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palavras do Professor Dr. Antonio Ventura, 
que esteve entre nos com o apoio 

do Institute Camôes. 
O Professor Dr. Antonio Ventura, que jâ nos visitou varias vezes, 
veio desta feita para falar do Centenario de Eça de Queiroz e, 
trouxe com ele caricaturas de Rafael Bordalo Pinheiro, seu 
contemporâneo, que estâo expostas no Consulado-Geral de 
Portugal, em Toronto. 

Continua na pagina 4 

Sens pais, ambos naturais da Ilha Terceira, 
Açores, Adalberto e Maria Hélia Vieira, 
apoiam-no incondicionalmente. Sua mâe, 
inclusive, gosta de escrever poesia e é autora de 
letras para cançôes que o Steve interpréta. Sim, 
o Steve Vieira também canta, é dono de uma 
bêla voz e, quando tem tempo, apresenta-se 
pelos nossos clubes e associaçôes, entoando as 
suas cançôes calmas e românticas. 
-Ultimamente nâo me tenho dedicado às 
cantigas por causa da escola e por andar 
envolvido em peças teatrais e em filmes. E uma 
correria constante... 

militas mascaras, uma meta. 
o jovem luso-canadiano STEVE 
VIEIRA tem uma meta a atingir. 
Ser actor! 
Paralelamente corn as obrigaçôes 
escolares, caminlia corn acerto na 
carreira que pretende conquistar. 
Difîcil, mas nâo impossivel. 
Steve Vieira, nasceu em Toronto, no 
dia 10 de Maio de 1981. Tem apenas 
18 anos e muitos sonhos. 

Steve Vieira, 

Continua na pâgina 14 
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Coluna 
sem vertebras 
A JUSTIÇA nunca teve nada a ver corn Leis, 
leizinhas e regulamentos. Bem pelo contrario... 
Senâo, vejamos: 
Hâ cerca de 20 anos, aqui nesta terra de 
acolhimento, o Canada, um determinado sujeito 
foi acusado de ter assassinado a sua mulher e, 
naturalmente, foi preso. 
O acusado e prisioneiro sujeito sempre se bateu 
por sua inocência tal como os seus advogados. 
O sujeito em causa, que se encontra na prisâo, foi 
considerado culpado pelo Tribunal, porque uma 
senhora amiga da familia o acusou, dizendo que 
O viu empurrar a sua mulher pela janela fora... 

Tudo bem. 
O problema agora é que, a dita senhora, amiga 
(?) da familia, "deu o dito por nâo dito" pois, 
revelou publicamente que nâo estava no local do 
crime e, apenas em pensamento, visionou o 
homem atirando a mulher pela janela!?... 
E agora? 
O Tribunal do Ontario, mantém o veredicto, 
porque entende que a senhora nâo mentiu a 
primeira vez em Tribunal, mente agora. A 
Ministra Federal da Justiça, afina pelo mesmo 
diapasâo, o que tem a sua lôgica. 
E agora? 
A mulher mentiu 18 anos atrâs, ou agora? É justo 
que o acusado se manteha na prisâo sem direito 
a novo Julgamento? E justo que a senhora em 
Causa, que mentiu antes ou agora, fique livre de 
severo castigo? Ou vai ser considerada "doente 
mental"? Num caso ou noutro, o réu vai 

continuar na prisâo, sem que se tenha a certeza 
dos acontecimentos? 
Meu Deus, esta é a JUSTIÇA que temos. Perdâo, 
esta é a Lei que temos, amalgamada corn 
leizinhas, regras e interesses vârios! 
Como é que nos vamos livrar disto e quando? 

JMC 

Olâ, gente da minha terra! 
Tudo bem? 
Esta nossa comunidade de Toronto e arredores 
cresce e amadurece "a olhos vistos". O crescimento 
é tal que até alguns membres (?) da mesma jâ dizem 
mal delà!!! Incrivel, mas verdadeiro! 
Mas como esses nâo contam, mâos à obra. 

Recordou-se Eça de 
Queiroz e Rafael Bordalo 
Pinheiro no Consulado- 
Geral de Portugal, em 
Toronto, com palestra e 
exposiçâo de trabalhos, 
corn particular destaque 
para as figuras ünicas 
desenhadas por Bordalo . 
O Professor Dr. Antonio 
Ventura, conhecedor, 
versâtil e bom dialogador, 

dispos bem e soube ensinar um pouco do muito 
que sabe sobre a histôria da Literatura portuguesa, 
seus autores e as épocas em que viveram. Quem 
nâo o ouviu nâo sabe quanto perdeu... 

O professor Damiâo Costa, da Escola 
Transmontana, realiza a cerimônia da entrega de 
Diplomas aos alunos de português no domingo, 26 
de Março, pelas 2 horas da tarde, na Casa dos 
Açores, em Toronto. Para outras informaçôes 
podem contactar o professor Damiâo Costa pelo 
telefone: (905) 279-2257. 

A Associaçâo Migrante de BARCELOS em 
conjunto corn o ARSENAL DO MINHO de 
Toronto realizam um jantar para recolha de fundos 

para um jovem barcelense que nécessita de ajuda 
urgente. 
Trata-se do jovem Luis Miranda, agora corn 11 anos 
que, em Sâo Paulo, Brasil, foi operado corn êxito a 
um tumor no cérebro. 
O neurologista Evandro de Oliveira, do Hospital 
de Sâo Paulo, foi o operador e, no final, garantiu 
que a criança iria ficar a 100% das suas condiçôes 
naturals. 
Os pais de Luis, e o prôprio menino, dos seus 
tenros 10 anos até hoje, têm sofrido as 
consequências da doença e as faltas técnicas e de 
capacidade dos médicos portugueses e franceses. 
Foram cerca de 2 anos de autêntica corrida contra 
o tempo e contra os entraves econômicos. A 
operaçâo ao cérebro do Luis, no Brasil, custou mais 
de mil contos. 
A familia e os amigos mais chegados, em Barcelos, 
jâ fizeram tudo o que era possivel. Agora, é preciso 
ir mais além, para pagar o resto das contas e 
proporcionar ao pequeno Luis o minimo de 
condiçôes para uma cura compléta. Esta nas nossas 
mâos, e nos coraçôes de cada um, a ajuda 
necessâria neste momento de angüstia. Nâo faltem 

no salâo de festas do ARESENAL DO MINHO, 
dia 1 de Abril, às 19:30 horas. 

Se optar por dar um donativo, pode fazê-lo no 
Banco do 1347 da St. Clair Ave., West (Canada 
Trust), esquina corn a Lansdowne, na conta 
numéro: 658 509 393. 
Os barcelenses, e minhotos em gérai, agradecem 
antecipadamente a generosidade que possam ter 
para corn o Luis. Informaçôes: 532-2328, ou 653- 
8130. Obrigado! 

A "Benfica House of Toronto Inc.", elegeu os seus 
novos Corpos Gerentes, no passado mês de Janeiro 
de 2000. 
A Assembleia Gérai é presidida por José Mario 
Petinga Eustâquio; o Conselho Fiscal, presidido por 
Manuel Barra Pinto e, a Direcçâo, por Fâtima 
Aguiar. Para estes amigos, o desejo de boa gerência, 
extensive a todos os restantes elementos. 
Felicidades! 

