
c 
Pag. 4 

PAPA PEDE 
DESCULPA 

PELQS E8R081 
DA IGREJA 

CANADIAN PUBLICATION MAIL AGREEMENT #1414526 

iâMCO ESWKTO mmo 
Toronto Representative Office 
1067 Dundas Street West Toronto ON W<^ 

Tet: (4lfe) fa»; (41b) 3MUm7 1-6on-7*M-«176 

   

PORTUGUESE-CANADIAN NEWSPAPER • THURSDAY 16th March, 2000 • ANO II EDIÇÂO N“70 • PREÇO; SO^INCL GST 

Ch rétie 

CIMEIBA DE USBOA EN1H OS fiOVERNOS DE 
GUTERRES, CESAR E JARDIM 

Carlos César présidente do Govemo Regional dos Açores cumprimenta 
Jorge Coelho o numéro dois do Govemo de Portugal 

Membres dos governos regionais dos Açores e da Madeira estiveram reunidos 
em Lisboa, com uma delegaçào do Govemo da Repiiblica, liderada pelo 
Primeiro Ministre, Antonio Guterres. A delegaçào de Guterres foi composta por 
dois ministres, entre os quais Elisa Ferreira, ministra do Planeamento, que detém 
O pelouro dos dossiers comunitârios. A larga maioria dos ministres de Guterres 
fizeram-se representar por secretaries de estado, nào tende estes estado 
présentes. Entre as questôes abordadas, esteve a temâtica da quota leiteira dos 
Açores, a Lei de Finanças das Regiôes Autônomas e a metodologia seguida na 
aprovaçâo de regulamentos nacionais que têm invadido as esferas de 
competêneia da Regiâo, bem como de alguns instrumentes de aplicaçâo de 
fundos europeus, no âmbito do III Quadro Comunitârio de Apoio. 
Relativamente à quota leiteira. Antonio Guterres prometeu a Carlos César que 
vai desenvolver esforços junto do présidente da Comissâo Europeia, Romano 
Prodi, por forma a despoletar a situaçâo. Em declaraçôes aos jornalistas à saida 
do encontre, Carlos César declarou que "aquilo que afinal nos conseguimos, foi 
O melhor que se pode conseguir, que é o empenhamento do primeiro-ministro de 
Portugal junto do présidente da Comissâo Europeia, no sentido de que as 
penalizaçôes nào ocorram nos Açores". O présidente do Governo Regional 
garantie ainda que "mesmo que estas penalizaçôes viessem a ser aventadas 
pela Comunidade Europeia, a resposta era muito simples; nos nào asi 
pagamos". No campo das relaçôes entre ambos os governos, Carlos Césarl :© 
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Coluna 
sem vértebras 
Um destes dias vi na RTPi uma reportagem que me 
impressionou. 
Foi por ocasiào da visita a Lisboa da senhora 
Madeleine Albright, secretâria de Estado dos EUA, 
que foi recebida em Sâo Bento pelo Primeiro- 
Ministro Antonio Guterres. 
Madeleine Albright, bem à USA, levou a Lisboa o 
maior porta-helicôpteros americano. Um espanto! 
Houve convites para uma visita ao famoso navio e, 
a RTPi, aproveitando a oferta, fez uma intéressante 
reportagem. A meio da mesma, entrevistou um 
jovem marinheiro dos EUA, de seu nome Correia, 
luso-descentente, que falou apenas e sô em inglês, 
porque desconhecia completamente a lingua 
portuguesa. Logo de seguida, um outro jovem da 
equipagem do porta-helicôpteros americano, 
descendente de brasileiros que, sem papas-na- 
lingua, falou fluentemente a lingua de Camôes! 

E, mais uma vez, perguntei a mim mesmo: -Porque 
razâo os descendentes dos portugueses nâo falam 
português? Porque receiam falar português? Que 
razôes os levam a ter vergonha de falar português? 
O que hâ por detrâs desta falta? 
Nâo sei responder embora julgue, bem no intimo, 
ter uma "luzinha" sobre o assunto. Se a nossa 
lingua é a QUINTA LINGUA mais falada no 
mundo, que razôes têm os descendentes dos 
portugueses para nâo falarem a lingua e 
aproveitarem todas as vantagens que a mesma lhes 
oferece? 
Aqui no Canadâjâ se vê corn muita frequência em 
departamentos pùblicos, escolas e centres sociais, 
brasileiros e brasileiras, â frente das secçôes. 
Nenhum mal vem dai! O que me preocupa é que, 
os descendentes dos portugueses, que em principio 
sâo chamados para esses lugares, partindo do 
pressuposto que falam português, perdem esses 
cargos pouco depois, pela falta de conhecimentos 
da lingua. Isto é muito mau! 
Hâ inùmeras oportunidades nos paises lusôfonos e, 
os descendentes dos portugueses, nâo conseguem 

aproveitar as "ofertas" que lhes fazem por nâo 
falarem...português! 
Isto dôi câ dentro, por todas as razôes e mais uma! 
Assim, é muito fâcil aos descendentes de 
brasileiros conquistarem esses lugares porque, 
honra lhes seja feita, falam português! E Bem! 
Pais da minha terra, ajudem os vossos filhos a falar 
português. Mesmo que seja pouco. Incitem os 
vossos filhos a frequentar a escola de português. 
Agora, isto pode ser "ridiculo" para alguns, mas, no 
futuro, serâ motivo de orgulho para todos! 

JMC 

Olà, gente amiga! 
Nesta ediçâo de O Milénio vamos continuar a dar-vos 
boas razôes para se deslocarem a certos e 
importantes acontecimentos da comunidade 
portuguesa na mega-cidade de Toronto. 

Na Casa dos Açores, em Toronto, vai ser lançado o 
livro "VALEU A PENA", da conhecida autora 
Candeias Leal. O lançamento serâ terça-feira, dia 21, 
às 19:00 horas. Haverâ uma pequena recepçâo apôs o 
lançamento do livro. 

O Leitorado de Português do Institute Camôes das 
Universidades de Toronto e York, corn o patrocinio 
do Instituto Camôes, organizam um seminârio 
dedicado a.EÇA DE QUEIROZ, corn a dinamizaçâo 
do Professor Dr. Antonio Ventura, da Universidade 
de Lisboa. 
O seminârio sobre EÇA DE QUEIROZ serâ 
segunda-feira, dia 20 e terça-feira, dia 21, no Victoria 
College. Aberto ao pùblico. 
Info: (416) 813-4083 / 
813-4080. 

Luis Medeiros, coorde- 
nador do programa de 
educaçâo para homens 
de lingua portuguesa e, 
Humberto Carolo, coor- 
denador do programa da 
juventude, sâo dois 
jovens que trabalham 

intensamente e corn conhecimentos humanos e 
cientificos na AIDS COMMITTEE OF TORONTO. 
O problema da SIDA/AIDS, embora sem soluçâo de 
momento, tem cada vez mais novos caminhos de 
prevençâo e tratamento de modo a estacionar o 
desenvolvimento da doença e minorar dores fisicas e 
morais. Testes e informaçôes grâtis e corn sigilio 
absoluto. Nâo hesitem em contactar os 
coordenadores Humberto Carolo e Luis Medeiros, 
pelos telefones: (416) 340-8484, Ext: 242, ou Ext: 254. 
Eles estâo ao dispor, na AIDS Committee of Toronto, 
399 Church Street, 4o. andar. A SIDA jâ matou mais 
de 16 milhôes de pessoas no mundo. Evite ser mais 
um... 

O "S.C.B./Arsenal do Minho de Toronto", elegeu os 
sens novos Corpos Gerentes para 2000. 
A Assemhleia Gérai é presidida por Antonio Letra; o 
Conselho Fiscal por Manuel Rodrigues; na Cultura e 
Recreio o Firmino Morais e, a Direcçâo, por 
Bernardino Ferreira. A estes amigos e todos os sens 
pares, desejamos as maiores alegrias e êxitos. 

O Consulado Gérai de Portugal informa "que se 
encontram expostos ap püblico neste Consulado 
Gérai, durante o mês de Março, os cadernos de 
RECENSEAMENTO ELEITORAL, para efeitos de 
consulta e reclamaçâo dos interessados". 
Portante, correcçôes ou omissôes, podem e devem 
verificar agora, por todo o mês de Março de 2000. 

O First Portuguese C.C.Centre, vai lembrar 
AMALIA, apôs 6 meses da sua morte. Uma noite de 
FADOS em memôria da nossa maior fadista de 
sempre. Nesta homenagem, estarâ présente a irmâ de 
AMALIA, a Celeste Rodrigues. Informaçôes e 
réservas: (416) 703-3553. A festa de homenagem a 
AMÀLIA RODRIGUES serâ domingo, dia 9 de 
Abril. Nâo faltem! 

No Canadian Madeira Club teve lugar uma 
homenagem às mulheres da comunidade portuguesa, 
iniciativa do semanârio "The Voice". 
As mulheres portuguesas distinguidas foram Rosa 
Maria Pereira Lopes, Olivia Abreu, Maria Francisco 

Carreiro (a conhecida massagista Chiquinha), Lucilia 
Simas, Suzy Soares, Ana Jülia M.M. Sança e Nellie 
Pedro. Actuaram na festa o veterano Mariano Rego, 
a jovem Elizabeth Novo e o Duo Sâolindas, muito 
pouco ajudados pelo som. Os nossos parabéns às 
senhoras distinguidas e à familia Baptista, pela 
iniciativa. 

A Casa do Alentejo, em Toronto, vai realizar uma 
NOITE CULTURAL, sâbado, 25 de Março, corn 
jantar e a presença da Dra. Judith Cohen e sua filha 
Tamar, que irâo cantar e tocar baladas, mùsica 
tradicional e medieval. A Dra. Judith Cohen, 
musicôloga canadiana, é uma estudiosa da mùsica 
tradicional portuguesa. 

Julgo que nâo faltam razôes para uma saida de casa. 
Hâ sempre um pouco de Portugal, em Toronto, 
esperando por si. 
Diga présente! 
Até p'râ semana. 

JMC 
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Todos os micaelenst que pariiram 
no dia 23 de abrtl de 1954 de Sàp 

Miguel para o Canadd, no Patààa 
do Govern» GiviL 

Em Santa Cruz, Lagoa, Sâo Miguel, 
nasceu Jaime Manuel Moniz Eleutério, 
no dia 7 de Julho de 1930. Habituou-se 
desde menino ao cheiro dos campos, ao 
orvalho das manhâs. Abraçou sem 
hipôteses de fuga, a profissào de 
lavrador. 

por 19 meses. Na altura, como 
lembrou, veio também o Sr. Morais, de 
Vila Franca, contratado para ajudar os 
émigrantes vindos de Sâo Miguel, mas 
nunca tiveram o seu apoio. 
Logo para iniciar a sua aventura 
canadiana, Jaime Eleutério saltitou de 

sâo uma tentaçâo... 
Talvez ainda reste um pouco 
de "folgo" para ensinar os 
netos a tocar Trompeté. 
Porque nâo? 

JMC 

Em cima; Jaime, Eduardo da 
Silva, Joào Luts Moisés e Leonel 
Mântua, Em haixo,José Rolino, 
José Maria Pires e Antônio 
Correia de Melo, em 1954. 

RÏ!>Û8UCA rO)tTUQUE»A 

Furs, Richmond e Spadina, na limpeza 
de peles, durante cerca de très anos. 
Em Novembro de 1959 resolveu voltar 
a Sâo Miguel onde, em 11 de Janeiro de 
1960, casou corn a lagoense Maria da 
Conceiçâo Freitas de Melo, nascida em 
22 de Fevereiro de 1938. Regressou a 
Toronto em Março e, sua mulher, 
juntou-se-lhe em Abril de 1961. 
No dia 22 de Junho de 1962, nasceu a 
filha do casai, Margarida que, hoje, 
casada, jà lhes deu 4 netos. 
Jaime Eleutério começou a trabalhar 
na fâbrica de Saladas Shopsy's, ija 
Spadina, onde esteve 6 anos. Depois, 
durante 2 anos, trabalhou no Cliftside 
Pipelayers. 
Finalmente, apôs varias tentativas, 
Jaime Eleutério entrou para os serviços 

em Sâo Miguel. LFltimamente 
estiveram em Nova Scotia onde reside 
a filha Margarida, o genro e os netos. 
Pensam voltar a Nova Scotia. Os netos 

Crrttfica&o üt Jîanonaliîiabr 

.*. *>.' vXs'.^.Y.' 

Ao ter conhecimento de que no 
Canadâ precisavam de homens para 
trabalhar nas linhas do caminho de 
ferro (CNR), Jaime Eleutério nem 
pestanejou. Firmou contrato e, no 
navio Nea Healls, com outros 600 

Halifax para Montreal e dali para 
Barrie, até chegar ao norte do Ontârio, 
para entâo trabalhar nas linhas do 
caminho de ferro. Em Novembro de 
1955 Jaime Eleutério radicou-se em 
Toronto. Durante 5 ou 6 anos 

trabalhou no arrelvamento 
das frentes das casas da 
cidade. Como era lucrativo, 
no Verâo, ia à apanha do 
Tabaco. 
No ano de 1957 Jaime 

companheiros de Sâo Miguel, chegou 
a Halifax no dia 29 de Abril de 1954. 
O contrato corn a CNR era para 
prestar serviço durante 1 ano, mas 
para aproveitar o Verâo, lâ trabalhou 

Apanha do Tabaco. Em cima jaime 
Eleutério e, em baixo, Floriano Arruda, a 
sohrinha do patrào e o irmâo Benjainim. 

de manutençâo da Peel 
Board of Education, onde se 
manteve até à reforma. 
Jaime e sua mulher nâo sâo 

muito dados a vivências sociais. 
Mesmo assim, nos anos 60, 
Jaime foi sôcio do Clube 
português que na altura era 
presidido por José Meneses. 
Jaime sempre gostou de 
jardinagem e mùsica. Na sua 
terra era trompetista da Banda 
Estrela D'Alva, de Santa Cruz. 
Aqui, ainda tentou pertencer à 
primeira Banda de Toronto, a 
do Senhor Santo Cristo, mas jâ 
lhe faltava o "folgo" para tal. 
Desistiu. 
O casai Eleutério gosta de 
passear. Antes da doença da 
sogra, viajavam corn frequência 
aos ELFA para visitar familiares. 
Jâ estiveram de férias très vezes 
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fez questâo de salientar que nâo hâ razôes para lamentaçôes, nâo 
podendo o relacionamento entre ambas as partes ser "melhor". 
"Os Açores têm visto os seus problemas resolvidos, sâo 
conhecidos por nâo procurarem a notoriedade através do 
conflito. Nâo somos zaragateiros compulsivos e resolvemos os 
nossos problemas com o Governo da Repüblica corn sossego e 
tranquilidade". Foi ainda revelado no final do encontro em 
Lisboa que as relaçôes institucionais entre o Governo da 
Repüblica e as Regiôes Autônomas vâo ser coordenadas por 
uma comissào permanente de acompanhamento que sera 
presidida pelo ministro adjunto, Armando Vara, e em que terâo 
assento os présidentes dos governos dos Açores e da Madeira, 
bem como os respectivos ministros da Repüblica. 

Numa das mais expressivas atitudes 
do seu papado, Joâo Paulo II pediu 
perdâo, no domingo, pelos muitos 
pecados cometidcjs no passado pela 
Igreja Catôlica, inclusive ein ndaçâo a 
fiéis de oui i as religioes. "Nos 
perdoamos e podimos pe*rdâo", 
declarou o papa durante a homilia de 
uma cerimônia inédita realizada na 
Basilica de Sâo Pedro. "Pedimos 
perdâo pelas divisôi's entre os 
cristâos, pelo uso da violéncia cjue 
alguns cristâos empregaram em nome 
da fé e pelo comportamento de 
desconfiança e hûstiiidade algumas 
vezes adoptado em relaçâo a 
seguidores de outras religioes", 
acrescentou. A frase "violéncia em 
nome da fé" foi uma referência 
frequentemente usada para o 
tratamento dispensado aos hereges 

durante a Santa Inquisiçâo, as 
Cruzadas e a conversâo forçada ao 
catolicismo. "Pelo papel que cada um 
de nus leve, contribuindo para a 
distorçâo da face da Igreja. nos 
humildementc pedimos perdâo", 
disse o papa. Num outro momento da 
missa. que marcou o "Dia do Perdâo" 
no Ano Santo d(]s catôlicos - os 2000 
anos do nascimento do Gristo, Joâo 
Paulo II e os sens prineipai.s 
assessores pe<liram perdâo por 
pecados especilicos C(mtra judeus, 
mulheres. outros cristâos e grupos 
étnicos. 
Por varias vezes. o f)apa afirmou que 
os catôlicos deveriam ver o inicio do 
milénio como uma oportunidade 
ideal para procurar o perdâo pelos 
pecados do passado, inclusive aqueles 
da igreja como uma comunidade. 

Joâo Paulo II classificou essa 
iniciativa como uma "purificaçâo da 
memôria", necessâria para que a 
igreja avance. O papa disse, ainda, 
que os cristâos estâo preparados para 
perdoar o proximo por abusos 
sofridos ao longo dos sêculos. Esta foi 
a primeira vez na histôria da Igreja 
Catôlica que um dos seus lideres fez 
um reconhecimento tâo veemente dos 
pecados cometidos em nome da fé. O 
pedido de perdâo, porém, abrangeu 
nâo apenas os pecados ocorridos na 
Idade Média, mas também na 
histôria mais recente. Ainda que 
veladamente,Joâo Paulo II admitiu a 
omissâo da Igreja durante o 
Holocausto. O papa, porém, nâo se 
referiu â igreja como a perpetradora 
dos pecados, mas sim aos seus fiéis, 
que agiam em nome da fé. 

Meeting Your Needs 
• More for health, education and children 

• Tax cuts 
• Continuing to build a more innovative economy 

To find out how this budget will benefit you and your family, call 
1 800 O-CANADA (1 800 622-6232) TTY: 1 800 465-7735 
Monday to Friday 8 a.m. to 10 p.m. EST. Weekends 9 a.m. to 5 p.m. EST. 

or visit our Web site at www.fin.gc.ca 

Canada 
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pùblicos durante essa época sera punido, ao mesmo 
tempo que realçou a necessidade de criar fundos para 
novos postos de trabalho em locals como Shawinigan. 

Chrétien defendeu ainda a necessidade de 
aprovar a lei da “claridade”, como é apelada. 
Esta legislaçâo estabelece os termos para 
negociaçôes fédérais com Québec depois do 
referendo cuja pergunta esta a ser debatida 
neste momento na casa dos Comuns e 
menciona, ao mesmo tempo, o florescer da 
lingua francesa em Québec. O primeiro 
ministre é da opiniâo que o governo federal 
deve esta lei à populaçào para que todos se 
certifiquem que o proximo referendo serâ 
debatido corn uma pergunta clara, simples e 
concisa. Chrétien vê, actualmente, os 
imigrantes a aprender francês e a populaçào inglesa 
fala francês melhor do que jamais falou ao longo da 
histôria. No entanto, reconhece que existera sempre 
aqueles que vivem no passade e sentem medo. Mas 
Chrétien, oriundo de Québec, reconhece também 
que a geraçào mais nova do Québec jâ admite que 
vivem num mundo novo, um mundo de globalizaçào. 
Quanto à questâo econômica. Chrétien disse que o 
seu governo preparou o Canada para entrar no século 
XXI, uma posiçâo que se torna essencial para 
garantir que o pais esteja posicionado na nova 

Frank Alvarez 
cumprimentao 
PM Jean Chrétien no 
Mississauga C. Centre 
na sua ultima visita 
a Toronto. 

economia. 
O Canada é, neste momento, o pais mais bem ligado 
ao mundo e o primeiro a ter ligado as escolas e as 
universidades à Internet. Tudo isto. Chrétien 
informa, se deve ao investimento do governo federal 
na inovaçào, na biotecnologia, nas redes dos centres 
de excelêneia, na restauraçâo dos orçamentos para as 
pesquisas no campo da medicina. Chrétien 
mencionou que alguns dos lideres politicos da 
histôria canadiana levaram o partido a sete eleiçôes e 
que nâo vê nenhum problema no facto de ele estar a 
enfrentar a terceira. 

