amabélia 
Rodrigues, jâ foram 

/ vacinadas mais de 
f 200 mil pessoas, 

T havendo campanhas 
programadas para todo o pais que 
abrangem aglomerados 
populacionais completes, alguns 
deles de dezenas de milhar de 
habitantes. A campanha estâ a 
receber o apoio da comunidade 
internacional que jâ ofereceu até ao 
momento 300 mil doses de vacina, 
havendo uma promessa de donative 
da Uniâo Europeia de 500 mil doses, 
esperando-se que o Brasil venha a 
ceder outras 250 mil doses e a ONG 
italiana LVIA mais 100 mil. 
Altamente contagiosa e bem mais 
mortal do que a côlera (a epidemia 
que nos ultimes anos tem assolado o 
pais, mas que este ano ainda nâo foi 
detectada), a méningite tem uma alta 
taxa de mortalidade. Os sintomas da 
doença sâo confundidos pela 
populaçào guineense da zona do 
interior com outras maleitas, e 
procura curâ-la muitas vezes corn 
“mezinhas caseiras” ou corn recurso 
ao "curandeiro" da aldeia. 

O primeiro-ministro 
russe, Evgfueni 
Primakov, terâ 

recebido pelo menos 
800 mil dôlares do 

V governo iraquiano e fez 
tudo para impedir a Iverificaçâo dos 

programas de 
armamento iraquiano 

por parte da ONU, 
I revelou segunda-feira a 
I revista "The New 
I Yorker". 
I 

I Num artigo de investigaçâo 
I efectuado pelo jornalista Seymour 
I M. Hersh, a revista révéla também 
I que os militares norte-americanos 
I tentaram assassinar o présidente 
I iraquiano, Saddam Hussein, 
I durante a operaçâo "Raposa do 
I Deserto" de Dezembro passado. 
I Se^ndo a "The New Yorker", a 
I amizade entre o primeiro-ministro 
I russo e Saddam, data da década de I"l 60, quando Primakov era 

^ correspondente do jornal "Pravda" 
l no Médio Oriente. O inspector em 
I armamento da ONU, Rolf Ekeus, 
I teve conhecimento desta amizade 
I quando em 1996 alertou Primakov 

para as provas de que a Russia 

estava envolvida no contrabando 
ilegal de armas para o Iraque, 
incluindo material para o 
programa nuclear iraquiano, 
référé a revista, na sua ediçâo de 
05 de Abril, posta hoje â venda nas 
bancas. Primakov, que na altura 
era ministre dos Négociés 
Estrangeiros, afirmou que o seu 
governo nâo estava envolvido no 
contrabando ilegal de armas e 
prometeu investigar o assunto, 
afirmou Ekeus, citado pela revista. 
Ekeus disse que nunca viu os 
resultados de qualquer 
investigaçâo, e que os côdigos 
secretes usados pelos russes foram 
posteriormente mudados. Mais 
tarde, em Novembre de 1997, os 
serviços secretes britânicos 
encontraram provas irrefutâveis 
de um pagamento de 800 mil 
dôlares feito a Primakov pelo vice- 
primeiro-ministro iraquiano, 
Tareq Aziz, segundo a revista. 
"Um pagamento foi feito", 
segundo uma fonte norte- 
americana citada pela "The New 
Yorker". "Isso é absolutamente 
certo". 
De acordo corn a noticia, 
responsâveis da CIA acreditam 
que Primakov recebia desde hâ 
muito tempo dinheiro de Saddam J 
Hussein. è 
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Antes mesmo de abordar o 
contexte em que se 

desenvolveu a 
independência do condado 

Portucalense, impunha-se 
que reflectisse uni pouco 

acerca de um aspecto 
que tem preocupado 

os historiadores 
e os pensadores 

politico-sociais desde 
alguns séculos até hoje. 

Afinal que ideia temos nos 
do que é verdadeiramente 

uma Naçâo? 

Poderâ parecer elementar ou mesmo 
uma questào demasiado vaga para a 
quai nâo hâ bem uma resposta certa 
ou uma definiçâo compléta. 
No entanto, diferentes autores têm 
tentado chegar a uma ideia corn 
variadas explicaçôes mas corn uma 
preocupaçâo comum. 
Fundamentar em aspectos de ordem 
geogrâfica, afectiva, emocional, 
politica ideolôgica, ou outros, os laços 
que unem os homens e os levam a 
quererem agregar-se e criar uma 

Naçâo. 
Para uns, a Naçâo é um conjunto de 
sujeitos unidos pela mesma lingua, 
têm uma origem comum, possuem 
interesses comuns e vivem numa terra 
que os abriga. 
Aceitam, assim, o determinismo 
imposto pela geografia que lhes 
delimitou naturalmente a zona onde 
vivem, bem como a conséquente 
submissâo ao poder instituido, supra- 
partidârio, quer se trate de um 
sistema politico de concepçâo 
monarquico-teocrâtica, monarquia de 
representaçâo parlamentar, republi- 
cano de tipo ditatorial, democrâtico 
ou mesmo tribal ou comunitârio ou 
outro qualquer. 
Vejamos agora o que poderâ 
significar esta noçâo que apresenta 
uma relaçâo de dependência da ideia 
de Naçâo â lingua comum, à mesma 
origem a interesses comuns e a um 
mesmo territôrio. 
Observemos o caso português e 
registemos logo à partida que ai 
existiram sempre, como jâ vimos 
noutras ocasiôes, povos de varias 
proveniências, de diferentes linguas e 
corn variados dialectos e até no que 
diz respeito aos interesses eram 
diferentes de classe para classe. 
Tal implica que nâo possamos aceitar 
esta primeira noçâo de Naçâo sem a 
questionar. 
Vejamos um outro caso, o de Israel: 
Um Povo que andou quarenta anos 
pelo deserto â procura de encontrar a 

Terra Prometida. 
Apesar de falarem a mesma lingua, 
terem a mesma origem, nâo tinham 
territôrio.( refira-se que s6 no século 
XX tal aconteceu). 
Mas, mesmo sem terra, assumiram-se 
sempre como o Povo de Deus e Naçâo 
Santa. 
Começamos a verificar que hâ 
necessidade de rever o determinismo 
que encerra esta primeira noçâo de 
Naçâo. 
Aparece-nos entâo uma segunda 
hipôtese: 
Naçâo como um estado de espirito 
que une os sujeitos em torno de uma 
mesma vontade, independentemente 
da raça, lingua ou outra qualquer 
caracteristica que possuam. 
Trata-se assim, de uma questâo de 
sentimento ou valor afectivo mais do 
que da cor do cabelo ou de quem foi o 
pai ou o avô. 
Esta segunda hipôtese também nâo 
contém “que chegue” para resumir 
completamente o âmbito da Naçâo. 
Observemos desta vez, o caso norte 
americano, onde hoje é o Canadâ. 
Ai se encontravam vârios grupos de 
proveniências diversas, alguns jâ 
habitavam o continente hâ milhares 
de anos, outros foram chegando por 
mar e por terra, mas, corn 
sentimentos, espiritos, linguas, 
religiôes, interesses e expectativas 
distintas. 
A necessidade de defender interesses 
e direitos sobre negôcios especificos 
como o caso das peles, das pescas, da 
exploraçâo mineira e outros, levou a 
que se trocassem as decisôes militares 
tomadas pelos vârios intervenientes 
durante vârios séculos e fosse criada 
uma confederaçâo que reunia numa 
sô naçâo os interesses e as culturas 
nele envolvidas. 
Mas pergunta-se: 
Esta naçâo que foi unificada por uma 
constituiçâo, mas que submete à 
Rainha de Inglaterra, chefe de Estado 
de um outro pais a decisâo final sobre 
o seu destino, encerrarâ em si mesma 
a verdadeira noçâo de naçâo? 
Uma naçâo instituida e reconhecida 
como tal, mas na quai é notôria a 
existência de forças e interesses que 
“nem por sombras” vivem objectives 
comuns. 
Bastaria pensar nas lutas constantes 
entre a cultura e a politica acâdia e a 
britânica para ver que, afinal, nem 
tudo “sâo rosas”. 
Todos nôs, de uma forma gérai, temos 
também acompanhado os esforços 
politicos prô-independência dos 
quebequianos. 
Temos também podido apreciar as 
soluçôes tomadas para as tribos de 
indios. 
Interesses particulares e de vârios 
“lobbies” subsistem a provar que nâo 
é suficiente assinar acordos, fazer 
eleiçôes ou manter a paz para que se 
tenha uma naçâo no sentido mais 

profundo. 
Teremos aqui ou nâo uma naçâo? 
Serâ indispensâvel retroceder no 
tempo e verificar que as naçôes 
apareceram como processo de 
instituir e garantir o direito à prôpria 
existência, num territôrio inviolâvel, 
corn total liberdade para gerir o seu 
destino, fazer participar os grupos 
existentes na vida da comunidade 
dando representaçâo as vârias 
culturas, sensibilidades ou religiôes, 
enquadrando este universo numa uei 
base a constituiçâo. 
No fundo, ao criar uma naçâo, 
pretende-se garantir as condiçôes 
bâsicas à existência, à independência 
dos sujeitos. 
Uma outra noçâo que foi vulgarmente 
aceite era a de que bastava 
institucionalizar o poder e legalizar o 
uso da força militar, bem como 
submeter os pôvos existentes para se 
ter uma naçâo de pleno direito. 
Pensou-se assim durante os regimes 
colonials que descenderam das ideias 
dos séculos XVI, XVII, XVIII e 
mesmo XIX, de que o caso português 
é um bom exemplo. 
A naçâo portuguesa era considerada 
corn todos os seus dominios por mais 
distantes que fossem e nâo se 
restringia ao seu territôrio inicial. 
A falta de articulaçâo entre as 
vontades e o sentir dos vârios pôvos 
dominados, levou a que as révoltas 
aparecessem e combatessem essa 
“falsa legalidade” defendida e 
protegida de forma caricata e 
desumana pelas instituiçôes da ordem 
internacional da igreja catôlica de 
uma forma gérai e pelas forças 
militares ao serviço dos estados 
coloniais. 
Como podemos verificar, a noçâo de 
naçâo é afinal complexa e exige uma 
ponderaçâo cautelosa. 
É-nos pedido que atendamos âs 
circunstâncias em que cada naçâo se 
formou, para melhor entender o 
alcance profundo da ideia de naçâo. 
Diria a terminar que esta résulta, da 
ideia de liberdade dos pôvos. Depois 
da necessidade destes verem 
salvaguardados e garantidos os 
direitos à existência, à auto 
determinaçâo e a poder gerir o seu 
destino. 
Isto implica que se garanta que os 
individuos possam viver de acordo 
corn as suas ambiçôes bem como de 
acordo corn a sua cultura. 
Sô assim estâo criadas as condiçôes 
para que as naçôes possam interagir 
de forma pacifica, e construtiva, bem 
como separar devidamente o que é 
uma naçâo criada para servir 
interesses ocultos ou pouco claros 
mesmo que bem disfarçados e, ao 
contrârio, defender causas Universais 
como o bem estar, a segurança o 
progresso, a cultura, a ciência e o 
desenvolvimento pacifico dos povos. 
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A mûsica que a gente gasta 
E nâo hâ meio de fazer 

entender meia düzia de 
palmilhas que a “mûsica 
que a gente gasta” é uma 
cançâo popular, cantada 

pelo povo que todos os 
dias é forçado a debater- 
se corn coisas que quer e 

outras que nào quer. 

É O fadârio do quotidiano e a müsica 
que, ou gastamos, ou somos forçados 
a gastar, o que nào quer dizer que 
gostemos. E aquelas palmilhas là 
calcorreiam os tortuosos caminhos da 
imaginaçâo que, quando nâo nasce 
connosco é um problema para a 
compreensâo. Nâo fora a imaginaçâo 
e a nossa vida era um manjar dos céus 
sem absolutamente tempero nenhum. 
Nào fora a imaginaçâo e pouco 
progresso teriam feito os trogloditas 
que eram muito bem capazes de se 
andarem a corner uns aos outros 
ainda. E quanto às comodidades da 
vida moderna... “good bye Charlie!” 
A imaginaçâo é pois, assim como que 
um pequeno milagre que enriquece a 
vida dos insignificantes mortais, 
fazendo corn que muitos deles 
realizem feitos aos quais devemos 
admiraçào. Existem pessoas que, 
conforme disse, sâo donas dessa 
inspiraçâo celestial e conseguem 
chamâ-la sempre que delà precisam e 
outras que nâo conseguem ver para 
além do que a imaginaçâo dos 
primeiros pôe à sua disposiçâo. Onde 
a imaginaçâo encontra campo para 
espairecer é nos sonhos, porém, trata- 
se duma imaginaçâo incontrolâvel 
atingindo, quantas vezes, o bizarro 
que na manhà seguinte nos deixa 
boquiabertos a pensar no que se 
passou na nossa cabeça enquanto 

dormiamos e descartando de 
imediato tudo isso como impossivel. 
No entanto, prestando mais atençào 
ao que sonhamos, inümeras vezes 
poderemos arranjar sustentâculo 
para muitas coisas que se passam no 
nosso dia a dia. 
Depois é uma questào de utilizarmos 
a imaginaçâo e aproveitarmos o que 
queremos e enviar para o caixote do 
lixo o que nào queremos, pouco mais 
ou menos como o lixo do “Windows 
98”. E claro que para imaginaçâo esta 
linguagem é extremamente simples 
mas para a falta delà é muito 
complicada. As palmilhas, por muito 
leves que sejam, nào se afoitam a 
correr ao encontro das ideias que dâo 
ao homem momentos de inesquecivel 
felicidade, aproximando-o da 
perfeiçâo, que inatingivel, se distancia 
sempre ao verificar que a 
humanidade deu mais um passo na 
sua direcçào. E ainda bem que se 
distancia sempre pois, deste modo, a 
vida tem sabor e faz algumas 
palmilhas correrem sempre corn 
consciência e, ao mesmo tempo, corn 
a certeza de serem vencidas. 

Utilizemos a imaginaçâo sempre que 
possivel porque é bom e nâo se paga 
nada. Moral da histôria: Palmilhas 
para que te quero. 

Domingos Melo 
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O "Asas do Atlântico Sports and Social Club", realizou a sua habituai e bonita festa de eleiçâo 

da sua MISS-99. Entre as varias concorrentes as mais felizes foram; 2a. Dama, Marta Oliveira, 

natural de Braga, de 16 anos de idade. la. Dama, Nàdia Figueiredo, natural do Barreiro, 

16 anos de idade e, também, corn 16 anos, a eleita "Miss Asas do Atlântico-99", Cândida 

Jeronimo, natural da Africa do Sul. Parabéns, às vencedoras e às restantes candidatas. 

Mini-Miss CMC-99 
O Canadian Madeira Club, realizou a festa de eleiçâo da "Mini Miss 
CMC-99", com uma "mâo cheia" de gentis meninas. 
O titulo de Miss Simpatia coube a Crystal Rodrigues. 
Depuis, 2a. Dama, Kyla Medeiros, 7 anos, natural de Toronto, la. Dama, 
Belinda Baptista, 9 anos, natural de Toronto e, ainda de Toronto, a 
jovem Asheley Negrini, de 8 anos, eleita "Mini Miss Canadian Madeira 
Club-99". 
Uma festa cheia de graciosidade e juventude. Felicidades! 

Açores: Novos Voluntaries para 
apoiar idosos de Ponta Delgada 

ECO AÇOR 
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421 lien 
ZQ 

Agora a receber 
carga 

atë 24 de Abril 

603-0842 

Vinte novos voluntârios vào integrar 
um projecto de apoio a idosos, da 
Santa Casa da Misericôrdia de Ponta 
Delgada, numa iniciativa da 
delegaçâo açoriana do Centro 
Nacional de Voluntariado. Segundo 
disse a responsâvel pela delegaçâo, 
estes voluntârios, que tiveram 
recentemente um curso de formaçâo 
especifico, vâo trabalhar 
particularmente corn idosos 
acamados e totalmente dependentes. 
Luisa César referiu tratar-se de um 
projecto que pretende, também, 
contribuir para o preenchimento de 
uma lacuna nesta area, 
nomeadamente a falta de 
voluntariado nas Instituiçôes 
Particulares de Solidariedade Social 
dos Açores. A delegaçâo projecta, 
ainda, promover um trabalho de 
voluntariado com associaçôes de 
déficientes e do ambiente. 

Um quarto das mulheres na 
Europa vîtimas de violêneia 

■t 
A Uniâo Europeia publicarâ nos 
prôximos meses os resultados de 
uma investigaçâo sobre os maus 
tratos contra a mulher, anunciou 
na terça-feira a eurodeputada 
Lissy Groener, membro da 
Comissâo para os direitos das 
mulheres do Parlamento Europeu. 
Um quarto das mulheres na 
Europa sâo vitimas de violêneia, 
indicou na terça-feira a ministra 
alemâ da condiçâo feminina, 
Christine Bergmann, numa 
conferêneia da Uniâo Europeia 

em Colônia consagrada à questâo. 
Na Alemanha, uma mulher em 
sete foi, pelo menos, uma vez na 
sua vida vitima de actos violentes, 
acrescentou Christine Bergmann. 

Os 250 participantes na 
conferêneia, que inaugura um ano 
de acçôes na Uniâo Europeia 
contra a violêneia para corn as 
mulheres, decidiram criar um 
grupo de trabalho corn a missâo 
de analisar as fontes do problema 
e proper soluçôes. 
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Estradas portuguesas: 
Ingredientes q.b. para serem 

perigosas - ProTeste 
Falta de barreiras antichoque e de 
linhas brancas, sinalizaçâo pouco 
coerente, pavimentos degradados e 
buracos no alcatrâo sâo 
caracterîsticas das estradas 
portuguesas, que, segundo um 
estudo da ProTeste as tornam 
"perigosas". Em declaraçôes 
à Agência Lusa, o 
secretârio-geral da 
Associaçâo Portuguesa 
para a Defesa do 
Consumo (DECO), Jorge 
Morgado, justificou o estudo 
afirmando que a componente 
estrada "é muito importante do 
ponto de vista do acidente, embora 
nem sempre receba a maior atençâo". 
A sua importância é tanto maior 
quanto déficiente é a forma como esta 
se apresenta; "corn graves lacunas". 
Para Jorge Morgado, "a componente 
Humana é importante, mas nâo deve 
ser a ünica a ser levada em conta" 
quando se debate a sinistralidade 
rodoviâria. A situaçào portuguesa 
merece destaque nesta matéria, até 
porque "Portugal esta à frente de 
todos os paises da Uniâo Europeia: 
em 1997 morreram, em média, cinco 
pessoas por dia" nas estradas. No 

mesmo ano, e segundo dados do 
Observatôrio da Segurança 
Rodoviâria, Portugal tinHa 329 
"pontos negros" (secçâo de estrada 

corn 200 metros de extensào na 
quai ocorrem anualmente pelo 

menos cinco acidentes corn 
vitimas). O maior numéro 

de "buracos negros" 
situava-se, hâ dois 
anos, nas estradas dos 

distritos de Lisboa (81) e 
Porto (72), nas vias dos 

distritos de Setùbal (35), 
Braga (31) e Aveiro (30). 

