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"Os militares de Abril cumpriram a sua missao: 
Devolver O pais ao POVS! -palavrasdo"Capita«deAbrU", 

Coronel Santa Clara Gomes 
O "Capitâo de Abril", Coronel Santa Clara Gomes, 
esta em Toronto, nas comemoraçôes dos 25 anos da 

Revoluçâo de 25 de Abril de 1974, a convite da 
Associaçâo 25 de Abril-Delegaçâo de 

Toronto/Niicleo Capitâo Salgueiro Maia. 

O Coronel Santa Clara Gomes, 
nasceu no Sitio do Pilar, Sâo 
Martinho, Ilha da Madeira, em 
15 de Agosto (dia de N.Sra do 
Monte) de 1945. 
O 25 de Abril de 1974 "apanhou- 
-o" no Depôsito Gérai de Adidos, 
em Lisboa, onde serviu na 
"ligaçâo e distribuiçâo de 
ordens" naqueles dias de caos em 
que militares e povo se 
misturaram em comunhâo de 
ideais e esperanças. 
-Recordo corn jübilo, os militares 
cansados por uma madrugada 

diferente, recebendo logo pela 
manhâ, do povo anônimo, pâo, 
bolachas, café, cravos, abraços e 
beijos. Uma festa ùnica, 
inolvidâvel... 
Depois, "saltou" para a Pontinha, 
onde participou mais de perto 
no Movimento das Forças 
Armadas (MFA). 
- A Revoluçâo aconteceu em 25 
de Abril de 1974 mas teve raizes 
anteriores... Especialmente 
depois do Congresso dos 
Combatentes das Colônias, 

Continua na pagina 13 

NA EUROPA DIZEM QUE A COMUNIDADE 
DE TORONTO TEM GRANDE DINAMISMO... 

Elogio do Dr. Vitalino Canas, Secretàrio de Estado da Presidência do Conselho de 
Ministres, à grande comunidade portuguesa local, 

por ocasiâo da sua visita às instalaçôes de CIRV-fm e O Milénio, em Toronto. 

Milénio - A que se deve a visita a esta 
comunidade? 
Vitalino Canas - Esta visita tem no fundo varias 
finalidades. Enquanto Secretàrio de Estado da 
Presidência do Conselho de Ministros irei fazer 
alguns contactos oficiais corn entidades 
representativas da comunidade. Terei também 
algumas actividades de carâcter partidârio uma vez 
que sou também dirigente nacional do Partido 

Socialista. Estarei também envolvido nas 
actividades relacionadas com o aniversârio do 25 
de Abril e jâ que este ano se celebram as bodas de 
prata da revoluçâo portuguesa. 
M - Quais as novidades sobre emigraçâo que foram 
preparadas em Lisboa para nos trazer? 
V.C. - Bom, as novidades vâo surgindo e penso que 
sobretudo nos trazemos de Lisboa uma mensagem 

Continua na pagina 16 

SSi por minuto para Portugal. 

Continente, Açores e Madeira I-877-209-7355 
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O nosso "The Great One", o numéro 99, no 
ano de 99, achou por bem abandonar o 
Hoquei sobre o gelo, jogo a que se deu de 
aima e coraçào durante 20 épocas. Pela 
qualidade do seu Hoquei, pela simplicidade 
de processus e humildade natural, atingiu o 
mâximo que é possivel na profissâo-desporto 
que escolheu. Tudo bem! A imprensa falada, 
escrita e televisiva, nâo pararam um segundo 
corn uma "choramingueira" enervante como 
se tivesse desabado em cima de nos uma 
grande calamidade. Choraminga atrâs de 
choraminga, entrevista atrâs de entrevista, 
elogios atrâs de elogios, protagonismo do pai, 
da mulher, dos fâs, companheiros, 
treinadores, etc, etc... 
Até deixaram para segundo piano a desgraça 
do Kosovo, a fome em Africa, o problema de 
Timor-Leste, a crise politica americana (e 
canadianai), a Monica Lewinsky e outras que 
tais. Os "media" que temos sâo mesmo 
médiocres. Tudo tem o seu lugar e o seu 
momento mas exageros destes sâo 
condenâveis! Estou certo, do pouco que 

conheço do 99, que ele nâo compreende tanta 
"lamùria" por tâo pouco. 
Gretzky, por grandes somas de dinheiro, 
praticou o seu jogo favorito e, por maiores 
somas ainda, deixou o seu pais e foi dar força 
e glorias a équipas do pais rival. Por isto 
merece tanta "lâgrima de crocodilo"? 
Felizmente que Wayne Gretzky é um homem 
inteligente. Saiu da competiçâo numa altura 
em que ainda é grande. LFma fortuna pessoal 
enorme e 62 e dois recordes dificeis de 
ultrapassar. Portante, saiu pela "porta 
grande", em vez de cair na "esparrela" dos 
sensacionalistas da imprensa que, o que 
querem, é vender noticias de cordel ao 
desbarato... 

Parabéns, Wayne Gretzky, foste grande 
dentro e fora do "pedaço de gelo" em que te 
movimentaste durante tantos anos. Espero 
que sirvas de exemple a outres e que os 
"media" aprendam a tua liçâo. 

JMC 

TU CÂ TU LA coin os Leitores 
Alberto do Couto, ilibado de culpas 

Causou muitos engulhos a "Medalha de 
Mérite" que o Governo de Portugal impôs ao 
conhecido empresârio luso-canadiano Alberto 
do Coûte (mas nunca entregue, segundo 
Julgamos) porque, em certa altura da sua vida 
de grande négociante, a justiça "caiu-lhe" em 
cima devido a dùvidas sobre a clareza dos 
mesmos. O tempo passou e quase o 
esquecemos. 
Mas, subitamente, surgiu na imprensa 
canadiana o seu nome e, pâsme-se, para 
anunciar que o empresârio Alberto do Coûte, 
estava a mover uma acçâo judicial de 151 
milhôes de dolares ao Governo do Ontârio e à 
firma de advogados Hoskin e Harcourt. 
Porquê? 
Porque Alberto do Coûte considera-se vitima 
de todo o processo uma vez que o Tribunal 
"encerrou o seu processo e acusou o Governo 
do Ontârio de abuse de poder", fazendo-o 
perder milhôes de dolares e causando-lhe danos 
pessoais e morais. Alberto do Coûte, também 
moveu uma acçâo judicial contra a 
administraçâo da firma de consultores KPMG, 
num montante igual ao pedido ao Governo do 
Ontârio. E agora? 
Jâ contactâmes os escritôrios de Alberto do 
Coûte, em Toronto e nos EUA, mas nâo foi 
possivel ainda corn ele dialogar. 

I Chefé Albino9 "Medalha de Ouro" " 
No Hotel "Four 
Seasons", em Toronto, i 
teve lugar a entrega 
de prémios aos que 
mais se distinguiram 
na Indùstria Hoteleira / 
e Turismo. No ( 
certame foi premiado 
0 Chefe Albino, | 
proprietârio do | 
Restaurante Chiado | 
(Adega, Circo, etc...), | 
pela excelência da sua | 
contribuiçâo à | 
Indùstria de i 
Hotelaria do Ontârio | 
e Canadâ. O Chefe | 
Albino foi premiado | 
corn a Medalha de | 
Ouro, na sua | 
categoria. I 
Estâmes todos de | 
parabéns corn esta | 
vitôria justificada do | 
jovem empresârio | 
Albino Silva. Bom I 
proveito, ô Chefe! | 
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Pequenas histôrias 
de GENTE grande 

Foi no dia em que se comemorava a "Festa da 
Flor", no Canadian Madeira Club, que 
encontramos o casai Bernardete e Agostinho 
Fernandes Gouveia, que abandonou um dia a 
Madeira -paraiso de flores- para se estabelecer em 
Toronto, jâ la vâo muitos anos... 
Agostinho Fernandes Gouveia, nasceu em Santo 
Antonio, Ilha da Madeira, em 26 de Janeiro de 
1940. 
Casou corn Bernardete de Freitas Gouveia, em 1 
de Junho de 1968, na Igreja da Sagrada Familia. 
Agostinho Gouveia, saiu da Madeira a 6 de Junho 
de 1967, chegando a Toronto, no dia seguinte. 
Pouco depois começou a trabalhar numa fâbrica 
de Ferro. Quando esta primeira fâbrica encerrou 
(10 anos depois...), iniciou de imediato funçôes 
semelhantes na fâbrica Russell Steel... 
Entretanto, a Maria Bernardete de Freitas 
Gouveia, nascida na freguesia de Santa Luzia, 
Funchal, a 9 de Setembro de 1946, partia do 
Funchal a 16 de Maio de 1969 ao encontre do 
marido em Toronto. 
Este ano dâ-se uma curiosidade intéressante: A 
Bernardete, faz anos a 9 do 9 de 99! Vai andar a 9 
nesse dia... 
O casai Gouveia, tem dois filhos, nascidos em 
Toronto: Sandra Maria Gouveia, que nasceu em 

24 de Fevereiro de 1970 e que completou um 
curso de "Graphie Design" na Brawn College e 
Timmy Gouveia, que nasceu em 11 de Março de 
1975, decorador por paixâo. 
O casai Bernardete e Agostinho Gouveia, corn a 
colaboraçâo da Comissâo da "Festa do 
Imigrante", arranjou dinheiro e boas-vontades 
para a realizaçâo e abertura do "Jardim Botânico" 
no Madeira Parque, cuja inauguraçâo teve lugar 
em 8 de Junho de 1998, corn a fita a ser cortada 
pelo primeiro director do parque. Manuel da 
Silva. 
Agostinho Fernandes Gouveia, sôcio do 
Canadian Madeira Club, foi Tesoureiro na 
presidência de Agostinho Martins e, Bernardete 
Gouveia, directora. Em 1999, Bernardete 
Gouveia, concorreu à presidência do CMC -a 
primeira mulher a fazê-lo no clubel- tendo 
perdido para Salomé Gonçalves por apenas 14 
votos. 
Bernardete e Agostinho Gouveia, um casai de 
madeirenses hem enraizados na provincia do 
Ontârio. Agostinho Gouveia é actualmente, e 
desde 1983, proprietârio da firma "Agostinho 
Carpentery", uma pequena companhia familiar 
mas de grande sucesso. 
As nossas felicitaçôes à familia Gouveia. 

Venha conhecer a nossa équipa de représentantes 
portugueses 

no dia 1 de Maio durante o programa ao vivo de CIRV-fm 
das 11:00 às 15:00 horas. 

Grande saldo e facilidades de pagamento em veiculos 
novos/usados. 

Frango no churrasco e refrescos para todos. Dra. Tatyana Craescu, D.D.S. 

O mais complète e moderno 
serviço de cirurgia dentâria, 

limpeza de dentes e cuîdados corn 
a boca. 

'£?Aeeitam~se todos os tipos de segiiros i^Abertos à mite (Terças e Quintas) 
ùParque de estadonamento nas traseiras -ùFala-se Português 

Para uma consulta telefone: 78*7“*8897 
1818 Eglinton Ave., w., suite 5, Toronto (esquina corn a Dufferin) 

CHRYSLER • PLYMOUTH • JEEP • DODGE 

“MAYDAY OVERSTOCK SALE” 

UM DIA SÔÜ 

Sandra Maria Gouveia 

IAPRESENTE ESTE CUPÀO NO DIA DO SALDO E, NA 
, COMPRA DE UM VEÎCULO NOVO, RECEBA UM 
LEITOR DE CD'S ABSOLUTAMENTE GRATIS! 

(416) 345-9900 1030 King St., W., na esquina com a Shaw. 

Bernardete e Agostinho Gouveia, 

na festa dos sens 25 anos de casamento. 

Timmy Gouveia 
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Anos de desconto 

' 15 e 16 
17 e 18 
19e20 
21 e 22 
23 e 24 
25e26 
27 e 28 
29e30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

Novo minimo dapensâo 

35 470 escudos 
36 560 " 
37 650 " 
38 740 " 
39 830 " 
40 920 " 
42 010 " 
43 110 " 
44 200 " 
45 290 " 
46 380 " 
47 470 " 
48 560 " 
49 650 " 
50 740 " 
51 830 " 
52 930 " 
54 560 " 

Sao varios os milhôes de trabalhadores 
portugueses que, em consequência do 
crescimento desigual do sistema capitalista 
mundial e das precarias condiçôes economicas e 
sociais que prevaleceram durante varias décadas 
em Portugal, se viram obrigados a ter de 
enfileirar nas listas dos paises dominantes, como 
réserva de proletariado mais fâcil de explorar e 
manipular. 
O partido socialista, hoje no governo em 
Portugal, comprometeu-se e corn a maior 
urgência, transformar esta situaçâo através de 
uma planificaçâo democrâtica que os seus lideres 
apregoavam aos quatro ventos. Diziam os 
socialistas que iriam permitir a reintegraçâo dos 
émigrantes na sociedade portuguesa. 
Materializou-se esta promessa? Nâo! 
Os socialistas garantiam que os serviços de 
emigraçào e consulares, seriam efectivamente 
postos ao serviço dos émigrantes e que deveriam 
ser a expressâo da sua vontade de maneira, a 

Segurança Social: 
Aumento extraordinârio 

das pensôes por invalidez e velhice 

fornecerem-lhes um apoio real, permitindo uma 
maior eficâcia nas suas actividades. 
Materializou-se? Nâo! 
Diziam os socialistas ir alterar a legislaçào de 
modo a permitir a livre nomeaçâo de pessoal 
diplomâtico incluindo consoles, indepen- 
dentemente de problemas de carreira 
administrativa. 
Afirmaram ainda e escreveram, ser imperative 
renegociar os acordos de emigraçào, tendo em 
vista a obtençâo para os émigrantes portugueses 
de condiçôes équivalentes às dos restantes 
trabalhadores nacionais. 
Materializou-se? Nâo! 
O partido socialista garantie ainda a 
organizaçào, pelos serviços de emigraçào, de 
viagens de férias a Portugal a baixo preço, em 
colaboraçào corn as companhias nacionais de 
transporte aéreo. 
Materializou-se? Nâo! Oue companhias? Nâo 
seiü! 

Garantie ainda o 
partido socialista 
reconhecido valor 
econômico ao 
trabalho das 
donas de casa. 
Previa ainda este 
partido no 

As pensôes por invalidez e velhice do 
regime gérai da Segurança Social vâo 
ser aumentadas extraordinariamente 
em Junho, ficando os pensionistas 
corn a carreira contributiva compléta 
(40 anos) a receber no minimo o 
équivalente ao salârio minimo social 
(54.560 escudos). O aumento, que se 
aplica aos pensionistas que tenham 
feito pelo menos 15 anos de 

descontos, foi esta semana anunciado 
pelo ministro do Trabalho e 
Solidariedade, Ferro Rodrigues, que, 
acompanhado pelo Primeiro- 
Ministro, Antonio Guterres, visitou 
um centro de convivio de terceira 
idade no Estoril. Os novos valores 
minimos das pensôes passam, assim, 
a partir de Junho, a ser os seguintes: 

governo, a cnaçao 
de um salârio 
estadual para 

todos as mulheres que realizassem o trabalho de 
donas de casa. 
Materializou-se? Nâo! 
E O roi de promessas e demagogias deste partido 
no governo em Portugal daria para encher este e 
outros jornais! 
Todavia, queremos deixar apenas estes simples 
exemples para que, os leitores tirem as ilaçôes 
que acharem por bem. 
Fiquem no entanto os leitores cientes que o 
mesmo fiz e farei corn qualquer outro partido 
que governe Portugal para que, nâo se alimente 
faltas de respeito, dignidade e elegância para 
corn aqueles que um dia neles depositaram 
confiança. 
Ou nâo sera? 

Luis Fernandes 

Diziam os socialistas que iriam 

permitir a reintegraçâo dos 

émigrantes na sociedade 

portuguesa. 

Materializou-se esta 

promessa? Nâo! 

1ERVANÂRIA VTTÔRIA inc. 
PRODUTOS NATURAIS E MEDICINA HOMEOPATICA 

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

Visite-nos no 920 Dundas Street West 
Telefone: (416) 603-7978 
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"Sim, tia... 

a Isabel estava uma noiva 

linda e o jantar foi delicioso. 

Também estiveram la todos os 

nossos familiares; nâo sabia que 

tinha 32 primos - 

estava la a Luisa e o Zé, 

O Nuno, a Ana, o Paulo..." 

Oferta do programa de poupança Bell FirstRate^'^ : A sua tia nâo esteve 
no casamento, mas pode certamente imaginar o que se passou. 

Serviços de alta qualidade a preços baixos e fixos para Portugal, 24 horas por dia, corn 

a Bell. Sem despesas mensais mînimas. Sem ter de ligar numéros adicionais. Todas as 

chamadas directas para Portugal custam apenas 70e por minute. De dia 

ou de noite. Va la, telefone - e fale o tempo que quiser, sempre que quiser. 

Bell • Serviço da mais alta qualidade a preços mais baixos. 