QUEREM EKCLUSIVIDADE 
Câmara do Funchal pediu esclarecimentos 

Os arquitectos querem ser os ùnicos a 
assinar projectos sujeitos a 
licenciamento municipal. Por isso, 
enviaram uma carta a todas as eâmaras 
do pais e, caso nâo seja cumprido o que 
entendem estar consagrado no decreto 
176/98, ameaçam recorrer a 
Estrasburgo. A Câmara Municipal do 
Funchal nâo considéra obrigatôrio o 
parecer duma carta enviada pela 
Ordem dos Arquitectos. Por isso, 
pediram «esclarecimentos, quer à 
Direcçâo Regional de Administraçâo 
Pùblica quer à Associaçâo Nacional de 
Municipios, sobre como é que as outras 
eâmaras vâo seguir e interpretar esta 
legislaçâo». O assunto nâo é pacifico. 
De tal modo que a Ordem dos 
Arquitectos ameaça recorrer para o 
Tribunal de Justiça de Estrasburgo, 
caso as suas recomendaçôes nâo sejam 
cumpridas. Sobre esta ameaça o 
arquitecto Pedro Santos Costa, da dita 
associaçâo, référé que «esgotou-se-nos a 
paciência». Na carta, enviada a todas 
as eâmaras do Pais, afirma-se que os 
projectos sujeitos a licenciamento 
municipal sâo da exclusiva 
competêneia de arquitectos. Até obter 
resposta aos esclarecimentos pedidos. 

Ricardo Silva, vereador do Urbanismo, 
déclara que a CMF «vai manter a 
posiçâo actual». Ou seja: vai cumprir 
com o decreto-lei 73/73, que permite a 
autoria de projectos a engenheiros 
civis, a engenheiros técnicos, a 
arquitectos e a construtores civis. Isto 
de acordo com o que esta especificado 
na lei. Neste momento, um engenheiro 
civil pode assinar um projecto sem 
quaisquer limitaçôes, tanto para a area 
de construçâo como em relaçâo ao 
numéro de pisos. Por seu lado, um 
construtor civil, com licença para 
projectar, somente pode para quatro 
andares e 400 metros de ârea. Além 
disto, outro aspecto relevante para este 
processo prende-se com a direcçâo 
técnica das obras, dependentes de 
licenciamento municipal. Por outras 
palavras, implica a responsabilidade da 
obra. O profissional em questâo deve 
supervisionar todas as fases da 
construçâo. Uma proposta do novo 
Governo enviada à Ordem dos 
Arquitectos veda-lhes esta 
possibilidade. Esta é uma questâo que 
desagrada sobremaneira a estes 
profissionais, que a consideram como 
um «atestado de menoridade», tanto 

mais que viola os estatutos 
da Ordem. Esta opiniâo é 
consolidada por Pedro 
Santos Costa ao ressalvar que «nos nâo 
aceitamos que nos seja vedada a 
direcçâo de obras, porque faz parte dos 
actos prôprios da profissâo de 
arquitectura». A ünica câmara da 
Madeira que exige que a direcçâo 
técnica de certas obras, seja executada 

por um engenheiro é a do Funchal. 
Todas as outras admitem arquitectos. 
Em contrapartida, a Câmara 
Municipal do Funchal também 
prescreve que «os loteamentos e 
projectos de hotelaria» tenham «a 
intervençâo dum arquitecto.» 

Nâo juros Nâo faz qualquer 
na armaçâo entrega pagamentO nem juroS 

GSTnemPST durante 90 «las. 

Gronde selecçdo de mobios poro; saio de esian 
sola de jantac quarto de cama e quarto de crionço, 
BLOOR WAREHOUSE FURNITURE 
1222 Bloor St. W ###»###! 
Horas: 2a- éa<feira 9:30-20 horas, Sibado 9-IS boras Bloor 
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O présidente da câiitiara municipal de 
Ponta Delgada, Manuèl Arruda, 
pediu à PSP local o reforço policial 
em algumas zonas da cidade corn 
vista a minimizar o aumento de 
vandalismo. As preocupaçôes 
autârquicas mais acentuadas vâo para 
os espaços verdes da cidade e para os 
sinais de trânsito. A edilidade esta 
disposta a avançar para a criaçâo da 
policia municipal assim que esta 
matéria esteja regulamentada. A PSP 
declarou por outro lado que na cidade 
de Ponta Delgada os indices de 
criminalidade têm vindo a diminuir, 
sendo neste momento uma das 
cidades mais seguras da Europa. 

(0) IP^ÎE) 
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Na sequência dos deslizamentps de 
terra na ilha do Pico, na noite de 4 
para 5 de Março, o PSD pretende a 
compensaçâo pelos prejuizos 
causados pela tromba de âgua caida 
em Santo Amaro. Em requerimento 
dirigido à Assembleia Legislativa 
Regional dos Açores, os deputados do 
PSD eleitos pelo Pico apelam à 
resoluçâo do problema. Justificam 
que "se tratou de um fenômeno 
atmosférico de indole semelhante a 
outras que jâ assolaram os Açores". 
Alguns agricultores sofreram 
estragos, incluindo a perda definitiva 

de terrenos agricolas, corn muros e 
terras arrastadas pelas âguas. Além 
disso, falam da necessidade de 
observaçâo no terreno por parte dos 
responsâveis, para apuramento das 
causas e responsabilidades, bem 
como a definiçâo de acçôes para 
prevençâo e compensaçâo dos 
prejuizos. 

IP]P m 

Os dirigentes do PP dos Açores e da 
Madeira reûnem em Angra para 
debaterem as relaçôes entre as regiôes 
insulares e o estado e os "desafios" das 
regionais de Outubro. Este encontro 
vai iniciar-se corn as quartas jornadas 
parlamentares corn uma agenda em 
que figuram questôes relacionadas 
corn as regiôes ultraperiféricas, 
politica agricola e das pescas, 
adaptaçâo do sistema fiscal e 
transportes. As delegaçôes açoriana e 
madeirense sào chefiadas pelos 
respectivos lideres, Alvarino Pinheiro 
e José Manuel Rodrigues. 

O patrimônio militar construido na 
ilha de Sâo Miguel esta ameaçado e a 
sua revitalizaçâo requer uma urgente 
intervençâo das entidades 
governamentais e dos privados 

possuidores de fortes. 
O alerta foi feito esta semana pelo 
coronel Salgado Martins, director do 
futuro Museu Miliar dos Açores no 
primeiro forum Cidadania e 
Patrimônio, realizado pela 
Associaçâo para a Defesa e 
Investigaçâo do Patrimônio. Segundo 
Salgado Martins existem em Sào 
Miguel vârios fortes e fortalezas de 
extrema importância arquitectonica 
em avançado estado de degradaçâo. 
Muitos deles nem se vêm porque 
estâo ocultos por outras 
infraestruturas. Um exemplo referido 
foi o forte de Sâo Caetano, um prédio 
militar cedido ao executivo regional. 
O Comando da Zona Militar 
elaborou um projecto de recuperaçào 
para este forte, um projecto entregue 
à direcçâo regional da Cultura. 

o responsâvel da Protecçào Civil dos 
Açores confirmou o aparecimento de 
novas fumarolas ao largo da ilha 
Terceira, originârias do vulcâo da 
Serreta. Segundo Dionisio Silveira, as 
fumarolas recentemente detectadas 
foram observadas mais proximo da 
ilha, junto à freguesia das Doze 
Ribeiras e no lugar do pesqueiro em 
S. Mateus, "exactamente sobre uma 
falha sismica existente naquela zona". 
A Protecçào Civil do arquipélago 
revelou, no inicio deste mês, a 
existência à superficie da âgua de 
"blocos de material quente", 
acompanhados de colunas de vapor, 
na zona ao largo da ilha Terceira 
onde, desde Dezembro, entrou em 

erupçâo o vulcâo da Serreta. 
Os sinais da erupçâo vulcânica no 
mar foram observados inicialmente 
por Pescadores. 

Muitos empresârios açorianos estâo a 
fazer tâbua rasa da lei sobre o 
aumento de 5% ao salârio minimo 
nacional. 
O aumento foi decidido na 
Assembleia Legislativa Regional, mas 
contou sempre corn a oposiçâo 
declarada dos empresârios. Estes 
consideram que nào devem suportar 
os custos da insularidade do seu 
bolso. 
A medida deveria estar em vigor 
desde 1 de Janeiro, mas a maior parte 
dos empresârios estâ a ignorâ-la. A 
CGTP Açores estâ a fazer o 
levantamento das empresas que nào 
estâo a cumprir. 
Estâo a ser equacionadas medidas 
como a greve ou o recurso aos 
tribunais para obrigar ao 
cumprimento desta deliberaçâo 
legislativa. A Câmara do Comércio e 
Indùstria dos Açores assume que a 
questâo é complexa jâ que em matéria 
de contrataçâo colectiva cada câmara 
de empresârios da regiào é soberana. 
De qualquer forma a Câmara do 
Comércio e Indùstria dos Açores 
déclara que a lei, se nâo for suspensa 
ou alterada, é para cumprir. Esta 
Câmara tentou a declaraçâo de 
inconstitucionalidade da deliberaçâo 
parlamentar mas até ao momento 
sem quaisquer resultados. 

AEROPORTO DE SANTA MARIA 
COM NOVAS PERSPECTIVAS 

Très associaçôes de mulheres da ilha 
de Sào Miguel vâo entregar este mês 
a Carlos César um caderno 
reivindicativo a reclamar soluçôes 
para os problemas de que sâo alvo no 
arquipélago. O anüncio foi feito esta 
semana pela présidente da Uniâo de 
Mulheres Alternativa e Resposta, 
UMAR Açores, Clarisse Canha. O 
documente pretende alertar o 
présidente do executivo regional para 
a necessidade da criaçâo de mais 
postos de trabalho para as mulheres, 
através de uma aposta na formaçào 
profissional para combater o 
desemprego feminino. O caderno 
reivindicativo elaborado pela UMAR, 
Associaçâo de Mâes de Rabo de Peixe 

e Centro de Apoio à Mulher, prevê 
mais apoio à maternidade, 
especialmente nas ilhas mais 
pequenas da regiào, assim como o 
reforço do planeamento familiar. E 
ainda necessârio, para combater a 
violência familiar, que os maus tratos 
entre cônjugues sejam considerados 
crime püblico, uma medida judicial 
considerada de grande relevância 
para minimizar este problema nos 
Açores. Além de entregar este 
caderno reivindicativo a Carlos César 
as associaçôes de mulheres 
pretendem também debater essas 
questôes sectorialmente através de 
encontros corn diverses 
departamentos do executivo. 

Os bi-reactores, aviôes tipo "Boeing 
737", nas versôes "700" e "800" e 
"Airbus 319 e 320", foram autorizados 
a atravessar o Atlântico desde que 
tenham um aeroporto alternativo a 180 
minutes de voo. Esta autorizaçâo, ao 
afarigo do programa "ETOPS- 
Extended Twin Operations", vem abrir 
novas perspectivas ao Aeroporto de 
Santa Maria que é o ünico do Atlântico 
Norte a oferecer a alternativa exigida 
pelas regras de segurança da "ICAO" 
agora promulgadas. Segundo os 
especialistas, as agêneias de viagens 
preferirâo utilizar os "Boeing 737" ou o 
"Airbus 319 ou 320" pois é 
comercialmente vantajoso actuarem 
isoladas sendo mais fâcil fazê-lo corn 

aviôes de 120/150 lugares. 
A utilizaçào de equipamento de maior 
capacidade, como até agora acontece 
corn os voos charter transatlânticos, 
vem obrigando os operadores a 
juntarem-se em "pool". 
O Aeroporto de Santa Maria, cuja 
principal missâo é oferecer apoio 
técnico às aeronaves que atravessam o 
Atlântico Norte, estâ preparado para 
receber todo o tipo de aviôes. Até agora 
este aeroporto tem sido 
maioritariamente utilizado pelas 
companhias charter, principalmente a 
alemâ "LTU" e a inglesa "Monarch". 
No mês passado, foram vendidos no 
Aeroporto de Santa Maria dois 
milhôes de litros de combustiveL 
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"Boa Esperança" jà esta no Funchal 
Passavam poucos minutos das 11:00 
horas quando a "Boa Esperança" 
entrou, domingo, na baia do Funchal. 
Engalanada a preceito, a réplica das 
caravelas quinhentistas atraiu, 
naturalmente, a atençào de multos 
madeirenses que a vieram receber 
junto ao cals da cidade e no molhe da 
Pontinha. Na âgua, havia também 
varias embarcaçôes que davam as 
boas-vindas à caravela que participa 
na viagem de cruzeiro "Brasil - 500". 
Uma iniciativa que, recorde-se, 
assinala, precisamente, os 500 anos 
do descobrimento das terras de Vera 
Cruz. 
A viagem até ao Funchal, segundo o 
comandante da "Boa Esperança", foi 
agradâvel, embora corn muito pouco 
vento nos ùltimos dias, para além de 
uma ondulaçâo que deixou os 
tripulantes, em especial os menos 
acostumados a estas andanças, corn o 
estômago às voltas durante dois dias. 
Sem vento capaz de soprar as vêlas 
dos veleiros participantes nesta 
viagem, Joâo Lücio garante que todas 
as embarcaçôes serâo forçadas a 

utilizar motor para conseguirem 
chegar «até à Madeira. Nâo hâ vento 
e hâ um pouco de mar, que é pior. 
Ficou a vaga e, sem vento, as vêlas 
nâo conseguem manobrar». Outro 
dos membros que integra a tripulaçâo 
da "Boa Esperança" é Clâudio 
Oliveira. Um médico anestesista 
brasileiro que participa nesta viagem 
de cruzeiro até ao Rio de Janeiro e 
que se deslocou a Lisboa, de 
propôsito, para participar nas 
comemoraçôes por mar dos 500 anos 
do descobrimento do Brasil. Clâudio 
Oliveira, que viaja corn o seu filho, 
que é professor de vela, revelou que 
nâo estava prevista a sua participaçâo. 
Porém, e em virtude de um dos 
membros da tripulaçâo ter desistido à 
ultima da hora, ofereceu-se para 
integrar a tripulaçâo da "Boa 
Esperança", o que acabou por se 
concretizar. 
Depois de confirmada a sua presença, 
voou entâo até Lisboa, para repetir a 
façanha de Pedro Alvares Cabrai. O 
médico de bordo, que tem jâ alguma 
experiência de mar, é um dos 

"marinheiros" que ficou 
enjoado durante a viagem. Em 
torn de gracejo, Clâudio 
Oliveira disse que «os enjoos 
foram tantos que nâo havia 
pastilhas que parassem no- 
estômago. Eu mesmo estava tâo 
enjoado que talvez nem 
conseguisse achar as pastilhas. 
Foi uma prova de fogo para os 
nossos labirintos. Um mar 
muito mexido. As ondas 
passavam por cima. Ficâmos 
todos molhados. Mas foi uma 
batalha vencida», acrescentou 
corn um ar de satisfaçâo. 
Esta é jâ a segunda viagem que 
Clâudio Oliveira realiza a bordo da 
"Boa Esperança". Jâ em 1992, o 
médico anestesista atravessou o 
Oceano Atlântico corn esta réplica da 
caravela quinhentista. Na altura, 
comemorava-se entâo os 500 anos do 
descobrimento da América. 
Os barcos voltam a soltar amarras na 
dentro de um ou dois dias rumo a 
Mindelo, em Cabo Verde, onde 
deverâo chegar no dia 25. Très dias 

depois, retomam novamente a viagem 
"Brasil - 500", desta vez corn destino a 
Salvador, no Brasil, para a etapa mais 
longa desta viagem. Serâo perto de 10 
dias de mar. A 19 de Abril, as 
embarcaçôes navegarâo até Cabrâlia, 
onde deverâo chegar dois dias depois. 
Jâ na recta final da viagem, os 
participantes voltam a soltar amarras 
a 23 de Abril para a ültima etapa do 
percurso, que culminarâ no Rio de 
Janeiro, sensivelmente cinco dias 
depois. 

DOMIXGOS MEAT PACKERS ETD 
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Quatre das 10 cançôes finalistas do 1° 
Festival Jovem das Comunidades 
Portuguesas, a realizar no dia 26 de 
Maio, em Matosinhos, foram escritas e 
vâo ser interpretadas por luso- 
descendentes residentes no Canada. 
Uma fonte da RTP-Porto disse à Lusa 
que as cançôes vâo ser interpretadas 
por Silvia Raquel Tarira Medeiros da 

Rosa e Maria Jülia T. M. da Rosa, da 
Australia, Helena Garcia, do Canada, 
Catarina Alves Cardeal, do Canada, 
Sarah Pacheco, do Canada, Elizabeth 
Rodrigues, do Canada, Bethanie 
Maduro, dos Estados Unidos, Marco 
Paulo Antunes Matias e Atlânticos 
Band, da Alemanha, Silvia da Gloria 
da Silva Saramagaio, da Suiça, 
Gilberto Manuel Alves Ferreira, da 
França, e Gabriela Mubanguiane, de 
Moçambique. Silvia e Maria Jülia da 
Rosa vâo interpretar a cançâo "Aqui 

estou", corn letra e mùsica de Ruby 
Medeiros, enquanto Helena Garcia 
canta "Lusa", com letra e mùsica de 
Domingos Melo. Catarina Alves 
Cardeal é a intérprete "Sonhos e 
Marés", corn mùsica de Hernâni 
Raposo e Letra de José M. Coelho, 
autores também de "Sou jovem e 
crente", que sera cantada por Elisabeth 
Rodrigues, e Sarah Pacheco canta "Eu 
Sou", corn letra e mùsica de José 
Ferreira Soares. Com mùsica de Nelson 
S. Moreira e letra de Eisa M. Maduro, 
Bethanie Maduro canta "Nada mais". 
Marco Paulo Antunes Matias e 
Atlânticos Band vâo interpretar a 
cançâo "Sozinho no quarto", corn letra 
e mùsica de José Carlos Batista. Silvia 

Saramagaio interpréta "Canta", da sua 
autoria e com mùsica de Vincent 
Prezioso, "Longe da vista" é a cançâo 
que Gilberto Manuel Alves Ferreira 
compôs e vai interpretar. Com mùsica 

de Jane M. Mendes e letra da sua 
autoria, Gabriela Mubanguiane vai 
cantar "Lâgrimas de chuva". As 10 
cançôes finalistas foram escolhidas por 
um jùri, composto pelos cantores 
Simone de Oliveira, Paco Bandeira e 
Mafalda Arnauth, pela modelo Nayma 
e pelo présidente da Câmara 
Municipal de Matosinhos, Manuel 

Seabra. O 1° Festival Jovem das 
Comunidades Portuguesas, uma 
iniciativa da Secretaria de Estado das 
Comunidades e da RTP internacional, 
é destinado a portugueses e luso- 
descendentes residentes no estrangeiro 
corn idades compreendidas entre os 16 
e os 30 anos. Segundo o regulamento, o 
festival tem como objectives "descobrir 
e divulgar novos compositores, autores 
e intérpretes da mùsica ligeira 
portuguesa nâo residentes em 
Portugal" e "aproximar todas as 

comunidades émigrantes espalhadas 
pelo mundo através da mùsica". O 
evento, que se realiza no dia 26 de 
Maio, no Centro de Desportos e 
Congresses de Matosinhos, vai ser 
transmitido em directe, ou em diferido, 
pela RTPi, RTP Africa, RTP-Madeira e 
RTP-Açores. Nas duas ültimas semanas 
anteriores à realizaçâo do festival, a 
RTPi e a RTP Africa vâo emitir 
diariamente, e durante dez dias, as dez 
cançôes finalistas, previamente 
gravadas em estüdio, para que os 
telespectadores de todo o mundo 
possam votar telefonicamente. Na 1° 
ediçâo do Festival Jovem das 
Comunidades Portuguesas vâo ser 
distinguidos a cançâo vencedora, a que 

sera distribuido um prémio de dois mil 
contes, a melhor interpretaçâo, corn 
um prémio no valor de 750 contes, e a 
melhor orquestraçâo, também 
premiada corn 750 contes. 