Segundo a Edideco - grupo 
editorial da DECO, a que pertence a 

ProTeste - "para explicar estes 
numéros nâo basta pensar no parque 
automôvel, nem nas infracçôes dos 
condutores", pois "as vias também 
têm de ser bem planeadas e 
construidas, bem como mantidas em 
boas condiçôes". 
Para este estudo, a ProTeste 
inspeccionou cerca de 1.500 
quilômetros de 15 estradas (nacionais, 
auto-estradas e itinerârios principals e 
complementares), assim como, a 
titulo comparativo, alguns circuitos 
urbanos. 

SATA EXPRESS A COMPANHIA QUE MAIS ENTENDE DOS AÇORES 
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PARA O SUCESSO DA OPERAÇÀO DO ANO DE 1998. 

A SATA EXPRESS É A SUA COMPANHIA TRANSPORT ADORA ENTRE A 
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Kosovo: contingente português 
em preparaçâo, Antonio Guterres 

Portugal tem jâ em 
preparaçâo um 

contingente para 
participar numa força 
de paz multinacîonal 
para o Kosovo, disse 

segunda-feira Antonio 
Guterres numa 
conferência de 

imprensa conjunta em 
Praga com o chefe do 
Governo checo, Milos 

Zeman. 

Mas para que a intervençâo dessa 
força de paz seja possivel terâ de 
haver necessariamente antes uma 
soluçâo politica, um acordo entre as 
partes, de forma a que se possa 
garantir o fim dos conflitos entre 
sérvios e kosovares, explicou. Na 
conferência de imprensa conjunta 
que se realizou no palâcio 
Eichenstein, em Praga, onde Antonio 
Guterres ficou instalado, todas as 
perguntas dos jornalistas checos 
versaram o conflito no Kosovo. Os 
dois primeiros-ministros reiteraram a 
solidariedade dos sens governos corn 
a operaçâo da NATO, mas 
consideraram desejâvel que, o mais 
rapidamente possivel, as partes 
regressem às conversaçôes 
diplomâticas, corn Milos Zeman a 
acentuar que as operaçôes lançadas 
pela NATO visaram objectivos 
militares e nâo civis. Antonio 
Guterres saudou na Repüblica Checa 
o novo aliado de Portugal na NATO e 
destacou a importância da sua 
prevista participaçâo na cimeira da 
Aliança Atlântica marcada para 
Washington, em Abril. O primeiro- 
ministro agradeceu também a adesào 
da Repüblica Checa à posiçâo 
comum europeia sobre Timor-Leste e 
disse que nas conversaçôes os dois 
governos estabeleceram "canais de 
contacto permanente que asseguram 
a participaçâo checa nos trabalhos 
que Portugal vai conduzir, no quadro 
da presidência europeia, a partir de 
Janeiro do proximo ano". "Portugal 
pretende que a sua presidência da UE 

représente um forte impulso ao 
alargamento e que os paises 
candidatos participem no debate 
institucional sobre as reformas no 
seio da uniâo", disse. Uma maior 
participaçâo dos inveslidores 
portugueses na privatizaçâo em curso 
da economia checa foi também 
defendida pelos dois primeiros- 
ministros, que lembraram as 
conversaçôes na ârea econômica que 
juntaram em Praga o ministro 
português da Economia e os vice- 
primeiros-ministros para as questôes 
econômicas e ministro da Indüstria e 
Comércio do governo checo. Apôs a 
conferência de imprensa conjunta. 
Antonio Guterres participou num 
almoço oferecido pelo primeiro- 
ministro checo que brindou o seu 
homôlogo português coin um 
"becherovka", um licor de ervas tipico 
do pais. Na altura Guterres lembrou 
que durante muito tempo se tentou 
construir a Europa sem "uma parte 
essencial da identidade europeia" e 
referiu que no actual territôrio checo 
registaram-se "alguns dos maiores 
momentos da civilizaçâo europeia, 
nomeadamente no periodo 
carolingio". "Corn a entrada da 
Repüblica Checa na UE e na NATO, 
a Europa completa-se. 

A Europa reencontra-se corn a sua 
Histôria", observou. Depois do 
almoço, o primeiro-ministro 
português - que partiu para uma 
visita oficial à Bulgâria - foi recebido 
no parlamento da Repüblica Checa. 

Presos dois presumiveis 
membros de rede de droga dura 

Dois homens, um de Pombal e 
outro do Porto, foram detidos por 
suspeita de pertencer a uma rede 
que fornece drogas duras à regiâo 
centro, revelou a Policia 
Judiciâria. Os dois arguidos jâ 
foram apresentados em tribunal e, 
apôs interrogatôrio judicial, foi- 
ihes aplicada a medida de prisâo 

preventiva. 
No decurso das investigaçôes, a FJ 
de Coimbra, em colaboraçâo corn 
a GNR, apreendeu uma 
quantidade de cocaina adequada 
para preparar 1.100 doses, duas 
viaturas e cerca de 5.000 contos 
em dinheiro português, alemào e 
francês. 
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Taxis vâo ser equipados coin 
sistema GPS e ligaçâo à policia 

Os taxis vâo passar a estar equipados com um 
sistema de comunicaçôes via satélite (GPS) e via 
radio, corn contacto entre veiculos e centrais e 
possibilidade de ligaçâo aos comandos das forças 
de segurança. O pacote que estabelece estas 
medidas de segurança, preconizando um 
método de actuaçâo e prevençâo corn apoio de 
meios tecnolôgicos avançados, vai ser anunciado 
terça-feira, em Lisboa, numa cerimônia em que 
estarâo présentes o ministro da 
Administraçâo Interna, 
ministro do Equipamento, 
Planeamento e Administraçâo 
do Territôrio e o secretârio 
de Estado dos Transportes. 
A componente tecnolôgica 
do "Taxi Digital" consiste 
num sistema de 
comunicaçôes via satélite e 
via radio corn respectivo 
contacto entre veiculos 
centrais de radio taxis, corn 
possibilidades de ligaçâo às forças de segurança, 
e prevê igualmente quais os procedimentos a 
seguir pelos motoristas qualquer que seja a 
situaçâo. O projecto, a que a Agência Lusa teve 
hoje acesso, é "pioneiro" nâo sô em matéria de 
segurança, mas também no que respeita à 
introduçâo de serviços complementares, "tais 
como uma distribuiçâo de serviços mais râpida e 
automâtica face aos serviços solicitados pelos 
clientes, o pagamento através de "Multibanco" 
ou "Visa" e permite ainda ao condutor ter acesso 
a informaçâo sobre trâfego. O projecto, corn 
apoio do Governo e corn uma comparticipaçâo 
financeira assegurada, foi estabelecido por um 

acordo de colaboraçào técnico-financeiro entre a 
Direcçâo-Geral de Transportes Terrestres 
(DGTT) e um grupo de cooperativas de radio 
taxis, liderado pela Autocoope - Cooperativa de 
Taxis de Lisboa. A sua implementaçào decorrerâ 
em duas fases; na primeira sera instalado o 
sistema nas centrais râdio, permitindo a 
localizaçâo dos veiculos em tempo real, e na 
segunda montados os equipamentos nos 

veiculos, que estarâo devidamente 
identificados como viaturas corn 

aquéle sistema. O sistema sô 
estarâ em pleno 
funcionamento quando se 

procéda à sua integraçâo 
corn a PSP, "para que, 

através de uma 
articulaçâo eficaz, se 
atinjam os principais 
objectives do projecto; 
dissuadir potenciais 
agressores e permitir 

um contrôle rigoroso ao nivel da gestâo de 
frétas". A localizaçâo do veiculo em tempo real 
tem como tecnologia base o Sistema de 
Posicionamento Global por Satélite (GPS), 
comunicaçôes môveis bidireccionais e sistemas 
de informaçâo georeferenciada, permitindo, a 
partir da central, comunicar corn o veiculo 
através da rede môvel, receber as coordenadas 
da posiçâo e visualizar a sua localizaçâo num 
mapa. Todos os dados referem as coordenadas, 
velocidade, situaçâo temporal e registos de 
alarme de cada veiculo, possibilitando o seu 
armazenamento para posterior tratamento e 
anâlise. 

Jogos perigosos levam mulher 
à prisâo por matar o amante 

O Tribunal do Cartaxo condenou uma mulher que 
matou por negligêneia o amante a très anos e meio 
de prisâo-e ao pagamento de uma indemnizaçâo de 
dois mil contos à viüva e à filha da 
vitima. O colectivo de juizes ilibou a 
mulher, de 37 anos, do crime de 
homicidio de que vinha acusada 
pelo Ministério Püblico, 
condenando-a pela prâtica de homicidio 
por negligêneia grosseira, considerando 
provado que disparou, em 31 de Janeiro de 
1998, a arma que matou Mario B. mas nâo que o 
tenha feito corn a intençâo de matar. O colectivo, 
presidido pela juiza Cristina Coelho, considerou 
provado que a acusada disparou a arma a pedido 
de Mario, corn quem vivia maritalmente hâ très 
meses, para que a expérimentasse, depuis dele lhe 
ter assegurado que estava travada e de ele prôprio 
ter premido o gatilho duas vezes sem que tivesse 
havido qualquer disparu. Por outro lado, foi o 
prôprio ofendido que lhe pediu para apontar a 
arma à sua cabeça. Contudo, o colectivo entendeu 
que a arguida tinha idade e experiência suficientes 
para nâo ter disparado e ter verificado ela prôpria 
que a arma estava efectivamente travada. "A 
arguida era exigivel, em face das circunstâneias, 
que tivesse tido outras cautelas, por forma a que 

nâo se tivesse realizado a morte do ofendido", lê-se 
no acôrdâo. Mârio, na altura corn 43 anos, 
atravessava "uma fase dificil da vida, quer a nivel 

familiar quer a nivel econômico, andando 
muito perturbado, ao ponto de, por vezes, 
ingerir em excesso bebidas alcoôlicas, 
altura em que falava em pôr termo à vida". 

O crime ocorreu na casa onde os dois 
residiam, na Azambuja, entre as 00:30 
e a 01:15 do dia 31 de Janeiro de 1998, 
tendo a amante procurado, de 
imediato, ajuda. A viüva e a filha do 
ofendido pediam uma indemnizaçâo 

por danos patrimoniais e nâo patrimoniais no valor 
de 16 mil contos. Contudo, o colectivo de juizes 
entendeu nâo ter elementos para fixar o montante 
da indemnizaçâo patrimonial, determinando uma 
indemnizaçâo por danos nâo patrimoniais no valor 
de 800 contos para a viüva e de 1.200 contos para a 
filha. Segundo o advogado da acusada, esta nâo 
dispôe de bens para poder pagar o valor da 
indemnizaçâo. Antes de viver corn Mârio, de quem 
passou a depender, trabalhava como faxina de 
limpeza no estabelecimento prisional de Tires e 
como "alterne" no bar onde conheceu o amante. Da 
pena aplicada, serâ deduzido o tempo de prisâo 
preventiva que jâ cumpriu. 

Portugal tem 
très recordes 
no "Guinness" 

A feijoada na Ponte Vasco da Gama, as apariçôes 
de Fâtima e o hôquei em patins sâo este ano as très 
ünicas citaçôes de Portugal no "Guinness Book Of 
Records", o mais famoso livro de recordes 
extravagantes e insôlitos. A feijoada na Ponte 
Vasco da Gama, corn direito a fotografia, esta 
citada como a "mais longa mesa de refeiçâo", onde 
se sentaram, hâ um ano, mais de 15 mil convivas. 
Segundo o "Guinness", a mesa tinha mais de cinco 
quilômetros, tendo sido necessârios mais de 200 
autocarros para conduzir ao local os comensais da 
feijoada. A feijoada foi um dos actos populares da 
inauguraçâo a 29 de Março de 1998 da Ponte Vasco 
da Gama, a maior travessia aérea da Europa, corn 
cerca de 18 quilômetros. As apariçôes de Fâtima, 
que pela primeira vez sâo registadas no livro, sâo 
citadas na secçâo "ritos e cultos religiosos", como 
tendo sido a "apariçâo religiosa moderna corn o 
maior nümero de testemunhas". "Cerca de 70 mil 
pessoas viram no céu a "dança do sol" na sexta e 
ültima apariçâo da Virgem Maria a très crianças 
em Fâtima, Portugal, no dia 13 de Outubro de 
1915. O globo parecia cair e levantar-se num 
movimento circular. As apariçôes de Fâtima foram 
oficialmente reconhecidas pela Igreja Catôlica 
Romana" - é assim que o livro descreve o 
fenômeno. Finalmente, Portugal é citado como 
tendo sido o pais corn o maior nümero de vitôrias 
em campeonatos mundiais de hôquei em patins -14 
titulos entre 1947 e 1993. Portugal tem sido por 
diversas vezes citado nas vârias ediçôes do 
"Guinness Book Of Records". Salazar, aqueduto 
das Aguas Livres, Macau, Coimbra, o bombeiro de 
Leiria, os balôes de Vila Nova de Gaia, Rosa Mota 
e Fernanda Ribeiro foram jâ algumas das citaçôes 
nacionais. 

Dicionârio de lingua 
portug^esa corn 300 
mil palavras em 2000 
o Institute brasileiro Antônio Houaiss lança 
em Setembro de 2000 a primeira ediçâo do 
que serâ o dicionârio de lingua portuguesa 
corn o maior nümero de palavras. O 
dicionârio "Houaiss" incluirâ cerca de 300 mil 
palavras de uso corrente em Portugal, Brasil e 
nas outras naçôes lusôfonas, entre as quais 
algumas nunca incluidas anteriormente em 
dicionârios, explicou o director do Institute, 
Francisco de Melo Franco. Iniciado pelo 
fundador do Institute e ex-ministro da 
Cultura do Brasil Antônio Houaiss, falecido 
em Fevereiro deste ano, a conclusâo do 
dicionârio "Houaiss" estâ a ser feita por uma 
équipa de 50 filôlogos do Institute. Uma 
novidade desta obra é a inclusâo das datas em 
que cada palavra apareceu pela primeira vez 
nos dicionârios. Melo Franco apontou como 
exemple a palavra "âgua" 
que, corn o tempo. 
perdeu o acento - no 
Brasil - e foi 
registada corn o 
sinal do português 
antigo em 973. 
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YUPA - O FINAL DA SEMANA! 
Por; Ana Fernandes 

A Universidade de York esta agora a completar 40 
anos da sua existência; e nesta celebraçâo tâo 
grande deve, certamente, sentir-se mais 
enriquecida. Enriquecida pelo facto de ter 
conseguido colocar-se no Top 5 das melhores 
universidades do Canada; por ter evoluido com o 
tempo tornado-se uma universidade jâ do século 
XXI; e, finalmente, por ter dado o seu “sim” à 
formaçâo de associaçôes de varias étnias que, no 
fundo, constituem o corpo estudantil desta 
organizaçâo. Uma destas associaçôes é a que nos 
pertence a nos, portugueses - YUPA. E tal como a 
universidade, a YUPA tem varias razôes para se 
sentir feliz e realizada, nâo sô pelo trabalho que 
tem vindo a desempenhar ao longo dos anos, mas 
porque, finalmente, se organizou uma semana 
donde poderâo brotar muitos frutos - a semana da 
Educaçâo, a primeira a ser organizada por esta 
associaçâo. 
De parabéns e à frente de tudo isto estào o Joâo 
Linhares, o Sérgio Gomes e a Vickie Morgado 
responsâveis pelo programa Outreach. Porém, os 
parabéns têm que se dar também a todo o 
executivo da YUPA e à sua présidente, Melissa 
Ferreira, que incansavelmente e durante uma 
época do ano tâo dificil, nâo olharam ao sacrificio, 
apenas ao sucesso e desenvolvimento da nossa 
comunidade. 
O inicio da Semana da Educaçâo que decorreu de 
22 a 26 de Março jâ aqui foi descrito. No entanto, 
gostariamos de salientar que os nossos jovens 
reuniram-se corn algumas figuras da nossa 
comunidade, nomeadamente a vereadora Christine 
Ferreira e corn o Joâo Rolo, activista a favor da 
causa de Timor e, também corn Rosario Marchese 
para discutirem o futuro dos nossos jovens luso- 
canadianos. 
Na terça-feira foi o tal dia que alguns estudantes 
secundârios (cerca de 20) se deslocaram até à 
universidade para se familiarizarem corn o 
ambiente desta instituiçâo. Tivemos a 
oportunidade de conversar corn um deles, a Silvia 
Rebelo que nos disse toda animada, ter tido "... um 
dia maravilhoso. Conheci muitas pessoas e conheci, 
acima de tudo, a Universidade de York. Tive a 
oportunidade de assistir a uma aula de histôria e 
verificar como é diferente das aulas a que estamos 
habituados na escola secundâria. Para além disso, 
adorei os estudantes: achei-os muito activos, 
aprendi imenso corn eles e jâ me juntei à YUPA 
para poder fazer algo mais e, acima de tudo, 
aprender muito mais" . Como mensagem para a 
YUPA a Silvia diz-nos "... ainda bem que se 

aproximaram de nos. Esta foi, sem düvida, uma 
experiência excelente para todos nos. Estes 
estudantes universitârios deram-nos a 
oportunidade de ver que sâo nossos amigos e que 
nâo vem de "outro planeta" , como por vezes 
pensamos." Que alivo! Da minha parte o digo que 
é muito bom saber que ainda somos vistos como 
"gente deste planeta" . 

