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0 "Portuguese Youth Camp" 
caminha para a realidade 

Os receios de que o "Portuguese Youth Camp", apos tanta espera e 
duvidas, nâo viesse a ter um fim desejado, dissiparam-se. 

Os actuals responsaveis da iniciativa 
garantiram a O Milénio que, dentro de dias, o 

"Campo de Férias dos Jovens Portugueses" sera uma realidade. 

O tempo passa, a memoria dos homens (e 
das mulheres!) é curta mas, hâ sempre 
quern lembre o passado e as promessas 
feitas, particularmente quando milhares de 
portuguess deram o seu contributo 
monetàrio para uma determinada 
iniciativa. No caso presente, o tao 
propagandeado e litil "Portuguese Youth 
Camp", que jâ tanta tinta fez correr e tantos 
juizos precipitados provocou. E quantas 
zangas e traumas causou? 
Fomos ao encontro dos responsaveis do 
"famoso e .misterioso Campo de Férias". 
Sâo eles. Manuel Carvalho- Présidente, 
acompanhado dos Directores, Gino 

Ferreira, Daniel Ribeiro, Hélio Rodrigues, 
Jorge Seixas, Joel Danaia e Maria José 
Martins. 
Com um sorriso aberto e meio-gozâo. 
Manuel Carvalho, recebeu-nos, dizendo: 
-Apanhâste-me no momento prôprio... 
Cheguei tarde ao escritôrio porque fui corn 
o Gino Ferreira fazer uma oferta num 
terreno para o "Campo de Férias", como 
vês, vieste na hora "H". 
O atraso deveu-se ao ter de mudar de roupa 
uma vez que, contou-nos, visitar campos 
neste tempo, obriga a roupas prôprias para 

Continua na pagina 2 

"Grupo de Teatro da Casa 
do Povo da Ribeirinha" 

um punhado de amadores 
corn talento e amor ao teatro 

Eduarda Reis, técnica de teatro da Direcçâo 

Regional dos Assuntos Culturais dos Açores 

Eduarda Reis é uma profissional de teatro. Esteve 
recentemente entre nos acompanhando o grupo 
de teatro da Ribeirinha da ilha Terceira. 
E funcionâria da Direcçâo Regional dos Assuntos 
Culturais e exerce a profissâo de técnica de teatro. 
Recentemente, foi convidada pelo grupo de teatro 
da Ribeirinha para ensaiar uma peça e 
demonstrou, estar muita satisfeita por encabeçar 
uma série de artistas amadores mas que se portam 

como profissionais. 
Numa tentativa de saber-se como tinha surgido a 
ideia de vir até ao Canada, Eduarda Reis garante 
que houve algum esforço de imigrantes e de 
algumas instituiçôes. Nâo escondeu, no entanto, a 
importância da iniciativa e a grande vontade de 
todos os elementos deste grupo cénico, em visitar 
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Cada vez me sinto mais pequeno neste 
monstruoso mundo. 
A Jugoslavia esta a sofrer as consequências de 
uma condiçâo por si prôpria (problemas 
ascentrais) criada e, ainda, por terceiros, neste 
ultimo caso, pelos EUA e seus companheiros da 
NATO. 
Kosovo, de maioria Albanesa -aqui é que esta o 
busilis da questâo-, parte intégrante da naçào 
Jugoslava, quer a independência ou, quem sabe, 
talvez a autonomia prâtica, mas a Jugoslavia, 
pais soberano, nâo Iho consente. Tudo bem, ou, 
dependente da tendência, tudo mal. Cada um 
que escolha a seu modo. 
A grande verdade é que sô "eles" -povo da 
Jugoslavia e do Kosovo- é que têm o direito de 
"jogar o jogo" na mesma mesa de pano verde, jâ 
manchado de vermelho, sem a interferência de 
quem quer que seja. Um ârbitro ainda aceito 
pois, todos os jogos têm regras, e os ârbitros 

fazem falta. É um mal necessârio! 
Agora, pura e simplesmente, atacar e destruir, 
sob a capa da bondade em defesa dos oprimidos, 
nâo. Isto porque as culpas estào bem divididas e 
bem visiveis. Hâ quantos anos existem 
problemas "religiosos" no reino inglês? Os USA e 
a NATO jâ interferiram? 
Claro, os interesses sâo outros... 
Nâo consigo entender a razâo da rapidez corn 
que as Forças Aliadas se deslocaram e atacaram 
os pontos estratégicos da Jugoslavia, incluindo o 
Kosovo, sem uma atempada reuniâo de estudo 
entre todos e de uma exposiçâo pùblica de razôes 
sérias e profundas para a interferência num pais 
sobejano. Sera que tudo isto jâ gravita, também, 
à volta dos medos dos EUA e Canadâ sobre o 
EURO e a Uniâo Europeia? Se assim for, porque 
razâo os EUROPEUS cairam nisto? 
Porque razâo americanos e canadianos enviam 
tropas e armamento para destruir e, por outro 

Operaçào de carga do Hercules C-730 da Força Ae'rea 

Portuguesa, corn ajuda humanitâria 

portuguesa para os refugiados do Kosovo 

lado, enviam milhôes de dolares para ajuda aos 
desalojados? Nâo sâo gastos a mais para apenas 
ajudar as minorias oprimidas? Isto a acreditar no 
que "eles" dizem... 
Cada vez sei menos, cada vez me sinto mais 
pequeno. 

JMC 

Continuaçào da pâgina 1 

O "Portuguese Youth Camp" caminha para a realidade 
o campo e nâo de escritôrio. 
-Como vâo as coisas?-Quisemos saber. 
-Vâo bem, embora corn um trabalhâo dos 
demônios. Os meses de Inverno nâo ajudam a 
procurar e a fazer ofertas em terrenos... Tem sido 
uma canseira, mas estamos chegando ao fim. 
-Vejo que neste grupo de trabalho, nâo estâo os 
mais antigos, como por exemplo, o Martinho Silva, 
a Teresa Rodrigues... 
-Claro, depois das ultimas eleiçôes, eles pararam. 
Mas estou certo que, se lhes pedir, voltam para 
apoiar a iniciativa. Pelo menos o Martinho, pois "o 
filho é dele"... 
-Que dinheiro hâ no Banco? 
-Quando entramos, havia cerca 
de 176 mil dolares e, agora, corn 
o acumular de juros, 182 mil 
dolares. O dinheiro estâ no CIBC. 
-As despesas inerentes ao curso 
dos acontecimentos sai da 
conta ou dos vossos bolsos? 
-O Gino custuma dizer: Corn o meu 
dinheiro posso brincar mas corn o dos 
outros, nem pensar nisso! Assim, desde que 
tomamos conta do "barco" todas as despesas corn 
cartas , selos, carros e gasolina, saiem do nosso 
bolso. O Gino Ferreira, tem sido um mârtir... 
-Entâo, e os outros? 
Manuel Carvalho, riu. Depois, mudando de 
assunto, disse; 
-Jâ andamos por vârios lados e temos visto bons 
terrenos. Mas, uns sâo caros, outros, fizemos 
ofertas que nâo foram aceites, outros ainda. 

dependiam dos vârios Ministérios do Ontario, 
como da Agricultura, do Desenvolvimento, do 
Ambiente, etc... Isto nâo é tâo fâcil como possa 
parecer. Nâo estou a desculpar-me, 
acredita. 
-Fala-me entâo da oferta de hoje... 
-Hoje, finalizamos uma oferta num 
terreno que jâ estâ preparado para 
aquilo que queremos. Segundo o Viana, 
sô o sistema electrico que tem nâo o fariamos 
corn menos de 75 mil dolares. Tem todas as 
condiçôes para o "Campo de Férias" que 
pretendemos e as despesas a efectuar, se tivermos a 
sorte de o adquirir, sâo minimas... 
-O que falta para que o terreno e respectivas 
instalaçôes sejam vossas? 
-Falta que o italiano aceite a nossa proposta! Mas, 

estou convencido que, mesmo que o italiano 
nâo aceite, a nossa "malta" vai reconsiderar e 
chegar até onde o italiano quer... E que aquele 

terreno parece que foi desenhado para nos! 
-Onde fica situado? 

Depois de hesitar um pouco. Manuel 
Carvalho, sorriu e disse: 
-Ali perto de Orangeville... E sô subir a 
estrada 10, muito fâcil e acessivel. 

-Portante, jâ temos "Campo de 
Férias", segundo entende? 

■Corn os cuidados e as réservas 
que o assunto me merece, também 

julgo que sim. 
-Os doadores de donatives para o "Portuguese 
Youth Camp" jâ podem dormir mais descansados... 

-Podem, podem!-Interrompeu Manuel 
Carvalho, com satisfaçâo no olhar.- Até 
eu vou passar a dormir melhor! 
Conversâmes mais um pouco acerca dos 
muitos problemas que surgiram e que 

prejudicou pessoas e processes 
mas, tal como prometemos, nâo 

passou de diâlogo de amigos. 
O mais importante estâ a ser 
conseguido. 

-E verdade, julgo que jâ na 
prôxima semana vamos dar resposta total às muitas 
perguntas que andam pelo ar... Este Verâo, vamos 
ter "Campo de Férias", acredita! 

Deixamos o Manuel Carvalho no seu escritôrio, 
embalado em mil sonhos de Verâo... 
Saimos, convencidos que o "Portuguese Youth 
Camp", é jâ uma realidade. Ainda bem. 
Jâ chega de "suspense", bocas e atrasos. 

JMC 
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Comprc allies do Verâo 
poisospreços 

(416) 345-9900 sâo mais econômicos! 

Apenas Chrysler Neon de 2000 Assentos em tecido, 
motor 2,0 I, 

ar condicionado, 
volante môvel, 

espelhos laterals, e 
muito mais. 

* Mais transporte (855) Voyager, Netxi de 20Ü0 (675), custos administratives e impostos. 
Lease "Q>ld Key" de 36 meses ap6s aprovaçâo de crédite, mais transporte, prestaçâo do primeiro mes, custos 
administratives e impostos. Depirsitode segurança pixierâ ser nccessàrio. 240,0(X)km/ano, 12 centimes/km em excesso. 

Contacte 
a équipa de représentantes 

portuguesa da 
Downtown Chrysler, 

1030 King St., W. 
na esquina com a Shaw Celinu Santos Vasco Rodrigues Antonio Martinho 

Neons usados em estado impecâvel 

ar condicionado e QQT 

quilometragem ^J.U/yyD 
baixa! ^mais impostos 

Uma famüia feliz. Ana Cristina com o marido Francisco Âvila e, 
sentados, Natâlia da Conceiçào e Joâo Domingos da Silva. 

V6 31, automâtico, ar condicionado, 7 lugares, janelas, portas e espelhos 
eléctricos, radio AM/FM, portas laterais de ambos os lados, e muito mais. 

Pequenas histôrîas 
de GENTE grande 

Como O Canada é pequeno! 
[maginem que, na minha râpida 
viagem a Winnipeg, encontre! um 
"velho" amigo de Galt-Cambridge 
que vive em ...Calgary! 
E verdade, encontrei-me de caras, em 
casa do Mario Pontes, corn o Joâo 
Domingos da Silva, grande 
entusiâsta das coisas comunitàrias e 
que, durante anos a fio, foi secretârio 
e présidente do Oriental Sport Club, 
de Galt-Cambridge. E continua a dar 
corpo-e-alma às iniciativas 
comunitàrias por onde anda... 
Mas jâ là vamos. 
Recuando no tempo, façamos a 
apresentaçâo: O Joâo Domingos da 
Silva, nasceu na Lagoa, em Sâo 
Miguel, e casou na Ilha Terceira corn 
Natâlia da Conceiçào. Do feliz enlace 
nasceu a Ana Cristina da Silva, hoje, 
professora primâria em Calgary, e 
casada corn Francisco Avila. 
O Joâo Domingos da Silva, chegou 
ao Canada em 10 de Junho de 1972. 
Viveu em Toronto e, depois, em Galt. 

Em Galt-Cambridge, foi um activo 
membro do Oriental de Galt, seu 
Secretârio e, depois. Présidente. Foi 
nesta época da sua vida que o 
conhecemos. Claro, por causa do 
Oriental e pela paixâo pelo futebol. 
Bons velhos tempos! 
Em Calgary, onde reside desde 1979, 
é proprietârio da companhia Skyline 
Drywall. Segundojoâo Domingos da 
Silva, em Calgary, vivem mais ou 
menos 3.500 portugueses. Existem 
vârios centros sociais, tais como o 
Centro Social e Igreja de N. Sra. de 
Fâtima of Calgary, Portuguese 
Society of Calgary, Filarmônica 
Portuguesa de Calgary e Escola N. 
Sra. de Fâtima. Ultimamente, a firma 
de Joâo Domingos da Silva, dâ o 
apoio financeiro para que os 
portugueses participem no famoso 
Stampede Parade, em Calgary. 
Joâo Domingos da Silva, sente-se de 
momento atormentado porque, a 
magnifica Igreja de N. Sra. de 
Fâtima, obra que ajudou a erguer. 

estâ encerrada pois, o 
padre Antonio Maga- 
îhâes, entregou as 
chaves à Diocese e, 
agora, uma Comissâo 
assumiu as respon- 
sabilidades e estâ a 
tentar resolver o 
problema. Segundo a informaçâo 
que nos prestaram, o Padre 
Magalhâes era rude e pouco 
socializante e, assim, os portugueses 
deixaram de ir à Igreja! Sem gente, o 
padre abandonou a Igreja e...arran- 
cou para o Ontario. 
Ainda, sobre a sua estadia em Galt e, 
particularmente, sobre o Oriental de 
Galt, o Joâo da Silva, confidenciou- 
nos; 
-"Houve muitos bons sôcios que 
emprestaram dinheiro para a compra 
do terreno para o campo de futebol, 
onde chegou a jogar o Clube de 
Futebol "Os Belenenses", quando 
ficou em segundo lugar no 
Campeonato de Portugal. 
Durante anos seguidos muitos sôcios 
consideraram o empréstimo como 
donativo. Outos usavam a situaçâo 

Joâo Domingos da Silva e sua mulher Natâlia da Conceiçào. 

para fazer polémicas e criticas. Em 
1977, era eu o secretârio e, o Artur 
Escobar, présidente, juntos 
decidimos limpar as dividas. Eu, fui 
de porta-em-porta, pagar os 
empréstimos. Nessa altura muitos 
perdoaram os empréstimos, 
transformando-os em donativos, 
outros receberam o seu dinheiro. A 
partir dessa data, nâo houve mais 
polémicas sobre dividas no 
Oriental!" 
É assim o nosso Joâo Domingos da 
Silva. 
Mas nâo pensem que ele vai parar 
por aqui. Segundo nos disse, corn um 
sorriso convicto, dentro de pouco 
tempo nos enviarâ novidades 
agradâveis para todos. Ainda bem! 
Felicidades, meu amigo. 

JMC 

'99 PlymouthVoyager 

$21,488* 
Faça um lease por 

apenas $239/mês corn 
$3590 de entrada. 

Dra. Tatyana Craescu, D.D.S. 

O mais complète e moderno 
serviço de cirurgia dentâria, 

lîmpeza de dentes e cuidados corn 
a boca. 

■üAceitamse todos os tipos de seguros 'écAbertos à noite (Terças e Quintas) 
ûParqiie de estacionamento nas traséras irPala-se Português 

Para uma consulta telefone: 787”8897 

1818 Eglinton Ave., w., suite 5, Toronto (esquina corn a Dufferin) 
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CP adia apresentaçâo do projecto 
de alteraçâo à lei para Setembro CA PARA m 

Fez-me sempre muita confusâo, o 
elevado numéro de seres humanos 
enclausurados nas cadeias 
canadianas! 
Para muita gente é bem càpaz de 
ser um pormenor de menos valia jâ 
que se trata de um extracto da 
populaçâo nâo visivel. 
Todavia, os nümeros oficiais sâo de 
tal ordem assustadores que talvez 
nâo seja ma ideîa começar-se a 
pensar em termos mais produtivos. 
Por exemplo, no ano de 1998, o 
total de reclusos nas cadeias 
canadianas era de 32 mil 970 e, 
mesmo assim, foi o melhor indice 
dos ültimos dez anos. Tivemos, por 
assim dizer, uma diminuiçâo de 
3.3% comparativamente ao ano 
anterior. Esta diminuiçâo deve-se, 
segundo o departamento de 
estatisticas do Canadâ, a um Ugeiro 
abrandamento da criminalidade. 
A noticia nâo passaria de algo 
absolutamente normal para o leitor 
comum se nâo fosse a dureza dos 
cifrôes, relacionados corn as 
despesas anuais que os reclusos 
provocam anualmente e que, 
obrigam a uma taxa de desconto 
obrigatôria do erârio pùblico sem 
que, contribuam em nada para 
abviar essa carga que recai sempre 
nas costas dos contribuintes. 
Cada recluso canadiano gasta por 
ano 51 mil dôlaresîü 
Usando as faculdades da 
matemâtica, bastarâ multiplicar 
esta cifra pelo total de presos 
canadianos e, chegaremos à triste 
conclusâo que a sociedade, além de 
contribuir para o fabrico dos 
criminosos, tem ainda a obrigaçâo 
de os sustentar corn verbas que, 
nem a maioria da populaçâo 
aufere, vendendo livremente o 
produto do seu trabalho! 
Porque é que um recluso tem de 
provocar uma despesa anual de 51 
mil dôlares? Em quê? 
*Talvez seja altura de renovar-se o 

conceito de recluso e tentar aliviâr 
as contas püblicas, pondo essa 
gente a produzir. E que, estar-se a 
enclausurar pessoas em tipo hotels 
de grades, é o mesmo que nâo 
termos passado do século 18!?? 
Corn a tecnologia de ponta que 
dispomos, os reclusos canadianos 
poderâo muito bem contribuir 
para o desenvolvimento 
patrimonial deste pais, 
trabalhando na renovaçâo de 
edificios governamentais, 
reconstruçâo e abertura de novas 
estradas, limpeza de àreas verdes, 
pontes e tüneis etc. 
Afinal, apregoâ^se tanto 
humanitarisme e compaixào e 
continua-se a excluir socialmente 
um recluso negando-lhe produçâo 
e, obrigando famüias, a terem de 
sugar ainda mais o sisteraa através 
da assistência social! 
Hâ, em boa verdade, uma 
necessidade imperiosa de reyer 
todo o sistema prisional canadiano, 
mais nâo seja para ajudar a uma 
integraçâo mais râpida, aliviando 
as contas püblicas, à luz de um 
estado de direito. 
Ou nâo sera? 

LuU Fernandes 

U M noticia nâo 
passaria de algo 

absolutamente 
normal para o leitor 
comum se nâo fosse 

a dureza dos 
dfrôes,..” 