Uma noite corn os 
Serem müsicos foi sempre o sonho dos quatre 
membres que compôe a banda Filhos da Mae que 
surgiu recentemente na comunidade portuguesa de 
Toronto. Apôs terem fundado um grupo de mùsica 
de baile, os membros dos Filhos da Mae decidiram 
que era a altura de lutarem por aquilo que 
gostavam: mùsica rock. Lançaram hâ meses um 
CD corn dois dos trabalhos que fazem parte do 
âlbum que estâo prestes a colocar no mercado, sob 
0 titulo de Mulheres na Noite. No entante, quem 
tinha curiosidade em conhecer este grupo que tem 
despertado tanta curiosidade (devido ao nome que 
escolheram), pôde satisfazê-la na passada sexta- 
feira. Os Filhos da Mâe fizeram um espectâculo de 
apresentaçâo no Oasis night club and lounge, corn 
a intençâo de angariar produtos enlatados para a 
St. Christopher 's House, que teve bastante sucesso. 
Estivemos présentes, assim como tantes outros 
admiradores da banda que sairam satisfeitos com o 
espectâculo que viram. E que os Filhos da Mâe, 

para além de terem apresentado 
temas inédites que serâo 
verdadeiros sucessos, conse- 
guiram cativar o püblico corn 
temas do rock português que têm 
marcado varias geraçôes: 
estamos a falar da eterna “Minha 
Casinha” dos Xutos e Pontapés, 
da “Menina estas à janela”, versâo 
dos UHF, temas das saudosas Mamonas Assassinas, 
entre muitos outros. Para terminar a festa, e numa 
nota divertida, nâo podia faltar o vira nem o 
bailinho de S. Miguel. Um grupo versâtil, mas 
acima de tudô um grupo excelente que vale a pena 
escutar e assistu aos seus concertos. A alegria no 
rosto dos quatre mostrava a satisfaçâo que sentiram 
corn o sucesso daquela noite de apresentaçâo que 
contou com umas largas dezenas de pessoas. 
Agora resta-nos apenas desejar muita sorte ao 
grupo, nâo parem E que os diferentes clubes e 

associaçôes desta cidade 
se lembrem que os Filhos 
da Mâe merecem uma 
oportunidade, tal como 
todos os outros grupos, e 
que para uma festa da 
juventude, nâo hâ melhor 
nesta cidade. 

Jamie tria 
Ana Fernandes 
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O Partido Popular, liderado por José 
Maria Aznar, que governa a Espanha 
hâ quatro anos, surprendeu, no 
domingo passado, com uma ampla 
maioria absoluta corn que nem os 
populares contavam e provocou de 
imediato um novo panorama politico 
no pais. A vitôria por ampla maioria 
absoluta do PP fortalece este partido e 
a sua politica de direita, consolida e 
reforça a liderança de Aznar, que 
poderâ governar corn comodidade e 
sem necessidade de fazer concessôes 
aos nacionalistas de quem dependeu na 
anterior legislatura, e abre profundas 
crises na esquerda, expressamente no 
Partido Socialista (PSOE), cujo 
Secretario-Geral, Joaquin Almunia, 
anunciou jâ a demissâo irrevogâvel face 
ao descalabro dos resultados das 
eleiçôes. Paralelamente à rotunda 
vitôria do PP, o Partido Socialista e a 
Esquerda Unida, que desta vez se 
apresentavam corn uma aliança 
eleitoral e governamental, foram os 
grandes derrotados. A primeira 
consequência foi a demissâo 
irrevogâvel do Secretârio Gérai do 
PSOE, Joaquin Almunia, que liderava 
os socialistas hâ très anos, em 
substituiçâo de Felipe Gonzalez, 
propondo uma profunda renovaçâo da 
organizaçâo e do projecto socialista. 
Uma vitôria do Partido Popular era 
prevista por todas as sondagens 
realizadas uma semana antes das 
eleiçôes que coincidiam em dar apenas 
uma vantagem de entre 3,5 a 5 pontos 
sobre os socialistas, o que era 
interpretado como um empâte técnico 
e admitia a possibilidade de uma 
surpresa da esquerda ao detectar 
tambem que 30 por cento do 
eleitorado, sobretudo progressista, 
estava indeciso. As sondagens 

realizadas à saida das urnas também 
davam a vitôria ao Partido Popular, 
mas corn uma margem de entre 168 e 
172 deputados, quando no final 
alcançou os 183 mandatos. Nem sequer 
nas declaraçôes dos dirigeâtes 
populares mais optimistas tinha 
aparecido a esperança de uma maioria 
absoluta pois reconheciam que apenas 
aspiravam a uma maioria suficiente e 
cômoda para poderem governar sem 
maiores hipotecas. As causas destes 
resultados sâo varias, e uma delas, 
reconhecida por Almunia e Frutos, foi 
a de que a aliança da esquerda nâo 
funcionou porque nâo foi bem 
explicada, ou bem entendida, e de 
facto nâo conseguiu mobilizar o 
eleitorado da esquerda que jâ estava 
desencantado com a politica depois de 
anos de confronto entre as duas 
formaçôes progressistas. 
O candidato de lU alegava que além de 
a aliança nâo ter mobilizado o 
eleitorado da esquerda, o Partido 
Popular, que se situa na direita, ou 
centro-direita, como preferem 
proclamar os seus dirigentes, 
conseguiu atrair os seus eleitores, 
talvez como resposta à ameaça da 
chegada dos “social-comunistas”, como 
tinha argumentado José Maria Aznar 
na campanha. Mas talvez haja outras 
razôes, entre elas o facto de que o 
PSOE, que governou durante mais de 
13 anos e foi derrotado hâ quatro anos, 
ainda nâo recuperou nem se renovou, 
apesar da mudança de lider. Durante 
estes quatro anos atravessou diversas 
fases no seu processo interno que o 
impediu de aparecer ante o eleitorado 
corn um projecto novo, e surpreendeu 
corn a aliança com a lU que 
provavelmente tambem nâo foi 
entendida em muitos sectores 

moderados de seu eleitorado. A lU 
também atravessou uma série de anos 
de crises internas e ainda antes da 
aliança, as sondagens jâ lhe 
prognosticavam uma séria quebra. Mas 
para além destes factures que podem 
explicar as causas da derrota da 
esquerda, convem sublinhar os 
elementos favorâveis e méritos do 
Partido Popular. Aznar, que governava 
hâ quatro anos, sem grande carisma 
popular excepto entre os seus 
militantes, foi beneficiado por uma 
série de factures como os bons 
resultados econômicos e a estabilidade 
politica. Aznar fez uma campanha à 
medida de seu projecto, recusou-se a 
entrar em debates directos, limitou-se a 
expor os seus êxitos, prometeu novas 
reduçôes de impostos, criaçâo de 
emprego, crescimento econômico, 
subida das pensôes. A ampla maioria 
de Aznar vai permitir-lhe governar corn 
comodidade sem necessitar de recorrer 
aos apoios dos nacionalistas, como 
aconteceu na anterior legislatura em 
que teve que pagar um elevado preço. 

sobretudo aos catalâes. Aznar, que 
prometeu governar para todos os 
espanhois, pode fazê-lo agora sem 
hipoptecas aos nacionalistas. E uma 
incôgnita a politica que vai ter o PP 
agora em relaçâo ao Pais Basco, onde 
empatou corn os nacionalistas do 
Partido Nacionalista Basco, sobretudo 
depois da atitude de firmeza e dureza 
exposto por Aznar nas ultimas 
semanas, tanto frente à ETA como aos 
nacionalistas. Para além da surpresa, o 
que é certo é que se abriu um novo 
cenârio para a politica espanhola e 
para o prôprio pais, nâo sô pelo facto 
de o PP poder governar corn a 
comodidade de uma maioria absoluta, 
sem necessidade de recorrer a apoios 
dos nacionalistas, sobretudo catalâes. 
Esta vitôria consolida e fortalece o PP 
como partido de direita e de centro sob 
a autoridade de Aznar, cuja liderança 
sai reforçada, e abre sérias crises a nivel 
dos socialistas, sobretudo, da Esquerda 
Unida, e muitas incôgnitas entre a 
prôpria esquerda que durante anos foi 
maioritâria neste pais. 

t Propriedade e direçâo d^ um ex-agente, 
John Zadkovich; 

ÿ Mais de vinte e quatro anos de experiência em tribunal; 
ÿ Fluente em português; 

Preços acessiveis; 
$ Advogado disponivel para defe$a criminal; 

Considera-se culpadoP 
Poderà receber uma multa... mas nâo sera condenado. 

3045 Southcreek Road, Unit 3 
Mississauga, On 
L4X 2X6 (Auto-estrada 427 e Dundas) 
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A tragédia de Meçambique 
poderia ter side evitada am 50%! 
-Afirmaçâo de Carlos Pereira, conhecedor da situaçâo 

que se vive ano apôs ano naquela zona africana. 

A "revoluçào" provocada pela iniciativa de CIRV-fm, 
com O seu Radiothon a favor das vîtimas das cheias 
em Moçambique, "UM DIA POR MOÇAMBIQUE", 
trouxe uma onda enorme de solidariedade e, 
também, gente anônima que, devido às andanças 
pelo mundo, traziam consigo a oferta pedida e algo 
mais... 
Entre eles, o antigo membro da Marinha 
de Guerra Portuguesa, Carlos Alberto 
André Pereira, com quern dialogâmos por 
considerarmos que a sua versâo sobre os 
acontecimentos tinha a sua razâo em ser 
divulgada. 
Carlos Pereira é natural de Muxagata, Vila 
Nova de Foz Côa. 
Marinheiro-Artilheiro da Armada 

dos rios... Morreram 60 
pessoas. Por outro lado, o 
clima é tâo quente que toda a 
pluviosidade que cai 
desaparece totalmente em 5 
ou 6 horas. 

Portuguesa, esteve em Moçambique de 1967 a 1969. 
Carlos Pereira é Rectificador Mecânico, fez o 7o. ano 
do Liceu e completou um Curso de Desenho de 
Construçào Civil. Veio para o Canada em 1989 e é 
funcionârio da manutençâo do TD Bank, em 
Toronto. 
Carlos Pereira esteve no Patrulha NRP Argos e na 
Lancha NRP Cimitarra, que fazia o carregamento e 
distribuiçâo de alimentes, cerveja, material de 
construçào, mâquinas, etc... 
Ê um homem interessado por tudo quanto o 
rodeia. Em Moçambique nâo deixou de "olhar à 
volta" e anotar o que via. Contou-nos: 
- Desde sempre que Moçambique tem um clima 
afectado pelas varias depressôes tropicais. 
Sempre houve cheias no Sul e Centro em 
Moçambique. Na Beira apanhei o Tufâo Luisete 
que devastou todo o Centro e Sul do pais, como 
alguns devem estar lembrados. Houve perdas de 
vidas porque um barco se virou ao atravessar um 

O desastre actual nas proporçôes 
conhecidas, na minha opiniâo, deve-se à 
nâo drenagem dos canais dos varies rios 
que dâo acesso ao mar e que banham as 
cidades mais populosas, caso da Beira, 
Lourenço Marques e todas as Vilas 
circundantes aos rios... 
-No seu tempo como era? 
-No tempo em que estive em comissâo de 
serviço na Marinha e em Lourenço 
Marques, a Capitania do Porto de 

Lourenço Marques -e da Beira também- mantinha 
uma fréta de Dragas a fazer a dranagem do leito dos 
rios, desde a Barra até ao cimo da Matola... Em 
Lourenço Marques hâ uma zona muito ffâgil, ao 
fundo da Costa do Sol, proximo do Aerodrome, 
devido aos muitos Lagos e Dunas, muito proximo do 
mar. Ali, os construtores iam retirar areia para as suas 
obras e, num pequeno panai que là havia e que dava 
acesso ao mar, infelizmente, despejavam todos os 

de Lourenço Marques" para que nâo fragilizassem 
mais aquela area pois punham em perigo toda 
aquela zona incluindo o Parque de Campismo, o 
Aerodrome, e complexes turisticos... Todo o Vale de 

Limpopo, Matola, Changai, Catende, etc, tal 
como a zona acima mencionada, sâo zonas 
muito baixas em relaçâo ao nivel do mar. As 
marés nestas zonas também sâo acentuadas. 
Entre a vazante (maré-vazia) e a maré-cheia, 
hâ uma subida de nivel de 5 a 6 metros, 
dependendo do estado gérai do tempo. Na 
costa e no canal de Lourenço Marques o mar 
é muito batido, na maré-cheia, nâo deixa que 
a âgua do Maputo entre para o mar e 
provoque a sedimentaçâo das areias e varies 
materiais arrastados pelas âguas, provocando 
nas zonas mais profundas bancos de areia e de 
lodo. 
-Alguma vez sofreu as consequêneias dessa 
situaçâo? 

-Sim, sim! Quando do bloqueio dos ingleses à 
Rodesia, em 1968, fomos chamados a sair de 
urgêneia, em patrulha, para a Barra da Beira e a maré 
estava vazia. O nosso barco. encalhou num banco de 
areia. A nossa sorte foi que a maré estava a encher e, 
a pouca velocidade em que vinhamos, nâo fez 
estragos. Fizemos marcha à ré e o barco desencalhou 
por si... S6 a cidade de Lourenço Marques -hoje, 
Maputo- é que estâ num relative alto, tudo o reste é 
quase ao nivel do mar, dai as cheias da época. 
Estou absolutamente convencido de que se tivesse 
havido drenagem dos rios a tragédia de agora teria 
sido evitada em 50%, pelo menos! 
-Pese embora essa opiniâo pessoal, isso nâo invalida o 
esforço universal para ajuda a Moçambique? 
-Nâo, nem pensar nisso, por isso aqui estou também 
dando o que posso. Gosto muito de Moçambique! 
Quero até louvar o vosso esforço e o magnifico 
profissionalismo de toda a tripulaçào da CIRV sob o 
comando do Frank Alvarez. Ficou mais uma vez 

demonstrada toda a generosidade dos 
portugueses. 
Que sirva ainda de padrâo e exemple de tudo 
quanto os portugueses fizeram e deixaram em 
Moçambique. 
Carlos Pereira deixou-nos uma "mâo cheia" de 
fotografias do seu tempo em Moçambique. 
Desfolhou-nos um rosârio de recordaçôes 
saudosas... "Lê-se" nele o desejo de um dia voltar 
a pisar terras de Moçambique. Que assim 
aconteça para bem de todas as partes. 

restes da construçào, obstruindo assim a saida das 
âguas quando as cheias tinham lugar. 
Houve até um diferendo entre a Câmara de 
Lourenço Marques e a Direcçâo Gérai do Porto de 
Lourenço Marques devido a esta situaçâo mas nunca 
O assunto foi resolvido. Ouvidos de mercador... 
O Comando Naval e a Administraçào Gérai de 
Portos fizeram avisos através do "Diârio de Noticias 
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CRÔNICA À DISTANCIA - 0 PSD/Madeïra em congresso 
Nos prôximos dias 24, 25 e 26 de 
Março, o PSD/Madeira realiza o seu 
Congresso. 
O Partido Social Democrata da 
Madeira, passados vinte e cincp anos 
da sua fundaçâo, neste seu IX 
Congresso Regional orgulha-se de ter 
alcançado as metas a que se propos no 
seu Programa e logo no seu I 
Congresso- Democracia, Autonomia e 
Socializaçâo. 
O regime democrâtico esta 
consolidado na Regiào Autônoma e é 
indiscutivel. 
A necessidade de uma revisâo 
constitucional em Portugal, assenta 
numa mudança do sistema politico em 
tudo o que contribua para o reforço do 
regime democrâtico, para a robustez da 
democracia representativa versus 
poderes corporativos, para uma 
adequada fiscalizaçào democrâtica e 
todos os Poderes de Estado e para uma 
maior e mais directa participaçâo dos 
cidadâos na "res publica". 
O regime democrâtico foi por vezes 
utilizado como protexto, pelos filiados 
da Internacional Socialista em 
Portugal, para fentar subvertê-Io na 
Madeira e aqui estender o "polvo" de 
interesses e de controlo que 
estabeleceram no pais, ao serviço de 
objectives mundialistas de globalizaçâo 
politica e de concentraçâo capitalista. 
Nâo sô falharam, como na sua caricata 
oposiçâo - uma mescla sem nexo de 

grupos de interesses econômicos locals, 
alguns estrangeiros, corn outra gente 
inculta, de estilo politico à anos 
sessenta e corn rauitos infiltrados que 
mantêm a referência do marxisme- esta 
oposiçâo estâ completamente 
desacreditada, incluso mercê do seu 
folclorismo interno na praça pûblica. 
Apesar deles, fomos nôs, sociais- 
democratas, que fizemos a revoluçâo 
madeirense, a mudança nas condiçôes 
de vida e nos hâbitos sociais e culturais. 
A nossa Revoluçâo Tranquila e de 
sucesso. 
Hoje, qualquer Militante ou Eleitor 
social-democrata pode dizer corn 
orgulho perante a histôria: "eu fui um 
dos que transformaram a Madeira e o 
Porto Santo!". 
Hoje, qualquer Militante ou Eleitor 
social-democrata pode erguer corn 
orgulho o pendâo "laranja" do 
PSD/Madeira, porque é um simbolo do 
Trabalho e do Querer Madeirense. 
Sobretudo, fizemos a Pevoluçào 
Tranquila, estruturâmos a Madeira 
Nova, porque o Povo Madeirense é um 
Povo superior. 
Superior, pelos seus Valores e pelas 
suas Qualidades, afirmando-se sem 
pretender menorizar quem quer que 
seja, mas personalizado pela Obra de 
que foi capaz por esse mundo fora e, 
corn a Autonomia Politica que 
conquistou, agora no nosso prôprio 
territôrio. 

A Autonomia Politica nâo sô é 
irreversivel, como é dialéctica, 
dinâmica e evolutiva, no quadro da 
Uniâo Europeia e da Repùblica 
Portuguesa. 
Por isso, tem de corresponder ao 
Igitimo Direito do Povo Madeirense ao 
seu Desenvolvimento Integral - social, 
cultural, econômico e ambiental - e â 
concretizaçâo do seu Bern Comum, nos 
termos propostos pelo Parlamento da 
Regiâo Autônoma, nossa voz 
democrâtica, ou em eventual 
referendo. Nâo devemos mesmo temer, 
para O efeito, recorrer às instâncias 
internacionais, nos termos do Direito 
Internacional que a Repùblica 
Portuguesa subsçreveu. 
Urge um novo modelo autonômico, por 
exemplo similar ao alemâo, corn as 
necessârias e aconselhâveis adaptaçôes, 
que ponha fim ao abuso de poder e à 
inadequaçâo das famigeradas "leis 
gérais da Repübiica", através sô do 
respeito por normas definidoras e 
clarificantes da Constituiçâo da 
Repùblica Portuguesa, também para 
este efeito a ser revista. 
A instituiçâo "Ministro da Repùblica" 
deve desaparecer, incluso pela sua 
denominaçâo. Regista-se uma evoluçâo 
importante, nâo sô nos seus 
procedimentos actuals, mas 
essencialmente devido ao facto de, 
constitucionalmente, jâ nâo 
representar, nem integrar, o Governo 

Por: 
Alberto 
Joào 
Jardim 

Central, nem a "soberania", mas tâo sô 
o Estado e o Présidente da Repùblica. 
Embora a prioridade, face às 
indiscutiveis necessidades do Bern 
Comum da Regiâo Autônoma, seja o 
problema que as "leis gérais da 
Repùblica" nos vem causando, o 
desaparecimento da instituiçâo 
"Ministro da Repùblica", paralela a 
uma prudente e eficiente redistribuiçâo 
de competências, constitui inalienâvel 
objectivo autonômico do Partido Social 
Democrata. 
Como também prioridade é a 
transferência das competências e dos 
Serviços püblicos, cuja regionalizaçâo a 
experiência concreta e o decorrer do 
tempo demonstraram ser 
imprescindiyel ao Desenvolvimento 
Integral e ao bem-estar das populaçôes 
da Madeira e do Porto Santo. 
No tocante a esta Regiâo Autônoma, 
recusamos a concepçâo de "Estado 
unitârio" para Portugal. Somos por um 
novo modelo, ao âmbito de um Estado 
Regional no seio da Repùblica 
Portuguesa. 