,S^ ^V800-,^ -e 

FirstRate é uma rrjarca cornerai registada da M1Ï, usada sob licerna. Estas tardas aplicam-se nat chamadas de ligaçâo directa 
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Vou procurar nesta crônica dar 
uma ideia de como se 
apresentava a Literatura 

Portuguesa no inicio da 
nacionalidade. 
Começo por recordar a estreita 
ligaçâo à Lingua Galaico-Portuguesa, 
manifesta nos vârios trabalhos 
conhecidos da época quer se trate de 
prosa, canto, poesia ou outra forma 
de expressâo. 
Na actividade poética, que abordarei 
mais em particular nesta crônica, 
encontram-se os seguintes tipos de 
cantigas: 
- d ' amigo 
- de Amor 
- de escarnho 
- mal dizer 
- de Santa Maria. ( cuja autoria é 
Afonso X, O sâbio). 
Sera necessârio nâo esquecer que a 
par destas formas de expressâo, havia 
também ainda, a escrita religiosa e 
pagà de que falarei oportunamente 
bem como no capitulo da oralidade as 
obras dos Trovadores e os Romances 
cantados pelosjograis que serâo alvo 
de atençào posterior. 
Vamos, no entanto, observar uma 
“cantiga d'amigo” de entre as mais 

de quinhentas que foram recolhidas 
em vârios trabalhos. O critério da 
escolha foi aleatôrio e esta é de 
Estêvan Coelho: 

Sedia la fremosa seu sirgo torcendo 

sa voz manselinha fremoso dizendo 

cantigas d'amigo 

sedia la fremosa seu sirgo lavrando 

sa voz manselinha fremoso cantando 

cantigas d'amigo 

Por Deus de cruz, dona sei eu que a vedes 

Amor mui coitado, que também dizedes 

Cantigas d'amigo 

Por Deus cruz, dona, sei que eu andades 

D 'amor mui coitada que tan bem cantades 

Cantigas d'amigo 

Avuitor comestes, que adivinhastc; 

Para além de — ' 
Estevan Coelho, 
muitos outros — 
escreveram cantigas 
d’amigo como Fernâo Rodrigues de 
Calheiros, Vasco Praga Sandim, Paio 
Soares de Taveirôs, Airas Carpancho. 
Esta forma poética deixou uma 
valiosa obra e o mesmo se passou corn 
as restantes onde se verificou um 
proficuo e vasto trabalho de que sâo 
representatives nas “cantigas de 
amor” os trabalhos de : Aidas Moniz, 
d'Asme, O Soar Eanes, Fernâo 
Rodrigues de Calheiros, D.Afonso 
Sanches, D.Afonso de Castela e Leon, 

ou mesmo mais tarde , el Rei D. 
Dinis, entre outros. 
Aqui lhes deixo uma cantiga de 
Amor de D.Afonso Sanches , que 
transpira penas e sofrimentos: 

“ Vede amigos que de perdus 

te que perdi por meu mal 
mha sennor: 

a rrem que foi Perdi ela 
milhor 
Dos que Deus fez, e quanto 
servid 'ey 

Perdi por em e perdi por rir 
Perdi o ssem e perdi o dormir 

Perdi seu bem que nâo 
atenderey" 

D. Afonso Sanches 

As cantigas de escarnho e 
mal dizer corn a sua 
maneira peculiar de 

apresentar as situaçôes 
humanas teve de entre os 
vârios autores, 
personagens como 

Afonso Rei de Castela e Leon, Giles 
Peres Conde, Afonso Eanes de Coton, 
ou Roi Pâez de Ribela, de quem 
apresento a seguinte: 

“y4 donzela da Biscaia 
Ainda mi a preito saia 
De noit 'ou îuar. 

Pois agora assi desdenha 
Ainda mi a preito venha 
De noit 'ôu luar 

Pois delà sôo maltreito 
Ainda mi venha a preito 
De noit 'ou luar". 

Nâo poderia deixar passar esta 
oportunidade sem apresentar as 
Cantigas de Santa Maria criado pelo 
Rei Afonso X, o Sâbio, em que o 
profano, o religioso e o fantâstico se 
fundem num trabalho corn bastante 
interesse Literârio, historien e 
estético. 
Aqui vos deixo estas palavras do seu 
inicio da obra, apesar das limitaçôes 
do espaço. 

""Esta é como a Santa Maria guardou o 
filho do Judeu que non ardesse, que seu 
pai deitara no form" 

“A madré do que livrou 
Dos leôes Daniel 
Essa, do fogo guardou 
Um menyo d'IsraeP 

Por esta pequena amostra se pode 
verificar que a actividade literâria 
Portuguesa, por ocasiâo da 
independência de Portugal se 
encontrava em plena fase criativa e de 
“bom gosto”. 
Nâo esquecerei de voltar a este 
assunto numa prôxima ocasiâo em 
que apresentarei entâo a actividade 
da escrita religiosa e pagâ bem como 
referir a actividade oral, dos 
trovadores e dos romances cantados 
pelosjograis. 

ASSINE E DIVULGE 

o MILÊNIO 
Assinatura anual no Canada, por apenas $48, incluindo o 

G ST, para EUA $75. e Europa $130. 

Envie a sua inscriçâo através do FAX: (416) 538"0084 

Faça de « O MILÉNIO » a sua companhia semanal. 

Nome:   

Acordo de Dili compromete partes 
a parar hostilidades e intimidaçâo 

Morada: 

Telefone: 

Para mais informaçôes: (416) 538-0940 

A resistência timorense 
e as forças prô- 
integraçâo 
comprometeram-se a 
parar corn "todas as 
hostilidades e 
intimidaçâo" e corn as 
"acçôes de terror e 
violêneia" em Timor-Leste, 
no âmbito de um acordo de 
paz assinado na quarta-feira 
em Dili. 

As duas partes obrigaram-se 
também a "ajudar a criar 
condiçôes de paz e de segurança 
que sejam seritidas por todos os 
timorenses, como um passo no 
caminho para a reconciliaçâo", diz 
o texto do acordo. Segundo uma 
traduçâo nâo oficial para 
português do documento original, 
em Indonésie, os bispos D. Carlos 
Ximenes Belo e D. Basilio do 
Nascimento testemunharam a 
celebraçâo do acordo de paz para 
Timor-Leste, mas adiaram a sua 
assinatura até serem autorizados 

V 

para o efeito pelo Vaticano. 
\ Os bispos das dioceses de 
' i Dili e de Baucau "vâo 

I assinar o documento do 
/ acordo de paz depois de 
receberem uma 

autorizaçâo do Vaticano", 
de acordo corn as "leis 

canônicas sobre questôes 
extraordinârias", référé uma 
declaraçâo de intençâo anexa ao 
acordo. D. Carlos Ximenes Belo e 
D. Basilio do Nascimento afirmam 
igualmente na sua declaraçâo de 
intençâo que "necessitam de mais 
tempo" para estudar o acordo, cuja 
assinatura consideram ser um 
"acontecimento histôrico". O 
acordo foi assinado na residência 
de D. Ximenes Belo, em Lecidere, 
Dili, mas poucas horas depois 
cinco jovens foram mortos em 
Bazar Tete, Liquiçâ, alegadamente 
por membros da milicia Besi 
Merah Putih (BMP), segundo 
denunciou fonte do Conselho 
Nacional da Resistência 
Timorense (CNRT) na capital 
timorense. 
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CANADA? 

« 
r 

Manuela.. 
quantos ovos é que tu usas? 
£ a que temperatura é que 
vai ao forno? Entâo é por 
isso que o meu 
bolo mais parece 
uma omoleta!^^ 

1 

AN 

n 
Uite 

Oferta do programa de poupança Bell FirstRate’^'^ : Nâo tenha pressa. 
Para se conseguir bons resultados é preciso tempo. 

Serviços de alla qualidade a preços baixos e fixos para Portugal, 24 horas por dia, corn 

a Bell. Sem despesas mensais minimas. Sem ter de llgar numéros adicionais. Todas as 

chamadas directas para Portugal custam apenas 70c por minuto. De dia 

ou de noite. Va la, telefone - e fale o tempo que quiser, sempre que quiser. 

Bell - Serviço da mais alla qualidade a preços mais baixos. 

J,» «ao se 
sf'^0 

%' 

d" 
03 
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Po§fai$ do 
Norlc 

O Café Luso 
E no café Luso que se bebe a 
melhor cerveja à pressâo do 
mundo. E uma afirmaçâo 
peremptôria, mas como se trata da 
mais pura verdade, deixa de ser 
peremptôria para passar a ser uma 
constataçâo totalmente veridica. 
Sem querer fazer a 
apologia do alcool, 
confesso que os principes 
(imperiais no sul) me 
deixam embeiçados, 
e eu que nem sou 
um grande 
"bebedor"... Jâ 
varias vezes me 
perguntei porque razâo 
a cerveja no Luso me / 
sabe tâo bem, e ^ 
chegei a muitas 
conclusôes, das quais se 
destacam très, (nâo fiquem 
escandalizados), a primeira sera o 
facto de nâo se lavarem os copos, 
pratos e afins, permitindo que o 
sabor assente e passe de geraçâo 
em geraçâo. Em segundo lugar, a 
decoraçâo estilo neo-interrogativa 
deixa qualquer um que la entre 

pela primeira vez a interrogar-se a 
razâo de tâo mau gosto, 
produzindo no cliente uma 
"sensaçâo" que ninguém jamais 
conseguirâ explicar. For fim, a 
afluência de géneros humanos 
neste espaço multicultural vem 

condensar tudo aquilo que jâ 
foi dito, pois 
acredite que no 

Luso jâ vi de tudo! 
Nâo se pense que 

corn isto estou a fazer 
uma critica destrutiva, 

muito pelo contrario, se 
o Luso nâo fosse como é, 

o mais provâvel era de 
J nunca lâ ir. Tudo o que 

ele représenta faz parte 
de uma cultura muito 

"tripeira". O Luso serve 
ainda de catapulta para 

uma noite que ira culminar na 
ribeira, mas delà falarei noutra 
altura. 
Para situar o leitor e finalizando 
saiba que o Luso fica na praça 
Carlos Alberto, aquela que fica no 
fim da rua de Cedofeita. 

Pacheco Pereira desafia Soares 
para um debate a dois 

Pacheco Pereira desafiou terça feira 
Mario Soares para um debate politico 
a dois, visando esclarecer as 
diferenças entre as candidaturas 
europeias do PS e PSD. Falando à 
Agencia Lusa, o cabeça de lista do 
PSD às eleiçôes europeias referiu que 
é preciso que se faça o contraditôrio 
"pois isso em democracia é 
indispensâvel e parece que o PS 
pretende evitar o debate que tanto 
clamava no passado". "O doutor 
Mario Soares deve abandonar a 
posiçâo majestâtica onde o PS o 
colocou e debater democraticamente 
as questôes que diz defender", referiu 
Pacheco Pereira. O cabeça de lista do 
PSD às europeias considéra "que é 

mais ütil, nesta fase, um debate a 
dois", apesar de nâo ser contrario a 
outro tipo de debates. "Espero que o 
PS aceite este repto pois, quando na 
oposiçào, os socialistas sempre 
reivindicaram a discussâo, a dois, 
corn o PSD e eu retomo essa 
pretensâo como principal opositor do 
doutor Mario Soares", salientou 
Pacheco Pereira. O "numéro um" da 
lista do PSD sugeriu que o frente-a- 
frente que se faça, se possivel, na 
prôxima semana. "E preciso fazer 
interessar os portugueses sobre a 
Europa e os sens problemas e nada 
melhor que um debate a abrir a 
campanha", disse o cabeça de lista 
social-democrata. 

ECO ÀÇOR 
^ TnAVFI « TRAVEL SERVICE INC. 

ify 
O»'; 

421 College Str, ToroHto, 
  

Tel: 603-0842! 
W 

0 
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—ESPIRITO SANTO LEMBRADO— 
COM SOFAS E CARNE EM TORONTO 

Decorreu na Casa dos 
Açores, a tradicional 
festa em honra do Divino 
Espirito Santo, padroeiro 
da colectividade. 
Présentés, cerca de 60 pessoas 
que teimam era nâo deixar 
esquecer esta manifestaçâo 
profana. 
Manuel Cabrai, disse para o 
nosso jornal, “que estas festas 
nunca esquecem aos açorianos jâ 
que nos fazera sempre recordar 
ternpos passados na nossa terra 
natal. C^uando se chega a este 
tempo toda a gente se recorda da 
alegria que um dia disfrutâmos 
nas nossa ilhas. É algo que nunca 
esquecerâ. Por vezes, até penso 
que estou na minha terra quando 
venho a estas festas. E uma 
grande alegria estar junto com 
esta gente lembrando algo que 
tem muito a ver corn a cultura 
religiosa dd nosso povo”. 
José Amaral, por seu lado, disse- 
nos que a “realizaçâo desta festa é 
algo de muito positivo na medida 
em que contribui para a uniâo 
dos açorianos. Trata-se de algo 

muito importante para a familia 
açoriana. Penso que as festas no 
Canada, estào mais activas 
comparativamente ao tempo que 
eu vivi nos Açores, ou seja, hâ 
mais de 40 anos. Nâo quero dizer 
que as festas de Rabo de Peixe 
nâo sejam boas. Algumas da 
Terceira também mas, aqui, 
penso serem mais vividas”. 
Feliciano de Melo também disse 
présenté. Aproveitou para nos 
dizer que “o Espirito Santo, 
sendo O padroeiro da Casa dos 
Açores é, ao fim e ao cabo, o 
padroeiro dos açorianos. Trata-se 
de uma maneira de prestar 
homenagem a algo que esta na 
base de tudo quanto nos 
acontece. Recordo-me que 
quando existera treraores de terra 
e vulcôes toda a gente apela ao 
Espirito Santo. E, sera sombra de 
dûvidas, de muita importâneia 
para nos”. 
Uma festa onde nâo faltou o 
toque mâgico das cozinheiras que 
emprestaram o seu melhor para 
que as sopas fossem gabadas 
noite fora. 

Luis Fernandes 

Feliciano de Melo 

Manuel Cabrai 

Dois aspectos bonitos da 

exposiçào de flores na sede-social 

do Canadian Madeira Club, por 

ocasiâo da Festa da Flor. 

Decorreu no Canadian Madeira Club a 
tradicional Festa da Flor. 
Os madeirenses sâo conhecidos mundialmente 
pelas flores que exportam. Sâo de boa 
qualidade dado o clima ameno e temperado 
maritimo da regiâo. 
A festa decorreu em ambiente de franca 
amizade, tendo a flor como mote e onde nâo 
faltou a presença das crianças - as flores vivas 
deste jardim humano - para darem ainda mais 
um ambiente de juvialidade à noite. 
De salientar, como nota extremamente positiva, 
a actuaçâo do rancho folclôrico infantil da 

colectividade que abriu a sua actuaçâo com o 
tradicional bailinho da Madeira. 
Uma festa onde, nâo faltou a saborosa 
espetada e o vinho da Madeira tâo apreciado 
entre nos. 
Em diâlogo com Salomé Gonçalves este, deu- 
nos a conhecer uma série de inovaçôes no 
parque de Verâo e, das quais, oportunamente 
daremos conta. 
Uma vez mais parabéns ao Canadian Madeira 
Club. 

Luis Fernandes 
Enquanto os mais velhos dào a voz, os 

mais pequenos acertam opasso. O 

bailinho e as flores sempre de mâos 

dadas corn os Madeirenses. 

FESTA DA FLOR COM 
ANIMAÇÂO INFANTIL 
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Pionciros madeircnscs, 
cm convivio 

As reliquias dos pioneiros Madeirenses, para faxerem parte do Museu da Memoria, em Halifax. 

NO salâo de festas do Canadian 
Madeira Club-Madeira House 
Community Centre, houve 

um convivio muito intéressante entre 
pioneiros madeirenses, familiares e 
amigos. O "Museu das Memorias", 
em Halifax, foi o pretexto para o 
encontro e para o desfiar de 
recordaçôes de muitas coisas -boas e 
mas- dos velhos tempos. 
Entre netos e bisnetos, familiares e 
amigos, estiveram présentes (peço 
desde jâ perdâo se falho alguém) os 
pioneiros da Regiâo Autônoma da 
Madeira, Odete Teixeira, em 
representaçâo de seu cunhado Alvaro 
Reis, que vive em Kitimat; Antonio 
Nunes; Agostinho Silva e esposa 
Duke; Arnaldo Figueira e esposa 
Lidia; Carlos Rodrigues e esposa; 
Firmino Gouveia e esposa Felizmina 
(na exposiçào deixou um "Grilinho", 
instrumento popular da Madeira); 
Eduardo Mendonça e esposa; 
Joaquim Pereira; Joaquim Gouveia; 

Celeste de Freitas em nome do seu 
marido Jordâo de Freitas; José 
Nôbrega e esposa; Joâo Gonçalves e 
esposa Bêla; Manuel da Silva ( e o seu 
célébré pâo em exposiçào, oferecido 
por sua mâe à partida -felizmente, nâo 
o pâo que o "Diabo amaçou"); Isabel 
Gomes em representaçâo do marido 
Manuel Gomes; Filoména Gomes em 
representaçâo do marido Manuel 
Gomes; José Nunes e esposa 
Conceiçâo; Sabino Gonçalves e 
esposa Lidia; Rui Ribeiro (que expos 
um "rico par de botas"...) e esposa; 
José Camarata e esposa Luiza; 
Manuel Camacho e esposa Angela e, 
José de Sousa e esposa Conceiçâo, e 
ainda, José Jùlio Ferreira. 
Este encontro foi organizado pela 
sôcia Bernardete Gouveia e pelo 
présidente da Assembleia Gérai do 
CMC, José Duarte da Silva, que 
fizeram os discursos de apresentaçâo 
e de objectives do encontro. Esta em 
"andamento" a realizaçâo de uma 

excursâo de PIONEIROS e familiares 
a Halifax, de comboio, de modo a 
poderem participar na grande festa 
de homenagem aos PIONEIROS, dia 
1 de Junho de 1999, Dia do Canada e 
da Regiâo Autônoma da Madeira. 
Foi muito intéressante apreciar as 
reliquias expostas pelos pioneiros 
madeirenses, desde passaportes a 
peças de uso pessoal, passando por 
botas, pâo, instrumentes musicais. 

etc... 
O almoço decorreu corn o brilho que 
a ocasiâo justificou. 
Parabéns a todos. 
Como nota final e comovente, a 
Bernardete Gouveia foi premiada, de 
surpresa, corn um belo ramo de 
flores, oferta das viüvas dos pioneiros 
madeirenses. Geste nobre de gente 
nobre! 

JMC 

Em ambiente de muita alegria os pioneiros madeirenses -homens e mulheres- reuniram-se na sede-social 

do Canadian Madeira Club, num saboroso almoço de confraternixaçâo e entrega de reliquias dos bons-velhos-tempos! 

Droga continua ilegal mas nâo dâ prisâo 
O Conselho de Ministros aprovou 
quinta-feira uma resoluçâo sobre a 

I Estratégia Nacional de Luta I Contra a Droga, que preconiza a 
descriminalizaçâo do consumo 
mas mantém a sua ilegalidade. 

