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.Antonio Guterres classificou sabado 
como "um sonho" a presença de 
Mario Soares no lugar de cabeça de 
lista do PS para as eleiçôes europeias. 
Num breve discurso, que antecedeu a 
intervençâo do ex-chefe de Estado, o 
secretârio-geral optou fazer uma vasta 
série de elogios ao fundador do seu 
partido e por se pronunciar contra 
uma Europa "marcada por egoismos 
nacionais". "Se porventura jâ era uma 
honra ser secretârio-geral do partido 
que ele fundou, se jâ era uma enorme 
honra continuar como primeiro- 
ministro a obra que realizou ao 
assumir a chefia de dois governos que 
salvaram Portugal da bancarrota, o 
destino ainda me deu a honra maior 
de contribuir para que a voz de 

Portugal na Europa seja representada 
pela figura central do nosso regime 
democrâtico", declarou Antonio 
Guterres referindo-se a Soares. 
Procurando eliminar dûvidas sobre a 
utilidade da candidatura de Mârio 
Soares nas eleiçôes de Junho 
proximo, o primeiro-ministro 
começou por sublinhar as "incertezas" 
existentes no mundo na viragem do 
milénio, periodo em que se assiste a 
uma "desestruturaçâo politica e 
desregulaçào econômica". "Faz 
sentido a sua candidatura, porque a 
Europa e o mundo precisam de Mârio 
Soares no Parlamento Europeu", 
invocando, depuis, o facto de o 
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O cabeça de lista do PS para as eleiçôes europeias, Mârio Soares, 

é cumprimentado pelo Primeiro Ministro, Antonio Guterres 
sob os aplausos do Présidente da A.R., Almeida Santos. 

Mario Soares cabeça de lista do PS para 
as eleiçôes eoropeias 

J 

Eduardo Marcos, 
candidato PC por Davenport 

30 conhecido advogado Luso-Canadiano, Eduardo 
Marcos, foi nomeado, por aclamaçâo, para o 
circulo eleitoral da Davenport, às prôximas eleiçôes 
provinciais que, segundo nos informaram, terâo 
lugar em fins de Maio ou principios de Junho de 
1999. 
A nomeaçâo teve lugar na sede-social do Sport 
Club Angrense, em Toronto. 
Eduardo Augusto Marcos, nesceu em Miranda do 
Douro, em 27 de Janeiro de 1950 e, juntamente 
corn os pais, chegou a Toronto corn 9 anos de 
idade. Formou-se em advocacia na Faculty of Law- 
University of Windsor, em 1975. 
Ainda jovem, Eduardo Marcos participou nos 
Pauliteiros de Miranda, em Toronto, por volta de 
1966 e, mais tarde, em 1976, no Clube 

Transmontano, que foi formado por José Marcos, 
Avelino Marcos, Augusto Mendes e José Pereira, 
entre outros. O seu pai, o José Marcos, era o 
gaiteiro dos Transmontanos e, o jovem Marcos, 
dançava nos Pauliteiros...quando faltava algum dos 
habituais. 
Jâ com o seu Cartôrio aberto, o Dr. Eduardo 
Marcos, passou a tratar de assuntos que afligiam os 
portugueses da ârea e, também, de Clubes, tais 
como o Canadian Madeira Club, Benfica Of 
Toronto, Sport Club Lusitania e o Club Angrense 
de Toronto... 
-Como surgiu esta oportunidade de entrar na 
politica? 

Continua na pagina 2 
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Oluna sem vérlebras 
A importância 

de se chamar 

O Zé da Vesga, finalmente, começa a ser 
conhecido-reconhecido! Ja nao era sem tempo. O 
autor, compositor e interprète Zé da Vesga, de 
sen nome de baptismo, José Ferreira Soares, é 
merecedor das nossas homenagens e 
agradecimentos. Foi com muita alegria que li no 
Jornal de Vâlega, Ovar, datado de 24 de Janeiro 
de 1999, um trabalho da jornalista Gloria de 
Sant'ana que evoca o "nosso" Zé da Vesga 
dizendo, em dado passo, "...o Zé da Vesga-' Poeta 
descalço' que tange as cordas da Poesia com 
emoçâo.". E verdade, o Zé da Vesga, escreve com 
emoçâo e paixao. E so ele sente o que escreve, por 
isso, canta a sua poesia com uma "voz" diferente. 

Uma voz que chega até nés sem que a sintamos, 
penetrando suavemente e embriagando de 
sentimentos diversos. Por isso o Zé, ano-apôs-ano, 
e jâ lâ vâo mais de 25, é recebido de braços 
abertos em Ovar, corn as suas mûsicas e letras 
para os "Cantares dos Reis". Por isso, também, o 
jornal da Vila de Sào Joâo, terra adoptiva do Zé 
da Vesga desde tenra idade, dâ noticia de que a 
Câmara Municipal de Ovar, em Janeiro de 1999, 
por sugestâo do Vereador Artur Ferreira da Silva, 
vai agraciar o "promotor e divulgador dos valores 
culturais de Ovar", Zé da Vesga. O présidente da 
Câmara Municipal de Ovar, Dr. Armando 
França, nâo escondeu a sua satisfaçâo pela 
unanimidade em relaçâo a esta sugestâo. 

E justo! E é tempo de que reconheçam o 
contributo cultural do cidadâo José Ferreira 
Soares, vulgo Zé da Vesga. 
Parabéns, ô Zé. 

JMC 
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Eduardo Marcos, 
candidato PC por Davenport 
-Bom, hâ cerca de 2 meses, por 
insistência de amigos, tornei-me 
militante do Partido Conservador do 
Ontario. Como sou um admirador do 
trabalho de Mike Harris e, mais uma 
vez, pelo convite de amigos, resolvi 
aceitar a nomeaçâo para o circulo de 
Davenport, porque reconheço que 
esta area tem falta de representaçào 
no Governo da Provincia. Assim, vou 
procurar protéger as pessoas da area, 
mas sô o posso fazer, se estiver no 
Governo..." Sou militante hâ dois 
meses mas sempre fui simpatizante 
do PC. 
-Vai fechar o Cartôrio? 
-Nâo, necessariamente. De qualquer 
modo estou no processo de 
encerramento do meu Cartôrio em 
Brampton mas, em Toronto, nâo 
fecharei pois conto corn o meu 
jCompanheiro de trabalho, o Dr. 
Michell Bouchard. Eu posso 
continuar, sempre que necessârio, em 
part-time... 
-Com quern vai lutar por Davenport? 
-Vou ter que lutar corn dois veteranos: 
o Liberal Tony Ruprecht e, o Neo- 
Democrata Tony Silipo. 

Tenho fé de poder conseguir pelo 
menos um terço dos votos. 25% da 
populaçâo da Davenport é de 
descendência portuguesa, por isso 
estou confiante. Nâo sou um 
desconhecido. Hâ mais de 20 anos 
que tenho o meu Cartôrio na zona... 
-Èstâ realmente confiante? 
-Sim, estou certo que Mike Harris vai 
continuar no Governo e eu quero lâ 
estar também. Os meus filhos jâ estâo 
corn uma idade em que nâo precisam 
tanto de mim e, além disso, a mâe 
estarâ sempre atenta... Assim, posso 
dedicar-me à politica mais à vontade. 
-E, claro, o Marcos é da casa? 
-E verdade, sou da casa. E, também, 
temos agora um partido que é capaz 
de fazer o que diz. Mike Harris, estâ 
prestes a cumprir tudo o que 
prometeu. Julgo que posso contar 
corn os votos das pessoas conscientes. 
Na Davenport, somos très candidatos 
équivalentes, seja o que Deus quizer. 
Conto ser o mais feliz... 
Na sala repleta de amigos, os 
cumprimentos e juras de apoio eram 
uma constante. Eduardo Marcos, tem 
razôes para se sentir confiante. 

TU CA TU LÂ coin os Leitores 

Houve festa e "Parabéns a Você", na CIRV-fm. O présidente Frank Alvarez fez 
anos e, claro, houve o bolo da praxe e o espumante na hora. O pessoal, numa 
demonstraçâo de amizade, representou-se em peso e nâo se fez rogada: num 
âpice, bolo e espumante, desapareceram! Sô ficou a boa disposiçâo e a vontade de 
continuarmos a comemorar aniversârios, todos juntos, por muitos anos e bons. 
Parabéns, Alvarez. 

-O présidente do Vitôria S.C. of Toronto, o amigo Manuel Fagundes, enviou-nos 
uma simpâtica carta onde informa as actividades do Clube nos dias 17, 24 e 25 de 
Abril. A 17, apresentaçâo aos sôcios da équipa de futebol sénior. Jantar e baile. 
No dia 24, apresentaçnao das "Velhas-Guardas", jantar e baile. No domingo, dia 
25, excursâo de autocarro ao CasinoRAMA, corn refeiçâo-bufet, incluida no 
preço. Info: (416) 534-4417. 

-Os nossos amigos pioneiros da Ilha da Madeira, reunem-se sâbado, dia 17, entre 
as 12:00 e as 14:00 horas, na sede-social do Canadian Madeira Club. Os pioneiros 
madeirenses vâo apresentar as reliquias que possuem do seu passado no Canadâ, 
para uma recolha de material para o Museu das Memôrias, em Halifax. A festa 
de homenagem âqueles que chegaram a Halifax, Pier 21, nos bons-velhos-tempos, 
terâ lugar dia 1 de Julho, em Halifax, Dia do Canadâ e Dia da Regiâo Autônoma 
da Madeira. Aquele abraço aos nossos pioneiros, por esta justa homenagem em 
Halifax. Info: (416) 977-7442. 
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Pequenas 
historias 

de GENTE 
grande 

Primeiros émigrantes continentals que sairam de Lisboa no àia 8 de Maio de 1953. 

Antonio Sousa, 
primeiro entre primeiros 

Os anos nâo têm feito grande 
"mossa" no pioneiro Antonio Sousa, 
nazareno de rija têmpera. Onde ele 
esta, reina a boa disposiçâo. 
O Antonio Santos e Sousa, nasceu 
em 3 de Junho de 1925, na Nazaré, 
belo rincâo de Portugal, terra de 
homens do mar. Partiu em 1953 para 
O Canada, tendo chegado na 
primeira leva de portugueses a 
Halifax, no velho Saturnia, a 13 de 
Maio de 1953. 
Foi de imediato enviado para Sarnia, 
tratar de galinbas mas, por detestar 
tal situaçâo, movimentou-se para 

Montreal onde se encontrou corn o 
amigo Fernando Ramalho que lhe 
tratou do processo de ir para o 
Labrador, como ajudante de 
cozinheiro, do Chefe José Ramalho 
(pai do Fernando). Cozinhados da 
imigraçâo... 
Depois de alguns meses no 
Labrador, Antônio Sousa, com "faro 
para o negôcio", deslocou-se para 
Toronto onde, entre 1955 e 58, 
manteve o primeiro restaurante 
português aberto no Canada: 
"Portuguese Restaurant", na Nassau 
e Bellview. Curiosamente, Antônio 
Sousa, vendeu o restaurante ao 
Chefe José Ramalho... 
Este negôcio foi o começo de muitos 
outros. 

Antônio Santos e Sousa, casou corn 
a nazarena Maria Antônia Rocha e 
Sousa, nascida a 7 de Maio de 1924. 
Pode dizer-se que nasceram perto 
um do outro e viveram juntos toda a 
vida! O casamento teve lugar na 
célébré Igreja de Nossa Senhora da 
Nazaré, em 14 de Dezembro de 
1949. Chegou ao Canada em 1954 e, 
faleceu, em 25 de Outubro de 1997. 
O primeiro filho do casai nasceu na 
Nazaré, em 19 de Fevereiro de 1951, 
de seu nome José Jùlio Rocha e 
Sousa. E, professor e, actualmente, 
Vice-Principal da Saint Luigi 
Catholic School, em Toronto. José 
Julio, é pai dos jovens Jorge, que 
nasceu em 3 de Agosto de 1977; 
Tanja Maria, nascida em 2 de Julho 

de 1988 e, Isacc, nascido em 17 de 
Dezembro de 1989. 
Jâ em Toronto, nasceu o segundo 
filho do casai Maria Antônia e 
Antônio Sousa, em 27 de Setembro 
de 1958. Trata-se do Chefe de 
Contabilidade do Royal Bank, em 
Mississauga, Anthony Charles 
Rocha e Sousa. Charles Sousa, é pai 
da Cristine, nascida em 30 de Junho 
de 1989; Justin, que nasceu em 15 de 
Abril de 1992 e, a Jessica, que 
nasceu em 15 de Agosto de 1996. 
Uma familia feliz e corn raizes. 
Antônio Santos e Sousa, entre os 
anos 1955 e 1980, entrou em vârios 
negôcios, para além do jâ 
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Maria Antônia (sentada) e Antônio Sousa (de pé), ladeados por filhos e netos. 

Dra. Tatyana Craescu, D.D.S. 

O mais completo e moderno 
serviço de cirurgia dentâria, 

limpeza de dentes e cuidados corn 
a boca. 

'üAceitam-se todos os iipos de seguros üAbertos à mite (Terças e Quintas) 
iiParque de estqciommentomftraseiras HFala-se Português 

Para uma consulta telefone: 78'7"8897 

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

Neons usados em estado impecâvel 
Automâticos, 

ar condicionado e 
quilometragem 

baixa! 

Desde 

$10,995 
mais impostos 

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

'99 Plymouth Voyager 

$21,488* 
Faça um lease por 

apenas $239lmês corn 
$3590 de entrada. 

Comprc anies do Vcrâo 
poi$o$preço$ 

345-9900 $âo mais econômicos! 

Apenas Chrysler Neon de 2000 

$17,488* 
corn financiamento 

a 3.8% por 48 meses. 

Assentos em tecido, 
motor 2,01, 

ar condicionado, 
volante môvel, 

espelhos laterais, e 
muito mais. 

• Mais transpcirte (855) Voyager, Neon de 2(KX) (675), custos administrativos e impirstus. 
Lease "Cold Key" de 36 meses apôs aprovaçào de crédito, mais transporte, prestaçâo do primeiro mes, custos 
administrativos e impostos. Deposito de segurança ptxlerâser rMxessârio. 240,tXX)km/ano, 12 cêntimos/km emexcesso. 

Contacte 
a pnuipa de représentantes 

portuguesa da 
Downtown Chrysler, 

King St., W. 
 gaina com a Shaw Celina Santos Vasco Rodrigues Antômo Martinho 
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Pequenas historias de GENTE grande 

fez 
Maia, na 

Pastelaria 

mencionado primeiro 
restaurante português. 
Em 1956, em sociedade 
com José Correia, 
formou "Correia & 
Sousa Portuguese 
Impor-ters" e, por 
acréscimo, algumas 
peixarias em Toronto 
e 1 em Winnipeg, para 
dar vazao ao peixe que 
importavam. 
Por volta de 1958, 
sociedade com Delkar 
Padaria Ibérica e na 
Ibérica, durante 5 anos. 
Nos anos 70, em sociedade com Raül 
Costa, teve a "Toronto Advertising 
Co.", que negociava com calendarios, 
canetas, etc... 
Entre os anos 70 e 80, juntamente 
com os filhos Charles e José Jùlio, 
formou a firma Lift Finance Inc. e, 
também, a nivel pessoal, a firma A. 
Sousa Enterprises, para compra, 
remodelaçâo e venda de casas. 
Hoje, reformado desde 1991, 
descansa as fadigas da vida, junto da 
enorme prole que compôe a sua 
familia e, ainda, dos muitos amigos 
do peito que mantém, embora com a 
grande saudade da perda da sua 
Maria Antonia. 
Antonio Sousa diz, por graça, que 
chegou ao Canada com 400 dolares 

portanto, olhando aos 
tempos, com mais 

dinheiro que hoje. 
Também, mais a 
sério, continua a 
recomendar que, "se 
gastares 12 quando 
ganhas 10, nunca 
vais longe!". 

Antonio Santos e 
Sousa, foi sempre um 

defensor acérrimo das 
coisas portuguesas e da 

educaçâo. Quando fazia parte da 
Direcçâo da Escola de Português do 
First Portuguese (1971), desenhou e 
mandou fazer o emblema escolar, 
com a frase: A educaçâo é a nossa 
arma. 
Antonio Sousa, é o sôcio nûmero 1 do 
First Portuguese e, naturalmente, um 
dos sôcios fundadores, facto que 
aconteceu em 23 de Setembro de 
1956. Foi seu présidente, em dois 
mandatos: 1960 e em 1975. Continua 
sôcio activo e corn as quotas em dia... 
Antonio Sousa, é também um dos 
fundadores e sôcio numéro 12, do 
extinto Nazaré Recreative Club, que 
foi fundado em 21 de Março de 1968. 
Hoje, resta o Rancho Folclôrico, de 
tâo grata memôria. O Rancho teve a 
dinamizaçâo de muita gente mas, 
corn muita paixâo, da familia Batalha. 
Antônio Sousa, foi director do 

Dr. Vitalino 
Canas, em 
Toronto 
O actual Secretàrio da 
Presidência do 
Conselho de 
Ministros, Dr. 
Vitalino Canas, vem a 
Toronto, por ocasiâo 
das comemoraçôes 
dos 25 anos da 
Revoluçâo de 25 de 
Abril de 1974. 

o Dr. Vitalino Canas, terâ um 
jantar-recepçâo no dia 20 de Abril, 
no Dundas Banquet Place, numa 
realizaçâo da ACAPO e da 
Federaçâo dos Comerciantes e 
Profissionais Portugueses. 

Informaçôes e réservas pelos 
telefones: (416) 536-5961 ou 
(416) 537-8874. 

No dia 22, pelas 11:30 da manhâ, o 
Dr. Vitalino Canas preside à 
cerimônia de descerramento das 
plaças toponimicas corn os nomes 
das novas ruas MINHO 
Boulevard e AÇORES Avenue, em 
Toronto. 
Igualmente présentes estarâo os 
Vereadores Mârio Silva, da ârea 
de Trinity-Niagara (Ward 20) e 
Betty Disero, da ârea Davenport 
(Ward 21), bem como diversas 
entidades conhecidas da 
comunidade portuguesa. Apôs a 
cerimônia serâ oferecida uma 
recepçâo no restaurante New Casa 
Abril. A Associaçâo Cultural do 
Minjho, através do seu présidente 
Joâo Martins Dias, convida os 
portugueses em gérai a 
participarem nesta consagraçâo da 
comunidade portuguesa, dia 22 de 
Abril, no novo bairro da Shaw St., 
a norte da Dupont, era Toronto. 

Mais informaçôes, pelo 
telefone: (416) 241-1183. 

Rancho. 
Devido à grande actividade que 
sempre teve, profissional e recreativa, 
sempre que a saturaçâo lhe chegava, 
pegava na mala de viagem e, com a 
sua inseparâvel Maria Antônia, ia 
para onde houvesse Sol, dois ou très 
dias... Ainda hoje, possui casas de 
lazer, na Nazaré e na Florida. 
Foi um pioneiro que correu "seca e 
meca" no Canada. Halifax, Sarnia, 
Bunf -uma maravilha que todos 
deviam conheceri-, Winnipeg, 
Calgary, Labrador, Kitimat, 
Newfoundland, Prince Eduard 
Island, Nova Scotia, Quebec, 

Montreal, Toronto, Ottawa, etc, etc... 
Jâ esta cansado de correr. Agora, nas 
calmas, nada na piscina do complexe 
habitacional onde vive, passeia com 
os amigos dos velhos tempos nos 
Centres Comerciais, convive com a 
familia, e, participa como pode, nas 
actividades comunitârias. Tem 
orgulho no que fez e no que 
conseguiu. E, nôs, os mais novos, que 
caminhamos nas estradas 
desbravadas pelos pioneiros, temos 
orgulho nele e em todos quantos 
vieram nesses tempos e tanto nos 
deram. Felicidades! 