Luis Marques - Sales Manager (416) 368- 
Especial da semana 

(CXC 

Com 14,600 Km 
2.5 L V6 
Corn todos os extras 

Novo $29,880 

GARROS NOVOS 

CMBOS isuas 
corn 29,000 Km 
antes $19,995 especial $18,995 

aw (Do 
corn 20,000 Km 
antes $178,995 especial $16,995 

East 

Richmond 

Front 

Gardiner 

KD®® MIOKT EJl 
com 5,000 Km 
antes $17,995 especial $16,995 

entre $17,495 & $23,995 
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A 16 de Agosto deste ano 

completam-se cem anos sobre a data 
da morte da nossa grande figura e 
referência literâria das letras 
portuguesas do século XIX - Eça de 
Queirôs. Significa, portante, que este 
é considerado o ano queirosiano e 
que todas as instituiçôes portuguesas, 
corn responsabilidades no campo da 
cultura, lhe vâo dedicar uma série de 
eventos e celebrar o centenârio, em 
alguns casos, corn toda a pompa e 
circunstância. 

Cem anos decorridos nada 
significam na prosa deste escritor, 
porque a observaçâo perspicaz dos 
tipos sociais e das instituiçôes 
retratadas ou caricaturadas, mantém- 
se de tal modo actual, que ainda hoje 
certas figuras e cenas do quotidiano 
nos parecem saidas de um qualquer 
romance do autor, de um realismo e 
ironia incontestâveis. 

Eça, além de escritor, foi 
também diplomata. Em 1872, iniciou 
a sua carreira em Cuba, como 
Cônsul, esteve em Inglaterra, 
nomeadamente em Newcastle e 
Bristol e, mais tarde, em Paris, onde 
viria a morrer. Apesar de afastado do 
pais, Eça nunca deixou de ter 
contactos corn a realidade portuguesa 
ao ponto de, à distancia, manter um 
olhar atento e fotogrâfico, capaz de 

captar como ninguém todos os tiques 
da sociedade da época. 

Das suas andanças pelo 
mundo, viemos a descobrir através da 
obra de Beatriz Berrini “Eça de 
Queiroz, Palavra e Imagem”, Ediçôes 

ERVANÂRIA VnÔRIA inc. 
PRODUTOS NATURAIS E MEDICINA HOMÉOPÂTICA 

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

Mavtiue uma entrcvistu corn o NatitrhUi Homeopaîa 
AMfdfn'o Aîedc/Vos, jd coin miiitos anos de expiTtêcia, 
tjïie o pmderd ajudar na sohiçâo dos sens proidemas. 

Inapa, que Eça passou também por 
terras canadianas, tendo pelo menos 
ficado registada a sua estadia em 
Montreal. Devo confessar que para 
mim foi uma surpresa descobri-lo e os 
louros pertencem por inteiro a uma 
aluna que, ao fazer uma apresentaçâo 
oral num dos meus cursos, a ilustrou 
corn fotografias de Eça de Queirôs, 
entre elas, uma brada em Montreal. 
Esta obra, que pode ser encontrada 
na Robarts Library, possui duas 
fotografias: uma do prôprio Eça e 
outra de Montreal, que o deve ter 
impressionado de sobremaneîra pela 
forma como a descreve. Numa carta, 
datada de 1873 e dirigida a Ramalho 
Ortigâo, é nestes termos que a ela se 
référé: 

“Montreal é uma pequena 
cidade que se desejaria pôr numa 
étagère. Imagine que por causa da 
neve - é uma das cidades mais ao 
norte da América - os tectos das 
casas, as cùpulas das igrejas, os 
torreôes, as torres das catedrais, tudo 
é coberto de lata! Imagine isto visto 
de longe, por um dia de sol, 
faiscando, reluzindo, lucilando no 
meio de uma espessura verde-escura 
de alamedas, de bosques, de parques 
... É um encanto”. 

A impressâo que Montreal 
lhe causou nada tem a ver corn 
referências a outras cidades 
estrangeiras citadas na sua vasta 
correspondência. Para a querer 
guardar numa étagère, mereceu-lhe 
todo o encanto e fascinio de um 
pequeno paraiso que se quer 
perpetuar na memôria, em contraste 
corn as “vastas colmeias de cal e 

pedra onde os homens teimam em se 
amontoar e lutar” (Correspondência 
de Eradique Mendes). 

Nâo conheço Montreal, mas a 
força da prosa de Eça é tâo forte que, 
cento e vinte e sete anos depois de ter 

feito esta descriçâo, me obriga a 
querer conhecê-la. Dir-lhe-ei, depois, 
carissimo Eça, se ainda merece ser 
guardada numa estante ou se a força 
avassaladora do progresso a 
descaracterizou ao ponto de a nâo 
reconhecer. Se for o caso, entâo 
mantenha-a intocâvel na sua étagère e 
guarde-a sô para si, como registo 
duma lembrança que lhe é grata. 

MOCAMBIQUE 
a solidariedade prossegue 
A iniciativa desencadeada por CIRV-fm "Um dia por Moçambique” deu 
os seus frutos. Muitos e saborosos! 
Na conta aberta por CIRV-fm juntamente corn a AMREF- The African 
Medical and Research Fundation/Canadâ, jâ entraram mais de 185 mil 
dôlares e, a chegada de donativos, ainda nâo parou. 
O grupo "Os amigos de Moçambique - Acacia Rubra", grangeou no seu 
jantar de angariaçâo de fundos a bonita soma de 10 mil dôlares. Um 
sucesso mais a acrscentar à imensa onda de solidariedade para corn o 
povo de Moçambique. A generosidade dos portugueses nâo tem limites. 
Bern hajam. 

No sâbado, dia 18 de Março, o grupo SOLIDARITY WITH 
MOZAMBIQUE, realiza um jantar de angariaçâo de fundos no Karibu 
Restaurant, 1311 Queen St. East, em Toronto, entre as 13:00 e as 19:00 
horas. 
Présente estarâ o Embaixador de Moçambique no Canada e EUA, 
Marcos Namachallua. Informaçôes: (416) 536-7753, ou 469-5336. 
Tudo e todos por Moçambique! 
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pMJMittstaré consigo» na com3 
lo aopdmo poderi tambèm al 
Im P^ta Dctlta>da« Esta per^rir] 
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TOURS 

Padre Janeiro. Por 
festas do Senhor Sari 
Fétlma» con partida 
Porto a 15 de Malo, 
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hantal Kreviazuk venceu 
Celine Dion, Alanis 
Morissette, Sarah 
McLauchlan e Shania Twain 
na ultima ediçâo de Juno 

Our Lady Peace. No entanto, nao se 
pode dizer que as antigas divas 
tenham desaparecido ou que 
Kreviazuk tenha levado todos os 
troféus. Shania Twain, que nâo esteve 
presente na cerimonia, conseguiu os 
troféus de melhor cantora de Country 
(o melhor cantor foi Paul Brandt) e 
melhor autora. O ultimo troféu 
surpreendeu muitos observadores 
porque escrever letras nâo é o forte de 
Shania Twain jâ que grande parte das 
letras dos sens sucessos sao escritas 
em cooperaçâo com o marido, Robert 
John Lange, o autor responsavel por 
alguns sucessos de Bryan Adams. 
Alanis Morissette voltou a brilhar na 

noite dos troféus: vencedora do 
grande titulo, Melhor Album, pelo 
lançamento de “Supposed 
Infatuation Junkie” em 1998. Para 
além de Melhor Album, Morissette 
também levou consigo o troféu de 
melhor videoclip para a cançào “So 
Pure”. Alanis Morissette foi 
também a escolhida para 
apresentar o troféu de Sucesso 
Internacional a Sarah McLachlan. 
Dos muitos troféus que foram 
entregues, o mais curioso foi para o 
grupo Sky de 
Montreal que 
ironicamente 
terminou o mês 
passado. O melhor 
tema do ano foi 
“Bobcaygeon” do 
grupo “The 
Tragically Hip” e o 
melhor cantor foi 
ganho por Bryan 

Awards, realizada no passado 
domingo, no Skydome. Chantal 
Kreviazuk cujo segundo album jâ 
vendeu cento e cinquenta mil copias 
desde Setembro, agradeceu, nervosa 
e emocionada, a todos aqueles que a 
ajudaram, incluindo o marido. Raine 
Maida, vocalista do agrupamento 

* T»!- ; ■ Adams. 

m. 

o Festival Portugfuês-TV 
7- Stanley Cup na Nova Era 
2- Jantar “Amigos de Moçamhique” 
3- Carnaval na Comunidade 
4- Noticias 
5- Desporto 
6- Cantigas e curiosidades 

As 08:00 am e até às 09:00, 
alegre o seu despertar com 
Festival Português no Canal 20. 

BELMONTE, um nome sobejamente 
conhecido e zidmireido entre nos lança, 

no proximo dia 26 de Março, no 
Ambiance Banquet Hall, o seu ultimo 

trabalho gravado, com a editora Venus. 
Mano Belmonte, natural de Santo Tirso, 

radicou-se no Canada em 1975, apôs a 
realizaçâo de espectàculos em Montreal 
e Toronto, para os quais fora convidado. 

BELMONTE e Toronto, uma atracçâo 
fatal! Neste seu CD, editado por Venus 
Creations, intitulado "Mano a Mano", 

o artista oferece aos sens fiéis 
simpatizantes, um ramalhete de cançôes 

de sabor latino e, também, 
românticas. Desde "Tchic Tchic Tâ" até 

"Essa Dor de Coraçâo", passando por 
"Ai Amor" ou "Te Vi Chorando Por Mim", 

uma série de cantigas para dançeu* e 
cantar, bem à Belmonte. 

TRANSITO? NOTICIAS? TEMPO? DESPORTO? 
SINTONIZE 88.9-CIRV-FM. INFORMAÇÂO PERMANENTE. WWW.CIRVFM.COM 
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Henrique Iglesias 
apanhado par Cupido 

A bêla e sorridente Nathalie Kriz, conquistou o menino Enrique Iglesias, sem 
que este tivesse dado por isso. Quando se apercebeu jâ estava pelo beicinho... 
Esta fotografia foi tirada em Nâpoles onde o cantor obteve um grande êxito no 
programa televisivo Furore. 
Furor, foi o que surgiu no rosto das milhentas fans de Henrique que o 
esperavam à saida. O seu amado cantor nos braços de uma namorada! Meu, 
Deus, que sacrilégio. 
Foi o bom e o bonito. Mas, Nathalie e Henrique, nâo se preocuparam. Quase 
nem deram por isso... Jâ o pai Julio, teve uma Nathalie na vida. Lembram-se? 
Quem sai aos seus nâo dégénéra. 

A famosa intérprete 
canadiana Celine Dion 
afinal nâo esta gravida. 
Com uma carreira brilhante, 
fruto de uma voz 
excepcional, Celine Dion 
atingiu o estrelato e, 
surpreendetemente, 
afastou-se da carreira. 
Primeiro, para estar junto 
do René Angelil, que 
adoeceu corn certa 
gravidade e, ela, plena de 
coragem e carinho, 
abandonou as cantigas e 
dedicou-se ao marido. 
Em segundo lugar, para 
tentar realizar o seu maior sonho: ser mâel 
A relaçâo do casai tem sido sempre muito harmoniosa, por isso 
Celine Dion mantém a esperança de poder vir a ter um fîlho, 
pese a doença do marido. 
Celine Dion, é consideràda uma "voz de anjo", incapaz de 
desafinar, mesmo nos registos de dificuldade extrema. A sua voz 
é reconhecida à distância... 
Os muitos admiradores espalhados pelo mundo fora esperam 
que Celine Dion volte a cantar. E que seja mâe, para felicidade 
da "voz de anjo". 

vence prémio francês 
A cantora cabo-verdiana 
Cesària Evora venceu o 
prémio francês Victoire 
de la Musique na 
categoria de melhor 
album de "world music" 
com "Café Atlântico". Os 
prémios, entregues este 
fim de semana, 
contemplaram 
igualmente 
Johnny 
Hallyday corn 
o melhor 
album do 
ano ("Sang 
Pour 
Sang"), 
Natacha 
Atlas 
(melhor 
voz 

feminina) e M (melhor 
voz masculina). Os 
Zebda ganharam o 
prémio de melhor 
grupo e a cançâo 
"Tomber La Chemise",^ 

da mesma banda, o de 
melhor cançâo. Os 

prémios Victoires 
de la Music sâo 

decididos por 
lun jüri de 

duas mil 
pessoas 
Ugadas à 
indùstria 

discogrâfica 
brancesa. 

TRÂNSITO ? NOTfCIAS ? 
TEMPO ? DESPORTO ? 

INFORMAÇÂO PERMANENTE 

GItV 
R D I O 
INTERNATIONAL 

TORONTO’S 
0TURAL SUPER MIX 

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

SERVINDO MAIS 
DOZE GRUPOS 

ÉTNfCOS 
AO SUL DO 
ONTARIO 

Tel : (416) 537-1088 Fax: (416) 537-2463 

isuraraoisiÉiiEin 



16 CANADA 
Quinta-feira, 16 Março, 2000 

O MILÉNIO 

Mae de Farah 
régressa ao 
Paquistâo 

A màe de Farah Khan, a menina cujo corpo foi 
encontrado esquartejado no mês de Dezembro 
passado, regressou à sua terra natal, uma pequena 
aldeia no Paquistâo. De Toronto, disse que leva 
muitas memôrias de uma cidade estrangeira que a 
abraçou como se fosse parte da mesma apôs a filha 
ter sido assassinada. Shahida Jabeen, 25 anos, 
disse numa entrevista, antes de partir, que se 
soubesse que ia encontrar pessoas tâo generosas e 
amâveis, nâo teria trazido o irmâo. O que mais a 
chocou, segundo disse, foi o facto de muita gente 
nâo conhecer a Farah e ter demonstrado o apoio e 
o carinho que demonstrou. 
Os restos mortais da menina Farah, 5 anos, foram 
encontrados no dia 7 de Dezembro passado no 
parque Samuel Smith por uma mulher que na 
altura andava a passear o câo. A cabeça da menina 
foi encontrada noutro parque a dezasseis 
quilômetros, no dia 20 de Janeiro, um dia depois de 
o pai, Muhammad Arsal Khan, 36 anos, e da 
madrasta Kaneez Fatima, 45 anos, terem sido 
detidos e acusados de homicidio de primeiro grau. 
A policia esta à espera dos resultados da medicina 
legal para determinar como a Farah morreu. O 
tronco ainda nâo foi encontrado. Uma autopsia 
revelou que a menina tentou afastar-se de pancadas 
antes de ter sido morta. Durante o passado mês, 
Jabeen reconstruiu a histôria da vida de uma filha 
que nunca conheceu. Esta mâe optou por dar a 
custôdia da filha ao pai quando se divorciaram em 
1994, devido a instabilidade financeira, e sô soube 
que a Farah estava a viver no Canadâ quando lhe 
contaram da morte da filha. Foi entâo que resolveu 
vir ao Canadâ tendo ficado, juntamente corn o 
irmâo, na casa de um dos membros da Associaçâo 
Internacional de Muçulmanos, os responsâveis pela 
entrada de Jabeen no Canadâ. Um dia antes de 
partir, Jabeen passou uma hora junto da sepultura 
da filha a orar em silêncio. 
O tümulo de Farah tem uma inscriçâo onde se lê 
“em memôria de Farah Khan”. De toda a 
caminhada que fez na tentativa de conhecer o dia- 
a-dia da filha, Jabeen teve que enfrentar a tarefa 
mais dificil de todo o trajecto: ir ao parque onde 
foram encontrados os restos mortais da filha. 

Jabeen ainda visitou a escola de Farah, dialogou 
corn os professores e tentou saber como era o 
coniportamento e assiduidade da filha. 
Alguns cadernos e desenhos que estavam na escola 
sâo a ùnica ligaçâo quejabeen tem a Farah. Jabeen 
sentiu-se em paz quando soube que ia regressar ao 
sossego da sua aldeia no Paquistâo, onde a 
esperavam o segundo marido, Zulfukhar Ali, corn 
quem estâ casada hâ quatro anos, e a filha Ramsha 
de um ano. Jabeen disse que Ramsha saberâ que 
teve uma irmâ e como esta desapareceu. 

Paul Martin: 
de ministro das 

finanças a 
primeiro ministro? 

O ministro federal das finanças, Paul Martin, disse 
que, embora haja rumores que apontem para o 
contrârio, tem intençâo de se candidatar às 
prôximas eleiçôes fédérais, mesmo que Jean 
Chrétien se recandidate a mais um mandate. Os 
rumores a que Paul Martin se référé sâo referentes 
a uma sondagem publicada a semana passada 
sobre o facto de os Canadianos quererem uma nova 
cara para primeiro ministro. 
Questionado sobre os pianos politicos para a 
campanha eleitoral, Paul Martin disse apenas “a 
minha resposta é a de sempre: tenho intençâo de 
me voltar a candidatar”. Alguns rumores indicam 
que Paul Martin estava a considerar a possibilidade 
de deixar a politica se Jean Chrétien persistir corn 
a intençâo de conseguir ganhar um terceiro 
mandate. 
Alguns criticos em Ottawa sugeriram que Paul 
Martin talvez opte por abandonar o cargo numa 
altura em que teve sucesso corn o orçamento 
federal, ao mesmo tempo que pode tentar lutar pelo 
lugar de primeiro ministro, caso Jean Chrétien 
désista de se recandidatar. No entante, vinte e très 
por cento da populaçâo disse noutra sondagem que 
a resignaçâo de Martin faria corn que desistissem 
de votar no Partido Liberal, enquanto onze por 
cento diz que corn Chrétien ou corn Martin, 
votariam Liberal. Paul Martin disse, no entante, 
que acabou de fazer a sua viagem ao pais para falar 
do sucesso do orçamento federal e que encontrou 
de costa a costa muito apoio para Jean Chrétien. 

Separaçâo do Québec: 
fîm do Canadâ? 

o lider do Bloc Québécois, Gilles Duceppe, propos, 
juntamente corn os membros do seu partido, 403 
clâusulas para a lei da Claridade, lei que daria à 
Casa dos Comuns o poder de decidir se a pergunta 
sobre o referendo é suficientemente explicita. 
Duceppe é da opiniâo que a lei nâo é democrâtic^ e 
que é necessârio demorar a tâtica do processo. 
Outros partidos introduziram oito clâusulas para 
serem analisadas. Tudo isto porque a questâo da 
separaçâo da provincia do Québec do resto do 
Canadâ ainda continua acesa. 
No entanto, duas verdades surgem dum estudo 
efectuado sobre a separaçâo de Québec em relaçâo 
ao Ontârio. A primeira, de carâcter évidente, é que 
a separaçâo do Québec séria mâ, a curto prazo, 
para os consumidores, négociantes' e fundos do 
governo do Ontârio. A segunda, mais intrigante, é 
que, a longo prazo, o Ontârio pode vir a beneficiar 
desta separaçâo uma vez que criaria o maior fluxo 
de empregos e negôcios desde 1976, ano em que 
René Lévesque conseguiu subir ao poder. Pode 
parecer estranho, mas é verdade; o Ontârio poderia 
beneficiar da separaçâo do Québec. Um acordo 
bilateral une as duas maiores provincias do Canadâ 
em tudo o que diz respeito à agricultura, prevençâo 
das florestas até à questâo dos prisioneiros. Muitos 
dos acordos sâo feitos para manter as trocas 
comerciais entre as duas economias balançadas. 
Tudo isto corre risco se o Québec se separar. No 
entanto, tudo serâ rapidamente renegociado. A 
economia do Ontârio é duas vezes superior à do 
Québec. Para além de ter uma economia superior à 
do Québec, o Ontârio depressa sairia do resultado 
negativo, a curto prazo, uma vez que beneficiaria 
de trabalhos administrativos de companhias 
abandonariam o Québec. Os economistas alertam, 
no entanto, para o que representaria este “divôrcio” 
do Québec em relaçâo ao pais, uma vez que o 
Ontârio nâo pode responder pelas outras 
provincias. Ottawa enfrentaria um impacto 
enorme na economia, corn uma deslocaçâo que 
duraria cerca de dois anos, assim como a legislaçào 
de um orçamento balançado deixaria de ter efeito. 
Este estudo conclui, como nota final, o facto de a 
separaçâo ser desastrosa a nivel histôrico e social. 
No entanto, financeiramente, a separaçâo talvez 
seja boa nova, principalmente para o Ontârio. Dai 
que o Ontârio consiga fazer dinheiro corn a 
separaçâo, ao mesmo tempo que représenta a tâbua 
de salvaçâo para o pais. 