Lello distingue 
"Clube da Amizade" 

coin medalha de mérito 
O secretârio de Estado das 
Comunidades, José Lello, distingue, 
sâbado dia 10, o programa "Clube da 
Amizade" da RDPi corn a plaça de 
honra da Medalha de Mérito das 
Comunidades Portuguesas, uma 
mençâo ünica no panorama 
radiofônico português. 
A entrega sera feita no decorrer de 
uma emissâo especial que o "Clube da 
Amizade" ira realizar no sâbado para 
assinalar as "bodas de prata" do canal. 
O programa, realizado por Luis 

Sambado, contarâ corn a participaçâo 
de mais de 40 artistas e grupos 
musicals, convidados de diferentes 
areas de intervençâo e muitos amigos, 
num total que ultrapassarâ as 100 
individualidades. 

O "Clube da Amizade" foi criado hâ 
25 anos por Etelvina Lopes de 
Almeida, uma das primeiras 
deputadas do PS pelos circulos da 
Emigraçâo. 

O Conselho Permanente 
(CP) do Conselho das 

Comunidades decidiu 
quinta-feira adiar para 

a prôxima reuniâo, 
prevista para Setembro, 
a apresentaçâo do novo 
projecto de alteraçâo à 

lei que criou 
aquele ôrgâo. 

A decisâo de adiar a apresentaçâo das 
alteraçôes deve-se à actual situaçâo 
juridica que envolve aquele ôrgâo de 
consulta do Governo. As eleiçôes 
para o Conselho Permanente, 
realizadas em Setembro de 1997, 
foram impugnadas por um grupo de 
conselheiros, tendo o Supremo 
Tribunal Administrative de Lisboa 
deferido o processo. Desta decisâo foi 
interposto recurso, pelo que nâo 
existe ainda sentença transitada em 
julgado. Reunido na Assembleia da 
Repûblica, em Lisboa, o CP iniciou 
os trabalhos corn a apresentaçâo do 
relatôrio da comissào de revisâo de lei 
48/96 composta pelos conselheiros 
Antonio Silva (Brasil), Ferdinando 

Soares (Venezuela) e Antonio 
Oliveira (Alemanha). O direito de 
convocar a reuniâo plenâria, que se 
realizaria, por sua vez, de dois em 
dois anos, e o alargamento para 20 
conselheiros, em vez dos actuals 15, 
que integram o CP sâo algumas das 
alteraçôes contempladas na proposta 
inicial e que serâ submetida a 
discussâo apenas na prôxima reuniâo 
Também a alteraçâo do nome do 
Conselho Permanente das 
Comunidades Portuguesa para 
Conselho Mundial das Comunidades 
Portuguesas e a obrigatoriedade de 
ser consultado pelo Governo sâo 
outras modificaçôes inseridas nesta 
proposta. Embora o CP tenha adiado 
a discussâo e aprovaçâo destas 
alteraçôes, os conselheiros foram 
unânimes na urgêneia de alterar a lei 
no que diz respeito à 
representatividade do CP, que no seu 
entender passa pela participaçâo, 
campanha e sensibilizaçâo eleitoral 
nos paises de acolhimento. 

Também a definiçào do papel politico 
e juridico do CP e a substituiçào do 
conselheiro José Manuel Ribeiro 
(Venezuela, falecido o ano passado) 
foram outros assuntos abordados 
pelos conselheiros. 

PRODUTOS NATURAIS E MEDICINA HOMEOPATICA 

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

Visite-nos no 920 Dundas Street West 
Telefone: (416) 603-7978 
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Comissâo julgadora define os vencedores do 
Concurso de Contos em Lingua Portug^esa 

Por: 
Denise Guimarâes 
deniguima@hotmail.com 

O professor de Literatura Comparada da 
Universidade de Toronto, Ricardo da Silveira 
Lôbo Sternberg (brasileiro), a apresentadora de 
tv, Clara Abreu (moçambicana) e o artista 
plâstico Paiva de Carvalho (angolano) reùnem-se, 
em Toronto, corn uma dificil missâo: escolher os 
vencedores do Concurso de Contos em Lingua 
Portuguesa. O evento foi uma promoçâo 
pioneira do Brasilnet, uma associaçâo sem fins 
lucrativos, criada hâ quatro anos por brasileiros 
residentes no Canadâ. A associaçâo tem como 
objetivo bâsico promover actividades sôcio- 
culturais e econômicas para a comunidade 
brasileira. 
O idealizador do concurso foi o director do 
Brasilnet, Paulo Simas. Ele explica que a ideia 
surgiu em funçâo dele gostar muito de 1er. 
“Adquiri o hâbito da leitura corn meu pai, que é 
escritor amador e eu pretendo, em breve, 
publicar um livro”, révéla ele. Sendo o 
responsâvel pelo concurso, Paulo Simas 
lamentou o facto de nâo poder participai 
Paulo Simas acredita que a comissâo julgadora 
terâ muito trabalho para définir os ganhadores, 
devido ao alto nivel literârio dos participantes. 

“Recebemos contos da regiâo de 
Toronto, do sul de Ontario, de 
British Columbia, de Montreal e 
até do Brasil”, ressaltou ele. 
Todos os contos que vieram do 
Brasil, foram devolvidos, pois, de 
acordo corn o regulamento, 
seriam aceites apenas trabalhos 
da comunidade em lingua 
portuguesa residente no Canadâ. 
Segundo Paulo Simas, estes 
participantes nâo devem ter 
observado corn atençâo o 
regulamento do concurso na 
homepage do Brasilnet. “Estes 
trabalhos foram enviados pela 
internet e, infelizmente, nâo 
puderam concorrer”, lamentou 
ele. 
O primeiro lugar receberâ o prémio de $1000.00 
(mil dôlares canadianos) e além do dinheiro, o 
vencedor, ganharâ um troféu de acrilico corn o 
timbre do Brasilnet, o ano do concurso, o titulo 
da obra e o nomé do autor gravados. Para o 
segundo lugar, o prémio sera de $500.00 
(quinhentos dôlares canadianos) e também um 
troféu em escala menor. Como incentivo aos 
demais participantes, serâo entregues duas plaças 
de honra ao mérito para o terceiro e quarto 
colocados. 

Paulo Simas 

Os contos dos vencedores serâo 
divulgados e os demais 
destruidos, pois, de acordo corn o 
regulamento do concurso, é 
assegurada a confidencialidade 
dos trabalhos nâo qualificados. 
Ainda segundo o regulamento, 
todos os direitos autorais de 
publicaçâo pertencem ao 
Brasilnet. Paulo Simas disse que 
ficou surpreso corn a repercussâo 
do concurso e afirmou que o 
Brasilnet pretende, em breve, 
fazer outras promoçôes. 
A comissâo julgadora définira 
também amanhâ, o local e o 
horârio para a entrega dos 
prémios aos vencedores. Paulo 
Simas informou que a data jâ foi 

definida - dia 24 de abril e ele garantiu que os 
leitores do Jornal O Milênio terâo as demais 
informaçôes sobre a premiaçâo do concurso jâ na 
prôxima ediçâo do jornal. Paulo Simas 
agradeceu a todas as pessoas que colaboraram 
para a realizaçâo do concurso, principalmente, ao 
consul do Brasil em Toronto, Luis Fernando de 
Athayde. “Agradeço também a todos os 
patrocinadores - ao banco Sottomayor, à Tonolli 
Canadâ, ao Brasil Remittance e à 
EdperBrascan”, finaliza. 

Ultimo dia para o bébé do ano 2000 
É verdade, hoje, dia 9 de Abril é, segundo os especialistas, o 
ultimo dia - dia ideal - para a relaçâo sexual que permita o 

nascimento de um bébé no primeiro dia do ano 2000!!! 
Uma gravidez normal dura 40 semanas, ou seja, 
280 dias, começando a contar a partir do primeiro 
dia da ultima menstruaçâo da mulher. Assim, dado 
que faltam exactamente 40 semanas para o dia 1 de 
Janeiro de 2.000, uma mulher que desejar um filho 
nessa data, terâ de ter a sorte de se encontrar 
HOJE no primeiro dia do seu ciclo menstrual. Dia 
27 de Março, teve inicio a contagem para o periodo 
da gravidez. Depuis, contam-se 14 dias até à 
ovulaçâo e obtém-se o dia 9 de Abril como data 
ideal para a concepçâo. 

Mas o problema é que uma gravidez nâo é um 
relôgio de precisâo... 
Numéros corn (in)certezas: 
-27 de Março, foi o primeiro dia da ultima 
menstruaçâo, a partir da quai é possivel programar 
uma gravidez para 1 de Janeiro de 2000. 
-280 dias ou se preferir 40 semanas é a duraçâo 
normal de uma gravidez e o tempo que falta para 
ch^ar ao novo milénio. 
-14 . dia é a ovulaçâo da mulher corn ciclos 
regulares de 28 dias. 
-5 minutes é o tempo que a mulher deve esperar 
depuis de fazer amor para que os espermatezôides 
tenham um encontre frutifero corn o ôvulo. 
-48 horas é o "descanso" mâximo permitido entre 
cada acte sexual nos cinco dias anteriores à 
ovulaçâo: quanto mais fresco o esperma, maior o 
numéro de espermatezôides actives. 
-12 horas é o tempo de vida médio de um 
espermatezôide. 
-15 % é a percentagem de abortos durante os 
primeiros très meses de gravidez. 
-4 % é a probabilidade de acertar no dia de 
nascimento da criança. 
-25 a 30 % é a probabilidade de conceber num ciclo 
determinado, mesmo seguindo as instruçôes à 
risca. 
-10 cigarros por dia reduzem para metade a 
fertilidade, tanto na mulher como no homem. 

-0,4mg de âcido fôlico por dia, sob a forma de 
comprimidos ou através de alimentes (laranjas ou 
sumo destas, por exemple) facilita a nidiçâo e 
contribui para o equilibrio do ph vaginal. 
-100 km de bicicleta por semana podem danificar 
as artérias responsâveis pela irrigaçâo dos 
testicules, diminuindo a fertilidade do homem. 
-305 é o numéro médio de bébés que poderâ nascer 
no dia 1 de Janeiro de 2.000, em Portugal. 
-9 de Abril se quiser apostar no dia 1 de Janeiro de 
2000 este é o melhor dia para deitar mâos à obra. 
Reserve o dia para fazer amor e boa sorte! 
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Omapa cultural do principio da 
nacionalidade Portuguesa 
apresentava-se dividido em 

très frentes: 
- A religiào Cristâ, espalhada por todo 
O territôrio nacional e pelo resto da 
Peninsula Ibérica corn as suas 
instituiçôes em pleno funcionamento 
e a sua organizaçâo social e moral 
implantada. 
Um poder agora reforçado quer pelas 
Ordens Militares mas também 
porque a sua jurisdiçâo abrange jâ 
vârios aspectos e actos sociais 
fundamentals à vida das populaçôes. 

O ensino era Ministrado nas 
Catedrais e nos Mosteiros ao corpo 
religioso 
do Clero. 
- Numa outra “frente” encontravam-se 
os Arabes em vârios centros Urbanos. 
Observemos por exemplo, o Bairro da 
Mouraria em Lisboa, onde sào 
visiveis os sens vârios elementos 
tipicos bem caracteristicos da sua 
cultura manifestos na arquitectura 
das casas, nos arcos mouriscos em 
ogiva, a sua Mesquita para além de 
outros elementos variados. 
De registar que os Muçulmanos 

possuiam um excelente dominio da 
lingua escrita em que se destaca a boa 
literariedade das populaçôes expressa 
nas vârias poesias e escritos 
realizados, mesmo por pessoas corn 
actividades aparentemente menos 
vocacionadas para as letras, como é o 
caso de trabalhadores agricolas, 
cavadores, e outras profissôes. 
Jâ tive ocasiâo de referir al guns 
dominios em que os ârabes eram 
bastante evoluidos como a 
ourivesaria, a metalürgica, a 
tecelagem, a agricultura, e em 
diferentes técnicas e ciências como o 
câlculo matemâtico ou a astrologia. 

Os Judeus, por seu lado, 
ocupavam as funçôes para as quais se 
requeria maior esforço e investimento 
em estudo e investigaçâo como a 
Medicina, a advogacia, as finanças, 
ou a farmacêutica. 
Temos ainda a considerar um outro 
aspecto importante que nos aparece 
no contexto cultural Português e que 
se relaciona corn a actividade 
Linguistica portuguesa escrita e 
falada. 
Por volta do ano 1141 escreveram-se 
os primeiros trabalhos de Paio Soeiro 
de Taveiros de escrita trovadoresca. 
Surgem também as “cantigas de 
amigo” com ligaçôes ao Folclore 
nordestino, em fusâo corn as Kharyas 
poesias Arabes e Judaicas. Também 
as cantigas “de escârnio e mal dizer”, 
“de Amor” e outras, de que falarei 
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oportunamente mais em detalhe. 
Na literatura oral criam-se os 
Romances cantados pelos Jograis e 
Menestreis, que contavam lendas de 
herôis e santos. 
Se, por estas caracteristicas, podemos 
compreender como se encontravam 
distribuidas as diferentes culturas, 
algumas actividades sociais e,funçôes, 
é possivel também relacionâ-las corn a 
estrutura politico-social e moral 
correspondente ao periodo da 
independência de Portugal. 
Corn a reconquista, à medida que se 
iam recuperando as terras, estas 
ficavam na posse dos “ricos homens” 
sob o titulo de Condes. 
A “presùria” ou melhor o acto de 
apropriaçâo das terras pelo “senhor” 
e de todos os seus bens e pessoas era 
uma prâctica comum, retirando 
assim, toda e qualquer expressâo e 
significado aos conselhos e “vizinhos” 
que garantiam até aqui a soluçâo 
politica para os vârios problemas das 
villas. 
Um outro fenômeno é o aparecimento 
de variadas Ordens Religiosas 
Militares que povoaram 
,especialmente, o Alentejo. 
Por outro lado, para além desta 
submissâo forçada ao poder dos 
senhores, proliféra agora o 
aparecimento de servos que até aqui 
eram pessoas livres e de 
trabalhadores por conta de outrem 
até aqui independentes. 
Estas circunstâncias criam um 
terreno propicio às tensôes sociais, 
em que de um lado se encontravam os 
senhores e do outro todos aqueles que 

ljulgamento 
no Funchal 
O julgamento de 32 
arguidos acusados 
dos crimes de 
associaçâo criminosa 
e trà^co de 
estupefacientes teve 
inicio no Tribunal do 
Funchal. 

Dos arguidos, 16 estâo presos 
preventivamente sendo que, seis 
deles, pertencem à mesma familia. 
Este processo teve como base uma 
investigaçâo faseada que se iniciou 
em 1997 corn a acçâo "Verâo de 
Sào Martinho", e resultou na 
detençào de dois individuos. 
Esta acçâo terminou em Outubro 
de 1998, corn a designada 

anteriormente foram livres e agora se 
encontram submetidos “â força”. 
Poder-se-ia dizer que havia duas 
zonas: 
A de liberdade e a da servidâo. 
D. Afonso Henriques acabou corn 
esta tendência nâo se conhecendo 
nenhuma nomeaçâo de Condes no 
seu Reinado e o mesmo se verifica 
nos primeiros que se lhe seguem. 
Os governos locais nâo foram 
permitidos por ele â excepçâo dos 
Conselhos e os das Ordens Militares e 
de alguns “Ricos-homens” em 
condiçôes muito especiais. 
A cobrança de impostos era efectuada 
pelos Conselhos que também 
forneciam os Militares e geriam as 
populaçôes. 
De referir que sô as terras de 
propriedade popular pagavam 
impostos, ao contrârio da Nobreza e 
do Clero que estavam isentos de tal 
obrigaçâo. 
Um outro aspecto intéressante é o 
facto de agora a cunhagem de moeda 
sô poder ser feita pelo Rei ao 
contrârio do que até aqui acontecia. 
Os Nobres por seu lado eram 
obrigados a participar no exército 
Real, aliâs, como jâ noutra ocasiâo 
referi, caso contrârio, como fez D. 
Sancho I, eram-lhes confiscados os 
bens e entregues aos Conselhos. 
Como se pode verificar, observaram- 
se alteraçôes significativas nas 
estruturas Politico-sociais, bem como, 
nas estratégias de governaçâo 
seguidas no reinado de D. Afonso 
Henrique e nos que se lhe seguiram. 
Delas falarei oportunamente. 

"Operaçâo Poncha", da Policia 
Judiciâria da Madeira. Em Março 
de 1998, foram deditos outros dois 
individuos e apreendidas cerca de 
6 mil doses de heroina, tendo a 
Policia Judiciâria relacionado os 4 
implicados. 
Seguiu-se a detençào de seis 
irmâos, tendo a investigaçâo 
culminado em Outubro de 1998, 
corn a confirmaçâo da prisâo 
preventiva dos cinco alegados 
cabecilhas da organizaçâo 
traficante desde o territôrio 
continental. 
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A mùsica que a gente gasta 
Jamais esquecerei aquela 

vjBz em que o Caramelo 
entrou no bar do Falcâo e 
gritou furiosamente para 

O empregado: Ô meu! 
Tens ai qualquer 

coisa que se beba? 

O empregado, que estava pior que 
estragado porque se tinha zangado 
corn a namorada Esmeralda que jâ 
nâo via hâ 2 anos, desatou a 
desconversar corn o Caramelo e disse- 
Ihe para ele ir ao endireita que era o 
que ele estava a precisar. O Caramelo 
nào gostou e deu um soco no Balcâo 
corn tal força que até se ouviu la em 
baixo. A Ermelinda, que estava na 
cozinha, veio a correr câ fora e 
perguntou esbaforida: O que é que 
foi? O Caramelo, ao vê-la disse: A 
menina nâo tem nada para fazer? Ora 
vâ lavar os pratos que é onde você 
esta melhor! Ah! Seu desgraçado... 
gritou a Ermelinda deixando cair os 
ôculos para dentro do bolso das 
calças do empregado do balcâo. Olhe 
que eu parto-lhe os brincos, ameaçou 
ela. Jâ nâo basta você nem sequer me 
telefonar e andar para ai na boa vai 
ela, como ainda por cima vir para 
aqui portar-se desta maneira 
incrivel... seu estafermol O que se 
passava é que a Ermelinda tinha um 
fraquinho pelo Caramelo pois ele 
trabalhava na fâbrica da “Vaquinha” 
e de vez em quando levava-lhe uns 
quadradinhos doces embrulhados 
numa prata que tinha uma vaquinha 
por fora. Aliâs, Caramelo, nâo era o 
nome dele, mas alcunha, 
exactamente por isso. O empregado 
de balcâo desatou a rir e disse: Olha, 
olha... afinal estas duas encomendas 
acompanham-se... mas que Undo par 
de jarrasl... O Caramelo nâo gostou e 
vai dai acalcou-lhe a barba para 
dentro corn uma escumadeira que 
estava ali à mâo e como a 
escumadeira tinha muitos buracos, o 
empregado ficou corn a face direita às 
bolinhas e o caramelo começou-se a 
rir. A Ermelinda rindo-se também 
deu uma grande canelada no 

empregado e este, quando se dobrou 
para acariciar a zona atingida, 
calculou mal, e deu uma valente 
cabeçada no varâo amarelo que 
terminava em maçaneta à entrada do 
balcâo, dai resultando um alto bem 
no centro da testa. Um cliente 
levantou-se e, dramâtico pediu à 
Ermelinda: Depressa... Um copo de 
âgual, ao que a Ermelinda acorreu 
prontamente. O cliente pegou no 
copo de âgua e bebeu-o, dirigindo-se 
apressadamente para a porta e 
abandonando o bar a correr para 
nunca mais ser visto. Parece que 
emigrou para a Noruega ou coisa 
assim. Entretanto a Ermelinda tirou o 
avental e foi a correr abraçar o 
Caramelo, que na altura limpava o 
olho de vidro que o pai lhe tinha dado 
quando ele completou 23 primaveras. 
E a Ermelinda disse: Ô filho pôe o 
olho se faz favor que assim estâs-me a 
ficar um bocado assimétrico. O 
Caramelo pousou a bengala e pôs o 
olho mas, desta feita, ficou de lado 
pois nâo tinha a bengala para se 
apoiar e a perna esquerda era mais 
curta que a direita. O Empregado de 
balcâo que jâ se tinha recomposto 
pegou numa frigideira e deu-lhe corn 
ela na perna mais curta o que fez o 
Caramelo cair, desamparado, ao châo 
donde sô se levantou no dia a seguir 
quando vieram os bombeiros apagar 
o incêndio que tinha deflagrado no 
quarteirâo a seguir. 