JMC 

Rancho da Nazaré, 7o. prémio no Festival Internacional, em 1964, Toronto, 
tendo ao centro o director Antônio Santos e Sousa. 

ERVANÂRIA VrrÔRIA inc. 
PRODUTOS NATURAIS E MEDICINA HOMEOPATTCA 

Visite-nos no 920 Dundas Street West 
Telefone: (416) 603-7978 

Marque uma entrevista corn o Naturista Homeopata 
Antônio Medeiros, jâ corn muitos anos de experiência, 
0 quai poderâ ajudar na soluçào dos vossos problemas. 
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Prémio do Concurso de Contos 
em Lmgua Portuguesa vaî para 

um cidadâo luso-canadiano 
Por Denise Guimarâes 
deniguima@hotmail.com 

Depois de varias horas de anâlises e de muita 
discussâo, a comissâo julgadora do Primeiro 
Concurso de Contos do BrasilNet escolheu, no 
ultimo dia 10 de abril, os grandes vencedores do 
evento. O 1°. lugar foi para o português Manuel 
Fernando Alves, com o conto "Os Poetas 
Envelhecem Mais Cedo" (de Brampton); em 2°. 
lugar ficou o brasileiro Newson Fonseca com o 
conto "O Condenado" (de Mississauga), o 3°. 
lugar foi para o brasileiro Fernando Bandeira, 
corn o conto "Histôria nâo Contada de Marat 
em Seis Atos" (de Oakville) e em 4°. lugar ficou 
a brasileira Andréa Dompieri Furlan, corn o 
conto "Crime Passional no High Park" (de 
Toronto). Os prémios para os ganhadores serâo 
os seguintes; lo. LUGAR: troféu e um cheque de 
cdn $1.000,00 2o. LUGAR; troféu e um cheque 
de cdn$500,00 3o. e 4o. LUGARES; plaças de 
Mençâo Honrosa. A entrega dos prémios sera no 
dia 24 de Abril, durante um coquetel na sede do 

BrasilNet: 1071 King Street West, em Toronto, às 
cinco horas da tarde. Durante a solenidade, 
haverâ uma palestra sobre a Lingua Portuguesa, 
suas variaçôes e geografia. A entrada é gratuita, 
mas, os interessados devem confirmar presença 
até o dia 20 de abril pelo tel.: (905) 507-4193 ou 
enviar e-mail para psimas@aracnet.net . O 
diretor do Brasilnet responsâvel pelo concurso, 
Paulo Simas, disse que diante do sucesso e do 
excelente retorno que teve de toda a 
comunidade corn o concurso, outras actividades 
serâo realizadas para promover cada vez mais a 
lingua portuguesa no Canada. " O concurso 
serviu para revelar vârios talentos e alguns 
poderâo, talvez, serem lançados no mercado 
editorial", destacou ele. 

Paulo Simas aproveitou para agradecer, através 
do jornal O Milénio, a todas as pessoas que 
contribuiram para a realizaçâo deste evento e 
aos patrocinadores. "Parabéns aos vencedores e 
também aos perdedores, pois, o importante é 
competir ", concluiu. 

No "LUSITÂNIA" 
venerou-se Nossa 

Senhora das Graças 

direcçâo do Lusitânia quis, 
uma vez mais, levar a cabo 
uma das tradiçôes do clube. 

Causa Real diz que monarquia é 
regime para o terceiro milénio 

\ Congresso da Causa Real 
efiniu seg^nda-feira, na 
ruarda, a monarquia como o 
egime que "melhor se adequa 
os desafios de Portugal no 
îrceiro milénio", 
□nsagrando um chefe de 
stado "independente e 
quidistante" dos partidos. 

! congressistas représentantes das 21 Reais 
sociaçôes portuguesas entenderam que "uma 
efia de Estado que, nâo constituindo a ambiçâo 
al de uma carreira politica (como sucede no 
çime republicano), nâo fica refém dos jogos do 
der do partido a que pertence ou do eleitorado 
e a elegeu, nem alinha a sua conduta pela mera 
itabilidade dos apoios eleitorais de grupos de 
eresse econômicos ou corporativos, de varia 
lem". As conclusôes do Congresso referem que 
Instituiçâo Real é a prôpria Naçâo colocada na 
îfia de Estado" e que "consegue como nenhuma 
ira estabelecer a ponte entre 
nosso passado, présente e 
uro". O congresso, presidido 
o ex-deputado do CDS/PP 
gueira de Brito, salientou 
da que "ser monârquico nos 
s de hoje, nada tem que ver 
n ultrapassadas ideias de 
vilégio, qualquer que ele seja, 
s saber defender e afirmar o 
îresse colectivo da Naçâo, no 

quadro de um Estado que se quer de direito, 
democrâtico, moderno, progressive e solidârio". A 
cerimônia de encerramento do Congresso, que 
contou corn cerca de cem participantes, foi 
presidida pelos Duques de Bragança, tendo Duarte 
Pio defendido a solidariedade entre as regiôes e 
condenado "o apoio ao consumismo e nâo à 
produçâo". Sobre a causa de Timor-Leste, as 
conclusôes reconhecem "o esforço louvâvel da 
diplomacia portuguesa e algumas das positivas 
evoluçôes conseguidas nos ûltimos dois anos", 
embora "insuficientes à luz dos mais recentes 
massacres realizados ou instigados pelo Estado 
indonésio". 
E preconizado que Portugal encontre junto da 
Uniâo Europeia, dos Estados Unidos e da Australia 
"razôes suficientes para uma verdadeira 
intervençâo de fiscalizaçâo e contrôle no terreno, 
sobre a égide das Naçôes Unidas". 
Os defensores da Causa Real entenderam ainda 
que os termos em que esta proposta a consulta 
popular sâo "redutores e passiveis de nâo 
concretizarem o que realmente esta em jogo: ir ao 
encontro da vontade efectiva dos timorenses, no 
futuro que querem para o seu pais". 
Sublinham que "se de facto as duas ùnicas vias 

previstas sâo a indepen- 
dência ou qualquer forma 
de tutela indonésia, fica 
excluida a possibilidade de 
os timorenses optarem pelo 
vinculo a Portugal, num 
processo de autodeter- 
minaçâo que melhor se 
ajuste às efectivas 
condiçôes politicas e 
econômicas do territôrio". 

Neste sentido, voltou a acontecer a procissâo 
em honra de Nossa Senhora das Graças. 
Trata-se de um evento religioso que tem 

lugar dentro do prôprio edificio, onde esta 
localizada a sede do clube e ao quai assiste 
numeroso grupo de associados. 
Como é uma festa de cariz religioso, contou corn a 
presença do Padre Pires, que em breves, mas 
sintomâticas palavras, pediu aos présentes, crentes 
ou nâo, para que mantivessem a elegância que o 
momento exigia o que viria a acontecer. 
Deodato Garcia, na qualidade de présidente do 
Lusitânia, agradeceu a todos os présentes, ao 
mesmo tempo que recebia uma série de 
lembranças de outras colectividades, que nâo 
deixaram de marcar presença na festa de anos, de 
um dos clubes de maiores tradiçôes da ilha lilas. 
De salientar, o elevado numéro de jovens que 
assistiram a esta festa do Lusitânia, o que dénota 
bastante, o interesse dos mais novos em aprender, 
para continuar corn as tradiçôes da ilha Terceira 
em terras do Canada. 

Deodato Garcia fez questâo em que fossemos os 
primeiros a divulgar a vinda, no mês de Maio, das 
velhas guardas do Lusitânia de Angra do 
Heroismo, para um jogo corn velhas guardas locals. 
Parabéns à direcçâo e associados e que a data se 
repita por muitos e bons anos. 

Luis Fernandes 

ECO AÇOR 
^ TnAVf^l « TRAVEL SERVICE INC. 

^ ' 

J 421 College St., Toronto, Tel: 603“084Zj 
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Opapel das Cruzadas foi 
déterminante para que os 
Reis de Portugal e da Europa 

conseguissem levar a “cabo” a 
complexa tarefa de recuperar e 
restabelecer os territôrios ocupados 
pelos Mouros. 
No entanto, pergunta-se: 
Que relaçâo poderâ estabelecer-se 
entre a Teologia de paz, fraternidade 
e amor Cristâo e a constituiçâo de 
vârios braços armados em que os 
guerreiros sâo os Cristâos que 
combatem ao lado do Rei e dos 
senhores em nome de Deus e da 
Santa Igreja? 
Que contexte poderâ ter contribuido 
para tal tomada de posiçâo? 
Porque teria Urbano II iniciado esta 
guerra em 1095? 
Por um lado, compreende-se que o 
poder da Igreja era jâ tal, a nivel 
politico, juridico, administrative, 
mesmo ideolôgico e cultural que 
facilmente , em troca de favores 
espirituais, conseguia impor esta 
doutrina às populaçôes. 
Também sâo conhecidas as pressôes 
religiosas, e outres constrangimentos 
e inibiçôes de vârias ordem sobre as 

CrMn» di Hsléria A; un ^ 
populaçôes. 
A organizaçâo das Cruzadas e a 
proliferaçâo das Ordens Religiosas 
Militares foram os mais fortes 
sintomas destes anos em Portugal e 
na Europa vindo a marcar toda a 
idade média a vârios niveis. 
Vejamos agora, como apareceram e 
como se caracterizou a sua actuaçâo 
ao longo dos tempos. 
Tiveram origem na Palestina em 
alguns Mosteiros que se dedicavam à 
assistência social, a peregrines, 
doentes ou a gente carente. 
Corn as constantes ameaças aos 
lugares Santos resolveram vestir a 
capa e a espada empunhando a Cruz 
de Cristo e tentar impedir que as 
investidas continuassem. 
No inicio, a sua actividade tinha 
âmbito internacional tende, mais 
tarde, assente “arraiais” na Europa e 
em Portugal, adquirindo mesmo 
poderes soberanos em certes cases. 
Comecemos por apreciar a forma 
como se manifestava o seu poder. 
A autenticaçâo e o reconhecimento 
do valor juridico de vârios actes ou 
documentes da época passava pelo 
“carimbo” Eclesiâstico. 
Jâ em 1100 é conhecida a Bula de 
Pascal II que interditava o acesso dos 
cristâos da Peninsula Ibérica â Terra 
Santa. 
Era pela Bula que o Papa reconhecia 
as naçôes, cobrando para tal um valor 
monetârio. 
D. Afonso Henriques deu um cunho 

espiritual Cristâo â reconquista, 
oferecendo vârias terras recuperadas 
à Igreja, vindo a receber em 1179 a 
Bula “Manifestis Probatum” em que 
era reconhecido como rei de Portugal 
passando assim, a beneficiar da 
protecçâo Eclesiâstica da santa Sé e 
dos seus braços armados. 
A primeira Bula concedida a Portugal 
foi a “Cum autores e factores” na 
sequência da ajuda aos combates 
contra os Mouros na Peninsula 
Ibérica, em Portugal e nas Cruzadas 
emjerusalém. 
Outras Bula se seguiram 
sempre corn o intuito de 
motivar e reconhecer 
O esforço no 
combate aos 
Mouros. 
De destacar 
Portugal c 
desempenho 
nestas lutas do 
prior de Santa 
Cruz na con- 
quista de San- 
tarém e do 
Arcebispo de Braga 
na conquista de 
Lisboa, a demonstrar a 
especial aplicaçâo dos clérigos 
nesta causa. 
Para que fiquemos corn uma 
ideia mais compléta registe-se, 
por exemplo que a Ordem dos 
Templârios, fundada em Jerusalém, 
jâ actuava em Portugal no tempo de 

em 

D. Teresa, tendo ajudado na tomada 
do castelo de Tombai. 
Esta veio a instalar-se no castelo de 
Tomar, sob o comando do mestre 
Gualdim Pais. 
Para além destas, outras hâ a registar 
tais como: 
A Ordem dos Hospitalârios que 
acentou “arraiais” no Mosteiro de 
Leça, indo mais tarde para Flor da 
Rosa, no Alentejo perto do Crato. 
A Ordem de Calatrava, corn origem 
em Castela. 
Instalou-se em Evora e de seguida em 
Avis, passando a chamar-se Ordem de 
Avis. 

A Ordem de Santiago de Espada 
ou dos Espatârios, corn raizes 

em Castela. 
Veio a acomodar-se no 

Castelo de Palmela por 
volta do ano 1170. 

Como se pode verificar, 
a falta de um exército 

nacional deixou um vazio 
na defesa e passaram a 

ser as Ordens a par corn os 
meios possiveis a colaborar na 

tarefa da reconquista. 
Também ajudavam a ordenar os 
territôrios reconquistados e a 
disciplinar as populaçôes. 
Voltarei a falar deste assunto numa 
prôxima oportunidade. 

ASSINE E DIVULGE 

O MILÊNIO 
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CANADA? 

A mûsica que a gente gasta 
Ora... Temos os ataques 

aéreos na Jugoslavia e no 
Iraque, a Africa esta 

cansada das violaçôes dos 
direitos fundamentals e 

humanos que também vâo 
sendo praticados noutros 
lugares deste planeta que 

visto da lua parece um 
paraiso, facto que sô pode 

ser contrariado depois de se 
conhecer a humanidade. 

A arrancada para o milénio esta a 
ficar cheia de nôdoas de sangue que, 
mais uma vez, deixarâo marcas 
profundas na triste existência mortal. 
As noticias deprimem-nos e atacam o 
nosso espirito violentamente, 
obrigando-nos a tomar posiçôes de 
contra ou a favor e muitos, mesmo 
nâo o querendo fazer, a isso sâo 
obrigados... Porquê?... Nâo faço a 
minima ideia! Parece que é uma coisa 
que, vinda nâo sei donde, nos obriga 
a dizer estou, ou nâo estou de acordo. 
Parece que, os sem acordo... quer 
dizer, os neutros nâo têm direito à 
vida. Olha, olha!... Este nâo tem 
opiniâo... Este nâo sabe o que anda câ 
a fazer... Isto é um lugar comum no 
raciocinio universal. Eu atrevo-me a 
afirmar que nâo sei o que ando câ a 
fazer. Nâo sei o que vim câ fazer nem 
sei o que constitui a minha missâo 
nesta terra. E que nâo sei mesmo. 
Nasci sem saber 1er nem escrever e 
depois, disseram-me que eu era 
catôlico romano e que tinha que ir à 
tropa. Quer dizer... logo ao principio 
escolheram por mim e ordenaram-me 
o que eu dévia ser. Logo, fiquei 
limitado e, de certo modo por 
exemplo, contra as outras religiôes 
porque la me diziam na catequese que 
sô havia um Deus que era o nosso. 
Ora, a ser assim os outros que tinham 
um ou mais Deuses estavam errados e 
eu nâo conseguia perceber porque é 
que os outros nâo eram também 
catôlicos. Depois fui estudar e la 
comecei a encher o intelecto corn 
sabedoria, corn a histôria universal, e 
ciências e coisas que documentam a 
ascensào do homem, produto da sua 

suprema inteligência. O rei e senhor 
da Terra e se calhar do Universo 
também. E se por um lado me 
orgulhava em ir adquirindo tamanha 
sabedoria, por outro ia crescendo 
dentro de mim o desapontamento por 
ir aprendendo ao mesmo tempo, que 
a humanidade nâo era assim tâo 
boazinha e que, em nome de Deus se 
cometeram, e cometem, as mais 
bizarras atrocidades. As guerras e as 
batalhas começavam corn o pedido de 
uma vitôria a Deus e terminavam 
corn o agradecimento pela derrota do 
inimigo. Por isso D. Joâo I mandou 
construir o Mosteiro da Batalha por 
voto a N^ Senhora, na Batalha de 
Aljubarrota. E quem perdia? Como 
trataria o seu Deus? Provavelmente 
sairiam airosamente da situaçâo 
dizendo que: Perdemos uma batalha 
mas nâo perdemos a guerra. Ou 
entâo: Da prôxima vez destruiremos 
o inimigo porque Deus esta connosco. 
E foi mais ou menos por ai que eu 
comecei a perguntar: Mas afinal o 
que é isto de matar em nome de 
Deus? Bern... Isto dâ uma histôria 
muito grande e o papel estâ a acabar. 
Vamos entâo para o final. Eis entâo 
parte da razâo que me leva a concluir 
que ninguém sabe o que anda câ a 
fazer porque, estâ visto, quem 
apregoa que o sabe estâ sujeito a 
matar o vizinho. Este mundo précisa 
urgentemente de muito bom humor 
porque rir é muito bom para a saùde 
e nâo é preciso tomar posiçâo 
nenhuma. Agora... o que é preciso é 
perceber a anedota. 

Domingos Melo 

O MILENIO 
Faça jâ a sua 

assinatura e receba 
em sua casa 

as ultimas noticias 
da comunidade 

e do Mundo 
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Contittuaçào da pagina 7 

Mario Soares cabeça de lista do PS 
para as eleiçôes europeias 
Tratado de Amesterdâo ter dado 
mais poderes a este ôrgâo corn sede 
em Estrasburgo. "Nâo podemos 
permitir que o Parlamento Europeu 
seja palco de egoismos nacionais. 
Queremos que seja um ôrgâo que 
aponte uma luz à construçâo 
europeia", justificou. Antes de o PS 
ter apresentado formalmente os 36 
nomes jâ conhecidos da lista do PS 
(entre eles, em lugares simbôlicos de 
suplentes, Maria Calado, Joâo 
Cutileiro, Graça Morais, Dias da 
Cunha, Rosalina Machado e Gomes 
Mota), usou da palavra o présidente 
da Federaçào da Area Urbana de 
Lisboa (PAUL) do PS, Jorge Coelho. 
Jorge Coelho fez um discurso 
totalmente distinto dos de Guterres e 
Soares, aproveitando para procurar 
descredibilizar o PSD, a partir dos 
mais recentes episôdios da vida 
interna dos sociais-democratas. 
Concretizada a demissâo de Marcelo 
Rebelo de Sousa da presidência do 
PSD, Jorge Coelho pediu "muita 
atençào" aos militantes socialistas, 
alegando que "vêm ai as vozes que 
estiveram 10 anos no poder". Em 
relaçâo a Durâo Barroso, Coelho 
usou por varias vezes a seguinte 
expressâo: "ele esteve la". Ou seja, 
segundo o ministre da Administraçâo 
Interna, o provâvel future lider do 
PSD deverâ ser responsabilizado por 
périodes da vida do pais em que se 
assistiu "a um crescimento econômico 
lento, a uma crise na Segurança 
Social e a um aumento do 
desemprego". O présidente do 
PS/Lisboa chegou mesmo ao ponto 

de advertir 
que, "se 
alguma vez 
o PSD fosse 
Governo, 
a c ab aria 
corn o rendimento minime 
garantido". "Andaram a dizer que o 
rendimento minime era mau. 
Tenham vergonha", afirmou Coelho, 
depois de falar da extensâo desta me- 
dida do Governo socialista a 400 mil 
pessoas que viviam em situaçâo de 
grande carência. Ainda colocando em 
contraponto o PS e o PSD, referiu que 
os socialistas "têm um projecto claro, 
protagonistas conhecidos" e, como 
tal, representam a "estabilidade, a 
tranquilidade e a segurança". "O PSD 
oferece instabilidade, incerteza e 
insegurança", declarou, antes de se 
colocar na pele de um vulgar 
militante social-democrata. 
"Imaginem como deve estar o espirito 
do maior partido da oposiçâo, que, de 
um momento para o outre, ficou sem 
lider e sem cabeça de lista para as 
eleiçôes europeias", observou, antes 
de deixar a seguinte advertência. "Se 
pensavam que o problema da crise se 
resumia a Marcelo Rebelo de Sousa, 
enganaram-se, porque corn Durâo a 
instabilidade continua". Jorge Coelho 
recordou, até, que Leonor Beleza foi 
"levada ao trono" no ultimo congresso 
do PSD, para pouco tempo depois 
passar a ser mal tratada por esse 
mesmo partido". "Apelamos para que 
o PSD resolva os seus problemas o 
mais rapidamente possivel", disse o 
présidente do PS/Lisboa. 