Para a quarta-feira o dia foi dedicado às finanças e 
para isso houve uma apresentaçâo feita pela Cathy 
Williams e pela Denise Camacho do Royal Bank na 
escola Loretto College. Cerca de 100 estudantes 
estiveram présentes para assistir, aliâs corn muito 
entusiasmo, ao que estas duas senhoras tinham 
para lhes dizer, inclusive para lhes oferecer 
agendas, panfletos, CD-ROMs, entre outros. A 
noite, os nossos jovens sentiram-se um pouco 
desanimados, uma vez que praticamente ninguém 
apareceu na Casa dos Açores para mais uma 
apresentaçâo que tinham para eles. No entanto, a 
noite foi salva, uma vez que a Luso Can-Tuna 
apareceu para animar a festa corn o seu sabor 
académico. 
Tal como nos outros dias, os de quinta e sexta-feira, 
foram um sucesso para eles. Uma vez que os nossos 
jovens secundârios tiveram a oportunidade de 
conviver corn alguns dos empresârios e 
profissioanais da nossa comunidade, graças ao 
apoio dado pela Federaçào de Empresârios e 
Profissionais Portugueses do Ontario. Para a Ligia 
Vieira, a menina que teve o prazer de passar o dia 
corn o Enir Bassani, représentante do Distrito 
Catôlico das Escolas de Toronto, o dia "...nâo podia 
ter sido melhor. Acho, acima de tudo, o trabalho 
do Enir muito divertido. 
O Enir dedica-se a tempo inteiro à Educaçâo e estâ 
a fazer uma série de livros corn o alfabeto. Eu tive 
a oportunidade de o assistir e descobri que para um 
projecto como este requere-se muita paciência. Mas 
que foi divertido, isso sem sombra de düvida" . 
Também surgiu a oportunidade de conversar corn 
o Enir Bassani, o quai nos disse "... achei a 
experiência muito bonita. Ela é uma menina 
malandra - nâo, estou a brincar. E, sim, muito 
atenta, observadora e possui um espirito de critica 
muito saudâvel e muito bom. Ele teve a 
oportunidade de acompanhar um caso escolar que 
surgiu à ültima da hora e verificou que no campo 
profissional hâ os sens momentos agradâveis e 
aqueles que requerem mais seriedade." Quando à 
iniciativa da YUPA, adiantou "... fantâstica 
iniciativa. Eu admiro a coragem e o esforço destes 
jovens que como associaçâo até nâo têm muito 
dinheiro. Têm todo o meu apoio, uma vez que esta 

Casai de jovens dançando na noite de sexta-feira 

semana vem ajudar a concretizar sonhos a muitos 
jovens. Por isso é que jâ os convidei para 
participarem no projecto da alfabetizaçâo no quai 
estou envolvido." 

E foi assim que terminou esta semana, corn a 
culminaçâo na sexta-feira à noite no Europa 
Catering onde os nossos jâ cansados estudantes 
universitârios reuniram todos os sens estudantes 
secundârios para uma animada dança a cargo do 
excelente DJ Zip Zip. 
Como mensagem final os nossos membros da 
YUPA disseram "... que vâo continuar corn esta 
semana para o ano e para isso necessitam continuar 
a contar corn o apoio dos pais e da comunidade em 
gérai, para que a Segunda Semana da Educaçâo 
tenha ainda mais sucesso do que esta." 

Da nossa parte, queremos sinceramente dizer à 
YUPA que estâo de parabéns por tudo que fizeram; 
que sâo iniciativas como esta que outras associaçôes 
tem que desenvolver; e que nunca desanimem, pois, 
certamente que todo este esforço serâ 
recompensado. Mais uma vez, parabéns e contem 
sempre corn o nosso apoio. 

PORQUE O IMPREVISTO 
NÂO TEM HORA MARCADA! 

Tome as decisôes certas sobre o seu futuro. 
Consulte Daniel Fernandes e informe-se sobre 
pianos especiais como: 

♦ Seguros de vida, acidentes, doenças 
♦ Seguros de hipoteca 
♦ Pianos de reforma (RRSP) 
♦ Preservaçâo de heranças 

DANIEL FERNANDES 

f I The Mutual Group TEL: (416) 823-0665 
(24 horas) 

3300 Bloor St., W., Ste. 1002, West Tower, Etobicoke 

ASSINE E DIVULGUE 
Assinatura anual no Canada, 
por apenas $48, incluindo o 
G.S.T., para os EUA $75. e 

para a Europa $130. 
Envie a sua inscriçâo 

através do Fax: (416) 538-0084. 
Faça de «O MILÉNIO» 
a sua companhia semanal. 

Para mais informaçôes: (416) 538-0940 
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UE/Comîssào: Portugal deve 
ser mais ambicioso na 

reduçâo do défice publico 
O governo português deve 
trabalhar com vista a atingir 
objectives mais ambiciosos de 
consolidaçào orçamental, de 
acordo corn as recomendaçôes 
das Grandes Orientaçôes das 
Politicas Econômicas 
(GOPE) aprovadas na 
passada semana pela 
Comissâo Europeia (CE) 
em Bruxelas. Esta é 
uma das sete 
recomendaçôes 
dirigidas a Portugal 
contidas no 
documente aprovado 
em simultanée corn 
as Provisoes 
Econômicas da 
Primavera - As Grandes 
Orientaçôes, constituem 
um documente base da 
gestâo corrente da 
Uniâo Econômica e 
Monetaria-UEM. Os chefes de 
estado ou de governo da Uniâo 
Europeia deverào aprovar as 
présentes GOPE no Conselho 
Europeu de Colônia, em Junho, 

no quadro do processo de 
vigilâneia multilateral obrigatôrio 
dentro da zona monetâria Euro e 

do Sistema Monetârio 
Europeu. Pela primeira 
vez, este ano, as 
GOPE incluem 

recomendaçôes 
por pais, à luz do 
objective da 

coordenaçâo 
mais estreita das 

politicas 
econômicas dos 
paises da UE. 
Portugal e' um 
dos cinco 

estados-membros 
a que a Comissâo 
Europeia 
recomenda esforços 

suplementares em 
matéria de politica macro- 
econômica. Neste contexte, 

Portugal, Alemanha, Italia, 
Holanda e Austria sâo instados a 
trabalhar corn vista a atingir 
"objectives mais ambiciosos" de 
consolidaçào orçamental. 

Souness, passou a GM 
Tal como acontece nos 

grandes clubes da 
Europa e, em especial, 

em Inglaterra, o 
teinador do Benfica, 

apôs a ültima reuniâo 
de Direcçào (até de 

madrugada), deixou as 
suas responsabilidades 
de treinador e passou à 

categoria de "general- 
manager". 

O Benfica, segundo o 
Vice Antonio Sala, nâo 

esta em situaçâo 
econômica de pagar a 

Souness para rescindir. 
Segundo rumores, o 
velho-capitào Mario 

Wilson, agora no 
desemprego, voltarà a 

"tapar este buraco", 
como jà é tradiçâo. 

Vale e Azevedo, 
escusou-se a comentar o 

assunto à saida do 
estàdio da Luz! 
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LOCAL 183 
Affiliated with the 
A.E ofL- C.I.O. 

drC.LC. 

Tony Dionisio 
Business Manager 

John Dias 
Secretary-Treasurer 

Roger J. Quinn 
President 

Tony Pinto 
Vice-President 

John Colacci 
Recording Secretary 

John Cordeiro 
Rocco DiGIovanni 
Executive Board Members 

MarkJ. Lewis 
General Counsel 

\ 

Labourers’ International Union of North America, Local 183 

A Pascoa é um tempo de renascimento, celebraçâo e esperança para 
todos. 

A Local 183, os seus Directores, pessoal e os seus 20,000 membros, 
desejam a todos uma Pascoa feliz e confiam que a luz e a esperança de 

uma nova estaçào nos ajudara a guiar através do ano que se segue. 

Pascoa Feliz 
sâo os desejos 
da Local 183 

1263 Wilson Avc. 
Suite 200 

Toronto, Ontario 
M3M 3G3 
Telephone 

(416) 241-1183 
Facsimile 

(416)241-9843 

INFORMATION 

Social Services 
241-1183 ext. 173/5 

Benefit Plan 
General: 240-7480 
Claims: 240-7487 

Local 183 
Credit Union 

242- 6643 
Dental Clinic 

241- 1190 
Prepaid Legal Plan 

243- 2088 
Local 183 

Training Centre 
242- 7551 

Caritas Project 
Community Against 

Alcohol & Drugs 
748-9988 
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Canada 
Nunavut: Nasce um novo 

territôrio canadiano 
O nascimento de um novo 
territôrio canadiano, 
Nunavut, na quinta-feira 
chamou a atençâo dos 30 
milhôes de canadianos 
para uma parte da sua 
naçâo e para um povp dos 
quais pouco sabem: os “Far 
North" e os "Inuit". 
Os Inuit do Canada sào 
descendentes das socie- 
dades caçadoras que se 
deslocaram do que é 
actualmente a Russia 
através do Estreito de 
Bering hâ quatro mil anos. 

A grande maioria dos Inuit canadianos vivem em Nunavut, que 
abrange grandes extensôes de terreno coberto de neve, tundras e 
montanhas, grandes e pequenas ilhas, um Verâo de dias interminâveis e 
um Inverno durante o quai o sol nunca nasce. 

Corn o estabelecimento de Nunavut {termo Inuit que significa "a nossa 
terra"), os territôrios do norte, formados pelo Yukon e pelos Northwest 
Territories (NWT), passam a ser agora très. Nunavut abrange quase 
dois milhôes de quilômetros quadrados de NWT que ainda fica corn 
quase 1.3 milhôes de quilômetros quadrados. O novo territôrio cobre 
cerca de uma quinta parte da area total do Canada. O acordo para esta 
divisâo surgiu de um plébiscita que teve lugar em NWT em 1982. 

A populaçào de Nunavut, ligeiramente superior a 27 mil pessoas, é 
formada por 85% de Inuit e por 15% de nâo-aborigenes; foi por meio de 
negociaçôes pacientes entre os Inuit e o governo federal que se formou o 
novo territôrio. 

Prémio Juventude 
do Dia do Canada 

O prazo para as nomeaçôes 
é 30 de Abril 

o prémio Juventude do Dia do Canada destina-se a reconhecer as 
extraordinârias realizaçôes e contributos dos jovens. 
Particulares e organizaçôes podem nomear um jovem de 18 ou menos 

anos, que fez um contributo excepcional no que diz respeito à 
participaçâo comunitâria, promoçâo dos valores canadianos ou que teve 
a iniciativa de melhorar a qualidade de vida. 

O prazo para o envio das nomeaçôes é 30 de Abril de 1999 e pode-se 
obter os respectivos impressos das comissôes Celebrate Canada em 
qualquer provincia ou territôrio. Estas comissôes encontram-se nos 
centros do Departamento do Patrimônio canadiano provinciais ou 
territoriais e estào alistadas nas listas telefônicas, nas paginas do 
governo federal. (Para Nunavut os formulârios devem ser enviados, 
desta vez, para o centro do Patrimônio Canadiano dos Northwest 
Territories em Yellowknife). 

Feliz 
Pàscoa 

Joào Carvalho 
mantém-se no topo 

Maria Silva, Joào Carvalho e Fernanda Duarte 

No passado fim-de- 
semana deu-se mais uma 
vez o Jantar de Gala 
Anual da Re/Max, no 
Hotel Westin Harbour 
Castle, em Toronto, onde 
estiveram présentes mais 
de 1300 pessoas. 
Durante este prestigioso 
acontecimento, o 
conhecido mediador 
JOÀO CARVALHO, foi 
distinguido corn 
"Re/Max Hall of Fame 
Award" e, recebeu, 
novamente, o "Platinum 
Club Award". 
De entre mais de 9000 
agentes associados aos 480 
escritôrios de gestâo e administraçâo 
independente espalhados pelo pais, 
Joào Carvalho, foi novamente o ünico 
português que ficou entre os "Top 
100" da RE/MAX (53o.), que é a 
maior organizaçâo de imobiliâria do 
Canada. Joâo Carvalho, mantém-se, 
assim, sem düvidas o vendedor 
português que mais vende no Canada 
e no mundo, uma vez que a RE/MAX 
mantém agências em vârios paises. 
A Re/Max alista e vende mais 
propriedades do que qualquer outra 

rede imobiliâria no mundo - mais de 
um milhâo de transaçôes no ultimo 
ano. 
"O Joâo Carvalho é um profissional 
de imobiliâria em todo o sentido da 
palavra." -disse José Porto, présidente 
da Re/Max Central Corp. -"A sua 
paixâo pelo negôcio e uma noçâo e 
capacidade incomparâveis, eleva-o ao 
topo da profissâo". 

"O Milénio", saùda e félicita Joâo 
Carvalho. 

CAPPE, STEINMAN 
TÉCNICOS DE CONTABILIDADE 

Serviços de Contabilidade, Auditoria, 
Impostos Corporativos e Pessoais, Micro 

Computadores, Piano Financeiro 
Corporativo e Pessoal, e muitos outros 

serviços de contabilidade. 

A Cappe, Steinman quer desejar uma 
boa Pâscoa a toda a comunidade 

portuguesa. 

Larry Cappe C.A. Joel Steinman B.A., M.B.A., C.A. 

1111 FINCH AVE. W., SUITE 352, NORTH YORK, M3J 2E5 

E-mail: joelstein@aol.com 

TEL: (416) 665-0133 FAX; (416) 665-9626 
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2S 4c Abril, una festa dc prata! 
Os festejos comemorativos da 

revoluçâo de 25 de Abril de 1974, 
celebrizada como "Revoluçâo dos Cravos", 
proporcionada pelos Capitâes de Abril, tern 
este ano a particularidade de ser enaltecida 

pela vigésima quinta vez. 
Umas "Bôdas de Prata" que, em Toronto, vâo 
ser realizadas pela Associaçâo 25 de Abril- 

Delegaçâo do Canada, cujo programa foi 
apresentado em Conferência de Imprensa, 
no Dundas Banquet Place. 
A abertura oficial dos festejos terâ lugar 

dia 9 de Abril, no Consulado-Geral de 
Portugal, em Toronto, pelas 17:30 boras, 
com um "Porto de Honra" e uma 

exposiçâo de fotografias e cartazes 
alusivas ao 25 de Abril. 

No dia 13 de Abril, as 18:30, 
palestra do Dr. Joâo Mario 
Mascaranhas e abertura da 

exposiçâo do Museu da 
Repùblica, no First Portuguese, 
e que ficarâ patente ao publico 

até dia 30. 
Depois, no dia 18, pelas 18:00 boras, 
recepçâo ao convidado especial 
Coronel Santa Clara Gomes, no New 

Casa Abril. 
Dia 19, dia da Juventude no Clube Português de Mississauga, com 
jovens luso-canadianos dos nossos clubes e associaçôes, com a presença 
do Coronel Santa Clara Gomes. 
Dia 20, pelas 14:30, visita ao comércio português e à Associaçâo 
Democrâtica. 
Dia 21, âs 18:30, palestra alusiva ao 25 de Abril, no Graciosa 
Community Center, proferida pelo convidado, Dr. Antonio José Seguro, 
Adjunto do Primeiro-Ministro Antonio Guterres. Mûsica de Zeca 
Afonso, pelo exécutante Miguel Cordeiro. 
No dia 22 de Abril, âs 18:30, na Casa dos Açores, palestras pelo Dr. José 
Carlos Teixeira e pelo Coronel Santa Clara Gomes. Depois, a 23 de 
Abril, debate e diâlogo corn o püblico présente, no Graciosa C.C., corn 
a participaçâo de 10 convidados e o Coronel Santa Clara Gomes. 
No dia 24 de Abril, pelas 09:00 boras, cerimônia na Câmara Municipal 
de Toronto, corn vereadores e convidados. As 18:30, visita aos clubes 
participantes nos festejos. 
No "DIA 25 DE ABRIL", almoço comemorativo no Europa Convention 
Center, em Mississauga. Abertura corn Isabel Sinde, cantando 
"Grândola, Vila Morena", seguindo-se uma palestra do Coronel Santa 
Clara Gomes e, um momento de fado, corn Armando Jorge e Guida 
Figueira, acompanhados por Manuel Moscatel, Januârio Araûjo e Luis 
Simâo. 
No dia 27 de Abril, pelas 19:00 boras, visita à Universidade de Toronto. 
Dia 28 de Abril, âs 19:00 boras, jantar de despedida do convidado de 
bonra, no Restaurante "Piri-piri". 
Mais informaçôes, pelo telefone: (416) 823-6126. 

Faniasporlo: 
Retrospecnva 4e Itlmes 
"A camliilio do novo mllémo" 
O Festival Internacional 

de Cinema do Porto 
inicia a 08 de Abril o 
ciclo "A Caminho do 
Novo Milénio" corn a 

reposiçâo de alg^ns dos 
filmes de culto exibidos 

nas 19 ediçôes do 
Fantasporto jâ 

realizadas. 

O ciclo, que decorrerâ nas salas 
"AMC" do "Arrâbida Shopping", 
Gaia, começa com os filmes 
"Blade Runner", de Ridley Scott, 
e "C'est arrivé près de chez vous", 
de Remy Belvaux. 
"Trainspotting", "Braindead", 
"Massacre no Texas", "Henry- 
Retrato de um Assassine", 
"Fargo", "O ultimo tango em Paris" e "Sbine" sâo 
alguns dos 40 filmes que serâo exibidos todas as 

do filme 
Cardoso, 

"O 

que alguns dos 4U lûmes que serao exibidos todas as Uardoso, que contara corn a presençc 
quintas-feiras, ao ritmo de dois por semana. A realizador brasileiro. A 20/a ediçâo 

iniciativa termina a 26 de 
Setembro corn a exibiçâo de 
'Togo de artificio", de Takesbi 
Kitano, e "Corner Beber 
Homem Mulber", de Ang Lee. 
O Fantasporto pretende levar 
este ciclo também a Lisboa e a 
outras cidades do pais que se 
disponibilizem. Este programa 
de "noites duplas" serâ 
complementado corn outras 
iniciativas, entre as quais 
estreias comerciais de filmes 
exibidos no Fantasporto e 
ediçôes video, numa colecçâo 
que começarâ em Abril com o 
lançamento de "As sete 
vampiras", de Ivan Cardoso, 
seguindo-se "Tetsuo", de Sbynia 
Tsukamoto. No âmbito das 
estreias, esta marcada para final 
de Abril ou principio de Maio a 
escorpiâo escarlate", de Ivan 
contarâ corn a presença do 

do 

Imagem do filme “Trainspotting” 

Fantasporto decorrerâ entre 18 de Fevereiro e 08 j 
de Março do ano 2000 em oito salas de cinema 
do Grande Porto e terâ como novidade a criaçâo 
de uma secçâo 
competitiva dedicada 
à publicidade de 
temâtica fantâstica. A 
realizaçâo de um 
"Baile de Vampiros", 
a ediçâo de uma 
fotobiografia dos 20 
anos do "Fantas", de 
um livro sobre 
historia do festival e 
de um âlbum corn os 
cartazes das 10 
ediçôes jâ realizadas 
sâo outros dos 
projectos em estudo 
pela organizaçâo. 