No que diz respeito ao consumo, a estratégia aprovada, 
proposta pelo ministro José Socrates, defende a 
substituiçâo da pena de prisâo por coimas ou pelo 
tratamento. Relativamente aos toxicodependentes, a 
resoluçâo prevê que deixem de ser vistos como 

I criminosos e passem a ser encarados como doentes 
I que precisam de tratamento. A resoluçâo preconiza 
I ainda o fim do Projecto Vida e a sua substituiçâo - no 
I que se référé à prevençâo primâria - pelo novo Instituto 
I de Prevençâo da Droga e da Toxicodependencia 

(IPDT), que serâ dotado de delegaçôes regionais. Corn 
a alteraçâo legislativa preconizada pela estratégia o 
Conselho de Ministros aprovou uma resoluçâo sobre a 
Estratégia Nacional de Luta Contra a Droga, que 
preconiza a descriminalizaçâo do consumo mas 
mantém a sua ilegalidade. No que diz respeito ao 
consumo, a estratégia aprovada, proposta pelo 
ministro José Socrates, defende a substituiçâo da pena 
de prisâo por coimas ou pelo tratamento. 
Relativamente aos toxicodependentes, a resoluçâo 
prevê que deixem de ser vistos como criminosos e 
passem a ser encarados como doentes que precisam de 
tratamento. A resoluçâo preconiza ainda o fim do 
Projecto Vida e a sua substituiçâo - no que se référé à 
prevençâo primâria - pelo novo Instituto de Prevençâo 
da Droga e da Toxicodependencia (IPDT), que serâ 
dotado de delegaçôes regionais. Corn a alteraçâo 
legislativa preconizada pela estratégia aprovada pelo 
Conselho de Ministros, e que serâ objecte de uma 

proposta de lei a apresentar à Assembleia da | 
Republica, Portugal adopta, segundo uma fonte do | 
governo, "um quadro legal que é dos mais avançados | 
existentes no Mundo, semelhante ao que jâ vigora em | 
Espanha e em Itâlia". | 
No que se référé ao combate do trâfico e ao i 
branqueamento de capitais, o documente aponta para | 
o desenvolvimento do principio 'conheça o seu cliente', | 
responsabilizando os agentes econômicos pela | 
obtençâo de informaçôes relativas aos sens clientes e i 
pela participaçâo às autoridades das operaçôes i 
financeiras suspeitas". I 

Aprovada pelo Conselho de Ministros, e que serâ 1 
objecte de uma proposta de lei a apresentar à | 
Assembleia da Republica, Portugal adopta, segundo | 
uma fonte do governo, "um quadro legal que é dos I 
mais avançados existentes no Mundo, semelhante ao 1 
que jâ vigora em Espanha e em Itâlia". I 
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PORQUE O IMPREVISTO 
NÂO TEM HORA MARCADA! 

Por: 
Daniel 
Fernandes 

SEGURO DE INVALIDEZ 
PROTIA A SUA MAIOR RIQUEZA... 

Quai é a sua maior riqueza ? O seu carro? A sua casa? 
Ou O seu potencial de ganhar dinheiro? 

Você, como todos nos, gastamos algumas centenas de dôlares por ano 
a segurar as nossas casas e veiculos. Nâo faria mais sentido se 
protegessemos o nosso potencial de ganhar dinheiro? 
Veja porquê: 
Idade présenté: 35 Anos 
Salârio présente: $48,000 
Aumento annal: 5% 
Anos até aos 65: 30 
Salârio acumulado: $3,189,065 Millions 
A realidade é que por vezes uma invalidez aparece de repente sem 
avisar e geralmente nâo estamos prevenidos para enfrentar a nova 
situaçâo financeira  

Hipôteses de invalidez... 
Por 3 meses ou mais antes dos 65 anos. 

Idades 
58% 
30 
35 
40 
45 
50 

23% 

Percentagens 

54% 
50% 
48% 
40% 
30% 

Quando calcular a sua necessidade para um seguro de invalidez faça 
as seguintes questôes: 
De quanto dinheiro irei precisar para sobreviver o dia a dia? 
De onde vira esse dinheiro? 
Porque deveria considérât o seu seguro pessoal de invalidez? 
A Worker’s Compensation cobra sô em casos de acidentes de trabalho. 
O desemprego pagarâ somente 15 semanas. 
O Canada Pension Plan: Estarâ confortâvel corn os beneficios que o 
governo lhe darâ, podendo esses, mudar a qualquer altura? 
Seguro do trabalho pode ajudar, mas os beneficios serâo limitados de 
acordo corn a condiçâo da invalidez e da quantia a ser paga. 
Um piano de protecçâo pessoal individualmente planeado, lhe darâ a 
quantia de que nécessita e os pagamentos, esses serâo garantidos... 
Nâo arrisque o seu futuro. Tome a decisâo acertada... 

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

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

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

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

DANIEL FERNANDES 

^ iiiiTiMrr _Lniff8ffltiitf’_ii!igagTi daîffriiitiHifi irraT ,rmr iirMui 

Aspecto do tradiâonal cortqo da Festa 

da Flot, que percorreu o Funchal 

Os estudantes da Universidade de Coimbra 

ofereceram flores aos transeuntes dos ruas de 

Coimbra, como forma de assinalar a 

passagem dos 30 anos da Crise Académica de 

1969. 

O Primeiro-Ministro, Antonio Guterres, 
discursa durante um almoço comemorativo 
dos 26 anos do seu partido, e dos 25 do 25 

de Abril, realizado no Parque de 
Exposiçôes, em Braga. 

O Présidente da Câmara, Joào Soares, canta a 

Grândola Vila Morena, acompanhado de Vitor 

Aloes e Manuel Alegre, durante a inauguraçào 

do novo monumento em homenagem ao 25 de 

Abril, na Praça de Espanha. 

O Primeiro-Ministro da Guiné Bissau, 

conversa corn algumas crianças refugiadas em 

Portugal durante a sua visita de dois dias ao 

pais. É a primeira visita que Francisco Fadu 

fax a um outra pais apôs seis meses de guerra 

civil na Guiné Bissau. 

Manelito Carrascalao (direita) e 

Marito Caeiro (centra), foram mortos 

em Dili no passado dia 17 de Abril 

pelas milicias prô-Indonésia. 

A Associaçâo de Produtores e Assadores do 

Leitâo da Bairrada, esta a criar os porcos de 

raça bisara, numa quinta ao ar livre, para 

melhorar a qualidade do leitâo assado da 

Bairrada. 

Présidente Brasileiro, Fernando Henrique 

Cardoso (direita) juntamente corn Antonio 

Guterres (esquerda) observam a colecçào de 

documentas antigos relacionados corn a 

descoberta do Brasil na Torre do Tomba. 
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INVESTIMENTOS DO GOVERNO REGIONAL 
O Présidente do Governo Regional dos Açores, 
Carlos César, destacou que 85 por cento dos 
investimentos efectuados em todas as escolas do 
primeiro ciclo da Regiâo foram financiados pelo 
executivo açoriano. 

Carlos César, que intervinha na cerimônia de 
lançamento da primeira pedra da Escola 2, 3 do 
Ensinp Bâsico de Fumas, na ilha de S. Miguel, 
sublinhou que neste âmbito o seu Coverno tem 
vindo a executar um programa de cooperaçâo 
financeira com as autarquias insulates visando a 
recuperaçâo, a ampliaçào e a construçào de novas 
escolas do primeiro ciclo, tendo dispendido 511 mil 
contos, em 1997, e 525 mil, em 1998. 
Como comparaçâo - referiu - que em 1996, ano em 
que mais se gastou na ultima década em recuperaçâo 
de escolas do primeiro ciclo, foram investidos apenas 
62.000 contos. 
E agora intéressante ver como autarcas, que ao longo 
de anos deixaram degradar o parque escolar, nem 
cumprindo aquilo a que legalmente estâo obrigados, 
agora se apressam a inaugurar as obras de 
recuperaçâo e a anunciar investimentos como se de 
sua exclusiva responsabilidade fossem, esquecendo 
ostensivamente que em todos os casos, pelo menos 
85 por cento da verba investida é contribuiçâo do 
Coverno Regional - acrescentou Carlos César. 

ENCERRAMENTO DO CONGRESSO INTERNACIONAL 
O Présidente do Coverno Regional, Carlos 
César, defendeu, em Ponta Delgada, a 
necessidade de colocar à disposiçâo da 
populaçâo açoriana uma “Histôria Ceral dos 
Açores”. 
Carlos César defendeu esta ideia numa 
intervençâo proferida na sessâo de 
encerramento do Congresso Internacional 
Comemorativo do Regresso de Vasco da Cama 
a Portugal, subordinado ao tema “Portos, 
Escalas e Ilhéus no Relacionamento entre o 
Ocidente e o Oriente”, que se realizou em 
Angra do Heroismo e Ponta Delgada. 
Em seu entender, essa “Histôria Ceral dos 
Açores” permitiria aOs jovens e ao povo das 
ilhas em gérai, conhecer melhor uma histôria 
de que se orgulham, mas a quem nem sempre 
têm o melhor acesso. 
Permitiria igualmente, segundo o chefe do 
executivo regional, conhecer e avaliar a grande 
histôria humana que nestas nove ilhas 
açorianas se fez e que por aqui passou. 

Afirmou, por outro lado, que a realizaçâo deste 
congresso internacional na Regiâo é 
significativa, na medida em que nunca se 
poderâ abordar a questâo das grandes viagens 
de descobrimento dos séculos XV e XVI sem 
que se reconheça o papel fundamental entâo 
representado pelos Açores naquela que foi a 
primeira grande empresa da humanidade a 
nivel planetârio, nâo sô por serem estas ilhas, 
elas prôprias, um resultado histôrico das 
Descobertas, como sobretudo pelo papel de 
porto de escala obrigatôria que durante séculos 
desempenharam entre o Velho Mundo 
Europeu, por um lado, e a Africa, o Oriente e o 
Novo Mundo, por outro. 
Mas também é significativa porque coincide 
com aquele que é cada vez mais um dos nossos 
empenhos ; restituir aos Açores o seu papel 
histôrico de porto de escala, mas também de 
ponto de confluência dos movimentos culturais 
que vâo transformando o mundo - disse ainda 
Carlos César. 

Lajes do Pico insatîsfeîta coin 
apoios do Governo Regional 

o présidente da Câmara 
Municipal das Lajes do Pico 

^ manifestou esta semana o 
seu ‘veemente proteste’, 
considerando que o 
Governo Regional teve um 
‘tratamento diferenciado’ 
para corn os concelhos 
danificados pelo sismo de 09 
de Julho de 1998. 

Num comunicado distribuido a 
Comunicaçâo Social, Claudio Lopes 
(PSD) afirmou nâo compreender 
como é que o municipio a que preside 
terâ apenas acesso a um apoio de 43 
mil contos, quando a inventariaçâo 
dos estragos provocados em bens e 
equipamentos municipals apontava 
para um valor muito superior (338 

mil contos). No seu entender, o 
executivo socialista ‘levou muito 
tempo a decidir (10 meses) e decidiu 
muito mal’, apesar de, ao longo deste 
tempo, ter efectuado diligências no 
sentido de obter informaçôes a este 
respeito, através de oficios que 
"nunca tiveram resposta’. Segundo 
Claudio Lopes, a confirmarem-se os 
valores em causa, a Câmara 
Municipal das Lajes do Pico ‘farâ, de 
uma forma bem mais categôrica, eco 
do seu descontentamento’. A 
insatisfaçâo deste autarca surgiu na 
sequência do anüncio, no passado 
domingo, do secretârio regional- 
adjunto da Presidência, Francisco 
Coelho, sobre os montantes que o 
executivo açoriano vai apoiar na 
sequência dos estragos provocados 
pelo terramoto. 

Mînistro da Justiça garante nova 
cadeia na Terceira em 2001 

o ministro da Justiça, Vera Jardim, queixas sobre a quantidade 
garantiu esta semana a construçào reduzida de alimentaçâo, falta de 
na Terra Châ do novo higiéne e a precariedade do edificio, 
estabelecimento prisional da ilha corn problemas de infiltraçôes 
Terceira, apesar dos protestas de quando chove. Vera Jardim ouviu as 
alguns moradores desta freguesia reivindicaçôes dos reclusos 
dos arredores de Angra do enquanto tomava um café em sua 
Heroismo. Segundo Vera Jardim, as companhia no diminuto bar do 
novas instalaçôes prisionais vâo estabelecimento prisional, tendo 
estar concluidas em 2001, sublinhado depois do encontre que 
aguardando-se apenas, para o "existe urgência em construir uma 
arranque das obras, a assinatura da nova cadeia, dada a falta de 
escritura corn a diocese açoriana, condiçôes da actual". O ministro 
corn quem existe um acordo para a que visitou também as 
aquisiçâo, por cerca de 250 mil conservatôrias, notariado e o 
contos, do edificio da antiga Casa tribunal Judicial de Angra do 
do Caiato. O ministro da Justiça Heroismo revelou que a 
visitou o edificio da actual cadeia de desocupaçâo do anexo onde se 
Angra do Heroismo, onde foi encontra instalada a cadeia vai 
confrontado peios reclusos corn permitir a expansâo dos serviços, 
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em Toronto 
Na altura em que fechâvamos o nosso jornal, teve 
lugar na Shaw St., a norte da Dupont, em 
Toronto, a cerimônia de descerramento das 

plaças toponimicas MINHO 
Boulevard e AÇORES Avenue, corn 
a presença de entidades poHticas de 
Portugal e do Canadâ, membros de 
Clubes e Sindicatos, Rancho 
Folclôrico da Associaçâo Cultural do 
Minho e vârios convidados. 
O descerramento foi presidido pelo 
Secretârio de Estado da Presidência 
do Conselho de Ministres, Dr. 
Vitalino Canas, que foi 
acompanhado na cerimônia pelo 
Cônsul-Geral de Portugal, Dr. Joâo Perestrello, 
pelos assessores da Secretaria de Estado das 
Comunidades Portuguesas, Dr. Victor Caio 
Roque e Eduardo Saraiva, o Chefe dos Serviços 
Sociais do Consulado-Geral, Gonçalo Martins, 
os Vereadores Mario Silva (Bairro 20), Bety 
Disero e Dennis Fotinos (Bairro 21), o Juiz de 
Cidadania Lamartine Silva, os présidentes dâ 

Associaçâo do Minho e da Casa dos Açores, Joâo 
Dias e José Ferreira, respectivamente, entre 
outros. 
Cerimônia simples e bonita que veio pôr em 
destaque a grande comunidade portuguesa de 
Toronto. 
Na prôxima ediçâo de O Milénio daremos mais 
detalhes do acontecimento. 

Continuaçào da pagina 1 

"Os militares de Abril cumpriram a 
sua mîssâo: Devolver o pais ao Povo!" 
houve uma maior consciência 
colectiva -entre os militares 
portugueses- sobre a guerra en 
Angola. Os oficiais portugueses 
sabiam que a guerra sô terminaria 
através do diâlogo politico e nunca 
corn as armas. 
Cerca de 600 militares portugueses, 
na sua maioria Capitâes, resolveram 
programar a Revoluçâo... Desses 600 
militares, sô serâo conhecidos uma 
dùzia deles, por uma razâo muito 
simples: Nôs, os militares, fizemos a 
revoluçâo histôrica apenas corn uma 
intençâo. Devolver o pais ao povo! 

Estas palavras foram ditas pelo 
Coronel Santa Clara Gomes, na sede- 
social do Clube Portugês de 
Mississauga, onde teve um agradâvel 
encontro corn a juventude luso- 
canadiana. Um diâlogo simples e 
aberto, um desfiar de recordaçôes 
aqui e ali corn alguma emoçâo e, 
outras vezes, corn graça ou ironia. De 
salientar, logo no inicio, as palavras 
de Santa Clara Gomes, sobre os 
jovens do clube: 
-E curios o e gratificante ver e ouvir 
um grupo de jovens, jâ aqui nascidos, 
aprumados e a cantar os hinos 
nacionais de Portugal e do Canadâ. E 
que eu quando dava recruta, tinha 
sempre uma dificuldade enorme em 
pôr os mancebos a cantar o Hino de 
Portugal. Nem sabiam a letra e 
tinham dificuldades medonhas na 
aprendizagem... Aqui, corn toda a 
facilidade e seriedade, ouvem-se os 
hinos, quer em grupo quer a solo... 
Uma beleza que me apraz registar. 
Corn serenidade e facilidade de 
expressâo, Santa Clara Gomes, deu a 
sua versào do 25 de Abril, e do 

evoluir da situaçâo até aos nossos 
dias. Confrontado corn varias 
perguntas, a todos satisfez, 
respondendo corn os conhecimentos 
que a experiência lhe deu. 
-Somos um povo de brandos 
costumes. O Movimento das Forças 
Armadas tinha dois caminhos a 
seguir: ou liderar o pais impondo as 
regras de uma revoluçâo ou, como 
acabou por fazer, deixar os 
acontecimentos seguirem as vias 
naturals de um pais democrâtico e 
livre, corn um Governo Civil e os 
militares no Quartel. Por outro lado, 
corn o exilio dos responsâveis 
politicos do pais, Marcelo Caetano, 
Américo Tomâs e tantos outros, 
automaticamente os "pides" e outras 
individualidades do regime, 
deixaram de ter a culpa que tinham 
anteriormente. Se falta o Chefe como 
castigar rigorosamente os 
subalternos? 
Claro, nem todos estâo de acordo 
corn este critério, mas foi este o 
escolhido pelo MFA... 
Também, temos que aceitar que nem 
tudo foi um "mar de cravos", houve 
acidentes de percurso como em tudo 
na vida. 
A revoluçâo, entre nôs militares, teve 
a graça dos très "Dès" por esta 
ordem... D, de Democracia, o D, de 
Descolonizaçâo e o D, de 
Desenvolvimento. Nôs éramos o 
ûnico pais do mundo, na altura, a 
usar 40% do Orçamento de Estado 
para a guerra. Isto tinha de acabar e 
foi o 25 de Abril que o conseguiu! 
Quanto à revoluçâo dos cravos, sem 
sangue, corn as excepçôes conhecidas, 
deve-se mais a coincidências felizes do 
que., à, premeditaçâQ». Se,. quando.. o 

O enviado especial da RTPi, entrevistando o Coronel Santa Clara Gomes, 

no Clube Português de Mississauga. 

Capitâo Salgueiro Maia, ocupa o 
Terreiro do Paço, o Alferes de serviço 
obdece às ordens do Brigadeiro para 
fazer fogo sobre os soldados da 
rebeliâo, nâo sei como séria... Bom, 
mantivemos os tâo tradicionais 
"brandos costumes" que, neste caso e 
à distancia, admito que foi ôptimo 
para todos. 
As razôes pelas quais os militares de 
Abril têm sofrido situaçôes de 
injustiça e, até, de desprezo absolute, 
deve-se ao velho hâbito de julgar sem 
conhecimento de causa, apenas por 
simpatia ou antipatia e, claro, 
inenosprezar o valor de quem o tem... 
E uma pécha velha-e-relha, que nem 
vale a pena falar. 

Os jovens présentes quiseram saber 
muitas coisas, entre elas, se a 
democracia e liberdade têm, como no 
passade, de serem defendidas. 
-Claro, é precise defender a 
democracia. A democracia é como o 
-curpa.. dei, .uroa,.4?gA5a4,..vBmk9.r.4* 

saudâvel, é preciso dar-lhe exercicio, 
para que nâo adoeça e, até, melhore a 
sua condiçâo... 
Por isso, embora vivam em 
democracia nâo deixem de estar 
alerta pois, é tâo fâcil perdê-la, como 
dificil é recuperâ-la! 
Ainda bem que voces, jovens, nâo 
sentam a necessidade de defender a 
democracia. E sinal de que nôs 
cumprimos a nossa missâo. A nossa 
missâo histôrica. Mas tomem as 
cautelas dévidas... 