Câmara val limpar a cidade 
de "situaçôes inestéticas" 

A EDP, a Portugal Telecom e 
os proprietàrios de terrenos 
onde estâo depositados 
matérias inutilizados, como 
carcaças de automôveis, vâo 
ser "convidados" pela 
Câmîira de Viseu a 
participar na "limpeza da 
cidade". 

A iniciativa da autarquia, 
aprovada em reuniâo do 
executivo, visa "limpar a cidade de 
objectes que contrastam corn a 
estética quç se deseja", explicou o 
présidente da Câmara de Viseu. 
Fernando Ruas dâ o exemple dos 
"muitos fios" de electricidade e 
telefone que atravessam as ruas da 
cidade "de uma forma 
descoordenada", causando "mâ 
impressâo e desfeiando a urbe". 
"Hâ mesmo cabos espalhados 
entre o arvoredo e em algumas 
artérias a fazer curto-circuito que é 
precise substituir por uma forma 

diferente e mais enquadrada corn 
aquilo que se pretende para a 
cidade", adiantou o autarca. Em 
relaçâo aos automôveis 
abandonados, explica Fernando 
Ruas, "a autarquia vai estudar a 
propriedade dos terrenos em que 
estes se encontram e depois 
procéder em conformidade: se 
forem da autarquia, os matérias 
serâo retirados de imediato, se 
forem privados, os donos sâo 
convidados a colaborar". "Caso 
essa colaboraçâo nâo surja, sera 
aplicada a legislaçâo que existe 
para estas situaçôes", disse, 
acrescentando que "é natural que 
surjam alguns problemas nestes 
casos - propriedade privada -, mas 
hâ igualmente alguma acçâo 
policial a ter também em conta". 
Para a autarquia, "nâo é admissivel 
que nos dias de hoje se encontrem 
equideos a pastar em terrenos 
situados no centro da cidade, 
como ainda acontece". 
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INAUGURADO PROLONGAMENTO 
DO MOLHE DO PORTO DA CASA, NO CORVO 

O Présidente do 
Governo Regional 
presidiu à cerimônia de 
inauguraçâo do 
prolongamento do 
molhe do Porto da Casa, 
na ilha do Corvo. 

A obra de prolongamento do molhe, 
em 22 metros, e de reabilitaçâo dos 
estragos provocados pelos temporais 
orçou em quase 700 mil contos e foi 
realizada em tempo recorde. 
Consignada em 2 de Junho do ano 
passado, ficou concluida em 10 de 

Dezembro. 
Corn este melhoramento, a ilha do 
Corvo passa a poder receber 
embarcaçôes de maior porte, as quais 
irâo permitir um considerâvel 
aumento da capacidade de 
abastecimento. 
Na cerimônia de inauguraçâo, o 
Secretârio Regional da Economia, 
Duarte Ponte, considerou que se 
estava perante um acto extremamente 
importante para os corvinos, tendo 
em conta que as condiçôes de que o 
Porto da Casa ficou dotado vâo 
permitir a operaçâo de embarcaçôes 
de maior porte. 
O responsâvel pela pasta da 
Economia do executivo açoriano. 

GOVERNO ASSEGURA 
REGULARIDADE NOS TRANSPORTES 

MARÎTIMOS PARA O CORVO 
I A ilha do Corvo vai dispor de 
I transportes maritimos de 
I passageiros e mercadorias corn 
I frequência regular, jâ no decorrer 
I deste ano, em resultado de um 
I protocolo, patrocinado pelo 
I Governo regional, entre as 
I empresas José Augusto e Filhos e 
I Transinsular, rubricado quarta- 
I feira., em cerimônia presidida pelo 
I chefe do executivo regional, Carlos 
I César. 
I Corn este acordo, a ilha do Corvo 
I tem asseguradas duas viagens 
I semanais regulares de transporte 
I de carga e passageiros, que serào 
I efectuadas Huma embarcaçâo de 
I ferro de 22 metros, dotada de grua 

prôpria, que sera constru’da nos 
estaleiro de Vigo. 
Os custos do frété de transporte de 
mercadorias entre as ilhas Flores e 
Corvo serâo integralmente 
suportados pelo Governo regional, 
nos termos do protocolo entre a 
José Augusto e Filhos e a 
Transinsular. 

As ligaçôes para transporte de 
passageiros, a efectuar por uma 
embarcaçâo que esta em 
recuperaçâo em Santa Cruz das 
Flores, corn capacidade para cerca 
de 60 pessoas, terâo uma 
frequência minima de cem viagens 
por ano. 

VILA NOVA DO CORVO 
O Governo Regional dos 
Açores vai adquirir um imôvel 
destinado à criaçâo de um 
serviço integrado de apoio ao 
idoso na metis pequena ilha 
açoriana, o Corvo. 

A aquisiçâo do imôvel para este 
serviço de apoio ao idoso, que 
induira apoio domiciliârio e 
acolhimento de retaguarda, foi 
decidido em Conselho do Governo, 
por proposta da Santa Casa da 
Misericôrdia do Corvo. 
O executivo de Carlos César vai 
também construir uma vedaçâo para 
a pista do Aerôdromo do Corvo, cuja 
obra esta orçada em 45.500 contos, e 
apoiar financeiramente a reparaçâo 
do edificio da sede social da 
Associaçâo de Bombeiros Voluntaries 
da ilha. 
Além da remodelaçào do Entreposto 
Frigorifico da ilha, decidiu construir 
très casas de aprestos no Porto da 

Casa e instalar um guincho para 
varagem de embarcaçôes de pesca até 
16 toneladas. 

Deliberou igualmente procéder à 
construçâo de um edificio para sede 
da Delegaçâo dos Serviços de 
Agricultura, Pescas e Ambiente no 
Corvo e adquirir para o Posto de 
Saüde local, equipamento de 
oftalmologia que permita a 
deslocaçâo periôdica de um 
especialista à ilha. 

Duarte Ponte, tio discurso inaugurativo do Molhe do Porto da Casa, no Corvo, junto de 

Carlos César, présidente do Governo Regional dos Açores, e outras individualidades. 

destacou, por outre lado, que no 
decorrer deste mandate do VII 
Governo Regional serâo investidos na 
recuperaçâo, melhoramento e 
construçâo de infra-estruturas 
portuârias em todo o arquipélago 
cerca de 15 milhôes de contos. 

O prolongamento do molhe do Porto 
da Casa foi realizado corn recurso a 
técnicas inovadoras, que, segundo 
Duarte Ponte, serâo utilizadas em 
outras obras portuârias da Regiào, 
nomeadamente na recuperaçâo do 
cais de S. Roque do Pico. 

SOCIETY OF PORTUGUESE DISABLED PERSONS 

SOCIEDADE DOS DEFICIENTES PORTUGUESES 

^SATURDAY MAY 1,1999 ^ 
^ TIME: 6:30 P.M. 

PLACE: LOCAL 183 
Il 1263 Wilson Ave., Toronto 

WEmwmmm 

rama FWRÊNcta 

SEARAS DE PORTVGAI. 
DJ NAZARÉ PRAIA 

PRODUCTIONS Ammiui! nELissaaxDRii 

FOR TICKETS & INFORMATION CALL: (416) 536-4679 
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No ultimo ano de governo do PSD os orgâos 
de comunicaçào social portugueses 
sediados nas comunidades foram 

confrontados corn uma noticia bizarra; - O serviço 
da Lusa destinada a esses meios foi profundamente 
alterado, privilegiando as noticias internacionais e 
relacionadas corn os Palop's em detrimento das 
nacionais, regionais e desportivas, as que, afinal, 
mais interessavam ao quase milhar de jornais, 
radios e programas de televisâo em português que 
noticiam o pais pelo mundo da forma que podem e 
sabem. Sobre as comunidades, noticias sobre as 
comunidades, nem uma palavra, nem uma letra 
como, alias, nunca houve apesar dos insistentes 
pedidos nesse sentido. Passado o primeiro embate 
de pura estupefacçâo a reacçâo seguinte foi tentar 
obter uma explicaçâo junto da entâo Secretaria de 
Estado das Comunidades Portuguesas, mas o 
gabinete de Sousa Macedo disse desconhecer o 
assunto, tanto mais que isso era da 
responsabilidade directa do Ministro dos Negôcios 
Estrangeiros, Dr. Durâo Barroso, que para o efeito 

nâo ouvia nem achava a Secretaria de Estado. A 
Lusa confirma a noticia; a transformaçâo do 
espectro informativo e que a mesma obedecia a 
«ordens superiores»: - entenda-se, Ministério dos 
Negôcios Estrangeiros, entidade que tutelava o 
serviço, porque o pagava. De tentativa em tentativa, 
entrou-se no circulo vicioso e impenetrâvel, 
vulgarmente conhecido por Door to door. Uma 
bêla manhâ, num daqueles dias «sim» que todos 
temos quando em vez na vida, uma caridosa 
secretaria do Gabinete do dr. Durâo Barroso 
cometeu também a sua boa acçâo do dia e 
justificou a medida, colorindo-a desta maneira: - É 
verdade que tomâmos essa decisâo. Sobre ela os 
ôrgâos de comunicaçào social das comunidades 
portuguesas nâo tinham que ser respeitados bem as 
suas razôes tomadas em consideraçâo. Isto é muito 
simples de ver. Esse serviço da Lusa é pago pelo 
Ministério dos Negôcios Estrangeiros e destina-se 
exclusivamente às embaixadas e aos consulados. 
Pois bem, esses destinatârios é que importa servir 
convenientemente corn as noticias que eles 

consideram 
importantes. 
Q^u estionada 
sobre o papel 
dos jornais, 
radios e progra- 
mas de televisâo 
em português 
espalhados pelo mundo e sem outra forma de 
acesso às noticias nacionais a resposta estava na 
ponta da lingua: - Sào estruturas privadas, 
comerciais, portanto se quiserem ter acesso a esse 
tipo de informaçào...paguem-no!!! Reclamâmos, 
esperneâmos, vieram-nos as lâgrimas aos olhos, 
fizemos promessas de bom comportamento, 
acenâmos corn um rôl de dificuldades, até o 
mercado da saudade serviu na tentativa de 
comiseraçâo do MNE de Durâo Barroso, mas em 
vâo. Tempos duros esses que convém nâo esquecer 
hoje que todos estâo excelentemente servidos. 
Podemos viver sem glôria, mas sem memôria as 
coisas podem complicar-se. 

Museu da Repùblica, em 
Toronto 

Para exposiçâo e estudo, no 
salâo de testas do First 
Portuguese C.C.C., em 
Toronto e, para fazer parte 
das comemoraçôes dos 25 
anos da "Revoluçâo dos 
Cravos", de 25 de Abril de 
1974, encontra-se o Museu 
da Repùblica, pertença da 
Câmara Municipal de 
Lisboa e sob a Direcçâo do 
Dr. Joào Mario 
Mascarenhas. 

Liberal do Couto, présidente da 
Delegaçâo de Toronto da Associaçâo 
25 de Abril, trouxe à redacçâo de "O 
Milénio", o Dr. Joâo Mârio 
Mascarenhas que, gentilmente, nos 
informou dos objectivos da 
Exposiçâo Museu da Repùblica. 
-Dedicamo-nos ao estudo e 
investigaçâo da histôria 
contemporânea portuguesa, em 
conjunçâo corn as Universidades e 
Associaçôes Culturais, especializadas. 
-Podemos considerar uma "exposiçâo 
itinérante", esta Exposiçâo Museu da 
Repùblica? 
-Nâo. Na realidade, as nossas 
deslocaçôes sâo apenas a Escolas e, 
sempre que possivel, às comunidades 
portuguesas no estrangeiro, como é o 
caso de agora. 
-O que é que os visitantes à exposiçâo 
vâo encontrar? 
-Muita coisa...Podem ver, estudar e 
investigar, pois o Museu tem 
bibliotecas prôprias, desde a 
implantaçào da Repùblica até aos 
nossos dias. Este ano, como é lôgico, 
o destaque vai para o 25 de Abril de 
74. E nosso objective falar da histôria 

Dr. Joào Mârio Mascarenhas 

contemporânea portuguesa. 
-Que mensagem deixa aos mais 
jovens, que pouco conhecem da 
histôria de Portugal e menos, talvez, 
do 25 de Abril? 
-E fundamental o conhecimento da 
histôria contemporânea portuguesa 
para que possamos enfrentar os 
desafios futures. Quem conhece a 
histôria do seu pais, conhece o seu 
povo, conhece-se melhor... 
Estâmes aqui para dar a conhecer aos 
portugueses, especialmente aos mais 
novos, a histôria de Portugal. 

E uma exposiçâo magnifica. E uma 
exposiçâo para ver e rever. A 
Exposiçâo Museu da Repùblica 
estarâ patente ao pùblico no First 
Portuguese até 30 de Abril. Jovens e 
nâo sô devem visitâ-la. Vâo gostar e 
vâo recordâ-la por muitos anos. 
O nosso agradecimento ao Dr. Joâo 
Mârio Mascarenhas, Director da 
Exposiçâo Museu da Repùblica, pela 
visita e pela simpatia das suas 
palavras. 

Ultimas em destaque 
Tal como previmps na ùltima ediçâo de O Milénio, os responsâveis do 
"Portuguese Canadian Youth Camp Inc.", chegaram a um acordo final 
e compraram o terreno para o Campo de Eprias da juventude 
portuguesa. 
Em breve, segündo o présidente, Manuel Carvalho, realizarào uma 
Conferência de Imprensa para dar conhecimento total da compra do 
terreno e prôximos passes a dar. Parabéns. 

-O Cônsul-Geral de Portugal, em Toronto, Dr. Joâo Perestrello, conyida 
a comunidade a visitât a exposiçâo de pintura do artista ANTÔNIO 
CARMO, na Galeria Almada Negreiros, de 20 de Abril a 14 de Maio. 

-No Consulado-Geral de Portugal, em Toronto, teve lugar a abertura 
oficial das comemoraçôes do 25 de Abril. Também, ficou patente ao 
pùblico uma exposiçâo de fotografia e cartazes de 25 de Abril de 1974. 

-Na City Hall, em Toronto, jovens de vârias escolas, estiveram 30 horas 
sem corner, para proteste e angariaçâo de fundos a favor das crianças 
do Brasil, Moçambique, Angola e Kosovo. A iniciativa foi da World 
Vision Canada, sob a supervisâo de Maria Amaral. 

-A Aliança dos Clubes e Associaçôes Portuguesas do Ontârio e a 
Federaçâo de Empresas e Profissionais Luso-Canadianos, realizam 
terça-feira, dia 20 de Abril, às 20:00 horas, no Dundas Banquet Place, 
um jantar de boas-vindas ao Secretârio do Conselho de Ministres, Dr. 
Vitalino Canas. Os interessados em participât no jantar, podem 
contactât a ACAPO, pelo telefone: (416) 536-5961 ou, a Federaçâo, pelo 
nùmero: (416)537-8874. 

-Sâbado, dia 24 de Abril, a "Portuguese Canadian Democratic C.C.", 
realiza um jantar na sua sede-social, comemorativo da Revoluçâo de 25 
de Abri! de 1974. Réservas: (416) 534-3451 
Agradecemos ,o convite enviado. 

-O "Abrigo Center", em Toronto, realiza um "Leilào siiencioso", quita- 
feira, 22 de Abril, às 18:30, no CIRCO Restaurant, no 164 Eglinton 
Ave., East, junto a Mt. Pleasant. Info: (416) 486-6644. 

-A "Federation of Portuguese Canadian Business and Profissionais", 
realiza um "Business Forum", em Sâo Miguel, Açores, com saida de 
Toronto em 21 de Maio e regresso a 29. 
No FORUM esta incluido encontros com membros do Governo, da 
Câmara do Comercio e um jogo de Golfe. Info:(416) 537-8874 
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Recuando no tempo, 
lembro-me perfeitamente 
do que escrevi em 1996 
para a imprensa regional, 
sobre a pertinente 
necessidade de criaçâo de 
uma componente 
humana capaz de ajudar 
a colmatar o sofrimento 
de tanta gente, que tem 
sido injustamente 
repatriada 
nomeadamente 
para os Açores. 

Sâo mandados embora das terras 
onde mais se apregoa aos quatre 
ventes, humanitarisme e 
compaixâo! 
Volvidos très ânes, constate que 
afinal nâo estava sô neste 
raciocinio e que alguém, na 
surdina de estudos sociolégicos, 
acabaria per chegar às mesmas 
conclusëes. Hâ que aproveitar as 
potencialidades dos que até agora 
e, jâ em numéro de 330, têm sido 
levianamente repatriados para 
um pais e regiâo que nada lhes 
diz, além de terem ouvido pais e 
avôs recordarem. 
E cruel mandar seres humanos 
para lugares que nâo sâo, nem 
nunca foram, os deles. 
Apenas um caso, até hoje 
conhecido, causou certes amargôs 
de boca. O de Helder Marques, 
embora se saiba que o seu débil 
estado de saùde, muito terâ 
contribuido para a inversào do 
processo. Mas, e os outres? 
O Pedro Monte, um jovem que 
debaixo de pressâo foi obrigado, à 
ponta da faca, a ter de roubar 
meia düzia de dôlares numa 
lavandaria. Pedro Monte, também 
era portador de sida. Teve de 
abandonar toda a familia para 
que, uma lei pateta, e que hâ 
muito nécessita de ser revista, 
fosse cumpridaü! 
Hâ ainda quem tenha dado titulos 

de campeâo a este pais, e que 
talyez, ainda tenha a espada da 
velha e bêbeda Inglaterra na 
cabeça. Que hipocrisia!?? 
A minha modéstia vénia ao 
sociôlogo Miguel Brilhante, pela 
tese que apresentou sobre os 
repatriados. 
Sô este ano, jâ foram devolvidas 
30 pessoas dos Estados Unidos e 
Canadâ, mas os nùmeros indicam 
que outras 70 estarâo na rampa de 
lançamento. 
Aproximam-se os actos eleitorais 
pelo que, talvez nâo seja mâ ideia, 
endereçar-se uma mensagem aos 
candidates sobre a inércia à volta 
de uma lei que sô deveria ser 
aplicada “in extremis” e, para 
casos gritantes, onde estivesse em 
causa a segurança do Estado. 
Afinal, andamos a apregoar em 
todo o mundo que somos 
defensores acérrimos dos direitos 
humanos e que os cidadâos deste 
pais sâo pessoas cheias de 
compaixâo e humanitarismoü! 
Onde? 
Deixem-se de lirismo e sejam, ao 
menos, coerentes e lôgicos nas 
afirmaçôes porque, os 
portugueses que por câ andam, 
sâo os mesmos que deram salvo 
conduto a centenas de judeus que 
teriam morrido nos fornos de 
Hitler. 
Até parece que perdemos, de um 
momento para o outro, a nossa 
capacidade de provar que afinal, a 
foca é o animal mais predador de 
bacalhau dô que os pobres 
Pescadores dos dôrias. 
Ou nâo serâ? 