FORQUE O IMPREVISTO 
rÀO TEM HORA MARCAD 

Tome as decisôcs 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 (24 HORAS) 

DANIEL FERNANDES TEL: (416) 823-0665 

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

PORK FRIED RICE 
BEEF & BROCCOLI 

CANTONESE CHOW MEIN 
& SOUR CHICKEN BALLS 

|VUE SPEAK PORTUGUESE,! 
I ASK FOR FATIMA 
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Temos assistido nos ültimos 
tempos a um autêntico travesti, 
corn informaçôes de Portugal e de 
Luanda, sobre o envolvimento de 
Mario e Joâo Soares em negôcios 
ilicitos de diamantes e marfim 
africanos. As noticias sâo 
abondantes e deixam de certa 
maneira transparecer que algo 
nâo esta bem, embora Jaime 
Gama tenha vindo à ribalta dizer 
que sim mas que nâo! Estes 
politicos fazem-me rir a bandeiras 
despregadas jâ que, para eles, o 
que é importante nâo é pôr as 
coisas a claro mas sim, confundir 
ainda mais a opiniâo püblica para 
que as acusaçôes fiquem cada vez 
mais baralhadas e até que se perça 
o interesse em saber a verdade dos 
factos. Que malabaristasl Afinal 
de contas o que a populaçâo 
portuguesa deseja saber é se os 
Srs. Mârio e Joâo Soares 
estiveram, ou estâo implicados, no 
trâfico ilicito de diamantes e 
marfim, tal como acusou 
formalmente o Sr. Hendrick Vaal 
Neto, ministre da informaçâo de 
Angola. E que, segundo dirigentes 
socialistas, tanto pai como filho 
como até Jaime Gama, têm 
responsabilidades no avolumar 
das tensôes. Caso sejam calünias 
ou insultes, talvez seja razoâvel 
pôr tudo a claro jâ que o povo 
português, tem o direito de ser 
bem informado sobre um caso em 

que estâo envolvidas pessoas que, 
de certa maneira, poderâo ter 
influenciado a maneira de pensar 
de muita gente. Quanto às 
autoridades angolanas, se as 
acusaçôes forem consideradas 
infundadas veriamos, corn bons 
olhos, um esclarecimento e um 
pedido de desculpas. E que, 
acusar-se alguém de envolvimento 
no trâfico ilicito de diamantes e 
marfim é algo extremamente 
grave! Mais grave se torna, se nâo 
houver, da parte do ministro 
angolano, forma de materializar a 
acusaçâo, o que farâ cair no 
ridiculo toda a mâquina 
governamental angolana! Sobre 
as tomadas de posiçâo das 
bancadas da oposiçâo 
parlamentar portuguesa, lamento 
que, sem o resultado de uma 
investigaçâo aturada, se tenham 
cerrado fileiras entre alguns 
primos, filhos de irmâos, em Jeito 
de uma solidariedade serôdia e 
que peca precisamente por falta 
das principais evidências e que, 
neste momento, deveriam jâ ter 
sido encaminhadas para as 
instâncias policiais de 
investigaçâo. 
Afinal, apregoa-se um estado de 
direito, mas promove-se um 
rodeio em que alguém poderâ 
erradamente estar acima de 
qualquer suspeita!?? 
Afinal como é? 

Moçambiaue: 
Clube de Paris aprova 
moratôria temporal a 
pagamentos da divida 
Os paises credores de Moçambique, 
reunidos no Clube de Paris, acordaram 
uma moratoria temporal sobre os 
pagamentos da divida desta naçâo africana 
assolada por catastrôficas inundaçôes. 
Segundo um comunicado emitido apôs a 
reuniâo, o Clube de Paris indica que o 
adiamento dos pagamentos serâ vigente até 
ao cancelamento do débito, previsto no 
âmbito do piano para a reduçâo da divida 
dos paises mais pobres e muito 
endividados. Esta organizaçâo de paises 
credores adoptou a decisâo depois de se 
reunir na capital francesa para discutir 
medidas urgentes de alivio da divida 
externa de Moçambique. 

C O NTO 

Continuaçdo da ediçâo anterior 

- Descanse mâe, nâo vâo queimar- 
me como faziam no passado, àqueles 
que se dedicavam a socorrer os seus 
irmâos, tentou consolar o filho, 
preparando-se para seguir na 
companhia dos dois policias. 
- Até breve, despediu-se o jovem, 

deixando a Sua "matar dolorosa" 
acabrunhada e aos soluços. 
Sentado no carro guiado por um dos 
policias, André, esquecendo-se da 
presença deles, mergulhou nos seus 
pensamentos, enquanto o automôvel 
prosseguia no rumo para a cidade, 
que ficava ainda um pouco distante. 
Voltara para trâs ao passado, 
quando o estranho destino que lhe 
fora imposto, começara a apossar-se 
dele. 
Lutara ao principio inutilmente para 
sacudir esse jugo, tendo acabado por 
aceitâ-lo resignado, ao ver que nada 
podia fazer para o alterar. Até aos 
nove anos fora uma criança normal, 
que em nada se diferençava dos seus 
companheiros de escola; bem 
humorado e brincalhâo como eles, 
tomando parte nos jogos e correrias 
da hora alegre do recreio. Nada 
deixava antever por esse tempo, a 
mudança que começava a operar-se 
nos seus hâbitos e atitudes. 
D. Raquel, a professera que ensinava 
o bando de pequenos pâssaros 
irrequietos, como costumava chamâ- 
los, cedo descobrira, antes ainda de 
ele o haver feito, que algo de 
estranho estava transformando o seu 
aluno. O rapaz, normalmente 
atento nas aulas, por qualquer razâo, 
vinha agora a deixar-se adormecer a 
meio das liçôes. 
Quando chamado a prestar atençâo, 
envergonhado, o pequeno, corn os 
olhos dos companheiros fitos nele, 
sentindo na cara o calor da 
humilhaçâo, pedia desculpa, 
prometendo estar de olhos abertos, 
para voltar em breve a cair naquele 

Por: 
Fernando 
Feliciano 
de Mêla 

torpor doentio. 
Um dia, a professera deixara a Sua 
secretâria, para ir na hora do recreio 
dar uma olhadela por ele; tendo-o^ 
encontrado sentado no vâo de uma 
porta, a dormitar; havia-se baixado, 
pousando-lhe as mâos nos ombres, 
compassiva. 

Lembrava-se de ter acordado 
confuse e começado a chorar, 
enquanto a mestra lhe apertava a 
cara nas mâos. A boa senhora havia- 
Ihe perguntado se ele nâo dormira 
bem nas ultimas noites,''ao que lhe 
respondera que nâo, nervoso e por 
entre soluços. 
A Sua resposta fora apenas uma 
meia verdade! Nâo lhe dissera, que 
a primeira parte das suas noites, 
eram despendidas numa espécie de 
sonos profondes, povoados de 
estranhos e terriveis pesadelos, de 
que acordava esgotado e sem 
coragem de voltar a dormir. 
Haviam sido essas depredaçôes às 
suas horas de repouso, que o 
deixavam exausto e sonolento nas 
horas do dia, sem força para as suas 
obrigaçôes. 
Preocupada a D. Raquel quisera 
falar com Sua mâe, que tivera de ir à 
escola. Ambas por esse tempo 
desconheciam as verdadeiras causas, 
atribuindo a qualquer doença, a 
razâo daqueles sonos incontrolados. 
Numa casa pobre como aquela em 
que fora criado, onde os recursos 
monetârios, nâo davam para ir 
muito além das necessidades 
essenciais, apôs a ceia seguia-se a 
hora de lavar os pés e ir para a cama, 
nâo havendo muito corn que 
preencher as longas noites de 
inverno ou as compridas tardes de 
verâo. 

continua na proximo ediçâo 

   «-I*. hlftllintlll 

Joe Feliz Quintal 
Falo Português 

INCOME TAX SERVICE 
Preparaçâo de Income Taxes privado e/ou comercial. O Income Tax é feito 

I imediatamente e enviado para o governo no mesrm dia através de computador, 
EFILE. Tenho experiência e autorizaçào do governo para EFILE. 

Income Taxes e EFILE desde $30.00 
Se nâo for possivel vir ao meu escritôrio, eu mando recolher a informaçâo 

e entregar quando estiver pronto sem alteraçâo de preço. 

Telefone: (416) 894r6383 ou (416) 653-0790 | 
284 Vaughan Road. Toronto (4 paragens de TTC, ao norte da St Clair) I 
    Siigggj 
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O desenvolvhnento 
mental dos bébés aumenta 
signiGcativamente quando 
oleite empé é 
enriquecido corn dois 
âcidos graxos essenciais 
que sào encontrados no 
leite matemOf dix tun 
estudo apresentado na 
ediçâo de Março da 
publicaçào Developmental 
Medicine and 
Child Neurology. 

Pesquisadores da Fundaçâo Retina do 
Sudoeste em Dallas, Texas, disseram 
que a capacidade intelectual 
aumentou em cerca de sete pontos 
entre os bébés de; IS meses que foram 
alimentados por quatro meses com 
leite em po enriquecido. Os 
especialistas ; acentuaram a 
importância do estudo por ser o 
primeiro a comparar o suplemento de 
leite em p6 com âcidos graxos, 
doeosahexaenôico, DHA, e 
araquidico, AA, com a formula nâo- 
enriquecida. Eileen Birch, da equipa 
aiitora do estudo, disse que a pesquisa 
mostra que a adiçâo de âcidos graxos 
pode imitar os efeitos do leite 
materno no desenvolvimento do 

cérebro. Mais de 60 paises aprovaram 
a complementaçâo do leite em p6 
com DHA e AA. 
As autoridades dos Estados Unidos 
estap estudando a questào e deverao 
apresentar uma nova regulamentaçâo 
dentro de oito meses. 
No estudo, a equipa de cientistas 
dividiu 56 recém-nascidos em très 
grupos que foram alimentados com 
formulas diferentes durante quatro 
meses. Birch disse que as crianças que 
receberam o suplemento duplo, de 
DHA e AA, obtiveram nota 105,6 no 
indice de desenvolvimento mental na 
escala de Bayle. Disse que é 
tecnicamente igual aos 106 de um 
grupo de bebês de outro estudo, que 

foram alimentados somente no seio 
materno. Para o grupo de controlo 
que recebeu apenas leite em pô, a 
média foi de 98, o que estâ dentro da 
variaçâo estatistica normal, mas sete 
pontos abaixo da média do grupo de 
teste. 
Para o grupo que recebeu o p6 
enriquecido apenas corn DHA, disse 
Birch, a nota foi de 102, diferença 
estatisticamente insignificante. As 
crianças incluidas no estudo serâo 
testadas novamente aos 4 e 9 anos a 
fim de determinar se o grau avançado 
de desenvolvimento cerebral se 
traduz em coeficiente de inteligêncîa 
mais alto entre crianças em idade 
escolar, afirmou a pesquisadora. 

O trabalho de parte e 
o nascimento de luna 

criança podem 
provocar sintomas de 

stress normalmente 
associados à guerra ou 

outros actos de 
violêneia, disseram 

psicôlogos britânicos. 

Os pesquisadores suspei- 
tam que as màes podem 
sofrer temores, ansiedade, 
pesadelos recorrentes, 
lembranças e pensamentos 
negativos semanas depois 
do parto, especialmente se a gravidez 
nâo era desejada ou a mulher chegou 
a temer pela prôpria segurança. Os 
sintomas podem às vezes ser tâo 
graves que levam algumas mulheres a 
evitar ter mais filhos. E bem sabido 
que o parto nâo é uma festa. A agonia 
das mulheres é bem documentada, 
mas a pesquisa de Slade publicada no 
British Journal of Clinical Psychology 
é o primeiro estudo em grande escala 
a ligar a experiência ao trauma. 
Surpreendentemente, Slade disse que 
a duraçâo do trabalho, grau de 
sofrimento ou tipo de intervençào 
nâo parecem ser factures 
déterminantes se uma mulher 
sofreria sintomas de trauma do tipo 
normalmente tratados corn 

intervençào psicolôgica. Muito mais 
importante era como a mulher sentiu 
o trabalho e o nascimento, junto com 
questôes pré-existentes ou de longa 
data. Gravidez nâo planejada, 
trabalho e parto desacompanhado e 
problemas anteriores de saüde 
mental sâo também factures 
agravantes. Slade e Dr. Jo Czarnocka 
acompanharam 72 horas de parto 
normal de 264 mulheres e 
mantiveram contacto corn as mesmas 
seis semanas depois. 
Um quarto das mulheres apresentou 
sintomas de preocupaçào ou 
irritabilidade durante o segundo 
contacto. Très por cento 
experimentaram sintomas graves de 
stress pôs-traumâtico. 

iJDJjy iJJJJililj' 
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Uma boa dentiçâo r uma caixa de 
chicleies podem coniribuir para 
conservar a memoria dos idosos. 
Est(' é o resullado de jiesquisas 
feila.s por cieniistas japoneses. 
publicado na revista britânica 
NewSeientist. Estudos anteriores 
haviam sugciiiio uma pos.siveT 
relaçào entre a perda de menunia e 
a diminuiçâo da mastig:u,âf> «‘ni 
idosos que perderam os d('iUt;s. 
Minoru Onozuka. da Gifu 
University School of Medicine, 
cjuis invcsiigar a hipotese e realizou 
experièneias com cobaias que 
sofriam de envelhecimento 
acelerado, perda de polos, catarala. 
entre outras, através de 
manipulacôes genéiicas. 
O cientista extrait! t».s molares de 
alguns dos roedores, tjue passaram 
a corner sem mastigar. Apôs a 
extraçâü, as cobaias foram 
Mibmotidas a e.xames de memoria. 
num labirinto aquâtico. 
Os ratos jovens, coin ou sera 
molares, aprenderam rapidamente 
a lotalizar a platalorma de refügio. 
Os mais velhos que continuaram 
com todos os dentes também 

conseguiram lo(.a!i’/â-la, t'mbora 
mais lentamente. Os ratos velhos 
que tiveram os dentes extraidos 
foram imapazes de encontrar a 
jilataforina, indo na direçâo 
errada. intormou a revista. Ao 
examinai- o seu hipocampo, regiào 
do cérebro que desempenha um 
papel essencial no prticesso de 
aprendizagem, os cientistas 
comprovaram que as células gliais 
estavam muito mais dt'ierioradas 
do que o normal. 
Os resultados, também publicados 
na revista especializada 
Behavioural Brain Research, 
sugerem que, em idades 
avançadas, mascar é uma 
attividade essencial para preservar 
a capacidade de memorizaçâo. 
Minoru Onozuka rocorreu a 
imagens por ressonâneia 
magnetica para obsersar pt'ssoas 
mascantio chiclete i; comprovou 
que, durante a mastigaçâo, é 
regislrado um aumento da 
actividade di> hipocampo. Os 
cientistas nâo conseguem explicar, 
porém, como o acto de mascar 
eslimula a memoria. 
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Mapeamento de bacteria 
pede levar à vacina centra 
méningite 
Pesquisadores conseguiram obier 
a sequência de todos os genes da 
bactéria que causa a maioria dos casos 
de méningite e poderâo usar a 
informaçâo para produzir uma vacina, 
informaram na semana passada. 

A équipa formada por cientistas da Chiron Corp., 
da Universidade de Oxford, na Grâ-Bretanha, e o 
Institute for Genomic Research disse ter 
identificado diversas proteinas que alimentam a 
periculosidade da bactéria e começaram a pesquisa 
em busca de uma vacina para atingi-las. Testes 
realizados em ratos sugeriram que a vacina 
funcionarâ. Os ratos desenvolveram anticorpos que 
ajudam o sistema imunolôgico a encontrar e 
combater a bactéria, relataram na publicaçâo 
Science. De acordo com o artigo da revista, os 
cientistas afirmaram ter a base para o 
desenvolvimento clinico de uma vacina contra uma 
importante patogenia, o tipo B da bactéria 
Neisseria meningitidis, a forma mais comum de 
méningite bacteriana. Chiron tem uma vacina 
contra o tipo C, mas nâo contra o tipo B. A 
britânica Meningitis Research Foundation disse 

que a Grâ-Bretanha esta a sofrer a maior incidência 
de casos da doença em 50 anos. A méningite por 
meningocôco é a principal causa de morte em 
crianças corn menos de 4 anos de idade no pais. Os 
sintomas sâo semelhantes aos da gripe, febre, dor 
de cabeça e vômitos, mas as caracteristicas da 
méningite incluem enrijecimento do pescoço e 
pequenos pontos vermelhos que se transformam 
em equimoses. Mata entre 5 a 15 por cento das suas 
vitimas. Rino Rappuoli, da Chiron em Siena, Italia, 
co-autor do artigo e vice-presidente da pesquisa de 
vacina da empresa, disse que o estudo mostra que 
os genomas, exame do mapeamento de um gene 
com vista a entender e combater doenças, podem 
funcionar bem. 

orld èllide #ieb 
A News Corp. de Rupert Murdoch e a 
Rockwell anunciaram a constituiçào de uma 
joint venture para oferecer nos aviôes ou em 
terra serviços de Internet, desde o correio 
electrônico ao video. A sociedade. In Flight 
Network (IFN), que nâo prevê a conclusâo do 
projecto antes do final de 2001, 
disponibilizarâ o primeiro serviço do mundo,^ 
em voo, de transmissôes de programas de 
televisâo em directe (informaçâo ou desporto) 
e ainda um acesso a serviços de Internet 
através de computadores portâteis ou de bolso 
em banda larga. O projecto corn uma rede 
numérica de comunicaçôes em banda larga 
poderâ igualmente oferecer uma 
multiplicidade de programas de video, que 
serâo adaptados em funçâo da duraçâo dos 
voos ou dos destinos. "A IFN vai revolucionar 
os programas de diversâo dos passageiros corn 
a difusâo alargada a todo o mundo de uma 
gama de programas em directe, de video e de 
acesso à Internet e os adeptes de desporto 
poderâo ver em directe partidas a mais de 5 
mil metros do solo", afirmou James Murdoch, 
director do News Corp. "Os executives e os 
particulares poderâo estar em permanente 
contacte corn o escritôrio ou familia", 
acrescentou. Esta sociedade vai apoiar-se no 
arquivo de programas da News Corp. e nas 
redes televisivas do grupo News Corp. 
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CHEV-OLDS 

Contacte 
Victor Maciel 

ou 
Marcos Vinicius, 

os seus 
représentantes 

portugueses em 
West York 

Chev-Olds. 

Hâ muito que West York Chev-Olds serve os 
portugueses corn uma grande selecçâo de 
automôveis, camiôes e carrinhas de carga ou 
passageiros as melhores condiçôes de 
financiamento. Quaisquer reparaçôes mecânicas. 
Para tal contactem Manuel Fonseca: 656-1200. 
Entrega de peças e acessorios em toda a cidade de 
Toronto. Victor Maciel 

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

A West York Chev-Olds 
faz agora os 

testes anti-poluiçâo 
para o governo 

do Ontario. 
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CARNEIRO Você passarâ por algumas 
c*pcriê*'cias espantosas 
relacionadas coin animais de 

\ J estimaçâo. Conquiste um apoio 
para ter mais segurança. Um 

^ native de Câneer tem um papel 
importante no seu dia. 

Permaneça em territôrio familiar. 
Inclua membres da familia em uma 
aventura vindoura. Aqueles que 
dizem que você esté sendo generoso/ 
a sâo, eles prôprios, egoistas. Um 
libriano marca presença. 

SAGITÀRIO rétrocéda por causa de idéias 
preconcebidas. Hé mais coisas entre 
O céu e a terra do que a nossa vao 
filosofia possa imaginar. Procure 
libertar-se. Demonstre corn mais 
evidência os seus sentimentos. 