Depuis, a noite prosseguiu, num 
convivio sâo entre os jovens e menos 
jovens, no Clube Português de 
Mississauga, onde lhes foi 
apresentado um opipero conjunto de 
comes-e-bebes-à-portuguesa, . pela 
gente responsâvel da colectividade. 
Os argumentes mais valides para os 
"brandos-costumes"... Falou-se do 25 
de Abril. Ontem, como hoje e 
amanhâ. 25 de Abril, sempre! 
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Os jovens alunos de português do 
Clube Português de Mississauga 
abriram o encontro entre o "Capitao 
de Abril", Coronel Santa Clara 
Gomes e a juventude luso-canadiana, 
entoando o Hino Nacional de 
Portugal, com todo o aprumo, 
respeito e saber. Depois, cantou o 
Hino Nacional do Canada, a jovem e 
bonita Lara Favas, que com 
sobriedade e voz segura, cumpriu a 
sua missao e deu-nos a sensaçâo de 
que pode dar a sua voz muitas mais 

vezes e em outros tipos de cantigas. A 
nossa juventude cada vez nos 
supreende mais, no bom sentido, 
felizmente. Parabéns aos mais 
pequenos do Clube Português de 
Mississauga e à Lara Favas, pelas 
certezas que nos ofereceram e pela 
confiança que nos deram de que, hoje 
e sempre, a lingua de Camôes nào 
sera esquecida e que o 25 de Abril é 
uma data jâ guardada na mente e no 
coraçâo. 
Obrigado. 

taiM ic iw Iwiffl 
Jâ é conhecida a constituiçâo do jüri do Festival de Cinema 
de Cannes (12 a 23 de Maio), presidido pelo realizador David 
Cronenberg. Dele farâo parte os actores americanos Jeff 
Goldblum e Holly Hunter, a actriz francesa Dominique 
Blanc, a escritora Yasmina Reza (autora de Arte), a cantora 
de opera Barbara Hendricks e os realizadores George Miller 
(Australia, e autor dos Mad Max e de Babe), Doris Dorrie 
(Alemanha), Andre Téchiné (França) e Maurizio Nichetti 
(Itâlia). 

Na secçâo competitiva de curtas-metragens, o jüri sera 
presidido pelo cineasta dinamarquês Thomas Winterberg 
(autor de A Festa, em exibiçâo em Portugal), pelos seus 
colegas Cedric Klapisch (França) e Walter Salles, Jr. (Brasil, 
realizador de Central do Brasil) e pelas actrizes Virginie 
Ledoyen (que esta a filmar The Beach, com Leonardo 
DiCaprio) e Greta Scacchi. 
Em termos de filmes, a revista Variety indica numa das suas 
ùltimas ediçôes diârias que As Bodas de Deus, o novo César 

Monteiro, produzido por Paulo Branco, foi "convidado" para 
integrar a secçâo Un Certain Regard, juntamente corn o mais 
recente David Mamet, The Winslow Boy, e Away with Words, 
do australiano Christopher Doyle, habitual director de 
fotografia de Wong Kar-Wai, e entre varios outros. 
Na Selecçâo Oficial, Entrapment, de Jon Amiel, com Sean 
Connery e Catherine Zetajones sera visto ou na abertura, ou 
em projecçào especial, sempre fora de competiçâo. 
Praticamente garantidos em competiçâo estâo jâ O Barbeiro 
da Sibéria, de Nikita Mikhlakov, corn Richard Harris e Julia 
Ormond, Ninguém Escreve ao Coronel, de Arturo Ripstein, 
corn base no livro de Gabriel Garcia Mârquez, e os novos 
filmes do egipcio Youssef Chahine e do japonês Takeshi 
Kitano (Kikujiru). 

Outros possiveis candidatos à Palma de Ouro 99 sâo Pedro 
Almodovar, Tim Robbins (The Cardle Will Rock, sobre 
Orson Welles), Jim Jarmusch, David Lynch, Leos Carax e 
Aleksandr Sokurov. E talvez A Carta, de Manoel de Oliveira. 
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O escritor português José Saramago 
defendeu terça-feira no Rio de Janeiro 
que Portugal e o Brasil devem 
intensificar o intercâmbio cultural, 
aproveitando a aproximaçâo 
résultante da atribuiçâo do Nobel da 
Literatura a um escritor de lingua 
portuguesa. O escritor falava durante 
uma conferência realizada na nona 
Bienal Internacional do Livro do Rio 
de Janeiro perante mais de 
quinhentos visitantes e 
individualidades dos dois paises que 
fizeram questâo de o ouvir, enchendo 
completamente o auditôrio Eça de 
Queiroz. "Estamos num momento 
critico de crescimento e, ou ficamos 
inâbeis, ou realmente crescemos para um 
entendimento mais maduro, trocando ideias, 
opiniôes, visôes das coisas", declarou. José 
Saramago defendeu, durante a conferência, que os 
dois povos "nâo se devem ficar pelas anedotas e 
pelas noticias sensacionalistas", mas devem "voltar 
a conhecer-se realmente" num trabalho que envolve 

os media, "a tribo da sensibilidade" (a 
expressâo criada pelo autor que 
désigna escritores, artistas e todos os 
criadores) e as autoridades culturais 
de ambos os paises. Sô desta forma, 
segundo o vencedor do Prémio Nobel 
de Literatura de 1998, "as relaçôes 
luso-brasileiras terâo uma existência 
mais sôlida, mais visivel e mais 
sensivel" como acontecia até aos anos 
sessenta. "Depois dessa década deu-se 
uma ruptura, uma degradaçâo no 
intercâmbio, e agora, depois da 
satisfaçâo comum pelo prémio, 
pudemos partir apenas a um palmo 
adiante da estaca zero", comentou 
José Saramago. O vencedor do 

Prémio Nobel de Literatura inaugurou na terça- 
feira a Bienal do Livro do Rio de Janeiro com um 
discurso em que propos a criaçâo de um evento 
semelhante exclusivamente dedicado à literatura 
de lingua portuguesa, que viesse a decorrer de dois 
em dois anos em cidades portuguesas, brasileiras e 
de todos os outros paises lusôfonos. 

$tala,<rocaos 
EUA pelo Brastt 

A 
eternamente 
bêla e 
apaixonada 
Sonia Braga, 
finalmente, 
aceitou 
regressar ao 
Brasil. 
Porquê? 
Porque a 
Rede Globo conseguiu convencê-la 
a interpretar uma telenovela. Sonia 
Braga, deixou de gravar telenovelas 
m là vâo 20 anos... 
Esta actriz brasileira, de carreira 
internacional, aceitou gravar para a 
Rede Globo, 15 episôdios de uma 
nova telenovela. Na histôria, Sonia 
Braga, val interpretar o papel de 
uma dona de fazenda. Que rica 
dona... 

r 
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Séflia 

Susan 

As TENTAÇÔES, que em 19 e 20 de 
Junho, animarào o SUMMERFEST-99 
de CIRV-fm, no Markham Fair 
Grounds, na Mccowan Road, uma 
milha a norte da Major Mackenzie, 
apresentaram o seu ültimo album, 
com um espectaculo ao vivo, na 
discoteca "Kings and Queens", em 
Lisboa. 
As meninas TENTAÇÔES -Sonia, 
Duke, Nicole, Helga e Susana- 
puseram a cabeça-à-roda de todos os 
présentes, deslumbrando com o seu 
novo visual, ritmo e beleza. O novo 
album intitula-se " Nunca me perças", 
sendo o tema mais forte e jâ lançado 
em "single", "Hey DJ". 
Hey, rapaziada, nâo percam pitada das 
TENTAÇÔES. Deixem-se tentar, 
como o pai Adâo... 
Caso nâo se deixem tentar à primeira, 
dêem mais uma olhadela às fotografias 
ao lado e acima e, estamos certos, vao 
inspirar-se ao ponto de decorarem a 
imagem e as cantigas para, nos dias 19 
e 20 de Junho, cantarem e dançarem 
no magnifico palco do Markham Fair 
Grounds onde, as TENTAÇÔES e os 
varios artistas convidados por CIRV- 
fm, vao mostrar-vos as razôes pelas 
quais devem estar présentes! 
Ô convivio, a festa, o calor humano e 
da natureza, o festejar do “Dia do Pai”, 
a müsica, o folclore e as vozes de 
Portugal e do Brasil, sâo motivos mais 
do que suficientes para que a 
comunidade adira ao encontro e se 
deixe enlear pelo ambiente, amizade e 
alegria. 
Dias 19 e 20 de Junho, nâo faltem no 
Markham Fair Grounds, na Mccowan 
Road, uma milha a norte da Major 
Mac Kenzie, ali pelas redondezas do 
Canada’s Wonderland. 
Tudo gratis. 
Faça o piquenique do ano de 1999 na 
companhia de CIRV-fm, nos dias 19 e 
20 de Junho, dias em que 
comemoramos o “Dia do Pai”. 

Nunca me perças 
TRÂNSITO ? NOTfCIAS ? 

TEMPO ? DESPORTO ? 
/ ■ , INFORMAÇÂO PERMANENTE 

CiRV 
INTERNATIONAL’ 

.yfXURAL SUPER MIX 
TORONTO’S MULTIR* 

AGORA EM TODO 
O MUNDO ATRAVÉS 
DA INTERNET: 
WWW.CIRVFM.COM 

SERVINDO MAIS 
DOZE GRUPOS 

ÉTNICOS 
AO SUL DO 
ONTÂRIO 

"S' 

TEL: Adm (416) 537-1088 Est: (416) 588-2472 Fax:(416)537-2463 

FESTIVAL PORTUGUÊS RÂDI0 E TELEVISÂO. OnTV 

NDETTA 
TELECOMMUNICATIONS INC. 

55^ por minuto para Portugal. 

Continente, Açores e Madeira 1-877-209-7355 
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NA EUROPA DIZEM QUE A COMUNIDADE DE TORONTO TEM GRANDE DINAMISMO... 
que tem a ver com o pais que estamos 
a construir e em conjunto também 
corn os portugueses que estâo 
também espalhados pelo mundo 
inteiro. Nos estamos a atingir todas as 
metas que este governo se propos em 
1995 quando iniciâmos funçôes. No 
campo da politica de emigraçâo 
penso também que estamos a atingir 
todos os objectivos que estâo no nosso 
programa de governo. 
M- A escolha do Dr. Mario Soares 
para o parlamento europeu é apenas 
uma homenagem ao passado 
histôrico do ex-presidente da 
repùblica portuguesa ou foi uma 
necessidade do partido socialista em 
utilizar o seu numéro um? 
V.C.- Nâo, eu penso que nos corn a 
escolha do Dr. Mario Soares para 
cabeça de lista do partido revelâmos 
sobretudo uma grande ambiçâo e 
uma grande vontade de levar o nome 
de Portugal mais longe uma vez que o 
Dr. Soares mais do que cabeça de lista 
é também candidate a liderar o 
parlamento europeu nesta fase em 
que vai ter uma fase muito 
importante na construçâo europeia. 
Desejâmos revelar ambiçâo e neste 
caso utilizâmos uma figura 
importante da politica portuguesa 
que liderasse a nossa lista e que essa 
figura pudesse no future ser 
présidente do parlamento europeu. 
M- Como é que o Sr. Secretârio de 

Estado define a crise actual do 
partido social democrata? 
V.C.- Nâo sou PSD portante nâo 
tenho conhecimento profonde do 
partido mas penso que esta crise 
também estâ relacionada corn o bom 
trabalho que nos temos vindo a fazer 
no governo. No fundo temos vindo a 
cumprir o nosso programa que 
apresentâmos aos portugueses em 
Outubro de 1995. Temos feito isso de 
uma forma nâo sectâria e temos 
conseguido unir o nosso povo em 
torno da nossa actividade politica. 
Penso que o PSD, principal partido 
da oposiçâo, tem tido algumas 
dificuldades em encontrar a sua 
prôpria mensagem e o seu prôprio 
conjunto de medidas programâticas. 
No PSD estâo todos corn medo de 
perder pelo que os lideres vâo-se 
sucedendo e toda a gente parece estar 
bastante incomodada pelo facto de 
irem perder as eleiçôes europeias e 
legislativas. 
M- Gostariamos se lhe for possivel 
que estabelecesse uma relaçâo entre a 
recuperaçâo econômica do Professor 
Cavaco Silva e a actuaçâo deste 
governo PS. 
V.C.- Obviamente o Professor Cavaco 
Silva conseguiu durante o seu 
governo obter algum sucesso 
econômico. Assim aconteceu nos 
primeiros anos dos sens governos. O 
professor Cavaco Silva conseguiu 

AJUDE OS REFUGIADOS 
DE KOSOVO 

Obrigado pelo seu suporte. 

1-800-268-3955 

É a area de maior desastre 
humanitârio desde a Segunda 
Guerra Mundial. Mais de 830,000 
refugiados de Kosovo estâo 
desalojados. Eles chegam somente 
corn a roupa que têm no corpo e 
corn 0 pouco que conseguem 
carregar. Necessitamos da sua 
ajuda. World Vision précisa de 
alçar $3 milhôes o mais râpido 
possivel para poder providênciar 
embalagens de comida e outros 
produtos essênciais. 
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ainda nos dois primeiros governos 
aproveitar algo do saneamento 
econômico que tinha sido feito corn a 
ajuda do PS. Depois os governos PSD 
começaram a ter uma actuaçâo 
econômica que nâo foi boa. Os dois 
ültimos anos de governo PSD o 
crescimento econômico ou foi nulo ou 
muito abaixo da média europeia. A 
partir de 1995 corn o governo do 
partido socialista nôs passâmes a ter 
um desenvolvimento econômico 
muito acima da média europeia uma 
vez que mudâmos de politica 
econômica. 
M- Ouvimos que um dos seus 
trabalhos em Toronto prende-se corn 
a inauguraçâo do nùcleo do PS nesta 
cidade. 
V.C.- Eu tento separar ao mâximo as 
minhas funçôes oficiais das 
partidârias mas é verdade que irei 
encontrar algum tempo para ter 
contactes corn o nùcleo em formaçâo 
do partido socialista. Pretende-se que 
venha a ser dinâmico jâ que existem 
condiçôes para isso. Pensâmes ser 
extremamente importante que os 
portugueses a residirem no 
estrangeiro se venham a inserir na 
actividade politica portuguesa. O PS 
entendeu que esta comunidade pelo 
seu dinamismo tem condiçôes para 
fazer uma actividade politica 
muitissimo importante. 
M- Quai a posiçâo do governo PS 
sobre os repatriados? 
V.C.- Trata-se de um problema de 
justiça interna dos paises. 
Naturalmente que sempre que temos 
qualquer problema corn portugueses 
procuramos acolhê-los da melhor 
forma possivel e manter uma 
actividade diplomâtica junto dos 
paises no sentido de nâo criar 
problemas graves corn essas 
deportaçôes mas obviamente nâo 
podemos ter a veleidade de intervir 
na justiça interna dos paises. No 
entanto nâo tenho conhecimento 
profundo nesta area mas sei que 
existem negociaçôes e que estamos a 
acompanhar corn muita atençâo o 
evoluir dos acontecimentos. 
M- Quer comentar as incursôes 

, .aéreas na Jugoslavia? 

V.C.- Portugal como parte de pleno 
direito da NATO acompanhou os 
seus aliados na aeçâo desenvolvida 
naquele pais. A intençâo do governo 
português quando acompanha esta 
aeçâo tem sido sempre a de procurar 
evitar o desastre humanitârio que se 
estava a configurar no Kosovo. Temos 
entendido sempre que a soluçâo nâo é 
essencialmente militar tendo esta 
apenas a finalidade de levar a uma 
soluçâo politica de maneira a que 
Milosevic venha a negociar corn a 
NATO e corn os Albaneses do Kosovo 
no sentido de haver uma soluçâo 
politica. 
M - Como é que o governo PS pensa 
que vai terminar a crise em Timor 
leste? 
V.C.- O governo do partido socialista 
tal como todas as autoridades 
entendem que a crise de Timor Leste 
sô pode terminar pela auto- 
determinaçâo do seu povo. Nôs nesta 
altura estamos a fazer um esforço 
muito acentuado que tem sido bem 
acompanhado pela comunidade 
internacional no sentido de serem 
rapidamente instaladas em Timor 
leste tropas ou forças de concertaçâo 
das Naçôes Unidas. 
Como sabe tratou-se de um processo 
complicado. Jâ dura hâ 24 anos pelo 
que é algo que ainda hoje nôs temos 
dificuldade talvez em compreender. 
Cometemos alguns erros. Portugal 
cometeu alguns erros que sâo 
conhecidos por todos . Na altura nâo 
conseguimos ter a força suficiente 
para levar o processo de 
independência de Timor Leste a tâo 
bom termo como outros processos de 
independência pelo que agora 
estamos a procurar cobrir esse erro. 
M- Os microfones da CIRV estâo a 
vossa disposiçâo para algo que queira 
acrescentar 
V.C. - Na Europa dizem-me que esta 
comunidade tem um grande 
dinamismo e muita força pelo que 
queria aqui deixar bem claro a 
importâneia do contributo politico 
que pode dar nâo sô para este pais 
como para Portugal. 

„ ,,, Luis Fernandes 
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SUAAAAERFEST/99 
A TRADIÇAO CONTINUA NO 

FIAA DE SEMANA DO DIA DO PAI! 

MAS 19 <& 20 DE JUNHO 
NA"MARKHAM FAIRGROUNDS 

MAJOR MACKENZIE 

DO BRASIL, 
CARMEN SILVA 
A FOFURINHA 

TENTAÇOES 
AS ’SPICE GIRLS* PORTUGUESAS 

PELA PRIMEIRA VEZ NO CANADA 

O MELHOR ^ 
ENTRETENIMENTO 

PARA TODAS 
V AS IDAOES y 

E AINDA 

A BANDA DOMINICANA COM O RITMO DO MERENGUE 
E A PARTICIPAÇÂO DE ARTTSTAS E CONJUNTOS 

LOCAIS E GRUPOS FOLCLÔRICOS! 

PASSATEMPOS, PARQUE DE DIVERSOES PARA CRIANÇAS, CONCURSOS, SORTEIOS E PREMIOS 
MUITOS PRÉMIOS, INCLUINDO UM PONTIAC SUNFIRE NOVO, DO ANO 2000 

OFERTA DE JOSÉ DA COSTA/ADDISON ON BAY E CIRV RADIO. 