Luis Fernandes 

“É cruel mandar 
seres humanos para 

lugares que nào sào, nem 
nunca foram, os deles.” 

PORQUE o IMPREVISTO 
NÂO TEM HORA MARCADA! 

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

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

DANIEL FERNANDES 

TEL: (416) 823-0665 
(24 horas) 

The Mutual Group 

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

Inoui^dis OSL sraidm 

Manuel de Melo, Conselheiro da 
Suiça, durante a sua interpelaçào 
na reuniâo do conselho permanente 
dos comunidades portuguesas, que 
decorreu no Parlamento, em Lisboa 

Leonor Beleza no 
inicio da reuniâo 

Conselho National do 
PSD, na sede do 

Partido. 

0 Primeiro-Ministro, Antônio 
Guterres, ladeado pelos ministros 

José Sôcrates e Ferro Rodrigues, 
fala durante a âpresentaçâo do 
Programa Vida Emprego, de 
apoio à inserçào de ex- 
toxicodependentes em autarquias 
e empresas nacionais, que 
decorreu na Delegaçâo do Intituto 
Português da Juventude. 

Artur Ribeiro, coordenador do Museu 
Académico de Coimbra, explica o 
funcionamento de uma impressora 
artesanal usada pelos estudantes, durante 
a aise académica de 1969, que vai estar 
exposta para assinalar a passagem dos 30 
anos do 17 de Abril de 69. 

O nom Director-Geral da 

Judiciâria, Luis Bonina (E), 
foi empossado pelo ministro 
dajustiça, Verajatdim, no 

Ministério da Justiça. 

0 Primeiro Ministro, 

Antônio Guterres, é 
rodeado de jooens 

sào tomenses, apôs a 

sua chegada, para 
uma visita ojicial de 

très dias. 

O administrador de Liquiçâ, 
Leoneto Martins (centra), durante 
uma cerimônia realixada em 25 
de Março, entrega a bandeira da 
Indonesia a um comandante da 
secçào da milicia Besih Merah 
Putih, que a resistèneia timorense 
acttsou de ter sido responsàvel pelo 

ataque ocorrido naquela vila 
situada a cerca de 40 quilometros 
a oeste de Dili. 
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Estrîuigeiros esg^otam hotéis 
de luxo portugueses 

para passagem do milénio 
A procura de 
alojamentos para a 
passagem do milénio 
nos hotéis de luxo 
portugueses esta ser 
muito acima do 
norm^ e uma grande 
parte j à tem lotaçâo 
esgotada. 

Alguns hotéis estâo praticamente 
cheios para a noite da passagem de 
ano, enquanto outros jâ venderam 
50 por cento dos sens quartos. Os 
pedidos estâo a ser feitos desde 
1998 e, nalguns casos, muito antes 
disso, destacando o caso do hotel 
Le Méridien Dona Filipa, no 
Algarve, e do Reid's Palace do 
Funchal, que recebem inscriçôes 
para a passagem do milénio desde 
1995 e 1990, respectivamente. Os 
cidadâos estrangeiros sâo os 
principals clientes para esta 
ocasiâo e, segundo o Pùblico, os 
portugueses "estâo a deixar como é 
habituai, para a véspera as suas 
marcaçôes para grande noite". 
Apostados em tornar inesquedvel 
a noite de passagem do milénio, 
alguns hotéis de cinco estrelas 
portugueses têm jâ os seus 
programas definidos, tratando-se 
de um investimento por parte dos 
estabelecimentos hoteleiros que 
poderâ ascender a 20 mil contos. 
O Sheraton Algarve Hotel&Resort 

oferece para a passagem de 31 de 
Dezembro para 1 de Janeiro um 
programa que inclui um jantar de 
gala corn seis a sete pratos, que 
decorrerâ em très ambientes 
diferentes, cada quai corn um 
grupo musical, isto por 90 mil 
escudos por adulto, dos quais 
cinco por cento reverte a favor das 
instituiçôes de caridade. O Le 
Méridien Dona Filipa apresenta 
uma programaçâo intitulada "Uma 
Noite Brasileira", onde 
participarâo mûsicos e bailarinos 
do Brasil e que culminarâ corn um 
fogo de artificio às zero boras do 
dia 1 de Janeiro e quem optar por 
esta noite terâ de desembolsar 
cerca de 60 mil escudos, explica o 
jornal. A elevada procura 
registada levou alguns hotéis a 
exigirem uma réserva minima de 
noite, e, por exemplo, o hotel 
Reid's Palace, na Madeira, sô 
disponibiliza os seus quartos para 
pelo menos 14 noites, enquanto o 
hotel Quinta do Lago, no Algarve, 
exige que o cliente fique pelo 
menos sete noites. Nesse sentido, 
os preços atingem também valores 
bastante elevados e quem quiser 
passar o milénio na "suite" 
Imperial Caesar Palace, em Sintra, 
terâ que pagar 330 mil escudos, 
mas quem optar pela "suite" 
presidencial do Vilamoura 
Marinotel terâ de gastar 266 mil 
escudos. 

Luis de Matos, o melhor de 1998 
o nosso mestre de ilusôes, Luis de Matos, de 28 anos 
de idade e uma carreira de prémios e grandeza, 
recebe, sâbado, dia 17 de Abril, o prémio 
mais sonhado por todos os ilusionistas do 
mundo: "O melhor mâgico do mundo", da 
Academia de Artes Mâgicas, de 
Hollywood, relacionado corn o ano de 
1998. Sâbado, dia 17, Luis de Matos, que jâ 
se encontra em Hollywood, recebe o 
prémio mâximo da magia, ficando o seu 
nome ligado aos maiores, como Paul 
Daniels e David Copperfield. 
Luis de Matos, que a televisâo 
popularizou, estâ actualmertte em 
Londres onde estâ completando 
um curso de "Mimica e Teatro 
Fisico", curso fundamental 
para a sua profissâo. Luis de 
Matos, estâ também 
empenhado na realizaçâo, 
em Lisboa, no Centro 
Cultural de Belém, do 
congresso mundial da 
Federaçâo Inter- 
nacional das Sociedades 
Mâgicas, que terâ lugar no proximo ano e 
que juntarâ na capital portuguesa mais de 2.000 profissionais da magia. Luis 
de Matos, de parabéns pela honraria pessoal e pelo prestigio que dâ ao seu pais 
de nascimento, o nosso "mâgico" Portugal. 

Reportagem de José Rodrigues dos 
Santos nomeada para prémios CNN/99 
Uma reportagem de José Rodrigues 
dos Santos sobre a crise no Iraque foi 
nomeada para os prémios CNN de 
1999. A dita reportagem que teve por 
base o Hospital Pediâtrico de 
Bagdad, foi transmitido no Telejornal 
da RTP, em Fevereiro de 1998. 

A reportagem, nomeada na categoria 
de Melhor Reportagem de Saùde de 
1988, concorre corn um trabalho da 
televisâo GMA-7 News (Filipinas) e 

da UNTV (a televisâo das Naçôes 
Unidas). 
Adianta que os vencedores nas nove 
categorias serâo anunciados a 5 de 
Maio, durante o congresso anual da 
CNN em Atlanta por escolha de um 
jüri de jornalistas da CNN, criticos de 
jornais e académicos norte- 
americanos. 
Duas reportagens da RTP, ambas de 
José Riodrigues dos Santos, jâ foram 
galardoadas corn os prémios CNN. 

Richard Johnston diz que o Centennial College 
enfrenta os desafios das modernas técnicas do ensino. 
No passado sâbado, dia 3, realizou-se 
uma conferência de imprensa, a fim 
de apresentar o 5° présidente do 
estabelecimento de ensino 
Centennial College. 
Richard Johnston vai ser empossado 
présidente do Centennial College no 
proximo dia 23 deste mês. Este 
estabelecimento de ensino foi 
fundado em 1966 e serve as 
comunidades de Scarborough e East 
York, e é reconhecido pela sua 
diversidade cultural pôs-secundâria 
tendo uma representaçâo de mais de 
93 grupos étnicos e 80 linguas. Nesta 
década, o Centennial College foi o 
estabelecimento de ensino que mais 
evoluiu e cresceu no Ontario, tendo 

inscrito 12.000 alunos a tempo inteiro 
e 30.000 a tempo parcial no ano 
lectivo de 1998/99, fornecendo 75 
diplomas e certificados nos muitos 
campos que lecciona. Richard 
Johnston referiu que o Centennial 
College pretende responder às 
exigências das modernas 
técnicas do ensino para a 
formaçâo adequada dos seus 
alunos. Frank Alvarez, 
présidente da Cirv Radio, 
perguntou a Richard Johnston 

se considéra baver uma 

melhoria no ensino da provincia, 
relembrando que o prôprio Premier 
do Ontârio, Mike Harris, tinha 
considerado hâ tempos, que a 
educaçâo no Ontârio era muito 
pobre. Richard Johnston respondeu 
que na altura em que foi secretârio do 

grupo verificador da qualidade 
da educaçâo, compreendeu que 
havia, de facto, muita a fazer 
nesse capitule, relembrando no 
entanto, que a educaçâo é hoje 
muito mais complicada do que 

quando ele e Mike 

Harris andaram na escola. Por outre 
lado, continuou, existe uma outra 
realidade que nos leva a olhar para os 
exames do grau 13, de aptidâo à 
Universidade, que se praticavam nos 
anos 60, concluimos que apenas 15% 
tinham entrada ao contrârio do que 
agora se passa, levando 40% dos 
alunos à Universidade. Em resume, 
acrescentou, nào se pode operar essas 
mudanças sem primeiro estabelecer 
valores quanto à aquisiçào do 
conhecimento. 
As mudanças sâo necessârias mas hâ 
que as realizar gradualmente para 
que possa ser absorvida 
conscientemente, em proveito dos 
alunos e das instituiçôes. CENTENNIAL Cou TGF 
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Encontro de professores 
de portug^ês em Toronto 
No Consulado-Geral de Portugal, em 
Toronto, terâ lugar dia 24 de Abril, 
das 9:00 da manhâ e até às 15:00 
horas, um encontro de professores de 
português que se debruçarâo sobre o 
tema: "Lingua Portuguesa-Questôes 
de Ensino". Participam no encontro 
as professoras Aida Baptista, Isabel 

Ferreira, Manuela Marujo, Isa 
Baptista, Arminda Duarte e Elizabete 
Ribeiro. 

Haverâ ainda uma pequena 
exposiçâo de "posters" corn indicaçâo 
das actividades escolares deste ano 
lectivo. 

O eurodeputado socialista 
Fernando Ribeiro Moniz 
manifestou perplexidade 
perante as suspeitas de 
burla agravada de que é 
alvo da parte do DIAP as 
quais estâo na base de um 
pedido de levantamento da 
sua imunidade endereçado 
ao PE. O pedido, sob a 
forma de carta datada de 12 
de Abril a que a Agenda 
Lusa teve acesso, foi dirigido à 
presidência do Parlamento Europeu pelo 
Procurador-Geral da Republica, que agia 
a pedido da 9/a Secçâo do Departamento 
de Investigaçâo e Acçâo Penal/DIAP na 
Comarca de Lisboa. Na carta, Fernando 
Moniz é dado como arguido de um 
processo-crime baseado em "fortes 
indicios da prâtica de burla agravada", a 
que corresponde pena de prisào superior 
a très anos. Numa reacçâo ao documento, 
Fernando Moniz disse ter "a indicaçâo de 
que O processo teria Sido arquivado" em 
Portugal. Alegando desconhecer o 
pedido de levantamento da imunidade de 
que goza como membro do PE, escusou- 
se a clarificar se veria corn agrado ou 
desagrado que o parlamento satisfizesse a 
pretensâo do gabinete do PGR, questâo 
que estâ agora nas mâos da Comissâo do 
Regimento. Em comunicado, Fernando 
Moniz disse desconhecer as razoes do 

pedido do PGR bem como 
"o conteùdo das eventuais 
averiguaçôes" em curso mas 
desejar, todavia, que a 
imunidade parlamentar lhe 
seja levantada "rapida- 
mente (...) para que a 
verdade seja reposta". O 
processo relaciona-se com 
"a investigaçâo de eventuais 
irregularidades relacio- 
nadas corn viagens pagas 

pela Assembleia da Repùblica 
portuguesa", lê-se na carta do Procurador 
português. De acordo corn a missiva, 
procedeu-se ao levantamento dos 
pagamentos efectuados pela AR relativos 
a despesas de transporte do entâo 
deputado Fernando Moniz nos anos 1987 
e 1988. Apurou-se, segundo o Procurador, 
que parte das viagens requisitadas pelo 
prôprio à AR "nâo terâ sido realizada" 
apesar de ter sido emitida facturaçâo por 
parte de uma agencia de viagens, o que 
levou a que a Assembleia procedesse ao 
respectivo pagamento. Embora o pedido 
das autoridades judiciais portuguesas jâ 
tenha sido transmitido pela presidência 
do PE à comissâo parlamentar 
especializada, o desenvolvimento do 
processo dentro da instituiçâo europeia 
tem escassas chances de ficar resolvido na 
présente legislatura, que sô dura até 
meados de Julho. 

Morreu Nuno 
Krus Abecasis 

Nuno Krus Abecasis, um "histôrico" do 
CDS/PP e antigo présidente da câmara 

de Lisboa, morreu terça-feira de manhâ, 
anunciou o Partido Popular. 

Nuno Krus Abecasis 
encontrava-se em coma 
desde Fevereiro passado, 
quando foi acometido de um 
acidente vascular cerebral. 
Nuno Krus Abecasis, foi um 
dos "resistentes" do antigo 
CDS no novo PP, eleito 
deputado pelo "distrito 
vermelho" de Setûbal. "Sem 
papas na lingua", Abecasis, 
69 anos, foi présidente da 
Câmara de Lisboa até 1989 e 
sobre o seu sucessor, o 
socialista Jorge Sampaio, 
afîrmou em 1991: 

"Para governar a cidade 
assim bastam bons 
contabilistas". 

Krus Abecasis, que 
esteve à frente da 
Câmara durante 10 anos, 
saiu "porque quis" e 
porque se "sentia 
fisicamente esgotado": 
"Se me tivesse 
recandidatado, ganharia 

J outra vez corn maioria 
absoluta". Desafiou "o PP a 
ganhar um deputado ao PCP" em 
Setübal nas legislativas de 01 de 
Outubro de 1995, e, apesar de 
operado em Agosto desse ano, 
participou na campanha (em 
Setembro) e foi eleito. Catôlico 
"militante" - e nâo apenas 
"praticante" - Nuno Krus Abecasis 
nasceu em Faro a 24 de Outubro 
de 1929 e cedo se mudou para 
Lisboa. Casado, corn très filhos, 
licenciou-se pelo Instituto 
Superior Técnico em engenharia 
civil. Foi um dos protagonistas da 
contestaçâo ao filme de Jean-Luc 

Godard 'Je Vous Salue Marie", 
marchou à frente de uma 
manifestaçâo disposto a 
"escaqueirar tudo" na Cinemateca 
Nacional, porque "corn Nossa 
Senhora nâo se brinca". 
Trabalhou na Sorefame como 
chefe dos Gabinetes e 
Laboratôrios de Ensaios e da 
Divisào e em 1976 foi membro da 
Comissâo Executiva da 
Construçâo Escolar do Ministério 
da Educaçâo e Investigaçâo 
Cientifica. Entre 1976 e 1978, foi 
deputado à Assembleia da 
Repùblica, tendo até ocupado a 
vice-presidencia do Grupo 
Parlamentar, apôs um breve 
percurso no Partido da 
Democracia-Cristâ (PDG). Como 
Secretârio de Estado das 

Indùstrias Extractivas e 
Transformadoras, Nuno 
Krus Abecasis foi 
chamado ao II Governo 
Constitucional (PS-CDS), 
de vida efémera, chefiado 
por Mârio Soares. No 
actual PP integrou a 
direcçâo do ex-lider 
Manuel Monteiro até ao 

Congresso de Março passado 
altura em que apoiou Maria José 
Nogueira Pinto para a presidência 
do partido. Paulo Portas acabou 
por ser o sucessor de Monteiro e 
Abecasis chegou a ponderar o seu 
afastamento da bancada 
parlamentar. 
Acabou por ficar e nesta 
legislatura presidiu à comissâo 
parlamentar de acompanhamento 
da situaçâo em Timor-Leste. No 
inicio desta sessâo legislativa foi 
eleito, à terceira tentativa, vice- 
presidente da Assembleia da 
Repùblica. 

Liz Rodri^es em estùdio 
A jovem e talentosa Liz 
Rodrigues continua a sua 
caminhada ^ mas 
segura- ao encontro da 
meta que procura e 
merece. A consagraçâo da 
sua voz no mundo deficil 
do espectâculo, particu- 
larmente, na America do 
Norte. 
Liz Rodrigues, sempre na 
companhia amiga do seu 
agente Sam Rosenbaum, 
estâ de novo em estùdio e, 
ao mesmo tempo, 
apreciando dezenas de 
novas cantigas escritas 
para si, de modo a 
encontrar aquelas que 
considerar as melhores 
para o seu estilo e 
completar a nova 
gravaçào. Entretanto, nos 
estùdios de Fade Records 
InC., Liz Rodrigues gravou 
5 cançôes expérimentais 
que teve a gentileza de nos 
enviar para rodarmos em 
CIRV-fm. As cançôes "If I 
could", "Open arms", 
"Besame mucho", "Ocean" 
e "To love you more", sâo 
bons aperitivos para que 
possamos imaginar o que 
vem a seguir. Força, Liz. 

Fernando Moniz perplexo corn 
pedido levantamento imunidade 
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0 casai Bocelli na companhia dos filhos Amos e Matheo. 

O ultimo trabalho gravado de Andrea Bocelli "Sogno" contém duetos 
com a portuguesa Dulce Pontes e o italiano Eros Ramazzoti 
(anteriormente, com Celine Dion). Um dos sonhos de Bocelli é fazer 

um concerto com as très vozes maravilhosas da sua preferência, Barbara 
Streisand, Whitney Houston e Celine Dion e, mais tarde, um CD com elas. 

Andrea Bocelli, acabou 
também de gravar um CD de 
müsica sacra. Em breve vai 
cantar a opera "Bade de 
mascaras", depois a "Werther" 
e, em Telavive, "La Bohème". 
Uma vida de trabalho e de 
viagens. Andrea Bocelli, pai de 
dois rebentos, Amos e Matheo, 
faz-se acompanhar nas suas 
deslocaçôes de sua mulher e, 
no aviào, aproveita para 
estudar e continuar a escrever 
o seu primeiro romance, de 
certa forma biogrâfico. O 
célébré tenor italiano ficou 
cégo aos 12 anos de idade e, 
nào decidiu ainda, se deve ou 
nâo submeter-se a uma 
operaçâo de modo a recuperar 
a visâo. Assim, pelo menos - 
dizemos nos!- nâo vê as 
misérias do mundo... 

M'ÜS^'cL’-üRlMife 
Aconteceu no Dundas 

g: Banquet Place. Corn a 
S casa apinhada o 
gî rancho acabaria por 
g actuar- para, uma vez 
iH mais, alegrar todos 
i|4 quantos acreditam que 

uma das nossas 
i|; grandes vitôrias, como 
i povo, é nunca 

deixarmos por mâos 
1 alheias o destino dos 
V grupos etnogrâficos. 