Em Ottawa, a "Portuguese Wine Society", em 
estreita colaboraçâo corn a Embaixada de Portugal, 
promove uma "Prova de Vinhos - Moscatel, Porto e 
Madeira", no dia 12 de Abril, das 18:00 às 21:00 
horas, na Embaixada de Portugal, para angariaçâo 
de fundos de apoio às vitimas das cheias em 
Moçambique. Info: (613) 729-0883, ou (603) 741- 
2978. Os donatives conseguidos serâo entregues a 
Moçambique através da associaçâo "Canada Save 
The Children". 

A "DOMA"-Dundas Ossington Merchants 
Association, reuniu quarta-feira, dia 22, na Nova 
Era Bakery, para preparar a Agenda da visita de 
MEL EASTMAN à ârea Dundas & Ossington, 
quarta-feira, dia 29 de Março. Na reuniâo foi 
também discutida a lista de actividades da DOMA 
para o ano 2000. 

A nossa comunidade cada vez maior e melhor. 
Participe no crescimento! 

JMC 
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Coiitinuaçào da T'pagina 

O Prolessor Doutor Antonio Ventura 
veio a Toronto a convito do Instituto 
de Camôes, aqui representado pela 
leitora Dra. Aida Baptista. Todos os 
anos lectivos sâo escolhidas areas 
temàticas e este ano optou-se pelo 
“Eça entre niilénios”, precisamente 
para celebrar o centenârio da morte 
do escritor e o Brasil. Eça de Queirôs 
é, no entanto, celebrado, nâo sô na 
vertente literâria, segundo nos 
informou a Dra. Aida Baptista, mas 
também tratar o século de Eça de 
Queirôs, a perspectiva da época em 
que viveu. Dai a presença do 
Professor Doutor Antônio Ventura, 
da Universidade de Lisboa, visto ser 
um especialista de Histôria 
contemporânea, de Histôria da 
Cultura. Assim, a apresentaçâo 
englobou Eça na escrita e Rafael 
Bordalo Pinheiro através das 
caricaturas do album das glôrias sob 
o tema “Portugal na viragem do 
século”. 
Conversamos corn o Dr. Antônio 
Ventura, a Dra. Aida Baptista e 
a Dra. Manuela Marujo. 
Milénio - Eu gostaria de 
começar por perguntar-lhe 
como se sente a conversar, a 
dialogar e a ensinar corn a 
facilidade que todos nôs 
reconhecemos, esses jovens 
descendentes de portugueses 
que têm dificuldade 
exactamente na lingoia e 
especialmente os estrangeiros 
que se preocupam corn a nossa 
cultura e que também têm 
dificuldade na lingua. Como é? 
Dr. Antônio Ventura - Penso 
que tudo dépende de uma certa 
experiência e dum certo sentido 
da realidade, isto é, dizia um 
velho professor e amigo meu, 
uma figura iminente da 
historiografia portuguesa que o 
dificil nâo é escrever, no caso da 
histôria, de uma maneira 
erôdita, é escrever de uma 
maneira simples. E, de facto, das 
coisas mais complicadas, mais dificeis 
de se fazer é uma obra de divulgaçâo, 
ou entâo um artigo de uma 
enciclopédia. Quer dizer, sintetizar de 
uma maneira simples e acessivel ao 
grande püblico, mas sem transigir no 
campo do rigor e isso é muito 
complicado. Os académicos têm um 
pouco a mania que quanto mais 
complicado e rabuscado escreverem, 
melhor. Ora é justamente o 
contrario: quanto mais erméticos, 
quanto mais fechados sâo, menor é o 
circulo de leitores que têm. Entâo 
escrevem para um pequeno grupo de 
iluminados que, muitas vezes, nem 
esses percebem o que eles escrevem. E 
nem sei se os prôprios que escrevem 
sabem aquilo que escrevem. Quando 
estamos perante estudantes 

estrangeiros, e eu tenho uma 
experiência de quinze anos, é 
completamente diferente falar para 
estudantes portugueses e 
estrangeiros. Por isso mesmo, eu 
penso até que é muito importante, 
por um lado a experiência que se tem 
e, por outro lado, o sentido da 
realidade e do püblico que se tem â 
frente. O vocabulârio, o suporte para 
as ideias e o veiculo têm que ser 
diferentes, embora as ideias sejam as 
mesmas.Sâo as tais intervençôes, nâo 
conferências, porque a palavra 
conferência é muito enfatuada, muito 
formai e até intimidatôria. 
M - Cheira a clero, nâo é... 
A.V. - As pessoas pensam que uma 
conferência é: ele vem aqui, rapa de 
uma quantidade de folhas e esta a 
falar durante cinco horas e as pessoas 
tentam desesperadamente manter os 
olhos abertos, mas com o espirito 
longe. 
Dra. Manuela Marujo - A maneira de 
nos dirigirmos aos alunos 

estrangeiros tem que ser simples, sem 
ser infantil. Eu acho que isso é uma 
qualidade que um professor de lingua 
estrangeira tem que adquirir. O facto 
de a pessoa nâo dominar a lingua nâo 
quer dizer que nâo tenha a 
capacidade intelectual para 
apreender factos complexos, como 
sâo os da histôria da cultura... 
Dra. Aida Baptista - Eu sô queria 
acrescentar àquilo que a minha colega 
disse, e muito bem, que simplificar as 
coisas, nâo significa descer o nivel das 
coisas, pelo contrario tratam-se todos 
esses conceitos que por vezes sâo 
complicados numa linguagem 
simples mas o que eu queria 
sublinhar no professor Ventura é 
exactamente o seu espirito de humor 
e eu acho que no consulado isso ficou 
patente na intervençâo porque muitas 

vezes as pessoas pensam que se hâ a 
intervençâo de um professor 
universitârio é uma coisa ermética, 
erudita que ninguém vai entender. E, 
de facto, temos que perceber que se 
pode tratar de tudo isto de uma forma 
séria, mas corn humor. E esta é uma 
faceta que o professor Dr. Antônio 
Ventura tem e que agrada aos 
estudantes. 
M - Vamos saber o porquê da 
comemoraçâo do centenârio de Eça 
de Queirôs e o porquê, de uma forma 
gérai, das comemoraçôes destas 
figuras da literatura e da histôria?... 
AN. - Isto é relativamente recente: o 
século XIX na histôria é 
relativamente recente, é “ontem”. 
Começa precisamente corn uma 
corrente filosôfica de pensamento, o 
chamado positivisme que é a ideia de 
comemorar os grandes homens, isto 
é, utilizar as grandes figuras da 
histôria, no campo da politica, da 
cultura, das artes... como referêneias, 
como liçôes vivas. Aproveitava-se a 

passagem do centenârio da morte, do 
nascimento, ou da publicaçâo de um 
livre marcante para exaltar essa 
figura e o exemple dessa figura que 
começou no século passade e dura até 
hoje. Comemorâmos o centenârio do 
Garrett o ano passade, o do Eça este 
ano enfim começou essa moda e 
continua hoje. 
M - Vai servindo para continuarmos 
a recordar essas figuras e induzir nos 
mais jovens a existência das mesmas 
que poderâo até servir de exemples, o 
que é natural. 
M.M. - Eu gostaria de aproveitar a 
presença do professor Antônio 
Ventura para lhe perguntar, no 
seguimento daquilo que estivemos 
aqui a falar, quem estâ no estrangeiro 
e nâo tem aquele nivel de português 
que todos gostariamos de 

implementar, que obras de Eça de 
Queirôs é que acharia indispensâveis 
1er? 
A.V. - A obra-prima do Eça é “Os 
Maias”, evidentemente. Claro que 
nâo é uma obra muito fâcil para um 
leitor que nâo tem o hâbito de 1er. 
Ainda por cima. Os Maias liam-se na 
escola. Eu penso que houve 
determinadas obras que ficaram 
marcadas como uma espécie de 
estigma. Aqueles que estudaram em 
Portugal, viram-se a dividir as oraçôes 
dos Lusiadas que é um crime, é uma 
coisa de facto horrorosa. Os pobres 
alunos acabavam o liceu e detestavam 
os Lusiadas, nunca mais queriam 
ouvir falar dos Lusiadas. Os Maias 
também eram leitura obrigatôria. 
Ora, uma obra nâo deve ser leitura 
obrigatôria, deve ser uma leitura 
voluntâria, uma literatura de prazer. 
E talvez os Maias nâo sejam uma obra 
para uma leitura desse tipo. Para 
começar, “Uma Campanha Alegre” 
onde se recolheram as crônicas do 