1 R .\ N S I I O ? \ O T l C IA S TEMPO? D E S P O R P O 
SINVOM/E SS.9 CIRV EM. INEORMAÇÀO PERMANENTE. W W W . C î R V E M .0 O M 
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Domingo passado, houve realmente festa, na 
cidade de Winnipeg, na magnifica sala de 

festas da Associaçâo Portuguesa de Manitoba. 

Foi O espectâculo de apresentaçâo do primeiro 
trabalho gravado da jovem e bonita Crystal 
Pontes, de apenas 16 anos de idade, mas jâ corn 
O à-vontade e o saber de alguém para quem o 
palco nâo é estranho. Apôs um saboroso e bem 
servido almoço e uma abertura a propôsito do 
présidente da Associaçâo, Dr. Mario Santos, as 
variedades foram iniciadas corn a irmà mais nova 
de Crystal, a talentosa Amanda Pontes, de 

apenas 10 anos de idade que, corn simpatia 
e segurança, cantou e encantou a 
assistência. Amanda, "tem pano para 
mangas"... Seguiu-se outra jovem de 
Winnipeg, a Tânia da Silva, que na véspera 
tinha completado 16 anos de idade 
(parabéns!) que, corn boa voz e uma 
presença bonita, mostrou que pode e deve 
continuar. Dos EUA vieram dois 
conhecidos convidados; Paulo Sardi e 
Nélia. Um e outro trouxeram à lesta o 
cunho profissional que defendem e 
"incendiaram" a assistência corn as suas 
actuaçôes. Corn o pûblico ao rubro e em 
grande espectativa, logo apôs um curto 
intervalo, foi chamada ao palco aquela que 
todos aguardavam ansiosamente. Crystal 

Pontes, bem acompanhada por um trio de 
bailarinas, composto pela irmà Sandra Pontes, a 
prima Christie Pontes e, ainda a amiga, Amanda 
Silveira, nâo deixou sens créditos por mâos 
alheias e, consciênte das suas responsabilidades e 
crente nas suas potencialidades, interpretou corn 
garra, alegria e saber, um conjunto de cantigas ao 
seu jeito, corn a voz cristalina que Deus lhe deu. 

bem timbrada e segura. Os familiares, 
convidados e muitos amigos, que encheram por 
completo a sala de festas, felizes corn a actuaçâo 
da Jovem Crystal Pontes, nâo lhe regatearam 
aplausos e participaram de corpo inteiro na 
festa. Houve realmente festa, na Associaçâo 
Portuguesa de Manitoba, na cidade de Winnipeg. 
Crystal Pontes, soube conquistar uma carreira e 
um lugar nos coraçôes das gentes de Winnipeg e, 
espero, por todo o lado onde possa actuar no 
futuro. De salientar, as composiçôes e produçâo 
de Tony Melo (Starlight) e o cuidado posto pela 
Henda Records & Videos, na ediçâo do primeiro 
trabalho gravado da Crystal Pontes. 
Um aceno de muita simpatia aos pais de Crystal, 
Margarida e Mario Pontes, pelos sacrificios e 
amor em prol das filhas Sandra, Crystal e 
Amanda. E assim que deve funcionar uma 
familia! 

Um abraço à grande comunidade de Winnipeg, 
pela sua pujança e apoio aos seus. E assim, 
também, que deve funcionar uma comunidade. 
Felicidades! 

JMC 

ItedaUias para 
Ra^ Naare c Ton jMcs 

Roger Moore e Torn Jones, foram reconhecidos pela Rainha Isabel. 
Sua Magestade, no Palâcio de Buckingham, agraciou os dois 
conheêidos artistas que, na fotografia, nâo escondem a sua alegria e 
orgulho. 
Num gesto de simpatia mütua, Roger Moore e Torn Jones, mostram as 
medalhas um do outro...para a posteridade. Roger Moore que 
encarnou no cinema figuras “heroicas”, desde “Santo” a “Agente 007”, 
sorri pacificamente junto de Torn Jones que, entre mineiro e estrela da 
cançâo, nâo hesitou em preferir a ultima.. 

Como o tempo passa, nâo é? 

IH 

I 

TRANSITO ? NOTICIAS ? 
TEMPO ? DESPORTO ? 

INFORMAÇÂO PERMANENTE 
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DA INTERNET: 
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Dà que pensar 
Alguns médicos continuam a fazer 
finca pé no direito que lhes assiste de, 
em nome de reivindicaçôes injustas 
pedirem condiçôes inadmissiveis, 
sem O diâlogo que lhes é proposto 
pelo Governo. 
Inadmissiveis, por que como se sabe a 
classe (nào todos, e muito poucos o 
que é bom) querem praticar a sua 
profissâo nos hospitals pùblicos 
algumas horas numa clinica privada e 
no mesmo dia passar ainda pelo seu 
consultôrio privado. 
Sô O bom senso e coragém podem 
prevalecer na defesa dos direitos dos 
doentes que sâo milhôes, contra os 
médicos que assim procedem.Torna- 
se cada vez mais necessàrio 
introduzir alteraçôes à Lei e obrigar 
aqueles que estâo nos hospitais e ai, 
cumprirem os sens deveres de 
profissionais como em qualquer outra 
profissâo. O Estado terâ de lhes pagar 
bem, claro! - um médico nâo pode 
passar uma vida inteira a estudar e 
ser pago como um qualquer 
trabalhador rural (desculpem-me 
estes pelo respeito que me merecem). 
E necessàrio que a estes profissionais 
seja aplicada uma Lei de 
incompatibilidades para nâo 
poderem estar durante o dia em 
vârios empregos, aonde como é ôbvio 
nào poderào cumprir corn os sens 
deveres e atender todos aqueles que 
dos seus serviços têm 
constitucionalmente esse direito 
consagrado na Constituiçâo 
Portuguesa. O acesso ao Serviço 
Nacional de Saùde. 

Aliança de Direita profunda. Ai 
estava a nova AD. Na sua 
apresentaçào nada de novo. Marcelo 
apenas e uma vez mais pregou. Paulo 
Portas manteve-se tào caladinho que 
até mereceu o reparo de tudo e de 
todos. Esta AD, nem sequer falava 
das Comunidades Portuguesas. 
Demonstrando a importância que 
lhes merecem. Para bom entendedor 
meia palavra basta! desta vez nem 
uma houve. Como sempre, foi a 
demonstraçào évidente de que os dois 
partidos da direita nào possuem 
politicas para as Comunidades 
Portuguesas que honram e prestigiam 

^Portugal em todo o Mundo. Nas 
prôximas eleiçôes iriam porventura 
apresentar um programa eleitoralista 
e como sempre irresponsâvel. 
Mas foi de pouca duraçâo, morreu 
logo à nascença. O professor recebeu 
um rude golpe do seu amigo Paulo 
Portas, que feito bébé chorào na RTP, 
tornou püblica uma conversa que 
tinha tido em privado corn o lider do 
PPD/PSD. Matou a AD naquele 
momento. O professor sô tinha de 
fazer aquilo que fez. Enterrâ-la! 
Isso nào se faz Paulinho. O professor 
ficou muito zangado, corn razâo. 

Salazar anti-fascista? 
A afirmaçào do professor José 
Hermano Saraiva, na TV, de que 
Antonio de Oliveira Salazar, tinha 

sido um anti-fascista, é uma 
indignidade e uma falta de respeito 
para corn aqueles que pereceram às 
mâos dos fascistas que durante 48 
anos corn Salazar a orientâ-los, 
infligiram ataques desumanos nunca 
aplicados na Ëuropa (a nâo ser na 
Alemanha Nazi) ao povo português. 
Como pode dizer-se que Oliveira 
Salazar era no seu governo anti- 
fascista? Nào foi ele que criou as 
policias politicas e mandou que os 
mais elementares direitos humanos 
fossem renegados aos portugueses? 
Nào foi Oliveira Salazar como 
Présidente do Conselho de Ministros, 
ordenou prisôes, torturas e os 
julgamentos politicos montados a seu 
belo prazer e gosto? 
Nâo foi Salazar que iniciou e manteve 
uma guerra colonial que deixou 
milhares de portugueses mortos e 
estorpiados? 
Num pais em que nào se realizavam 
eleiçôes ou campahas eleitorais livres, 
se ordenavam as prisôes daqueles que 
corajosamente tudo faziam para o 
estabelecimento das regras 
democrâticas, pode afirmar-se que o 
Présidente do Conselho de Ministros 
Oliveira Salazar, era no seu governo 
um anti-fascista? 
Salazar foi um ediondo e abominâvel 
ditador! 
2,5 anos passados que estâo da 
Revoluçào dos Cravos, ninguém 
esperava ouvir do professor, que 
também serviu o fascismo, tal 
barbaridade. Salazar anti-fascista? Ao 
que isto chegou? 

Dizer-se que sô o Benfica foi 
derrotado pelo Boavista é pura ilusâo. 
Foi-o, principalmente, o présidente 
Vale e Azevedo que continua a teimar 
na manutençào daquele que tendo 
sido um jogador de excepçâo, ainda 
nào o conseguiu como treinador. 
Graeme Souness, tem-se mostrado 
um treinador sem visâo de jogo, 
teimoso, casmurro e incompétente. 
Estâ hâ mais de um ano e meio em 
Lisboa e nâo conseguiu, depuis de 
todas as suas imposiçôes ao Dr. Vale e 
Azevedo - corn jogadores de saldo, em 
fim de carreira e sem classe para 
jogar no Benfica - trabalhar na 
construçâo de uma équipa de futebol. 
Ë tempo demasiado para continuar 
corn experiências. A derrota do maior 
clube de Portugal corn o Boavista 
acontece porque diariamente Souness 
mexe na équipa. O treinador do 
Benfica estâ a cavar um fosso cada 
vez mais profundo, dividindo o 
balneârio ao defender os ingleses, 
manifestando que os portugueses nâo 
se empenham, classificando-os assim 
de maus profissionais. Enquanto é 
tempo Souness deveria abandonar a 
Luz. 

Tel-e Connect Systems Ltd. 

A maior companhia privada 
distrihuidora de sistemas de 
telecomunicaçôes do Canada. 
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Tel-e Connect Systems, 
deseja uma Pâscoa feliz a todos os 
amigos e clientes na comunidade 

portuguesa. 

ESCRITORIOS DE REPRESENTAÇÀO 
ATRAVÉS DO CANADÀ 

SERVIÇO DE 24 HORAS: 1-888-935-1234 
101 TORO ROAD, UNIT 28, TORONTO, ONTARIO 

Tel: (416) 635-9133 Fax (Vendas): 635-1711 
WWW.tcscanada.com 
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Falso padre português é 
preso no Rio de Janeiro 
A Policia do Rio de Janeiro prendeu o 
português Emidio Conceiçâo Vieira, de 31 

I anos, que se fazia passar por padre para 
I explorar a fé de incautas velhinhas, anunciou I 
I a Policia carioca. | 
I Emidio Vieira, que contava corn o apoio de | 
I um cümplice, Francisco Benevalde Silva, | 
I chegava a cobrar das suas vitimas cinco mil I 
I reais (cerca de 500 contos) para abençoar as | 
I respectivas casas e garantir-lhes um lugar no 
I céu. A prisâo do falso padre português - 
I noticiada pela radio CBN - foi feita em 

flagrante, depois de uma das vftimas, 
Emiliane Ribeiro, de 86 anos, ter 
desconfiado das virtudes do "sacerdote" e 
apresentado queixa'a Polfcia. Emidio Vieira 
foi preso apôs o cümplice ter tentado 

' descontar numa agencia bancaria o cheque 
passado pela idosa. Francisco Silva conduziu ,1 
a Policia ao bairro das Laranjeiras onde ^ 
Vieira aguardava o 
chorudo "dîzimo" 
pago por 
Emiliane Ribeiro. 
Actualmente 
cumprem penas 

;; de prisâo no 
I Brasil duas 
I dezenas de 
I portugueses, na 
I sua maioria por 
I casos de 
I narcotrâfico. 

'.TT', 

Pinochet: tribunal adia 
discussâo sobre eventual libertaçâo 

Um tribunal superior de 
Londres decidiu segunda-feira 
adiar para a segunda quinzena 
de Abril o debate sobre uma 
eventual libertaçâo do ex- 
presidente chileno Augusto 
Pinochet, foi anunciado. O 
tribunal decretou que os 
advogados do antigo ditador 
chileno poderâo recorrer da 
decisâo do ministério britânico 
do Interior autorizando o 
processo da sua extradiçâo para 
Espanha, dando até 15 de Abril 
para que o ministro Jack Straw 
se pronuncie definitivamente 
acerca da continuaçâo do 
referido processo. Caso se mantenha a decisâo de 
Straw, tomada a 09 de Dezembro passado, o 
processo para extradiçâo começarâ a ser julgado a 
15 de Abril proximo. A decisâo de adiamento 
prende-se corn a espera pela decisâo do ministro do 
Interior britânico, Jack Straw, que deverâ 
reexaminar o processo para extradiçâo do antigo 
ditador chileno. Os advogados de Pinochet tinham 
iniciado no supremo tribunal de justiça de Londres 
uma nova contra-ofensiva para tentar conseguir a 
libertaçâo do ex-presidente, retido hâ mais de cinco 
meses na capital britânica por mandado emitido 
por Espanha. O tribunal tinha decretado em 
Outubro passado que Pinochet usufruia da 
imunidade dévida aos chefes de Estado em 
exercicio de funçôes ou na reforma, considerando 
"ilegal" a sua detençâo. O veredicto foi contudo 

declarado nulo pelos 
magistrados da Câmara dos 
Lordes, a instância suprema da 
justiça do Reino Unido. Straw 
aceitou reconsiderar o processo 
de extradiçâo para Espanha, 
depois do veredicto de quarta- 
feira passada pelos Juizes 
Lordes, que reduziu o âmbito 
das acusaçôes por que Pinochet 
poderâ vir a ser julgado, por 
tortura ou conspiraçâo de 
tortura. O juiz da Audiência 
Nacional de Espanha Baltazar 
Garzôn apresentou sexta-feira 
passada mais 32 alegaçôes para 
apensar ao processo, referentes 

a casos de tortura pôs-1988, ano a partir do quai 
Pinochet pode ser alvo de processo de acordo corn 
osjuizes Lordes. 
Os advogados de Straw pediram um adiamento por 
quinze dias para poderem reanalisar o processo e 
um deles disse que o ministro iria "retomar o caso 
no ponto zero". 

Os advogados de Pinochet alegam que Straw agiu 
contra a lei ao permitir a manutençâo do general 
em detençâo, situaçâo que nâo deveria manter-se 
depois do veredicto dos Juizes Lordes. Pinochet era 
acusado de 3.197 casos de assassinio ou 
desaparecimento às mâos da policia sécréta do seu 
regime, depois de derrubar o présidente marxista 
Salvador Allende, em golpe sangrento em 
Setembro de 1973. 

CHEV-OL Uma Pâscoafeliz a todos 
os amigos e clientes da 
West York Chev-Olds ^ Contacte 

Victor Maciel 
ou 

Marcos Vinicius, 
os seus 

représentantes 
portugueses em 

West York 
Chev-Olds. 

Enorme seiecçâo de carros e camiôes para trabalho, carrinhas de 
carga e passageirosi, e uma grande variedade de automôveis, novos 
de '99. 

Carros usados aos melhores da cidade 

Visite West York Chev-Olds e expérimente os modelos que gosta 
Victor Maciel 

lir Ave., w., Toronto, Tcli (416) 656-1200 Fsxt (416) 656"0362 
Website: www.toronto.com/westyork E-mail: westyork@idirect.com 

Chev Olds 
Corvette 
GM Trucks 
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Informàtica: 
Virus demolidor 
através do correio electrônico 
Um virus informâtico que 

infecta por correio 
electrônico forçou 
companhias norte- 
americanas a desligar os 
respectivos servidores de 
E-mail na sexta-feira 
passada, admitindo-se 
que possa bloquear o 
sistema nos Estados 
Unidos e no resto do 
mundo. Empresas 
especializadas na luta anti- 
virus admitiram que dezenas de 
milhar de computadores pessoais ou 
de empresas tenham sido infectados 
durante um sô dia (sexta-feira) nos 
Estados Unidos. O virus, cujos 
criadores baptizaram de Melissa, 
infecta correio electrônico e de cada 
vez que o faz contagia mais meia 
centena de mensagens, reproduzindo- 
se de forma exponencial. Uma fonte 
do mercado de software admitiu ao 
jornal norte-americano New York 
Times nunca ter visto nenhum virus 
corn tal capacidade de contâgio. O 

virus nâo danifica o 
hardware, mas bloqueia as 
redes e os servidores de 
correio electrônico. O titulo 
do e-mail infectado é do 
estilo: "mensagem 

importante de..." 
seguido de um 

nome conhecido 
da pessoa que o 
recebe. Uma 
vez aberto, 

pode ler-se "eis o 
documento que solicitou, nâo o 
mostre a ninguém". Um documento 
Microsoft Word de 40.000 bits vem 
apenso à mensagem. Logo que é 
aberto, o virus Melissa procura 
automaticamente uma lista de 
endereços de correio electrônico e 
envia uma côpia de si prôprio aos 
cinquenta primeiros endereços 
encontrados. 
Para evitar o virus, basta nâo abrir o 
documento anexo ao E-mail, que 
encerra uma lista de endereços de 
paginas pornogrâficas. 