Moral da histôria: Quando nâo hâ 
tema para escrever, inventa-se! 

Domingos Melo 

O MliENIO 
Faça jâ a sua 

assinatura e receba 
em sua casa 

as ultimas noticias 
da comunidade 

e do Mundo 
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droga é o inimigo publico numéro um” - diz Guterres 
O primeiro-ministro declarou esta semana a droga 
como "o inimigo pûblico nümero um da sociedade 
portuguesa" e apelou à populaçâo para que 
colabore corn os toxicodependentes, sobretudo "no 
dia seguinte" à sua recuperaçâo. Antonio Guterres 
que presidiu à cerimônia de apresentaçâo do 
Programa Vida-Emprego, criado pelo governo para 
apoiar a reinserçâo de ex-toxicodependentes, 
salientou que contribuir para esta causa é uma 
"forma extremamente nobre" de participaçâo 
social. "A droga é o inimigo nümero um da nossa 
sociedade, porque ela mata, mina a coesâo da 
familia e corrôi a sociedade", e, por isso, merece a 
atençâo do Estado e de toda a sociedade, disse 
Guterres, lamentando que "exista quem enriqueça 
à custa do trâfico e à custa da morte dos outros". 
Segundo Guterres, é urgente tratar do "dia 
seguinte", aquele em que, corn esforço, força de 
vontade e sofrimento e apôs muitos meses, os agora 
ex-toxicodependentes precisam da atençâo da 
sociedade e nâo de serem encarados como um 
perigo ou uma ameaça. Para o ministro-adjunto, 
José Socrates, o Programa Vida-Emprego 
corresponde a uma politica ambiciosa de combate 
à droga baseada na reinserçâo socio-profissional e 
na criaçâo de emprego, nâo por deveres moralistas 
mas sobretudo porque fica mais barato para a 
sociedade. Por sua vez, o ministro do Trabalho e da 
Solidariedade, Ferro Rodrigues, que tutela o 
Institute do Emprego e da Formaçâo Profissional 
(lEFP), entidade que vai disponibilizar as verbas 
para a concretizaçâo do programa, sublinhou que 
"nâo se trata de uma despesa, mas, sim, de um 
investimento". Para os anos de 1999 e 2000, o lEFP 

Açores: 14 novos 
casos de Sida 

Em 1998 foram diagnosticados 14 novos casos 
de SIDA nos Açores mas as autoridades 
sanitârias admitem que este numéro pode 
pecar por defeito em relaçâo à realidade. 
"Muitos doentes deslocam-se dos Açores para 
receber tratamento nos hospitais do 
continente passando a figurar nas estatisticas 
nacionais da SIDA", explicou Domingos 
Cunha, o director regional de Saüde Püblica. 
O mesmo responsâvel disse que a epidemia de 
SIDA nâo assume proporçôes preocupantes 
nos Açores jâ que o numéro de casos novos 
aumentou apenas de 13 em 1997 para 14 em 
1998. Apesar disso, cinco técnicos de saüde 
rpgionais vâo frequentar em Maio um curso 
de prevençâo comunitâria organizado em 
Lisboa pela Comissâo Nacional de Luta 
contra a SIDA, para aprofundarem os sens 
conhecimentos sobre as formas mais eficazes 
de combate à epidemia. 
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disponibilizou 1,5 milhôes, "uma verba 
significativa" que é um "investimento numa 
sociedade corn mais integraçâo e numa sociedade 
que sabe apoiar mais aqueles que mais precisam". 
Se por um lado bénéficia em primeiro lugar os ex- 
toxicodependentes no seu processo de recuperaçâo, 
o Programa Vida-Emprego "acarreta énormes 
beneficios para o conjunto da sociedade", salientou 
Ferro Rodrigues. 
Da responsabilidade do Projecto Vida, dirigido por 
Alexandre Rosa, Vida-Emprego destina-se a 
toxicodependentes que tenham sido msujeitos a um 
programa de recuperaçâo, e sera gerido por cinco 
delegaçôes regionais corn uma area équivalente às 
comissôes de coordenaçâo. Ao abrigo do programa, 
o Estado comparticipa em 80 por cento do salârio 
minimo para pagamento aos contratados e, corn o 
mesmo montante, nas contribuiçôes à Segurança 
Social das empresas que admitam ex- 
toxicodependentes. As empresas podem ainda 
beneficiar de um apoio financeiro équivalente a 18 
vezes o salârio minimo se vierem a integrar nos 
sens quadros os beneficiârios do programa. 
Governo, câmaras municipais e empresas 

subscreveram o protocole do Programa Vida- 
Emprego, que contempla também o "auto 
emprego" através de apoios financeiros a ex- 
toxicodependentes que se proponham criar uma 
empresa ou desenvolver uma actividade por conta 
prôpria. 

Editeras de mûsica 
disponiveis para apoiar radios 

As éditeras de müsica 
manifestaram terça-feira ao 
secretârio de Estado das 
Comunidades a sua 
disponibilidade para apoiar as 
radios portuguesas na diaspora, 
comprometendo-se a realizar 
um estudo de mercado e 
apresentar sugestôes e 
propostas. José Lello reuniu-se 
corn editores discogrâficos 
portugueses corn o objective de 
sensibilizâ-los a apoiar as radios 
das comunidades portuguesas 
através do envio de müsica lusa. 
O secretârio de Estado referiu 
que as éditeras apoiam esta 
iniciativa mas corn interesses especificos do seu 
prôprio mercado. Para tal vâo realizar um estudo 
no sentido de criarem distribuiçâo nesses mercados 
e de encontrarem as vias mais fâceis de chegarem 
junto das comunidades portuguesas, explicou. 
Nesse sentido, os editores discogrâficos vâo sugerir 
ao secretârio de Estado acçôes de promoçâo e 
proposta para que, em conjunto corn outros 
sectores do Estado, nomeadamente o Investimento, 
Comércio e Turismo de Portugal (ICEP) e outros 
sectores culturais, se cc asiga fazer chegar a müsica 
lusa às comunidades ponuguesas e sens difusores, 
realçou José Lello. O responsâvel pela pasta da 
Emigraçâo pretende corn esta iniciativa "alargar a 
ligaçào entre as discogrâficas portuguesas e as 
râdios das comunidades", nomeadamente colocar à 
disposiçâo dos émigrantes um maior nümero de 
titulos portugueses, o melhor que se faz na müsica 
portuguesa. Segundo o governante, esta iniciativa é 
igualmente importante na medida em que os luso- 
descendentes possam ter um melhor conhecimetito 
sobre a actual müsica portuguesa e criar vinculos 
mais fortes corn Portugal. Para o secretârio de 
Estado, um dos maiores problemas é saber "se 
existe ou nâo um mercado discogrâfico bem 
estruturado ao nivel das comunidades 
portuguesas". José Lello manifestou-se igualmente 

preocupado corn o facto da 
"melhor müsica portuguesa nâo 
chegar às râdios e às 
comunidades". Disse ainda que 
este apoio das editoras 
discogrâficas passa pelo envio 
gratuito de müsica portuguesa às 
râdios existentes na diâspora. 
Luis Costa, da BMG, considerou 
"excelente" esta iniciativa na 
medida que existe "müsica 
portuguesa intéressante e 
exportâvel". No entanto, este 
responsâvel realçou que deve ser 
um trabalho realizado em 
conjunto, devendo as editoras 
esquecer os objectivos 

individuais. "Deverâ existir um movimento 
concertado entre todas as editoras", afirmou Luis 
Costa, adiantado que caberâ à Associaçâo 
Fonogrâfica Portuguesa desenvolver um papel 
importante. O responsâvel pela BMG classificou "o 
mercado das comunidades portuguesas de 
excelente", uma vez que estâ espalhado por todo o 
mundo. Considerou um engano acreditar que as 
comunidades portuguesas sô consomem folclore e 
fado, adiantando que as segundas e terceiras 
geraçôes gostam de ouvir outro tipo de müsica, 
"corn mais qualidade e mais moderna". "As 
camadas mais jovens de émigrantes sâo os veiculos 
privilegiados para transmitir a nova müsica 
portuguesa junto das populaçôes dos paises de 
acolhimento", na medida em que estào mais perto 
e interligadas corn a populaçâo local, sublinhou. 
Uma vez que jâ possui uma listagem das râdios 
portuguesas na disâspora. Luis Costa disse que a 
sua editora vai desenvolver todos os esforços para 
estabelecer contactos corn essas emissoras das 
comunidades émigrantes. Estiveram présentes 
nesta reuniâo corn o secretârio de Estado das 
Comunidades a Associaçâo Fonogrâfica 
Portuguesa, a Associaçâo Fonogrâfica 
Independente, a BMG, a Espacial, a Valentim de 
Carvalho e a Norte e Sul. 
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Meia centena 
de acidentes 

no fim de 
semana 

O comando regional da PSP na 
Madeira registou no passado fim 
de semana um total de 50 
acidentes de viaçào nas estradas 
da Regiâo que nâo provocaram 
qualquer vitima mortal. Destas 
ocorrências resultaram um ferido 
grave e 17 ligeiros. No periodo 
compreendido entre a noite de 
sexta-feira e a madrugada de 

segunda-feira a PSP/M efectuou 
ainda uma dezena de detençôes. 
Na origem destas situaçôes esteve, 
em quatro casos, o excesso de 
alcool ingerido pelos condutores, 
outras quatro foram relativas a 
conduçâo sem estar devidamente 
habilitados para o efeito e duas 
por agressées a agentes das 
autoridades. 

Apoio dos émigrantes esta a ir 
para quem nâo précisa, diz PP 

O PP do Faial denunciou terça-feira a 
atribuiçâo a pessoas nâo sinistradas 
de apoios financeiros recolhidos nas 
comunidades de émigrantes para os 
desalojados do sismo de Julho de 
1998. Numa confêrencia de imprensa 
na Horta, o lider popular da ilha mais 
atingida pelo abalo, que provocou 
oito mortos e 3.500 desalojados, 
referiu-se, em particular, aos 
donativos distribuidos na Praia do 
Almoxarife, que deixaram de fora 
casais idosos e necessitados, 
contemplando, na sua opiniâo, 
familias a quem o sismo nâo 
prejudicou. Paulo Estevâo 
responsabilizou as juntas de freguesia 
por essa situaçâo, alegando que 
competiu as autarquias a elaboraçâo 
das listas das familias a beneficiar. O 
dirigente do PP/Faial denunciou, 
igualmente, o alegado excesso de 

pessoal do Gabinete de Promoçâo' da 
Reconstruçâo(CPR), considerando 
que o ôrgâo criado pelo Governo 
regional para gerir o processo de 
reabilitaçâo das moradias destruidas 
se transformou "num importante 
local de trabalho para muita gente de 
lapela rosa". Criticou o "formate 
meramente publicitârio e 
propagandistico" do ultimo folheto 
informative produzido e divulgado 
pelo CPR, o quai, em vez de informar 
a populaçâo "intoxica e autopromove" 
os serviços. Paulo Estevâo alertou, 
ainda, as autoridades para a 
déficiente conservaçâo dos pré- 
fabricados em que estâo instalados os 
desalojados do Faial, apontando, em 
particular, problemas relacionados 
corn as fossas cépticas, que estâo a 
originar a propagaçâo de maus 
cheiros. 

Porto; GNR apreende 
divisas e mâquinas de jogo 

A brigada fiscal da GNR apreendeu 
diversas mâquinas de jogo e divisas 
no valor de 7.164 contes (35.820 
euros) no decurso de varias acçôes de 
fiscalizaçâo em Gondomar, Lousada 
e Gaia, disse fonte da corporaçâo. As 
apreensôes "por crime", realizadas 
nos dias 31 de Março e 01 de Abril, 
foram efectuadas por elementos do 
destacamento operacional de Gaia, 
em colaboraçâo corn a Inspecçâo 
Gérai de Jogos. O material de jogo 
apreendido foi entregue na Inspecçâo 
Gérai de Jogos. A fonte afirmou 
ainda que os autos de notijcia 
levantados pelas autoridades jâ 
foram entregues nos tribunais das 
respectivas comarcas. 

f 
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Falta de impresses impede 
recenseamento eleitoral, diz JP 

A Juventude Popular (JP) 
da Madeira 
denunciou esta 

falta de semana a 
nas impresses 

juntas de freguesias 
para o recenseamento 
eleitoral dos jovens da regiâo. Esta 
situaçâo, segundo a lider da JP-M, 
Fâtima Nôbrega, esta a impedir o 
recenseamento dos jovens que 
completam 18 anos até 13 dejunho, 
data das eleiçôes europeias. "As 
juntas de freguesias ainda nâo têm os 

novos impresses de 
recenseamento, o 
que tem levado a 

que muitos jovens 
nâo possam recensear- 

se e ter capacidade eleitoral 
activa", disse em conferencia de 

imprensa. 
Para Fâtima Nôbrega, esta situaçâo "é 
no minime caricata" porque é "o 
prôprio Estado português a nâo 
cumprir a lei que diz que o 
recenseamento eleitoral é 
obrigatôrio". 

GNR apreende salemas 

pescadas com explosives 
O grupo fiscal da Madeira da 
GNR apreendeu, sâbado, 
cerca de 200 quilos de 
pescado à bomba no 
mar da Ponta do 
Pargo, informaram no 
Funchal, aqueles 
serviços. A aeçâo de 
fiscalizaçâo foi efectuada 
por elementos do grupo fiscal 
da Madeira, em colaboraçâo corn a 
lancha "Condor" da Marinha 
Portuguesa. Nesta aeçâo foi 

identificado um individuo, um 
pescador reincidente neste tipo de 
pesca corn explosives, que foi 
entregue no tribunal judicial da 

comarca da Ponta do Sol (zona 
oeste da ilha da Madeira). 

-Mpp Os 200 quilos de 
salemas 

" fw à apreendidos, de 
acordo corn a lei, 

foram para varias 
instituiçôes de 

solidariedade. 
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CONSTRUÇÂO DE NOVAS PONTES 
CUSTOU 800 MIL CONTOS 

As novas pontes construidas na ilha 
das Flores, destinadas a repôr as que 
foram destruidas pelos temporals de 
1995 e 1996, representaram um 
investimento, por parte do Governo 
Regional, da ordem dos 790 mil 
contos. Destas obras, esta semana 
visitadas pelo gabinete de Carlos 
César, que terça-feira iniciou uma 
visita oficial de dois dias às Flores, a 
maioria esta jâ concluida. 
As obras jâ terminadas sâo as pontes 
sobre as Ribeiras Grande e do 
Ferreiro, na Fajâ Grande, e a 
construçâo das obras de drenagem e 
passagens hidrâulicas em Ponta 
Delgada e da nova ponte sobre a 
Ribeira do Cascalho. Em execuçâo 
estâo, por sua vez, as empreitadas de 
construçâo da nova ponte sobre a 

Ribeira da Cruz, orçada em 207 mil 
contos, e de obras de arte municipals 
em Ponta Delgada, no valor de 160 
mil contos. Ainda no âmbito das 
obras pùblicas, esta também em curso 
a obra de protecçâo da orla maritima 
da cabeceira sul da pista do aeroporto 
das Flores, estimada em 50 mil 
contos, bem como a remoçâo do 
morro onde estava instalado o 
Observatôrio Meteorolôgico, que sera 
transferido para outro local. 
Na segunda-feira foi ainda assinado o 
contrato relativo à empreitada de 
reabilitaçâo de 2,4 quilômetros da 
estrada regional no denominado 
lugar da “recta das Lajes”, cuja obra, 
corn um prazo de execuçâo de 180 
dias, deverâ custar cerca de 135 mil 
contos. 

GOVERNO REGIONAL 
DOS AÇORES REABILITA 

BAIRRO DA BOAVISTA 
O Governo Regional dos 

Açores vai procéder a 
uma intervençâo global 

no Bairro da Boavista, na 
cidade da Horta, 

destinada a reabilitar e a 
dotar de condiçôes de 

seg^urança anti-sismica as 
32 moradias ali 

existentes. 

O anüncio foi feito pelo 
Coordenador do Centro de 
Promoçào de Reconstruçâo {CPR) 
Fernando Nascimento, numa 
reuniào corn os moradores do 
Bairro, realizada na Junta de 
Freguesia da Matriz, e résulta de 

uma proposta do CPR à autarquia 
para uma acçâo conjunta naquela 
zona habitacional, onde residem 
cerca de 150 pessoas de baixos 
recursos econômicos. 

A obra, que nâo exclu! a iniciativa 
prôpria, compreende a vistoria de 
cada uma das casas, elaboraçâo 
dos projectos, adjudicaçâo da 
empreitada por concurso e 
fiscalizaçâo dos trabalhos, 
representando um investimento 
médio de 2.000 contos por 
habitaçâo e um esforço financeiro 
do Governo na ordem dos 65 mil 
contos, dirigido à nitida melhoria 
das condiçôes de vida dos que 
mais precisam 

GOVERNO SENSIBILIZA PARA O 

"BUG DO MILÉNIO" 
A Presidência do Governo Regional 
dos Açores promove esta sexta-feira, 
dia 9 de Abril, na cidade da Horta, 
um seminârio sobre "O Problema 
Informâtico do Ano 2000”. 
Esta sera a terceira 
ediçâo do referido 
Seminârio, que tem por 
objectivo 
sensibilizar a 
Administraçâo 
Püblica 
Regional, 
Empresas e 
pùblico em gérai, 
para o chamado 
“Bug do Milénio”. A 
preocupaçâo do 
Governo Regional deve-se ^ 
ao facto de a 
generalidade dos computadores 
e sistemas digitais ( desde os 
gravadores de video aos cartôes 

usados nas ATM’s ou telemôveis) 
nâo ser compativel corn o ano 2000. 
E que, se o problema nâo for 
atempadamente resol-vido, as suas 

implica-çôes poderâo ter 
graves consequências nas 

mais variadas areas, 
desde a saüde à gestâo 

empresarial. 
Vocacionada quer 

para as empresas, 
quer para a 

Administraçâo 
Püblica Regional, 
esta iniciativa conta 
corn a presença de 
vârios convidados, 

nomeadamente, 
administradores e técnicos 

da Administraçâo Püblica 
Regional, Hospitals, Centros de 
Saüde e Empresas, e esta aberta a 
todos os interessados. 