Eça de Queirôs, publicadas nas 
“Farpas” do Ramalho Ortigâo. 
Depois hâ outras obras, desde “A 
Rehquia” que tem alguma piada. 
“A Cidade e as Serras” também 
tem uma certa graça. Enfim eu 
aconselhava nâo um romance, 
mas uma série de crônicas. 
M - Professor, eu quero fazer um 
pedido, nâo uma pergunta: eu 
deliciei-me, no consulado, 
falando da época de Eça e de 
Bordalo Pinheiro. Eu tenho a 
certeza que os nossos leitores 
estâo ansiosos também por juntar 
a figura à parte histôrica desse 
época. Podia, resumidamente, 
falar sobre o assunto? 
A.V. - Qualquer figura, seja muito 
relevante ou insignificante, todas 
elas sâo importantes, vivem num 
determinado contexto, nâo 
pairam no ar, nâo escrevem as 
suas obras desenraizadas do 
contexto, do cenârio onde se 

movem. E, o Portugal dessa época, 
dos finals do século XIX é um 
Portugal em mudança, em transiçâo, 
é um Portugal que estâ a começar a 
construir o império Africano, a 
colonizaçâo africana começa naquela 
altura a sério, embora os portugueses 
tivessem Africa desde o século XV. Sô 
a partir de 1880, de uma maneira 
mais clara, é que começa a 
colonizaçâo africana. Portugal é um 
pais atrasado ainda naquela altura, 
muito atrasado em relaçâo ao resto da 
Europa. Houve algum progresso a 
nivel das comunicaçôes, a nivel dos 
transportes, especialmente a nivel do 
caminho de ferro, a economia 
melhorou, a indùstria pouco avançou, 
mas o comércio externo melhorou, a 
agricultura deu alguns passitos em 

Continua na pagina seguinte 
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frente, mas Portugal tinha mais de 
noventa por cento de analfabetos, era 
um pais essencialmente rural. Ora 
Portugal sera um pais rural durante 
muito tempo até muito recentemente. 
E isso é importante também para 
compreendermos o atraso que 
Portugal tem vindo a softer ao longo 
do tempo. Por outro lado, a nivel 
politico, nota-se nos finais do século 
XIX, um certo crescimento do 
partido Republicano, mas era um 
pequeno partido, essencialmente 
urbano, sem implantaçâo rural e 
Portugal era essencialmente rural. 
Basta vermos que nas eleiçôes de 
1910, as ultimas antes da proclamaçâo 
da Repüblica, em que o Partido 
Republicano tem um grande êxito, 
mas o numéro de deputados é um 
numéro ridiculo e é o maior 
resultado, ele sempre tinha eleito 
dois, très, quatro deputados e era 
perfeitamente ridiculo a nivel do pais. 
Quando chegamos a 1910, o Partido 
Republicano tem uma pequena 
estrutura, na maior parte do pais nâo 
hâ partido republicano. A nivel 
politico ainda os dois grandes 
partidos da monarquia, o Partido 
Regenerador e o Partido Progressista, 
também começam a entrât em crise, a 
partir de 1897-98, primeiro o 
Regenerador, depois o Progressista 
dividem-se. Portugal é uma época de 
charneira (usamos muito essa 
expressâo), de passagem de um século 
para o outro e esta à beira de grande 
mudanças, mais a nivel politico, mais 
a nivel das instituiçôes que outra 
coisa. Mudam as instituiçôes, mas 
muita coisa fica na mesma. Nos, em 
Portugal, temos de facto também um 
pouco essa tendência, as mudanças 
nunca sâo muito profundas. Aquilo 
que nos parece ser um golpe, um 
corte profundo, é um arranhâo, 
embora para quem veja, como nâo se 
vê a profundidade, pensamos que é 
um golpe profundo e é superficial. 
M - Agora, como é que o nosso Eça, 
digamos, “sai da casca” e se torna 
importante, alias nâo aconteceu na 
época dele, mas mais tarde? 
A.V. - Temos que o Eça de Queirôs, 
na altura, é um estrangeirado, é um 
homem que esta fora e por razôes 
muito simples, é um diplomata. 
Inicialmente é essa a razâo da sua ida 
para fora. Nâo teve que o fazer por 
razôes econômicas, como tantos 
portugueses tiveram que ir para o 
Brasil nessa altura. O Brasil era o 
grande centro de atracçào da 
imigraçâo portuguesa. E 
naturalmente, quando uma pessoa 
esta fora tem uma visâo do seu 
prôprio pais que pode pecar por 
defeito ou por excesso. Isto é, uma 
pessoa que esta fora pode olhar para o 
seu pais corn uma certa indulgência, 
perdoando os defeitos que vê e 

reconhece no seu pais, ou pelo 
contrario, pode ter uma tendência 
para aumentar, pôe lentes muito 
graduadas para ver os defeitos do seu 
prôprio pais. Portanto, é dificil 
encontrar uma posiçâo equilibrada. 
Ora, o Eça lâ de fora, olha para 
Portugal e escreve sobre o seu pais. 
Escreve das mais variadas maneiras: 
nas crônicas que faz para os jornais, 
alias estava muito em moda na altura, 
a crônica em forma de carta, 
sobre a forma epistolar e isso 
jâ vem desde o século XVIII, 
mas corn o desenvolvimento 
da imprensa periodica, esse 
género epistolar que nâo é 
uma carta verdadeira ou 
escrita para uma pessoa 
concreta, é uma falsa carta 
destinada ao pùblico, afinal 
de contas. E ele escreveu 
quer essas crônicas, quer os 
romances também. 
Naturalmente que na época, o 
Eça de Queirôs nâo atingiu 
aquela notoridade que hoje 
tem, nomeadamente “Os 
Maias”, nâo foram 
propriamente aplaudidos 
pela critica como hoje sâo e 
isso tem a ver corn a necessidade de 
deixar correr o tempo sobre as obras, 
nâo tanto sobre os escritores. Os 
escritores nascem, crescem, escrevem, 
morrem, cumpriram a sua missâo. 
Mas a obra fica. Resta ver se a obra é 
temporal ou intemporal, isto é, se é 
uma obra que serve e é eficaz numa 
determinada época ou se résisté ao 
tempo. E hâ obras que foram 
aplaudidas numa certa época e hâ 
obras que nâo resistiram ao tempo. E 
no caso do Eça, a obra resistiu ao 
tempo. A injustiça que lhe foi feita na 
época, foi reparada posteriormente. 
M - Entretanto, gostaria que falasse 
um pouco do Bordalo Pinheiro. 
AN. - O Rafael Bordalo Pinheiro que 
os nossos leitores conhecem através 
das cerâmicas porque ele nâo foi 
apenas um grande caricaturista, o 
nosso maior caricaturista, ele foi 
também o verdadeiro fundador da 
moderna cerâmica decorativa 
portuguesa. O Rafael Bordalo 
Pinheiro que teve a sua actividade em 
Portugal, no Brasil (esteve no Brasil 
durante alguns anos e dirigiu, 
inclusivamente, jornais humoristicos 
no Brasil), ele fez um pouco o que o 
Eça fez, simplesmente como o Rafael 
Bordalo Pinheiro nâo era um escritor, 
era um artista, um caricaturista, 
através das suas caricaturas também 
criticou a sociedade portuguesa da 
época. E fez caricaturas notâveis. O 
Zé Povinho é uma criaçâo do Rafael 
Bordalo Pinheiro e é o estereôtipo 
nacional, isto é, como nôs estamos 
aqui perto dos Estados Unidos, é o 
Uncle Sam português. O Zé Povinho, 
aquela figura que enfim, o tal 