A quimica do esquecimento 
A incapacidade de reter 

memôrias de curto 
prazo tem uma 

explicaçâo: lesôes numa 
determinada area do 

cérebro interrompem o 
processo 

Como qualquer pessoa sabe, 
uma coisa é, por exemplo, 

estudar para um exame e 
memorizar a matéria ou fixar um 
numéro de telefone, outra é manter 
esses dados na memôria a longo 
prazo. As causas do esquecimento 
poderâo ser bioquimicas, dizem 
Cristina Alberini e colegas do 
Departamento de Neurociências da 
Universidade Brown, nos Estados 
Unidos, e a sua descoberta poderâ 
permitir "restaurar as reacçôes 
bioquimicas no cérebro necessârias 
para a memôria de longo prazo", ou 
seja, um tratamento para alguns 
tipos de amnésia. 
As memôrias de curto prazo, como, 
por exemplo, o que tomâmos ao 
pequeno-almoço, sâo também 
armazenadas no cérebro por um 
periodo de tempo relativamente 
curto. Mas, se essa refeiçâo estiver 
associada a um acontecimento que 
poderâ prevalecer na memôria, o 
cérebro tem de o processar de outra 
maneira e reorganizar os seus 
neurônios nesse sentido. Isto é feito 
por meio de uma série de reacçôes 

bioquimicas em que uma proteina 
chamada creb desempenha um 
papel fulcral, activando 
determinados genes nas células 
cerebrais. As proteinas que esses 
genes produzem modificam e 
fortalecem sinapses e alteram 
contactes de neurônios, de modo a 
que uma determinada memôria 
fique permanentemente 
armazenada. Mas, se qualquer 
lesâo afecta uma determinada parte 
do cérebro, essa cadeia de reacçôes 
é interrompida e o processo de 
memorizaçào é igualmente 
afectado. 
No seu estudo, os cientistas usaram 
dois conjuntos de ratos. 
Num deles, a regiâo do cérebro 
chamada fôrnice, que faz a ligaçâo 
corn o hipocampo, a zona ligada à 
aprendizagem e memorizaçào, foi 
cortada. Os ratos foram treinados 
para entrarem em dois 
compartimentos, um üuminado e 
outro escuro, mas apanhavam um 
pequeno choque eléctrico se 
penetrassem neste ultimo. Os ratos 
normais aprenderam rapidamente 
a liçâo, mas os outros corn a lesâo 
no fôrnice esqueciam a "liçâo" 
passadas poucas horas, porque a 
creb nâo produzia as reacçôes 
quimicas necessârias à 
memorizaçào. 
O prôximo passo serâ a 
identificaçâo dos genes sobre os 
quais a proteina actua. 

Telescopic ôptico observa 
forte emissâo de raios gama 

Um telescôpio automatizado de 
baixo custo, construido a partir da 
reciclagem de lentes e de outro 
material, registou a mais potente 
emissâo de raios gama até agora 
verificada, segundo um grupo de 
cientistas da Universidade de 
Michigan e do Departamento de 
Energia dos Estados Unidos. A sua 
descoberta serâ relatada no 
prôximo numéro da revista 
Nature, que antecipou o 
embargo normal nestes 
casos, porque uma outra 
équipa do Instituto de 
Tecnologia da 
Califôrnia (Caltech) 
relata o mesmo 
fenômeno. 
"A emissâo pareceu 
ser mais luminosa do 
que todo o resto do V 
universo, e isso é 
muito dificil de explicar pelas 
teorias mais vulgares", disse 
Shrinivas Kulkarni, da Caltech. 

Por seu lado, e comentando o facto 
de a emissâo ter sido directamente 
observada e nâo a sua radiaçâo 
residual, Carl Akerlof, da 
Universidade de Michigan, 

explicou: "E 
, como a 

diferença 
entre ver a 
colisâo de dois 

automôveis e 
chegar ao lugar do 

acidente umas horas 
depois." 

As explosôes de raios gama 
sâo misteriosas emissôes de 

alta energia que surgem de 
diversas direcçôes e duram 
apenas uns segundos. Foram 
descobertas nos anos 60 e, 

desde entâo, formularam- 
se mais de cem teorias 
sobre a sua origem, 

incluindo a de serem causadas 
durante a formaçâo de buracos 
negros. 

Acordos reforçam 
a ciência nos Açores 

Mariano Gage assinou 
protocoles que incluem 

o alargamento da 
ligaçâo de escolas do 

ensino bâsico à internet 

A instalaçâo de uma delegaçâo da 
Fundaçâo para a Ciência e 
Tecnologia (FCT) nos Açores, a 
criaçâo de uma unidade do programa 
"Ciência Viva" na regiâo, 
subordinado à temâtica do 
anticiclone que tem o mesmo nome 
do arquipélago e a ligaçâo à internet 
das escolas do l.° ciclo do ensino 
bâsico na regiâo foram objecto de 
protocoles de cooperaçâo entre o 
Governo Regional e o Ministério da 
Ciência e da Tecnologia, em Ponta 
Delgada. 
A presença de uma delegaçâo da 
FCT na regiâo autônoma, "a instalar 
o mais brevemente possivel em local 
ainda a designar", segundo afirmou o 
assessor para a Ciência e Tecnologia 
da presidência do Governo Regional, 
Henrique Schanderl, tem por 
objective "promover a avaliaçâo e 
acompanhamento dos projectos de 
investigaçâo e desenvolvimento 
tecnolôgico e boisas de investigaçâo 
financiados pelo Governo regional". 
Quanto â ligaçâo à internet das 
escolas do l.° ciclo - todos os outros 
estabelecimentos do 2° ciclo do 
ensino bâsico e do secundârio do 
arquipélago jâ estâo ligadas à 
internet, -"sâo 40 as que ficam ligadas 

jâ, e até Junho o total das 250 escolas 
do l.“ ciclo da regiâo ficarâo 
conectadas", garantie Henrique 
Schanderl. Corn os protocoles 
assinados, o Governo Regional e os 
organismes do Ministério da Ciência 
e da Tecnologia "vêm possibilitar â 
comunidade açoriana um melhor 
acesso à informaçâo e uma nova 
oportunidade de partilha e 
cooperaçâo entre os sectores mais 
interventores e actives na procura e 
uso daqueles meios tecnolôgicos", 
disse o présidente do Governo 
Regional. Carlos César sublinhou, 
por outro lado, a importâneia de 
proporcionar à populaçâo residente 
nos Açores a oportunidade de assim 
participar num mundo global 
contemporâneo. Mariano Gage, por 
seu lado, sublinhou que o 
investimento do Executive regional 
em Ciência e Tecnologia "duplicou 
desde 1995" e saudou esta aposta na 
regiâo. 
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Birillo, 
nm robô 

fnicracflvo 
Concebido pela mesma 
empresa do "R2D2" da 

"Guerra das Estrelas", o 
"Birillo" vai animar 

sessôes do Visionarium 

Uma "personagem" internacional 
acaba de chegar ao Visionarium, o 
Centro de Ciência do Europarque, 
em Santa Maria da Feira. Uma 
"aplicaçâo engraçada e inteligente 
da electrônica", o Birillo é um robô 
interactivo que fala, conversa, faz 
perguntas e responde. Destinado 
essencialmente às crianças, o robô 
pretende ser um chamariz e um 
meio de promoçào do Centro de 
Ciência em diversas iniciativas em 
todo o Pais. E, para começar, estarâ 
este fim-de-semana na FIL, na 
Feira Europapel. 
Recebido corn euforia pelas mais 
de cem crianças que se 
encontravam no Europarque, a 
grande personagem - que pesa 
cerca de 165 quilos e mede um 
metro e 85 - foi inundada de 
perguntas. Desde "tens namorada" 
até "onde nasceste" e "quantos anos 
tens", o Birillo foi a grande 
atracçâo. Até porque, como dizia 
um rapaz espantado, "fala 
português!". 
Concebido pela mesma empresa 
que inventou o R2D2 - o simpâtico 
personagem robôtico da Guerra 
das Estrelas -, o Birillo é a criaçâo 
de uma parceria entre a empresa 
italiana Luxor e a francesa 
Robôtica. Tem très ou quatro 
irmâos espalhados pelo mundo, 
mas a sua familia conta ainda corn 
uma grande colecçâo de primos, 
um dos quais, o Status, poderâ 
ainda vir para terras portuguesas. 
Francisco Lemos, représentante do 
personagem em Portugal, avalia o 
custo do robô, o primeiro que 

surgiu corn uso exclusive para 
museus, em "vârios milhares de 
contos". 
O Birillo vai ter uma personalidade 
muito prôpria. Nas conversas corn 
as crianças, quando as encontrar a 
passear nas salas do centre de 
ciência ou as receber à porta do 
Visionarium, o robô vai 
demonstrar o seu caràcter 
pedagôgico, auscultando o 
aproveitamento, estimulando o 
sucesso escolar e a vontade de 
estudar. 
O ambiente sera outra das suas 
preocupaçôes e o discurso 
ecolôgico visarâ incentivar nas 
crianças o gosto pela preservaçâo 
da natureza. Corn todas estas 
caracteristicas, nâo admira que o 
Birillo seja escolhido para mascote 
do Clube Visionarium, uma 
iniciativa, a lançar brevemente, 
corn o objective de desenvolver o 
interesse dos mais pequenos 
visitantes pela ciência. 
Concebido para ser o mestre em 
cortesia, diplomacia e humor, o 
robô possui diferentes funçôes, 
como a mobilidade total, 
articulando os braços e a cabeça, 
corn uma movimentaçâo em 
qualquer superficie plana. 
Carlos Soares, director do Centro 
de Ciência, explica que a aquisiçâo 
do robô tem como objective 
fornecer às pessoas uma visâo 
"humanizada da ciência", 
mostrando uma mâquina que fala e 
responde. Um objective que se ira 
concretizar ao longo deste ano, em 
que o Birillo vai brilhar no 
Europarque. 

Quer ganhar o màximo 
pagando o minimo ? 
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Paie com o nosso departamento de publicidade. 

(416) 538 - 0940 
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A sobrevivência do planeta 
Alexandre Quintanilha diz que a técnica da 

manipulaçâo genética dos alimentos, que poderà 
nâo ser isenta de riscos, pode significar a 

sobrevivência do planeta. Uma questâo a desenvolver. 

A manipulaçâo 
genética 
alimentos pode 
uma questâo 
sobrevivência 
populaçôes 
planeta. Alexandre 
Quintanilha, prési- 
dente do Instituto de 
Biologia Molecular e 
Celular (IBMC), da 
Universidade do 
Porto, fez esta 
afirmaçâo corn base nas 
projecçôes que apontam para que 
a populaçào mundial quase 
duplique até ao ano 2025. 
Segundo o cientista, as réservas 
mundiais de cereais, que inclui o 
arroz, milho e trigo, desceram 
para um quarto desde 1986. 
A produçâo per capita de cereais 
tem vindo a decrescer como 
consequêneia do fim da 
"Revoluçâo Verde", que, nas 
décadas de 40 e 50, aumentou 
extraordinariamente a produti- 
vidade das plantaçôes, e do 
aumento da populaçào, sobretudo 
nos paises em via de 
desenvolvimento. Estes dados 

de argumento a uma 
de Alexandre 

integrada no ciclo 
UniDiversidade, a 

decorrer no Centro de Astrofisica 
da Universidade do Porto - 
subordinada à dificil tarefa que é 
"o desafio de viver num planeta 
finito". 
Sobre a polémica que envolve os 
alimentos transgénicos, o 
présidente do IBMC, afirmando 
que "nâo existem técnicas 
seguras", lembra que nâo se 
conhecem casos de riscos ou 
danos para a saüde. "Acho que as 
pessoas nâo podem ver o mundo 

miope 
O 

serviram 
conferêneia 
Quintanilha 
de palestras 

de maneira 
declarou. 
investigador consi- 
déra ainda um 
"absurdo que se 
peça uma tecnologia 
sem riscos quando 
existem outras, 
cujos riscos sâo 
conhecidos e aceites 
por todos". 
Alexandre Quinta- 
nilha, que presidiu 

recentemente â Comissâo 
Nacional de Luta contra a Droga, 
reconhece ainda que "hâ muita 
falta de informaçâo sobre o 
assunto", mas nâo considéra que 
este facto justifica o alarmisme 
que se gerou à volta da questâo. 
Lembrando que faz parte da nossa 
cultura "criar mostrengos", o 
cientista ressalvou ainda que a 
ünica razâo para ter medo "nâo 
deve ser do conhecimento, mas do 
uso que se faz dele". E a 
manipulaçâo genética nâo é, 
contrariamente ao que se possa 
pensar, uma prâtica actual. Por 
exemple, o milho que hoje 
comemos jâ nâo é o mesmo que foi 
descoberto na América. A 
engenharia genética poderâ 
conseguir sementes que darâo 
origem a plantas resistentes à seca 
e aos insectes, corn uma maior 
capacidade de armazenamento e 
corn um elevado valor genético. E 
o medo da perda da diversidade 
biolôgica, que levaria às 
monoculturas (como aconteceu na 
Irlanda, corn a plantaçâo de 
batata, destruida por escaravelhos 
que motivou uma grande fome no 
pais), nâo é realista, jâ que a 
manipulaçâo genética poderâ 
mesmo levar a um aumento da 
diversidade. 
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CARNEIRO 

Tcf a 
Vocc consegue supcrar obstaculos que 

fariam a maioria das pcssoas dosistir. Sera 

rccompensado/a per um alto exccutivo e 

tambem com o amor do scr amado, Um 

nativo do Capricornio tern um papcl do 

valor inostimavc'l. 

XO U RO Os sous moritos sorâo reconheddos, o quo 

podo rondor-lhc actividados cm outros 

paiscs. Marte e Venus imperam o isso 

significa uma empolgante relaçào amorosa. 

Um/a Balança sera fonte do inspiraçào para 

GEMEOS Abandone as ideias preconcebidas. Afaste-se 

do pessoas que exercem influência negativa. 

Enfatize a independência, originalidade, um 

recomeço. Nativos de Leào e Aquârio apoiam ] 

seus esforços. I il t 
CARANGIEJO Voce vai tomar decisôes relacionadas corn a 

compra ou venda de um imrwel, sociedade e 

casamento. As pessoas esperam que faça um 

daqueles seus jantares que sâo verdadeiras 

obras-primas para comemorar tantas 

mudanças. 

LEAO Saiba distinguir entre ser generoso e ser 

^ extravagante, nào desperdice. A Lua na sua 

// Segunda Casa esta relacionada corn 
/ I î. J rendimentos em potencial, habilidade de 

VIRGEM Dê uma olhada atenta na mensagem para 

Leào. Uma pessoa que atrapalhou seu 

progresse no passado anuncia: "Agora estou 

H no seu time!" Hà um nativo de Escorpiào 

iB rondandoocenàrio. Estejaatento/aparaa 
AP saüde. 

BALANÇA Esteja pronto/a para mudança de cenârio, 

um tipo de tarefa diferente. Descubra o poder 

das palavras e utilize-o corn sensibilidade e 

inteligéneia. Uma entrega especial do correio 

traz uma mensagem de amor. 

ESCORPIAO Dê uma olhada na mensagem para Virgem. 

Uma pessoa que antes se opôs a voeê vai 

lhe pedir desculpas e tentar reatar a 

amizade. Voeê recebe um présenté, 

acompanhado de flores. Hâ um romance à 

vista. 

SAGITARIO Saiba esperar. Tome um tempo para meditar 

sobre questôes que envolvem casamento, 

imôveis e um novo projecto. Uma coisa que 

parece formidàvel poderâ acabar se voeê 

■j, exigir demais da situaçào. 

CAPRICORMO Voeê jà escapou dessa armadilha. Permaneça 

alerta, o seu recente sucesso despertou inveja 

e sentimentos de hostilidade em algumas 

^ pessoas. No cenàrio, um nativo de 

J Caranguejo tem papel importante na sua 

vida. 

AQUARIO Bom momento para escolha de local para 

um empreendimento comercial. Entre em 

contato corn um parente que 0/a ajudarà a 

decidir. Afinal, duas cabeças pensam melhor 

Nativos de Carneiro e Balança 

''^1 ▼ marcampresença. 

PEIXES Mergulhe de cabeça no future. Nativos de 

Leào e de Aquârio prometem apoiâ-lo/a 

inteiramente. Voeê pode estar começando 

I uma nova fase da sua carreira. Cuidado para 

; 0 relacionamento amoroso nào esquentar 

demais. 

©J 

BANCO ESPIRITO SAHTO N 

o SEU BANCO DE SEMPRE 

COM MAIS DE 470 AGENCIAS NO 
CONTINENTE, AÇORES E MADEIRA. 

Pacote de Beneficios aos Nâo Residentes. 
Solidez Financeira. 

Empréstimos Garantidos por hipoteca de bens emPortugal. 

O Banco Espirito Santo esta também présenté nas principals praças 
financeiras internacionais: Lausane, Londres, Madrid, Nassau e 
Nova lorque. 
Possui também Escritôrios de Representaçâo em Caracas, 
Francoforte, Joanesburgo, Luanda, Milâo, Newark, Paris, Rio de 
Janeiro, Sâo Paulo e aqui perto de si em Toronto. 

Tel: (416) 530-1700 m 1-800-794-8176 îS Fax: (416) 530-0067 
1087 Dundas Street West, Toronto, Ontario M6J 1W9 

Internet - http:/ /www.bes.pt 

Auto da Paixâo 
o Auto da Paixâo da Morte de Cristo volta a ser 
representado na aldeia de Sonim na Sexta-feira Santa, 

dia 2 de Abril, disse fonte da 
Regiào de Turismo do Alto 
Tâmega e Barroso. 
Segundo a fonte, o espectâculo, 
que régressa a Sonim depois de 
6 anos de interrupçâo, terâ a 
duraçâo de 4 horas e cerca de 70 figurantes. 
"Hâ vârios meses que todos os domingos se ensaiam os 
papeis que foram transmitidos de geraçâo em geraçâo", 
referiu a mesma fonte. 

^ ATLAS 
CAR RENTAL' 

Automôveis e Carrinhas (7 e 8 lugares) 
7 escritôrios - Descontos a agêneias 

de viagens e agentes arttsticos - Carros novos 

Serviço 24 horas 

25-B Cariboo Ave., Toronto Tel: S35-TT02 
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PALAVRAS CRUZADAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

HORIZONTAIS: 1-Conserta ;carimbar.2-Rezais;sol- 

dado.3-Pro£ira; quartos.4-Escritor portugués; 

habita;altar gentilico.5-Lado do navlo volta- 
do para o vente;desgasta;inchar.6-Piedosa;pe- 

dras semi-preciosas de cor vermelha.7-Ave tre- 

padora;enguia.8-Aneis; desloque;porco.9- Orgâo 
que tem a seu cargo a formaçâo da urina;banho; 

pron.pessoal.10-Adorno;cura.11-Arbusto da Amé- 

rica do Sul pertencente a familia das plpera- 

cias;tanger.12-Guarnecera de asas;apanhara(fig 

VERTICAIS: 1-Escudo redondo;guarnece de ara- 
mes.2-Encrespo; seca.3-Rerauneracâo; assevere. 

4-Dama de companhia;ligas;sorrir.5-Abrev. de 

reis;gemer(pop.);Terra do Norte de Portugal. 