CONFERÊNCIA SOBRE 
SEGURANÇA NA CONSTRUÇÂO 
A Secretaria Regional da Educaçâo e 
Assuntos Sociais, através da 
Inspecçâo Regional do Trabalho, 
promove nos prôximos dias 9, 12, e 13 
de Abril, respectivamente, em Ponta 
Delgada, Angra do Heroismo e 
Horta, uma conferência sobre 
segurança no trabalho da construçâo. 
O evento tem como conferencista o 
Prof. Doutor Eng. Luis Alves Dias, do 
Instituto Superior Técnico, e destina- 
se a empreiteiros, gabinetes de 
projectos, associaçôes de engenheiros 
e arquitectos, associaçôes sindicais, 
associaçôes patronais, departamentos 
do Governo, Câmaras Municipals, 

Juntas de Freguesia e Escolas 
Profissionais. 
Na conferência sera analisada a 
tansposiçâo, jâ em vigor, para a 
ordem juridica nacional duma 
directiva comunitâria relativa às 
prescriçôes minimas de segurança e 
de saüde a aplicar nos estaleiros 
temporârios e môveis. 
Este evento realiza-se, seihpre corn 
inicio às 9h00, no Auditôrio da 
Escola Superior de Enfermagem de 
Ponta Delgada (dia 9), no Auditôrio 
da Santa Casa da Misericôrdia de 
Angra do Heroismo (dia 12), e no 
Anfiteatro do Hotel Payai (dia 13). 
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E$<â scgiiro 
do sen 

DETERMINAR O SEU TESTAMENTO: 
ASSEGURAR QUE A 

SUA VONTADE Sl^A CUMPRIDA 

Um Testamento devidamente 
preparado séria examinado 
periodicamente , para assim poder 
fazer mudanças de assuntos 
pessoais e financeiros que possam 
aparecer no futuro. 

Sem um testamento, apôs a sua 
morte, os seus bens serâo 
designados pelo tribunal da 
provincia, levando assim algum 
tempo para que tudo se resolva . 
Um testamento dâ-lhe a si a 
oportunidade de designar em vida 
as pessoas certas para manterem 
os seus bens. 

O seu Testamento deverâ ser 
ajustado consoante as mudanças 
da sua vida. 

Essas mudanças iriam incluir: 

Uma morte, nascimento, 
casamento ou divôrcio dos seus 
beneficiârios; 
- O seu divôrcio ou segundo 
casamento; 
- Uma mudança do seu advogado; 
- Tirar ou adicionar alguma 
dâdiva; 
- Mudança no valor das suas 
propriedades; 
- Mudança de residência para 
outra provincia ou pais; 
- Aquisiçâo de uma propriedade 
em outra provincia ou pais; 
- Uma grande subida ou descida 

dos seus bens; 
- Adicionar mais beneficiârios 
como uma criança, pais ou outros 
familiares; 
- Uma grande mudança na sua 
apôlice de seguro; 
- Mudanças em taxas afectando 
heranças. 

Beneficios que o seu prôprio 
testamento lhe darâ: 

- Voeê escolhe as pessoas que irâo 
receber a sua herança. 
- Os seus objectos pessoais e de 
familia irâo para aqueles que voeê 
escolher 

Pessoa de confiança ira 
administrar os seus bens. 
- Dependendo do seu estado civil 
poderâ nomear um guardiâo se 
tiver filhos menores. 
- O prolongamento e os custos 
litigiosos relacionados corn a sua 
herança serâo reduzidos. 
- O seu executor é sabedor dos 
seus desejos no que diz respeito ao 
funeral. 
- Voeê pode nomear as pessoas 
que ficarâo responsâveis pela sua 
herança para poder dividi-la entre 
os filhos ou netos menores. 

Para evitar dificuldades e custos 
adicionais na administraçâo dos 
seus bens, um advogado ou 
conselheiro legal pode ajudâ-lo na 
preparaçâo do seu testamento. 

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 

H#| The Mutual Group TEL: (416) 823 0665 
Ry (24 horas) 
3300 Bloor St., W., Ste. 1002, West Tower, Etobicoke 

dasemana 

Membros da Uniâo de 

Esquetda, protestam 

contra a interveçâo da 

NATO na Jugoslàvia, 

em Lisboa. 

Os protestantes têm ao 

peito abjos desenhados 

como se fossem “aims 

humanos”. 

Pestas do Divino 

Esptrito Santo. 

As coroaçôes 

realizam-se na 

missa dominical, 

corn imposiçâo 

dos coroas de 

prata pelo pàroco 

- na foto pelo 

Bispo de Angra e 

Ilhas. 

0 ministro da 

Admnistraçâo Interna, 

Jorge CoeUio, 

cumprimenta elementos 

da Brigada de li-ânsito 

da GNR, momentos 

antes do lançamento da 

Operaçào Segurança 

Maxima/ Tolerância 

Zero, na Estrada 

Nacional n° 10. 

Aspecto da celebraçào da 

Paixâo do Senhor, na Sé 

Catedral, presidida pelo 

Cardeal Patriarca, D.José 

Policarpo 

O moinho que serviu de casa 

de fe'rias do antigo ministro 

dos Obras Püblicas, Arantes 

de Oliveira, e que esté a ser 

recuperado pela Câmara 

Municipal de Penacova para 

ai ser criado um Museu do 

Moinho. 
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Noficlas da (apilal 

A ponte a pé entre Ottawa e Hull 
Todas as cinco pontes que ligam as cidades vizinhas 
de Hull (Québec) e Ottawa (Ontario), foram 
bloqueadas esta semana por trabalhadores da 
construçâo civil, que protestavam contra as 
restriçôes contratuais interprovinciais impostas por 

Quebéque hâ cerca de vinte anos. 
Segundo dizem, sao residentes no Quebéque e nâo 
podem trabalhar na sua propria provincia sem 
terem "cartôes de competência" em cada profissâo 
exercida. Para a obtençâo desses cartôes, sâo 

Massacre em Ottawa 
A pacifica capital do Canada, 
Ottawa, foi surpreendida por um 
surto de violência extrema, na 
passada terça-feira dia 6, quando 
um ex-empregado dos 
transportes urbanos da capital, 
entrou armado nas garagens 
centrais da OCTranspo do 
boulevard St-Laurent e disparou 
sobre diverses empregados da 
companhia, matando quatre e 
ferindo dois no peito, tendo em 
seguida cometido suicidio. 
Tivemos informaçôes seguras de 
que O agresser teve no passade e 
enquanto trabalhou nos 
autocarros da companhia 
OCTranspo de Ottawa, dado 
baixa por doença diversas vezes. 

tendo uma histôria médica corn 
distùrbios mentais. Foi 
despedido e jâ nâo trabalhava na 
companhia hâ meses. 
Este acidente motivou alteraçôes 
profundas na hora de saida dos 
trabalhos em toda a cidade, pela 
falta de autocarros disponiveis, 
uma vez que quase todo o serviço 
de contrôle foi paralizado pelo 
acontecimento. 
Entretanto, a policia continua a 
investigar o caso, acreditando-se, 
à partida, que o motive seja de 
vingança por despedimento. 
Segundo a policia de Ottawa, o 
assassino-suicida é o antigo 
trabalhador da OCTranspo, 
Pierre Lebrun. Pierre Lebrun 

Refugiados do Kosovo 
A Ministra Federal da Imigraçâo, Lucienne Ro- 
billard, indicou que vai custar aos contribuintes 
canadianos cerca de 100 milhôes de dolares o 
pagamento de despesas corn os refugiados do 
Kosovo.De acordo corn Lucienne Robillard, 
custarâ cerca de 20 mil dolares cada um dos 5 mil 
refugiados esperados no Canada. 
A ministra da Imigraçâo finalizou a intervençâo 
anunciando que os 100 mil dolares sairâo dos 
cofres fédérais. 

Tropas terrestres do Canada 
Pela primeira vez, desde que teve inicio o conflito 
no Kosovo , O Canada esta a considerar a 
possibilidade de usar tropas terrestres para 
combater. 
O Ministro da Defesa, Art 
desde o inicio, o Canada 
sempre considerou o uso 
de tropas benéfico para 
atingir a paz na 
Jugoslavia. 
No entanto, uma vez que 
a possibilidade de atingir 
tal objective parece ser 
remota, o Canada terâ 
que reconsiderar o seu 
piano original. Art 

Eggleton, adiantou que nâo sô o Canada mas a 
NATO, terâ de estudar novas possibilidades para 
pôr término ao conflito. 
O Ministro dos Négociés Estrangeiros do Canadâ, 
Lloyd Axworthy, estarâ em Bruxelas na prôxima 
segunda-feira para participar na reuniâo da NATO, 
para decidir se se vâo utilizar tropas terrestres no 
Kosovo. 

Eggleton, informou que 

nécessârias um numéro de horas de trabalho 
acumuladas, pelo que atravessam as pontes e 
trâbalham no Ontario. Por sua vez, o primeiro- 
ministro de Ontario, Mike Harris, tem falado 
ultimamente na imposiçâo das mesmas regras no 
Ontario, o que, vindo a realizar-se, impede os 
trabalhadores sem carta de trabalharem numa ou 
noutra provincia. Tais sâo, em suma, os motives 
que levaram cerca de duas centenas de 
trabalhadores a manifestarem o seu desagrado nas 
pontes que ligam as duas cidades e provincias. Os 
milhares de carres que todas as manhâs atravessam 
as pontes, viram-se assim atrasados duas a très 
horas na marcaçâo de ponto nos respectives 
trabalhos. Se levarmos em conta que a maioria dos 
trabalhos nesta regiâo da capital sâo da funçâo 
pùblica, razâo é para dizer-se que a burocracia 
canadiana se atrasou ainda mais esta semana. 
Desta manifestaçâo, a policia procedeu a trinta 
detençôes, por obstruçâo e distùrbios na via 
pùblica. Os mesmos manifestantes haviam jâ esta 
semana protestado em frenta do casino de Hull 
durante dois dias causando milhares de dolares de 
prejuizo à casa de jogo governamental. 
Entretanto e depois das pontes...a pé, prometeram 
voltar à carga se as suas reivindicaçôes 
continuarem a cair em saco sem fundo. 

Curias 
• No Sâbado, 10 de 

Abril pelas 20h00, 
Eddy Silva 
Productions 
apresenta Jorge 
Ferreira e o seu 
conjunto privativo 
no salâo da Igreja 
do Senhor Santo Cristo, em Gloucester, 
Ottawa. 

• As Mordomas do Império da Caridade 
da cidade de Aylmer levam a efeito o 
seu Baile da Primavera no proximo 10 
de Abril pelas 19h30, no Salâo da Igreja 
de S.Joâo de Bosco, em Hull 
(Quebéque). O serâo serâ abrilhantado 
pela Discoteca Solmar e ainda corn 
Danças de Carnaval pelo Grupo de 
J ovens de Aylmer (Québec). 

• O Centro Comunitârio A.U. na cidade 
de Hull, atrâvés do seu Conselho de 
Jovens, apresenta a 12.* ediçâo da Miss 
Amigos Unidos no dia 24 de Abril, no 
âmbito das comemoraçôes do 25.° 
aniversârio daquela associaçâo. 

• Um jantar corn show e baile terâ lugar a 
24 de Abril e corn inicio às 19h00, no 
salâo da Igreja do Senhor Santo Cristo, 
cm Ottawa. 
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Corn as guerras da expansâo e consolidaçâo simbolismo histôrico muito importante e a sua 
do seu império, Garlos Magno terâ sido o ydndependência nâo é, nem de longe nem de perto 
primeiro produtor de guerra deste^ vislumbrada pela Sérvia. Neste momento, 

milénio que, terminando dentro de alguni nenhuma condiçâo para a paz poderâ passai por 
rneses, continua em guerra^ agora corn outrasV uma independência do Kosovo. Uma soluçâo 
armas mas corn a mesma meta. A condiçâo ^^âvel séria uma autonomia alargada ao estado 
bumana pouco evoluiu neste sentido e estâ longe do Kosovo, para que mais tarde, numa posterior 
de qualquer irradiaçâo deste flagelo. 
Até O Canadâ, que era visto até agora como pais 
pacifico, inventor e promotor dos soldados da 
Paz nas Naçôes Unidas, deeidiu que era tempo de 
começar também a agitar armas e lâ foi, 
enviando alguns F-18 (12 aviôes, até este 
momento) para o Kosovo. 
Entretanto Milosevic résisté à operaçâo 
multinacional da NATO e os militares servos 
aproveitam para limpeza étnica dos Kosovares. 
Politica ocidental, comandada pelos Estados 
Unidos da América, policias da ordem mundial 
por eles instituida, corn democracia a duas 
velocidades, segundo os preços dos combustiveis 
humanos e monetârios envolvidos. 
Porque nâo interveio - a OTAN, as Naçôes 
Unidas ou os EUA - na Manda, corn tantas 
mortes durante anos, divisôes aliraentadas por 
uma Inglaterra protestante e reformista, contra 
um pais à partida catôlico? 
E na Bosnia, ou na Croâcia, em que Milosevic 
poderia jà ter sido trayado nos sens instintos 
maquiavélicos. 
Porque nâo se começou a operaçâo militai por 
Belgrado, centro das operaçôes militares e 
politicas jugoslavas? Para que a operaçâo dure 
mais algumas semanas e assim se possam 
consumir mais armas e portanto, uma maior 
produçâo para os seus fabricantes? 
Milosevic é um homem agarrado ao poder, que 
tudo sacrificarâ para sobreyiver nesse mesmo 
poder. O Kosovo tem para os servos um 

integraçâo desses paises na Comunidade 
Europeia, as reevindicaçôes e nacionalismos 
extremos nâo prevaleçam. Outra soluçâo séria a 
divisâo do Kosovo, por forma a que se entregasse 
aos sérvios a sua parte histôrica e o restante 
territôrio aos kosovares agora expulsos. 
Ironiçamente, as forças de intervençâo no 
Kosovo (incluindo Portugal), nâo chamam 
guerra ao que assistimos na televisâo. Dizem 
intervir humanitariamente, afim de travar a 
intolerância étnica sérvia comandada por 
Milosevic e seus sequazes. Mas na verdade, os 
nqssos olhos nâo podem mentir - mesmo se a 
operaçâo é mantida no segredo dos deuses da 
guerra - ao vermos a desolaçâo que ambas as 
partes envolvidas provocam. Esta intervençâo 
militar da NATO peca por tardia, estando 
portanto em perigo a sua eficâcia nos fins 
desejados. Milosevic aproveita e - para surpresa 
de todos - aumenta a operaçâo de limpeza dos 
albaneses de Kosovo. Çenfenas de milhares de 
cidadâos, despojados de todos os seus haveres, 
caminhando quilômetros corn os filhos nos 
braços - mâes, veihos, crianças - transformados 
num verdadeirô e gigantesco lençol de 
humilhaçâo bumana. Tudo isto se passa no 
coraçâo da Europa e perante a impotência do 
mundo que tarda a levantar um dedo quando se 
trata de solidariedade, deslocando mais 
rapidamente uma força militar, do que a ajuda 
necessâria que agora vâo précisai esses nossos 
semelhantes que, nesta hOra, dormem ao relenlo. 

sem esperança no amanbâ por terem apenas o 
hoje..., sem pâo, sem tecto e pior que isso, sem 
pâtria4erra. 
O Canadâ, para se redimir da sua intervençâo 
militar, tem o dever moral de dar entrada 
imediata a, pelo menos, 30 mil desses bomens, 
mulberes e crianças, jâ que a nossa 
responsabilidade nâo se deve ficar apenas no 
atacar, mas também solucionar e solucionar nâo 
représenta os 10 ou 15 milbôes de dôlares que 
demos esta semana, à laia de esmola, para ajuda 
temporâria aos refugiados da guerra. 
Lâ diz o ditado cbinês: "Quando alguém tem 
fome, nâo lhe dés Um peixe. Ensina-lhe a pescar". 
Infinita é a estrada da perfeiçâo bumana, Outro 
milénio virâ e corn ele as guerras da nossa 
condiçâo de objectes do Universe, o quai talvez 
tenha uma surpresa envolta num meteorite ou 
cometa na senda do nosso planeta e tudo ficarâ 
em pô côsmico em segundos... mesmo os 
milosevic's, os clinton's e os soares... 

" ..0 Canadâ, que era 
visto até agora como pats 

pacifico, inventor e 
promotor dos soldados da 
Paz nas Naçôes Unidas, 
deeidiu que era tempo de 

começar também a 
agitar armas,, 

-O Présidente da Câmara 
Municipal de Toronto, 
Mel Eastman, apoia a 
ideia de abrigar 
temporariamente 
refugiados Kosovares 
numa antiga depen- 
dêneia militar a norte da 
cidade. 
Todavia, Mel Eastman, 
afirmou nâo ter dinheiro 
disponivel para pagar os 

custos da operaçâo e que Ottawa terâ de pagar a 
factura extra. 
Segundo fontes oficiais, os refugiados kosovares 
serâo aerotransportados para Toronto e 
distribuidos pelas seguintes localidade: 2.500 em 
Borden; 1.000 em Petawawa; 1.000 em Trenton e 
500 em Meaford. 
Entretanto, a World Vision Canadâ, através de um 
comunicado do seu présidente, Dave Toyson, jâ 

informou de todo o apoio da 
sua organizaçâo aos 
refugiados e, para tal, jâ tem 
uma linha aberta para todos 
quantos queiram ajudar corn 
os seus donativos. 
TO HELP THE KOSOVO 
REFUGEES CALE: 
l-BOO-268-3955 
Portanto, quem quiser dar o 
seu contribute aos refugiados 
kosovares, pode contactai 
grâtis a World Vision Canadâ 
pelo telefone acima 
mencionado. 

World Vision 

Segundo informaçâo da World Vision, as tropas 
Sérvias iniciaram o piano de "limpeza" dos 
Kosovares da regiâo. Um total de 521,242 kosovares 

foram forçados a abandonar o 
pais, tendo a maioria se 
refugiado na Albania. No 
entanto, segundo as 
estatisticas , cerca de 100 mil 
kosovares pediram refügio em 
27 paises Europeus. Estes 
refugiados foram expulsos de 
suas casas pela policia e pelas 
tropas. 
Segundo informaçôes sem 
confirmaçâo oficial, muitas 
familias foram separadas , 
algumas executadas e outras 
levadas para campos de 
concentraçâo. 