SüMMERFEST/99 TEM O APOIO DAS SEGUINTES FIRMAS 

E, AINDA, A COLABORAÇÀO ESPECIAL DA LABATT, A CERVEJA DOS PORTUGUESES... 

DAVID COSTA A ASSOCIATES- UMA FIRMA DE ADVOGADOS PORTUGUESES PRONTOS A DEFENDÊ-LO. TEL: 535-6329 
eOLDEN WHEAT BAKERY- UM NOME A FIXAR NO FABRICO DE PÂO E PASTELARIA FINA E TRADICIONAL. TEL: 534-1107 
CENTRO DE INFORMAÇÂO IMOBILIARIO- A ESCOLHA CERTA PARA A COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES. TEL: 536-4194 
CENTRAL TICKET DEFENSE- A SOlUÇAO DOS SEUS PROBLEMAS DE TRÂNSITO E ASSUNTOS FAMILIARES. TEL: 565-7821 
COÜRENSE BAKERY- UM NOME GRANDE NA ARTE DE FABRICAR PÂO E PASTELARIA. TEL: 536-1522 
PIZZA NOVA- O SABOR DA VERDADEIRA PIZZA FAZ CRESCER ÂGUA NA BOCA. TEL: 439-0000 
ORBIT SATEUTE SYSTEMS- ABRE-LHE AS PORTAS PARA PORTUGAL E PARA O MUNDO ATRAVÉS DE ANTENAS DIGITAIS. 

TEL: (905) 670-3660 
BAIRRADA CHURRASQUEIRA GRILL- O REAL SABOR DO CHURRASCO À PORTUGUESA.TEL: (416) 539-8239/(905) 273-9438 
VISO SHIPPING- ENVIO DE CARGA PARA PORTUGAL. TEL: 533-9127 
VISEU ELECTRIC- ARTIGOS ELÉCTRICOS DE 220 VOLTS PARA PORTUGAL. TEL: 533-2847 
CANADA PURE- ÂGUA CRISTALINA COM SABOR A DIVERSOS FRUTOS E ICE TEA. 
MONDETTA TELECOMMUNICATIONS- .55 CÊNTIMOS POR MINUTO PARA PORTUGAL CONTINENTAL, AÇORES E MADEIRA. 

TEL: 1-877-209-7355 OU (416) 535-4604 

UM FIM DE SEMANA DE FOLIA E DIVERSAO NA COMPANHIA DE CIRV-fm! 
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"Pulmâo do planeta" sob ameaça crescente 
Um estudo concluiu que a 
destruiçâo florestal na Amazonia, 
por fogos e madeireiros, é duas 
vezes maior do que se pensava 

A destruiçâo da Amazonia esta a ocorrer, por ano, 
duas vezes mais depressa do que indicam as 
estimativas conhecidas até agora. E esta a 
conclusào a que chegaram, o ecologista Daniel C. 
Nepstad, do Woods Hole Research Center, em 
Massachusetts, e os cientistas do Institute de 
Pesquisa Ambiental da Amazonia, em Belém, no 
Brasil. 
O estudo baseia-se em pesquisas aéreas e em 
entrevistas, e nâo em imagens de satélite, o mais 
importante instrumente de investigaçào nesta area. 
Alegadamente, o método aplicado é mais exacte na 
mediçâo dos efeitos do fogo e do corte de ârvores 
na floresta tropical. 
Os investigadores entrevistaram 1393 responsâveis 
de serraçôes e 202 proprietaries de terrenos e 
chegaram à conclusào que as équipas de 
madeireiros provocam anualmente graves danos a 
uma area entre dez mil e 15 mil quilômetros 
quadrados de floresta, que nâo sâo registados. 
Descobriram ainda que o fogo consome grandes 
superficies que nâo sâo captadas pelo satélite. Se a 

estimativa oficial brasileira é de que jâ se destruiu 
13 por cento da ârea original de floresta, o 
resultado de Nepstad é de 16 por cento, ou seja 21 
7000 km2. 
As perdas do ano de 1998, segundo o présente 
estudo, foram de 17 mil milhas quadradas, o triplo 
das estimativas oficiais brasileiras. No entante, este 
foi um ano particularmente mau, devido à seca 
provocada pelo El Niho. Pensa-se que num ano 
médio o prejuizo seja de, pelo menos, o dobro do 
oficial. 
Esta discrepâneia deve-se ao facto de tanto o corte 
selective de ramos como os fogos de superficie nâo 
eliminarem totalmente as ârvores, sendo a 
vegetaçâo que resta suficiente para "enganar" o 
satélite. As agressées, no entante, aumentam a 
vulnerabilidade das ârvores. O corte de ramos 
reduz a folhagem e permite que os raios solares 
atinjam o solo, secando os detritos orgânicos. O 
fogo, por sua vez, deixa as plantas que sobrevivem 
enfraquecidas e desprotegidas contra danos 
posteriores. 
As consequêneias da râpida destruiçâo do "pulmâo 
do planeta" poderâo ser de varia ordem. O diôxido 
de carbono libertado pelos fogos contribui 
grandemente para o aquecimento global e os 
desequilibrios climâticos. A Amazonia é ainda 
habitada por cerca de um terço das espécies 
animais e végétais existentes que estâo 

EFEITOS. A ocupaçào humana da Amazonia 

causa mais danos do que se pensava 

constantemente ameaçadas pelas agressées ao 
ecossistema. Robert L. Stanford Jr., ecologista da 
Universidade de Denver, afirma mesmo que, "ao 
perdermos espécies, nâo sabemos quai é a espécie- 
chave, cujo desaparecimento pode causar o 
desmembramento de todo o sistema". Apesar de 
considerarem o satélite "um instrumente essencial 
no estudo dos efeitos humanos nas florestas 
tropicais", os pesquisadores advogam a sua 
expansâo, para detectar o resultado das acçées dos 
madeireiros e do fogo de superficie. 

Os cientistas apelam ainda à prevençâo de fogos 
acidentais e à ponderaçâo no corte. 
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A procura dos titanossauros 
Pouco se sabe sobre os énormes saurôpodes que viveram 

hâ mais de 70 milhôes de anos, mas novas pistas estâo a ajudar 

Hâ milhôes de anos, antes de as montanhas 
dos Andes se erguerem a Ocidente e de o 
oceano Atlântico se estender para o 

Oriente, dinossauros do tamanho de autocarros 
reuniam-se às centenas na regiâo agora chamada 
Auca Mahuida, na Argentina, para ai depositarem 
os sens ovos. Nâo se sabe o que os atraia a esse 
lugar, ano apôs ano, mas o preço que pagaram foi 
terrivel. Os rios saiam constantemente dos seus 
leitos, causando vastas inundaçôes, que cobriam os 
ovos e afogavam os embriôes que continham. 
Muito mais tarde, a situaçâo inverteu-se e novas 
torrentes de âgua removeram camadas e camadas 
de sedimentos que cobriam os ovos, pondo-os quase 
a descoberto. E, actualmente, aquela remota area 
da Patagônia é um autêntico paraiso para os 
paleontologistas e contribui para esclarecer o 
mistério que tem rodeado os titanossauros, os 
saurôpodes herbivores que conseguiram sobreviver 
até ao fim da era dos grandes répteis. 
A razâo por que pouco se conhece desses 
saurôpodes -que deixaram vestigios na Argentina, 
no Brasil, na India, no Malawi e nos estados de 
Utah e Texas, entre outres locais -é nunca ter sido 
encontrado um esqueleto complete. O mais 
aproximado foi um fossil achado na Argentina, em 
1996, a que faltam os membres traseiros e em que 
a cabeça ficou muito mal conservada. Mas outras 
descobertas, desde as de ovos e embriôes à de 
restes fossilizados da pele de titanossauros, 
passando por ossos separados, estâo a ajudar os 

cientistas a compreender melhor o quadro em que 
se desenvolveram aqueles animais e, mais 
importante ainda, a terem uma ideia da sua 
aparência, conforme referiu à Associated Press o 
professor de anatomia Scott Sampson, que jâ 
participou em diversas expediçôes em Madagascar. 
Madagascar, alias, esta a revelar-se uma boa fonte 
para a reconstituiçâo dos titanossauros. Também ai 
se descobriu um esqueleto complete a 90 por cento 
e partes de um crânio que permitem imaginar 
como séria a cabeça do saurôpode, de que existem 
diversas variedades. 
O problema é que, segundo escreve Malcolm 
Ritter, da AP, os titanossauros "nâo foram feitos 
para durar". A cabeça, por exemple, estava ligada 
ao seu longo pescoço por uma pequena articulaçâo, 
que lhe dava grande flexibilidade, mas que se 
tornou um "incômodo" para os cientistas: quando 
um desses animais morria num rio - um destine 
que poderia preservar os ossos nos sedimentos -, o 
crânio normalmente era separado pela força da 
corrente e levado para outre local. Além disso, os 
ossos do crânio têm tendência a separar-se, bem 
como as patas, o que torna a reconstruçâo dificil. 
Os ültimos achados, no entante, têm também 
permitido estabelecer corn algum grau de certeza, o 
percurso daquelas criaturas. Muitos cientistas 
pensavam que tinham aparecido a sul do equador e 
que migraram para norte, precisamente porque 
têm sido encontrados muitos mais fôsseis, e mais 
antigos, no hemisfério sul, corn diferenças entre 30 

e 70 milhôes 
de anos. Por 
exemple, o 
mais antigo fôssil, 
encontrado no Malawi, sera de um titanossauro 
que viveu hâ cem a 140 milhôes de anos, enquanto 
na América do Norte as idades eram estimadas em 
cerca de zero milhôes de anos. No entante, uma das 
ültimas descobertas no estado americano de Utah 
revelou ossos corn uma idade entre os cem e os 150 
milhôes de anos, segundo Brooks Britt, director do , 
Parque e Museu de Dinossauros de Eccles, em 
Ogden. 
O que significarâ, em principio, que poderâ ter 
havido um desenvolvimento quase simultâneo. 
Um contribute importante para um melhor 
conhecimento daqueles saurôpodes esta ainda em 
curso na Argentina, precisamente na regiâo de 
Auca Mahuida, onde a équipa chefiada por Luis 
Chiappe tem desenvolvido um importante 
trabalho, recolhendo ovos, embriôes e restes 
fossilizados da pele de titanossauros, entre outres 
achados. Sâo milhares de ovos, que os cientistas 
estâo a desenterrar e que terâo ficado submerses hâ 
70 a 90 milhôes de anos. 

A dataçâo permite, pelo menos, pensar que a 
diferença entre os hemisférios sul e norte poderâ, 
afinal, nâo ser grande no que diz respeito ao tempo 
em que aqueles animais também povoavam a 
Terra. 

CHEV-OLDS 

Contacte 
Victor Maciel 

ou 
Marcos Vinicius, 

os seus 
représentantes 

portugueses em 
West York 

Chev-Olds. 

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

Lavagem à transmissâo e direcçâo assistida - era $215.90 

SL^OTdi $189.95 (na maioria dos carros da GM) 

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

2LQOTSL $99.95 (na maioria dos carros da GM) 
Victor Maciel 

Website: www.toronto.com/westyork 
E-mail: westyork@idirect.com Toronto, Tcli (416) 656-1200 1785 St. Clair Ave., W 

A West York Chev-Olds 
faz agora os 

testes anti-poluiçâo 
para o governo 

do Ontario. 
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CARNEIRO A aparência do seu lar podera estar a 

passar por uma transformaçâo, incluindo 
coordenaçâo de cores, decoraçào, reforma. 
Em assuntos do coraçào, o 
relacionamento podera estar terminando 
ou ter um novo recomeço. 

LE AO Atenha-se ao territdrio conhecido, reformule 

^ 0 material escrito, desconstrua para 
reconstruir. 0 valor de uma propriedade 
concentra as atençôes. Nativos de Escorpiâo e 
Touro tern nisso uma participaçâo directa. 

TOURO Você esperava este dia. Luzes brilhantes 

iluminam areas antes obscuras da sua vida. 
A situaçâo conjugal domina; você é 
solicitado/a a tomar uma decisâo. Nativos 
de Leào e Aquàrio têm participaçâo nisso. 

Seja analitico/a, faça perguntas relacionadas 
corn orientaçâo, localizaçâo, material de 

J consulta. Teste receitas culinârias exôticas e 
^ convide um nativo de Caranguejo para 

^ P experimentâ-las. 0 relacionamento continua. 

GÈMEOS Poderào surgir controvérsias relacionadas coir 
a divisào de uma propriedade. Mantenha o 
equilfbrio e faça concessôes inteligentes. Um 
objecta perdido valioso sera devolvido de 
forma inesperada. 

BALANÇA Um superior hierârquico lhe faz um elogio 

significativo - mantenha seu desempenho e 
poderâ fazer muito sucesso. A sua voz soa 
bem e as pessoas têm tendência para 
comentar que você esta cheio de charme." 

CARANGUEJO Destaque para diversidade e versatilidade. 
Assuma a liderança na promoçào de um 
evento social. A mudança de peso poderâ 
dominar a maioria das conversas. 0 seu 
nümero-chave no momenta é 3. 

ESCORPIAO Desacelere, médité. Assim, aprenderâ a 
conhecer a si mesmo/a. Lembre-se da 
frase: medico, cura-te a ti mesmo. Procure 
ver pessoas, lugares e relacionamentos de 
uma forma mais realista. 

SAGITARIO A sua vida amorosa anda excitante, às vezes 

até arriscada. Um nativo de Capricôrnio 
déclara: "Nunca poderia deixâ-lo/a ir 

i embora." Um aumento de salârio pode surgir 
I de surpresa. Comemore. 

CAPRICÔRNIO Você anda corn uma sensaçào de "déjà vu". 
Durante uma viagem, vai parecer-lhe que jâ 
esteve ali antes. Vista-se em tons de 

^ vermelho, reafirme os seus pontos de vista 

^ J em relaçào ao amor. 

AQUARIO Mostre o seu esplrito pioneiro, expresse suas 
opiniôes sobre assuntos anticonvencionais. 
Um nativo de Leào e um outro aquariano 
podem oferecer um incentive, taNez até em 
termos financeiros. 

PEIXES Aquilo que você andava à procura surgira 
de forma surpreendente, quase mâgica. Nâo 
tente descobrir como, aproveite a ilusâo de 
magia e mantenha o mistério. Isso vai 
aumentar o seu fascinio. 

I 

Embora estas duas images pareçam idênticas, 

possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 

0 

0 
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PALAVRAS CRVZADAS 
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6 

VERTICAIS: 
1- Maçador; oscila. 2- Aborta; 
sorri; levantam. 3- Enguia; 
protela; rumor. 4- Oferece; 
admissive!. 5- Idade; orla. 6- 
Carne entre a pâ e o cachaco dos 
bovinos; canseira; pronome 
pessoal.7- Planicie entre 
montanhas; resplendor; sufixo 
nominal de agente. 8- 
Embarcaçâo de recreio; hora 
canônica. 9- Simbolo quimico do 
Érbio; repor no estado primitivo. 
10- 0 m.q. lirio; vias ladeadas de 
casas; 1002 em numeraçào 
romana. 11- Gostar; simbolo 
fisico de Lux; cajado. 12- Tornara 
a 1er; desbastam. 

HORIZONTAIS: 
1-Protecçào; carimbar. 2-Habita; abrev. de avenida; concorde. 3-A favor de; fruto de 
açaizeiro; malicia. 4-Igualdade em farmàcia; encaracolar; nota musical. 5-Investir. 6- 
Estâs em fogo; planta herbâcea da familia das Euforbiâceas. 7-Três em numeraçào 
romana; art. plural; elemento de origem grega que significa ordem. 8- Azenhas. 9- 
Batrâquio; sacudiu; observe!. 10-Faz subir; equipam. 11- Pise; porco; toma ar. 13- 
Encaixilhariam. 

lia mmmi i!us;<;ütia 
HORIZONTAIS: 
1- Sanisca; cala. 2- Amarar; colem. 3- Co; agia; 
ramo. 4- Olâ; rama; sal. 5- Armando; Sâ. d- 
Arreda; mim. 7- Elo; macaca. 8- In; pirata. 9- 

Nas; remi; are. 10- Anal; rata; el. 11- Ralas; 
dalina. 12* Aras; molinar. 

VERTICAIS: 
1- Saco; afinara. 2- Amolar; nanar, 3- Na; arre; 
sala. 4- Ira; Melo; lâs. 5- Sagrado. G- Criada; per. 
7- Amo; mimado. 8- Marital. 
9- Cor; mica; ali. 10- Alas; mata; in. 11- Lemas; 
caréna. 12-Amolada; elar. 