Trata-se de um grupo 
de jovens que sào 

i:î apoiados pelos pais e 
îM familiares. Nâo pertencem a 
if nenhum mas, sâo de todos os 

clubes. 
I Nunca rejeitam qualquer pedido 
I para actuar em püblico, na medida 
: em que, o importante para 
î fortalecimento das nossas raizes é 
; mostrar, o maior numéro de vezes 
I possivel, do que somos ou nâo 
: capazes de fazer. 
IA alegria dos présentes estava 
\ patente nos rostos que admiravam o 

saber bailar destes novos 
canadianos. 
Parabéns aos componentes do 
grupo etnogrâfico "AS TRICANAS" 
e, cada vez mais força de vontade 
para os pais e encarregados de 
educaçâo no sentido de, nunca se 
arrependerem de apoiar algo que é 
salutar para o desenvolvimento 
intelectual dos seus filhos e 
educandos. 

Luts Fernandes 

Foi corn um megaconcerto que os "Xutos & Pontapés" 
comemoraram os seus 20 anos de carreira. O popular grupo 
Rock lisboeta, corn a presença de milhares de admiradores, 

deu o seu concerto no Pavilhâo Atlântico, no Parque das Naçôes, 
em Lisboa. Tudo começou corn "Esquadrâo da morte" e chegou ao 
rubro corn "Nào sou o ùnico"... 
O quarteto de cordas "Corvos" entraram em sintonia corn os 
Xutos & Pontapés e, mais tarde, os Sitiados, Mâo Morta, Despe & 
Siga, Radio Macau, Zé Leonel, Lulu Blind e Jorge Palma. Agora, 
imaginem o que foi... 
Curiosamente, o megaconcerto dos 20 anos dos "Xutos & 
Pontapés", aconteceu dia 20...corn 20 vêlas e muitos mais sonhos! 

Parabéns, rapaziada dos Xutos & Pontapés. Que contem muitos 
mais corn notas e notoriedade. 
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aZédaVe^ 
Digam o que disserem o Fado 
continua a ser um dos sentir e pulsar 
dos Portugueses. Cada povo tem sua 
linguagem e seu sentir, através de 
sens hâbitos e costumes. Aconteceu 
tradiçâo. Numa sala que muito 
prazer me deu conhecer, falo do 
Clube Português de Mississauga.O 
convite chegou em boa hora. Um 
dos nossos artistas ia ali na noite do 
passado Sâbado ser, nâo digo 
homenageado, mas acarinhado (o 
que é bem mais importante), por 
uma direcçào, a do Clube, e por um 
grupo de colegas que se quiseram 
juntar. A bonita e acolhedora sala 
estava cheia. Cheia de gente muito 
bonita que soube fazer daquela 
noite uma verdadeira noite à 
portuguesa. Aconteceu pois de tudo 
um pouco. Alias como se espera de 
todo e qualquer espectâculo. Pode 
ser simples, como este o foi. Mas 
tem que forçosamente ser 
dignificante. E este encontre de 
gentes foi significative. 
Coineço aqui por agradecer à 
direcçào do Clube Português de 
Mississauga, seus sôcios e 
simpatizantes, a alegria que me 
deram pela a oportunidade de estar 
présente. 
Mas vamos falar do espectâculo. 
Uma sala ricamente decorada. E 
quando digo “ricamente”, refiro-me 
ao gosto corn que a noite bem à 
portuguesa, ali foi retratada. Aqui os 
meus parabéns vâo para Afonso de 
Jesus um dos grandes entusiâstas e 
colaborador do Clube. O som, parte 
tâo importante de todo e qualquer 
espectâculo teve nota alta, TNT 

Outra coisa nâo era de assmou. 

Zé da Vesga, a expressào de um fado felix. 

esperar. 
O acompanhamento feito por 7 
excelentes exécutantes da guitarra e 
da viola. E quando se fala de 
acompanhamento do fado feito por 
7 elementos, pode dizer-se que nâo 
acontece muitas vezes seja onde 
for. O meu muito obrigado por 
nos terem dado uma autêntica 
liçào de uniào e sobretudo o 
saberem estar unidos no toque 
perfeito. Foram as guitarras de: 
Antonio Amaro, Gabriel Teves, 
Manuel Moscatel e José Pereira. 
As violas estiveram a cargo de. 
Tony Melo e Januârio Araùjo. A 
viola baixo foi dedilhada por, 
Leonardo Medeiros. 
Dificil descrever aqui o 
profissionalismo de todos os que 
emprestaram a sua voz a este 
encontro. Aprendi muito cedo a 
respeitar todos aqueles que pisam 
um palco. Aqui rendo minhas 

Maria Fernanda apresentou o espectâculo de homenagem a Zé da Vesga. 

Aproveitoupara lembrar os bons velhos tempos em que também cantava... 

homenagens aos 
amadores que ali 
estiveram, pro- 
vando que amador 
é todo aquele que 
ama, muito 
embora se trate de 
verdadeiros profis- 
sionais, provaram 
amar o que fazem. 
O Canto português, o fado. 
Ali tivemos o grato encontro corn 
Guida Figueira, Fernanda Diniz, 
Manuel Moura, Joâo Ledo, Mario 
Jorge, Humberto Silva, Armando 
Jorge e Fâtima Ferreira. Cada um à 
sua maneira e estilo, nos entregou o 
seu melhor. 
Por fim vou aqui falar do 
homenageado. Fâcil e dificil. Uma 
voz e um estilo muito dele a 
enquadrar e de que maneira, aquilo 
que compôe e a emprestar a essa 
mûsica, as excelentes palavras que 

Apoteôse final. De braços abertos Zé da Vesga 
procura abraçar todos quantos estiveram consigo 

no Clube Português de Mississauga. 

letrista: é, sim, 
poesia para ser 

cria. Ele nâo é um 
um poeta a fazer 
cantada. Poesia que lhe sai da aima 
e da verdade da vida. Ele, o ZE DA 
VESGA, que tâo excelentemente 
soube estar neste seu “afinal” 
espectâculo. Parabéns a todos os que 
fizeram possivel esta noite. 
Obrigada por me terem dado a 
oportunidade de ter estado 
convosco. 

Por: 

Maria Fernanda. 
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Jugoslavos participam em vigilia pela paz 
Mais de uma centena de indivîduos, incluindo 
jugoslavos ligados ao futebol português, protestou 
segunda-feira contra os bombardeamentos da 
NATO sobre a Jugoslavia, durante a "Vigilia pela 
paz contra a guerra", realizada em Coimbra. O 
jugoslavo Filipovic, ex-jogador e treinador-adjunto 
do Benfica e antigo técnico do Boavista, disse aos 
jornalistas ter aderido à iniciativa por desejar a paz 
e uma soluçào pacifica e politica, "porque as 
bombas nâo têm olhos", e podem matar 
indiscriminadamente civis, servios, turcos ou 
albaneses. Considerou que a ünica soluçào possivel 
é a paz, O que espera que aconteça rapidamente, 
"para que os refugiados regressem às suas casas". 
Filipovic, que ira pedir uma audiência ao 
Présidente da Republica, apelou aos portugueses 
para que ajudem ao estabelecimento da paz nos 
Balcâs, dado que os albaneses pretendem "uma 
pura usurpaçâo territorial e a NATO nâo dispôe de 
qualquer fundamento para esta agressâo". No seu 
entendimento, a NATO esta a desenvolver "uma 
brutal campanha de bombardeamento, algo 
absolutamente impensâvel neste final de século", e 
os sens bombardeamentos sobre a Jugoslavia sô 
vieram agravar a tragédia, causando mais vitimas 
humanas. A "Vigilia pela paz contra a guerra", 
promovida pela Uniâo dos Sindicatos de Coimbra, 
decorreu ao final da tarde na Praça 08 de Maio e 
contou também corn a presença dos jogadores 
Jugoslavos Simic (Beira Mar) e Drulovic (FC Porto). 
Drulovic partilha a opiniâo de Filipovic, 
defendendo que "os bombardeamentos têm de 
parar" e tem de ser encontrada uma soluçào 
pacifica, o que espera acontecer brevemente, por 
ter famllia na Jugoslavia. "Estamos revoltados 

principalmente contra o 
présidente da América, contra 
as pessoas que neste momento 
mandam na NATO, porque os 
bombardeamentos assim desta 
maneira, a um pais soberano, 
sâo uma vergonha", referiu aos 
jornalistas, acrescentando: "a 
América hoje manda no 
mundo". Os participantes na 
acçào de proteste - que contou 
corn o apoio do docente da 
Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra 
Avelas Nunes, e do sociôlogo 
Boaventura de Sousa Santos, 
entre outras personalidades da 
cidade - empunhavam cartazes 
corn mensagens como "USA e 
deita fora" e "Na Europa quem 
nào obedece ao +tio+, o que é 

que lhe acontece? 
NATO, NATO, NATO! 
Guerra, Guerra, Guerra". 
As vozes levantadas 
contra as operaçôes de- 
sencadeadas pela NATO 
fbram, por varias vezes, 
interrompidas por um 
individuo albanês, 
residente em Coimbra, 
que gritava "deixa o povo 
kosovar em paz". 
Antonio Moreira, coorde- 
nador da Uniâo dos 
Sindicatos de Coimbra 
salientou que a iniciativa 
era "um proteste contra a 
guerra e contra a 
agressâo armada", convi- 
dando os que nâo 
desejassem contribuir 
para a paz a abandonar o 
local. O coordenador do 
Sindicato dos Professores 
da Regiào Centro, Mario 
Nogueira, questionou se 

a NATO estarâ a contribuir para a resoluçâo do 
problema do Kosovo, ou se, pelo contrario, o estarâ 
a agravar, criando um "gravissime precedente" corn 
consequências incalculâveis para a paz. 
Criticou também os governos europeus, que 
permitiram que lhes tivesse sido passade "um 
atestado de menoridade", pelos "novos senhores do 
mundo e mandadores sem lei, como cantava Zeca 
Afonso". 
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Foz Côa: Preservaçâo custa 32 
milhôes de contos, José Socrates 

José Sôcrate falava na inauguraçâo Durante a cerimônia oficial da 
da Pousada da Juventude de Vila inauguraçâo da Pousada da 
Nova de Foz Côa, cerimônia em Juventude, o présidente da 
estiveram também présentes o Câmara de Vila Nova de Foz Côa, 
secretârio de Estado Adjunto do Sotero Ribeiro, aproveitou para 
primeiro-ministro. Antonio José endereçar alguns recados ao 
Seguro, e o secretârio de Estado da Governo. José Socrates disse que 
Juventude, Miguel Fontes, entendia a impaciência do 
Socrates assinalou corn regozijo o présidente da câmara e lembrou 
facto deste primeiro investimento que é a primeira vez que existe na 
ser dedicado à juventude histôria do pais um investimento 
portuguesa, uma vez que "foi ela tâo grande no interior e que isso se 
que se bateu pelas gravuras de Foz deve unicamente à decisâo da 
Côa e merecia esta homenagem". protecçâo das gravuras. "Esta foi 
Questionado sobre o facto de uma decisâo feliz, nâo sô para Foz 
investimentos no Côa serem ainda Côa como para o pais, cuja ideia 
pouco visiveis, José Sôcrates de progresse, bom e libertador a 
sublinhou que foi criado um qualquer custo, mas que tem de 
parque, constituido um programa respeitar a nossa histôria". A 
e que estào em curso investimentos pousada . da juventude de Vila 
na ordem de 20 milhôes de contos Nova de Foz Côa, que estâ inserida 
em toda a ârea. O ministro adjunto no Parque Natural do Douro, onde 
do primeiro-ministro adiantou que se situa o Parque Arqueolôgico do 
estâo também em curso projectos e Côa, dispôe de um total de 84 
concursos para aquela zona no camas, infra-estruturas modernas 
valor de 12 milhôes de contos, e um refeitôrio para 60 pessoas, 
apontando como exemplo a obra corn um custo total de 494 
criaçâo de um museu, que estâ em mil contos, corn uma 
andamento. José Sôcrates garantiu comparticipaçào comunitâria de 
que este é um projecto "que nào 370 mil contos. Uma noite na 
voltarâ mais atrâs", dai o Governo pousada custa entre os 1.500 e os 
ter decidido investir no Côa. 5.000 escudos. 
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GRACIOSA COMMUNITY 
CENTTŒ COMPLETOU19 ANOS 
Na nossa habituai ronda de fim- 
de-semana pelos clubes e 
associaçôes locais, passâmes pelo 
Graciosa e, tivemos o grato 
prazer de dialogar corn o seu 
présidente. 

José Pacheco, começou por nos falar no ano de 
1980 onde, num clube que fez questâo de nâo 
mencionar o nome, se reunia um grupo de gente da 

Graciosa. Depois de varias conversas 
para a formaçâo de um clube, surgia o 
primeiro baile que, teve lugar na Queen 
e Dovercourt mais concretamente no 
1087 da Queen. Era Sâbado de Pâscoa, 5 
de Abril. As coisas correram bem pelo 
que, logo se começou a pensar levar a 
cabo o segundo baile e assim 
sucessivamente. 
Começou depois a surgir um certo 
movimento para aquisiçâo de uma sede. 
Tivemos que procurar bastante mas, 
acabariamos por adquirir esta em que 
nos encontramos na Dovercourt 
Dundas, mesmo no seio da comunidade 
portuguesa. 

Temos cerca de 300 sôcios e, nâo temos qualquer 
tipo de hipoteca no prédio. Acontece porém que 
temos 156 sôcios que deram mil dôlares cada. 
Todavia, se algo de imprevisto acontecer, esses 
sôcios nâo perdem o seu dinheiro jâ que, de acordo 
corn o que esta assinado corn o nosso advogado, 
terâo sempre direito a reaver o seu dinheiro. 
Saliente-se no entanto que, esses mil dôlares, 
rendem dez por cento o que, lhes garante o 
pagamento das cotas anuais. 

Como sabem, a Graciosa é a segunda ilha mais 
pequena dos Açores mas é a ünica da regiâo que 
tem um nome numa das ruas desta cidade de 
Toronto. 

De acordo corn José Pacheco, o clube tem primado 
sempre por ter boas direcçôes que, sempre 
trabalharam para prestigiar a colectividade. Este, 
tem sido um dos segredos do sucesso alcançado 
pelo Graciosa Community Centre. 
A finalizar a nossa conversa corn José Pacheco, em 
dia de aniversârio do seu clube, este -diria que se 
sente extremamente feliz, em poder deixar aos 
netos um clube totalmente pago para que, as 
tradiçôes da ilha branca possam continuar a 
marcar presença nesta sociedade multicultural. 

Pela nossa parte, agradecemos a atençâo 
dispensada à nossa équipa de exteriores, ao mesmo 
tempo que desejamos sinceros parabéns à direcçâo 
e associados do Graciosa. 

Luis Fernandes 

C HEV-OLDS 

Contacte 
Victor Maciel 

ou 
Marcos Vinicius, 

os seus 
représentantes 

portugueses em 
West York 

Chev-Olds. 

Oferta especial do departameuto de assistcncia para 
o mes de Abril: 

Lavagem à transmissâo e direcçâo assîstida - era $215.90 

3,gOr3L $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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p-——— Mùmias revelam ——  
' tragédia ocorrida hà 500 anos 

Arqueôlogos acharam corpos preservados de très crianças 
num gelado monte andino, onde foram sacrifîcadas aos denses As mais bem preservadas mùmias da 

civilizaçâo inca até agora encontradas 
foram descobertas por uma équipa de 

arqueôlogos a 6700 metros de altitude, no pico 
andino de Llullaillaco, na Argentina, perto da 
fronteira corn o Chile, e revelaram uma tragédia 
ocorrida hâ 500 anos: os restos mortais sâo de 
duas raparigas e de um rapaz, que, 
provavelmente, foram sacrifiçados aos deuses. 
Johan Reinhard, o arqueôlogo americano que 
dirigiu a équipa, disse que a quase perfeita 
condiçâo em que os corpos foram encontrados se 
deve ao frio extremo a que estiveram sujeitos 
durante cinco séculos. Apesar de estarem 
sepultados a metro e meio de profundidade, até 
os seus ôrgâos internos parecem conservados, 
como se as crianças tivessem morrido 
recentemente, conforme imagens obtidas por 
scanner revelaram. 
"Pode-se ver perfeitamente as suas expressôes. E 
como se tivessem morrido hâ semanas e tivessem 
sido congelados. Nos braços, até se distinguem os 
pêlos", disse Reinhard. 
O exame por scanner aos corpos revelou também 
que o sangue congelara nos coraçôes e pulmôes 

das crianças. Issc lara além das perfeitas 
condiçôes em que os corpos foram achados, 
poderâ permitir anâlises de ADN para obter, 
entre outras, novas informaçôes sobre o regime 
alimentar dos incas e as doenças da época, 
acrescentou o arqueôlogo. 
Reinhard disse que as crianças, que teriam entre 
oito e 14 anos, devem ter sido sacrificadas ao deus 
Sol e, provavelmente, foram enterradas vivas, 
embora as causas exactas da morte nâo tenham 
sido ainda determinadas. A ideia de terem sido 
sacrificadas é reforçada pelo facto de aquele local 
ter servido para oferendas aos deuses. Além das 
très mùmias, foram achados 35 estatuetas de 
ouro, prata e outros materiais, têxteis ricamente 
decorados e vasos de cerâmica, alguns dos quais 
ainda continham restos de comida. 
Uma das raparigas tem o crânio deformado em 
cone, porque os incas tinham por hâbito ligar 
fortemente os crânios de crianças, para que, no 
crescimento, tomassem a forma dos montes dos 
quais acreditavam descender. Outra mùmia, 
também de uma menina, estava danificada por 
um raio que entrou na terra e lhe queimou a 

SACRIFICADA. Uma das duas meninas f 
mumificadas achados nos Andes i 

orelha e ombro esquerdos. | 
Reinhard, do Mountain Institute, da Virginia | 
Ocidental, fora jâ o autor da mais famosa i 
descoberta até agora naquela regiâo, quando, em | 
1995, achou uma mùmia, depuis designada por | 
Juanita, numa montanha perto da cidade p 
peruana de Arequipa. Na actual expediçâo, a I 
équipa de arqueôlogos americanos, argentinos e | 
peruanos encontrou as mais extremas condiçôes | 
atmosféricas, suportou tempestades de neve I 
durante dias seguidos e um deles quase morreu. i 

Novo figado artificial 
usa células humanas clonadas 
O aparelho mantém vivo o paciente até que o seu prôprio 

figado récupéré ou seja feito um transplante, se for necessàrio 

Os primeiros testes controlados de 
um figado artificial em que foram 
usadas células humanas clonadas, 
em vez de cçlulas de suinos, vâo em 
breve começar, corn 24 doentes, na 
Universidade de Chicago. 
O aparelho foi concebido para 
actuar de modo semelhante as 
mâquinas de hemodiâlise para 
doentes renais, mantendo vivo o 
doente até que o seu prôprio figado 
récupéré ou seja encontrado um 
ôrgâo conveniente para uma 
transplantaçâo. 
O aparelho, produzido pela 
VitaGen Incorporated, da cidade 
de La Jolla, na California, é portâtil e constituido, 
essencialmente, por cartuchos cheios de células 
hepâticas humanas clonadas, os quais podem ser 
colocados numa mâquina de hemodiâlise 
convencional. Ligado a vasos sanguineos na virilha, 
o .sistema funciona por separaçâo do plasma de 
outros constituintes do sangue e bombeando-o 
através do cartucho, que actua como filtro. O 
plasma assim filtrado é seguidamente remisturado 
corn os outros componentes do sangue e 
reintroduzido no organismo do paciente. 
Michael Mills, director do programa de 
transplantaçâo de figado do hospital da 
Universidade de Chicago, disse que anteriores 
aparelhos "contendo células hepâticas de suinos 
tinham tido resultados encorajadores". "Mas havia 

grande apreensâo quanto à 
possibilidade de se exporem 
doentes a células animais que 
funcionam de maneira 
ligeiramente diferente e possam 
servir de hospedeiras a agentes 
infecciosos", acrescentou. 
"Este teste deverâ determinar se 
um aparelho que incorpora 
células humanas e nâo de suino 
poderâ diminuir esse risco e, 
talvez, funcionar um pouco 
como um ôrgâo humano 
normal", disse ainda Michael 
Millis. 
Os 24 pacientes que participam 

no teste serâo escolhidos entre pacientes que 
tenham desenvolvido uma condiçâo hepâtica 
grave, uma falha fulminante de funçôes, que em 
muitos casos afecta pessoas Jovens e saudâveis e 
pode levar à morte. A causa desta condiçâo é 
frequentemente indeterminada e admite-se que 
alguns dos factores podem ser infecçôes de origem 
viral ou exposiçâo a quimicos tôxicos ou a 
medicamentos como o acetaminofen. 
Este novo figado artificial protegerâ o cérebro e 
outros ôrgâos durante os dias necessârios para que 
o figado récupéré, evitando, neste caso, um 
transplante. Estudos anteriores mostraram que 
dois terços das pessoas que sofreram essa condiçâo 
devido ao acetaminofen recuperaram sem 
necessidade de transplante. 