Os que conseguiram escapar, 
vêem-se agora, frente a uma 

situaçâo gravissima de fome, temperaturas baixas 
durante a noite e outros ameaçados de morte pelos 
militares. 

Dave Toyson 
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nova éravaçâo 
O conhecido DUO SANTOS, 
Joâo Santos e Lisa Arthur, 
gravaram um novo trabalho 
intitulado "JURAS", uma 
ediçâo da Dismusica- 
Mississauga, com produçào 
de Waldemar Mejdoubi. 
O jovem casai, na vida e na 
musica, farâ a apresentaçâo 
püblica do seu trabalho, com 
uma festa no Oasis 
Convention Centre e um 
convivio na Dufferin Mall, 
nas instalaçôes da HMV, 
parceira da Dismusica na 
distribuiçâo dos trabalhos. 
Juras", é um trabalho com 
novas ideias, que vem 
preencher um espaço deixado 
em aberto pelo Duo em 
trabalhos anteriores. O "Duo 
Santos", vai gravar de novo 
este ano, em Lisboa, com 
Mike Seargent e, entre 
viagens, a Lisa Arthur Santos, 
vai gravar nos EUA um disco 
com Fados inéditos e outros 
tradicionais. 

ZÉDAVESGA, 
eilUa novo 
frabaUio 
O conhecido compositor, 
autor e intérprete, Zé da 
Vesga, vai lançar no proximo 
mês de Maio o seu ultimo 
trabalho gravado de forma 
inédita. 
Além de cantigas originals da 
sua autoria as quais dâ voz, 
neste novo trabalho cantam 
também os intérpretes que 
participaram nos festivals de 
cançâo com cantigas de sua 
autoria -lo., 2o, ou 3o. 
lugares-, Isabel Sinde, Carlos 

Borges, Guida Figueira, Tony Gouveia, Catarina Cardeal e Sonia Mara 
(USA). 
O trabalho intitulado " Novos Alvôres ", tern ediçâo do prôprio Zé da 
Vesga e produçào de Hernani Raposo. 
Zé da Vesga, farâ o lançamento do "Novos Alvôres" com um almoço de 
convivio e variedades com todos os artistas que participam no trabalho. 

RUa Ribeiro, 
nâo ”$c cala" 
com a Callas 
Lisboa e arredores jâ viram a peça MARIA 
CALLAS com a maravilhosa Rita Ribeiro. 
Mas, tempo de Verào, digressào à porta. 
Rita Ribeiro e a peça "Maria Callas", 
abandonam a sala do Politeama, em 
Lisboa, e vào de abalada até à cidade do 
Porto. Depois, Viseu, Figueira da Foz, 
Funchal e Angra do Heroismo. Uma 
viagem importante para o grande pùblico 
português e para o elenco da peça. MARIA 
CALLAS, tem sido um dos grandes êxitos 
de bilheteira dos ùltimos anos. 

Bob Dylan infciou em Li§boa 
di^ressâo europeia 

o cantor norte- 
americano Bob Dylan, 
porta-voz da geraçâo 
rebelde dos anos 60, 
iniciou em Lisboa, no 
Pavilhào Atlântico, 
uma digressào 
europeia de 20 
concertos, que termina 
a 01 de Maio na 
Alemanha. O segundo 
concerto da digressào, 
na quinta-feira, 
realizou-se no Porto, no 
Coliseu. Bob Dylan 
nâo faz mais de 400 
quilômetros por dia de 
automôvel. Esta é 
segunda vez que Bob 
Dylan canta em 
Portugal. O anterior 
concerto realizou-se no 
dia 13 de Julho de 
1993, no Pavilhào de 
Cascais, corn Laurie 
Anderson na primeira parte. Bob 
Dylan actua acompanhado por 
quatro mùsicos. Tony Garnier 
(baixo), David Kemper (bateria), 
Larry Campbell (guitarra) e 
Bucky Baxter (-i-steel guitar-t-), que 
participaram na gravaçâo do 
ùltimo album, "Time Out Of 
Mind", de 1997, considerado um 
dos melhores de Dylan. O 
Pavilhào Atlântico, corn lugares 

sentados, foi limitado a um terço 
da sua capacidade, corn seis mil 
lugares, corn bilhetes que 
variavam entre os 4.500 e os sete 
mil escudos. Para o seu camarim, 
no Pavilhào, Bob Dylan pediu 
apenas um espelho de corpo 
inteiro, dois cinzeiros, sabonetes, 
uma düzia de toalhas, très linhas 
telefônicas e quatro extintores. A 
comida veio dos Estados Unidos. 

IRANSITO? NOTICIAS? TEMPO? DESPORTO? 
SIIMIONI/E 8 8.9 ( IRV EM. INEORMAÇÀO PERMANENTE. W W W. C I R VF M . C O M 
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um pais como este. Eduarda Reis, 
afirmou estar muito satisfeita por 
ter vindo festejar o dia mundial do 
teatro no Canada. 
Falando-nos do acto de variedades 
que prepararam para trazer a este 
pais garantiu-nos, ter sido um 
trabalho produto de uma formaçâo 
de teatro. "Mal falando, mal 
dizendo" preenche assim a segunda 
parte do nosso espectaculo jâ que, a 
primeira parte, é dedicada a uma 
sessao de poesia teatralizada. 

Trata-se, ao fim e ao cabo, de trazer 
junto desta imigraçâo um 
bocadinho daquilo que, ainda hoje, 
se cultiva com bastante assiduidade 
nos Açores. As nossas maneiras de 
estar, as nossas tradiçôes e costumes 
e um pouco do pensar daqueles que 
estâo bem presos à terra. 
Sobre o tipo de teatro que ainda 
hoje se faz na regiâo Eduarda Reis, 
foi peremptoria em afirmar que, o 
mais procurado é o teatro popular. 
Sâo as danças de carnaval que, 
demonstram bem o sentir de um 
povo que vive no meio do Oceano 
longe do mundo e de todos. 

Por outro lado, este tipo de 
variedades é um estilo que esta a ser 
muito posto em prâtica na regiâo. 
Nâo sô porque é alegre mas 
também, porque ajuda muito a 
entrosar os diferentes elementos dos 
grupos de teatro. 
Por outro lado, até 12 deste mês a 
Direcçâo dos Assuntos Culturais vai 
celebrar Garrett. Contamos jâ corn 
oito grupos de teatro dos Açores 
que, vâo levar à cena nâo sô peças 
deste grande escritor português mas 
também, de autores das ilhas. 
Sobre os seus projectos futuros 
Eduarda Reis foi râpida em afirmar 
estar sempre disposta a fazer teatro. 
De qualquer forma. “Penso que 
fazer teatro é o melhor que faço na 
vida.” 
Pensa ser extrema-mente impor- 
tante, de quando em vez, sair da 
regiâo e fazer teatro fora de portas. 
E também importante que as 
pessoas nos vejam actuar. Conhecer 
melhor as nossas raizes através do 
teatro. 

Finalizou, deixando uma curta 
mensagem a todos quantos, por 

Eduarda Reis, à direita, junto dos elementos que compôem o Grupo de Teatro da Casa do 

Povo da Riheirinha, Ilha Terceira. Precisamos que voltem, 

é 0 melhor elogio que podemos fazer. 

estas terras, gostam de teatro. Que o 
façam sempre e que continuem a 
abri-se cada vez mais panos de palco 
para que sempre e corn mais força 

as diferentes culturas se possam dar 
a conhecer ainda melhor umas às 
outras. 

Luis Fernandes 

Quem sabe onde anda a 
verdade? Houvem-se 
rumores, bocas, balelas 
e intrujices por todo o 
lado. Torna-se cada vez 
mais dificil acreditar no 
que se houve e lê... 
A ultima, diz respeito a 
uma possivel paixâo de 
Madonna por Ricky 
Martin. Nâo sera 
Madonna a primeira a 
ter esta "fraqueza" por 
Ricky e, concerteza, nâo 
sera a ultima. Com os 
sentimentos de cada um 
nâo se brinca... 
Madonna, na cerimônia 
dos Grammys, teve um 
gesto intéressante, 
tapando os olhos ao 
Ricky quando este discursava. O porto-riquenho cantor nâo se 
fez rogado e deu-lhe uma dentadinha num dos dedos da mâo 
atrevida. Coisas do Cupido ou da mâ-lingua? 
Vamos a ver se vâo gravar a "Duo" da proxima vez. 
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So faltam os novos comboios 
Tudo indica que a circulaçâo no Eixo Norte-Sul se inicie com 
composiçôes da CP e nâo com as construidas para esse efeito AOS poucos, OS utilizadores da Auto-Estrada 

do Sul foram dando conta dos avanços na 
construçâo da linha férrea do Eixo Norte- 

Sul. Os mais atentos repararao que jâ esta a 
funcionar a sinalizaçâo e hâ mesmo uma 
composiçâo a percorrer o trajecto 
Pragal/Fogueteiro. Sao os testes que antecipam a 
grande estreia, provavelmente, a 25 de Abril deste 
ano. So que serâo os comboios pendulares da CP a 
ter as honras de inaugurar o serviço de ligaçâo 
ferroviâria entre Lisboa e a margem sul do Tejo, 
corn travessia da Ponte 25 de Abril. Os da Fertagus 
sô estarâo a funcionar no Verâo. 
Atrasos na entrega dos comboios prôprios para este 
eixo ferroviârio fazem corn que a exploraçâo da 
nova linha deva iniciar-se numa perspectiva de 
longo curso, Pragal/Porto, corn uma carreira 
diâria em cada sentido. A frota de 18 
comboios encomendada propositadamente 
para operar entre o Areeiro e o Fogueteiro sô 
deverâ entrar em funcionamento no mês de 
Junho. 
Pela primeira vez em Portugal vâo estar 
disponiveis composiçôes de dois andares. Os 
comboios terâo capacidade para transportar 
1210 passageiros. Fazendo as contas, nas 
boras de ponta da manhâ e da tarde serâo 
cerca de 14 500 pessoas a utilizar este 
serviço. Corn intervalos médios de passagem 
na ordem do sete minutos e meio, deverâo 
passar oito comboios por hora nos periodos 

de maior movimento. 
O tempo mâximo de viagem entre as duas 
margens, que corresponde à ligaçâo 
Fogueteiro/Areeiro, deverâ ser inferior a meia hora. 
Do Pragal, estaçâo onde se prevê maior afluência 
de utentes, ao Areeiro o percurso deverâ fazer-se 
num quarto de hora. Em Campolide, hâ ligaçâo por 
comboio ao Rossio e a Alcantara (acesso à linha de 
Cascais). Da estaçâo de Sete Rios acede-se à linha 
de Sintra e à do Oèste. Todas as estaçôes da 
margem norte, excépto Campolide, sào servidas 
pelo Metropolitano de Lisboa. 
Esta melhoria em termos de acessibilidades mani- 
festa-se nos custos de utilizaçâo do serviço. Assim, 
um bilhete normal entre o Fogueteiro e Lisboa 
custarâ 440 escudos. Jâ quem viajar do Pragal para 

Lisboa terâ de 
desembolsar 260 
escudos. A isto o 
utilizador deve 
acrescentar 200 
escudos se quiser 
deixar o carro no 
estacionamento antes 
das dez, ou cem 
escudos depois dessa 
hora. Mas hâ descontos. 
Os reformados e 
pensionistas pagam 
apenas metade do 
preço dos bilhetes. As 
crianças pagam 25 por 
cento. Os bilhetes pré- 
comprados ficam 20 
por cento mais baratos. 
Para os "clientes" mais 
frequentes compensa 
optar pelo passe. Hâ 
vârias alternativas. Se 
escolher sô comboio, 
saiba que vai pagar 
entre 7040 escudos 
(Fogueteiro/Lisboa) e 

Os acabamentos das novas estruturas estào em bom 

andamento. Dentro de meses abrem ao 

publico as quatro estaçôes da Margem SuL 

4160 (Pragal/Lisboa). Os combinados corn o Metro 
oscilam entre oito mil e cinco mil escudos. Hâ 
ainda a hipôtese de combinar o comboio corn a 
rede de autocarros da Fertagus e o Metro, o que fica 
por 8400 escudos ou 5400, consoante o percurso 
seja o mais longo ou o mais curto. Acrescem 2800 
escudos mensais para quem deixar o carro nos 
parques das estaçôes. 
Apesar de considerar que a ligaçâo ferroviâria 
norte/sul é "positiva e bem-vinda", o présidente da 
Câmara do Seixal, Alfredo Monteiro, classifica os 
custos para os utentes como "excessivos" e 
potencialmente "inibidores" da utilizaçâo do 
comboio. "Entendemos que se os custos de 
exploraçâo nâo permitem ter preços de bilhetes 
inferiores, o Governo deve suportar isto em termos 
sociais", reivindica. Outro dos aspectos que 
preocupam o edil é o das acessibilidades. Quando 
as estaçôes jâ estâo em finalizaçâo e se executam 
testes de circulaçâo, os acessos viârios às estaçôes 
continuam por concluir, apresentando-se as vias, 
nalguns casos, muito deterioradas, para além de 
terem uma dimensâo desajustada para o 
movimento que se espera venham a ter. 
Alfredo Monteiro référé os casos dos "nôs viârios 
previstos para Corroios, Cruz de Pau e Casai do 
Marco" e aponta o dedo à JAE pelos atrasos; 
"Houve demasiado tempo em que se arrastou esta 
questâo para saber quem é que faria as obras." 

Para além disso, duvida da eficiência das rotundas 
previstas, afirmando que sâo "soluçôes 
ineficientes." 

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. 

èù^ie nos serviços profissionais da firma 

Cappe, Steinman 

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 

Tu é que 
tiveste culpas 
seu 
queixinhas. 

■ 

Ta hem, dvixa, 
Na prôxima va 
^erme à porta. ^ 
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I Rainha convida 1 
populares a "assistir"| 

A A. Rainha Isabel 
I II de Inglaterra 
I decidiu convidar 
I cerca de um 
I milhar de 
I sùbditos para o 
I caseunento do 
I seu filho mais 
I novo, Eduardo, 
I com Sofia Rhys- 
I Jones, a 19 de 

Junho. 

A Rainha possibilita que esses "convidados" 
possam concentrar-se junto à Capela de Sâo 
Jorge, no interior do Castelo de Windsor, 
propriedade de Isabel IL Nenhum outro 
detalhe foi dado, mas um porta-voz do 
Palâcio Real disse que o povo "poderâ entrar 
na propriedade real e ficar no extremo Sul 
da Capela". A imprensa popular garante que 
Eduardo de Windsor, 34 anos, e Sofia, 33 
anos, aceitaram a custo. Segundo a 
imprensa, a Familia Real pressionou os 
jovens noivos para aceitarem o percurso 
pûblico, ciosa de recuperar o prestigio entre 
os seus sùbditos. O acontecimento é bem- 
vindo para a Familia Real depois dos 
divôrcios dos très outros filhos de Isabel II e 
do Principe Filipe, Ana, Carlos e André, e da 

I morte de Diana Spencer. 

Brasil: Festa de origem 
açoriana provoc 
polémica e ferid 
A "Festa do Boi", tradiçâo 
secular de origem açoriana, 
voltou este ano a levantar 
polémica entre os habitantes de 
Florianôpolis, capital estadual 
de Santa Catarina, no sul do 
Brasil, com as largadas de touros 
a fazerem vârios feridos. 

Realizada habitualmente durante a Semana Santa, 
nos Açores, a "Festa do Boi" foi "levada" para o 
Brasil e originou este ano, em Santa Catarina, o 
registo policial de 81 ocorrências. Um dos 
incidentes mais graves aconteceu sâbado à noite, 
quando um boi desgarrado circulou pelas ruas do 
bairro de Côrrego Grande, acabando por ser 
atropelado por um veiculo. 
O animal, ferido, teve de ser abatido e duas 
crianças que viajavam na viatura foram conduzidas 
ao hospital. 
Em algumas localidades onde a tradiçâo se 
mantém mais viva, como em Governador Celso 
Ramos ou no Canto da Lagoa, registaram-se atritos 
entre defensores e opositores da "Festa do Boi". No 
Canto da Lagoa, um boi lançou o pânico entre os 

frequentadores de um restaurante e em 
Governador Celso Ramos o pescador Joâo 
Feliciano de Oliveira, mais afoito, teve de receber 
assistência hospitalar depois de levar uma cornada. 
Segundo a imprensa local, sô na zona norte de 
Florianôpolis a "Festa do Boi" mobilizou mais ^e 
uma centena de novilhos e milhares de foliôes. 
Embora proibida por lei federal, datada de 1997, as 
autoridades estaduais têm vindo a permitir a 
realizaçâo da festa dentro de algumas regras, 
designadamente em espaços reservados para o 
efeito. Herdeira da açoriana "tourada a corda", 
trazida para o Brasil hâ mais de 300 anos, a "Festa 
do Boi" é praticada sobretudo nas comunidades do 
litoral de Santa Catarina. De acordo corn 
etnôlogos, chegou ao Brasil entre os anos de 1745 e 
1748 quando as primeiras familias de açorianos 
começaram a colonizar a regiào que viria a ser o 
litoral do estado de Santa Catarina. 

Estima-se que cerca de 5.000 familias oriundas das 
ilhas açorianas se tenham enraizado na regiâo, 
constituindo a principal comunidade de 30 
municipios do litoral do estado. 

Contacte 
Victor Maciel 

ou 
Marcos Vinicius, 

os seus 
représentantes 

portugueses em 
West York 

Chev-Olds. 

Oferta especial do departamento de assistência para 
o tnês de Ahril: 

Lavagem à transmissâo e direcçâo assistida - era $215.90 

$189*95 (na maioria dos carros da GM) 

Rotaçâo e Balanço às quatro rodas e alinhamento da 
direcçâo em duas rodas - era $131.90 

SL^OTSL $99.95 (na maioria dos carros da GM) 
Victor Maciel 

Website: www.toronto.com/westyork 
E-mail: westyork@idirect.com 1785 St. Clair Ave., W., Toronto, Xcl 

A West York Chev-Olds 
faz agora os 

testes anti-poluiçâo 
para o governo 

do Ontario. 
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I Crianças que sofreram jâ Iviolências afinam as suas 
capacidades de sobrevivência 

I aprendendo a detectar sinais de 
I ira, antes de estes terem alguma Iconsequência grave para elas, diz 

um psicôlogo da Universidade de 
Wisconsin-Madison, acrescentando 
que essa capacidade pode mesmo 
desencadear alteraçôes biolôgicas, 
modificando a forma como o 
cérebro processa sentimentos de 
raiva. 
Seth Pollak, professor assistente de 
psicologia e psiquiatria naquela 
universidade, considéra que os 
resultados do estudo que efectuou 
permitem compreender melhor os 

I motivos por que experiências Itraumâticas na infância causam 
tantos problemas graves na 
adolescência e principios da idade 
adulta, além de sugerirem um 
melhor tratamento para 

I ultrapassar os abusos sofridos. 
I No seu estudo, Pollak examinou as 
I diferenças na actividade eléctrica 
I dos cérebros entre 28 crianças que 
I tinham sofrido formas especificas 
I de violência infantil e 14 crianças 
I que nâo tinham suportado 
I quaisquer maus tratos, todas no 
I grupo etârio dos sete aos 11 anos. 