:^rnc'^:T:^czK:>:::yczKZ>:zxzxzKzr>r’’^<zz>z 
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SECTOR DE PROMOÇÂO COMERCIAL ABRE AS 
PORTAS PARA O COMÉRCIO ENTRE O BRASIL E O CANADA 

Por Denise Guimarâes 
deniguima@hotmail.com 

Dar apoio às empresas brasileiras 
interessadas em exportar para o mercado 
local; fornecer dados às empresas que 
estejam interessadas em importar 
produtos brasileiros ou fazer 
investimentos directos no Brasil; divulgar 
informaçôes sobre oportunidades 
comerciais e de investimento; elaborar ou 
contratar pesquisas de mercado e 
produtos; analisar os potenciais de 
exportaçào de produtos brasileiros; 
identificar eventuais obstâculos e 
restriçôes às exportaçôes brasileiras e 
sugerir alternativas para superar estas 
restriçôes. Estas sâo as principais 
actividades dos Sectores de Promoçâo 
Comercial - SECOMs. Actualmente, os 
SECOMs funcionam em 52 Embaixadas e 
Consulados-Gerais do Brasil. Estes postos 
estào ligados ao Departamento de 
Promoçâo Comercial (DPR), que pertence 
ao Ministério das Relaçôes Exteriores no 
Brasil. O DPR é encarregado do 
planejamento e da execuçâo dos 
programas e actividades de promoçâo 
comercial. Como ôrgâo responsàvel pela 
operaçâo do Sistema Brasileiro de 
Promoçâo Comercial, apoia o 
empresariado brasileiro em sens esforços 
de exportaçào, por intermédio da 
divulgaçâo de oportunidades comerciais, 
de investimento e de transferência de 
tecnologia, veiculadas pela Rede Brasileira 
de Promoçâo Comercial (BrazilTradeNet) 
e de eventos (feiras, exposiçôes, missôes 
empresariais, seminârios de investimento) 

que contribuam para promover a imagem 
do pais e de sua capacidade produtiva e 
tecnolôgica. Nos paises onde nâo hâ um 
SECOM, as embaixadas e consulados 
brasileiros utilizam os recursos do 
BrazilTradeNet. Trata-se de um trade 
point, ou seja, um facilitador de negôcios, 
onde participantes em transaçôes de 
comércio exterior (despachantes 
aduaneiros, câmaras de comércio, 
transportadoras, bancos, seguradoras, etc) 
sâo agrupados fisicamente ou de maneira 
virtual. O BrazilTradeNet funciona como 
uma porta de acesso a redes globais de 
comércio e a oportunidades comerciais, 
opérande de uma maneira interligada, via 
internet. O cônsul-geral-adjunto do 
Consulado do Brasil em Toronto, 
Eduardo Barbosa, responsàvel pelo Sector 
Comercial e de Turismo do Consulado, 
disse que estes postos tornam o mercado 
muito mais transparente. “Colocamos, por 
exemple, o nome de um importador 
canadense de calçados na internet à 
disposiçào do exportador brasileiro de 
sapatos. Este empresârio brasileiro, uma 
vez cadastrado no sistema, terâ acesso a 
vârias informaçôes sobre importadores de 
calçados do Canadâ”, explica. Para 
manter o banco de dados sempre 
actualizado, Eduardo Barbosa disse que o 
contacte corn os importadores e 
exportadores é feito constantemente 
através de telefonemas, fax, visitas, 
eventos e palestras. “Fazemos uma espécie 
de publicidade institucional permanente, 
pois desta forma, conseguimos sempre 
manter os dados em dia. Entretanto, o 
ideal séria que o prôprio empresârio se 

cadastrasse no nosso banco de dados”. Ele 
acrescentou que o SECOM oferece ainda 
um trabalho complete de assessoria para 
certes empresârios. “Somos procurados 
por algumas pessoas que nâo dominam a 
lingua e facilitâmes os contactes iniciais, 
auxiliando nas traduçôes, dando dicas e 
sugestôes, além de definirmos sempre o 
perfil do empresârio canadense”. Em 
Toronto, a ultima participaçâo directa do 
SECOM foi no mês passade, durante a 
Convençâo Anual dos Prospectores e 
Exploradores do Sector Mineral. Eduardo 
Barbosa disse que vârios contactes foram 
feitos e que o evento contou corn a 
presença do secretârio de Minas e 
Metalurgia, Dr. Otto Bittencourt Nette, 
entre outres empresârios do ramo. 
“Queremos corn o sector, captar 
oportunidades locais para o exportador 
brasileiro e também promover o Brasil 
como destine para investimentos 
estrangeiros”, afirmou. Eduardo Barbosa 
fez questâo de esclarecer que o SECOM 
nâo participa das negociaçôes entre os 
empresârios. Para ele, o BrazilTradeNet 
funciona como um “market place virtual”, 
onde os empresârios têm acesso a uma 
base de dados super actualizada, de uma 
forma âgil e o mais importante, 
completamente gratuita. “O 
cadastramento das empresas é 
fundamental para podermos continuar 
crescendo de uma forma dinâmica”. Os 
clientes do SECOM sâo, na maioria, 
pequenas e médias empresas que fabricam 
produtos manufacturados. BrazilTradeNet 
em nümeros: Cadastrando-se no Brasil, 
voeê terâ acesso a: 18785 Empresas Nâo- 

Brasileiras 2014 Oportunidades 
Comerciais 105 Ofertas de Investimento 
55 Informaçôes sobre Projectos (Obras 
Püblicas) 121 Concorrêneias Püblicas 1771 
Informaçôes sobre Produtos 519 
Prospecçôes de Mercado Indicadores 
econômicos, tabelas e grâficos sobre 
comércio exterior. Ao cadastrar-se fora do 
Brasil, voeê terâ acesso a: 7081 Empresas e 
Entidades de Classe Brasileiras 884 
Ofertas de Exportaçào 171 Demandas de 
Investimento Dados e estatisticas sobre o 
Brasil e o MERCOSUL. 
E-MAIL’S ÜTEIS: 
www.dpr.mre.gov.br 
www.interlog.com/~cgbrtor 
(Consulado Gérai do Brasil em Toronto). 

HORACIO DOMINGOS WHOLESALE 

DOMINGOS MEAT PACKERS LTD. 

>v 

Tel: (416) 762-5503 ou 1-800-935-4441 
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For: Ana Fernandes 

Hoje, passados vinte e cinco anos 
de tào importante revoluçâo, 
pergunto-me que mudanças 
se operaram nessa naçâo. 
Conquista-se a liberdade, 
(pelo menas de expressâo) 
mas 0 povo que te governa 
ainda anda na insatisfaçào. 
Monumentos em teu nome 
surgem nesse pais! 
Fachada fria de um mal 
que nâo se corta pela raiz. 
Là longe noutras terras 
(tenho a leve sensaçào) 
houve paragem no tempo, 
nâo se conhece a revoluçâo. 
"No meu tempo nâo era assim" 
- dizem eles muito importantes. 
"Agora vive-se bem, 
nâo se sofre como d'antes. 
"Par isso se perdeu uma geraçâo 
e muitas outras se vâo perder! 
Se nâo acompanhamos o progressa 
nâo veremos o amanhecer. 
Hoje, sào rosas corn espinhos 
esses cravos encarnados; 
A geraçâo primaveril 
nâo suporta velhos fados. 

Esta semana tive a oportunidade de 
passar pelo Clube Português de 
Mississauga e assistir a uma palestra 
sobre o 25 de Abril, dada a pensar e a 
reflectir-se mais na juventude luso- 
canadiana. 

Tive a oportunidade de aprender mais uns pormenores 
intéressantes baseados no dia 25 de Abril de 1974. Este 
é uma tema que, infelizmente, passa despercebido à 
camada mais jovem residente em paises estrangeiros 
como, até mesmo, em Portugal, talvez nâo pela falta de 
interesse, mas pela falta de incentivo. Esta iniciativa 
que tem vindo a ser organizada pela Associaçâo 25 de 
Abril, vem provar que hâ uma certa preocupaçâo em 
manter esta parte da Histôria Portuguesa fresca na 
memôria das pessoas e corn atençâo virada também 
para os jovens. Falando em jovens, vou passar agora à 
conversa que tive, nessa mesma noite, corn a juventude 
do Clube Português de Mississauga. Este grupo de 
jovens tem mostrado ser um grupo muito unido e 
trabalhador na nossa comunidade. Falando corn 
membros do grupo fiquei a saber que jâ tem cerca de 
sete anos de existência e, embora tenham começado 
corn apenas cinco elementos, actualmente jâ contam 
corn cinquenta, todos eles sôcios. Quando lhes 
perguntei quai a razâo, ou porque motivo tomaram esta 
iniciativa, a resposta vinda por parte da Nancy 
Domingos, uma das directoras e fundadoras do grupo, 
foi a de verem que o Clube estava a ficar sem jovens e 
dai O terem plantado uma semente que veio a dar este 
leque de jovens activos. No que diz respeito as 
actividades, a lista é longa: desde bailes até ao carro 

As raparigas mostram-se preparadas para dar 

uns tiros aospratos, numa iniciativa do Clube 

Parabéns juventude do Clube Português de 
Mississauga. Continuem. 

alegôrico do Clube que preparam para a Parada do Dia 
de Portugal, carro alegôrico este que jâ fazem hâ dois 
anos, eles nâo param - e ainda bem! Querem dar o 
exemplo de que quando a juventude se une, pode fazer 
e contribuir corn coisas lindas para a nossa 
comunidade. Eu como jovem, tento sempre contribuir 
corn O que posso para a comunidade; e ao ver que nâo 
estou sozinho, dâ-me força para continuar a participar 
e a ajudâ-la. Espero que a uniâo que existe, por 
exemplo, neste Clube, sirva de incentivo a todos os que 
estâo parados a ver a caravana passar. Afinal nos somos 
O futuro, dai o termos de continuar a ter orgulho da 
nossa cultura e dâ-la a conhecer ao resto do mundo. 
Estes jovens disseram-me que o apoio dos mais velhos 
tem sido impecâvel e que lhes mostram muita 
confiança o que vai dando aquela vontade de continuar 
a trabalhar e experiência necessâria para que no futuro 
sejam capazes de gerir, eles mesmos, o Clube sem 
problema algum. 
O corpo administrative deste grupo, constituido pelo 
Présidente - Brian Vieira, Vice-Presidentes - Vânia 
Gomes e Daniel (Danny) Gonçalves, secretâria - Lara 
Pavas e restantes membros, estâo a provaf que sâo 
organizados, responsâveis e honestos; e isto, sim, sâo 
qualidades que ajudam a valorizar um grupo. Como 
mensagem final aos jovens disseram-me "... era bom 
que houvesse mais iniciativas do mesmo género para 
que nâo perdessemos a nossa cultura..." E apôs esta 
mensagem julgo que foi tüdo dito. 

Alguns dos membros da juventude do 

Clube Português de Mississauga 

A JUVENTUDE DO CLUBE 
PORTUGUÊS DE MI 
Por: Jamie Iria 

ATLAS 
CAR RENTAL' 

Automôveis e Carrinhas (7 e 8 lugares) 

7 escritôrios - Descontos a agêneias 
de viagens e agentes arttsticos - Carras novas 

Serviço 24 homs 

25-B Cariboo Ave., Toronto Tel: S35-7702 

Na altura em que celebramos os 
25 anos da Revoluçâo de Abrll, 

um marco significative no 
desenvolvimento e 

democratizaçâo de Portugal, 
congratule toda a comunidade 
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A mûsica que a gente gasta 
Nos imemoriais tempos das citaras 
dos Neros, os homens tinham o 
cuidado de tratar dos malucos duma 
forma condescendente, democrâtica, 
e atabalhoada. E que, quando os 
malucos se faziam notar eles nâo 
estavam corn meias medidas e 
“pimba”, diziam que se tratava de 
alguém corn poderes sobrenaturais 
ou entâo que tinha o diabo no corpo 
e que era melhor fazer umas rezas 
para o tirar de la. Estrebuchavam os 
loucos, ornamentados corn teias de 
aranha no cabelo e buracos nas 
vestimentas andrajosas que amiüde, 
provocavam grandes constipaçôes aos 
jâ apanhados peôes. Peôes, sim! 
Porque, a serem loucos, 
normalmente, derrapam bastante e 
nào sô nas curvas. Quando as rezas 
nâo entravam corn a maleita, era 
entâo altura de promover o doente a 
possesso, o que normalmente ia ter a 
um terreiro onde no centro se fazia 
uma fogueira e se brincava aos Santos 
Populares, culminando corn a queima 
do peâo. Ora nos dias de hoje, jâ nâo 
se faz nada dessas atrocidades. Agora 
somos civilizados. Nâo precisamos de 
andar a fazer fogueiras para queimar 
ninguém. Agora temos meios muito 
mais râpidos e sofisticados e 
matamos muito mais depressa. Basta 
uma bombinha para dizimar 
centenas de pessoas duma sô vez, ou 
talvez uma outra, diferente, capaz de 
riscar do mapa milhares. Nâo existem 
dûvidas de que o homem conseguiu 
armazenar grandes conhecimentos 
que o distanciam dos seus 
antepassados, dum modo que 
ninguém pode por em causa. E ainda 
hâ quem pense que esta linha de 
raCiocinio é pessimista. Afinal, quem 
nâo atenta para estas realidades passa 
uma vida a enganar-se e serâ, mais ou 
menos, um possesso do optimismo. 
Diz o José Saramago que é pessimista 

e que corn isso nâo se importa. É que 
ele acha que para os pessimistas nem 
tudo esta bem e hâ que pensar nas 
coisas para tentar mudâ-las. Para o 
optimista isso jâ nâo tem assim tanta 
importância. Nâo serâ, no entanto, 
preciso ser-se totalmente pessimista. 
Diria eu que é bom saber-se 
balançado entre as duas e apurar o 
que melhor têm para servir o homem. 
Neste final de século temos entâo 
muitos optimistas por esse mundo. 
Basta atentar para os erros crassos 
que eles vâo fazendo, dizimando o 
conceito humano até ao seu DNA: 
Jugoslâvia, Timor, Angola, Libia, 
Iraque... E fico, âs vezes, a pensar que 
aqueles cérebros precisam duma 
reciclagem urgente, por se 
reservarem o direito de poderem 
praticar os actos mais vis que 
envergonham pessimistas e 
optimistas. A consciência perdeu-se, o 
amor estâ de rastos, o desgosto de 
nascer apoderou-se da alegria, as 
lâgrimas nâo dâo para nada. 

Afinal, homo sapiens, nâo estâ muito 
longe dos seus antepassados pré- 
histôricos... é apenas um pobre idiota. 
Moral da histôria? 

Domingos Meh 

Tornado provocou très feridos 
Um tornado que quarta-feira 
assolou duas freguesias da Pôvoa 
de Varzim causou très feridos, 
atingiu cerca de 50 habitaçôes e 
provocou danos em estufas, 
culturas e viaturas, disse fonte da 
Protecçâo Civil. O fenômeno 
meteorolôgico começou cerca do 
meio-dia, no mar, junto à praia de 
Quiâo, e evoluiu para o interior até 
a freguesia de Amorim. Destruiu 
culturas agricolas e estufas e 
atingiu casas de habitaçâo e vârios 
veiculos. O tornado, um fenômeno 
espontâneo corn origem nas 
diferenças de temperatura, 
provocou ainda très feridos, um 
dos quais em estado grave. O 
fenômeno durou aproxima- 
damente cinco minutos, tendo 
desaparecido perto de Terroso, 
outra freguesia interior do 

concelho da Pôvoa de Varzim. Na 
freguesia de A-Ver-o-Mar, os 
maiores estragos foram 
provocados em duas casas junto à 
praia, uma das quais ficou sem 
telhado e sem vidros. A 
intensidade dos ventos arrastou 
ainda uma ‘roulotte’ contra um 
muro, que foi derrubado. Em 
Amorim, o local onde se verificou 
a maior intensidade do tornado foi 
junto à Igreja, tendo ârvores 
centenârias sido arrancadas pela 
raiz e vârias estufas levadas pelo 
vento. As autoridades e os 
bombeiros locals tentam agora 
"efectuar as limpezas necessârias e 
salvaguardar as pessoas, embora 
nâo exista ainda qualquer 
necessidade de realojamento até 
ao momento", disse fonte da 
Protecçâo Civil. 

ADDISON ON BAY 

ADDISON ON BAYE JOE DACOSTA 
OFERECEMNA COMPRA DE UM CARRO 

NOVO OU USADO PREÇOS 
SENSACIONAIS E FINANCIAMENTO 

EXCELENTE! 

PONTIAC 

BUICK 

CADILLAC 

GMC 

Joe DaCosta 

"’‘"’'■dade- 
Passe pela Addison 

On Bay e veja a vasta 
selecçâo de automôveis 

ao seu dispor! 
Joe DaCosta trabalha 

exaustivamente para que 
a sua visita seja 

umsucesso. 
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VISITE JOE DACOSTA, REPRESENTANTE 
PORTUGUÊS DA ADDISON ON BAY, E SAIBA 
PORQUE É QUE MAIS DE 7000 CLIENTES 

PREFEREM OS SEUS SERVIÇOS. 

8832 BAY STREET EM TORONTO (NORTE DA COLLEGE) 

*2* TELEFONE: (416) 964-3211 
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Locals de venda de o MILéNIO, no 

circuito do PORTUGUESE BOOK STORE: 

BRAMPTON; 
- Sao Miguel Supermarket 

MISSISSAUGA; 
- Trigo Bakery 

-Vi - Ana Gifts Inc. 
- Litoral Bakery 

- Feira Nova 
- Nova Pastry 

LONDON; 
- Ocean Food Centre 

- London Portuguese Bakery 
- European Groceries 

CAMBRIDGE; 
- Café Moderno 

LEAMINGTON; 
- Clube Com. Português 

- Agência Forno 
BRADFORD; 
- Mar Alto 
HAMILTON; 
- Video Europa 

DISTRIBUIÇÀO DIRECTA 

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

MISSISSAUGA; 
- Tropical Nights Restaurant 
- Casa Toste Armazém Português 
OAKVILLE; 
- Nova Era Bakery 
- Azores Supermarket 
- Tahiti Bakery 
-John’s BBQ^ 
- Oakville Fish Market 
HAMILTON; 
- Alves Supermarket 

OTTAWA; 
José Soares (Bureau in Ottawa-Hull) 

Info.: (416) 538-0940 

Agenda 
comunUarla 

Coronet 
Santa Clara Gomes 

Hoje, sexta-feira, 
23 de Abril, 
realiza-se urn 
debate e dialogo 
publico no 
Graciosa 
Community 
Centre, com a 
participaçâo de 
10 convidados 
incluindo o 
"Capitao de 
Abril", Coronel 
Santa Clara 
Gomes. Sabado, 
24, o Coronel 
Santa Clara Gomes, visita as 09:00 boras a Camara 
Municipal de Toronto, a convite dos Vereadores e, 
ao fim da tarde, os Clubes que participaram nas 
comemoraçôes do 25 de Abril. 
Domingo, 25 de Abril, as 13:00 boras, almoço 
comemorativo no Europa C. Center, em 
Mississauga, com Isabel Sinde a abrir com 
"Grândola Vila Morena", seguindo-se uma palestra 
pelo Coronel Santa Clara Gomes. A fecbar, um 
sarau de Fados com Armando Jorge e Guida 
Figueira, acompanbados por Manuel Moscatel, 
Januario Araujo e Luis Simào. Outras informaçôes: 
(905) 823-6126 

-Sabado, dia 24 de Abril, realiza-se um encontro de 
"Professores de Português", no Consulado-Geral de 
Portugal, em Toronto. 

-O Clube Português de Mississauga elege sabado, 
dia 24, a sua Miss-99, com um grande espectaculo. 

-O Sport Club Lusitania, esta em festa este fim-de- 
semana. Sabado, dia 24, baile com o conjunto de 
Mario Mârinbo. Domingo, celebraçâo do 25 de 
Abril, com almoço e variedaes, com os artistas 
Laurénio Bettencourt, Alcides e Emily, vindos da 
California e, Suzy, vinda de New Bedford. 

-O Lusitânia de Toronto, realiza domingo, 2 de 
Maio, um almoço gratis para, em convivio, angariar 
fundos para a ida da Marcba do Lusitânia as festas 
da Ilha Terceira. 