Portugal rural que falava hâ 
momentos, é o camponês, corn um ar 
lorpa, corn um ar pouco esperto, mas, 
atençâo, inteligente. Aliâs, se virem a 
caricatura no âlbum das glôrias, estâ 
o Zé Povinho corn aquele ar assim um 
pouco tonto a olhar e depois uma 
albarda ao lado: a albarda dos 
impostos, a albarda do poder que lhe 
pôe em cima. Mas ele é capaz de 
atirar a albarda fora de vez em 

quando, naqueles momentos 
histôricos em que Portugal sofre 
transformaçôes profundas. O Zé 
Povinho, afinal, nâo é tâo idiota como 
parece, nâo é o tal campônio. Ele tem 
uma sabedoria proverbial, uma 
sabedoria ancestral, pode nâo saber 
1er nem escrever, mas é esperto, ele 
sabe o que quer e quando o peso da 
albarda é demasiado, ele sacode a 
albarda. E uma figura extremamente 
curiosa essa que ele fez em caricatura, 
em cerâmica, nas mais variadas 
formas. 
AB. - Gostava sô, porque nem todos 
vâo ter a oportunidade de ver a 
exposiçâo, que o professor Ventura 
referisse mais duas ou très. Estou-me 
a lembrar, por exemplo, daquela da 
Universidade de Coimbra, estou-me a 
lembrar da da Carta e jâ agora 
daquela ao poder, a da porca. 
AV. - As caricaturas que estâo 
expostas no consulado, vinte dessas 
caricaturas sâo do âlbum das glôrias. 
Como o nome indica, o âlbum das 
glôrias é uma espécie de âlbum da 
familia portuguesa onde aparecem as 
glôrias de entâo, as grandes figuras 
que podiam ser pessoas, desde o 
Henry Burnay, o banqueiro, até ao 
primeiro ministro. Fontes Pereira de 
Melo. O Rafael Bordalo Pinheiro 
fundou um jornal chamado “Antônio 
Maria”. Ora o Antônio Maria era o 
Fontes Pereira de Melo. Ele fundou 
um jornal cujo titulo era o nome do 
primeiro ministro. Vejam como na 
altura se fazia humor, o humor com 
graça, bastante âcido mas corn muita 
graça que é coisa que nâo se faz hoje. 
Hoje insulta-se e nâo hâ qualquer 

graça naquilo que se faz. Uma 
caricatura muito engraçada é de uma 
figura que représenta a Universidade 
de Coimbra, na época uma 
universidade decrépita e é uma 
senhora muito velha, muito idosa 
corn um vestido dos ricos, mas todo jâ 
muito roto, um ar de decadência 
muito grande. Mas depois, hâ 
também outras caricaturas doutros 
jornais que ele dirigiu e um deles foi a 

Parôdia. Eu penso que foi o 
melhor em termos de 
qualidade, até porque as 
caricaturas sâo a cores, a 
técnica também evoluiu e a 
litografia e a 
cromolitografia possibilitou 
fazer a cores. O Rafael 
Bordalo Pinheiro soube 
fazer aquilo a que eu 
chamaria um vestiârio, uma 
espécie de zoolôgico: a 
identificaçâo de certos 
animais corn certas 
qualidades. Aliâs, ainda 
hoje as pessoas dizem “é fiel 
como um câo”. As pessoas, 
tradicionalmente asso- 
ciavam certas qualidades ou 
defeitos a animais. E mais 

antigo que o cristianismo. O Rafael 
Bordalo Pinheiro fez uma espécie de 
zoolôgico em que esses animais 
simbolizavam situaçôes da vida 
portuguesa. E começa precisamente 
com uma a que chama “A politica, a 
grande porca”. Aparece uma porca 
enorme, corn ar impassivel que 
representava a vida politica 
portuguesa de entâo; ora, é 
justamente de 1900. Depois um outro 
animal que era um câo: as finanças. 
O câo que era esfomeado que estâ a 
corner no caixote do lixo, tem um 
duplo sentido: divida. Ora eram as 
finanças portuguesas esfomeadas, 
famélicas, magrinhas, mas também o 
câo da divida externa portuguesa. 
Depois o filho de Rafael, o Manuel 
Gustavo, fez outros, também nesse 
zoolôgico: hâ, por exemplo, a 
instruçâo pùblica, a grande burra. E 
hâ outras que têm uma certa piada. 
O progresse nacional é um 
caranguejo, feito pelo filho do Rafael. 
O Rafael também pintou, fez cenârios 
e outro tipo de trabalhos. Nâo 
podemos esquecer que estava na 
familia: o irmâo, Columbano Bordalo 
Pinheiro, que era muito mais 
académico, muito mais intelectual. O 
filho fez algumas coisas que tem uma 
certa graça, mas estâ longe da 
genealidade, da mestria do pai. 
AB. - Queria sô aproveitar para 
agradecer ao Dr. Antônio Ventura, ao 
Institute Camôes e ao Senhor Cônsul 
pela colaboraçâo nestas actividades. 

JMC 
Ana Fernandes 
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EURODEPUTADO 
PROMOVECICLO 

DE CONFERÊNCIAS 
SOBRE A EUROPA 

O Eurodeputado Paulo Casaca vai 
promover um ciclo de conferências 
temâticas sobre matérias europeias de 
interesse para a regiâo. As 
conferências vâo decorrer este ano 
em varias ilhas do arquipélago. A 
Iniciativa inicia-se este sâbado em 
Sâo Miguel, na Lagoa, com uma 
conferência de anâlise ao relatôrio da 
Comissâo Europeia sobre as 
Ultraperiferias. A sessâo conta corn a 
presença de José Palma Andrés, 
responsâvel pela coordenaçâo dos 
fundos estruturais no grupo de 
interserviços da Comissâo Europeia 
para as ultraperiferias. 

VILAFRANGA. 
TRANSFERE 26 MIL 

CONTOS PARA JUNTAS 
DEFREGUESIA 

A Câmara de Vila Franca do Campo, 
em Sâo Miguel, anunciou a 
transferência de 26 mil contos para as 
cinco juntas de freguesia do concelho, 
Sâo Miguel, Ponta Garça, Sâo Pedro, 
Ribeira das Tainhas e Agua D'Alto. 
Em 1998 a autarquia transform 15 mil 
contos e em 1999 18 mil contos. Estas 
verbas destinam-se à conservaçâo, 
manutençâo e limpeza de caminhos, 
lavabos, e ao arranjo de espaços 
verdes. 

lOOOPROFESSORES 
DEBATEM DIREITO 

DESERPESSOA 

Cerca de 1000 professores dos Açores 
pertencentes aos vârios niveis de 
ensino participam no final deste mês 
em Ponta Delgada no II Forum de 
Professores. A Iniciativa é do Centro 
de Formaçâo do Sindicato dos 
Professores da Regiâo Açores e 
pretende ser "um espaço de encontre 
da sociedade educativa das ilhas, corn 
vista a debater temas como a escola 
do ano 2000 e o direito que assiste a 

cada docente de ser pessoa." O forum 
tem inicio a 28 de Março e dura 3 
dias corn a participaçâo de diverses 
especialistas convidados de varias 
universidades e institutes superiores 
de educaçâo. 