Pollak desenvolveu um teste 
inofensivo, que as crianças tratam 
como um jogo, no quai lhes sâo 
mostradas imagens de uma série 
de rostos e lhes é pedido que 
identifiquem uma emoçâo 
especifica. Os rostos mostram 
expressôes de felicidade, de raiva e 
de medo e as crianças primem um 

interrupter de cada vez que lhes | 
aparece uma cara corn a errmçâo | 
que O psicôlogo indicou. I 
Durante o jogo, as crianças usam | 
uma espécie de capacete corn | 
pequenos receptores que medem a | 
actividade eléctrica do cérebro, a | 
quai aumenta repentinamente | 
perante um determinado estimulo. | 
Pollak descobriu que os valores | 
eram praticamente idênticos para I 
rostos felizes ou medrosos, mas as I 
crianças maltratadas tiveram | 
reacçôes mais fortes e duradouras | 
perante os rostos que exprimiam | 
raiva. | 
Considerando a dinâmica de um | 
lar em que hâ violência, a diferença | 
faz sentido, segundo Pollak. "A ira | 
torna-se um indicador muito forte | 
de que algo no ambiente em volta | 
da criança vai mudar. Na verdade, | 
a sobrevivência dessa criança e a | 
forma como sai da situaçâo podem | 
muito bem depender da sua | 
capacidade de detectar | 
antecipadamente essa mudança", | 
disse. â 
Um dos potenciais efeitos a longo | 
prazo da violência sobre a criança é | 
esta retirar às vitimas a capacidade | 
de estabelecer relaçôes saudâveis | 
corn outras crianças e corn os | 
adultos. Pollak diz que muitas | 
pesquisas descreveram jâ estes | 
problemas, mas poucos estudos I 
estabeleceram o mecanismo | 
subjacente que os provoca. | 

Por isso, acrescenta, as ter^pias 
tradicionais poderâo nâo estar a 
fazer a melhor abordagem. 

Violência como aprcndiza^cm 

Cientista americano descobriu que as crianças 

vitimas de abuso desenvolvem 
alteraçôes no processamento cerebral da emoçâo 

Agua da chuva na Europa 
"carregada" de pesticidas 
Anàlises de dois cientistas suiços demonstram que 

existem concentraçôes inaceitàveis de produtos 
quimicos. A agua da chuva na Europa 

nâo esta tâo livre de poluentes, 
especialmente pesticidas, como se pensava, 
concluiram cientistas do Institute Federal 

da Ciência e Tecnologia Ambiental, da Suiça. 

Os cientistas, que irâo 
também divulgar o 
seu trabalho, corn 

mais dados, no numéro de 
Verâo da revista Analytical 
Chemistry, revelaram ter 
encontrado niveis 
inaceitavelmente elevados 
de pesticidas, muito acima 
das normas estabelecidas 
para a agua potâvel, em 
diversas amostras que 
analisaram. 
Segundo os investigadores, 
produtos quimicos usados 
na agricultura evaporam-se e sâo 
absorvidos pelas nuvens, regressando 
ao solo, bem como aos cursos de 
agua, corn as primeiras grandes 
chuvadas. 
As concentraçôes mais elevadas, 
segundo os cientistas, observam-se 
nas primeiras chuvas apôs um longo 
periodo de seca, especialmente depois 
de os campos agricolas terem sido 
tratados corn herbicidas e pesticidas. 
Os resultados obtidos contrariam a 
opiniâo geralmente aceite de que a 
contaminaçâo de reservatôrios 
freâticos apenas ocorria por 
infiltraçâo de pesticidas no solo, por 
arrasto das âguas de rega ou da 
chuva. 
"As normas para a âgua potâvel sâo 
regularmente ultrapassadas na 
chuva", disse um dos cientistas, 
Stephan Müller, à New Scientist. 

Segundo as normas suiças, por 
exemple, um litro de âgua potâvel 
nâo deve conter mais de cem 
nanogramas de qualquer pesticida. 
Ora, nas anàlises efectuadas, uma das 
amostras continha quase quatre mil 
nanogramas por litro de 2,4- 
dinitrofenol, um pesticida muito 
usado. 
Anàlises anteriores, de amostras 
obtidas apôs 41 grandes chuvadas, 
tinham revelado niveis superiores a 
cem nanogramas de atrazina por litro 
em nove das recolhas e uma delas 
apresentava 900 nanogramas. 
Müller e um colega, Thomas Bucheli, 
segundo a BBC, manifestaram 
preocupaçâo corn a eventual 
contaminaçâo de âgua potâvel para 
consume püblico, porquanto esta, em 
regra, nâo é tratada para limpeza de 
herbicidas e pesticidas. 

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. 
^ Façade «OMÎLÉNIO» 

'rrJ a sua companhia semanal. 

Para mais informaçôes: (416) 538-0940 
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Poilu^ucsas amamcniani mais 
Um estudo a nivel europeu revelou grandes 
diferenças no numéro de mamadas diàrias 

dadas aos fîlhos, segundo a revîsta médica "The Lancet” 

Portugal é o pais em que as mâes amarnentam os No que se référé a cada pais em particular, as 
filhos mais vezes por dia, segundo lun estudo mâes amamentavam os filhos de um mês entre 
publicado no ûltimo nûmero da revista médica cin'co e oito vezes, ou mais, por dia, estando 
britânica The Lancet. Portugal à cabeça da lista, corn os numéros mais 
Friedrich Manz e colegas do Institute de Pesquisa elevados (uma média de oito vezes em cada 24 
da Nutriçâo Infantil, de Dortmund, na horas), seguindo-se a Irlanda e a Grécia. As mâes 
Alemanha, analisaram os hâbitos de aleitamento da Ademanha, do Leste da Hungria e da França 
materno em 12 paises europeus é côneluiram que (cinco a seis vezes por dia) amamentavam os 
existe uma grande diferença no nûmero diârio de filhos com menos frequêneia. 
mamadas, apesar das recomendaçôes de médicos 
e pediatras para que essa seja uma prâtica Em Glasgow, na Escôcia, o ûnico centre que 
preferencial. participou no estudo referiu que as mâes davam 
Os investigadores averiguaram o nûmero de cerca de sete mamadas por dia aos filhos. 
mamadas por 24 horas, corn base em dados Segundo um resume fornecido pela revista, nos 
fornecidos por mulheres que amarnentam os principles do século, pediatras franceses e 
filhos e sâo acompanhadas em 22 centres de alemâes recomendavam cinco mamadas por dia 
saûde dos paises abrahgidos no estudo. Manz e os como o nûmero adequado para assegurar a 
colegas verificaram que, nesse grupo de sobrevivência do bébé, e estes conselhos parecem 
mulheres, o nûmero de mamadas diârias era ainda hoje prevalecer nesses paises, reférem 
substancialmente mais elevado quando a criança Manz e os colegas. 
tinha um mês do que aos dois, quatre e seis Os cientistas concluem, assim, que muitos 
meses, observando-se um padrâo de diminuiçâo médicos e enfermeiros parecem ser ainda 
constante a partir dos ûltimos périodes. apoiantes de uma "amamentaçâo programada", 

aconselhando-a às mulheres, e adiantam que, 
como as necessidades fisiolôgicas dos bébés sâo 
muito semelhantes em toda a parte, as grandes 
diferenças no nûmero de mamadas diârias 
revelam que as mâes interpretam as suas prôprias 
necessidades e as dos filhos de forma muito 
diferente nos vârios paises europeus ligados a este 
estudo. 

Cientistas estudam 
vulcâo da Serreta 

Cientistas e técnicos das 
universidades dos Açores, Lisboa, 
Algarve e dos institutos Hidrogrâfico 
e do Mar iniciaram terça-feira uma 
anâlise aprofundada ao vulcâo em 
actividade proximo da costa da ilha 
Terceira, desde Dezembro. Segundo 
o seu coordenador, Joâo Luis Gaspar, 
da Universidade dos Açores, a 
missâo, corn trabalhos a bordo de 
uma traineira de pesca, a "Maria 
Medina", do porto de Sâo Mateus, 
tem por objectivo determinar os 
perfis batimetricos do local e zonas 
circundantes do vulcâo da Serreta. 
Durante as pesquisas, a efectuar 
numa zona de 12 quilômetros entre a 
Terceira e Graciosa, no sentido 
Noroeste/Sudeste, serâo testados 
equipamentos do Instituto 
Hidrogrâfico para anâlise de todas as 
temperaturas da ârea e da tipografia 
dos fundos do mar para comparaçâo 
corn as cartas mais antigas. Os cerca 
de vinte cientistas portugueses que 
participam nesta anâlise pretendem 
também analisar "quai o impacte até 
ao momento das erupçôes na 
comunidade biolôgica" dos seres 
marinhos. Para os responsâveis dos 
estudos a missâo é fundamental 
porque "nos ûltimos 70 anos e a 
primeira vez que se estuda um 
fenômeno desta natureza no 
Atlântico corn emergêneia de 
material lavico a superficie". A partir 

da prôxima sexta- ' ! 
feira serâ utilizado 
um submarine 
ROV nào 
tripulado e de 
contrôle 
r e m o t o., 
que grava 
e transmite imagens ate 200 metros 
de profundidade, as quais serâo 
recebidas na traineira onde estâo 
montados os monitores. Para o 
Serviço Regional de Protecçâo Civil 
dos Açores, que garante apoio 
logisticamente esta missâo os 
resultados dos estudos sâo 
importantes para a elaboraçâo de 
eventuais pianos de emergêneia que 
salvaguardem as populaçôes daquela 
zona. Segundo Joâo Luis Gaspar, a 
situaçâo actual daquele fenômeno 
vulcânico é estacionâria, jâ que "o 
estilo até agora desenvolvido nâo se 
tem repercurtido numa actividade 
sismica importante, o que permite 
dizer que nâo représenta perigo para 
as populaçôes das ilhas Terceira, 
Graciosa e Sâo Jorge". 

A primeira actividade daquele vulcâo 
foi detectada em 19 de Dezembro do 
ano passado a 12 quilômetros da 
costa da ilha Terceira por pescadores 
do porto de S. Mateus tendo vindo a 
ser observado desde essa data em 
diferentes ocasiôes. 

Livraria Virtual vende livres 
portugueses às comunidades lusofonas 

Os livros portugueses vâo estar à 
disposiçâo das comunidades 
lusôfonas espalhadas pelo mundo 
através da Livraria Virtual 
byblos.arte@net, um projecto 
inovador que appsta na promoçào e 
divulgaçâo da cultura portuguesa, 
anunciou o Correio da Manhâ. 
Segundo o matutino lisboeta, o 
projecto desta livraria virtual - que 
dispôe de uma base de dados com 
mais de 70 mil titulos, corn 
actualizaçâo continua - foi iniciado 
no ano passado, 
encontrando-se agora 
em pleno 
funcionamento no 
endereço 

http://www.byblos-arte.net. As 
transacçôes efectuadas sâo de 
mâxima segurança, nomeadamente 
as que sâo pagas mediante cartâo de 
crédite, référé o jornal, explicando 
que os dados recebidos "on-line" sâo 
encriptados de modo a nâo serem 
apropriados por terceiros e a 
identificaçâo e autenticidade do 
"site" sâo garantidas por uma firma. 
Nesta livraria virtual pode ainda 
comprar livros em promoçào ou ter 
descontos especiais. 

‘*-iî 

1315 St. Clair Ave., W. 
Toronto ^ 

(416)656-0000 § 

INCOME TAX II 

^ 03“ Viagens/Passagens 
^ D3> Documentos Consola res 
^ Especiais de Primavera 

no aluguer de automOveis 

Clara Casadinho S Ivone Coelho 
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CARNEIRO Parece que você nunca vai conseguir 

pegar urn ardiloso native de Escorpiào, 

mas acabarâ conseguindo. Destaque para 

a finalizaçào de um projecto pioneiro. 

Esteja aberto/a para o amor, que vai 

surgir em breve. 

TOURO Mantenha os seus pianos flexiveis, pois 

poderâ ser convidado brevemente a fazer 

uma viagem surpresa a um local exotico. 

Você leva a série os estudos que envolvem 

artes e ciências mânticas, incluindo 

numerologia e astrologia. 

GEMEOS Aprofunde o conteudo dum livre que aborda 

assuntos relacionados à histôria da 
■ Jjjjjjjt 1 antiguidade. Destaque para o lugar onde 

^ "S ^ mora, estilo, moda, müsica. Procure 

É il J transformar 0 bom humor em algo mais 

9 1 i f profundo. 

CARANGUEJO Abandone as frivolidades e empenhe-se nas 

questôes referentes a um compromisse sério 

corn um projecto. Você sera questionado/a 

sobre a sua casa e seu estado civil. Um Peixe 

marca presença no cenârio. 

O relatôrio sobre sua condiçâo fisica é 

promissor e alguém lhe diz: "Quando esta 

empenhado em uma actividade criativa, sua 

saûde melhora." Você terà maiores 

responsabilidades, mas as recompensas serào 

maiores do que no passade. 

VIRGEM Leia a mensagem para Leâo e obeterâ 

informaçào valida. Liberte-se de um 

relacionamento e de uma situaçào 

desagradâveis. Estar sô nada tem a ver corn a 

solidâo - é possivel sentir-se sozinho no meio 

de uma multidào. 

BALANÇA Dê uma olhada na mensagem para Virgem. 

Empreenda um recomeço, valorize a sua 

independência, a originalidade e um coraçâo 

amoroso. Imprima sempre seu estilo, toque 

um instrumente musical. 

ESCORPIAO Desacelere. Um native de Caranguejo 

afirma: "Você é o dono/a do meu coraçâo." 

Um excelente jantar para firmar um acordo 

de paz corn um amigo que estava afastado 

por causa de desavenças. Você escolhe o 

vinho. 

SAGITARIO Solte as rédeas da sua curiosidade 

intelectual. Um familiar tem um papel 

I importante, participando de uma experiência 

I consign. Um native de Gémeos farâ corn que 

I voeês se divirtam. 

AQUARIO Algo que foi mantido em segredo por muito 

tempo finalmente sera revelado. Seja um/a 

reporter de investigaçâo, descubra os 

motives, rejeite explicaçôes superficiais. No 

amor, énfrente os factos. Hâ um native de 

Virgem no horizonte. 

CAPRICORNIO AS circunstâneias favorecem o seu poder de 
ganhar dinheiro. Um objecte perdido sera 

lUA recuperado. Agradeça a quem o encontrou, 

P®***'^- « sem ser exagerar. Comemore o encerramento 

^ } de um négocié que sera lucrative. 

PE IXE S Mostre todo o seu charme às pessoas 

prôximas. Alguém corn quem teve uma séria 

discussào esta fazendo uma oferta de paz. 

Aceite e confesse: "Se você nâo tivesse dado 

i 0 primeiro passo, eu o faria." 
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BANCO ESPIRiTO SANTO ^ 

O SEU BANCO DE SEMPRE 

COMMAISDE470AGÊNCIASNO 
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 présente nas principals praças 
financeiras internacionais: Lausane, Londres, Madrid, Nassau e 
Nova lorque. 
Possui também Escritôrios de Representaçâo em Caracas, 
Francoforte, foanesburgo, Luanda, Milâo, Newark, Paris, Rio de 
Janeiro, Sào Paulo e aqui perto de si em Toronto. 

Tel: (416) 530-1700 ® 1-800-794-8176 0 Fax: (416) 530-0067 
1087 Dundas Street West, Toronto, Ontario M6J 1W9 

Internet - http:/ /www.bes.pt 

Tel J 

ATLAS 
CAR RENTA 

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

de viagens e agentes artisticos - Carros novos 

Serviço 24 horas 
Limpeza de automôveis, incluindo shampô, a partir de $75. 

25-B Cariboo Ave., Toronto Tel: 535-7702 
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PMAVRA$ CRUZADAS 
1 2 3 A 5 6 7 8 9 10 11 12 

Soluçôes da semana passada: 

HORIZONTAIS: 1-Quartos de dormir ;ribanceira. 
2—Lavras ;alpendrada.3-Dialecto Peruano; povo 
antigo da Malâsia;simbolo qulmico do cobalto. 
4- Sorrl; medlda de capacldade nas llhs de 
Gôa(pl.);admiradores fanaticos de artistes. 
5- Descascar;colorido.6-Divindade que e^ obje- 
cte de culto;respirar com dificuldade.7-A- 
plana;elemento de origem grega que significa 
espectaculo.8-Anel;cara.9-Nome de letra; pe- 
quena ave de arriba<^âo;adv. de lugar. 10-Por- 
co;ferida aberta;parceiro.11-Antiga ou velha; 
consuma.12-Pouco densa;tostaram. 

VERTICAIS: 1-Rapariga;ligar.2-Lavrai; galâo 
ou peça de metal amarelo que os militâtes u- 
sam no ombro. 3-Autoridade(fig.);cacete; sim- 
bolo quimico do cromo.4-Art.plural;peso em- 
pregado na balança romana; rema para trâs.5- 
Palmatoada(fam.); forma reduzida de sinha 
(brs.).6-Alisa;relative aos Àrias(fem.).7-Ho- 
mem libidinoso,devasso(fig. ) ;re'ptil saurio 
(pl.).8-Cabelos brancos;embaciada.-9-Pano de 
arras;certeza;adv.de lugar.10-Seguir;larei- 
ra;preposiçâo.11-Picaram corn o bico;leito. 
12-Senhores;gastaram corn o uso. 

HORIZONTAIS: 
1- Repara; selar. 2- Orais; tarata. 3- Diga; câmaras. 4- Eça; 
mora; ara. 5- Lo; Lima; opar. 6- Pia; rubis. 7- Arara; iro. 8- 
Aros; mova; to. 9- Rim; lavo; mim. 10- Adereço; sara. 11- 
Matico; tocar. 12- Asara; mamara. 

VERTICAIS: 
1- Rodela; arama. 2- Erico; aridas. 3- Paga; prometa. 4- Aia; 
lias; rir. 5- Rs; miar; Leça. 6- Corn ; amaço. 7- Tarar; ovo. 8- 
Sama; uivo; ta. 9- Era; obra; som. 10- Larâpio; maca. 11- 
Atarâs; tirar. 12- Rasar; somara. 