-A Escola Portuguesa de Hamilton, realiza a festa de 
“Entrega de Diplomas aos Finalistas”, sabado, 1 de 
Maio, no salao da Igreja de Santa Maria. Havera 
jantar e baile com o Conjunto Jovem Império. 
-A Associaçào Portuguesa de Sâo Miguel Arcanjo, 
em Hamilton, comemorando 25 anos de Mordomia, 
realiza sabado, 8 de Maio, no St. Stephens Hall, um 
grande espectaculo de "Cantigas ao Desafio" com os 
afamados repentistas de Sâo Miguel-Açores, Joâo 
Luis Mariano e Jorge Rita e, do Canada, Manuel 
Antào e Gil Rita, acompanbados por José Pereira, 
Joâo Botelho e José Botelho. Info: (905) 527-8786. 
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Precisa-se de pedreiros corn experiência. 
TEL.: 494-2876 

Fâbrica de metalurgia précisa de 
operârios. Dâ-se treino. 
TTL.: 741-5189 e fale com Manuel Sousa. 

Companhia de limpeza précisa de 
pessoal para o turno cia tarde na area de 
Toronto e Mississauga. 
TEL.: 593-4383 e deixe mensagem. 

Cozinheiro corn experiência para 
pizzaria na area de Kipling e Rexdaie. 
TEL.: 537-9723, depois das 7 p.m. 

Companhia de aluminio précisa de 
pessoal corn alguma experiência. 
TEL.: (905) 501-9300 

Companhia de limpeza précisa de casais 
para a area de Richmond Hill e New 
Market 
TEL.: 336-5875 e 802-4405 

Precisa-se de pessoal para renovaçôes de 
casas. 
TEL.: (905) 279-5051 

Casai português nécessita senhora corn 
mais de 40 anos de idade para tomar 
conta de senhora doente e que faça 
alguns trabalhos caseiros. Dâ casa, 
condiçôes especiais de pagamento e um 
dia de folga. 
TEL.: (416) 264-2402 

Companhia de cadeiras précisa de 
pessoal. Dâ-se treino. 
TEL.: 785-8779 e fale corn Joâo Oliveira. 

Companhia de construçâo précisa de 
operador de escavadora. 
TTL.: (905) 709-3001 e pergunte por 
Connie. 

Restaurante Canadiano précisa de 
cozinheiro de pequenos almoços. Bom 
salârio. 
TEL.: (905) 457-1900 e fale corn Jimmy. 

Restaurante Português précisa de 
ajudante de cozinha em regime de part- 
time. 
TEL.: 782-3199 

Precisa-se de carpinteiros de 
acabamento. 
TEL.: 533-5279 

Precisa-se de carpinteiros para a 
construçâo. 
TEL.: 516-2791 ou 200-6709 
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Vitôrias de Chebet e de Roba 
O queniano Joseph Chebet e a etiope Fatuma 
Roba venceram segunda-feira a maratona de 
Boston (Massachusetts), com Chebet a arrebatar 
a nona vitôria consecutiva para quenianos, 
enquanto Roba alcançou o seu terceirq tîtulo 
consecutivo. Depots de ter terminado a ultima 
ediçâo da prova na segunda posiçâo, as très 
segundos do seu compatriota Moses Tanui, 
Chebet arrancou decididamente para a vitôria a 
6,5 quilômetros da meta, cortando a meta corn o 
tempo de 2:09.52 boras, menos 26 segundos que 
o segundo classificado, o eqüatoriano Silvio 
Guerra. Guerra, que tentava tornar-se no 
primeiro sul-americano em 28 anos a vencer a 
proya norte-americana, terminou corn o tempo 
de 2:10.18 horas, menos 1.09 minütos que o 
terçeiro classificado, o sul-africano Frank Pooe. 
Decepcionante foi a prestaçâô de Tanui, que 
procurava a sua tereeira vitôria em Boston, 
depots dos triunfos em 1996 e 1998, acabando 

por abandpnar a prova aos 35 quilômetros. Na 
corrida feminina, a grande favorita nâo se deixou 
surpreender, tendo Roba assegurado o seu 
terçeiro triunfo consecutivo, igualando o feito da 
alemâ Uta Pippig, que ao vencer entre 1994 e 
1996 se tinha tornado na primeira mulher a 
vencer por très vezes seguidas. A atleta etiope 
cortou a meta corn o tempo de 2:23.25 horas, 
deixando a segunda classificada, a suiça 
Franziska Rochat^Moser, a 2.26 minutes. 
Classificaçôes final: - Masculines 1. Joseph 
Chebet, Quénia, 2:09.52 horas 2. Silvio Guerra, 
Equador, 2:10.18 3. Frank Pooe, Africa Sul, 
2:11.37 4. Abner Chipu, Africa Sul, 2:12.45 5. 
John Kagwe, Quénia, 2:13.57 - Féminines 1. 
Fatuma Roba, Etiôpia, 2:23.25 horas 2. Franziska 
Rochat-Moser, Sut, 2:25.51 3. Yuko Arimori, 
Japâo, 2:26.39 4. Colleen de Reuck, Africa Sul, 
2:27.53 5. Martha Tenorio, Equador, 2:27.57 

Futebol: Parlamento quer reduzir 
estrangeîros no futebol espanhol 

o congresso dos deputados espanhol adoptou 
terça-feira uma moçâo apelando à federaçâo de 
futebol e aos clubes que reduzam o nùmero de 
jogadores estrangeiros nâo-comunitârios na liga. A 
moçào exige que a federaçâo e os clubes se ponham 
de acordo quanto à reduçâo do numéro mâximo de 
jogadores estrangeiros permitido em cada plantel. 
A regra actual tem como limite o nùmero de seis 
estrangeiros nâo-comunitârios por équipa, dos 
quais apenas quatro podem fazer parte do "onze" 
utilizado em qualquer jogo. Os numerosos 
jogadores sul-americanos escapam a esta restriçâo 

ao adquirirem a nacionalidade espanhola que lhes 
é facilmente concedida ao cabo de poucos anos de 
residência no pais. A moçâo, adoptada por 294 
votos a favor e quatro abstençôes, requer ao 
governo que intervenha, impondo, por sua 
iniciativa, uma limitaçâo do numéro de jogadores 
estrangeiros no caso de nâo ser atingido qualquer 
acordo entre federaçâo e clubes. Os futebolistas 
espanhôis protestam regularmente contra a 
"invasâo" de jogadores recrutados no estrangeiro 
por milhôes de pesetas, que lhes dificultam a 
afirmaçâo no campeonato. 

Olimpismo: Sait Lake City'2002 - 
Um dos patrocinadores retira-se 

O grupo farmacêutico norte-americano Johnson 
and Johnson retirou o seu patrocinio aos Jogos 
Olimpicos de Inverno de 2002, a realizar em Sait 
Lake City, Utah, confirmou um porta-voz da 
empresa. Em declaraçôes publicadas segunda-feira 
no diârio 'The Sait Lake Tribune', John McKeegan 
afirmou que a decisâo deve-se à dificuldade em 
conjugar os interesses das diversas marcas dos 
grupo, mas admitiu que os casos de corrupçâo 
descobertos em torno da candidatura da capital do 
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Utah "foram o pano de fundo de todas as 
discussôes". Durante a campanha de promoçâo da 
candidatura, os responsaveis de Salt Lake City 
ofereceram prendas, em bens e dinheiro, e 
concederam um tratamento de privilégie a vârios 
membres do Comité Olimpico Internacional 
(COI), a fim de garantir o seu vote. O COI atribuiu 
a organizaçâo dos Jogos a Salt Lake City em 1995, 
mas em Dezembro de 1998 começaram a ser 
conhecidas as irregularidades cometidas pelos 
responsaveis da cidade durante a campanha. Na 
sequência das varias investigaçôes realizadas, o 
comité organizador de Salt Lake City'2002 teve de 
substituir os sens principais responsaveis, apôs se 
ter registado uma série de demissôes, e o COI 
expulsou seis dos seus membres, em Março. A 
Johnson and Johnson ia patrocinar os Jogos em 30 
milhôes de dôlares (cerca de 5,5 milhôes de contes, 
ou 27,6 milhôes de euros), mas o jornal afirma que 
a estabilidade financeira da organizaçâo dos Jogos 
nâo corre perigo, pois hâ seis empresas locais 
dispostas a assinar acordos que totalizam aquele 
valor. 

Futebol: 'Ranking' 
FIFA - Portugal sobe 
para a 15/a posiçâo 

Portugal subiu dois lugares no "ranking" da 
Federaçâo Internacional de Futebol (FIFA) 
ocupando o 15/o lugar, numa classificaçâo que 
continua a ser liderada pelo Brasil. Em Março, 
Portugal encontrava-se no 17/o lugar, corn 637 
pontes, encontrando-se agora na 15/a posiçâo, 
corn 667 pontos, devido às vitôrias alcançadas 
frente ao Azerbeijâo e Liechtenstein, na campanha 
do grupo 7 de qualificaçâo para o Europeu de 
2000. O Brasil e França continuam nos dois 
primeiros lugares do "Ranking" da FIFA, 
enquanto a Alemanha recuperou a tereeira 
posiçâo graças às vitôrias alcançadas frente à 
Irlanda do Norte e à Finlândia. Contudo, apenas 
très pontos separam a selecçâo germânica da Itâlia 
(quarta) e cinco da Repùblica Checa, que 
substituiu a Croâcia no quinte lugar. 

M 

"PlAIOFFr 
Jogos de quarta-feira 

Colorado - San José 
(Jogo adiado ) 

Detroit 5 Anaheim 3 
(Detroit lidera a série 1-0) 

Ottawa 1 Buffalo 2 
(Buffalo lidera a série 1-0) 

Dallas 2 Edmonton 1 
(Dallas lidera a série 1-0) 

Jogos de quinta-feira 

New Jersey - Pittsburgh 
Carolina - Boston 

Toronto - Philadelphia 
Phoenix - St. Louis 
Colorado - San José 
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Parlamento quer 
reduzir estrangeiros 
no futebol espanhol 

O congresso dos deputados espanhol 
adoptou terça-feira uma moçâo apelando à 
federaçâo de futebol e aos clubes que 
reduzam o numéro de jogadores estrangeiros 
nâo-comunitârios na liga. A moçâo exige que 
a federaçâo e os clubes se ponham de acordo 
quanto à reduçâo do numéro mâximo de 
jogadores estrangeiros permitido em cada 
plantel. A regra actual tem como limite o 
numéro de seis estrangeiros nâo- 
comunitârios por équipa, dos quais apenas 
quatro podem fazer parte do "onze" utilizado 
em qualquer jogo. Os numerosos jogadores 
sul-americanos escapam a esta restriçâo ao 
adquirirem a nacionalidade espanhola que 
lhes é facilmente concedida ao cabo de 
poucos anos de residência no pais. A moçâo, 
adoptada por 294 votos a favor e quatro 
abstençôes, requer ao governo que 
intervenha, impondo, por sua iniciativa, uma 
limitaçâo do numéro de jogadores 
estrangeiros no caso de nâo ser atingido 
qualquer acordo entre federaçâo e clubes. Os 
futebolistas espanhôis protestam 
regularmente contra a "invasâo" de jogadores 
recrutados no estrangeiro por milhôes de 
pesetas, que lhes dificultam a afirmaçâo no 
campeonato. 

Mundial 2006 - Alemanha 
confirma oficialmente 

candidatura 
A Federaçâo Alemâ de Futebol (DFB) indicou 
quinta-feira que confirmou oficialmente por escrito 
à FIFA a sua candidatura à organizaçâo do 
Campeonato do Mundo de 2006, conforme 
solicitara o organismo mâximo do futebol 
mundial. A FIFA solicitou tal confirmaçâo escrita 
a todos os paises que se declararam candidates, ou 
seja - Africa do Sul, Inglaterra, Brasil, Egipto, 
Ghana, Marrocos e Nigéria, além da Alemanha. O 
comité executive da FIFA deverâ designar o pais- 
sede do Mundial de 2006 em Março do prôximo 
ano. 

Quer ganhar o 
mâximo pagando 

o minimo ? 

Entào contacte “O MILÉNIO” e anuncie 
os sens produtos de compta e venda, 

na pagina dos CLASSIFICADOS. 
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publicidade. 

( 416) 538 - 0940 

Souness nâo foi o ûnico culpado 
o présidente do Benfica, Joâo Vale e 
Azevedo, colocou um ponto final na 
polémica em redor da substituiçâo 
do treinador de futebol, Graeme 
Souness, anunciando que o escocês 
sera rendido pelo alemâo Jupp 
Fleynckes no final da temporada. 
Em conferência de imprensa. Vale e 
Azevedo deu conta de que o técnico 
foi informado, "nos termes 
contratuais, que é intençâo do clube 
dar por finda a actividade dele como 
treinador da équipa principal de 
futebol no final da présente 
temporada". Na altura. Vale e Azevedo confirmou 
as noticias vindas a pùblico nos ultimes dias, 
dando conta de que o alemâo Jupp Heynckes, 
campeâo europeu ao serviço do Real Madrid em 
1998, assumirâ o comando técnico dos 
"encarnados" a partir da prôxima temporada, num 
contrato valide por duas temporadas. Confirmados 
ao lado de Heynckes estâo os espanhôis Juan José 
Martin-Delgado Muniz (treinador-adjunto) e Angel 
Vilda Serrano (preparador fisico), bem como mais 
um técnico-adjunto português, mas cujo nome nâo 
foi ainda divulgado, a pedido do prôprio. Na 
ocasiâo, o dirigente "encarnado" frison o 
profissionalismo de Souness, realçando que o 
ainda técnico do clube "vestiu a camisola do 
Benfica e hoje é também um adepte deste clube e 
devolveu ao futebol do Benfica a alegria dos golos, 
a ambiçâo, a disciplina e a organizaçâo". Por seu 
turno, Graeme Souness, que esteve ao lado de Vale 
e Azevedo, mostrou-se satisfeito corn a postura que 
o présidente do Benfica teve para corn ele, embora 
triste corn a sua saida. "Sinto que fiz um bom 
trabalho, tende em conta o pessoal que tinha à 
minha disposiçâo. Recebi, além do présidente, 
muitos apoios e sô espero que o novo treinador 
tenha sorte. No entante, alerte que os adeptes têm 
que ter muita paciência", referiu o ainda técnico do 
Benfica. O técnico escocês, justificando o seu 
insucesso na équipa portuguesa, sublinhou que este 
se deveu ao facto de nâo dispor de jogadores de 
classe mundial, uma vez que o clube nâo tem meios 
financeiros para comprar esse futebolistas. Embora 
destacando a mudança para melhor do futebol da 
équipa neste ûltimo ano e meio. Vale e Azevedo 
reconheceu que "essa mudança nâo foi ainda 
suficiente para colocar o Benfica no primeiro lugar, 
que é o ûnico lugar onde o Benfica esta bem". 
Apesar de, nas varias causas apontadas para o 
insucesso de Souness no clube. Vale e Azevedo ter 
incluido o técnico escocês, o présidente benfiquista 
sublinhou que Souness nâo foi o ûnico culpado, 
sublinhando que este foi vitima da batalha iniciada 
pelo clube. "O senhor Graeme Souness teve muitas 
vezes o campo minado, corn todo o tipo de 
campanhas contra ele, algumas delas de grave 
xenofobia, xenofobia que atingiu tantas proporçôes 
que agora vemos um pais que sempre foi tolérante 
e que tem milhares de émigrantes espalhados por 
todo o Mundo a, permanentemente, por os 
portugueses contra os nâo portugueses", realçou. O 
présidente benfiquista referiu ainda que as 
arbitragens dos jogos mais recentes também nâo 
foram muito felizes, mas foi mais câustico para os 
jogadores, revelando que "em muitos deles, 
infelizmente, falta-lhes atitude vencedora, 
ambiçâo, vontade de ganhar". "Tem-lhes sido dado 
por alguma comunicaçâo social um estatuto de 
super vedetas, que muitas vezes é prematuro. As 
vezes basta fazer-se apenas um bom jogo para se 
ganhar logo esse estatuto. Se o jogador tiver 
personalidade e vontade nâo deixa de lutar e 

provar, no campo, em todos os 
jogos, que realmente é um 
grande jogador. Se nâo tiver, 
deixa-se embalar e começa a 
viver desse capital, achando que 
nada mais tem a provar, corn a 
conséquente queda de 
rentabilidade", prosseguiu. Joâo 
Vale e Azevedo adiantou ainda 
que muita coisa terâ de mudar 
no clube "encarnado" e alertou 
para o facto de Souness ter sido 
o sexto treinador, em cinco anos, 
a sair do clube antes do final do 

contrato. "Em primeiro lugar hâ que mudar a 
mentalidade e a actual cultura, que nâo é uma 
cultura de jogadores vencedores, mas sim de 
jogadores ricos, conformados corn resultados 
pouco ambiciosos para a tradiçâo do clube", 
destacou. Depuis de ter anunciado a futura équipa 
técnica. Vale e Azevedo revelou que o curriculo do 
novo elenco "fala por si prôprio, em especial do 
treinador principal que, além de ser o actual 
campeâo europeu em titulo, foi campeâo por 
clubes como o Bayern de Munique e treinou varias 
grandes équipas europeias, das quais se destaca o 
Real Madrid". "Agora deixarâ de haver desculpas: 
Estamos perante, o que é reconhecido 
unanimemente, um dos melhores treinadores do 
Mundo", frison Vale e Azevedo. 