6-Preposiçâo;dou massagens.7-Equilibrio corn 

tara; germe.8-Caruma; a voz do lobo;basta.9-Pe- 

riodo;trabalho literario;emissâo de voz.lO-la- 

drâo;clava.11-Ligarâs;extrair.12-Nivelar;adi- 

cionara. 

Soluçôes da semana passada: 

HORIZONTAIS; 
1- Imâ; omniparo. 2- Négocie; Eros. 3- Atiram; 
âcido. 4- Latas; grada. 5- Avos; irara. 6- Na; 
uma; sem. 7- Tua; câo; ma. 8- Etica; acre. 9- 
Orada; ramas. 10- Aroma; caruma. 11- Mesa; 
casalar. 12- Isôscele; olâ. 

VERTICAIS: 
I- Inalante; ami. 2- Meta; autores. 3- Agita; 
airoso. 4- Orava; camas. 5- Ocaso; cada. 6- Mim; 
sua; ce. 7- Nô; moa; cal. 8- Aria; erase. 9- Pecar; 
arara. 10- Aridas; émulo. 
II- Rodarem; amal. 12- Uso; amassara. 

1101 anos de vida! 
I Depuis de uma passagem pelos Estados 

Unidos, onde foi emigrante, Inâcio | 
Amorim, comemorou os seus 101 anos de 
vida, na sua terra natal, onde reside agora, 
'lavaro Santa Maria, Arcos de Valdevez. 
Este ex-emigrante reside, juntamente corn 
sua mulher, 18 anos mais nova, numa casa 
tipica minhota corn jardim, vinha e ârvores 
de fruto. 
Nâo fora ter de apoiar-se em canadianas, 
Inàcio Amorim, apesar dos seus 101 anos, 
estaria a enxertar ou a podar, porque a 
actividade agricola é a forma de se 
cncontrar corn a vida. 
Amorim, foi, inadvertidamente, atingido 
por um irmâo corn um tiro na anca, na 
altura em que esteve emigrado nos EUA, 
acidente que o levou a agarrar-se às 
canadianas. 
Para fugir à guerra, Inâcio Amorim 
emigrou clandestinamente, aos 18 anos, 
para os EUA, tendo ainda passade por 
Cuba. Inâcio Amorim, gosta de doces e nâo 
é diabético, préféré andar ocupado pois, | 
segundo conta, na cama sô consegue parar 5 | 
ou 6 boras por noite. | 
Diz, ainda, que corne pouco e lê todos os 
dias o jornal para andar informado. No | 
passade ano, para assinalar o centenârio, 
Amorim promoveu uma festa para toda a 
aldeia. Este ano, para celebrar os 101 anos, | 
optou por ficar em casa corn a mulher e os 
très filhos. | 
Mais cômodo, mais simples e mais barato! I 

HORACIO DOMINGOS WHOLESALE 

DOMINGOS MEAT PACKERS LTD. 

t> 
-'-‘'° 

-o''” V» , 
Horâcio Domingos 

Uma Pâscoa Feliz 
para todos 

sâo os desejos de 
Horâcio Domingos 

Wholesale. 

Tel: (416) 762-5503 ou 1-800-935-4441 
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Locals de venda de o MILéNIO, no 
circuito do PORTUGUESE BOOK STORE; 

BRAMPTON; 
- Sào Miguel Supermarket 
MISSISSAUGA: 
- Trigo Bakery 
- Vi - Ana Gifts Inc. 
- Litoral Bakery 
- Feira Nova 
- Nova Pastry 
LONDON; 
- Ocean Food Centre 
- London Portuguese Bakery 
- European Groceries 
CAMBRIDGE; 
- Café Moderno 
LEAMINGTON: 
- Clube Com. Português 
- Agência Forno 
BRADFORD: 
- Mar Alto 
HAMILTON; 
- Video Europa 

DISTRIBUIÇÀO DIRECTA 

TORONTO; 
- Portuguese Book Store 
- Papelarias Portugal 
- Caldense Bakery 
- Palace Elowers 
- Silva & Sobral Variety Store 
- College Book Store 
- Discount Mart 
- 3 Padarias Nova Era 
- Courense Bakery 
- Pepper’s Café 
- Churrasqueira Costa Verde 
ETOBICOKE; 
- Churrasqueira Bom Apetite 
MISSISSAUGA; 
Tropical Nights Restaurant 

- Casa Toste Armazém Português 
OAKVILLE: 
- Nova Era Bakery 
- Azores Supermarket 
- Tahiti Bakery 
-John’s BBQ^ 
- Oakville Fish Market 
HAMILTON; 
- Alves Supermarket 
OTTAWA; 
-José Soares (Bureau in Ottawa-Hull) 

Info.: (416) 538-0940 

Agenda comunUaria 
-Sabado, 3 de Abril, a "Casa dos Açores", em 
Toronto, apresenta a sua festa de Jantar da Pascoa, 
com actuaçâo do Grupo de Finalistas da 
Universidade dos Açores e o de Danças da Casa. 

-O "Canadian Madeira Club", realiza a sua 
tradicional festa familiar da Pascoa, sabado de 
Aleluia, 3 de Abril, com Bufete quente, müsica de 
dança, arremataçôes, bingo e Folclore. 

-Domingo, 4 de Abril, a "Casa Cultural de Vila do 
Conde C.C.", realiza o seu convivio de Pâscoa - 
almoço e baile-, no Europa Catering, às 13:oo 
horas. 

-Dia 10 de Abril, sâbado, o "Sport Club Lusitania 
of Toronto", comemora o seu vigésimo terceiro 
aniversârio corn um Porto de Honra, às 19 horas, 
seguindo-se às 21 horas a procissâo de N. Sra. das 
Graças, Padroeira do Clube. Depuis, Copo d'âgua 
e baile. Parabéns. 

-O "Graciosa Community Centre of Toronto", 
comemora o 19o. aniversârio, sâbado, dia 10, na 
sua sede-social. Agradecemos o convite enviado. 
Parabéns. 

-O "Sport Club Angrense of Toronto", realiza um 
almoço de agradecimento aos comerciantes e 
orgâos de informaçào, jâ inserido nas 
comemoraçôes do 25o. aniversârio. O almoço 
realiza-se domingo, 11 de Abril, na sede-social, corn 
variedades e baile. Parabéns e obrigado pelo 
convite. 

-Domingo, dia 11, também o Arsenal do Minho, 
em Toronto, realiza a sua tradicional festa de 
Pâscoa, na sede-social e, apresentaçâo, dos novos 
Corpus Gerentes. 

-A jovem Emily 
Melo, apresenta 
domingo, dia 11, o 
seu primeiro 
trabalho gravado, 
intitulado "Sonho 
Emigrante", no 
Titanic Night Club, 
em Toronto, corn 
almoço e variedades. 
Parabéns e muitas 
felicidades... 

-Domingo, 18 de Abril, o "Programa de Tae Kwon 
Do da Casa do Alentejo", comemora o seu 
primeiro aniversârio, corn inicio às 15:00 horas. A 
Instrutora Lurdes Marchâo, promove uma grande 
festa corn a presença do Grand Master H.C.Kim, 
cinturâo preto 

Companhia de telecomunicaçôes 
oferece à comunidade portuguesa 6 
postos de trabalho corn entrada 
imediata. Os lugares estâo abertos 
para senhoras e cavalheiros. 
Ligue para (416) 871-7646 e fale corn 
Jorge Campos. 

Precisa-se de pessoal para a limpeza 
na ârea de Mississauga. 
TEL: (416) 455-5414 

Companhia précisa de jardineiros corn 
pelo menos 3 anos de experiência. 
TEL: (416) 614-9955 

Loja de pronto a vestir précisa de 
empregada de baicâo corn experiência. 
TEL (905) 615-1402 

Precisa-se de mecânico corn 
experiência. 
TEL: 531-5449 

Precisa-se de assistente de gerente 
para companhia de limpeza em regime 
de part-time. 
TEL: 984-7455 

Companhia précisa de 2 jardineiros 
corn experiência em interlock e muros 
em pedra. 
TEL: (905) 842-9185 ou (416) 860- 
3207 

Stand de automôveis nécessita de 
vendedores corn experiência. É 
précise falar bom Inglês e Português. 
TEL: 531-7796 

Companhia de telecomunicaçôes 
précisa de funcionàrios para 
telemarketing. 
Contacter (416) 871-7646 

Precisa-se de carpinteiros para a 
construçâo. 
TEL: 653-1737 depois das 18:30. 

Companhia de marketing tem 60 
vagas para vendedores, marketig e 
telemarketing. E necessârio um 
conhecimento de Inglês muito bom. 
TEL.: 955-0364 e pergunte por Elaine. 

Churrasqueira Portuguesa précisa de 
empregada de baicâo corn 
experiência. 
TEL.:(416) 538-3363 
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^‘Nâo, nâo sou um rebeldel’’, confessou o Padre Cunha 
de se arranjar aqui uma instituiçâo 
com essas caracteristicas, como temos 
em Portugal nas diferentes Casas da 
Misericôrdia. Dai nasceu uma 
organizaçâo ou, por assim dizer, um 
grupo de pessoas que desde o inicio se 
prontificaram a ser membres e a 
colaborar na concretizaçào dessa 
ideia, ao mesmo tempo para satisfazer 
as necessidades que existiam naquele 
tempo, e hoje mais do que nunca, 
continuam a existir e existirâo 
sempre. Num grupo de pessoas hâ 
sempre um sector, e isto passa-se em 
qualquer comunidade ou em 
qualquer grupo social, que précisa de 
ajuda porque a sociedade nâo esta tâo 
perfeita que as necessidades das 
pessoas, individuos e familias estejam 
completamente resolvidas. Hâ sempre 
dificiêncais, hâ sempre faltas, hâ 
sempre gente que précisa e que 
procura ajuda, pelo que hâ sempre 
gente de bom coraçâo que gosta de 
ajudar e que sente obrigaçâo de 
ajudar e colaborar nestas obras para 
que o mundo seja mais feliz, para que 
a sociedade seja mais equilibrada, e 
para que a sociedade possa mostrar o 
seu espirito de solidariedade por 
aqueles que mais sofrem, ou por 
aqueles que precisam de ajuda. 
M - Padre Alberto Cunha, quantas 
pessoas estâo envolvidas neste 
projecto de Toronto? 
AC - Envolvimento gérai, como se 
costuma dizer, sâo milhares de 
pessoas que deram a sua colaboraçâo, 
deram a sua palavra de participaçâo e 
responderam à nossa solicitaçâo para 
que colaborassem no projecto. 
Portanto, podemos contar corn 
milhares de pessoas. Milhares de 
portugueses. Temos depois aqueles 
que pertencem, ou fazem parte activa 
da organizaçâo aos quais nos 
chamamos os irmâos fundadores. 
Como em qualquer organizaçâo, hâ 
os chamados irmâos fundadores. 
Nesta casa, ou nesta obra da 
misericôrdia, hâ - seguindo a tradiçâo 
do que se organiza em Portugal - os 
irmâos fundadores que normalmente 
sâo cem e que depois dai nasce a 
direcçâo, os corpos gerentes e 
administradores que vâo gerir os 
afazeres e responsabilidades que lhes 
competem, para a soluçâo dos 
problemas e da orientaçâo da Casa da 
Misericôrdia como instituiçâo. 
M - Essas pessoas que irâo fazer parte 
dos corpos directivos foram 
escolhidas de que modo? Foram 
eleitos? Foram votados? 
AC - Sim! Os que temos 
presentemente foram escolhidos pelo 
grupo existente de irmâos fundadores 
e estâo portanto, um como 
présidente, outro como secretârio e 
outro ainda como tesoureiro. 
M - Quem é o présidente? 
AC - E o Sr. Alcindo Vieira. 
M - Que grupos é que apoiam esta 
iniciativa? 

AC - Grupos em que medida? 
M - Que grupos comunitârios? 
AC - Nôs dirigimos o pedido ou a 
informaçào a todos os grupos 
comunitârios. Clubes e a outras 
associaçôes e temos recebido boa 
resposta desses grupos. Estâo prontos 
a colaborar. Estâo prontos a ajudar 
nâo sô suportando a iniciativa mas 
também dando e colaborando 
financeiramente para que o projecto 
se realize. 
M - Pode dar-me exemples de um ou 
dois clubes que tenham apoiado a 
iniciativa? 
AC - Sim! Temos por exemple a 
Associaçâo Cultural do Minho que 
prépara uma festa de angariaçâo de 
fundos, além de outres clubes que 
prometeram também colaborar. A 
Casa dos Açores e outres que foram 
abordados e que estâo prontos a 
ajudar e a colaborar para que esta 
obra se realize. 
M - Segundo entende, a comunidade 
portuguesa, e ouvindo as suas 
palavras, apoia este projecto? 
AC- Sem dùvida. 
M - Como é que sabe? 
AC - Pelas palavras de encorajamento 
que temos recebido, de todas as 
associaçôes. Continuâmes a receber, 
de pessoas que compreendem a 
finalidade nâo sô filantrôpica mas 
digamos melhor, de caridade e 
demonstraçâo, suporte e 
solidariedade para 
corn as necessidades 
dos nossos irmâos, os 
nossos digamos, 
membres da nossa 
comunidade que 
precisam de ajuda. 
M - Claro que deverâ 
ter havido uma 
sondagem? 
AC - Sim! Fizemos 
uma sondagem e esta 
foi positiva em grande 
percentagem. 
M - No principio 
deste projecto 
recebemos uma 
convocatôria do entào 
relaçôes püblicas da 
Santa Casa da Misericôrdia, para que 
se cobrisse a primeira conferência de 
imprensa como o Padre Alberto 
Cunha se deve recordar. Cobrimos e 
divulgâmos os factos. Acontece 
porém que neste momento, nâo 
vemos à nossa frente a pessoa que 
assinava como sendo o relaçôes 
püblicas. 
O que é que se passou? 
AC - O Sr. Mariano Rego foi indicado 
numa das nossas reuniôes de irmâos 
fundadores, que poderia ser uma 
pessoa para ocupar o lugar de 
relaçôes püblicas. 
M - Quem é que indicou? 
AC- Numa reuniâo dos nossos 
irmâos. Foi entâo que eu abordei o Sr. 
Mariano Rego, até no prôprio local 

na College St., e este mostrou-se 
entusiasmado. Agradeceu a 
lembrança da sua pessoa e disse que 
embora ja retirado e um pouco 
debilitado em termos de saüde, iria 
fazer todo o possivel por procurar 
divulgar esta iniciativa, esta obra, 
que ele prôprio achou muito boa. Nâo 
sô me disse a mim mas também a 
outras pessoas corn quem teve ocasiâo 
de falar. E ele disse " eu espero ser 
assediado corn telefonemas ou 
pessoas a pretenderem desanimar-me 

mas eu ja sei que 
em experiências 
passadas isso pode 
acontecer sempre 
corn qualquer 
pessoa. Estarei forte 
e procurarei resistir 
a todos esses 
ataques que possam 
fazer porque a obra 
é boa, eu gosto 
desta obra e 
procurarei e farei 
todo o possivel por 
ajudar a obra" . 
Aceitou e pedimos- 
Ihe que se ele nâo se 
aborrecesse ou 
importasse, que 

assinasse naquela ocasiâo o primeiro 
convite à solidariedade. O Sr. 
Mariano Rego assinou corn a sua mào 
e livremente o primeiro convite que 
foi enviado à solidariedade dos nossos 
portugueses. Dos que podem a favor 
daqueles que necessitam. Dai 
iniciâmos a campanha, enviâmos os 
convites â solidariedade e as respostas 
foram muito positivas. 
Entretanto, o Sr. Mariano Rego 
queixou-se de pessoas que podemos 
qualificar de pessoas dementes ou 
que estâo cheias de veneno contra 
esta e outras obras da comunidade, 
como temos provas de que o têm 
feito, que lhe começaram a telefonar, 
dizendo-lhe que ele nâo dévia tomar 
parte e que nâo dévia usar o seu nome 

nesta campanha de convite â 
solidariedade. O Sr. Mariano Rego, 
como jâ tinha informado sobre os 
sens problemas de saüde tendo o seu 
médico recomendado repouso, 
devido aos ataques que lhe foram 
dirigidos, teve de consultar o médico 
de novo, tendo-lhe este sugerido 
descanso mais uma vez e talvez, o 
afastamento da posiçâo de promotor 
e relaçôes püblicas da nossa 
organizaçâo. 
M - Quem é que praticou esses 
ataques? 
AC - Nôs temos informaçôes que em 
devido tempo havemos de proclamar, 
mas sâo as pessoas que têm 
provocado e procurado levar 
confusâo em toda a parte sobre a 
nossa organizaçâo, sobre a nossa 
campanha. Por isso, serâ revelado 
corn nomes e factos na dévida altura. 
M - Como sabe, o Sr. Mariano Rego é 
uma pessoa que hâ 42 anos vive nesta 
diâspora. Uma pessoa de bem e 
estimada pela comunidade. Em 
conversa telefônica corn o Sr. 
Mariano Rego, este disse-nos, e passo 
a citar; " sinto que fui usado por ver 
que a intençâo nâo era de fazer bem 
ao semelhante, mas sim, por detrâs de 
tudo isto, estâ um grande interesse 
pessoal", fim de citaçâo. 
M - O Padre Alberto Cunha quer 
comentar? 
AC - Bem, nâo podemos por assim 
dizer, fazer um combate a um 
sentimento que uma pessoa talvez 
ganhou, fruto da confusâo que lhe 
procuraram levar ao seu pensamento. 
Portanto, nâo estou aqui a fazer 
combate, luta, ou praticamente a 
fazer um desmentido, mas os factos 
que se passaram foram, por mim e hâ 
momentos aqui relatados. Agora, a 
maneira como as pessoas se sentem, 
como as pessoas reagiram isso é outro 
assunto. Eu nâo estou aqui para fazer 
qualquer desmentido ou fazer 