GOVERNO PREPARA 
ÀQUISIÇÂODO 

TEATRO MICAELENSE 

O governo regional aprovou uma 
Resoluçâo que autoriza a 
participaçâo da Regiâo no capital 
social da CINAÇOR - Sociedade de 
Teatro e Cinema Açores, S.A. 
Estabeleceu igualmente as linhas 
orientadoras do protocole a celebrar 
corn os respectives accionistas, tende 
em vista a constituiçâo, a partir da 
cisâo-dissoluçâo daquela sociedade, 
de uma outra, de capitais 
maioritariamente pùblicos, que fique 
corn a titularidade e a exploraçâo do 
edificio do Teatro Micaelense, para 
adaptaçâo a Centro Cultural e de 
Congresses. Para jâ a participaçâo 
que esta a ser equacionada sera na 
ordem dos 70%. 

PARTONUM 
HELICÔPTERO 

Uma criança do sexo feminine nasceu 
esta semana a bordo de um 
helicôptero "Puma" da Base das 
Lajes, durante uma evacuaçâo 
sanitaria do Faial para a Terceira. 
A criança nasceu às 09h46 de 
segunda-feira, sendo filha de Elisa de 
Fâtima Correia, de 19 anos, 
doméstica, e de Gilberto Manuel 
Correia, de 20 anos, pedreiro, 
residentes na ilha do Faial. Segundo o 
Hospital de Angra do Heroismo, mâe 
e filha encontram-se bem. A 
tripulaçâo da aeronave integrou o 
major piloto-aviador Manuel 
Dionisio, o capitâo piloto-aviador 
Joaquim Caspar, o 1° sargento 
mecânico de material aéreo Antonio 
Costa, o 1° sargento mecânico 
electricista de aviaçâo José Castro e o 
1° sargento da Policia Aérea Carlos 
Traguedo, sendo a équipa médica 
constituida pelo médico Fernando 
Teixeira e pela enfermeira Susana 
Peixoto. 

Poluiçào maritima na costa da Calheta 

mar do 
alheta, no dia 
nquanto se 

da 
os locais 

foi 
areeiros. 

Uma grande mancha de 
matéria oleosa terâ 
sido derramada nos 
mares do concelho da 
Calheta, mais 

especificamente ao largo da costa 
do Jardim do Mar, segundo 
testemunhos oculares transmitiram 
a este jornal. Tudo terâ acontecido 
no passado dia 14 de Março, 
coincidindo corn a presença do 
navio patrulha na çosta sul, como de 
resto confirmou b comandante da 
Capitania db Funchal, Teixeira 
Aguilhar. Se a nivel oficial se 
aguardam os resultados da 
investigaçâo, alguns testemunhos 
locais alegam que a mancha foi 
provocada pela presença dos 
areeiros, jâ que a matéria oleosa 
«surgiu no percurso feito pelos 
barcos quando se dirigiam para a 
costa do Jardim do Mar». Essa 
mesma fonte diz que «depuis 
fundearam ao largo da enseada e a 
poluiçào espalhou-se ao longo de 
alguns quilômetros». Outro popular 
notou mesmo «que se sentia um 
cheiro forte em terra». Todavia, 
ninguém arriscou identificar o 
produto na origem da mancha de 
poluiçào, alegadamente no rasto 
dos barcos utilizados na extracçâo 
de inertes. 
Hâ mesmo quem recorde que o 
mesmo jâ tem acontecido no 
passado, associando sempre tal 
poluiçào aos barçqs areeiros. Desta 
vez, houve mesmo quem tenha 
subido a encosta para registar, em 
video, a referida mancha oleosa. 
Esta agressâo ambiental aconteceu 
no dia em que o Gabinete de Gestâo 
do Litoral assinava acordos de 
cooperaçâo corn o Instituto 
Hidrogrâfico e o Conselho Regional 
da Ordem dos Biôlogos, corn o 
intuito de conhecer melhor a 
morfologia maritima e as réservas 
de inertes submersas, «que poderâ 

levar a uma mais correcta avaliaçâo 
das necessidades em termps de 
preservaçâo do ambiente». Tem 
sido, precisamente, a vertente 
ambiental e de segurança que tem 
preocupado algumas populaçôes da 
costa Sul da Madeira quanto à 
extracçâo de inertes. 
No que ao concelho da Calheta diz 
respeito, e apbs um hiato de alguns 
meses, decorrente de um alegado 
acordo de suspensâo da extracçâo 
de inertes na zona, os areeiros têm 
vindo a operar com mais frequênciâ 
na costa do Jardim do Mar, desde o 
passado mês de Agosto. Agora, a 
poluiçào, através da referida 
mancha de aspecto oleoso, promete 
gerar ainda mais descontentamento 
face à presença dos barcos que 
extraem esses inertes. Como no 
Verâo passado a Direcçâo Regional 
dos Portos fez notar, «nâo existem 
zonas onde haja proibiçâo» de 
extrait inertes submersos, mas tâo 
somente regras. «Ninguém pode 
extrair inertes abaixo de uma 
batimétrica de trinta» ou a «uma 
distância da costa» inferior a «400 
métros». Além disso, os trabalhos 
têm de acontecer «sempre em 
hprârio diurno», norma esta que 
tem sido, segundo testemunhos 
locais, também desrespeitada pelos 
areeiros, que têm operado, esta 
semana, em periodo nocturno. 
A Cosmos, Associaçâo de Defesa do 
Ambiente, jâ no passado reagiu corn 
veemência à extracçâo de inertes na 
zona, alertando para diversas 
consequências a nivel da fauna 
maritima, da erosâo da costa, que 
«duplica ou triplica», e mesmo a 
nivel da prâtica do Surf, corn certo 
peso econômico na freguesia do 
Jardim do Mar, porque «ao retir ar- 
se o fundo do mar a onda passa a 
rebentar junto à costa», corn riscos 
de inviabilizar o desenvolvimento 
do desporto na zona. 