O estilista 
idos astronautas 

w i 

■ i 

I 

Por vezes é a vida que imita a 
arte e nâo o contrario. E o que se 
passa corn a nova contrataçâo da 
agência espacial americana. 
Chris Gilman, um estilista das 
produçôes de Hollywood, autor 
dos fatos espaciais do filme 
“Deep Impact” e de algumas 
séries de televisâo, foi convidado 
pela Nasa para melhorar o 
conforto dos actuals fatos dos 
astronautas e para desenhar 
outros, corn vista a uma possivel 
viagem a Marte. Hâ alguns 
meses, a NASA jà tinha adquirido 
uma das criaçôes de Chris Gilian, 
por 25 mil dôlares, para retirar 
algumas ideias para os fatos dos 
astronautas. 
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Pal transmite 
instinto maternai 

Em ratinhos, pelo menos, 
as mâes tratam bem os 
filhos porque herdaram 
um gene masculino 
déterminante 

As caracterîsticas maternais sâo 
prôprias das fêmeas, mas, 
ironicamente, quem lhas transmite 
sâo os pais, segundo um estudo, 
efectuado corn ratinhos. Todavia, um 
dos autores do estudo diz que hâ 
équivalentes destes genes no género 
humano e que, provavelmente, 
servem os mesmos objectivos. 
Ambos os sexos competem para que 
os seus melhores genes sejam 
passades à descendência e em todos 
os organismes sexualmente 
reprodutores as células 
compreendem, em gérai, duas copias 
de cada gene, o elemento portador de 
uma caracteristica hereditaria, uma 
do pai e outra da mâe. Ora, neste caso 
especifico, é o gene agora descoberto 
por cientistas da Grâ-Bretanha e do 
Japâo, denominado Peg3, que se 
encarrega de fazer que as mâes 
cuidem como deve ser das suas crias. 
Os cientistas demonstraram que uma 
mutaçâo do Peg3 ou a sua ausência 
tinha como consequência um atraso 
no crescimento da fêmea e que esta 
perdia as suas capacidades maternais 
“nomeadamente, fazer o ninho, 
manter juntos os filhos e alimentâ- 
los”, pelo que apenas oito por cento 
das suas crias sobreviviam, escreveu 
um dos autores do estudo, L. Li. Este 
gene, alias, nâo é o ùnico responsâvel 
por esse comportamento. Em 
Setembro do ano passado, o mesmo 
grupo mostrara que um gene 
chamado Mest produzia uma 
proteina que, embora diferente da 
proteina do Peg3, tinha um efeito 
semelhante. 
Esta descoberta, segundo os 
cientistas, permite esclarecer os 
interesses biolôgicos contraditôrios 
entre machos e fêmeas no que diz 
respeito ao desenvolvimento dos 
filhos. O que os pais procuram, corn a 
transmissâo destes genes, é 

SEMELHANÇAS. Ratos e humanos poderào 

ter genes semeUiantes para os mesmos 

objectivos, o de assegurar a 

descendência, segundo um dos cientistas 

consolidar as suas possibilidades de 
descendência, assegurando-se que as 
filhas tomarâo boa conta da 
progenitura e da sua sobrevivência. 
Em contrapartida, para as fêmeas, 
maximizar as possibilidades de 
transmitirem os seus genes passa por 
um periodo de alimentaçâo das crias 
muito curto, para poderem procriar 
de novo. Para resolver este conflito, 
segundo o estudo, o genoma do 
macho teria adquirido a capacidade 
de regular o comportamento 
maternai da sua descendência 
desenvolvendo o gene Peg3. Os 
machos, afirmam, têm tudo a ganhar 
corn isso, porque aumentam as 
possibilidades de sobrevivência das 
crias. 
"O interesse de estudos como este é 
sempre tentar saber se nos dizem 
alguma coisa acerca do 
comportamento humano ou de 
condiçôes como a forte ligaçâo que 
existe entre a mâe e os filhos. Por 
exemplo, poderemos tentar saber se 
este gene nâo é um candidato para as 
causas da depressâo pôs-parto", disse 
Samuel Aparicio, da Universidade de 
Cambridge, que acredita baver genes 
anâlogos no homem. 

Mas "o comportamento maternai é 
um fenômeno muito complexo, nâo 
apenas do ponto de vista 
comportamental, mas por estar 
integrado em partes do cérebro de 
que ainda sabemos muito pouco e por 
ser também afectado por factores 
ambientais". 

O MILENIO 
Faça jà a sua 

assinütura e receba 
em sua casa 

as ultimas noticias 
da comunidade 

e do Mundo 

"Cola" poderà 
evitar paralisias 

Terminaçôes nervosas 
seccionadas ou 

esmagadas foram 
unîdas e recuperaram 
funçôes. Fica aberto o 

camînho para uma 
eventual terapia 

Cientistas da Universidade do 
Texas desenvolveram uma técnica 
de "colagem" de nervos 
seccionados, que resultou em As novas técnicaspoderào 

diverses animais de laboratôrio, e jyxuro evitar paralisias 

tencionam começar em breve 
testes em seres humanos. O fluidos naturais do corpo. 
processo, afirmam, oferece Minutes depois, disseram, os 
esperanças de cura a pessoas que nervos estavam de novo a 
ficaram paralisadas em virtude de transmitir sinais. 
lesôes. Em Novembre, uma outra "A técnica volta a unir as 
équipa de cientistas, divulgara terminaçôes seccionadas ou 
resultados semelhantes. esmagadas de células dos sistemas 
A técnica dos investigadores do nervosos central e periférico, de 
Texas, liderados por George tal modo que segundos ou 
Bittner, utiliza a mesma minutes depois sâo restabelecidos 
substâneia que Richard B. os circuitos entre as células 
Borgens e colegas da Escola de reparadas", disse. 
Veterinâria da Purdue University Na experiência dos investigadores 
aplicaram em axônios seccionados da Purdue University, Borgens 
da espinal medula de cobaias um disse que as medulas de cobaias 
polimero chamado glicol- reparadas pelo seu método 
polietileno. passaram a transmitir entre cinco 
Bittner e colegas escrevem que e 58 por cento dos impulsos 
aplicaram uma soluçâo de PER - eléctricos que caracterizavam a 
um polimero nâo tôxico e solùvel sua actividade antes de serem 
na âgua, usado na medicina e na seccionadas, mas sublinhou que 
cosmética -, durante um ou dois nem todas as fibras nervosas 
minutos, nos axônios seccionados foram ligadas de novo. 
de diversos animais, desde cobaias Borgens e o seu colega Riyi Shi 
a camarôes, efectuando a chamaram ao seu método 
respectiva colagem. Depois, "tecnologia de fusâo" e afirmaram 
efectuaram uma lavagem da que poderia também permitir a 
soluçâo e mergulharam aquelas reparaçâo de células nervosas que, 
terminaçôes nervosas em soluçôes por esmagamento, ficaram corn as 
salinas de câlcio semelhantes aos membranas danificadas. 

1315 St. Clair Àve.,W. 9 
* 

Toronto ^ 
(416)656-0000 

*1* 

# INCOME TAX 

ÿ Viagens/Passagens 
^ D? Documentos Consulares 
^ Especiais de Primavera 
M no aluguer de automoveis 

Clara Casadinho 6 Êvone Coelho 

4^ 
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CARNEIRO Voce vai encontrar uma pessoa destinada 

jjPjT" VA a desempenhar um papel de grande 
I Qf I ' importância na sua vida. Um amigo de 

Caranguejo déclara; "0 vosso destino é 
Æk ficarem juntos." Voce caminha para a 

^iÊÊt^JÊÊÊ felicidade. 

LE AO Sua atençào vai girar em torno do seu lar, da 

^ familia, de segurança. Dance segundo a sua 
müsica, saiba dar e receber amor. Nativos de 
Touro e Balança criam um cenârio fantâstico, 
que pode transformar sua vida. 

TOU RO Anime-se, porque o seu ciclo indica que 
voce merece diversâo e lazer. Mantenha as 
suas resoluçôes relabvas a alimentaçào 
correcta e exercicios fisicos. Um nabvo de 
Sagitârio promete; "Estou consigo até o 
fim." Voce vai precisar desse aliado. 

VIRGEM Va devagar, saiba esperar, mantenha 

distância de alguém que lhe promete um 
esquema de enriquecimento râpido. Utilize as 
suas faculdades criticas para sair dessa. 
Confie num amigo de Aquârio. 

GEMEOS As pessoas acham que você é capaz de 
consertar qualquer coisa. Mas esclareça que fa, 

H J essas coisas por prazer, nào por dinheiro. Voc( 
^ «s™* ^ conquista um novo amigo - é um 
I il J capricomiano, que vai tomar-se um aliado 
9 il f valioso. 

BALANÇA A posiçâo lunar evidencia esforços 

cooperativos, relaçôes püblicas, embate de 
ideias. Você tem poder para fazer muitas 
coisas, saiba escolhê-las. No cenârio, figuram 
nativos de Capricômio e Caranguejo. 

CARANGUEJO Alguém 0 pressionou - corn constância e 
muita força. Agora esta livre, mais aliviado, 
aproveite. Nativos de Gémeos e Virgem 
figuram no cenârio. 0 seu numéro de sorte 
no momento é o 5. 

ESCORPIAO Termine aquele projecto hâ muito 

engavetado, tome notas, utilize material 
biogrâfico. 0 ciclo estâ compléta e você vai 
ter uma agradâvel surpresa financeira. Hâ 
um nativo de Carneiro envolvido nessa 
histôria. 

SAGITARIO Finalmente, você estâ livre. Espalhe aos 

I quatro ventos: "Nunca mais!" Imprima seu 
estilo, nào copie os outros, crie o seu 
caminho. Um nativo de Leào e outro de 

1 Aquârio declaram: "Queremo-lo sempre 

CAPRICÔRNIO Investigue a situaçâo em que você se 
encontra, explore, tome uma decisâo e 

■yP« atenha-se a ela. Destaque para propriedade, 
P®**"'— V imôvel, venda e compra. No cenârio, hâ a 

jj presença amiga de um nativo de Touro. 

AQUARIO Você tornou-se no assunto do momento. 
Evidende o seu bom humor, a curiosidade e 
exploraçôes intelectuais. Esta pode ser uma 
noite de amor e risos - você merece. Isso tem 
a ver corn um nativo de Gémeos. 

PEIXES A fase lunar vai encontrâ-lo/a envolvido/a 
corn investimentos e localizaçâo de um 
objecta perdido. Um/a leonino/a, que se 
sente atraido/a por você, vai confessar isso 
corn tada a sinceridade. Bons momentos o/a 
aguardam. 

BANCO ESPIRITO SANTO ^ 

O SEU BANCO DE SEMPRE 

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

Pacote de Benefîcios aos Nâo Residentes. 
Solidez Financeira. 

Empréstimos Garantidos por hipoteca de bens emPortugal. 

-Sou tâo 
Sporting, tâo 
Sporting, que 
até sou capaz 
de comer a 
relva por ele! 

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

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

Internet - http:/ /www.bes.pt 

)067 

'A 

..... ATLAS 
CAR RENTAL' 

Automoveis e Carrinhas (7 e 8 lugares) 
7 escritôrios - Descontos a agendas 

de viagens e agentes artîsticos - Carras novos 

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

25-B Cariboo Ave., Toronto Tel: 535~7702 
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Soluçôes da semana passada: 

HORIZONTAIS: 
1- Câmaras; riba. 2- Aras; pacarim. 3- Tâo; 
batâs; co. 4- Ri; pôris; fâs. 5- Pilar; cor. 6- Idolo; 
ofeger. 7- Arrasa; orama. 
8- Aro; rosto. 9- Agâ; nisca; câ. 10- Tô; chaga; 
par. 11- Anciana; coma. 12- Rara; assaram. 

HORIZONTAIS: 1-Fragmento;visco.2-Pousar na 
4gua;unam.3-Simb.qu£m.do Cobalto; operava; 
braço. 4-Remoinho de âgua; ramada; graça 
(flg.).5-Preparado;apelido.6-Afasta;a min- 
ha pessoa.7-Gavlnha;mulher feia.8-Prefixo 
designativo de negacâo;corsârio.9-Cont.da 
prep.EM corn o art.def.plural AS;indemni- 
zei;medida agrâria.10-Que durou um ano;mor^ 
disca;forma arcaica de 0.ll-Moes;inulina. 
12-Lavras;esgaravatar. 

VERTICAIS: l-Bolsa;apurara.2-Aguçar;dormir 
(crianças).3-Cont.prep. EM com o art.A;ir- 
ra;compartimento.A-C6lera;apelido;roupas 
de inverno.5-Veneravel.6-Serva;antlga for- 
ma da prep. POR.7-Patrâo;amimado.8-Conju- 

gal.9-Aparência;migalho;adv. de lugar.lO- 
Flancos;arvoredo;simb.quim.do Indio.11-Di- 
visas;quilha.12-Aguçada;prender-se corn 
elos. 

VERTICAIS: 
I- Catraia; atar. 2- Arai; dragona. 3- Mâo; porra; 
cr.4- As; pilâo; cia. 5- Bolos; nhâ. 6- Apara; 
ariana. 7- Sâtiro; osgas. 
8- Cas; fosca. 9- Râs; certa; câ. 10- Ir; fogâo; por. 
II- Bicaram; cama. 12- Amos; rafaram. 

AHETA contra 
Observatorio em Lisboa 
A Associaçâo dos Hotéis e Empreendimentos 
Turisticos do Algarve insurgiu-se esta semana 
contra a possibilidade de o Observatorio do 
Turismo vir a funcionar na Direcçâo-Geral de 
Turismo, quando chegou a estar prevista a sua 
instalaçào na Universidade do Algarve. Apesar de 
o processo estar ainda em discussâo, a AHETA 
anunciou que o Governo se prépara para retirar ao 
Algarve e à sua universidade a instalaçào do 
Observatorio, "contrariando promessas feitas por 
alguns dos sens membros". O projecto de decreto- 
lei relativo ao funcionamento do Observatorio do 
Turismo, tal como do Conselho Sectorial do 
Turismo, esta a ser apreciado pelo gabinete do 
secretârio de Estado Vitor Neto e jâ foi 
apresentado ao agentes do sector. A AHETA 
fundamenta a sua posiçâo numa anterior versâo de 
projecto de decreto-lei segundo a quai a unidade 
técnica de observaçâo permanente funcionaria "no 
âmbito de entidades de reconhecida competência 
na area do turismo, como sejam universidades". O 
que se lê na actual versâo, segundo um documento 
emitido pela associaçâo, é que "a unidade técnica 
funcionarâ em instalaçôes da Direcçâo-Geral de 
Turismo". Quando foi anunciada a criaçâo do 
Observatorio do Turismo, em Maio de 1996, a 
AHETA propos o funcionamento do organismo 
junto de um centro universitârio de documentaçâo, 
estudo e investigaçâo sobre turismo, mais 
precisamente na Universidade do Algarve. A 
AHETA fala agora em volte-face do Governo, face 
âs expectativas criadas, mas outras fontes ligadas 
ao sector contactadas pela Agência Lusa 
confirmaram que o processo estâ ainda em fase de 
discussâo, nâo estando por isso encerrado. 

HORACIO DOMINGOS WHOLESALE 

DOMINGOS MEAT PACKERS LTD. 

Tel: (416) 762-5503 ou 1-800-935-4441 
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Pw An«r à Bdott! eu è icicia? = 
Nos tempos que correm 
tem-se dado muita 
importância à beleza 
feminina, no tocante a 
corpos belos, à elegância 
dos mesmos, a dietas para 
se perderem uns quilos a 
mais que possam 
incomodar porque, afînal, 
nâo parece ser nada 
agradàvel vestir um 
numéro acima 
de um sete ou, 
no mâximo, de um nove. O que é curioso é que todo 

este fenômeno se verifica 
nas mulheres, princi- 
palmente nas jovens corn 

idades compreendidas entre os 16 e os 
19 anos, segundo revelou um estudo 
recentemente publicado em Portugal 
e Espanha. 
Mas porque razâo é que se confunde 
beleza fisica corn dietas exageradas e 
corpos extremamente esqueléticos? 
Porque razâo é que a moda sô é feita 
para esses mesmos corpos que nem 
sequer parecem formas humanas? 
Acima de tudo, porque razâo é que as 
pessoas se submentem a exageradas 
dietas, para nâo dizer fome, sô para se 

acharem bonitas e aceites na 
sociedade? A sociedade! Sempre as 
aparências, sempre um mundo de 
falsidades, sempre as exageraçôes, 
mas nunca a preocupaçâo corn o bem- 
estar e a felicidade das pessoas. Se até 
agora tinhamôs o flagelo da droga, 
agora tudo indica que 
temos mais um para 
combater: a anorexia. 
O mais triste de tudo isto é 
que à custa desta beleza 
artificial que nos rodeia, 
milhares de jovens morrem 
anualmente vitimas de 
problemas de anorexia. O 
que se torna ainda mais 
assustador é que a taxa de 
mortalidade causada por 
esta doença aumenta cerca 
de 15% de ano para ano. 
Tudo isto vem coincidir 
corn duas histôrias que 
chegaram até às minhas 
mâos esta semana, uma 
triste, outra alegre sobre 
este caso de anorexia. 
Jâ hâ algum tempo a esta 
parte que tenho andado a 
reflectir um pouco sobre 
este assunto, princi- 
palmente quando me 
desloco ao centro comercial 
para comprar roupa 

verifico sempre que nâo hâ numéros 
acima do 11 em lojas consideradas da 
moda. Para além disso, quando me 
dirijo ao ginâsio para praticar um 
pouco de exercicio fisico, porque faz 
bem à saüde e é recomendado pelo 
médico, tenho a oportunidade de 

observar que cerca de 
90% das jovens que ai se 
encontram fazem-no 
porque querem perder 
peso para serem bonitas 
e aceites no grupo de 
amigos. Ora perante tal 
revelaçâo pergunto-me 
eu se as amizades, as 
verdadeiras amizades, 
dependem da nossa 
aparência fisica ou se 
deveriam depender da 
nossa maneira de ser, de 
pensar e de agir? 
Pois é, esta é a noticia 
triste: uma alta 
percentagem de jovens a 
morrerem vitimas de 
uma doença que causam 
a si prôprias porque, caso 
contrario, acham que nâo 
terâo lugar na sociedade. 
É claro que o sentimento 
de rejeiçâo pode ser um 
dos nossos piores 
inimigos. Mas passemos 

à histôria agradàvel: a Moda 
Barcelona, em Espanha, a partir de 
agora sô deixarâ desfilar modelos 
bem alimentados ou cujo aspecto 
fisico nâo inspire pena. Esta foi uma 
das maneiras que os estilistas 
espanhois encontraram para poderem 
combater o tal flagelo da anorexia, 
uma vez que as modelos nâo sâo sô 
modelos de moda, mas sâo-no, 
também, das jovens adolescentes que 
as vêem. De acordo corn estes 
estilistas, hâ uma necessidade de 
educar a sociedade quanto à beleza 
feminina mostrando a todas as 
pessoas que um corpo quer-se bem 
constituido e que tenha a forma de 
corpo humano - e nâo de esqueleto 
humano. 