Continua na pdgina 24 

Em conversa telefônica 
com 0 Sr. Mariano 

Rego este disse-nos e 
passo a citar “sinto que 
fui usado por ver que a 

intençâo nào era de 
fazer bem ao 

semelhante, mas sim 
por detrâs de tudo isto, 

estâ um grande 
interesse pessoal” 
fim de citaçâo. 
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qualquer desmentido ou fazer 
qualquer confrontaçâo. 
M - Porque é que a organizaçào 
utilizou a assinatura do Sr. Mariano 
Rego num postal, salvo erro de 
campanha ou de Natal, que circulou 
pela comunidade? 
AC - Nos nao fizemos isso. Nâo...nâo 
publicâmos nenhum postal de Natal! 
M - Porque é que os numéros de 
telefone nâo coincidiam corn o 
numéro do entâo relaçôes püblicas da 
Santa Casa da Misericôrdia de 
Toronto? 
AC - Nâo...nâo temos ideia de 
nenhum cartào de Natal! Nâo temos 
ideia! 
M - Séria ou nâo ele a pessoa indicada 
para responder a qualquer questào 
que, eventualmente, desejassem 
formular? 
AC - Se alguém publicou isso, nos nâo 
o fizemos! Nâo foi da Santa Casa da 
Misericôrdia . Pode ser que tenha sido 
alguém mal intencionado. Mas a 
ünica informaçâo que mandâmos 
para o püblico corn a assinatura feita 
por ele mesmo, e a saber o que fazia, 
foi feita depois de devidamente 
esclarecido e, aceitaçâo do seu 
trabalho e da sua colaboraçâo 
comorelaçôes püblicas da Santa Casa 
da Misericôrdia. Além disso, nâo 
publicâmos mais nada. 
M - Permita-me que volte um 
bocadinho atrâs e vamos falar do 
projecto em si. Quai é o custo total 
deste empreendimento? 
AC - Bern, os estudos davam que 
andariamos por um montante de 
cerca de seis milhôes de dôlares. 
M - Custo total? 
AC - Total. 
M - Quem é que vai pagar esta 
quantia? 
AC - Esta claro que o custo total é 
feito e calculado corn o custo dos 
terrenos, custo das instalaçôes, o 
custo final da obra e tudo isso esta 
devidamente programado em 
projecçôes econômicas e projecçôes a 
longo prazo. Sem düvida alguma, 
onde esta incluido o facto destas 
obras se realizarem sempre corn 
dinheiros de empréstimo, o que 
chamamos de hipotecas a longo 
prazo. 
M - Onde é que vai ficar localizado? 
AC - Como jâ certamente sabe, o 
jcontrato que tinhamos para adquirir 
O edificio da College St., onde 
funciona a igreja Lituana, ou edificio 
dos padres franciscanos Lituanos, 
esse contrato esta neste momento 
acabado. Nos nâo vamos tomar conta 
daquele edificio. Nâo por nossa culpa, 
mas porque os padres lituanos ou 
franciscanos da Lituânia, receberam 
uma pressâo de certas fontes 
maliciosas, que lhes nâo permitiram, 
por assim dizer, aceitar o nosso 
contrato. Portanto, o contrato neste 
momento acabou. 
M - Quais foram essas fontes? 
AC - Foi a Diocese de Toronto que 
exerceu pressâo sobre o grupo, para 

que nâo nos vendessem o prédio. Nâo 
fossem à frente corn o negôcio, corn a 
venda do edificio e terrenos 
adjacentes. Debaixo de pressâo, eles 
tiveram de rejeitar, ou tiveram, como 
se costuma dizer, de negar o contrato. 
M - Havia um sinal, salvo melhor 
opiniâo, de cinquenta mil dôlares nâo 
é verdade? 
AC - Mais do que isso. 
M - Esse dinheiro foi devolvido? 
AC - Esse dinheiro foi devolvido corn 
as despesas. 
M - Ainda hâ bem pouco tempo a 
Arquidiocese proibiu O Padre 
Alberto Cunha de celebrar missa 
püblicamente. Proibiu o Padre 
Alberto Cunha de anunciar as missas 
ou de levar a cabo peregrinaçôes. A 
verdade é que", o Padre Alberto 
Cunha tem celebrado missa, 
contrariando assim determinaçôes 
dos sens superiores hierârquicos. 
Porque é que tem desrespeitado as 
leis da Igreja, que um dia, por 
vocaçâo, abraçou e seguiu? 
AC - Em primeiro lugar eu gostaria 
de dizer que essa pergunta nâo 
estâ prôpriamente ligada â 
Santa Casa da 
Misericôrdia e 
portanto, o facto de 
eu dizer missa 
privadamente, nâo 
estâ ligado de 
modo algum, corn 
essa proibiçâo da 
Diocese de 
toronto. Nâo 
quero elaborar 
mais sobre o 
assunto. 
M - Mas 
Arquidiocese pode-lhe 
retirar ainda o direito de 
dizer missa 
particularmente? 
AC - Nâo! Nâo pode. 
M - O Padre Alberto Cunha 
considera-se um rebelde? 
AC - Nâo! Nâo sou rebelde. Sou até 
uma pessoa muito calma para 
aguentar certos ataques que me têm 
sido feitos, aos quais reajo de uma 
maneira muito calma procurando 
levar, como se custuma dizer, a minha 
cruz ao Calvârio. 
M - Sem pretender ser advogado de 
defesa ou acusaçâo, tenho como 
qualquer outro cidadâo, lido o que 
tem sido publicado na imprensa 
canadiana. Esta afirma que o Padre 
Alberto Cunha deve cerca de 300 mil 
dôlares ao departamento de impostos. 
Gostariamos de saber porque é que 
nâo paga ao erârio püblico, e em que 
circunstâncias é que um sacerdote se 
deixou endividar desta maneira? 
AC - Em primeiro lugar nâo queria 
falar desse assunto porque estâ na 
mâo dos meus advogados. 
Em segundo lugar, digo-lhe que nâo 
sâo de taxas que eu devo ao governo 
canadiano. 
M - De que sâo? 
AC - Os meus advogados sabem de 
que é e em dévida altura saber-se-â. 
M - Mas, a sua intençâo como 

catôlico é pagar a quem deve nâo é? 
AC - Nâo, mas eu nâo devo isso. 
M - Como catôlico? 
AC - Sim! Nâo devo isso. Mas, prefiro 
nâo falar sobre o assunto. 
M - Portanto nâo deve esta quantia? 
AC - Nâo! 
M - Bom, pelo que se vê este projecto 
poderâ estar à partida abortado. Ou, 
vai continuar? 
AC - Vai continuar e corn muita 
coragem. 
M - E se nâo tiver o apoio das 
Misericôrdias de Portugal? Ou da 
Arquidiocese? 
AC - Nâo! Nâo précisa de apoio das 
Misericôrdias de Portugal. As 
Misericôrdias de Portugal nâo dâo 
apoio nenhum a nenhuma 
Misericôrdia. 
Hâ uma falta de compreensâo do que 
seja uma Misericôrdia. As 
Misericôrdias sâo independentes. Sâo 
organizaçôes de caridade 
devidamente independentes. 
M - Que têm organizaçôes de cüpula? 

AC - Nâo! A prôpria 
organizaçào de cüpula é 

s. voluntâria. As 
^ Misericôrdias 

organizam-se em 
uniâo das 
Misericôrdias 
mas nâo têm 
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juridica. Sâo 
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grupos que 
; se juntam e 
portanto, as 

Misericôrdias 
independentes 

ou que sâo 
independentes, 

juntam-se para fins 
comuns. Mas 

juridicamente nâo estâo 
dependentes umas das outras. Nem a 
Uniao das Misericôrdias Portuguesas, 
nâo têm, por assim dizer, direitos 
sobre os diferentes membros, sobre as 
diferentes Misericôrdias. 
M - Passâmes a citar um parâgrafo da 
declaraçâo da Arquidiocese de 
Toronto e que diz: 
- Nem O Padre Alberto Cunha, nem 
qualquer outra pessoa, recebeu 
autorizaçâo da Arquidiocese de 
Toronto, como é exigido pela lei da 
Igreja, para estabelecer a Santa Casa 
da Misericôrdia em Toronto. 
AC - E errado isso. A diocese de 
Toronto, nâo tem autoridade 
nenhuma sobre a caridade. Uma 
organizaçào de caridade pede a 
aprovaçâo ao governo e nem a diocese 
nem mais ninguém, tem autoridade 
sobre qualquer associaçâo de 
caridade. 
M - Como é que um projecto desta 
envergadura vai ficar legal perante a 
sociedade? 
AC - Foi aprovado pelo governo 
canadiano. 
M - Entâo O governo canadiano é que 
vai superintender a Santa Casa da 
Misericôrdia? 

AC - Temos uma "charter". 
M - Entâo é um negôcio? 
AC - Nâo é um negôcio. E uma 
"charter" de caridade. Nâo é negôcio 
nenhum. E um negôcio de caridade. 
M - Mesmo sem os apoios quer seja de 
Portugal ou da Arquidiocese de 
Toronto? 
AC - Sim! 
M - Portanto o Padre Alberto Cunha 
contraria o que estâ escrito neste 
documente da Arquidiocese? 
AC - Isso é errado. Essa carta nem 
sequer estâ assinada... 
M - Mas é um documente timbrado. 
Ou nâo serâ? 
AC - Isso podem usar. Mas o que estâ 
ai é tudo fruto de uma campanha. 
Fruto de uma, digamos, loucura de 
pessoas que estâo interessadas em 
destruir a nossa organizaçào. 
LF - Portanto, a Casa da Misericôrdia 
de Toronto estâ de certa maneira 
ligada à Igreja. Nâo é? E, ou nâo, uma 
obra de Misericôrdia? 
AC - E uma obra de Misericôrdia, 
mas a Igreja Catôlica nâo tem o 
exclusive da Misericôrdia e da 
caridade. 
M - Mas o Padre Alberto Cunha é 
catôlico nâo é? 
AC - Sou, mas nâo intéressa. Eu posso 
trabalhar para a United Way. Posso 
ajudar qualquer obra de caridade. 
M - Mas foi-lhe proibido organizar 
quer pessoalmente, quer através de 
outrém, qualquer acte püblico 
relacionado corn a Igreja ou nâo foi? 
AC - Sim! Mas isto nâo estâ 
relacionado corn a Igreja. A obra de 
caridade nâo estâ relacionada corn a 
Igreja porque esta nâo tem o 
exclusive da caridade. Eu posso 
trabalhar corn qualquer outro grupo 
de caridade. A United Way e outras 
organizaçôes, podem organizar uma 
campanha e um lugar para exercer a 
caridade e para ajudar as pessoas em 
necessidade. 
M - Entâo porque é que o assunto tem 
levantado tanta polémica? 
AC - Tem levantado polémica pela 
maneira como a Diocese de Toronto 
foi enganada. Culpâvelmente 
enganada e trazida também para a 
arena, para esta discussâo, para esta 
tomada de posiçâo, sem se saber 
devidamente como é ou como 
trabalha uma casa da Misericôrdia. 
M - A Arquidiocese de Toronto 
considéra que as actividades do 
Padre Alberto Cunha, no que diz 
respeito à Casa da Misericôrdia, sâo 
contraditôrias corn as directivas que 
lhe foram préviamente dadas pela 
Arquidiocese. 
Ou nâo serâ? 
AC- As directivas nâo dizem respeito 
a isso. E nâo gostaria de estar a 
aprofundar mais sobre esse assunto. 
M - Uma ültima questâo sobre este 
assunto para passarmos a outro. A 
Arquidiocese nâo encoraja as pessoas 
a apoiarem este empreendimento 
sobre a chefia do Padre Alberto 
Cunha. E, ou nâo é assim? 

Continua na pagina 25 
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AC- O empreendimento nâo esta sob 
a minha chefia. Eu nem sequer 
pertenço à direcçâo. Eu sou o 
membro fundador. Fui o animador e 
por assim dizer, o iniciador da ideia 
mas eu nem sequer pertenço à 
direcçâo. E continuo a ser um 
membro fundador. Um irmâo 
fundador. 
M - O Padre Alberto Cunha nâo se 
sente magoado por ter saido da Igreja 
de Santa Cruz? 
AC - Quanto a isso gostaria de nâo 
responder. 
M - Todo o ser humano tem um 
hobby. O Padre Alberto Cunha 
concerteza que também tem. Poderâ 
saber-se quai é? 
AC - O meu hobby? Sâo muitos. 
M - Por exemplo? 
AC - Estudar os animais. 
M - Costa de escrever? 
AC - Também escrevo. 
M - O que é que hâ de verdade ser o 
Padre Alberto Cunha o proprietârio 
do jornal Familia Portuguesa? 
AC - A verdade nâo é nenhuma. Eu 
fui fundador do jornal. Sou 
colaborador do jornal e desde a 
primeira hora, o jornal ficou entregue 
a uma corporaçâo da quai nem faço 
parte. 
M - Portanto nâo é proprietârio? 
AC - Nâo! 
M - Poderâ saber-se quem é o 
proprietârio? 
AC - E ver no registo das companhias 
do governo do Ontario. Là esta o 
nome do proprietârio. 
M - Estamos em crer que o Padre 
Alberto Cunha esta satisfeito corn 
tudo o que fez até agora mas uma 
questâo invade-nos a memôria, e esta 
relaciona-se corn a sua grande 
necessidade de correr tanto e que tem 
gerado, por vezes, tanta confusâo. O 
que é que o Padre Alberto Cunha 
procura ao fim e ao cabo? 
AC - Nâo, eu apenas procuro cumprir 
a minha missâo. Portanto, a minha 
missâo é de fazer bem ao proximo . 
Fazer bem â comunidade. Procurar 
projectos que sirvam, por assim dizer, 
de caminho para satisfazer as 
necessidades da nossa comunidade. 
M - E uma das necessidades da nossa 
comunidade é este projecto? 
AC - Sem dùvida alguma. E olhar 
pelas pessoas corn especiais carências. 
Pessoas idosas, crianças, jovens e 
familias. Promoçâo da caridade em 
gérai. A solidariedade Cristâ. 
M - Jâ que o primeiro projecto foi 
abortado, e anteriormente concordou 
comigo, onde é que vai arrancar corn 
o proximo? 
AC - Neste momento hâ vârios 
lugares. Hâ vârias alternativas. 
Nunca faltam. 
M - Por exemplo? 
AC - Neste momento nâo lhes posso 
dizer mais nada porque nâo é um 
assunto que eu, como nâo pertenço â 
direcçâo, tenha capacidade de 
indicar. 
M -A luz da palavra de Deus, de quem 

é seguidor, porque é que um homem 
da Igreja tem sido alvo de tanta 
polémica? 
AC - Bem. Hâ alguém por detrâs disso 
tudo.Alguém que decidiu fazer essa 
campanha. 
M - Alguém quem? 
AC - Pessoas aqui da comunidade. 
M - Cite-me os nomes? 
AC - Neste momento nâo lhe cito e 
gostaria que nâo insistisse porque hâ 
um assunto no Tribunal relacionado 
corn essas pessoas que em dévida 
altura vai acontecer a sentença. 
M - Apesar de haver um situaçâo 
litigiosa, nâo lhe impede de dizer 
quem é que lhe tem andado a fazer a 
vida negra. Nâo é? 
AC - Nâo. Neste momento nâo me 
compete nem quero. Tenho de 
esperar para, na dévida altura, poder 
dizer corn toda a certeza os factos que 
aconteceram e a campanha que foi 
promovida. A malicia que estâ por 
detrâs dessas campanhas e a 
colaboraçâo e conspiraçâo que foi 
promovida. 
M - O Padre Alberto Cunha disse hâ 
momentos que existem vârios locais 
para o projecto. Tratando-se, de um 
assunto pùblico, um assunto de 
interesse gérai, nâo acha ser 
importante as pessoas saberem? 
AC - Nâo. Nâo lhe posso dizer neste 
momento. Hâ vârios, mas nâo posso 
indicar que é ali ou acolâ porque iria, 
por assim dizer, levâ-los à dùvida pelo 
que, na dévida altura, quando estiver 
devidamente marcado o local, toda a 
pessoa que gosta de ajudar e que pode 
dar o seu contributo vai saber e serâ 
devidamente explicado como tem 
sido até agora. 
M - Jâ alguma vez o Padre Alberto 
Cunha pensou em acabar, de uma vez 
por todas, corn qualquer espécie de 
motivos que causam um certo mal 
estar numa comunidade 
maioritariamente cristâ? 
AC - Nâo compreendo a sua 
pergunta!?? 
M - (Repetimos ...). 
AC - Nâo! Eu nâo tenho causado 
motivos para que alguém possa 
considerar como mal estar ou uma 
situaçâo de mal estar. Procuro apenas 
fazer bem e se alguém se queixa que 
eu lhe fiz mal que se apresente. Paie 
comigo e que me diga em que é que 
eu fiz mal. 
M - Entâo porque é que os jornais 
dizem precisamente o contrârio? 
AC - Os jornais escrevem o que lhe 
pôem e as pessoas que escrevem nos 
jornais sâo pessoas por assim dizer 
maliciosas. Esta é a classificaçâo que 
eu posso dar. 
M - Quais foram as razôes que 
levaram a Arquidiocese a proibir-lhe 
de celebrar publicamente missa? 
AC - Olhe, eu gostaria também de 
saber. 
M - Nâo sabe? 
AC - Nâo! 
M - Estâ a mover alguma acçâo contra 
a Arquidiocese para saber essas 
razôes? 
AC - Nao posso responder neste 

momento. 
M - Mas tem interesse em saber? 
AC - Eu,., um dia saberei. Mas neste 
momento nâo sei. Nâo sei. 
M - Mas interessa-lhe? 
AC - Interessa-me. Espero 
M - Nâo foi por queixas?Nâo foi por 
artigos de jornal? 
AC - Nâo sei. Estou-lhe a dizer que 
nâo sei. Neste momento nâo sei. 
M - Estamos a terminar, gostaria que 
aproveitasse esta oportunidade para 
responder a alguma questâo que nâo 
tivessemos formulado. 
AC - Nâo. 
M - Algo que ache nâo ter ficado 
claro? 
AC - Cobriu uma gama de perguntas 
que sâo fruto, talvez, da mâ 
informaçâo que tem recebido e que, 
tem sido proclamada a meu respeito. 
A resposta que eu posso dar é esta: 
- Se no futuro eu também conseguir 
outras respostas a perguntas que eu 
tenho e a que nunca consegui uma 
resposta satisfatôria, entâo noutra 
entrevista também as poderei dar. 
M - Contamos corn o seu apoio para 
quando estiver pronto para divulgar 
tudo aquilo a que se negou durante 
esta entrevista, aliâs um direito que 
lhe assiste ou seja, nâo divulgar aquilo 
que nâo quer. Ficamos desta forma à 
espera do vosso contacto, ao mesmo 
tempo que agradecemos a gentileza 
de ter vindo aos estüdios de CIRV 
FM 88.9 e conte sempre corn o espaço 
também de Festival Português e 
Jornal Milénio. Muito Obrigado. Foi 

um prazer. 
AC - Estâ bem. Muito Obrigado. 