O MILÉNIO 
Quinta-feira, 23 Março, 2000 

MISCELÂNIA 7 

sâo encontradas no lixo Katherine Hepburn tem quatre; Tom Hanks, dois. 
Mas, por alguns instantes, o restaurador Willie 
Fulgear teve em seu poder mais Oscars do que varias 
estrelas de Hollywood juntas. Fulgear, que ganha a 
vida a restaurar objectes, encontrou quase todas as 

estatuetas que seriam entregues no proximo domingo na 
ceriménia anual de premiaçâo da Academia de Artes e Ciências 
Cinematogrâficas enquanto vasculhava latas de lixo de 
Koreatown, o bairro coreano de Los Angeles. As famosas 
estatuetas folheadas a ouro desapareceram na semana passada de 
dentro de um galpâo da Roadway Express. Inc., a companhia 
encarregada de fazer, todos os anos, o transporte das- 
ambicionadas peças. 
Corn cerca de quatre quilos de peso e 30 centimetres de altura, 
cada, as estatuetas estavam arrumadas em 10 caixas. As peças 
achadas na noite de domingo passade por Fulgear tinham a 
marca de autenticidade. Duas das estatuetas desaparecidas 
permanecem com paradeiro desconhecido. E, na opiniâo da 
Policia, dificilmente serâo encontradas a tempo da festa do Oscar. 
Mas isso nâo é problema para a Academia de Artes e Ciências 
Cinematogrâficas, que fez uma nova encomenda de emergêneia 
quando o roubo foi descoberto. Fulgear contou que viu as 
estatuetas por volta das 21:30, hora local, atrâs de uma lata de 
lixo. As peças ainda estavam envoltas em plâstico e arrumadas em 
caixas individuais. Fulgear encheu a mala do seu carro com as 
caixas e pediu ajuda ao filho, de 22 anos, para descobrir o que as 
estatuetas faziam no lixo. A Roadway Express, que transportou as 
peças de Chicago, onde foram feitas, até o galpâo na periferia de 
Los Angeles, oferecera uma recompensa de 50.000 dôlares para 
quem ajudasse a encontrâ-las. A Academia pagou 18.000 dôlares 
pela fabricaçào de todas as estatuetas. Fulgear, de 61 anos, nâo 
désisté da recompensa. Ele quer ajudar o filho a comprar um 
apartamento. 

Eddy Melo 
decisâo dia 24 
Sexta-feira, dia 24, o Tribunal Federal do Canada, 
em Toronto, ira decidir se aceita ou nâo o pedido 
de Apelo de Eddy Melo para se manter no Canada, 
uma vez que foi anteriormente repatriado para o 
pais de origem, Portugal. 
Eddy Melo foi considerado culpado por 
"associaçâo criminosa" anos atrâs, razâo pela quai 
foi deportado e, agora, apela da sentença. 
Caso o Tribunal nâo aceite as suas razôes, Eddy 
Melo terâ de partir para Lisboa -cidade onde 
pretende viver caso seja deportado- nos dias 
imediatamente a seguir â decisâo do Tribunal de 
Apelo. 

DOMIXGOS MEAT PACKERS ETD 
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A segurança da Rainha Elizabete II, 
numa viagem à Australia, foi posta 
em xeque na passada segunda-feira. A 
Policia de Sydney prendeu um 
homem que carregava uma faca e 
uma suposta bomba no local onde a 
soberana britânica deveria aparecer 

instantes depots. Gregory Philip 
Pailthorpe, um desempregado com 
historial de problemas e perturbaçôes 
mentais, rapidamente foi levado a um 
tribunal, onde foi acusado de porte de 
arma e depots mandado para um 
centro psiquiâtrico. O advogado de 

Pailthorpe disse ao 
Tribunal Central de 
Sydney que o suspeito 
admitiu que carregava a 
faca e droga, esta para uso 
pessoal. Mas alegou que o 
seu cliente "pretendia 
protéger a rainha e de 
modo algum, fazer-lhe 
mal". Segundo a Policia, a 
faca tinha 20 centimetros 
de comprimento e estava 
amarrada na perna direita 
de Pailthorpe. Detectives 
também suspeitaram que 

Pailthorpe, de 39 anos, levava uma 
bomba caseira na mochila, mas 
técnicos descobriram, mais tarde, 
tratar-se de uma caixa inofensiva com 
fios e pilhas. Funcionârios do 
Governo australiano disseram que, ao 
ser interrogado, Pailthorpe declarou: 
"Nâo se preocupem. Sou membro da 
SAS". A sigla refere-se ao Serviço 
Aéreo Especial. As autoridades nâo 
chegaram a surpreender-se corn o 
incidente. 
Hâ seis anos, um outro membro da 
familia real britânica, o principe 
Carlos, ficou na mira de um 
manifestante armado com uma 
pistola durante uma visita a Sydney. 
"Tive uma sensaçâo de déjà vù", 
reagiu o inspector de Policia Terry 
Dalton. Pailthorpe foi detido em 
frente ao Centro de Convençôes de 
Sydney, onde a rainha fez um 

discurso em que reafirmou o seu 
compromisso como chefe de Estado 
da Austrâlia. 

PORK FRIED RICE 
BEEF & BROCCOLI 

CANTONESE CHOW MEIN 
& SOUR CHICKEN BALLS I WE SPEAK PORTUGUESEÊ 
ASK FOR FATIMA j 

FAST HOT DELIVERY 

(416)366-6633 
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em que o Bangladesh conquistou a 
sua independência ao Paquistâo, em 
1971. Com a mudança na 
programaçâo, Clinton reuniu-se com 
moradores de Joypura em Daca. 
A segurança de Clinton durante a 
viagem de seis dias pelo sul da Asia 
foi reforçada por causa das tensoes 
entre a India e o Paquistâo e à pressâo 
dos Estados Unidos para que 
Islamabad empenhe mais esforços 
visando a desencorajar as autoridades 
talibâs do Afeganistâo. 

Clinton desembarcou em Nova Deli, 
a capital Indiana, acompanhado pela 
filha, Chelsea, e da sogra, Dorothy 
Rodham. A primeira dama Hillary 
Clinton permaneceu nos Estados 
Unidos em campanha para o Senado. 
Antes da chegada de Clinton, 
manifestantes queimaram bandeiras 
com 0 rosto estampado do présidente 
norte-americano e gritavam lemas 
como: "Morte a Clinton. Morte ao 
imperialismo das multinacionais". E 
na conturbada regiâo do Caxemira, 
no norte do pais, a Policia usou gas 
lacrimogéneo para dispersar um 
grupo de separatistas que pretendia 
marchar até Nova Deli, com o 
objectivo de chamar a atençâo de 
Clinton para a sua causa. Clinton 
enfrenta a dificil tarefa de tentar 
conciliar as diferenças entre a India e 
o Paquistâo, vizinhos e rivais que jâ 
travaram très guerras desde que se 
tornaram independentes da Grâ- 
Bretanha, hâ meio século. 
Agora volta a ser falada, depois de a 
india ter feitos testes de energia 
atômica. Regiâo estratégica 
localizada nos Himalaias e cujo 
controlo é dividido por Nova Deli e 
Islamabad, o Caxemira é o principal 
foco das tensôes. 

Mal o présidente norte-americano Bill 
Clinton pisou Nova Deli, no passado 
domingo, no inicio de uma viagem 
pelo sul da Asia Meridional, as 
autoridades de Washington 
decidiram cancelar a sua visita a uma 
aldeia em Bangladesh, por questôes 
de segurança. O porta-voz da Casa 
Branca, Joe Lockhart, anunciou o 
cancelamento da visita a Joypura, a 
cerca de 100 quilômetros da capital 
bengalesa, Daca, devido a 
"preocupaçôes levantadas pelo 
Serviço Secreto". Um alto funcionârio 
do Governo norte-americano revelou 

que os agentes do serviço secreto 
perceberam que talvez nâo pudessem 
garantir a segurança de Clinton na 
pequena cidade. Clinton é o primeiro 
présidente norte-americano a visitar 
Bangladesh, um pais islâmico corn 
120 milhôes de habitantes. Clinton 
deveria seguir de helicôptero até 
Joypura, a fim de conhecer uma 
escola para meninas e estudar um 
projecto patrocinado pelos Estados 
Unidos e que se destina a ajudar 
mulheres. Ainda em Joypura, Clinton 
deveria depositar uma coroa de flores 
em homenagem aos mortos na guerra 

FAMILY AFFAIR 
4 EGG ROLLS 
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0 PROBIEMA 
DOS BURACOS 

No infemo estào dois amigos, 
Esperam o Diabo, vindo dos fornos 
Que lhes dâ a escolher os castigos: 
-Preferem usar caudas ou cornos? 