VIRGEM Nâo prejudique a si mesmo/a como 
resultado de uma decepçâo. 
Ninguém realmente poderé engané- 

’Æ lo/a. Se possivel, tente passar alguir 
H tempo em um lugar à beira d'égua. 

À. B pisciano confessa seu amor. 

TOURO 
21/4 a 20/5 

Procure diversificar. Manlenha os 
seus pianos flexîveis; faça 
consultas e exija as respostas. Um 
native de Sagitério vai tentar évité' 
lo/a, em vez de fornecer-lhe as 
informaçôes vélidas. 

CAPRICÔRNIO Destaque para direcionamento, 
^ motivaçâo, necessidade de 

™®ditaçâo. Procure desculpar-s« 
corn a pessoa amada por tê-la 

^ magoado sem intençâo. Faça de 
hoje um dia de auto-avaliaçâo. 

GÉMEOS Você vai envolver-se em uma 
situaçao muito engraçada - e disso 

^ participam natives de Touro e 
^ ^ Sagitério. A fase lunar favorece o 

. I encontre de objetos perdidos e o 
I 41 J recebimento de um dinheiro. 

Investigue, pesquise, faça pianos 
corn anlecedência, permita uma 
ampla vazâo à sua curiosidade 
intelectual. Procure atualizar-se corn 
as tendências da moda, corn as mais 
recentes publicaçôes do setor. 

As pessoas comentam: 
"Finalmente, você colocou os pés 
no châo." Hoje é um dia de jogo de 
poder. Aquele relacionamento 
amoroso esté ficando intense e 
poderé até esquentar demais. 

AQUARIO 
21/1 a 19/2 

CARANGUEJO A Lua esté no seu signe, o que 

° ciclo esté em alla. 
Procure 1er, escrever, ensinar. 
Você aprenderé compartilhando 

# «Us, conhecimentos. Também o seu 
magnétisme esté em alta. 

ESCORPIÀO Você esté prestes a receber 
reconhecimento pelos seus mérites e 
também fama e fortuna. As pessoas 

J falam e escrevem a seu respeito e 
nisso tem o dedo de natives de Aries 
e Libra. Planeje uma viagem. 

Desmonte, reconstrua, reescreva. 
Hoje poderé ser um dia de 
transformaçâo. Uma comunicaçâo 
interurbana vinda de um native de 
Escorpiào poderé ser o primeiro 
passe para uma viagem ao exterior. 

PEIXES 
20/2 a 20/3 

PALÜVRM CRllZÂDM 
I ? 1 « 5 6 7 8 9 to U 12 HORIZONTAISî 

1- Terra cavada;namorada. 
2- sacudira ; find rios. 3-Prc> 
j detil;nascida.4-Produto 
que se excral do dsarojsu 
fixe plural,5-Invuigares. 
6-Aguças;antigo gibSo mi~ 
litar.7-Curar;sobressal- 
tos.8-Cozinheiro(fig.). 
9~Fogueira onde se quei- 
ffiâm caddveres;carnivoro. 
10-0 ndioero uia;interpre- 
tamo que estd escrlto 
(inv.).ll-Lardpio(fig.); 
nome de mulher.12-Carinho- 
so;dtomo que ganhou um ou 
varios eleccrSes(pl.). 

l-Choupanas;Genuina.2-Faidas;temperam.3-Que abre vaias; 
praxe.4~Munir corn asas;que lava.5-ïndignara.6-Ânfiteatros; 
complétas.7-Extorquir(fig.);nome de bomem.S-Instrumento 
para se ver ao longe.9-Nocivos;falbei.iO-Ovdrio de peixe 
(pl.);aguadeiro que no exercito romano distribuia a 4gua 
em odres.il-0 m.q. qu4druplo;unidade hereditdria de base 
localizada no cromossoma.12-Alas;devastas. 

SOLÜÇÂO NA HORIZONTAL 

■ saot tosoaoujv-21 ‘ eujx 
-apVt I ♦ apepTun-OX ' oSejouioi eaij-b * s i a i X'^^OA î g 
-g • soasns î asrss-i * eanoo î sex‘^’W-9 * q i soa ea t p i îç-ç ♦ sosol eu 

~tJtesv-t7*epaueBtaîex®8-€‘s^''^ îejteX^W-Z " B-iopcmeî eAt?3-| 
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ORBIT 
SA TELLITE SYSTEMS 

corn a 

6985 Davand Dr. Unit #7, Miss., Ont. 
TEL: (9051670-3660 a 1-877-672-4848 

Dr. César 

Cordeiro, 

Os serviços de saùde do 
Canada, considerados 
um dos melhores do 
mundo, tem sido uma 
fonte de orgulho, e de 

satisfaçâo, para os habitantes deste 
Pais. Também os politicos, que na 
sua arte compreendem bem o valor 
da opiniâo püblica, e as vantagens de 
se identificarem com ela, continuam a 
exprimir aos seus constituintes, a sua 
fé e orgulho pela superioridade dos 
serviços de saüde no Canada e a 
garantirem a defesa da sua 
universalidade e continuidade. 
Como jâ estamos habituados a 
verificar corn governos e politicos, 
uma coisa é o que eles dizem e outra 
coisa é o que eles fazem. Para o 
pùblico que lhe vai dar os votos sâo 
as promessas. Depois, jâ no poder, 
terào de agradar a quem lhes deu os 
meios materials para os lâ colocar. 
Muitas vezes é dificil saber onde 
acaba a vontade e começa a pressâo; 
onde acaba a sinceridade e começa a 
hipocrisia; onde acaba a esperança e 
começa o cinismo. 
Hoje constatâmes que os serviços de 
saüde do Canada, fortaleza tâo 
orgulhosamente louvada pelos nossos 
politicos, e que até serviu de modelo 
para Clinton quando pretendia entrar 
para a Casa Branca, para depois 
abandonar esse modelo quando quis 
lâ continuar a permanecer, estâ a ser 
atacada. O povo levanta o seu clamor 
contra a sua degradaçâo, mas os 
governos, nâo sô parecem fazer nada 
para evitar a derrocada, mas até estâo 
a contribuir para ela. Um, o federal, 
sem ideologia coerente, na ilusâo de 
que o negôcio é a mâe de todas as 
virtudes, e os votos, segundo as 
sondagens, sâo favas contadas, 
parece estar, ilusoriamente, a acalmar 
o capital que sô investe nos politico?! 
que possam contribuir para lhes 
aumentar o lucro e lhes reduzir a sua 
contribuiçâo para o bem estar 
comum, isto é: os impostos. Outres, 
os governos provincials 
conservadores de Alberta e do 
Ontârio, que nada têm a ver corn os 
conservadores canadianos 
tradicionais, mas sim corn a direita 
econômica, que corn Regan e Tatcher 
atingiu o seu apogeu politico, e se 
organizou a nivel federal no Canadâ 
corn o nome de partido reformador, 
aproveitam os certes nas verbas 
fédérais para justificarem resolver o 
problema das carências hospitalares 
corn a legislaçâo, ou a ameaça de 
legislar, a formaçâo de clinicas 
cirùrgicas privadas. Se essas 
tentativas da direita fossem avante. 

isso séria, na minha opiniâo, o ponto 
fulcral para o desmoronamento do 
nosso sistema de saùde. Também 
pense que o facto do governo de 
Alberta apresentar a lei para a criaçâo 
de clinicas privadas, neste momento, 
quando o problema do défice 
orçamental jâ estâ resolvido e 
ultrapassado, é um sintoma de 
desespero, ou medo de perder a 
oportunidade, daqueles que vêm a 
doença como uma fonte de lucro, e o 
Canadâ como uma mina inexplorada 
e um mau exemple para outres 
paises. Isto dâ-me um certo 
optimisme, e estou confiante que nâo 
iremos perder um sistema que levou 
tanto tempo a conquistar, mas que a 
maioria dos canadianos jâ nâo quer 
perder. 
Como também é habituai, a direita 
joga no descontentamento pessoal. 
Clama que os serviços estâo 
déficientes; nâo hâ dinheiro para os 
melhorar; isso é devido a abuses 
porque o sistema pùblico presta-se a 
isso; os serviços privados sâo mais 
eficientes e sâo mais econômicos, etc. 
Embora algumas destas afirmaçôes 
possam ser verdade, como a 
deficiência causada por uma mâ 
gestâo, outras sâo puras fantasias ou 
falsidades. Sâo feitas para que se 
possa depois apresentar uma soluçâo 
vantajosa para a exploraçâo do 
capital mas ilusôria para o problema. 
Corn a criaçâo de hospitals privados 
todos os problemas se iriam manter e 
acentuar. Se os interesses privados 
têm dinheiro para investir na 
exploraçâo de serviços de saüde, têm 
de ter lucro; para terem lucro têm de 
cortar nos gastos; se cortarem nos 
gastos diminuem a qualidade dos 
serviços. Serâ que um sistema privado 
seja imune a abusos? Serâ que a ânsia 
pelo lucro nâo pode dar origem a 
abusos num grau ainda maior? 
Vamos considerar o problema dos 
abusos. Nâo se lida corn este 
problema substituindo o sistema por 
outro que pode ser potencialmente 
ainda mais abusivo. Quem abusa o 
sistema pùblico estâ a roubar a si 
prôprio e ao seu semelhante. Assim 
como o dinheiro dos bancos nâo é 
deles mas de quem o lâ depositou, 
também o dinheiro dos serviços 
püblicos nâo é do governo, mas é de 
todos nos que damos a nossa 
contribuiçâo para o bem estar da 
sociedade em que nos insefimos. O 
governo, que deve ser 
democraticamente escolhido por 
todos nos, nâo é o dono, mas apenas 
o administrador das nossas 
contribuiçôes. Se existirem 

problemas de abusos compete aos 
governos criar medidas de segurança 
para os evitar, assim como compete 
ao cidadâo comportar-se corn 
honestidade para os outros e para si 
prôprio. Se nem todas as pessoas se 
comportam corn honestidade, hoje, 
corn o uso da informâtica, é possivel 
detectar, corn uma facilidade cada 
vez maior, os abusadores do sistema 
de saùde püblica. Esses sim, devem 
ser penalizados e pagarem caro a sua 
falta de responsabilidade social. Na 
minha experiência, corn uma 
populaçâo de doentes na sua grande 
maioria trabalhadores imigrantes 
portugueses, seus filhos e 
progénitures, é incomparavelmente 
maior o nümero dos que nâo usam os 
serviços médicos a que têm direito, 
do que os que o usam sem 
necessidade. 
A soluçâo para resolver os problemas 
que existem actualmente nos serviços 
de saùde, nâo é a utilizaçâo de 
serviços privados, mas sim melhorar 
o sistema pùblico. O que é necessârio 
é tornâ-lo ainda mais humano. 

verdadeiramente universal, mais 
eficiente e mais livre de abusos. 
Tentar criar clinicas privadas iria dar 
origem a despesas e abusos muito 
maiores. Se sem elas jâ foi dificil 
travar o imenso apetite de dinheiro 
pelo dinheiro na exploraçâo do 
tratamento de doenças, isto é, utilizar 
a doença como uma mercadoria, corn 
elas, a transformaçâo do sistema num 
sistema misto, corn bons tratamentos 
para quem paga e tratamentos, 
propositadamente feitos maus, para 
obrigar â utilizaçâo dos primeiros, 
séria apenas uma questâo de tempo. 
Temos de mostrar aos politicos que 
nos representam que nâo estamos 
satisfeitos corn esta falta de 
consideraçâo pela vontade dos 
eleitores. Exigir-lhes que nos ouçam e 
cumpram a sua obrigaçâo como 
nossos représentantes. Mostrar-lhes 
que a vida nâo é sô negôcio e que hâ 
valores muito maiores do que o do 
dinheiro. 

SAÙDE EM SUA CASA 
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Em prol das 
Por raramente ouvir noticias, coisa que 
esta a cargo da minha patroa, sou por 
vezes apanhado de surpresa, como 
aconteceu esta manhâ ao chegar à 
cozinha e deitar uma mirada para o 
quintal, através dos cortinados da 
janela. La fora, escachado no 
gradeamento de madeira da varanda, 
encontrava-se esse velho companheiro 
da estaçâo, de “longas barbas brancas”, 
(por quem nào tenho grande simpatia), 
e que dâ pelo nome de “Snow”. 
Erradamente cheguei a julgar que esse 
“amigo carinhoso”, que me deixa as 
orelhas a chiar e me faz esquecer luvas 
por toda a parte, tinha ido mostrar os- 
seus préstimos para outro lado... Mas 
nâo senhor, estava de volta, sô para 
chatear as prediçôes do “Ground Hog” 
e fazer-me ir buscar as botas do snow 
que jâ havia guardado! E bem certo 
aquele nosso ditado que diz: “Até ao 
lavar dos cestos é vindima”! (Diga-se de 
verdade que très dias antes havia 
suado!...) O que nâo quer dizer que o 
Inverno tivesse acabado. 
Quando me preparava para enfiar as 
botas nos pés e o meu bivaque de 
astracâ na cabeça, o que ao contrario 
séria impossivel, (visto os meus pés nâo 
serem assim tâo grandes, nem a cabeça 
tâo pequena), por levar um pouco mais 
de tempo a dobrar a espinha para 
enfiar as botas, (o meu “realejo” anda 

cheio de ferrugem...) A minha “santa” 
que é bastante apressada, tomando-me 
a dianteira saira corn a vassoura a 
limpar a frente da casa. 
Fiquei maravilhado e bastante 
reconhecido, tendo aprendido que vale 
a pena dar tempo ao tempo! Certas 
coisas, corn boa vontade (alheia), até se 
resolvem por si! 
* 

Terminou esta quinzena prodiga de 
celebraçôes, onde aconteceu um pouco 
de tudo por toda a parte. 
Enalteceu-se a Mulher!... A 
companheira que compartilha os maus 
e os bons momentos - a mola que dâ 
movimento ao mundo, (ou pelo menos 
aos seus habitantes). Sem ela onde 
estariam as mâes, a compreensâo e os 
mil sacrificios do lar? 
Sem essa fada, seriam mais silenciosos 
os dias e corn menos abnegaçâo! Nâo 
haveria uma pele acetinada para afagar, 
um regaço para encostar a cabeça, um 
ouvido carinhoso para escutar um 
desabafo... Enfim uma boca para 
beijar!... 
Nâo posso conceber a solidâo do 
planeta sem ela!... O que talvez 
houvesse era menos barulho mas quem 
quer o silêncio?... - Viva a zaragata! 
Na noite de fado vadio realizada na 
ültima Sexta feira na Casa do Alentejo, 
ao aconchego da grande lareira, por 
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entre o cheirinho do 
fumo, do crepitar da 
lenha a arder e das 
guitarras a trinar, 
foram vârias as toadas 
da velha cançâo 
nacional que os 
fadistas (em grande 
numéro) dedicaram 
âs mil e uma facetas 
da mulher. Para 
variar, o Joâo 
Catalarrama saiu-se 
corn um fado 
declamado... Nessa 
noite as “Filhas de 
Eva” tiveram um altar 
todo para elas na Casa do Alentejo, 
onde nunca falta carinho, e à meia 
noite filhos corn cacau, o que jâ é uma 
tradiçâo. 
Claro que para nos, (os maus da fita), 
nâo foi penoso tomar parte nessa 
homenagem, uma vez que todos se 
divertiram, e em casa, para falar a 
verdade, poucos se lembrariam delas ! 

Porque o melhor de uma mesa ou de 
um escrito costuma guardar-se para o 
fim, seguindo a regra de hâ muito 
estabelecida, câ vai a minha 
homenagem especial , se bem que 
tardia, a uma Mulher! 
Como açoriano alegrou-me de 

sobremaneira, que alguém 
que faz parte da nossa 
comunidade, aqui neste 
pais que escolhemos para 
viver, e onde pouco se 
repara nas afliçôes dos 
infelizes â nossa beira - 
Uma Mulher - para quem 

sempre têm contado mais as 
necessidades e trabalhos dos outros do 
que as suas prôprias, tivesse (conforme 
merecia), sido homenageada 
publicamente o que nem sempre 
acontece! 
Quando tanto mal se diz e se pratica à 
nossa beira, (que em nada dignifica a 
comunidade), a noticia de hâ duas 
semanas, enaltecendo uma “Lady dos 
Açores”, foi recebida como um raio de 
luz e de esperança. 
Que o seu exemplo possa levar outras 
pessoas a seguirem-lhe a trilha! Trata- 
se, como jâ todos devem saber, de Iria 
Vieira, uma conterrânea, que tenho o 
prazer de conhecer, e cuja abnegaçâo 
pelos seus irmâos de raça, nâo passou 
despercebida - pois toda a imprensa, a 
local e a comunitâria lhe teceram 
merecidos elogios! 
O meu abraço de parabéns D. Iria, boa 
Açoriana e boa amiga! 

Toronto, Março de 2000 
Fernando Feliciano de Melo 

Toronto 

PARA I 

Prolecto lei de voto dos 
émigrantes aguarda 
discissio na AR 
A proposta de lei que cbnsagra o direito de voto dos 
émigrantes na eleiçâo do Présidente da Repüblica entrou 
terça-feira no Parlamento e £ica a aguardar o agendamento 
da discussâo na generalidade. Apôs a diseussâo e eventual 
aprovaçâo na generalidade por dois terços dos deputados 
em efectividade de funçôes, a proposta de lei baixarâ à 
Comissào Parlamentar dos Assuntos Constitucionais, 
Direitos, Liberdades e Garantias para o debate e votaçâo 
na especialidade. Se for aprovada na especialidade pela 
Comissào, ainda que corn eventuais alteraçôes, o diploma 
volta a subir ao plenârio da Assembleia da Repüblica para 
a votaçâo final global (definitiva). Apôs a aprovaçâo 
definitiva, a proposta de lei sera enviada para o Présidente 
da Repüblica para promulgaçâo. Uma vez promulgado por 
Jorge Sampaio, o diploma terâ de ser publicado em "Diârio 
da Repüblica” para entrar em vigor no prazo que a prôpria 
lei estabelecer. 
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Comunicado: 
A "ACAPO" realizou um encontre com 
artistas comunitârios no passade dia 8. Joe g 
Eustâquio e os artistas acordaram mais um 
encontre para finalizarem o "nascimento" de 
uma "Aliança de Artistas Comunitârios" para 
trabalhar em conjunto corn todos os artistas 
locais. A prôxima reuniâo sera dia 5 de Abril, 
às 20:00 horas, na Casa de Portugal, na 
College e Crawford. 
Info: (416) 536-5961. 

Festas 
Sâbado, 18 de Março: 
-O Oriental Sports Club, em Cambridge, 
realiza a sua tradicional noite de Carnaval, à 
moda da Terceira. 8 grupos de dança vindos 
das cidades de Toronto e Mississauga. 
(519) 623-2020. 
-A Luso-Can Tuna realiza o seu "II Jantar 
Anual" para angariaçâo de fundos no Dundas 
Banquet Place, às 19:00 horas. A Luso-Can 
Tuna prepara-se para participar em 2 festivals 
de Tunas em Loulé-Algarve, em Ponta 
Delgada-Açores. 
-De 20 a 24 de Março a Associaçâo Portuguesa 
da Universidade de York realiza a sua 
SEMANA DA EDUCAÇÀO. Info: 
(416) 650-4892; 247-8232 e (905) 420-4399. 
-"Encontro Fadista" no First Portuguese, com 
Luciana Machado e Humberto Silva, pelas 
18:00 horas. 
-Na "Casa dos Açores", Jantar da Comissâo do 
Divino Espirito Santo da Casa dos Açores. 
Variedades corn "Os Vadios". 
-Baile da Primavera no Clube Português de 
Mississauga, cpm o conjunto O-LA-LA. 
-O EJ Zip-Zip abrilhanta o baile do Angrense 
de Toronto. 