Valentim Loureiro réfuta 
criticas de Pinto da Costa 
o présidente da Liga Portuguesa de Futebol 
Profissional (LPFP), Valentim Loureiro, 
refutou na segunda-feira as acusaçôes de Pinto 
da Costa, présidente do FC Porto, relativas ao 
sorteio dos ârbitros, afirmando que o processo 
"estâ a decorrer conforme os regulamentos". 
Valentim Lourei.ro considerou que Pinto da 
Costa faz mal em atirar atoardas para o ar, 
pois sô estâ a contribuir para criar 
efervescência no futebol, e que se o sorteio dos 
ârbitros nâo esta bem terâ que ser alterado. O 
présidente da Liga discorda corn as acusaçôes 
de Pinto da Costa referentes a que alguns 
ârbitros nâo sâo sorteados mas sim nomeados, 
considerando que, quando sobra apenas um 
nome para um jogo, este é o resultado do 
sorteio. O responsâvel mâximo da Liga 
afirmou que nâo tem problemas em debater 
com qualquer dirigente assuntos relacionados 
corn o futebol, aceitando o repto de Pinto da 
Costa, e disse que nâo compete ao présidente 
imiscuir-se na ârea especifica da arbitragem. 
"Pinto da Costa jâ foi présidente da Liga de 
Clubes e - penso eu - nâo interferia nesta ârea. 
Tal como eu", considerou Valentim Loureiro, 
acrescentando que se algo estâ mal os clubes 
terào que alterar em assembleia gérai. Pinto 
da Costa engrossou domingo o caudal de 
criticas à arbitragem, apôs o jogo corn o 
Campomaiorense, referindo: "os responsâveis 
da Liga ou sâo coniventes corn esta vergonha 
ou jâ deveriam ter-se demitido". O présidente 
do FC Porto, desagradado com a arbitragem 
de Paulo Baptista, de Portaleg're, que terâ 
deixado passar em claro duas grandes 
penalidades contra o Campomaiorense, 
defendeu que o Governo deveria intervir "pois 
estâo a matar o futebol". 
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Campeonato Nacional 
de Futebol da P divisâo 

Taça Portugal 
Leiria estuda proteste do jogo coin Beira-Mar 

ClassiRcaçôes 
EQUIPAS 

1 FC PORTO 
2 BOAVISTA 
3 BENFICA 
4 SPORTING 
5 UNIÂO LEIRIA 
6 AMADORA 
7 SETÛBAL 
8 GUIMARÀES 
9 SALGUEIROS 
10 MARITIMO 
11 FARENSE 
12ALVERCA 
13 BRAGA 
14CAMPOMAIOR. 
15 RIO AVE 
16 BEIRA-MAR 
17 CHAVES 
18ACADÉMICA 

J V E O 

28 20 5 3 
28 17 9 2 
28 17 5 6 
28 15 9 4 
28 11 8 9 
28 10 9 9 
28 10 8 10 
28 10 7 11 
28 7 138 
28 8 8 12 
28 8 8 12 
28 7 10 11 
28 7 10 11 
28 8 6 14 
28 6 11 11 
28 5 12 11 
28 5 9 14 
28 4 7 17 

MS P 

64 23 65 
47 22 60 
59 22 56 
53 24 54 
29 23 41 
29 34 39 
28 31 38 
43 37 37 
36 43 34 
34 36 32 
28 43 32 
29 39 31 
32 46 31 
33 42 30 
23 39 29 
27 41 27 
35 54 24 
27 57 19 

Resultados da 28* Jornada 

Boavista - Académica, 3-1 
Farense - Beira-Mar, 2-1 

Guimarâes - E. Amadora, 3-0 
Alverca - Sporting, 3-2 

Braga - Benfica, 2-1 
Man'timo - Rio Ave, 2-0 

Uniâo Leiria - Chaves, 3-1 
Salgueiros - Setûbal, 1-0 

FC Porto - Campomaiorense, 2-0 

Jogos da 29* Jornada 

Setûbal - Braga 
Estrela Amadora - Alverca 

Benfica - FC Porto 
Campomaiorense - Farense 

Beira-Mar - Man'timo 
Académica - Uniâo Leiria 

Sporting - Boavista 
Rio Ave - Guimarâes 
Chaves - Salgueiros 

Melhores marcadores 

29 golos: JARDEL - FC Porto 
21 golos; NUNO GOMES - Benfica 
13 golos: TIMOFTE - Boavista 

SILVA - Braga 
11 golos: AYEW - Boavista 

ALEX - Marftimo 

A direcçào da Uniâo de Leiria esta a estudar a 
hipôtese de protestar o jogo de desempate dos 
oitavos-de-final da Taça de Portugal em futebol, 
que O Beira-Mar venceu por 2-1, em Leiria. Um dos 
fiscais-de-linha de Isidoro Rodrigues no encontro 
da Taça de Portugal entre Uniâo de Leiria e Beira- 
Mar foi Guedes de Carvalho, que, na data, 28 de 
Março, estava suspense pela comissâo disciplinar 
da Liga, na sequêneia da "greve" que os arbitres 
fizeram aos jogos do Sporting. Mas, como a Taça 
de Portugal é uma competiçâo organizada pela 
Federaçâo Portuguesa de Futebol (FPF), e para os 
seus jogos quem nomeia os arbitres é o conselho de 
arbitragem da FPF, os responsâveis leirienses têm 
algumas düvidas. "Nâo sabemos se hâ matéria para 
podermos protestar o encontro. Mas vamos estudar 
o caso e, hoje à noite, devemos concluir se 
avançâmes ou nâo corn um proteste", disse Joâo 

Campeonato Nacional de Futebol 
II HONRA 

Clas srHcaçao 
CL EQUIPA J 

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

28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 

P Resultados 28*Jornada 
Uniâo Lamas - Espinho, 2-2 

52 Varzim ■ Leça, 1-0 
48 Feirense - Penafiel, 1-0 
44 Gil Vicente • Uniâo Madeira, 2-0 
43 Santa Clara - Moreirense, 1-1 
43 Aves - Felgueiras. 1-0 
41 Esposende - Naval 1® Maio, 0-0 
41 Paços Ferreira - Estoril. 3-2 
41 Maia - Belenenses, 0-3 
40 Jogos da 29* Jornada 
38 Felgueiras - Feirense 
37 Naval 1® Maio ■ Paços Ferreira 
36 Estoril - Uniâo Lamas 
33 Espinho • Santa Clara 
33 Uniâo Madeira - Varzim 
29 Belenenses • Aves 
26 Penafiel - Esposende 
24 Moreirense - Gil Vicente 
24 Leça - Maia 

Bartolomeu. Segundo o présidente da Uniâo de 
Leiria, "hâ, de acordo corn uma anâlise superficial 
que fizemos aos regulamentos, matéria para 
protestar o encontro. Mas jâ colocâmos um 
advogado a trabalhar no caso e sô depois disso é 
que vamos agir. 

Resultado do sorteio 

Resultado do sorteio das meias-finais da Taça de 
Portugal em futebol marcadas para 05 de Maio: 

Beira-Mar (I) - Setûbal (I) /Torreense (IIB) 
Esposende (H) - Campomaiorense (I)/Maritimo (I) 

Programa dos jogos de desempate dos quartos-de- 
final: 
Quarta-feira, 21 de Abril 
Beira-Mar (I) - Moreirense (H) 
Quarta-feira, 28 de Abril 
Setûbal (I) - Torreense (IIB) 
Campomaiorense (I) - Maritime (I) 

SÉRIE AÇORES 
5/a Jornada da segunda fase 

Apurunento do Campeiot J P 

1. LUSITANIA 4 53 
2. MICAELENSE 4 42 
3. PRAIENSE 4 39 
4. ÂGUIA 4 30 
5. MADALENA 4 27 

Despromoç&o: J P 

1. VILA FRANCA 4 36 
2. SP. IDEAL 4 23 
3. LAJENSE 4 19 
3. NORDESTINO 4 19 
5. VILANOVENSE 4 18 

SÉRIE AÇORES 
6* jornada 
Micaelense • Madalena 
Âguia - Praiense 
Folga: Lusitania 

Despromoçâo 
Nordestinho - Lajense 
Sp. Ideal - Vila Franca 
Folga: Vilanovense 

Campeonato Nacional de Futebol II divisâo B 
Cla$$lücaçôe§ (Zona Nortc) 
CL EQUIPA 

1 FREAMUNDE 
2 FAFE 
3 LEIXôES 
4 TROFENSE 
5 VIZELA 
6 MARCO 
7ARRIFANENSE 
8 FAMALICÂO 
9 INFESTA 
10TAIPAS 
11 SÂO JOÂO VER 
12 VILA REAL 
13 LOUROSA 
14 SANDINENSES 
15 LIXA 
16 RIBEIRÂO 
17 ERMESINDE 
18GONDOMAR 

28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 

60 
54 
53 
51 
49 
44 
37 
36 
35 
34 
33 
32 
32 
32 
30 
29 
29 
26 

Resultados 
Leixôes - Taipas, 1-0 
Arrifanense ■ Trofense, 1-1 
Lixa - Famalicâo, 3-2 
Freamunde - Ermesinde, 2-1 
Lourosa - Marco, 1-1 
Gondomar - Vila Real, 0-1 
Ribeirâo - Sâo Joâo Ver, 2-1 
Vizela - Fafe, 1-2 
Sandinenses - Infesta, 1-0 

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

(lassillcaçôes (Zona Cenlro) 
CL EQUIPA 

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

28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 

55 
53 
48 
47 
47 
43 
40 
39 
38 
38 
37 
35 
32 
30 
29 
28 
26 
25 

Resultados 
Torres Novas - Desp. Fâtima, 1-1 
Oliveirense - Sp. Covilhâ. 2-2 
Sanjoanense - Acad. Viseu, 0-4 
Lourinhanense - Caldas, 4-0 
Vilafranquense - Torreense, 1-1 
Beneditense - Peniche. 4-4 
Ovarense - Cucujâes, 2-0 
Fanhôes - O Eh/as, 2-1 
Guarda • Est. Portalegre. 1-2 

29* jornada 
Est. Portalegre - Torres Novas 
Desp. Fâtima - Oliveirense 
Sp. Covilhâ - Sanjoanense 
Acad. Viseu • Lourinhanense 
Caldas • Vilafranquense 
Torreense - Beneditense 
Peniche • Ovarense 
Cucujâes - Fanhôes 
O Elvas - Guarda 

(lassilicaçôes (Zona §ui) 
CL EQUIPA 

1 BARREIRENSE 
2 AMORA 
3 PORTIMONENSE 
4 IMORTAL 
5 0LHANENSE 
6 MACHICO 
7 ORIENTAL 
8 JUV.EVORA 
9 NACIONAL 
10CAMACHA 
11 CAM.LOBOS 
12 OPERÂRIO 
13U.MONTEMOR 
14ATLÉTICO 
15 LOULETANO 
16SE1XAL 
17SINTRENSE 
18 DESP.BEJA 

28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 

Resultados 
P Louletano - Olhanense, 1-0 

Câmara Lobos - Amora, 2-0 
50 Sintrense • Juventude. 0-1 
50 Atlético • Barreirense, 1-0 
49 Operàrio - Machico, 1-1 
48 Uniâo Montemor - Nacional, 1-2 
48 Portimonense • Imortal, 0-1 
47 Seixal - Camacha, 1-2 
45 Oriental • Desp. Beja, 6-1 
42 
^2 29* jornada 

Desp. Beja • Louletano 
36 Olhanense - Câmara Lobos 
34 Amora - Sintrense 
29 Juventude - Atlético 
29 Barreirense • Operàrio 
28 Machico - Uniâo Montemor 
27 Nacional • Portimonense 
22 Imortal - Seixal 
14 Camacha • Oriental 

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

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

27 57 
27 53 
27 50 
27 48 
27 43 
27 42 
27 41 
27 41 
27 40 
27 39 
27 36 
27 33 
27 33 
27 31 
27 28 
27 21 
27 20 
27 13 

Série B 
CL EQUIPA 

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

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

64 
52 
47 
45 
44 
41 
38 
38 
35 
34 
33 
31 
31 
30 
28 
26 
25 
22 

Sériée 
CL EQUIPA 

1 ÂGUEDA 
2 OLIV.BAIRRO 
3 MANGUALDE 
4 SÂO ROQUE 
5 AVANÇA 
6 FORNOS ALG. 
7 ANADIA 
8 OL.HOSPITAL 
9 CESARENSE 
10TOURIZENSE 
11 ESMORIZ 
12 P.CASTELO 
13 VALECAMBREN. 
14 SÂO ROMAO 
15 OLIV.FRADES 
16 MEALHADA 
17TONDELA 
18 NELAS 

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

53 
52 
49 
44 
42 
42 
40 
40 
40 
36 
34 
32 
32 
32 
29 
24 
24 
15 

Série D 
CL EQUIPA 

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

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

59 
52 
50 
46 
45 
43 
42 
40 
39 
39 
38 
35 
32 
29 
28 
23 
22 
15 

Série E 
CL EQUIPA 

1 RIB.BRAVA 
2 CAMARATE 
3 PORTOSANTEN. 
4 ATLCACEM 
5 MAFRA 
6 OLMOSCAVIDE 
7 1® MAIO 
8 SÂO VICENTE 
9 SACAVENENSE 
10LOURES 
11 SAM.CORREIA 
12 CORUCHENSE 
13 ODI VELAS 
14FUT.BENFICA 
15BENAVENTE 
16 SL OLIVAIS 
17CALIPOLENSE 
18 VIALONGA 

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

54 
44 
44 
42 
41 
41 
41 
40 
40 
40 
38 
34 
33 
32 
25 
24 
24 
22 

Sériel 
CL EQUIPA 

I LUS.ÉVORA 
2ESTRELA VN 
3 SESIMBRA 
4 PES CAPARICA 
5 ALCOCHETENSE 
6 CASA PIA 
7 LUSIT. VRSA 
8 VASCO GAMA 
9ALMANSILENSE 
10 ESP.LAGOS 
II LAGOA 
12ALMADA 
13 0UR1QUE 
14 MONTIJO 
15 PALMELENSE 
16 PADERNENSE 
17CASTRENSE 
18 SERPA 

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

53 
53 
52 
50 
47 
45 
41 
40 
35 
34 
34 
34 
33 
29 
29 
26 
21 

Merelinense - Neves, 2-1 
Mon^o - Montalegre, 3-0 
Ronfe - Vilaverdense, 2-3 
Vieira • Âguias Qraça, 4-1 

Bragança • Boticas, 1-0 
Mirandès - Macedo Cavaleiros. 1-1 

Amares - Vila Pouca, 2-0 
PevkJem - Joane, 2-2 

Vianense - Valenciano, 2-2 

Dragôes Sandinenses - Tirsense, 0-0 
Amarante - Serzedek), 1-0 

Canelas - Rio Tinto, 3-1 
Vaionguense - Avintes. 3-0 

Paredes - Fiâes, 5-0 
S.M. Penaguiâo - Lousada, 2-2 

S. Pedro Cova - Paços Brandâo, 4-1 
Pedrouços - Sp. Lamego, 4-1 

Castelo da Maia - Vilanovense. 1-0 

Âgueda • Oliveira do Hospital, 0-0 
Nelas - Avança, 1-3 

Penatva do Castelo - Valecambrense, 2-0 
Tondela - Tourizense, 0-1 

Anadia - Esmoriz, 2-0 
Sâo Roque • Mealhada, 2-0 

Cesarense - Fomos de Algodres, 2-1 
Sâo Româo - Mangualde, 0-1 

OU. de Frades - Oliveira do Bairro, 3-2 

Portal^rense • U. Serra, 2-1 
Alcains - Sertanense, 3-0 

Bidoeirense - U. Tomar, 2-0 
Portomosense - U. Santarém, 7-1 

Marinhense • U. Coimbra, 4-2 
Riachense • Sp. Pombal, 1-2 

Aicanenense - Fazendense, 1-0 
Sernache - Marialvas. 4-0 

Sourense • Benf. Cast. Branco, 5-2 

Sacavenense -1® Maio, 1-1 
Sâo Vicente • Odtvelas, 4-1 

Mafra • Olivais e Moscavide, 1 -0 
Futebol Benfica - Âguias Camarate, 2-0 

Cacém • Calipoiense, 3-1 
Samora Correia • Coruchense. 2-0 

Viaionga - Loures, 1-2 
Benavente • S.L. Olivais, 0-0 

Portosantense • Ribeira Brava, 1-0 

Castrense • Pescadores, 0-2 
Serpa - Montijo, 2-1 

Lusitano Évora • Aimansilense. 3-1 
Lusitano VRSA - Ourique, 2-0 

Palmelense - Lagoa, 1-1 
Sesimbra - Casa Pia, 3-1 

Pademense - Est. Vendas Novas. 3-1 
Alcochetense - Esperan^ Lagos. 3-0 

Almada - Vasco da Gama, 4-0 
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O MILÉNIO 

O Porto ainda vê o titulo aos quadradinlios 
De desgraça em desgraça, o Benfica 

perdeu a graça e o Boavista "vê" cada vez melhor. 
Por sua vez, o F.C. do Porto, ainda vê o 
campeonato nacional aos quadradinhos. E 
que, o Boavista, nâo abdica de sonhar corn 
o campeonato e corn a Europa! Ainda bem, 
caso contrario o campeonato séria uma 
sensaboria azul-e-branca... 

(SporTV-4 pm); no sâbado, E. Amadora- 
Alverca e BENFICA-PORTO (SIC-4 pm), 
e, no domingo, 25 de Abril, 
Campomaiorense-Farense; Beira Mar- 
Maritimo; Académica-U.Leiria; e, 
Sporting-Boavista (SporTV-3:30 pm). 

0 boavisteiro Quevedo, disputa 

a bola corn um adversaria, durante o 
jogo de futebol Boavista-Académica, 

disputado no 
Estâdio do Bessa, no Porto. 

Alex, do Marttinw, salta 
junto com o guarda-redes do Rio Ave, 

nos Barreiros, durante 
0 encontro em que os 

madeirenses venceram por 24). 

Agora, que o tempo passou e o 
campeonato também, é que o todo- 
poderoso-Vale-e-Azevedo decidiu (?) pôr 
fora da Luz o treinador Souness. Mais 
tarde ou mais "souness" este divôrcio teria 
de acontecer. Um clube como o Benfica 
nâo pode ter tudo mau. Jogadores ricos e 
mimados, treinador casmurro e présidente 
pouco-Vale, nâo dâ nem para começar. Os 
"Leôes" que o digam! O F.C. do Porto, 
como esta bem dirigido, 
tudo o resto parece bom. 
Na "cauda" da tabela, a 
Académica nâo consegue 
recuperar o perdido. Chaves 
e Beira Mar, remaram 
contra a maré mas nâo 
conseguiram os almejados 3 
pontos. Braga, Alverca e 
Maritimo, continuam a 
subir... 
Este fim de semana, teremos 
sexta-feira, o Setübal-Braga 

Na segunda-feira, Rio Ave-Salgueiros 
(RTPi-1 pm) e Chaves-Salgueiros (SporTV- 
3:30 pm). 
Como podem verificar, uma jornada 
escaldante. Para os de cima e para os da 
mô de baixo... 

Pose do jogo Alverca - Sporting, 
realizado no Campa do Alverca, a 

contar para o 
Nacional de futebol da 

primeira divisâo. 

No jogo entre o 
Santa Clara e o 

Moreirense, a luta 
a meio campo foi 
intensa. Na foto, 

Vincze, uma dos 
ultimas aquisiçôes 

do Santa Clara. 

O benfiquista Joâo Pinto, 

disputa a bola corn o 
bracarense Mozer, durante 
ojogo de futebol. Sporting 

de Braga - Benfica, 

disputado no Estâdio 
Primeiro de Maio, em 

Braga. 
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