Ainda bem que iniciativas como esta 
estâo a ser tomadas. Sô esperamos 
que se propaguem a todas as agências 
de manequins e de moda para que se 
possa viver por amor da beleza! Ou 
sera que vamos continuar a usar a 
palavra beleza para disfarçar a feieza? 

—?   Ëmbora estas duas images pareçam idênticas, 
possuem 7 diferenças. 

Tente descobri-las e divirta-se! 

SPRING WATER BEVERAGES 

Âguas puras 
adocicadas 

ûnicamente corn o 
açùcar natural dos 

frutos. 

Para mais informaçôes telefone para: 

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

-Foi inaugurada no First 
Portuguese C.C.C., a 
exposiçâo do Museu da 
Repûblica, integrada nas 
testas comemorativas do 

25 de Abril. 
Domingo, dia 18, no 

prosseguimento dos festejos, realiza- 
se um jantar-convivio no New Casa 
Abril, com a presença do convidado 

especial, vindo de Portugal, Coronel 
Santa Clara Gomes, um dos 

"Capitâes de Abril". 

-A "Casa dos Açores", em Toronto, realiza as testas 
em honra do Divino Espirito Santo, sabado, dia 17 
de Abril. 

-O Canadian Madeira Club, realiza uma das suas 
tradicionais testas, a "Festa das Flores", sabado, dia 
17, com jantar, exposiçâo de flores, tolclore e baile. 

-O "Portuguese Cultural Centre ot Bradford", 
realiza, sabado, dia 17, na sede-social, uma 
espectacular testa cheia de ritmo e alegria.Trata-se 
da "Brasilian Hot", uma testa ao gosto dos mais 
exigentes. 

-A Irmandade Picoense do Divino Espirito Santo do 
Ontario, realiza no Clube Português de Cambridge, 
sabado, dia 17, a testa do "llo. Aniversario" e a 
eleiçâo da "Rainha de 1999/2000". P^rabéns. 

-Domingo, dia 18, o "Tae Kwon Do" da Casa do 
Alentejo, em Toronto, realiza a testa do seu 
primeiro aniversario, às 15:00 boras. Estara presente 
o Grand Master H.C.Kim, cinturao preto. 

- O Niicleo do Partido Socialista, em Toronto, 
realiza um jantar de contraternizaçào, dia 22, na 
New Casa Abril, com a presença do Dr.Vitalino 
Canas, Secretario do Conselho de Ministres. 
Ainda no dia 22, pelas 11:30 da manhâ, o 
Dr.Vitalino Canas, presidira à inauguraçâo das 
novas ruas do Bairro da Shaw St., a norte da 
Dupont, em Toronto, cujos nomes, serâo: MINHO 
Boulevard e AÇORES Avenue. 

-A Academia do Bacalhau de Toronto, em 
associaçâo com Body & Soul ot Portugal, Casa Abril 
em Portugal e ICEP, realiza uma PROVA de 
VINHOS e um jantar com o tradicional bacalhau, 
sexta-teira, dia 23 de Abril. Into: (416) 594-7224. 

- O Vasco da Gama F.C., de Hamilton, realiza 
sabado, dia 24, uma grandiosa testa para eleiçâo da 
"Miss VASCO da GAMA-99". A testa terâ lugar no 
St. Elizabeth Auditorium, às 7:oo pm, com müsica e 
variedades. 

I .■ I  : ' 11!» 

Precisa-se de pedreiro com experiência. É necessârio 
ser membro do sindicato. 
TEL.: (905) 826-7140 

Padaria em Toronto précisa de pedreiro. 
TEL.:(416) 603-0290 

Companhia em Missisauga précisa de operârios e de 
condutores de camiâo. 
TEL.: (905) 564-3233 e taie corn Phil. 

Companhia de limpeza em Toronto précisa de 
pessoal. 
TEL.: (416) 447-8876 

Fâbrica de costura em Weston précisa de costureiras 
corn experiência. 
TEL.: (416) 743-1046 

Companhia de renovaçôes précisa de pessoal corn ou 
sem experiência. 
TEL.: (905) 279-5051 

Precisa-se de alfaiates, homens ou mulheres, corn 
experiência. 
TEL.: (416) 638-9182 e taie corn Rosa. 

Precisa-se de pessoal para cortar relva. 
TEL.: (416) 399-9694 

Precisa-se de pintores para a construçâo civil. 
TEL.:(416) 651-7014 

Companhia de jardinagem précisa de pessoal corn 
experiência no ramo. 
TEL.:(416) 281-2558 

Precisa-se de empregado de balcâo que fale 
português e inglês. 
TEL.:(416) 588-3094 

Fâbrica de armârios de cozinha précisa de 
carpinteiros corn experiência a nivel residencial e 
comercial. Bom salârio e beneficios. 
TEL.: (416) 398-1460 

Companhia tem em aberto 8 posiçôes para pessoal 
corn experiência em interloking. 
TEL.: (416) 428-9898 e fale corn Alvaro da Silva. 

Precisa-se de operârios para a construçâo, para 
trabalhar nas formas. 
TEL.: (416) 742-3187 

Precisa-se de pessoal corn experiência em cernent 
finish. 
TEL.: (416) 532-9251 

Companhia de jardinagem précisa de jardineiros 
corn experiência para a ârea de Markham e 
Thornhill. 
TEL.: (905) 947-0527 

ALUGASE 
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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- O piloto português, Nuno Mouzinho 
Esteves, vai estrear-se na América do 
Norte, em 22 de Maio, nas corridas 
"Champcar Lights-99". Nuno Esteves 
vai correr pela Chrysler Canada e, 
simultâneamente, apresentar o 
"Portuguese Road Show", em todas as 
pistas. Road Show, consiste numa 
tenda môvel, promovendo os 
produtos de Portugal e o pais, assim 

como as comunidades portuguesas 
por onde passe. Para além de querer 
ganhar as provas, Nuno Esteves, 
pretende conquistar as pessoas de 
modo a saborearem os produtos 
portugueses e a visitarem Portugal. 
Podem contactar o Nuno Mouzinho 
Esteves, pelo E-mail: 
racingclinic@usa.net 
Boa sorte, Nuno. 

- - A "ADEFU Soccer League-99", abriu as inscriçôes para a época • 'flk que se avizinha. A oitava competiçâo da ADEFU, para primeiras 
ï J categorias e "velhas-guardas", terâ lugar de Maio a Outubro de 

^igjjjl^^ 1999. Inscriçôes através do telefone: (905) 949-8894 ou. 
pelo Fax: (905) 949-8885. 

- O atleta Luso-Canadiano, Arnaldo Gomes, 
corre segunda-feira, dia 19, a Maratona de 
Boston. Desta feita, Arnaldo Gomes, actua em 
representaçâo do clube da sua terra, o 
Illiabum Clube, de Ilhavo-Aveiro. E a 
primeira vez que tal acontece, honra para o 
Illiabum e para o Arnaldo Gomes. 
Arnaldo Gomes, tem como objectivo 
prioritârio qualificar-se jâ para a Maratona de 
Boston-2000. 
Aos 40 anos de idade, 
Arnaldo Gomes, 
amador puro, sente-se 
feliz por correr ao lado 
dos grandes 
maratonistas do mundo. 

Luis Figo, mais maduro 
O magnifico atleta do Barcelona 

e da Selecçâo Nacional de 
futebol. Luis Figo é pai pela 

primeira vez... Luis Figo e a sua 
companheira Helen estâo de 

parabéns. A pequerrucha 
Daniella nasceu corn mais de 3 

kilogramas e aos...pontapés! 
Figo, encontrava-se em Lisboa, 

integrado na Selecçâo Nacional, 
quando teve conhecimento do 

feliz acontecimento. Claro, Figo 
voou para Barcelona, num 

âpice... 

Tel-e Connect Systems Ltd. 

A maior companhia privada 
distribuidora de sistemas 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 

M<âg(S(§âaiï ©Mm ITSIIP© â ©üIüLM? 

qjiaaM4a(il(S 4® iMaU 4® 
(dlâoïïiü® ê a smoSa (paâosisâipdL 

Tel-e Connect Systems, 
é o feliz recepiente de um prémio no 

Authorized Independent Distributor Awards 
pelos produtos 

Norstar and Companion. 

ESCRITÔRIOS 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 
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Antonio José Seguro 
cessa funçôes 

O secretârio de Estado Adjunto do 
Primeiro-Ministro, Antonio José Seguro, 
cessa funçôes a partir de hoje, sexta-feira, 
para se candidatar pelo PS às eleiçôes ao 
Parlamento Europeu. Por lei, Seguro sô 
séria obrigado a abandonar o Governo a 19 
de Julho, véspera da posse dos novos 
eurodeputados. A saida do Governo ocorre 
très dias antes de terminar o prazo para a 
entrega das listas concorrentes às eleiçôes de 
13 de Junho, ocupando Antonio José Seguro 
o segundo lugar da candidatura socialista, 
logo a seguir a Mario Soares. Segundo fonte 
do gabinete do secretârio de Estado, 
Antonio José Seguro optou por sair jâ, nâo 

sô em funçâo do lugar que ocupa na lista do 
PS, ao ir coordenar a campanha 
socialista, considerando baver uma 
incompatibilidade ética entre as funçôes 
governativas e as de campanha. O cargo até 
agora ocupado pelo secretârio de Estado 
nâo sera preenchido, transitando as suas 
competências para a tutela do ministro 
Adjunto e da Administraçâo Interna, Jorge 
Coelho. 
Antonio José Seguro ocupou a secretaria de 
Estado dajuventude desde 30 de Outubro 
de 1995 até à remodelaçâo de 25 de 
Novembre de 1997, quando transitou para 
as funçôes que agora cessa. 

Ramalho Eanes na Madeira 
Uma conferência pelo antigo Présidente da Repüblica 
Ramalho Eanes na prôxima terça-feira, no Funchal, 
marca o inicio do programa oficial de comemoraçôes do 
25/o aniversârio do 25 de Abril na Madeira. Ramalho 
Eanes ira falar, no salâo nobre do governo regional 
madeirense, sobre o tema "25 de Abril: situaçâo, 
revoluçâo e evoluçào". O programa de iniciativas, que esta 
orçado em 67 mil contos e decorre entre 20 e 25 de Abril, 
foi elaborado pelas secretarias regionais da Educaçâo, 
Recursos Humanos, Planeamento e Coordenaçâo e 
Turismo e Cultura. No dia 23 sera inaugurada uma 
exposiçào fotogrâfica e documentai, que pretende ser um 
‘repositôrio dos momentos e figuras chaves do legado 
histôrico do 25 de Abril’ e estarâ distribuida pelas quatro 
plaças da avenida Arriaga, no Funchal, retractando 
diferentes périodes do pôs-revoluçâo. Neste dia, as tunas 
actuarâo no Largo do Municipio da cidade. A 24 de Abril 

esta previsto um concerto de 'rock' coin bandas 
madeirenses no cais da capital daquela regiâo autônoma. 
A 25 de Abril, o programa começa de manhâ corn uma 
parada militar na quai participarâo efectivos dos très 
ramos das Forças Armadas Portuguesa, corn aviôes a 
sobrevoarem a baia do Funchal, seguindo-se uma sessâo 
solene no parlamento regional e um desfile da sociedade 
civil. Bandas musicals, ranchos folclôricos e coros 
actuarâo na Praça da Autonomia, onde decorre uma 
cerimonia oficial em que discursarâ o présidente do 
Governo Regional da Madeira. Um espectâculo 
pirotécnico e a actuaçâo da banda "Alem Mar" encerram 
o programa comemorativo. As diversas câmaras 
municipals da Regiâo Autônoma da Madeira vâo também 
assinalar o aniversârio do 25 de Abril com iniciativas que 
vâo desde as palestras alusivas à data a iniciativas de 
caracter cultural, recreativo e desportivo. 

Déco apela à criaçâo 
de lares privados 

O présidente da Déco, Jorge 
Morgado, apelou à iniciativa privada 
para que invista na criaçâo de lares 
para a terceira idade, corn o objectivo 
de melhorar os serviços prestados e 
proporcionar mais alternativas. O 
apelo foi feito na assinatura de um 
protocole relacionado corn o Cartâo 
65 e estabelecido entre a Fundaçâo 
Cartâo do Idoso, a Confederaçâo do 
Comércio e Serviços de Portugal e a 
Associaçâo Portuguesa para a Defesa 
do Consumidor (Déco). Segundo 
Jorge Morgado, os lares melhorariam 
muito a sua qualidade se a oferta 
aumentasse, jâ que, mesmo corn o 
esforço que o Governo tem 
desenvolvido, o problema nâo de 
resolve enquanto a procura for 
bastante'superior à oferta. "Existem 
lares de idosos que sâo autênticos 
armazéns de pessoas que se limitam a 
esperar que a morte chegue", 
adiantou o présidente da Déco. Jorge 
Morgado sublinhou a necessidade de 
se criarem lares corn qualidade onde 
existam espaços lüdicos, onde as 

pessoas façam tudo aquilo que 
gostem e necessitam de fazer. Por sua 
vez, o secretârio de Estado da 
Inserçâo Social, Rui Cunha, 
informou que, graças às denùncias e 
alertas da Déco, "muito se tem 
melhorado a qualidade dos lares para 
a terceira idade", tendo-se jâ 
implementado livros de reclamaçôes 
e sugéstôes nos lares da Segurança 
Social e em muitos ligados às IPSS 
(instituiçôes particulares de 
solidariedade social). 

RTPi poderà passar em breve 
"Nomes da nossa gente" 

O programa "O Nome 
da nossa gente", que 
arrancou segunda- 
feira na RTP-Açores, 
poderà passar em 
breve na RTP 
Internacional, 
admitiu Manuel 
Rocha, responsàvel 
pela programaçâo 
daquele canal de 
televisâo. 

Em declaraçôes à Agência Lusa, 
Manuel Rocha afirmou existirem 
fortes probabilidades de se incluir 
aquele programa açoreano na 
grelha da RTPi, explicando que 
para isso terâ que ser a RTP-Açores 
a dar o primeiro passo, 
apresentando uma proposta nesse 
sentido. "Desconheço se essa 

proposta jâ foi formalmente 
apresentada à RTPi. 
Actualmente, esse assunto nâo esta 
em anâlise, mas é muito provâvel 
que venha a acontecer", garantiu. 
Segundo Manuel Rocha, se a 
proposta for apresentada num 
prazo imediato e se houver 
oportunidade de grelha, que tem os 
seus compromissos firmados corn 
algum prazo, os cidadâos que 
sintonizam a RTPi poderâo ver o 
"Nome da Nossa Gente", talvez 
dentro de um mês ou dois. 
"O Nome da nossa gente" é o titulo 
de uma série de 24 episôdios 
produzido pelo prôprio canal 
regional e cujo tema principal gira 
em torno de nomes prôprios e de 
familia. Pegando no caso especifico 
dos Açores, o programa de autoria 
de Jorge Forjaz e que inclui 
entrevistas e documentârios, ira 
explicar é contar a histôria de 
como surgir am os nomes prôprios 
e familiares. 
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NHL 
ResuUados 
e Classiiicacâo 

Jogos de quaxta-feira 

Buffalo 1 New Jersey 2 
Toronto 3 NY Islanders 2 
Carolina 3 Washington 0 

Florida 3 Montreal 2 
Detroit 4 Nashville 2 

Vancouver 4 Calgary 5 
Dallas 4 Phoenix 2 
Anaheim 1 Louis 3 

Jogos de quinta-feira 

Boston - Pittsburgh 
Ottawa - NY Rangers 
Chicago - Nashville 
Calgary - Colorado 
Phoenix - St Louis 

Los Aangeles - Anaheim 

Jogos para hoje 

New Jersey - Philadelphia 
Tampa Bay - Carolina 
Edmonton - Colorado 
San Jose - Los Angeles 

Conferencia Oriental - 
Divisâo Nordeste (quarta-feira) 

Equipa J V D 

Ottawa 80 44 23 
Toronto 80 44 29 
Buffalo 79 36 26 
Boston 79 37 29 
Montreal 80 31 38 

E GM GS PTS 

13 236 176 101 
7 263 226 95 
17 202 171 89 
13 207 175 87 
11 179 204 73 

Conferencia Ocidental - 
Divisâo Noroeste (quarta-feira) 

Equipa J V D 

Colorado 79 43 26 
Edmonton 80 31 37 
Calgary 79 28 39 
Vancouver 81 23 46 

E GM GS PTS 

10 235 194 96 
12 222 223 74 
12 199 226 68 
12 188 253 58 

“Concrete Specialist” 
Concrete Work 

• Basement & Garage Floors 
Exposed Aggregate 

• Interlocking 
• Flagstone 

• Ceramics 

Free Estimates Call 
Antonio Amaral 
'””842-3020 

Brasil 
'”“'338-5437 

A eslovena Katarina 

Srebotnik levanta a Taça 

correspondente à vitôria 

no torneio feminino do 

Estoril Open. Katarina 

bateu a hungara Kuti Kis 

por 6-3, 6-1. 

O espanhol Albert Costa com o troféu 

relativo ao primeiro lugar no torneio 

masculino do Estoril Open. O 

espanhol bateu na final o norte- 

americano Todd Martin (ao/undo) 

pelos parciais de 7-6, Z-6, 6-3. 

Lance entre o portista Capucho (esq.) e um 

adversdrio bracarense, durante o enconro de 

fiitebol, F.C.Porto vs Braga realizado no 

Estddio das Antas. 

Nigéria'99 Taça Açores-99, 
Ontario 

Domingo, 18 de Abril, Seagrams Stadium- 
Waterloo 
-12:00 horas, Académica de Brampton-Brampton 
Eagles 
-13:30 horas, C.P. de Strathroy-Porto de London 
-15:00 horas. Oriental de Cambridge-Supersonics 
de Cambridge 
-16:30 horas, Leôes de Kitchener-C.P. de London 

A selecçâo portuguesa de futebol de sub-20 
joga uma cartada decisiva no Mundial 
Nigéria'99, quando defrontar a sua congénère 
do Japâo (à hora do fecho desta ediçâo ainda 
nâo conheciamos o resultado final) , em jogo 
dos oitavos de final da prova, em Bauchi. 
Quern jâ esta nos quartos de final sâo as 
selecçôes do Brasil, Nigéria, Uruguai (vice- 
campeao do mundo) e Gana. 

Sabado, 24 de Abril, no Clube Português de 
Strathroy 
-13:00 horas, Leôes de Kitchener-Porto de London 

Domingo, 25 de Abril, em Cambridge 
-15:00 horas. Oriental de Cambridge-Académica 
de Brampton 
-16:30 horas, Supersonics de Cambridge-Eagles de 
Brampton 

Quarta-feira, 28 de Abril, no campo Oriental de 
Cambridge 
-19:00 horas. Oriental de Cambridge-Brampton 
Eagles 

Domingo, 2 de Maio, no Clube Português de 
London 
-15:00 horas, C.P. de Strathroy-Leôes de Kitchener 
-16:30 horas, C.P. de London-Porto de London 
-16:30 horas, Supersonics de Cambridge- 
Académica de Brampton, 
no campo dos Supersonics, em Cambridge. 
As semi-finais e final, terâo lugar no Clube 
Português de London, nos dias 22 e 23 de Maio. 