Sâbado, dia 25 de Março: 
-A Filarmônica Lira BOM JESUS, de Oakville, 
realiza a Grande Festa do MORDOMO, corn 
jantar e baile. O Jantar, no Galaxy Club, terâ 
inicio às 19:00 horas e sera servido por Cabrai 
Catering. Informaçôes: (905) 844-2732. 
-Baile no Lusitania de Toronto corn o conjunto 
"Pai e Filhas". 
-O Graciosa C.C. em festa corn o conjunto 
EUROPA. 
-O Peniche C.C. de Toronto realiza o baile de 

i ANIVERSÀRIO corn jantar, baile e 
variedades corn o Rancho da Casa, Ritmo 

i Jovem, Arsenal do Minho e Suzzane Silva. 
Parabéns! 

s -Na sede-social do Lusitânia de Toronto, 
i realiza-se a noite de GASTRONOMIA 

TERCEIRENSE. 
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mimoaot 
Î6lf(416) 603-2636 

^863 St. w'^ 
(at Bellwoods) 

Cabeleireira corn experiência em “Capelli Colori” 
para a ârea da King e Niagara. 
Tel: 367-5257 e fale corn Bernardo 

Jardineiro corn experiência. 
Tel: (905) 761-9241 e fale corn Raul Liria. 

Carpinteiros de acabamento corn experiência. 
Tel: 534-8684 ou 984-8142 

Secretâria corn experiência e conhecimento de 
computadores. Tel: 255-8888 

Limpeza. Tel: (905) 847-7984 

Limpeza. Tel: (905)881-7300 

Carpinteiros para construçào. Tel: 560-6953 ou 
653-1737 

Limpeza, part-time. Tel: (905) 457-8874 

Mecânico de bicicletas. Tel: 961-0019 

Jardinagem. Tel: 603-1995 

Agência de viagens em Toronto précisa de pessoal 
que fale Inglês, corn 2 anos de experiência e tenha 
conhecimento de computadores "Apollo". Envie o 
seu curriculo para Eisa Nunes pelo fax 654-9605 

r — — — — — — — — — — — n 

I Assine e divulgue 

! o MILÉNIO 
I Assinatura anual no Canada, 

por apenas $48, GST incluido, 
I para os EUA $75 e Europa $130. 

Nome: 

Morada: 

Telefone: 

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

ou para | 
1087 Dundas St. W., Suite #103 . 

Toronto, Ontario M6J IW9 ■ 

Coelho 
corn Porté 

Ingredientes: 

7 coelho 
Farinha q.b. +1 colh. châ de farinha 
2 colh. sopa + 7 coUi. châ de margarina 
12 cebolinhas 
7 folha de louro 
7 raminho de salsa 
7 pitada de tomilho 
7 cravinho 
Sal e pimenta q.b. 
1 dl de Vinho do Porto 

Receita: 
Corte o coelho em bocados, envolva-os em farinha 
e sacuda o excesso. Aloure o coelho nas 2 colheres 
de sopa de margarina derretida. Junte as 
cebolinhas descascadas, mas inteiras, o louro e a 
salsa atados, o tomilho e o cravinho. Tempere corn 
sal e pimenta a gosto, regue corn o Vinho do Porto 
e junte um pouco de âgua. Tape e deixe cozer. A 
parte, misture bem a colher de châ de farinha corn 
a de margarina e junte um pouco do molho do 
coelho. Mexa suavemente e junte ao molho, para 
que engrosse e ligue. Acompanhe corn puré de 
batata. 

Picado 
de Abelha 

Ingredientes: 
Para a massa: 

100 gr de margarina 
100 gr de açûcar 
2 ovos 
3 colh. sopa de leite 
250 gr de farinha 
1 colh. châ de fermento em pô 
Para a cobertura: 
100 gr de açûcar 
100 gr de margarina 
3 colh. sopa de leite 
100 gr de amêndoas peladas 

Receita: 
Bata muito bem a margarina corn o açûcar, junte 
os ovos um por um, por fim, a farinha corn o 
fermento. Bata bem, estenda a massa numa forma 
untada e polvilhada. Prepare a cobertura: ponha ao 
lume todos os ingredientes da cobertura num 
tacho e deixe ferver, mexendo sempre, durante 7 
minutes exactes. Passades esses 7 minutes, despeje 
de imediato por cima da massa, que jâ estâ na 
forma e leve ao forno, durante cerca de 40 minutes, 
nos 200°C. 
Nota: Quando espalhar a massa na forma, é precise 
nivelâ-la, pois é muito espessa. Em relaçâo às 
amêndoas, podem ser lascadas grosseiramente, sô 
partidas ao meio ou inteiras. 
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FC Porto S - 
Corn Jardel em noite desastrada, o FC 
Porto deixou fugir uma oportunidade 
de ouro para seguir em Trente na Liga 
dos Campeôes de futebol, permitindo 
ao Sparta de Praga o empâte 2-2, 
depots de ter estado a vencer por 2-0. 
A precisar de ganhar para, 
automaticamente, se qualificar para os 
quartos-de-final da Liga dos Campeôes, 
o FC Porto entrou no jogo ao ataque: 
ainda nâo estava decorrido o primeiro 
minuto e jâ Capucho colocava Blazek 
em cuidados, num remate fraco, mas 
perigoso, à entrada da pequena area. 
Corn um futebol solto e râpido, os 
"dragôes" puseram os checos a correr 
em busca da bola, falhando, contudo, 
no aspecto crucial do ultimo passe, 
num sinal que punha a nu a ansiedade 
corn que os portistas estavam a jogar. 
Do outro lado, o Sparta de Praga optou 
pelo contra-ataque e, corn Rosicky e 
Sionko em constantes deambulaçôes, 
Vitor Baia começou a ver o perigo a 
rondar a sua baliza. 
Aos 13 minutes, apôs uma combinaçâo 
entre os dois avançados checos, valeu a 
intervençâo de Secretârio a retirar a 
bola a Sionko quando este, corn 
posiçâo ganha, se preparava para 
rematar à baliza. 

Dos pés de Esquerdinha, ao quarto de 
hora, saiu o remate, na cobrança de um 
livre directe, que deu o golo inaugural 
aos "dragôes", pois a bola ficou na 
barreira, aproveitando esse facto Jorge 
Costa, que bateu Blazek corn um 
remate pronto. Foi um golo esquisito 
que, no entante, teve o condào de 
sossegar os jogadores do FC Porto. Mas 
nem todos, jâ que um minuto depots 
Domingos serviu na direita Capucho, 
que, corn caminho pela Trente, optou 
pelo remate pronto, atirando a bola 
para fora, quando o mais fâcil era 
correr, apontar e marcar. 
Um lance que exemplifica a forma 
precipitada como o extreme direito 
estava a actuar. O jogo decaiu entâo de 
qualidade, corn o FC Porto 
nitidamente à espera dos erros do 
adversârio, praticando a contençâo de 
bola e s6 atacando pela certa. 
Nos checos a determinaçâo nâo era 
muita e quase sô Rosicky remava 
contra a maré portista, que, aos 35 
minutes, reclamou uma grande 
penalidade por pretense empurrâo de 
Blazek a Domingos rla pequena area. 
Fica a düvida, jâ que o lance decorreu 
na "molhada", quando a bola 
sobrevoava a ârea na sequência de um 

« J’suis pas raciste. 
C’est juste que... » 

Le racisme a plusieurs visages 

% Charte des 
droits et libertés 
de la personne 

Q^ec 

Agir au quotidien 
pour contrer le racisme 
À titre de ministre des Relations avec les citoyens et 
de l'Immigration, je suis heureux de souligner la 
Journée internationale pour l'élimination de la 
discrimination raciale, le 21 mars. Cette journée est 
un moment propice pour réfléchir ensemble .aux 
moyens de combattre la discrimination sous toutes 
ses formes et réaffirmer que la bataille pour l'égalité 
doit être un objectif pour toute la société. 

Le gouvernement du Québec condamne sans réserve 
la discrimination raciale. La Charte des droits et 
libertés de la personne du Québec, qui aura 25 ans 
cette année, incarne des valeurs auxquelles les 
Québécoises et les Québécois de toutes origines sont 
profondément attachés. Ces valeurs garantissent 
que toute personne, sans distinction, a droit à la 
reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, de 
ses droits et libertés. 

Robert Perreault 
Ministre des Relations avec les citoyens 
et de l'Immigration 

Québec 
Ministère des 

Relations avec les citoyens 
et de l'Immigration 

El EJ 
El El 

pontapé de canto. Em resumo, foi uma 
primeira parte em que o FC Porto 
colheu mais do que criou, conseguindo 
um golo e baixando o ritmo do jogo, 
permitindo que se tornasse arrastado e 
desinteressante, quando em campo se 
confrontavam o campeâo português e 
checo... 
A segunda parte foi uma antitese da 
primeira, corn o jogo a desenrolar-se 
numa velocidade alucinante sobejando 
as oportunidades de golo e a emoçào a 
durar até ao ultimo segundo, mercê de 
uma reacçâo dos checos ao 2-0, 
apontado por Capucho aos 63 minutos, 
numa desmarcaçâo "genial" de Déco. A 
mâ exibiçâo de Jardel acabou por 
marcar decisivamente a partida, pois o 
brasileiro falhou dois golos feitos aos 
53 e 83 minutos, primeiro rematando 
para fora uma bola cruzada da direita 
por Capucho, quando o mais fâcil era 
acertar corn a baliza, e depois ao 
escorregar no momento do remate, 
sem ninguém num raio de cinco 

metros. 
Tudo isto deu ânimo aos checos, que, 
corn o decorrer do jogo, foram subindo 
de produçâo, utilizando os 
lançamentos compridos para tentar 
chegar à ârea portista. 
E o 2-1 surgiu aos 73 minutos, quando 
Lokvenc correu desde o seu meio- 
campo e, à saida de Baia, atirou-lhe a 
bola por baixo. 
Os nervos tomaram conta de todos e, 
depois de novo remate do longilineo 
avançado checo ao poste (85 minuto^) e 
de uma grande defesa de Baia para 
canto (90), o golo do empâte surgiu no 
lance seguinte, numa cabeçada de 
Fukal junto ao poste esquerdo, que 
irritou jogadores e trouxe muitos 
assobios das bancadas das Antas. 
Apesar de ter perdido a primeira 
oportunidade, o FC Porto continua a 
depender de si prôprio para chegar aos 
quartos-de-final, bastando-lhe para tal 
um empâte Trente ao Hertha de Berlim, 
terça-feira na capital alemâ. 

Grupo A-Segunda Fase 
Resultado.s e classificaçâo do Grupo A da segunda fase da Liga dos Campeôes 
europeus de futebol, cuja quinta e penûltima jornada jâ disputada; 

1999 
1“ jornada (23 Nov): 
Hertha Berlim (Ale) ■ FC Barcelona (Esp), 1-T 

Sparta Praga (Che) - FC Porto (Por), 0-2 

2“ jornada (08 Dez); 
FC Porto (Por)- Hertha Berlim (Ale), 1-0 
FC Barcelona (Esp) - Sparta Praga (Che), 5-0 

2000 
3“ jornada (01 Mar); 

FC Barcelona (Esp) r FC Porto (Por), 4-2 
Hertha Berlim (Ale) - Sparta Praga (Che)f 1-1 
4" jornada (07 Mar): 

FC Porto (Por) - FC Barcelona (Esp), 0-2 
Sparta Praga (Che) - Hertha Berlim (Ale), 1-0 
5‘jornada (15 Mar): 

FC Barcelona (Esp) - Hertha Berlim (Ale), 3-1 
FC Porto (Por) - Sparta Praga (Che), 2-2 

Classificaçâo; J V 
1. Barcelona 5 4 
2. FC Porto 5 2 
S.Sparta Praga 5 1 
L.Hertha Berlim 5 0 

E 
1 
1 
2 
2 

D gm-gs 
0 15-4 
2 7-8 
2 4-10 
3 3-7 

P 
13 (apurado) 
7 
5 
2 

Por disputar: 
6‘jornada (21 Mar): 

Hertha Berlim (Ale) - FC Porto (Por) 

Sparta Praga (Che) - PC Barcelona (Esp) 

tpoca 2000 
da ADEFU Soccer league 

Estâo abertas as inscriçôes para a nova época da ADEFU Soccer League 
que se realiza entre Maio e Outubro. 
As inscriçôes e aquisiçâo de informaçôes podem ser feitas pelos telefones 
(905) 949-8894 e fax (905) 949-8885. 
Pode amda fazer a sua inscriçâo através da internet no endereço: 
www.adefu.com. 
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Torneio de ténis de mesa Tomada de Posse no 
da Casa do Alenteio F.0.Porto de Toromo 

No fim de semana passade, a Casa do Alentejo 
realizou mais um torneio de ténis de mesa (ping 
pong). Deste torneio, organizado por José Bilé 
e Dario Domingues, fizeram parte trinta e nove 
concorrentes. Apôs uma manhà e inicio de 
tarde de jogos, o torneio foi ganho pelas 
seguintes équipas: primeiro prémio para o 
Sporting Club de Portugal em Toronto; o 

segundo para o Vasco da Gama de 
Hamilton e o terceiro para a Casa dos 
Açores. Os prémios para os individuals 
foram ganhos por: José Oliveira do 
Sporting de Toronto, primeiro prémio; 
Antonio Coimbra do Sporting, segundo 
prémio; Roberto Silva do Vasco da Gama 
de Hamilton, terceiro prémio; e Damir do 
Vasco da Gama, quarto prémio. 

Novo 0asil 
Lucas e Matheus 

Isabel Sinde, Elisabeth Novo, Catarina Cardeal, Tanya 
Florência, Mario Marinho, e José Câmara 

Oflsis ConvttiTion CENTM 

Dia 31 de Março 
7:30 p.m. 

coin jantar 

Abrü 

Artistas Convidados: 

$2.00 por pessoa 
reverte a favor 

dasvitimas 
de Moçainbique 

No passade domingo, numa festa azul-familiar e plena de 
vivacidade, teve lugar a Tomada de Posse dos novos Corpos 
Gerentes dô F.C. do Porto de Toronto. 
A sede-social foi pequena para conter os entusiasmados présentes 

que, corn toda a simpatia e mlstica clubfstica, aplaudiram corn 
carinho os empossados. Com um abraço de amizade aos 
présidentes do Conselho Fiscal, Assembleia Gérai e Direcçâo, José 
Guimarâes, Antonio Campos e Cesârio Brâs, respectivamente, 
estendemos o desejo de êxitos a todos os componentes dos Corpos 
Gerentes do F.G. do Porto de Toronto. 
No proximo dia 26, como mencionou o Présidente Cesârio Brâs, 
serâ realizada a primeira festa de angariaçâo de fundos para a 
nova sede dos "portistas" de Toronto. Mâos à obra, rapaziada 
"azul-e-branca"... 

Mârio Silva e Betty Disero, Vereadores da Câmara Municipal de 
Toronto, estiveram présentés e mostraram-se prontos a colaborar. 
Uma saudaçào especial para o Rancho Folclôrico do F.C. do Porto, 
composto por jovens cheios de habilidade para a dança e corn 
garra. Parabéns aos ensaiadores. Parabéns aos "pintocostenses" de 
Toronto! 

I41B] 
6030842 
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va Li:a L^va LV HïL 
prepara-se para 2000 
Os responsaveis do Toronto Lynx 
Soccer Club jâ iniciaram a época 
de 2000 para a "A-League's 
Northeast Division", ou seja, a Liga 
de Futebol Profissional da 
América, USA e Canada. Os 
preparativos para uma nova e boa 
época foram iniciados e, segundo 
noticias chegadas a O Milénio, 
existem boas perspectivas de êxito, 
apôs as experiências anteriores. 
O Estâdio do Toronto Lynx sera, 
como vem sendo hâbito, o Varsity 
Stadium, em Toronto. O primeiro 
jogo em casa do LYNX terâ lugar 
no domingo, 21 de Maio, às 19:30 
horas, contra o MONTREAL e, a 
noite sera intitulada "Millennium 
Extravaganza". 
Com o final do campeonato italiano 
de futebol e, dado que residem em 
Toronto mais de 200 mil calabreses, o 
Toronto Lynx recebe dia 6 de Junho, 
no Varsity Stadium, a équipa 
REGGINA CALCIO da séria "A" 
italiana. Um grande jogo de futebol 
em perspectiva. 
No relvado do Varsity Stadium irào 
jogar pelo Reggina de Itâlia os 
internacionais sub-21 Pirlo, Baronio e 
Cirillo. Também os habituais Kallon 

(Francês), Reggi (Argentino), Vargas 
(Chile) Nenad Pralija (Croacia) e, os 
italianos Taibi, Brevi, Stovini, 
Giacchetta, Paolo Foglia, Possanzinni 
e Giovanni Morabito. 
As surpresas do LYNX ainda nâo sâo 
conhecidas. O treinador do Toronto 
Lynx, Peter Pinizzotto, nâo quer por 
agora "levantar o véu"... 
Para informaçôes e bilhetes podem 
contactar pelo telefone: (905) 660- 
4172, ou (416) 251-4625. 
Se é adepto do futebol nâo deixe de 
apoiar o Toronto Lynx, no Varsity 
Stadium. 

3’feira 
Nashville 2 Detroit 3 

Tampa Bay 4 Montreal 3 

Ânaheim: 2 Colorado: 4 

CONFEBlNCUORIENint 
Divisâo Nordeste 

Equipa J 

TORONTO m 
OTTAWA 68 
MONTREAL 70 
BUFFALO 70 
BOSTON 69 

CONFERlNCUOCIDEimi 
Divisâo N oroeste 

Equipa J P 

COLORADO 71 79 
EDMONTON 70 75 
CALGART 70 69 
VANCOUVER 70 68 

ütanto) CuR ■ 20011 
A célébré Stanley Cup, a taça 
representativa da National 
Hockey League "visitou" a 
comunidade portuguesa. 
A companhia de çerveja 
Labatt, através do seu 
représentante Joe Eustâquio, 
trouxe até à Padaria e 
Pastelaria Nova Era, na 
Dundas, a tâo cobiçada 
STANLEY CUP para 
felicidade de miûdos e 
graùdos, particularmente, os 
mais jovens... Foi uma festa 
pegada ver os "putos", 
deslumbrados, admirando a 
Stanley Cup e tirando fotografias 
para recordar toda a vida. 

A Nova Era parecia um "parque 
recreativo", plena de rapazes e 
raparigas, pulando, gritando, 

rindo, numa algazarra 
cheia de vida... Testa 
onde, conc'ferteza, os 
responsâveis desta 
éxposiçâo itenerante 
sentiram a felicidade 
dos joyens è a justeza 
da sua decisâo em lhes 
mostrar a Stanley Cup* 
num local onde 
podiâm apreciâ-la, 
tocâ-la, tirar fotografias 
junto delà, sem que 
houvesse policia^ -e 
gente do género- a 
"empurrâ-los" para 
longe. 

104 Miami 108 
98 Orlando 107 
85 New York 91 

90 Dallas lli 

ito 91 Fortland 96 

Üi^^IlŒCEüaïl 
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L^a 
Classificaçôes 
EQUIPAS 

2 SPORTING 

sraracA 

«GUIMARiES 

itaiinæm 
OIMRiTIMO 

iigoris» 
8EST.AIIIAD0M 

mmam 
10BE1ENENSES 

nnoffiE 

12 BRAGA 

mmKBKstrn^m 
14CAMP0NIAI0RENSE 

V E 

n 1} 

25 16 

n 15 

25 13 4 

29 16 } 

25 9 9 

29 19 n 
25 1 

29 » 

25 6 

29 } 

25 9 

25 B 

25 

25 

169NIA0LEIRIA 

nSAHIAGlABA 

18SETÜBAL 

25 6 

25 

25 

12 
J 
12 
I 
3 

9 

6 

9 

8 

9 
5 

mm 
2 
4 

8 

6 
I 

6 
6 

W 

1 

If 

14 

m 

12 

M 

42 

39 

38 

33 

28 

21 

27 

2T 

27 

23 

29 

U 
23 

14 

19 

26 

26 

21 

31 

55 

3f 

43 

31 

25 36 

22 36 

24 

34 

28 

35 

11 23 

12 23 

15 18 

33 

i;3lîi 

30 

III 
27 

43 Ü 

34 27 

32 2il 

28 26 

34 m 
38 20 

aMMMMMMiaSiSi888838888888 

Resuttados 
(25® jomada) 

SptrL de Braga-Sporting, 0-2 

FC Porto - V. de Guimarâes, 2-1 

Rio Ave - Belenenses, 3-0 

Campomaier. - U. de Leiria, 2-0 

Gil Vicente - Salgneires, 2-0 

Ahierca-Maritime, 1-1 

Farense-V. Setübal,0-0 

Boavista-Bennca,1-1 

L Amadora - Santa Clara, 0-0 

(26® jornada) 
Maritime - Braga 

Salgneires - Baavista 

Sporting - FC Perte 

Uniâe de leiria - Belenenses 

Benlica - Aherca 

V,Setûlial - L Amadora 

Farense - Rio Ave 

Santa Clara - GllViceme 

V, de Guimarâes - Campomaier. 