Patriarca de I 
Lisboa preside I I a 13 de Maio I 
O Patriarca de Lisboa, D. José da Cruz | 
Policarpo, preside a 12 e 13 de Maio às I 
cerimonias da Peregrinaçâo Aniversâria I 
a Fatima, informou fonte da reitoria do I 
Santuario. D. José Policarpo preside a I 
uma peregrinaçâo que, até à primeira | 
quinzena de Março, esteve rodeada de | 
expectativa quanto a uma possivel | 
deslocaçâo do Papa Joâo Paulo II a | 
Fâtima, ocasiâo que poderia ser | 
aproveitada para a beatificaçâo dos | || videntes Jacinta e Francisco Marto. Esta ^ 
peregrinaçâo pode, entretanto, ficar 
marcada como sendo a primeira em que ^ 
o actual Patriarca de Lisboa participa i 

como présidente da Conferência 
Episcopal Portuguesa (CEP), tendo em 
conta que o seu nome é o mais ventilado ^ 
entre os bispos portugueses para suceder i 
a D. Joâo Alves à frente dâquele i 
organisme. A Assembleia Plenâria da - 
CEP corn vista à eleiçâo do novo '. 
présidente inicia-se em Fâtima jâ na 

I segunda-feira da prôxima semana, 12 de 
i Abril, prolongando-se até à quinta-feira 
I seguinte. 

HORACIO DOMINGOS WHOLESALE 

DOMINGOS MEAT PACKERS LTD. 

et® 

C»* 
Horâcio Domingos 

A 

'^6 

'% 
« 

Tel: (416) 762-5503 ou 1-800-935-4441 
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RESPEITO PELAS TRADIÇÔES 
Por: Ana Fernandes 

Portugal, sendo um pais pequeno 
geograficamente, possui uma longa e 
riquissima histôria a nîvel social, 
tradicional, politico e musical. 
Embora muito do seu patrimônio 
esteja em ruinas, outro esquecido e 
abandonado, o certo é que ainda hâ 
muito empenho em preservar e 
manter vivas algumas das tradiçôes e 
costumes que identificam Portugal e 
O destacam a nivel mundial. Certo é, 
também, que grande parte desse 
empenho tem a contribuiçâo dos 
jovens estudandes, sobretudo os do 
ensino superior; jovens estes que 
embora tenham "toneladas de 
trabalho" para fazer, tiram algumas 
horas da sua azâfama para lutarem 
por projectos que glorifiquem o nome 
e a histôria de Portugal. Ora vejamos: 
a Universidade de Coimbra foi 
fundada em 1290 pelo rei D. Dinis, 
tornado-a numa das mais antigas 
universidades da Europa (e do 
mundo). A documentaçâo hoje 
custodiada no Arquivo da 
Universidade reflecte a estrutura 
orgânica da instituiçâo de ensino, ao 
longo dos séculos da sua existência e 
os momentos histôricos que em 
determinados periodos da vida a 
marcaram, traduzindo a sua 
evoluçâo, a inserçâo na cidade de 

Coimbra e regiâo e uma vida que 
caminhava paralelamente à do pais, 
no seu conjunto. Neste mesmo 
arquivo diz-se que um dos objectivos 
fundamentais da universidade é "a 
preservaçâo, o enriquecimento do 
patrimônio... e o prosseguimento de 
uma actividade cultural prôpria". E 
precisamente pensando nesta 
actividade cultural prôpria e distinta 
que alguns séculos mais tarde, em 
1888, que surge a Tuna Académica da 
Universidade de Coimbra, a tuna 
mais antiga do pais. Desde a sua 
formaçâo, vârios foram os grupos que 
nasceram no seu seio - musicais, 
dramâticos, de danças e variedades. 
Do seu seio nasceram, também, as 
magnificas tunas que hoje existem em 
Portugal. É verdade que durante esta 
década inùmeras tunas surgiram em 
Portugal, o que por um lado vem 
provar este empenho em divulgar e 
manter a tradiçâo académica. Mas 
sera que todas elas possuem a mesma 
qualidade e os mesmos objectivos? 
Recordo-me aqui de um comentârio 
feito pelo maestro da Infantuna 
Cidade de Viseu aquando da visita da 
Tuna a Toronto hâ alguns meses 
atrâs. Segundo o Joâo Paulo "... 
existem agora muitas tunas em 
Portugal, mas como tudo na vida, sô 
as verdadeiras, as de qualidade é que 
sobrevivem ao longo dos tempos". 

SPRING WATER BEVERAGES 

Âguas puras 
adocicadas 

ùnicamente corn o 
açùcar natural dos 

Para mais informaçôes telefone para: 

(416) 744-9822 ou 1-800-361-2369 

Infantuna Cidade de Viseu em Toronto, aquando da segunda semana 
cultural Bierà do Académico de Viseu juntamente corn Ana Fernandes e Jamie Iria 

Mas afinal o que é uma tuna? O 
termo tem origem arabe e significa na 
nossa lingua "vida de vadio (no bom 
sentido da palavra), ociosidade; 
désigna um grupo de estudantes que 
tocam os mais vulgares instrumentas 
de corda". E como surgiu este 
movimento e o que représenta? Bern, 
mais uma vez a nossa memôria é 
obrigada a viajar no tempo até ao 
século XII, data em que em Portugal 
se cantava a poesia trovadoresca. O 
trovador brindava a sua donzela corn 
cantigas de amor e de amigo; claro 
que os mais descontentes incluiam no 
seu repertôrio as de escârnio e 
maldizer. O certo é que estas cantigas 
sâo nada mais, nada menos que a 
origem das nossas serenatas ao luar, 
representam uma das nossas riquezas 
literârias e, por isso, é que sâo 
interpretadas pelas tunas. Porque, 
afinal, fazer parte de uma tuna é fazer 
parte, em primeiro lugar, do ensino 
superior; depois é saber respeitar 

religiosamente o traje e a capa que 
vestem e o saber obedecer à vida 
académica e, consequentemente, à 
boémia. Boémia, para quem nâo sabe, 
é um termo paralelo ao da Tuna, pois 
também indica vida de vadio no 
sentido de um individuo descuidado 
do dia de amanhâ. Em alguns casos, 
boémio é também um cigano. Tudo 
isto para dizer que ultimamente da- 
me a sensaçâo que a vida boémia de 
uma tuna significa bebedeira atrâs de 
bebedeira, muitas das vezes entrando 
em palco jâ aos "ss". Os famosos 
"copos" sâo uma caracteristica dessa 
vida de vadio, mas nâo sâo desculpa 
para satisfazer determinados vicios 
que temos incultados em nôs. Acima 
de tudo que nunca se esqueça o 
objective primordial de uma tuna e 
para aqueles que nâo se lembram, 
quem sabe se os padrinhos nâo 
poderâo contar a histôria quando 
forem dormir! O titulo? E assim 
nasceu a mùsica académica... 

A cantora canadiana 
Celine Dion 
cancelou todos os 
sens prôximos 
concertos, Portugal 
incluido, em 
consequência de 
doença do marido. 
Rene Angelil, 56 
anos, que é também 
o empresârio da 
artista, que estâ a 
recuperar de uma 
operaçâo de cancro 
pescoço. "Rene é 
prioridade da minha 

na no pele 
a grande 

vida e quero 

permanecer a seu 
lado, enquanto 
récupéra", disse 
Celine Dion quarta- 
feira à noite. Angelil 
teve alta do hospital 
na passada semana, 
enfrentando agora 
terapia de radiâçôes 
nas prôximas seis 
semanas. Todos os 
concertos de Celine 
Dion, incluindo o 

que estava previsto para o estâdio 
José Alvalade, em Lisboa, foram 
adiados para o Outono. 
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Locals de venda de O MILéNIO, no 
circuito do PORTUGUESE BOOK STORE; 

BRAMPTON: 
- Sâo 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 

DISTRIBUIÇÂO DIRECTA 

TORONTO: 
- Portuguese Book Store 
- Papelarias Portugal 
- Caldense Bakery 
- Palace Flowers 
- 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 

-Hoje, teve lugar a abertura 
oficial das comemoraçôes 
do 25 de Abril, no 
Consulado-Geral de 
Portugal, em Toronto. 
Agora, dia 13 de Abril, 

prosseguem as 
comemoraçôes no First Portuguese 
C.C.C., com uma palestra do Dr. 
Joao Mario Mascaranhas e a 
inauguraçâo da Exposiçâo do 

Museu da Repùblica, que estarâ 
patente ao publico até o dia 30. 

-Os "Açores Unidos S. Clube", realiza, sâbado, 10 
de Abril, um jantar intitulado 'Testa do Futebol", 
na Casa dos Açores, em Toronto. Info: (416) 603- 
2900 ou, 603-1096. 

-A "Casa do Alentejo", em Toronto, realiza, sâbado, 
10 de Abril, a celebraçâo do mês VERDE, com 
uma exposiçâo de desenhos por alunos das escolas 
de português e palestras acerca de reciclagem e 
meio ambiente. Haverâ jantar, Folclore, Artes 
Marciais e baile. 

-O "Sport Club Angrense of Toronto", realiza um 
almoço de agradecimento aos comerciantes e 
orgâos de informaçâo, 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. 

-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 varie- 
dades. Parabéns e 
muitas felicidades... 

- O Canadian Madeira Club, realiza, sâbado, dia 
17, a deslumbrante "Festa das Flores", corn jantar, 
Folclore, mùsica para dançar e surpresas regionais. 
O "CMC", informa que, de 14 a 24 de Maio, 
celebrarâ a 12a. Semana Cultural Madeirense. 

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

- O Nücleo do Partido Socialista, em Toronto, 
realiza um jantar de confraternizaçâo, dia 22, na 
New Casa Abril, com a presença do Dr. Antonio 
José Seguro, Ministro Adjunto do Primeiro 
Ministro. 

Precisa-se de mecânico de automôveis 
corn licença e ferramentas prôprias. 
Tem de ter treino em emissôes. 
TEL.: 531-7.555 

Precisa-se de cabeleireira para salâo em 
Toronto. 
TEL.: 533-7550 

Mercearia em Brampton précisa de 
empregado corn carta de conduçâo. 
TEL.: (905) 450-1031 

Companhia de limpeza précisa de 
assistente de supervisor em regime de 
part-time para o turno da tarde. 
TEL.: (416) 984-7455 

Eâbrica de soalhos em North York tem em 
aberto 12 posiçôes. Necessârio experiência 
em mâquinas de produçâo. 
TEL.: (416) 635-8031 e pergunte por Eddie 
ou Abel. 

Supermercado nécessita de empregado c/ 
experiência para a secçâo das carnes frias. 
TEL.: 789-2921 

Precisa-se de cozinheira c/ experiência 
para restaurante português. 
TEL.: 618-7599 

Companhia de jardinagem tem em aberto 
as seguintes posiçôes. 
- condutor c/ carta "AZ" 
- operârios 
- ladrilhador 
TEL.: 537-8737 e fale corn Leal. 

Companhia de limpeza précisa de casais 
para a ârea de Toronto. 
TEL.: 925-8901 

Precisa-se de instaladores de produtos de 
aluminio. E necessârio ter carta de 
conduçâo. Oferece-se bom salârio. 
TEL.: 461-1262 

Precisa-se de padeiro corn experiência de 
forneiro. 
TEL.: (905) 896-7245 

ALUGA'SE 
Aluga-se apartamento coin 2 

quartos, sala comum, 

estacionamento e outras 

facilidades. Informaçôes pelo 

telefone (905) 677-5184 (9am - 5pm) 

ou (416) 237-0057 
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Tel-e Connect Systems Ltd, 

A maior companhîa pnvaâa 
distrihuidom de ststemas de 
telecomunicaçôes do Canada. 

NORSTAR 

MERIDIAN 1 

COMPANION 

N0RTEL 
NORTHERN TELECOM 
AUTHORIZED DISTRIBUTOR 

Telecommunications Systems 
✓ Wireless Communications Systems 
✓ Integrated Data Wiring Systems 
✓ Voice Processing / Voice Mail Systems 
✓ Call Centre Applications/ACD Systems 
✓ ISDN/BRI Digital Services 
✓ CTI Applications 
%/ Networking 
✓ Office Integration 

qjtïiallâciladlo (ü® jpa®ilîiü® <â üfsM é® 
dlâsDùüâ ê a ajKâüa jpaûiïKgüi^, 

TeLeGonnect Systems, 
é O feliz recepiente de um prémio no 

Authorized Independent Distributor Awards 
pelos produtos 

Norstar and Companion. 

ESCRITORIOS DE REPRESENTAÇÂO 
ATRAVÉS DO CANADÂ 

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 

Santa Clara, nos EUA e Canada ? 
O Santa Clara, de Sâo 
Miguel, a realizar uma 

grande prova na 2a. 
Divisâo de Honra e 

com grandes hipôteses 
de ingressar na la. 

Divisâo Nacional, vai 
jogar um amigavel em 
Fall River, a 9 ou 10 de 

Junho, no Foxboro 
Stadium. 

Em Toronto, procura- 
se os arranjos e os 

apoios necessarios para 
que o Santa Clara 

possa também jogar 
entre nos, aproveitando 
a viagem Ja confirmada 

aos Estados Unidos. Clara, onde osAçorianos venceram por 0-1. 
Fase do encontro nos Barreiros entre o Unido e o Santa 

Formula 1: GP Brasil - 
Seg^ndo "acto" do duelo 

McLaren-Ferrari 
O circuito de Interlagos, onde 
domingo se realiza o Grande Prémio 
do Brasil de formula 1, sera palco do 
segundo "acto" do confronto entre a 
Ferrari e a McLaren, cujo primeiro 
embate, em Melbourne, foi favorâvel 
à escuderia italiana. A segunda prova 
do campeonato do Mundo podera ser 
mais conclusiva do que a corrida 
inaugural, o Grande Prémio da 
Australia, onde a vitoria sorriu ao 
irlandês Eddie Irvine, da Ferrari, 
enquanto o seu companheiro e 
candidate ao titulo, o alemao Michael 
Schumacher, foi oitavo e ultimo 
classificado. Schumacher, relegado 
para as ultimas posiçôes logo no 
inicio devido, viu-se impedido de 
lutar pela vitoria, enquanto os 
McLaren do finlandês Mika 
Hakkinen e do escocês David 
Coulthard arrancavam da primeira 
linha da "grelha". So que nem um 
nem outro foram muito longe. 
Coulthard abandonou na 14/a volta e 
o campeao do mundo desistiu na 
23/a, quando ocupavam os lugares da 
frente, abrindo o caminho a Irvine, 
numa corrida em que a falta de 
fiabilidade dos carros foi a nota 
dominante. Assim, a McLaren nâo 
pôde comprovar em corrida a 
superioridade exibida nos treinos e 
Michael Schumacher - terceiro tempo 
nas qualificaçôes - ficou impedido de 
mostrar que pode contrariar o 
favoritisme atribuido à escuderia 
britânica, que no ano passade fez a 
"dobradinha" em Interlagos, com 
triunfo de Hakkinen. Schumacher 
considéra que a Ferrari sera uma 
grande ameaça para a McLaren no 
GP Brasil: "Nâo conseguimos tirar o 
melhor proveito do F399 na primeira 
prova e, apesar de nâo ter 
conquistado qualquer ponto, tenho 
de ficar satisfeito por a McLaren 

também nâo o ter conseguido. Desde 
o GP da Australia, temos realizado 
inümeros testes e sinto-me em 
melhores condiçôes para tirar o 
mâximo partido do carro. Julgo que 
estaremos muito mais prôximos dos 
McLaren". Quem poderâ chamar 
muito püblico ao traçado de 
Interlagos é Rubens Barrichello, cujo 
Stewart-Ford se mostrou muito 
competitivo em Melbourne, onde o 
piloto brasileiro largou da quarta 
posiçâo e terminou no quinto posto. 
Barrichello acredita mesmo que pode 
chegar ao triunfo, o quai poderâ ser 
fruto da combinaçâo entre as 
qualidades do monolugar e do 
conhecimento que o piloto tem do 
circuito. Muito aquém das 
expectativas ficou a estreante British 
American Race (BAR), que viu os 
seus dois monolugares, pilotados pelo 
canadiano Jacques Villeneuve e o 
brasileiro Ricardo Zonta, ficarem 
também a meio caminho. Nas 
qualificaçôes, Villeneuve foi o melhor 
da escuderia, mas ficou pelo ll/o 
lugar da "grelha" de partida. O 
Grande Prémio do Brasil também 
sera palco de uma estreia na formula 
1, a do francês Stéphane Sarrazin, 
que substitut na Minardi o italiano 
Luca Badoer, lesionado na mâo 
direita. 
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Rc$ullado$ 
e ClassUlcacâo 

O 

Jogos de quarta-feira 

Toronto 4 Ottawa 2 
Washington 2 St. Louis 4 

Florida 2 Boston 5 
Detroit 6 Vancouver 1 
Dallas 5 Anaheim 1 

Edmonton 4 Calgary 2 
Montreal 2 Carolina 0 
Colorado 4 Nashville 1 

Jogos de quinta-feira 

Ottawa - Toronto 
Chicago - NY Rangers 
Tampa Bay - Boston 

Los Angeles - San José 

Jogos para hoje 

Buffalo - Florida 
Phoenix - Nashville 

Conferencia Oriental - 
Divisâo Nordeste (quarta-feira) 

V D E GM GS PTS Equipa J 

Ottawa 77 
Toronto 78 
Buffalo 76 
Boston 77 
Montreal 77 

43 22 12 
43 28 7 
35 26 15 
36 28 13 
31 36 10 

232 172 98 
253 222 93 
196 167 85 
204 170 85 
174 193 72 

Conferencia Ocidental - 
Divisâo Noroeste (quarta-feira) 

Equipa J V D 

Colorado 78 42 26 
Edmonton 77 29 37 
Calgary 77 28 37 
Vancouver 79 22 46 

E GM GS PTS 

10 231 192 92 
11 212 217 69 
12 198 220 68 
11 185 252 .55 

CoM-crete AjÇÔx^es 
“Concrete Specialist 

Concrete Work 
• Basement & Garage Floors 

Exposed Aggregate 
• Interlocking 

• Flagstone 
• Ceramics 

Desejos de 
uma 
Pàscoa 
Feliz para 
todos. 