POST SCRIPTUM ; 

- CIRV FM 88.9 contactou a Dra. 
Susane Scursone, relaçôes püblicas da 
Arquidiocese de Toronto, que nos 
garantiu sobre a autenticidade e 
conteüdo da carta que foi referida 
vârias vezes durante esta entrevista . 

Luis Fernandes 
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Estâdio é garantia mas 
hipoteca é "inverosimil" 

O présidente do Benfica, Joâo Vale e 
Azevedo, admitiu terça-feira, depois de 
O ter negado, que o Estâdio da Luz foi 
dado como garantia no negôcio da 
venda da Urbanizaçâo Sul, mas 
considéra inverosimil o cenârio da 
execuçào da hipoteca. O lider 
"encarnado" explicou que a primeira 
garantia é um aval pessoal de 4,5 
milhôes de contos e séria preciso um 
"cataclismo" para que avançasse a 
execuçào da hipoteca sobre os terrenos 
em que esta inserido o Estâdio da Luz. Em 
conferência de imprensa, Vale e Azevedo quis 
desdramatizar a situaçâo e veio refutar as 
informaçôes que dizem que elementos da direcçâo 
e dos ôrgâos sociais do clube nâo tinham 
conhecimento do negôcio. "Tendo o clube 
contratado advogados para tratar do contrato, o 
clube confia nesses advogados. Hâ um interlocutor 
no clube, que sou eu, e é natural que falassem 
comigo. Mas informel sempre os outros membros 
da direcçâo e os ôrgâos sociais. O negôcio foi feito 
dentro da mais estrita legalidade e correcçâo", 
afirmou o dirigente. Ladeado pelos présidentes da 
mesa da assembleia gérai. Roman Navarro, e do 
conselho fiscal, Cândido Gouveia, Vale e Azevedo 
afirma que todos os promotores imobiliârios 
consultados garantiram que se trata de "um 
excelente negôcio para o Benfica". Vale e Azevedo 
indicou que ainda nâo leu o "dossier" elaborado e 
enviado à direcçâo pelos "notâveis" mais criticos, 
que contestam o negôcio e passou ao contra-ataque, 
dizendo que "estes senhores - que sâo sempre os 
mesmos - sô aparecem quando o Benfica perde ou 
tem um resultado desfavorâvel", como foi o caso 
dos dois ùltimos jogos para o nacional de futebol: 
derrota corn o Boavista e empâte em Leiria. "Nas 
ültimas semanas, em especial, apôs a derrota 
perante o Boavista, assistimos ao regresso dos 
autochamados 'notâveis' e dos autoproclamados 
'dissidentes' do clube. (...) Dizem as maiores 
barbaridades, insultam tudo e todos como mesmo 
despudor com que dizem que estâo ali para ajudar 
e criar estabilidade ao clube e em especial à équipa 
de futebol", declarou. Vale e Azevedo lembrou que 
muitos deles foram dirigentes do clube e que, 
certamente, deram o seu maior esforço, mas nem 
por isso o clube saiu beneficiado, continuando a 
acumular dividas, e agora "mais nâo fazem do que 

criar mais dificuldades ao clube e 
prejuizos que muito o penalizam". 
Face a isto, a direcçâo do clube 
decidiu "apresentar queixas-crime e 
acçôes de responsabilidade civil 
contra todos aqueles que puseram 
em causa o Sport Lisboa e Benfica e 
a honorabilidade dos seus dirigentes, 
sôcios ou simpatizantes". "Esta 
direcçâo estâ a pagar dividas 
contraidas ao longo de anos e anos. 
(...) A situaçâo contributiva estâ 

totalmente regularizada, quer em termos de 
segurança social, quer de fisco. Quando eles câ 
estiveram, o que é que fizeram? Na altura ainda 
nâo existiam a Urbanizaçâo Sul e a Norte?", 
acrescentou. Considerando que a saüde financeira 
do clube ainda nâo é a mais desejâvel. Vale e 
Azevedo diz que, nos ùltimos meses, a actual 
direcçâo estabilizou o clube e reduziu o passivo em 
5,575 milhôes de contos, em grande parte devido â 
venda da Urbanizaçâo Sul. "Temos todos os 
salârios em dia. Nâo hâ uma das mais de 500 
pessoas que trabalham no Benfica que possa dizer 
que tem salârios em atraso", garantiu. Vale e 
Azevedo revelou que apoiou financeiramente o 
clube em cerca de 2,6 milhôes de contos para 
resolver problemas urgentes de tesouraria e que o 
clube jâ amortizou parte deste valor, sendo, neste 
momento, o saldo a favor do présidente de 517.663 
contos, sem terem sido cobrados juros. Outro 
cenârio que tem pairado sobre a Luz é o das 
eleiçôes antecipadas, especialmente desde que o 
"vice" Antônio Sala ameaçou demitir-se caso o 
treinador Grame Souness nâo saisse no final da 
época, mas Vale e Azevedo diz que "os ôrgâos 
sociais vâo cumprir o mandata até final, custe o que 
custar". Sobre a continuidade de Souness, o 
dirigente foi mais evasivo, afirmando que "todos os 
treinadores sâo escravos dos resultados", mas 
qualquer um nécessita de estabilidade para 
trabalhar, escusando-se a fazer comentârios quando 
questionado se o técnico escocês estava a cumprir 
os objectives do contrato. Além disso. Vale e 
Azevedo, desmentiu quaisquer contactes corn 
treinadores corn vista à substituiçâo do escocês, 
apesar de José Mourinho, actual treinador adjunto 
do Barcelona, ter garantido aojornal "OJogo" que 
foi convidado pelo Benfica na terça-feira passada, 
mas recusou a oferta. 

Prohaska demite-se. 
Baric e Osim sâo hipôteses 

o seleccionador austriaco de futebol, Herbert 
Prohaska, demitiu-se segunda-feira do cargo, 
falando-se Jâ dos nomes de Otto Baric e de Ivica 
Osim para o substituir, na sequêneia da goleada (9- 
0) sofrida em Espanha. Prohaska, 43 anos, 
anunciou a sua demissâo logo apôs uma reuniâo 
corn o présidente da Federaçâo Austriaca de 
Futebol, Beppo Mauhart, tendo assumido o cargo 
em 08 de Janeiro de 1993, onde rendeu Ernst 
Happel, e classificado a Austria para o mundial de 
França de 1998. Entretanto, perfilham-se jâ os 
eventuais sucessores ao posto de Prohaska, corn os 
nomes de Otto Baric, ex-treinador do Rapid Viena, 

Austria Salzburgo e LASK, e de Ivica Osim, 
actualmente à frente do Sturm Graz, a surgirem 
como principais candidatos. Baric, sem trabalho 
desde que deixou o LASK, jâ ambiciona o posto hâ 
algum tempo, o que culminaria a sua carreira 
desportiva, mas nâo é um dos preferidos do 
présidente Mauhart. 

Por seu turno, Osim, antigo treinador da selecçâo 
jugoslava, poderia aceitar uma oferta de Mauhart, 
embora o présidente do Sturm Graz, Hannes 
Kartnig, jâ tenha assegurado que nâo o deixarâ 
partir, nem que "tenha de o amarrar". 

Resultados 
e (lassilicaeâo 

o 
Jogos de quarta-feira 

New Jersey - Anaheim 
Florida - NY Islanders 
Detroit - Los Angeles 

Chicago - Buffalo 
Vancouver - Toronto 
Dallas - Tampa Bay 
San Jose - Colorado 

Jogos de quinta-feira 

Montreal - Boston 
Ottawa - Pittsburgh 

Washington - Florida 
St. Louis - Tampa Bay 

Nashville - Philadelphia 
Calgary - Phoenix 

Edmonton - Toronto 

Jogos para hoje 

NY Rangers - Anaheim 
Detroit - Chicago 

Vancouver - San José 

Conferencia Oriental - 
Divisâo Nordeste (quarta-feira) 

Equipa J V D 

Ottawa 73 42 21 
Toronto 73 39 28 
Buffalo 72 33 24 
Boston 73 32 28 
Montreal 73 29 34 

E GM GS PTS 

10 217 157 94 
6 231 211 84 
15 187 159 81 
13 190 166 77 
10 168 186 68 

Conferencia Ocidental - 
Divisâo Noroeste (quarta-feira) 

Equipa J V D 

Colorado 74 3 8 26 
Calgary 74 28 34 
Edmonton 74 2 8 35 
Vancouver 74 22 41 

E GM GS PTS 

10 215 186 86 
12 194 207 68 
11 205 205 67 
11 176 226 55 

Oon.cx*e-te jSLçôx-ets 
“Concrete Specialist 

Concrete Work 
• Basement & Garage Floors 

Exposed Aggregate 
• Interlocking 

• Flagstone 
• Ceramics 

Desejos de 
uma 
Pàscoa 
Feliz para 
todos. 

Free Estimates Call 
Antonio Amaral 
i«»i 842-3020 

Brasil 
'•”•338-5437 
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Campeonato Nacional de 

Futebol da I Divisâo 

Classifîcaçâo 

L ae 

EQUIPAS J V E D M S P 

I FC PORTO 26 18 5 3 61 23 59 
2B0AVISTA 26 16 8 2 43 20 56 
3 BENFICA 26 16 5 5 53 20 53 
4 SPORTING 26 14 9 3 48 21 51 
5UNIAOLEIRIA 26 10 8 8 26 21 38 
6AMADORA 26 9 9 8 28 31 36 
7SETUBAL 26 9 8 9 27 30 35 
8GUIMARAES 26 9 7 10 40 34 34 
9SALGUEIROS 26 6 13 7 35 38 31 
lOMARITIMO 26 7 8 11 32 35 29 
II BRAGA 26 6 10 10 30 44 28 
12 RIO AVE 26 6 10 10 21 35 28 
13 FARENSE 26 7 7 12 24 40 28 
14BEIRA-MAR 26 5 12 9 25 35 27 
15CAMP0MAI0R 26 7 6 13 29 39 27 
16ALVERCA 26 5 10 11 21 37 25 
17 CHAVES 26 5 8 13 33 50 23 
18 ACADEMICA 26 4 7 15 26 49 19 

Resultados da 26^ Jornada 

Boavista - Setübal 1-1 
Maritimo - Sporting 1-3 
Salgueiros - FC Porto 1-3 
Beira Mar - Rio Ave 1-2 

Farense - Estrela Amadora 1-1 
Guimarâes - Académica 1-1 

Braga - Campomaiorense 0-2 
Alverca - Chaves 3-1 

Uniâo Leiria - Benfica 1-1 

Jogos da 27® Jornada 

Prôxima jornada (03 Abr): 
Campomaiorense - Beira Mar 

Rio Ave - Farense 
Estrela Amadora - Maritimo 

Sporting - Guimarâes 
Académica - Alverca 

Chaves - Boavista 
Setübal - Uniâo Leiria 
Benfica - Salgueiros 

FC Porto - Braga 

Melhores marcadores 

- 29 golos: 
Mario JARDEL - FC Porto 
- 19 golos: 
NUNO Ribeiro "GOMES" - Benfica 
-13 golos: 
Ion TIMOFTE - Boavista 
Elpidio SILVA - Braga 
-11 golos: 
AYEW Kwane - Boavista 
- 10 golos: 
Alexander Bunbury "ALEX" - Maritimo 

O boavisteiro Jorge Coûta disputa a 

bola corn o gilista Wilson (D), 

durante ojogo em atraso, da Taça 

de Portugal, Boavista vs GU Vicente, 

disputado no Estâdio do Bessa, no 

Porto. 

Luta pela pose de bola entre Sâ 

Pinto e Alexei Stoukas, durante o 

jogo Portugal vs Azerbeijào, 

jogado em Guimarâes e que 

Portugal venceu par 7-0. 

Pose do jogo de futebol de apuramento 

para o Campeonato da Europa e Jogos 

Olimpicos, do Grupo 7, em Esperanças, 

entre Portugal vs Azerbeijào, disputado 

no Estâdio Avelino Ferreira Torres, em 

Marco de Canaveses. 

Secretàrio é desarmado pelo 

jogador azéri, Abushez Rasin, 

durante o jogo de qualificaçâo 

para o europeu de 2000 - Portugal 

vs Azerbeijào, jogado em 

Guimarâes e que Portugal venceu 

por 7-0. 

O leiriense, Bakero tenta passar 

entre dois defesas do Beira Mar, no 

jogo de desempate da Taça de 

Portugal, disputado em Leiria. 

Euro'2000 - Victor Piturca 
equaciona eventual demissâo 

o seleccionador romeno de 
futebol, Victor Piturca, manifestou 
a sua disponibilidade para 
apresentar a demissâo do cargo 
quando regressar de Baku, logo 
apôs o encontro corn o Azerbeijào, 
do grupo sete de apuramento para 
o Europeu'2000. Piturca referiu, 
em declaraçôes prestadas na noite 
de domingo, pouco antes da équipa rumar a Baku, 
que falarâ corn o présidente da Federaçâo Romena 
de Futebol, Mircea Sandu, e que esta disposto a 
renunciar "a bem da équipa". O técnico adiantou 
ainda que se retirarâ caso o ex-treinador dos 
italianos do Inter Milâo Mircea Lucescu desejasse 
assumir o cargo. Piturca foi apupado pelos adeptos 
da équipa nacional romena, que exigiram a sua 
demissâo, apôs esta ter empatado (0-0) sâbado em 
Bucareste corn a Eslovâquia, em encontro a contar 
igualmente para o grupo sete de apuramento para 
o europeu. "A demissâo, a demissâo", "Até â vista 

Piturca" e "Vê que équipa fizeste" 
foram alguns dos "slogans" 
gritados pelos cerca de 20.000 
espectadores présentes no 
Estâdio Lia Manoliu, 
descontentes corn a tâctica do 
técnico, tendo ainda chamado 
varias vezes o nome de Mircea 
Lucescu. "Nâo penso nisso", 

afirmou, por seu turno, Lucescu, poucos instantes 
depois de ter chegado a Bucareste, técnico que 
afirmou que os riscos de assumir a équipa romena 
sâo demasiado altos por "todos querem resultados 
imediatos e por isso as pressées sobre o treinador 
sâo énormes". 
Também para estes dias é aguardada a chegada do 
antigo técnico da selecçâo romena Anghel 
lordanescu, que decidiu abandonar o comando da 
selecçâo grega, apôs a derrota caseira corn a 
Noruega (0-2), também a contar para a qualificaçâo 
para o Europeu. 

Futebol/Taça 
d€ Poriudal: 

Programa dos quartos de final da 
Taça de Portugal em futebol: 

- 11 de Abril 
Torreense (II B) - Vitôria de Setübal (I) 
Maritimo (I) - Campomaiorense (I) 
Maia (H)/Moreirense (H) - Beira-Mar (I) 
Esposende (H) - Boavista (I) 
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Corta-mato: 
Bronze dà cor à felicidade lusa 

O seleccionador nacional, Bernardo Manuel, 
transbordava de felicidade depois de Portugal ter 
conquistado très medalhas de bronze no mundial 
de corta-mato, que decorreu no passado domingo 
em Belfast, uma das quais pertença de Paulo 
Guerra. 
Uma presença de "grandes prestigio" foi como 
Bernardo Manuel classificou a prestaçâo lusa nos 
27/os mundiais de corta-mato, onde Portugal 
conseguiu a sua melhor prestaçâo de sempre, corn 
uma medalha de bronze no corta-mato longo 

feminino, outra no 
masculino e uma 
individual de Paulo 
Guerra. A prestaçâo dos 
juniores, Inès Monteiro, 
que sâbado foi 13/a e 
domingo de Filipe Pedro 
que foi 31/o, ambos os 
segundos melhores 
europeus nas respectivas 
provas, foi também 
motivo de orgulho para o 
técnico nacional. 
"Esta foi a melhor 

A atleta portuguesa, presença portuguesa de 
Helena Sampaio, todos os tempos em 

classificou-se em oitavo mundiais, a melhor 
lugar no Cross Longo de performance do atletismo 

Seniores Femininos. nacional em termos de 

corta-mato, facto que dignifica muito o nosso pais 
além fronteiras", sublinhou. Individualmente, 
como é ôbvio, o destaque foi dado à medalha de 
bronze de Paulo Guerra, que conseguiu 
"intrometer-se" entre os africanos e constituir a 
excepçâo â regra imposta nos ûltimos mundiais. 
Fazendo uma avaliaçâo individual aos elementos 
da équipa masculina, Bernardo Manuel 
considerou que "Paulo Guerra esteve brilhante e 
deu um grande contributo para o resultado 
colectivo. 
O Domingos foi décimo classificado, estando 
igual a ele prôprio, Eduardo Henriques correu ao 
seu melhor nivel e Alberto Maravilha fechou a 
équipa, depois de ter sido tomada a 
decisâo de o incluir no longo". 
Sobre a escolha de Alberto 
Maravilha na prova longa, devido à 
lesâo de José Regalo, que gerou 
alguma polémica, nomeadamente 
corn o também responsâvel técnico 
Joâo Campos, que preferia a entrada 
de Vitor Almeida, Bernardo Manuel 
considerou a escolha "muito dificil e 
solitâria", mas reafirmou a sua 
posiçâo. 
"Eu sou o seleccionador nacional e a 
responsabilidade da ultima decisâo 
cabe sempre a mim, quer sobre o Paulo Guerra, 
sucesso quer sobre os insucessos", afir- cortando a meta. 

A équipa portuguesa de seniores 

festeja, momentos antes de receber 
a medalha de bronze, por équipas. 

mou. As 
medalhas 
bronze 
conquistadas em 
Belfast colocam 
agora a fasquia 
muito alta para o 
prôximo mundial, a realizar no ano 2000 em 
Portugal, e Bernardo Manuel admitiu ser "muito 
dificil igualar o feito e é preciso ter consciência 
disso", até porque o circuito de Vilamoura é mais 
râpido e piano. 

Em femininos, as coisas poderâo ser um pouco 
diferentes e talvez mais fâceis, devido à 
presença de Fernanda Ribeiro e Caria 
Sacramento (que jâ se encontra a fazer a 
transiçâo para correr distâncias mais 
longas), entre outras que têm 
capacidade para sonhar ainda mais alto 
e subir um degrau no pôdio. 

O facto de o mundial ser realizado em 
Portugal e comemorar a entrada no 
novo milénio é um estimulo acrescido 
para os atletas que jâ demonstraram 
vontade em competir e dar espectâculo 
a 18 e 19 de Março, onde se espera sol e 
calor em contraposiçâo corn o frio, 

vento e chuva de Belfast. 
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55^ por minuto para Portugal. 
Continente, Açores e Madeira 