-Uma vez que é tâo fâcil assim, 
Como nâo gosto de impecilhos, 
Traga-me uns cornos para mim, 
Afim de evitar maiores sarilhos! 

Chega O Diabo corn um brocador, 
Ao trabaUiinho logo se apresta, 
Epara Uie enfiar o "resplendor", 
Abre-lhe dois furos na testai 

Vendo o outro a espernear, 
O amigo tomou a decisào, 
A ele nâo precisariam de furar, 
Pois tinha uma melhor soluçào! 

-Prefiro antes passear 
De cauda, como um macaco, 
Nâo précisas de me esburacar. 
Que eu atrâsjâ tenho um buraco! 

FERNANDO FELICIANO DE MELO 

Dia Mundial da POESIA 

Breves da Gemunidade 
O PENICHE Community Club of Toronto comemora 19 anos de existência 
no proximo sâbado, dia 25 de Março, no Resurection Hall, 1021 College St., 
em Toronto. Info: (416) 536-7063. Parabéns e obrigado pelo convite. 

O GRACIOSA Community Centre of Toronto comemora o seu 
20o. Aniversârio no sâbado, dia 8 de Abril, pelas 19:00 horas. 
O présidente da Câmara de Santa Cruz da Graciosa estarâ présente e, nesse 
dia, serâo descerradas duas plaças toponimicas corn o nome. Rua da 
Graciosa, na esquina da Dovercourt e Dundas. Agradecemos o convite 
enviado. Parabéns! 

Cursos de Verâo 2000 
A Associaçâo das Universidades da Regiâo Norte de Portugal, em que 
participam as Universidades pùblicas de Aveiro, Minho, Porto, Trâs-os- 
Montes e Alto Douro e o Centro Regional do Porto da Universidade Catôlica 
Portuguesa proporciona este ano CURSOS DE VERÂO, destinado aos 
cidadâos residentes no estrangeiro. Os cursos têm duraçâo de 2 semanas e 
realizam-se em 2 periodos diferentes, entre 11 e 23 de Junho e, 16 e 28 de 
Julho. Informaçôes no Consulado-Geral, 438 University Ave., Suite 1400, em 
Toronto, telefone: 217-0966. Fax: 217-0973. 

O Sport Club LUSITÂNIA of Toronto, comemora a 7 e 8 de Abril, o 24o. 
Aniversârio, na sua sede-social. Na sexta-feira, dia 7, serâo servidas as Sopas 
do Divino Espirito Santo e cozido. 
Aos lusitanistas de Toronto desejamos as maiores felicidades. 

Por todo o mês de Março, ficam expostos no Consulado-Geral de Portugal os 
CADERNOS DE RECENSEAMENTO, para consulta e verificaçâo de 
endereço correspondente à actual residência. Em caso de erro ou omissâo 
informe a Comissâo Recenseadora. 
Inforrnaçâo electrônica: http://.recenseamento-eleitoral.telepac.pt/eleitor 

As férias estâo à porta. Recomenda-se a todos os portugueses que nâo se 
encontram munidos de BILHETE DE IDENTIDADE vâlido e de 
necessitarem de renovarem este ano o PASSAPORTE, a maior conveniência 
em, desde jâ, se dirigirem ao Consulado-Geral, corn vista à obtençâo do 
Bilhete de Identidade actualizado. 

SenhofaZENHi 
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RI-MANDO pela cidade 
opROf.mEiiJieiiA 
Da Lusitana Lisboa 
Veio figura de proa 
Là da Universidade 
Falar de Eça e Bordalo,.. 
Claro, que fui escutâ-lo 
Por interesse, nâo vaidade... 

Primeiro, no Consulado 
De onde vim agradado 
Corn tudo 0 que là ouvi... 
O Professorfoi brilhante 
E 0 meu tempo de estudante 
Por momentos revivi... 

Prosseguiu o seminârio 
No meio universitdrio 
(Portugueses de Toronto) 
E sô com Eça por tema... 
Como a verdade é meu lema 
Desta vez vim de là tonto... 

Tonto e alguma amargura 
Pois 0 Professor Ventura 
Que 0 Instituto Camôes 
Convidou para dar ligâo 
Teve, p'ra mim, dia nào 
Ao fazer comparaçôes... 

A "Geraçaô de 70" 
Que 0 Eça tanto atormenta 
Como escritor, jomalista 
Foi descrito corn saber... 
Mas, Professor, vir dizer 
Que hâ decadência à vista!?... 

Por que foi tâo redutor 
Quanto ao nosso escritor, 
Jomalista e outros mais?!... 
Dizer que sô na Internet 
No seu intéressé se mete 
E que nào lê os jornais?!... 

Como pode comparar 
Se nâo lê, nào quer escutar 
TV, Râdio!?,..Grande mâgoa!... 
Professor, pelo que fez 
Dir-lhe-ei que desta vez, 
Meteu àgua, muita âgua!!!... 

Joào Lücio 
21 de Março, 2000 

DIA MUNDIAL DA POESIA 

$ Propriedade e direçâo de um ex-agente, 
John Zadkovich; 

t Mais de vinte e quatro anos de experiência em tribunal; 
$ Fluente em portug^ês; 
$ Preços acessiveis; 

ÿ Advogado disponivel para defesa criminal; 

Considera-se culpadoP 
Poderà receber uma muita... mas nào sera condenado. 

3045 Southereek Road, Unit 3 
Mississauga, On 
L4X 2X6 (Auto-estrada 427 e Dundas) 
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As cheias em Moçambique provocaram movimentos 
enormes de solidariedade e proporcionaram o 
aparecimento de gente que normalmente passam ao lado 
do dia-a-dia... For outro lado, trouxe à ribalta, nomes 
ilustres que, aproveitando o momento tragicamente 
historico, Hzeram subir bem alto o nome da terra-mâe. 
Entre os ilustres destaque para a poétisa Noémia de Sousa, 
que escreveu; 

NEGRA 

GenXes estranhas corn os seus olhos cheios 
doutros mundos 

quiseram cantor teus encantos 
para des s6 de mistérios profundos, 
de deUrios e feitiçarias... 
Teus encantos profundos de Âfiica. 

Mas nào puderam. 
Em seus formais e rendWiados cantos, 
ausenies de emoçào e sinceridade, 
quedaste Um^nqua, inaiit^fvel, 
virgem de contactos mais fundos. 
E te mascararam de efînge de ébano, 

amante e sensual, 
jarra etrusca, exotismo tropical, 
demènàa, atracçâo, crueldade, 
animaUdade, mc^a... 
e nâo sabemos quantas outras palavras 

vistosas e varias. 
Em seus formais cantos rendühados 
faste tudo, Tugra.. 
menas tu. 

E ainda bem. 

Seatia Massey, directora executiva da 

AMREF entregou a Frank Alvarez 

(CIRV-fin) e a Luis Branco 

(Acacia Rubra) uma simpâtica prenda, 

de reconhecimento ao esforço e 

dedicaçào à causa de Moçambique. 