Free Estimates Call 
Antonio Amaral 
<««1842-3020 

Brasil 
■“■'338-5437 

Campeonato Nacional de 

Futebol da 1 Divisâo 

Classificaçâo 

EQUIPAS J V E D M S P 

61 
44 
58 
51 
29 
28 
26 

I FC PORTO 26 18 5 3 
2BOAVISTA 27 16 9 2 
3BENFICA 27 17 5 5 
4 SPORTING 27 15 9 3 
5AMADORA 27 10 9 8 
6SETUBAL 27 10 8 9 
7UNIA0LEIRIA 27 10 8 9 
8GUIMARAES 27 9 7 11 40 
9 SALGUEIROS 27 6 13 8 35 
10 CAMPOMAIOR 27 8 6 13 33 

II RIO AVE 27 6 11 10 23 
12FARENSE 27 7 8 12 26 
13MARITIMO 27 7 8 12 32 
14ALVERCA 27 6 10 11 26 
15 BRAGA 26 6 10 10 30 
16BEIRA-MAR 27 5 12 10 26 
17 CHAVES 27 5 9 13 34 
18ACADEMICA 27 4 7 16 26 

23 59 
21 57 
20 56 
21 54 
31 39 
30 38 
22 38 
37 34 
43 31 
40 30 
37 29 
42 29 
36 29 
37 28 
44 28 
39 27 
51 24 
54 19 

Resultados da 27^ Jornada 

Estrela Amadora - Maritime, 1-0 
Campomaiorense - Beira-Mar, 4-1 

Académica - Alverca, 0-5 
Setûbal - Uniâo Leiria, 1-0 

Rio Ave - Farense, 2-2 
Chaves - Boavista, 1-1 

Sporting - Guimarâes, 3-0 
Éenfica - Salgueiros, 5-0 

10 Abril 1999 
FC Porto - Braga 

(atrasado da 27* jornada) 

Jogos da 28^ Jornada 

18 Abril 1999 
Farense - Beira-Mar 
Maritime - Rio Ave 

Guimarâes - Estrela Amadora 
Alverca - Sporting 

Boavista - Académica 
Uniâo Leiria - Chaves 
Salgueiros - Setùbal 

Braga - Benfica 
FC Porto - Campomaiorense 

Melhores marcadores 

29 golos: 
JARDEL - FC Porto 

21 golos: 
NUNO GOMES - Benfica 

13 golos: 
TIMOFTE - Boavista 
SILVA - Braga 

11 golos: 
AYEW Kwane - Boavista 

10 golos: 
DEMÉTRIOS - Campomaiorense 
ALEX" - Maritime 

II Honra 

Classificaçâo 

EQUIPAS 

1 GIL VICENTE 
2 BELENENSES 
3 FELGUEIRAS 
4 SANTA CLARA 
5 LECA 
6 AVES 
7 ESPINHO 
8 MOREIRENSE 
9 VARZIM 
10 PENAFIEL 
11 P.FERREIRA 
12 NAVAL 
13 MAIA 
14 ESPOSENDE 
15 U.MADEIRA 
16 FEIRENSE 
17 ESTORIL 
18 U.LAMAS 

27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 

49 
45 
43 
42 
41 
41 
40 
39 
38 
37 
35 
35 , 
33 
32 
26 
26 
24 
23 

Resultados da 27^ Jornada 

Leça - Gil Vicente, 3-2 
Estoril - Esposende, 0-0 

Espinho - Paços Ferreira, 1-1 
Moreirense - Uniâo Lamas, 1-2 

Uniâo Madeira - Santa Clara, 0-1 
Belenenses - Felgueiras, 2-1 

Penafiel - Aves, 1-2 
Naval I/o Maio - Feirense, 2-2 

Maia - Varzim, 3-2 

Jogos da 28“ Jornada 

Aves - Felgueiras 
Feirense - Penafiel 

Esposende - Naval I/o Maio 
Paços Ferreira - Estoril 
Uniâo Lamas - Espinho 

Santa Clara - Moreirense 
Gil Vicente - Uniâo Madeira 

Varzim - Leça Maia - Belenenses 

Taça de Portugal 
Quartos-de-final, a 11 de Abril 

-Torreense - V. Setùbal 
-Maritimo - Campomaiorense 

-Moreirense - Beira Mar 
-Esposende - Boavista 

Benfica em Paris 
O Sport Lisboa e Benfica deslocou-se a Paris 
onde, sâbado, dia 10, pelas 14 horas, de 
Toronto, no Parque dos Principes, defronta 
em jogo particular os belgas do Bruges, 
actuals segundos classificados no seu 
campeonato. 
O Bruges - Benfica, poderâ ser visto na RTPi. 
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II divisâo B 
Classificaçôes 
(Zona Sul) 

EQUIPAS 

I BARREIRENSE 
2AMORA 
3 PORTIMONENSE 
4 OLHANENSE 
5 MACHICO 
6 IMORTAL 
7 ORIENTAL 
8JUV.EVORA 
9 NACIONAL 
10 CAMACHA 
II CAM.LOBOS 
12 OPERARIO 
13 U.MONTEMOR 
14 SEIXAL 
15 ATLETICO 
16 LOULETANO 
17 SINTRENSE 
18 DESP.BEJA 

Classificaçôes 
(Zona Centro) 

J 
27 
27 
27 
27 
27 
26 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
26 
27 
27 
27 
27 
27 

50 
50 
49 
48 
46 
44 
42 
39 
39 
37 
33 
33 
28 
27 
26 
25 
22 
14 

Resultados da 27^ Jornada 

Desp. Beja - Olhanense, 1-6 
Amora - Louletano, 4-0 

Juventude - Câmara Lobos, 2-1 
Barreirense - Sintrense, 1-0 

Machico - Atlético, 1-1 
Nacional - Operârio, 1-2 

Imortal - Uniâo Montemor, 
adiado para 11 Abril 

Camacha - Portimonense, 2-0 
Oriental - Seixal, 1-0 - 

Jogos da 28^ Jornada 

Louletano - Olhanense 
Câmara Lobos - Amora 

. Sintrense - Juventude 
Atlético - Barreirense 
Operârio - Machico 

Uniâo Montemor - Nacional 
Portimonense - Imortal 

Seixal - Camacha 
Oriental - Desp. Beja 

EQUIPAS J P 

1 SP. COVILHA 27 54 
2 LOURINHANEN. 27 50 
3 CALDAS 27 48 
4 SANJOANENSE 27 47 
5 ACAD. VISEU 27 44 
6 OLIVEIRENSE 27 42 
7 TORREENSE 27 38 
8 BENEDITENSE 27 37 
9 CUCUJAES 27 37 
10 OVARENSE 27 37 
11 PENICHE 26 34 
12 TORRES NOVAS 27 34 
13 FATIMA 27 31 
14 GUARDA 27 30 
15 VILAFRANQUEN 26 27 
16 E.PORTALEGRE 27 26 
17 ELVAS 27 25 
18 FANHOES 27 23 

Resultados da 27^ Jornada 

Est. Portalegre - Fâtima, 0-0 
Sp. Covilhâ - Torres Novas, 3-1 
Acad. Viseu - Oliveirense, 2-0 

Caldas - Sanjoanense, 1-1 
Torreense - Lourinhanense, 1-1 

Periiche - Vilafranquense, 
adiado para 11 Abril 

Cucujàes - Beneditense, 1-0 
O Élvas - Ovarense, 0-0 
Guarda - Fanhôes, 3-0 

Jogos da 28^ Jornada 

Torres Novas - Fâtima 
Oliveirense - Sp. Covilhâ 

Sanjoanense - Acad. Viseu 
Lourinhanense - Caldas 

Vilafranquense - Torreense 
Beneditense - Peniche 
Ovarense - Cucujàes 
Fanhôes- O Elvas 

Guarda - Est. Portalegre 

Classificaçôes 
(Zona Norte) 

EQUIPAS 

I FREAMUNDE 
2FAFE 
3 LEIXOES 
4 TROFENSE 
5 VIZELA 
6 MARCO 
7 ARRIFANENSE 
8 FAMALICAO 
9 INFESTA 
10 TAIPAS 
II SAO JOAO VER 
12 LOUROSA 
13 SANDINENSES 
14 VILA REAL 
15 ERMESINDE 
16 LIXA 
17 GONDOMAR 
18 RIBEIRAO 

27 
27 
27 
27 
26 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
26 
27 
27 
27 
27 
27 

57 
51 
50 
50 
46 
43 
36 
36 
35 
34 
33 
31 
29 
29 
29 
27 
26 
26 

Resultados da 27°^ Jornada 

Infesta - Taipas, 0-0 
Trofense - Leixôes, 1-1 

Famalicâo - Arrifanense, 1-2 
Ermesinde - Lixa, 0-0 

Marco - Freamunde, 1-3 
Vila Real - Lourosa, 1-0 

Sào Joâo Ver - Gondomar, 0-0 
Fafe - Ribeirâo, 3-2 

Sandinenses - Vizela, adiado para 11 Abril 

Jogos da 28^ Jornada 

Leixôes - Taipas 
Arrifanense - Trofense 

Lixa - Famalicâo 
Freamunde - Ermesinde 

Lourosa - Marco 
Gondomar - Vila Real 

Ribeirâo - Sâo Joâo Ver 
Vizela - Fafe 

Sandinenses - Infesta 

SÉRIE AÇORES 
O 

(4/a jornada da seg^nda fase): 

Apuramento do Campeâo: Apuramento do Campeâo: 

J 
1. LUSITANIA 3 
2. MICAELENSE 3 
3. PRAIENSE 3 
4. AGUIA 3 
5. MADALENA 4 

Despromoçâo: 
1. VILA FRANCA 3 
2. SP. IDEAL 3 
3. LAJENSE 4 
3. VILANOVENSE 3 
5. NORDESTINO 3 

P* 
50 
42 
36 
30 
27 

36 
20 
19 
18 
16 

Lusitânia - Micaelense, 2-0 
Praiense - Madalena, 1-0 
Folga; Aguia 

Despromoçâo: 
Vilanovense - Nordestinho, mais tarde 
Vila Franca - Lajense, 1-0 
Folga: Sp. Ideal 

* Pontuaçôes obtidas na primeira fase. 

SÉRIE AÇORES (2/a fase, 
5/a jornada, 18 Abr) - 

Apuramento do Campeâo: 
Programa da 5^ jornada (18 Abr) 

Aguia - Lusitânia 
Micaelense - Praiense 
Folga: Madalena 

Despromoçâo 
Programa da 5“ jornada (18 Abr); 

Sp. Ideal - Vilanovense 
Nordestino - Vila Franca 
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Campeonafo Nacional de Fufebol III divisâo 
Classificaçôes e Resultados 

Série A 
CL EQUIPA 

I VIANENSE 
2JOANE 
3 AMARES 
4 MONCAO 
5 PEVIDEM 
6 VALENCIANO 
7 MONTALEGRE 
8 M.CAVALEIROS 
9 RONFE 
10 MERELINENSE 
II BRAGANCA 
12 AGUIAS GRACA 
13 NEVES 
14 VILAVERDENSE 
15 VIEIRA 
16 MIRANDES 
17 VILA 
18 BOTICAS 

26 
26 
26 
25 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
25 
26 
26 
26 
26 
26 

Neves - Monçâo, adiado para 11 Abril 
Montalegre - Ronfe, 2-0 
Vilaverdense - Vieira, 1-0 
Aguias Graça - Bragança, 0-0 
Boticas - Mirandês, 0-0 
Macedo Cavaleiros - Amares, 1-1 
Vila Pouca - Pevidém, 3-2 
Joane - Vianense, 2-0 
Valenciano - Merelinense, 3-0 

Série B 
CL EQUIPA 

1 CANELAS 
2 VILANOVENSE 
3 AVINTES 
4 DRAGÔES SAN 
5 PAREDES 
6 VALONGUENSE 
7FIÀES 
8 RIO TINTO 
9 LOUSADA 
10 SERZEDELO 
11 CASTELO MAIA 
12 TIRSENSE 
13 LAMEGO 
14 PEDROUÇOS 
15 SM PENAGUIÀO 
16 S.P.COVA 
17 AMARANTE 
18 P.BRANDÀO 

26 
25 
26 
25 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 

Tirsense - Amarante, 3-2 
Serzedelo - Canelas, 0-0 
Rio Tinto - Valonguense, 0-0 
Avintes - Paredes, 1-0 
Fiâes - S.M. Penaguiâo, 0-3 
Lousada - S. Pedro Cova, 4-2 
Paços Brandào - Pedrouços, 4-1 
Sp. Lamego - Castelo da Maia, 3-0 
Vilanovense - Dragôes Sandinenses, 5-0 

56 
52 
45 
44 
42 
41 
41 
40 
39 
37 
33 
33 
31 
30 
25 
20 
20 
13 

61 
52 
47 
44 
41 
38 
38 
38 
34 
31 
31 
30 
30 
30 
27 
23 
22 

'22 

Série C 
CL EQUIPA 

1 OLIVBAIRRO 
2 ÀGUEDA 
3 MANGUALDE 
4 FORNOS AEG. 
5 SÀO ROQUE 
6 OL.HOSPITAL 
7 AVANÇA 
8 ANADIA 
9 CESARENSE 
10 TOURIZENSE 
11 SÀO ROMÀO 
12 VALECAMBREN. 
13 ESMORIZ 
14 P.CASTELO 
15 OLIVFRADES 
16 MEALHADA 
17 TONDELA 
18 NELAS 

25 
25 
26 
26 
25 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
25 
26 
26 
26 
26 
26 

51 
51 
46 
42 
41 
39 
39 
37 
37 
33 
32 
32 
31 
29 
26 
24 
24 
15 

Oliveira do Hospital - Nelas, 5-0 
Avança - Penalva do Castelo, 2-1 
Valecambrense - Tondela, 1-1 
Tourizense - Anadia, 2-1 
Esmoriz - Sâo Roque, adiado para 11 Abril 
Mealhada - Cesarense, 3-0 
Fornos Algodres - Sâo Româo, 0-0 
Mangualde - Oliveira de Frades, 4-0 
Oliveira do Bairro - Agueda, adiado para 11 Abril 

Série D 
CL EQUIPA 

1 MARINHENSE 
2 SP.POMBAL 
3 ALCAINS 
4 BENFICA CB 
5 U.COIMBRA 
6 SERNACHE 
7 U.SANTAREM 
8 PORTOMOSENSE 
9 SOURENSE 
10 ALCANENENSE 
11 FAZENDENSE 
12 BIDOEIRENSE 
13 SERTANENSE 
14 RIACHENSE 
15 U.TOMAR 
16 U.SERRA 
17 PORTALEGREN. 
18 MARIALVAS 

26 
26 
25 
26 
25 
26 
26 
25 
26 
26 
26 
26 
26 
25 
25 
25 
26 
26 

56 
49 
47 
46 
44 
39 
39 
39 
37 
36 
35 
35 
32 
28 
27 
22 
20 
15 

U. Serra - Alcains, adiado por falta de policiamentc 
Sertanense - Bidoeirense, 2-2 
U. Tomar - Portomosense, adiado para 11 Abril 
U. Santarém - Marinhense, 0-3 
U. Coimbra - Riachense, adiado para 11 Abril 
Sp. Pombal - Alcanenense, 3-0 
Fazendense - Sernache, 0-3 
Marialvas - Sourense, 0-5 
Benf. Cast. Branco - Portalegrense, 0-2 

Série E 
CL EQUIPA 

1 RIB.BRAVA 
2 CAMARATE 
3 PORTOSANTEN. 
4 OL.MOSCAVIDE 
5 I/O MAIO 
6 ATL.CACEM 
7 SACAVENENSE 
8 SAO VICENTE 
9MAFRA 
10 LOURES 
11 SAM.CORREIA 
12 CORUCHENSE 
13 ODIVELAS 
14 FUT.BENFICA 
15 BENAVENTE 
16 CALIPOLENSE 
17 SL OLIVAIS 
18 VIALONGA 

26 
25 
26 
25 
26 
25 
26 
26 
25 
26 
26 
26 
25 
25 
26 
26 
26 
26 

54 
41 
41 
40 
40 
39 
39 
37 
37 
37 
35 
34 
32 
28 
24 
24 
23 
22 

1“ Maio - Sâo Vicente, 2-0 
Odivelas - Mafra, adiado para 11 Abril 
Olivais e Moscavide - Futebol Benfii 
adiado para 11 Abril 
Âguias Camarate - Cacém, adiado para 11 Abril 
Calipolense - Samora Correia, 2-2 
Coruchense - Vialonga, 1-2 
Loures - Benavente, 0-0 
S.L. Olivais - Portosantense, 2-2 
Ribeira Brava - Sacavenense, 3-0 

Série F 
CL EQUIPA 

1 ESTRELAVN 
2 LUS.EVORA 
3 SESIMBRA 
4 CASA PIA 
5 ALCOCHETENSE 
6 PES.CAPARICA 
7 LUSIT. VRSA 
8 VASCO GAMA 
9 ALMANSILENSE 
10 ESP.LAGOS 
11 OURIQUE 
12 LAGOA 
13 ALMADA 
14 MONTIJO 
15 PALMELENSE 
16 PADERNENSE 
17 CASTRENSE 
18 SERPA 

26 
26 
26 
26 
26 
25 
26 
25 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
25 
25 

53 
50 
49 
45 
44 
44 
38 
37 
35 
34 
33 
33 
31 
29 
28 
23 
21 
6 

Pescadores - Serpa, adiado para 11 Abril 
Montijo - Lusitano Evora, 0-2 
Almansilense - Lusitano VRSA, 2-1 
Ourique - Palmelense, 2-1 
Lagoa - Sesimbra, 2-2 
Casa Pia - Padernense, 1-1 
Est. Vendas Novas - Alcochetense, 3-0 
Esperança Lagos - Almada, 3-0 
Vasco da Gama - Castrense, adiado para 11 Abr 
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$cin coulas à moda do Porlo 
Embora a jornada 27 tenha dado 
algumas indicaçôes quanto aos "altos-e- 
baixos" do campeonato, nâo se pode 
completar as ideias sem o ultimo jogo, 
no proximo dia 10, entre o 
primeirissimo F.C. do Porto e o meio- 
atrapalhado S. de Braga. 
Em Chaves, o Boavista foi muito feliz 
em arrancar 1 ponto e, em Alvalade, o 
Sporting bateu corn facilidades nâo 
esperadas, o Guimarâes. Na Luz, o 
Benfica, logo que meteu os "portugas" 
em jogo, cilindrou o Salgueiros. Dificil 
foi o primeiro golo. Os outros "benficas" 
que esperam vez em Alverca foram a 
Coimbra e "cantaram-lhes" 5 quadras 
daquelas que os estudantes nâo gostam 

e, se calhar, nem merecem. Na 
Amadora, o Estrela conseguiu mais 3 
pontos à custa do Maritimo e, no 
Bonfim, o Vitôria de Setübal nâo 
enjeitou a oportunidade de amealhar os 
3 pontos que os Leirenses também 
desejavam. O Campomaiorense 
continua a "respirar" melhor, tendo 
batido o Beira Mar por 4-1 e, la pelo 
norte, os sulistas do Farense 
conseguiram um pontito precioso em 
casa do Rio Ave, agora, a navegar 
menos bem. Segue-se o Porto-Braga e a 
Taça de Portugal. Pelo meio os sub-20, 
na Nigéria, a tentarem mais um titulo 
fora de casa! Aguardemos... 

0 Jogador d^enJUa^-Harkness, 

disputa P hola com o jogador do 
Salgueiros, Ademiri durante ojogo 

realizado na Luz. 

Paneira, tenta opor-se ao caudal 
atacante do Sporting, em Alvalade. 

Os capitâes dos équipas de Portugal, Coreia do Sul, Uruguai 

e Mali, posam para a foto antes do inicio dos jogos do grupo D. 

Momento em que Isaias é travado em faüa, no jogo 
Campomaiorense-Beira-Mar, em Campo Maior. 

NDETTA 
TELEeCfWMill^ICATIOI^S IWC. 

55^ pot* minuto para Portugal. 
Continente, Açores e Madeira 