Melhores Mavcaderos 
290ldA« 

MàriolAROEl -FC Porte 

I5«rtg«; 

Eric Gomes "GAÜCHOI" - Estrela da Amadora 

199rtes 

NüNO GOMES-Benlica 

Uoiimt: 

Alberte ACOSTA - Sporting 

13|Mleg^ 

Idelbrando Dalsoto "BRANOAO" - Guimarâes 

Mariane TOEOTU - Maritime 

IfiafiK 

96ill5 
Manicbe-Benlica 

EDMIlSONUicena-Guimarâes _ 

BoelM 
ClAYTON Cruz - Santa Clara 

lucianMARlNESCU-Roménia 

Classificaçôes 
Cl EoeiPA 

1AVES 
2BEIAA-MAA 

3ACADÉMICA 

AVAAUM 

SP.FEIBEIU 

6 PEJUFIEl 

IBNIÀOUMAS 

8ESPINB0 

9FE1GVEIBAS 
10UÇA 

muiA 

12 CBAVES 
13 FBUMUBBE 
14IMBBTAI 

1S BAVAI 

16ESP0SEBBE 
1IMBBUBEBSE 

ISCeVILBl 

2S 

25 
25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 
25 

25 

25 

25 
25 

25 

25 
25 

25 

51 
48 
43 

43 

42 

40 

39 

36 

35 
33 

33 

32 
31 

26 

26 

19 
18 

18 

Resultados (25‘jomada) 
Btira-Mir - AciBénlci, 2-1 
BtiiirOvo Avei - Bnp. Chavtt. 1-0 
FilBUirit - Viiii Lini(.1-2 
SparURBCmAlki-Mali. 0-2 
laça-Varzin. 2-3 
PiRanii-lnirtal.1-1 
MaralriRsi - EspaiaRBi. 0-1 
FriiRiRRRi - Bavai 1* Mala, 3-0 
SparURi Eiplaka - Piçat Farralra, 1-2 

Prôxima jornada 
(26* jornada) 

•i»aa<ia« - NURU 

iMiLCaawu . s^EtiiMa 

VH» - 
■mntl - «■rAn 

Ka««<a< - Ulri llic 
•aiiaiMMt h ai IMi 
ittMiwai - Ltçs 

Ntashmln . iiwtImM 
FCMM - Maarini 

SÉRIE AÇORES 
l'IarRada-llliia 

Saato ARKRIR - VUa FraRca, 2-1 
PraltBsa - Balia MICBilaBta, 1-0 
Faliaa:MailalaRa. 

2‘iarRaia 

Balia MIcaalaasa - Saata 
Aaiiala 
Hadalaaa-Pralaaaa 
Falsa; Vila Fraaca. 

MANVTENCAO 
Vllaaavaata-Fayal2-1 
Balra-Laiaaaa, 2-4 
Falgaarâeala. 

21amada 
lalsata-VilaRBvaaaa 
Agala - Baira 
FaloaiFayal. 

Campeonato Nacional de Futebol II divisâo B 
Clas§Uicaçôe$ (Zona Norie) Oa»$Ulcaçô€s (Zona CenJro) 
CL EQUIPA 

1 MARCO 
2 FC PORTO B 
3 CANELAS 
4 FAMAÜCÂO 
5 INFESTA 
6 LEIXOES 
7 VI2ELA 
8 LOUROSA 
9 FAFE 
10VILANOVENSE 
11 LIXA 
12ERMESINDE 
13TROFENSE 
14SANDINENSES 
15 BRAGA B 
16JOANE 
17CAÇ.TAIPAS 
18 VIANENSE 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

47 
36 
34 
33 
32 
30 
28 
27 
26 
26 
25 
24 
24 
22 
19 
19 
18 
16 

Resultados 
Sp. Braga "B“ - Lourosa, 3-1 
VIzela • Lixa. 2-1 
Ermesinde - Infesta, 1-1 
Famalicâo - Vianense. 1 -O 
FC Porto "B" - Joane, 1-0 
Vilanovense - Canelas. 1-1 
Caçadores Taipas • Trofense, 0-4 
Marco - Fafe, 3-2 
Leixôes - Sandinenses, 2-1 

21*jox*nada 

Sandinenses - Sp. Braga "B“ 
Lourosa - Vizela 

Lixa • Ermesinde 
Infesta • Famalicâo 

Vianense - FC Porto "B" 
Joane • Vilanovense 

Canelas • Caçadores Taipas ; 
Trofense • Marco 

Fafe • Leixôes 

Cl. I QUIPA 

I OVARFNSE 
2SANJOANFNSE 
3SPPOMBAL 
4 TORRES NOVAS 
5ACAf’>VISEU 
6 FEIHENSE 
7 OLIV PAIPPO 
B VlLA^HANOUENSF 
9 OLIVflPENsSE 
10CAL0AS 
II ARR1FANEN8E 
12 MARINHENSE 
13 CAMAqATF 
14 PENICHE 
15 LOURINHAN6N8E 
16TORRLENSL 
17 ÂGUEDA 
18 RFNEPITENSE 
19 GUARDA 

24 
24 
?4 
?4 

24 
21 
24 
24 
24 
?4 
?4 
24 
24 
24 
24 
dA 
24 
24 
24 

50 
43 
41 
38 
38 
37 
37 
3/ 
37 
33 
33 
33 
28 
26 
27 
27 
24 
23 
23 
22 

Reiultadoi 
Sanjoanense Sonedifnnse, 
Mannhense - Aguias Camafate, 5-2 
ôuarda <-Vilafranquense, t-3 
Arrifanense - Acad Vlseo, 1-0 
Torreenae » Lourlnfianenae» 2-2 
Penicha i^uecfa, 2-2 
Torres Novas - Ovarens»* 2-ü 
Cucuiaea - Sp PomteU, 2-2 
OBveirense - Olrveira Bairro. 0-1 
Caidas - Feireiise, 0+2 
25^*^jd»rnada 

Feirense - Sari^nense 
Benôdrtense - Mannhense 

Agufaa CaiTvarale - Quarda 
Viiafran<{uense * Amlanense 

Acad ViSQu - To'iorrse 
Lourâihâmnse + Pânfçh$ 

Aguedâ - Torres NpvaS 
Ovarense - Cucuftes 

Pombai ** Ohvwrense 
Ohveira do Bair-ro - Caldas 

Classiilcaçôes (Zona $ul) 
CL EQUIPA J 

1 NACIONAL 
2 PÇRTIMONENSE 
3 CAMARA LOBOS 
4 BARREIRENSE 
5 U.MADEIRA 
6 OLHANENSE 
7 ESTORIL 
8 MACHICO 
9 BENFICAB 
10 ORIENTAL 
11 MARITIMO B 
12 0PERÂRI0 DES 
13CAMACHA 
14 SESIMBRA 
15 LOULETANO 
16 LUSITANIA 
17 JUV.ÉVORA 
18AMORA 
19 RIB.BRAVA 
20 ALCOCHETENSE 

24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 

51 
47 
46 
42 
41 
39 
38 
37 
35 
32 
34 
30 
30 
28 
27 
27 
19 
18 
17 
15 

Resultados 
Amora - Esloril, 1-3 
Lusrtânia • Barreirense, 1-2 
Alcochetense - Camacha, 0-0 
Ribeira Brava ■ Man'timo "B" 
Uniâo Madeira • Sesimbra, 2-0 
Oriental - Nacional, 1-0 
Câmara Lobos - Olhanense, 3-0 
Benlica "B" - Machico. 0-0 
Operério - Louletano, 1-0 
Juventude - Portimonense, 1-1 

25* jornada 

Portimonense 
Estoril-Praia 
Barreirense 

Camacha 
Maritime "B" 

Sesimbra 
N. da Madeira 

Olhanense 
Machico 

Louletano 

Amora 
Lusitânia 
Alcochetense 
Ribeira Brava 
Uniâo da Madeira 
Oriental 
Câmara de Lobos 
Benfica "B" 
Operârio Desp. 
Juventude 

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

1 BRAGANÇA 
2 PEVIDÉM 
3 SÂO MARTINHO 
4 SERZEDELO 
5 RIBEIRÂO 
6 VILAVERDENSE 
7 LIMIANOS 
8 MEREÜNENSE 
9 MACEDO CAV. 
10AMARES 
11 CABECEIRENSE 
12 MARIA FONTE 
13 MONTALEGRE 
14 VALENCIANO 
15 VIEIRA 
16 JUV.RONFE 
17ÂGUIAS GRACA 
18 MONÇÂO 

23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 

45 
44 
39 
39 
37 
34 
34 
33 
32 
30 
29 
27 
26 
26 
25 
23 
23 
20 

SédeB 
CL EQUIPA 

1GONDOMAR 
2 PAREDES 
3 L^USADA 
4 DRA'aÔES GAN 
SVftAf^ÊAL 
6 FlAhS 
7 PEDRQUÇ08 
8PRUBRAS 
^ LAMFGO 
10 AMARANTI' 
11 T.MONCORVO ; 
12RI0TIN70 
13 LSMÜRIZ 
14AV1NTES 
15 RÉGUA 
16 VALONOUENSE 
17LOBÀO 
18CASTMA1A 

23 
'’S 
23 
23 
23 
23 
23 
2) 
23 
23 

23 
2J 
23 
23 
23 
23 
2J 

55 
48 
46 
42 
J7 
36 
35 
35 
33 
29 
29 
29 
28 
26 
19 
18 
17 
13 

Série C 
CL EQUIPA 

1 U.COIMBRA 
2 SÂO JOÂO VER 
3 SÂO ROQUE 
4 AVANÇA 
5 ESTARREJA 
6 OLHOSPITAL 
7 SOURENSE 
8 VALECAM6RENSE 
9 CESARENSE 
10 MIRANDENSE 
11 MANGUALDE 
12 F.ALGÔDRES 
13ANADIA 
14 OLIV.FRADES 
15TOURIZENSE 
16 MEALHADA 
17 MILEU 
18 VOUZELENSES 

23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 

47 
42 
40 
39 
39 
37 
34 
33 
32 
30 
30 
27 
26 
26 
24 
24 
21 
17 

Série D 
CL EQUIPA 

1 FATIMA 
2 ALCA&HIS 

3 PORTOMOSENSE 
4 E^PORTALEGfÆ 
5 8ENF1CACB 
6 FAZENOEltôE 
7 FERROVIARfOS 
8 U TOMAR 
dUSANTAREM 
10CORUCHENSE 
11 CARANGUEjem 
12 VIT SI HNACHE 
13 BIDOEIRENSE 
14 AtCM^ENENSE 
15IDANHENSE 
16 AVISENTFS 
17PONirRROl 
18PIACHENSÊ 

23 
23 
?J 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 

43 
4? 
38 
35 
32 
31 
28 
28 
28 
25 
22 
20 
18 
18 
17 

Série E 
CL EQUIPA 

1 CASA PIA 
2 ATLÉTICO 
3 FANHÔES 
4 SINTRENSE 
5 PORTOSANTENSE 
6 0LM0SCAV1DE 
7 SAM.CORREIA 
8 CACÉM 
9 FUT.BENFICA 
10 SÂO VICENTE 
11 PONTASSOLENSE 
12 REAL 
13 ELVAS 
14 r MAIO 
15 MAFRA 
16 VIALONGA 
17SACAVENENSE 
18 LOURES 

23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 

57 
48 
36 
36 
35 
35 
35 
32 
31 
29 
27 
27 
26 
24 
23 
21 
21 
19 

Sérier 
CL EQUIPA 

1 LUS ÉVORA 
2 DESP8EJA 
8 œixAL 
4 ESTRELA VN 
5 PES.CAPAR1CA 
6 PINHAmOVENSE 
7VASCOGAMA 
8 0UAR1MHFNSE 

10 PALMELENSe 
11 ALMANSILENSE 
12ALMADA 
13 ESP LAGOS 
14 LUSITVRSA 
15 U MONTEMOH 
16 PORTEL 
17 LAGOA 
18ALJUSTREL 

23 
?3 
21 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
28 
23 
23 
2o 
23 
23 
23 
2^ 
23 

SI 
50 
49 ; 
47 mm 
41 
36 
3h 
33 
3. 
2^ 
2b 
22 
22 
21 
11 
n 
11 

Montalegre - Monçâo, 1-0 
Cabeceirense • Merelinense, 4-1 
Amares - Sâo Martinho, 1-2 
Vieira - Bragança. 2-2 
Serzedelo - Pevidém, 1-4 
Macedo Cavaleiros - Juv. Ronfe, 0-0 
Ribeirâo - Maria da Fonte, 2-0 
Âguias Graça - Vilaverdense, 1-1 
Limianos - Valenciano, 1-2 

Amaranta + Vila Real« 2-2 
Sp. Lamegp - Casteto Maia< t-0 
Looao - SandiOenens 1-0 
F^I‘/JTOüçOS - Torra de Moncorvo, 5-1 
RIO Tjnto • Gonoomar i 3 
Paredes - bsmcnz 3 1 
Avirtes * Lo'isûdü 2-t 
Padtas Rubras - Valonguensc 3-2 
Fiâeb-Hâoua 5-0 

Sourense - Mealhada. 3-0 
Cesarense - Estarreja, 2-0 
Oliveira Frades - Fornos Algôdres, 1-1 
Anadia ■ Avança, 1-2 
Oliveira do Hosprtal - Tourizense, 3-0 
Valecambrense - Mirandense, 1-0 
Uniâo Coimbra - Sâo Roque, 2-1 
Mileu • Vouzelenses, 2-2 
Sâo Joâo Ver - Mangualde, 3-0 

Ri4r*hensp-Av>scn<ios 0 1 
Carariguejalra - ü. de Santatém» t-1 i 
Idanhpnse - Portorrosense, 0-1 
Au.ains Aicanenense. 3-0 
Ponterro'erise - Ur ao do Tomar 3*0 
Êstrete - Fefrovtârios. 2-t 
Bidoc<rcrso - Brnf Cast Brarco 2-2 
V tôna Serrache • Fâtima 0-0 
Corirhense • Fazendense, 1-1 

Casa Pia - Real, 3-0 
Futebol Benfica -1" Maio, 4-0 
Sacavenense - Olivais e Moscavide, 1-2 
Cacém - Samora Correia, 2-2 
Sintrense - Pontassolense. 3-0 
Vialonga - Sâo Vicente, 3-2 
Portosantense ■ Fanhôes, 1-1 
Mafra - Loures, 2-2 
Atlético - O Elvas, 1-0 

Desp Beta ■ Palmck«nse. 1-0 
Lu^^itiftoÉvora Amado 3-0 
Vasco da Gama - Ainarsitense 0-2 
Ourique - Uniâo de Monteno' 3-1 
Lusitano VRSA - Esperança Lagos. 0-0 
Estrela verdas Novas - Lagoa. 2-0 
Ouaftetrense ^ Aljustrelense, 8-2 
Pescadores - Pinhainovense. 1 -1 
Soixai - Porret, 2-Q 
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F.C. do Porto e Sporting continuam a fazer pela vida 
e pelos pontos. O Benfîca nem por isso... 

Porto com 57 pontos, e o Sporting com 55, jâ puseram o Benfica a "milhas" 
corn 51 pontos, isolado na terceira posiçâo. Guimarâes, Gil Vicente, Maritime, 
Boavista e Estrela da Amadora, vivem num mar-de-rosas, enquanto Alverca, 

Belenenses, Rio Ave, Braga, Farense e Campomaiorense, 
debatem-se corn problemas de certa "insônia" e pesadelos. 
Salgueiros e Uniào de Leiria vivem em total desassossego e, 
no fundo da tabela, Santa Clara e Setûbal mantêm o 
desespero eivado de esperanças. Nas contas finals se verâ... 
A prôxima jornada, a 26, inicia-se na sexta-feira, dia 17 de 
Março, corn o Maritimo - S. de Braga, às 4pm. Este jogo sera 
transmitido pela SporTV. 
No sâbado, dia 18, dois jogos importantes: entre vizinhos, o 

Salgueiros - Boavista, às 2pm, corn transmissâo 
em directe na RTPi e, às 4pm, o embate da 
semana entre o Sporting e o F. C. do Porto, jogo 
que serâ transmitido pela SporTV. 
No domingo, dia 19, os restantes jogos da 
jornada 26; 
Com inicio às 11:00 horas, Uniào de Leiria - 
Belenenses; Benfica - Alverca (SIC); V Setûbal 
- E. da Amadora e Farense - Rio Ave. 
Ao meio-dia, o jogo Santa Clara - Gil Vicente e, 
às 15:30 horas, Guimarâes - Campomaiorense, 
corn transmissâo na SporTV. 
Haja o que houver, vamos ter mexidas (por 
pequenas que venham a ser...) no topo e na 
"cauda" do pelotâo. Destaque para os jogos. 
Sporting - Porto, Setûbal - E. da Amadora e, 
Santa Clara - Gil Vicente. Mesmo em tempo de 
invernia estes jogos escaldam! 

WttatHism Chuva complicou 
mas Zuelle aguentou 

o triunfo final do espanhol Alex Zuelle (Banesto) na 26/a 
Volta a Portugal em ciclismo, que terminou no Alto da Fôia, 
nâo foi de todo fâcil para o corredor suiço, nâo sô devido à 
chuva mas ainda pelo dificil traçado da etapa. Valeu a 
Zuelle a excelente colaboraçâo dos 
seus colegas de équipa, 
designadamente os portugueses 
Orlando Rodrigues e Cândido 
Barbosa, que se revezaram no 
controlo das varias tentativas de fuga 
surgidas durante a tirada. Pedro 
Lopes (LA Pecol) foi um dos 
principais animadores da etapa, 
especialmente nos troços 
montanhosos, somando os pontos 
necessârios para triunfar no Prémio 
da Montanha, mas a corrida acabaria 
por se tornar decisiva na subida para 
o Alto da Fôia, onde estava localizada 
a meta final em simultâneo com a 
derradeira contagem da montanha. A 
referida subida foi desde logo atacada 
por um grupo de nove ciclistas de que 
faziam parte Alex Zuelle, Leonardo 
Piepoli, Gonçalo Amorim, Pedro 
Cardoso, José Azevedo, Andrei 
Zintchenko, Unai Etxebarria, Vitor 

Gamito e Eligio Requejo, corn os maiatos à cabeça. A meio 
do troço, o entâo camisola amarela “Michael Ritch caiu e 
nâo foi lesto no retomar da corrida, ficando desde logo 
afastada qualquer possibilidade de vencer a prova face ao 

atraso provocado pela reparaçâo da 
bicicleta.” 
José Azevedo nâo perdeu o ensejo de 
atacar jâ perto da meta, no que foi 
imitado por Unai Etxebarria, tendo Alex 
Zuelle reservado para si o terceiro posto 
mas corn a segurança de uma vantagem 
suficiente para garantir o triuinfo. O 
ciclista suiço mostrou-se grato aos dois 
portugueses que tornaram possivel o seu 
triunfo no tour algarvio, sublinhando o 
facto de tanto Orlando Rodrigues como 
Cândido Barbosa terem demonstrado 
pleno conhecimento do perfil do 
percurso, factor decisivo na caminhada 
que empreendeu rumo à vitôria. 
“Psicologicamente, este triunfo é muito 
importante e vem demonstrar que jâ me 
encontre numa forma muito aceitâvel. 
Foi um prazer participar nesta primeira 
prova em Portugal, e logo corn uma 
vitôria”, afirmou Zuelle em jeito de 
despedida. 