Calendario completo dos oitavos de final e 
programa dos quartos: 

- OITAVOS DE FINAL: 

14 Abril: 
Rep. Irlanda - Nigéria, 1-1, 1-1 (3-5) 
Gana - Costa Rica, 2-0 
Paraguai - Uruguai, 2-2, 2-2 (9-10) 
Brasil - Croacia, 4-0 
15 Abril: 
Japâo - Portugal (16:00, em Bauchi) 
Espanha - Estados Unidos (16:00, em Port 
Harcourt) 
México - Argentina (19:00, em Ibadan) 
Mali - Camaroes (19:00, em Enugu) 

QUARTOS DE FINAL: 

18 Abril: 
Uruguai - Brasil ( 16:00, em Lagos) 
Vencedor 8 - Nigéria (16:00, em Enugu) 
Vencedor 5 - Vencedor 7 ( 19:00, em Ibadan) 
Vencedor 6 - Gana (19:00, em Kaduna) 
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DESPORTO 27 

Campeonato Nacional 
de Futebol da l* divisao 
Classificaçôes 

EQUIPAS J V 

I FC PORTO 27 19 
2BOAVISTA 27 16 
3BENF1CA 27 17 
4 SPORTING 27 15 
5AMADORA 27 10 
6 SETÜBAL 27 10 
7UNIÀOLEIRIA 27 10 
8 GUIMARÀES 27 9 
9 SALGUEIROS 27 6 
10 CAMPOMAIOR 27 8 
II RIO AVE 27 6 
12 FARENSE 27 7 
13MARITIMO 27 7 
14ALVERCA 27 6 
15 BRAGA 27 6 
16BEIRA-MAR 27 5 
17 CHAVES 27 5 
18ACADEMICA 27 4 

E D M S P 

5 3 62 23 62 
9 2 44 21 57 
5 5 58 20 56 
9 3 51 21 54 
9 8 29 31 39 
8 9 28 30 38 
8 9 26 22 38 
7 11 40 37 34 
13 8 35 43 31 
6 13 33 40 30 
11 10 23 37 29 
8 12 26 42 29 
8 12 32 36 29 
10 11 26 37 28 
10 11 30 45 28 
12 10 26 39 27 
9 13 34 51 24 
7 16 26 54 19 

Resultados da 27* Jornada 

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

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

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

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

FC Porto - Braga 1-0 

Jogos da 28* Jornada 

Farense - Beira-Mar 
Maritimo - Rio Ave 

Guimarâes - Estreia Amadora 
Aiverca - Sporting 

Boavista - Académica 
Uniâo Leiria - Chaves 
Salgueiros - Setübal 

Braga - Benfica 
FC Porto - Campomaiorense 

29 golos: 
21 golos: 
13 golos: 

11 golos: 
10 golos: 

Melhores marcadores 

JARDEL - FC Porto 
NUNO GOMES - Benfica 
TIMOFTE - Boavista 
SILVA - Braga 
AYEW Kwane - Boavista V 

DEMÉTRIOS - Campomaiorense 

Estâo prontos a 
apoiar o Santa Clara? 

O Clube Desportivo SANTA CLARA, 
de Sâo . Miguel, corn uma campanha 
sensacional no campeonato Nacional 
da II Divisâo de Honra, joga em 
Toronto, dia 5 de Junho, às 5 horas da 
tarde, no Estâdio Varsity. 
O empresârio Frank Alvarez, esta 
ultimando os pormenores da 
deslocaçào do SANTA CLARA que, 
em Toronto, ira defrontar uma équipa 
profissional canadiana, o LYNX, que 
joga na Liga Profissional Norte-Americana. 
Curiosamente, o LYNX, tem na sua équipa técnica, 
o conhecido treinador português, Rilhas. 
A "caravana" Santaclarense, sairâ de Toronto para 
os EUA, na segunda-feira, dia 7, para jogar no 

Campeonato Nacional de Futebol 
II HONRA 

Classifîcaçâo 
CL EQUIPA 

1 GIL VICENTE 
2 BELENENSES 
3 FELGUEIRAS 
4 SANTA CLARA 
5LEÇA 
6AVES 
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 

J P Resultados 27* Jornada 
Leça ■ Gii Vicente. 3-2 

27 49 Estoril - Esposende, 0-0 
27 45 Espinho - Paços Ferreira. 1-1 
27 43 Moreirense - Uniâo Lamas, 1-2 
27 42 Uniâo Madeira - Santa Clara, 0-1 
27 41 Belenenses - Felgueiras, 2-1 
27 41 Penafiel - Aves, 1-2 
27 40 Naval I/o Maio • Feirense, 2-2 
27 39 Maia • Varzim, 3-2 
27 38 
2j Jogos da 28* jornada 

27 35 Aves - Felgueiras 
27 35 Feirense - Penafiel 
27 33 Esposende • Naval I/o Maio 
27 32 Paços Ferreira ■ Estoril 
27 26 Uniâo Lamas - Espinho 
27 26 Santa Clara • Moreirense 
27 24 Gil Vicente ■ Uniâo Madeira 
27 23 Varzim ■ Leça Maia - Belenenses 

Foxboro Stadium-Fall River, dia 9 de 
Junho. 
Hâ jâ um grande movimento à volta 
desta deslocaçào do Santa Clara a 
Toronto, de sôcios e simpatizantes, 
desportistas em gérai e, naturalmente, 
de clubes e comerciantes. 
Estâo prontos para apoiar o SANTA 
CLARA? 
Claro! Nos também estamos a envidar 
todos os esforços para que a digressâo 

do Santa Clara a Toronto seja um sucesso. 
Tomem nota, é jâ no dia 5 de Junho, às 5 da tarde, 
no Varsity Stadium. 
Contamos convosco! 

Entretanto, para os que pretendam quaisquer 
informaçôes ou marcaçâo de lugares- -caso vivam 
longe de Toronto- podem contactar a CIRV-fm ou 
O MILÉNIO: (416) 537-1088 ou, (416) 538-0940. 

SÉRIE AÇORES 
4/a jornada da segunda fase 

Apuramento do Dunpeiot J 

1. LUSITÂNIA 
2. MICAELENSE 
3. PRAIENSE 
4. ÀGUIA 
5. MADALENA 

Despromoçâo: 

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

50 
42 
36 
30 
27 

36 
20 
19 
18 
16 

SERIE AÇORES 
(2/a fase, 5/a jornada, 18 Abr) - 
Apuramento do Campeâo: 
Programa da 5* jornada 
Âguia • Lusitânia 
Micaelense - Praiense 
Folga: Madalena 

Despromoçâo 
Programa da 5* jornada (18 Abr); 
Sp. Ideal - Vllanovense 
Nordestino • Vila Franca 

Campeonato Nacional de Futebol II divisâo B (27/a jornada) 
Classificaçôes (Zona Noric) 
CL EQUIPA J 

1FREAMUNDE 
2 FAFE 
3 LEIXÔES 
4TROFENSE 
5 VIZELA 
6 MARCO 
7 ARRIFANENSE 
8 FAMALICÂO 
9 INFESTA 
10TAIPAS 
11 SAO JOÀO VER 
12 LOUROSA 
13SANDINENSES 
14 VILA REAL 
15 ERMESINDE 
16ÜXA 
17GONDOMAR 
18 RIBEIRÀO 

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

57 
51 
50 
50 
49 
43 
36 
36 
35 
34 
33 
31 
29 
29 
29 
27 
26 
26 

Resultados 
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 
Sâo Joâo Ver - Gondomar, 0-0 
Fafe - Ribeirâo, 3-2 
Sandinenses - Vizela 1-2 

28* jornada (18 Abr) 
Leixôes - Taipas 
Arrifanense - Trofense 
Lixa - Famalicâo 
Freamunde • Ermesinde 
Lourosa • Marco 
Gondomar - Vila Real 
Ribeirâo - Sâo Joâo Ver 
Vizela - Fafe 
Sandinenses - Infesta 

Classilicaçôes (Zona (eniro) Classificaçôes (Zona $ul) 
CL EQUIPA 

1 SP. COVILHÂ 
2 LOURINHANEN. 
3 CALDAS 
4 SANJOANENSE 
5 ACAD. VISEU 
6 OLIVEIRENSE 
7 TORREENSE 
8 OVARENSE 
9 BENEDITENSE 
10 CUCUJÂES 
11 PENICHE 
12 TORRES NOVAS 
13 FATIMA 
14 GUARDA 
15 VILAFRANQUEN 
16 E.PORTALEGRE 
17 ELVAS 
18 FANHÔES 

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

54 
50 
48 
47 
44 
42 
38 
37 
37 
37 
37 
34 
31 
30 
27 
26 
25 
23 

Resultados 
Est. Portalegre - Fétima. 0-0 
Sp. Covilhà - Torres Novas. 3-1 
Acad. Viseu - Oliveirense. 2-0 
Caldas - Sanjoanense, 1-i 
Torreense - Lourinhanense, 1-1 
Peniche - Vilafranquense 3-2 
Cucujàes - Beneditense, 1-0 
O Elvas - Ovarense, 0-0 
Guarda ■ Fanhôes, 3-0 

28* jornada (18 Abr) 
Torres Novas * Fâtima 
Oliveirense - Sp. Covilhâ 
Sanjoanense - Acad. Viseu 
Lourinhanense • Caldas 
Vilafranquense - Torreense 
Beneditense ■ Peniche 
Ovarense - Cucujàes 
Fanhôes - O Elvas 
Guarda - Est. Portalegre 

CL EQUIPA 

1 BARREIRENSE 
2 AMORA 
3 PORTIMONENSE 
4 OLHANENSE 
5 MACHICO 
6 IMORTAL 
7 ORIENTAL 
8 JUV.ÉVORA 
9 NACIONAL 
10 CAMACHA 
11 CAM.LOBOS 
12 0PERÀRIO 
13 U.MONTEMOR 
14 LOULETANO 
15 SEIXAL 
16 ATLETICO 
17 SINTRENSE 
18DESP.BEJA 

27 
27 
27 
28 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
28 
27 
27 
27 
27 

50 
50 
49 
48 
46 
45 
42 
39 
39 
37 
33 
33 
29 
28 
27 
26 
22 
14 

Resultados 
Desp. Beja • Oihanense. 1-6 
Amora - Louletano, 4-0 
Juventude - Câmara Lobos, 2-1 
Barreirense • Sintrense, 1-0 
Machico - Atlético, 1-1 
Nacional - Operàrio. 1-2 
Imortal - Uniâo Montemor 1-1 
Camacha - Portimonense, 2-0 
Oriental ■ Seixal, 1-0 ■ 

28* jornada (18 Abr) 
Louletano 1 Oihanense 0 (antecipado) 
Câmara Lobos • Amora 
Sintrense - Juventude 
Atlético • Barreirense 
Operàrio - Machico 
Uniâo Montemor - Nacional 
Portimonense - Imortal 
Seixal - Camacha 
Oriental - Desp. Beja 

Campeonato Nacional de Futebol III divisâo Classificaçôes e resultados 
Série A 
CL EQUIPA 

1 VIANENSE 
2 JOANE 
3 MONÇÂO 
4 AMARES 
5 PEVIDÉM 
6 VALENCIANO 
7 MONTALEGRE 
8 M.CAVALEIROS 
9 RONFE 
10 MERELINENSE 
11 BRAGANÇA 
12ÂGUIAS GRAÇA 
13 NEVES 
14 VILAVERDENSE 
15 VIEIRA 
16 MIRANDES 
17 VILA POUCA 
18 BOTICAS 

26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 

56 
52 
47 
45 
42 
41 
41 
40 
39 
37 
33 
33 
31 
30 
25 
20 
20 
13 

Neves - Monçâo 2-3 
Montalegre ■ Ronfe, 2-0 

Viiaverdense - Vieira, 1-0 
Âguias 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 
7 FIÂES 
8 RIO TINTO 
9 LOUSADA 
10 SERZEDELO 
11 CASTELO MAIA 
12TIRSENSE 
13LAMEGO 
14 PEDROUÇOS 
15 SM PENAGUIÂO 
16 S.P.COVA 
17 AMARANTE 
18P.BRANDÂO 

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

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

Tirsense * Amarante. 3-2 
Serzedelo - Canelas, 0-0 

Rio Tinto - Valonguense, 0-0 
Avintes • Paredes, 1 -0 

Fiàes - S.M. Penaguiâo. 0-3 
Lousada - S. Pedro Cova. 4-2 

Paços Brandâo - Pedrouços, 4-1 
Sp. Lamego - Castelo da Maia, 3-0 

Vllanovense - Dragôes Sandinenses, 5-0 

Sériée 
CL EQUIPA 

I OUV.BAIRRO 
2ÀGUEDA 
3 MANGUALDE 
4 FORNOS ALG. 
5 SÂO ROQUE 
6 OL.HOSPITAL 
7 AVANÇA 
8 ANADIA 
9 CESARENSE 
10 ESMORIZ 
II TOURIZENSE 
12 SÂO ROMÂO 
13 VALECAMBREN. 
14 P.CASTELO 
15 0LIV.FRADES 
16 MEALHADA 
17TONDELA 
18 NELAS 

26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 

52 
52 
46 
42 
41 
39 
39 
37 
37 
34 
33 
32 
32 
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 4*0 

Mealhada • Cesarense, 3-0 
Fornos Algodres - Sao Romào, 0-0 

Mangualde • Oliveira de Frades, 4-0 
Oliveira do Bairro - Âgueda 0-0 

Série D 
CL EQUIPA 

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

26 
26 
25 
26 
26 
27 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
25 
26 
26 

56 
49 
47 
46 
45 
42 
40 
39 
37 
36 
35 
35 
32 
29 
28 
22 
20 
15 

Série E 
CL EQUIPA 

1 RIB.BRAVA 
2 CAMARATE 
3 OL.MOSCAVIDE 
4 PORTOSANTEN. 
5 I/O MAIO 
6 ATL.CACÉM 
7 SACAVENENSE 
8 MAFRA 
9 SÂO VICENTE 
10 LOURES 
11 SAM,CORREIA 
12CORUCHENSE 
13 0DIVELAS 
14 FUT.BENFICA 
15 BENAVENTE 
16CALIPOLENSE 
17 SLOLIVAIS 
18 VIALONGA 

26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 

54 
44 
41 
41 
40 
39 
39 
38 
37 
37 
35 
34 
33 
29 
24 
24 
23 
22 

U. Serra • Alcains, ddiacio por falta de pcfciarrierito 
Sertanense - Bidoeirense, 2-2 
U. Tomar - Portomosense 1-1 

U. Santarém • Marinhense, 0*3 
U. (joimbra - Riachense 1 -1 

Sp. Pombal - Alcanenense. 3-0 
Fazendense - Sernache, 0-3 

Marlalvas - Sourense, 0-5 
Benf. Cast. Branco - Portalegrense. 0-2 

- Jogo antecipado da 27/a jornada; 
Sernache • Mariah/as 4-0 

Sérier 
CL EQUIPA 

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

26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 

53 
50 
49 
47 
45 
44 
40 
38 
35 
34 
33 
33 
31 
29 
28 
23 
21 
6 

1" Maio - Sâo Vicente, 2-0 
Odivelas - Mafra 1-1 

Olivais e Moscavide - Futebol Benfica 0-0 
Âguias Camarate - Cacém 1-0 

Calipolense - Samora Correia, 2-2 
Coruchense - Vialonga, 1-2 

Loures - Benavente. 0-0 
S.L Olivais - Portosantense, 2-2 

Ribeira Brava - Sacavenense. 3-0 

Pescadores • Serpa 0-0 
Montijo - Lusitano Évora, 0-2 

Almansilense - Lusitano VRSA. 2-1 
Ourique - Palmeiense, 2-1 

Lagoa • Sesimbra, 2-2 
Casa Pia - Pademense. 1-1 

Est. Vendas Novas • Alcochetense, 3-0 
Esperança Lagos - Almada, 3-0 
Vasco da Gama • Castrense 2-0 
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O MILÉNIO 

Os quartos-de-final da "Taça de 
Portugal" deu-nos uma imagem 

natural do actual futebol português. 

Quase que os primodivisionârios iam todos 
dar "uma volta ao bilhar grande". O Boavista, 
em quem recaia a maior dose de "facilidades" 
foi O primeiro a cair. O Esposende, da II 
Divisâo de Honra, nâo se fez rogado e 
aproveitou da melhor maneira a 
oportunidade, corn 1-0, suado mas justo. 
Em Moreira de Cônegos, o Moreirense, 
também da II Divisâo de Honra, nâo se fez 
rogado e, corn denodo, incluindo um 
prolongamento, forçou o Beira Mar a mais 
um jogo, desta feita, em Aveiro. 
Em Torres, o surpreendente Torreense, 
depois de ter afastado o F.C.Porto, nas Antas, 
quase que fez o mesmo ao Vitôria de Setübal 
-carrasco do Benfica-, conseguindo 
"passaporte" para o Bonfim, apôs 120 minutos 
de jogo. 
Entre clubes da I Divisâo, no Funchal, 
Maritimo e Campomaiorense, em 120 
minutos, nâo foram além do empâte a 2-2, 
justificando um segundo jogo em Campo 
Maior. 
Assim, somente o ESPOSENDE foi capaz de 
chegar às meias-finais ficando na espectativa 
de um adversârio da sua igualha ou da I 
Divisâo. O Diabo que escolha mas, segundo 
rumores, os da I Divisâo sâo mais fâceis! 
Os jogos de desempate estâo previstos para 21 

de Abril, entre: 
V. Setübal-Torreense 
Campomaiorense-Maritimo 
e, Beira Mar-Moreirense. 
O sorteio das meias-finais realiza-se dia 19 de 
Abril e os jogos agendados para 5 de Maio. 
O dia 19 de Junho, é o dia da FINAL e, se 
houver finalissima, terâ lugar dia 26 de 
Junho, às 17:oo horas. 

Em, Enugu, na Nigeria, as 

selecçôes de Portugal e do 

Brasil, de sub-20, conseguiram 
o apuramento para os oitavos- 

de-Jînal do Mundial de 
Futebol-99.Nâo foram 
brilhantes mas mostraram o 

quanto-baste para seguirem em 
/rente e, quem sabe, chegarem 
à final! A "ver vamos" como 

dix 0 ce'go... . , 

Osjogadores do Esposende, 

festejam o seu ünico golo, que 

eliminou o Boavista, 
garaniindo ao Esposende a 

passagem às meiasfînais da 

Taça de Portugal 

Marcio Antonio, do 

Maritimo disputa um 

lance corn umjogador 
do Campomaiorense, 

durante o encontro a 

contarpara a Taça 
de Portugal, onde 
apôs prolongamento, 

os madeirenses nâo 
foram além de um 

empâte 2-2. 

Ease do encontro Torreense -Vitôria 

de Setübal, a contar para a Taça 

de Portugal. 

Pose do 
jogo dos quartos-de-final 

da Taça de Portugal, 
Moreirense-Beira Mar, 

disputado no Estddio 
Comendador Joaquim de 

Almeida Freitas, em 
Moreira de Cônegos. 

NDETTA 
TELECOMMUNICATIONS INC. 

55^ por minuto para Portugal. 
Continente, Açores e Madeira 