Ainda bem que nos deixaram a nôs, 
do mesmo saague, mesmos nervos, came, aima, 
sofnmento, 
a glâria mica e sentida de te cantor 
com emoçào verdadeira e radical, 
a glâria comovida de te cantor, toda amassada, 
moldada, vazada nesta silaba imensa e luminosa MÀE 

Noémia de Sousa 

Moçambique 

Em Toronto, o Director Executivo da AMREF - The African 
^Medical and Research Fundation/Canada, Seana Massey, esteve 
em CIRV-fm para, pessoalmente, agradecer a Frank Alvarez e 
seus voluntàrios, tal como à comunidade portuguesa, todo o 
apoio dado a Moçambique, corn o Radiothon de 10 horas, no 
domingo, dia 5 de Março, que conseguiu mais de 197 mil dôlares 
para as vitimas. 
Os donativos recebidos sâo para dinamizar um grupo de ràpido 
apoio ao Ministério da Saùde de Moçambique para combater e 
evitar surtos de cèlera, desinteria, méningites e malaria. A 
"AMREF" esta trabalhando também em colaboraçâo corn o 
Conselho Cristâo de Moçambique, para assistir a cerca de 5000 
moçambicanos disperses por Maputo, com àgua potàvel, comida 
e medicina. Os donativos recebidos pela AMREF serâo também 
usados para reestruturar os serviços de saûde de Moçambique e 
as infraestruturas sanitârias. 
Os donativos continuam a ser recebidos em AMREF Canada, 
489 College St., suite 407, Toronto. Info: (416) 961-6981. 
A "AMREF" enviarâ o recibo do respective donative para uso no 
"Income Tax". 

“VAIEU A PENA 
conclusâo de Candeias leal 

Na Casa dos Açores, em Toronto, 
teve lugar uma simpâtica cerimônia 
de lançamento do livro "VALEU A 
PENA", da autora Candeias Leal. 
Uma sala repleta de amigos, autores, 
professores, membros dos Orgâos de 
Informaçâo de lingua portuguesa, 
représentantes de clubes e 
associaçôes, demonstrou a Candeias 
Leal que, realmente, valeu a pena. 
A autora, radiante pelo sucesso da 
apresentaçào do seu livro, confessou- 

nos a felicidade que lhe ia na aima, 
pelo carinho de todos aqueles amigos 
présentes. No fundo, sentia que o 
titulo do seu livro, correspondia à 
realidade. Na sala de festas da Casa 
dos Açores, ainda cheia quando 
chegamos, sentia-se o calor humano e 
a amizade que todos nutriam por 
Candeias Leal. 
Vale a pena adquirir o livro "VALEU 
A PENA". 
Parabéns, Candeias Leal. 

□uas novas esquadras 
da PSP para 5. Miguel 
Duas novas esquadras da PSP vâo 
ser construidas na ilha de S. 
Miguel, Açores, representando 
investimentos no yalor total de 
cerca de 300 mil çontos (1,5 
milhôes de euros). O concurso, 
lançado pelo Ministério da 
Administraçâo Interna (MAI), 
compreende a construçâo de uma 
esquadra em Vila Franca do 
Campo, orçada em 145 mil contos e 
outra no concelho da Lagoa, no 
valor de 155 mil contos. As 
propostas para a esquadra de Vila 
Franca do Campo deverâo ser 

apresentadas até 19 de Abril, 
enquanto que para a infra-estrutura 
da Lagoa a data limite é 26 de 
Abril. Ambas as empreitadas, que 
serâo financiadas pelo programa de 
investimentos do Governo da 
Repùblica - PIDACC, terâo um 
prazo de execuçâo de 14 meses. No 
ûltimo fim-de-semana, o ministro 
da Administraçâo Interna, 
Fernando Gomes, inaugurou duas 
novas esquadras da PSP, uma nas 
Furnas, ilha de S. Miguel, e outra 
nas Flores, e colocou a primeira 
pedra da esquadra da Horta. 

Nâo Jltros Nâo fax qualquer 
na armaçâo entrega pagamentO nem juros 

GST nem PST . « durante 90 dias. 
instalaço gratis. 

Qronde salecçào de mobllias para; saia de ©stoL 
sob de jantar, quarto de coma e quarto de çfiançQ.  
BLOOR WAREHOUSE FURNITURE 
1222 Bloor St. W 

Horas: 2a-6a-feira 9:30-20 horas, Sibado 9-I8 horas 
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> Luso-canadiano lança filme em Torontio 

S ^tûZlf 

■^=Â Uistàtia da mLnha pi2a 
E um pouco a historia de todos nos Ideias do autor e realizador luso-canadiano 

Mike Leandro e do sen amigo e colaborador 
directo Steve Krickovic, também autor e 
produtor. 

Mike Leandro nasceu em Toronto, tern 27 anos, e é 
filho de uma casai oriundo do continente 
português -Gabriela e Jorge Leandro-, o pai de 
Leiria e a mae de Lisboa. Casai que emigrou para 
o Canada hâ cerca de 29 anos. 
O Steve Krickovic, é natural de Toronto, tern 30 
anos, e é filho de um casai oriundo da Jugoslavia. 
O Mike Leandro estudou "Media" na Ryerson e, o 
Steve, fez o curso de Cinema, na Universidade de 
Toronto. 
Hâ cerca de 7 anos, Mike e Steve, conheceram-se 
por intermédio de amigos comuns e, como Ihes ia 
no sangue o bichinho do cinema, tornaram-se 
inseparaveis e pensaram realizar juntos filmes que 
ambos idealizam e desenvolvem. Apos uma curta- 
metragem experimental, escreveram a historia que 
deu aso a que realizassem este "And That's My Life 
Story" que, antes da realizaçâo, jâ teve a sua propria 
historia... 
-Bom, depois de escrevermos a historia e de 
prepararmos uma sinopse eficiente, fizemos os 
pedidos da praxe nas instituiçôes canadianas 

ligadas ao cinema, incluindo as governamentais. 
Todas as respostas foram iguais; Nao, por isto e 
mais aquilo! -Confessou o Mike, em bom 
português.- Depois, eu e o Steve, apos todos os 
esforços dispendidos, resolvemos aguentar com a 
produçâo reduzindo o orçamento ao minimo dos 
minimos... Isto no Verao de 1997... Entâo, fomos 
amealhando uns dinheiros, recebemos ajuda da 
familia e de amigos, tivemos o apoio de técnicos e 
actores profissionais, absolutamente gratis, sem 
esquecer as nossas familias que entraram no filme 
e deram o melhor de si... 
Nesta altura, riram da situaçâo, incluindo o pai do 
Mike Leandro, que os acompanhou à nossa 
redacçâo. 
-E que historia é essa? 
-Bom, é a historia de um rapaz simpatico, mesmo 
bom rapaz que, por isso mesmo, nao consegue 
encontrar uma namorada a sério... Enquanto ele 
ajuda todas as mulheres elas, pelo contrario, 
afastam-se dele. Elas, preferem homens audazes, 
gostam do risco... -Com uma grande gargalhada, 
acrescentou.- Nao vou contar o fim do filme! 
Mike e Steve apresentam o seu filme de curta- 
metragem sabado, dia 25, as 4 pm, no historico 
Bloor Cinema, 506 Bloor St. West, em Toronto. 

Os interessados em cinema, e hâ sempre 
muita gente interessada em filmes, 
podem contactar o Mike ou o Steve, em: 
Leandro Filme Productions (416) 501- 
1606, ou leandfilm@home.com 
Também, Imaginary Pictures (416) 532- 
4647, ou imaginarypictures@hotmail.com 
Sâbado, nào faltem âs 4 pm no Bloor 
Cinema, para assistirem à primeira 
apresentaçâo do filme "And That's My 
Life Story", de Mike Leandro e Steve 
Krickovic, autores, realizadores e 
produtores de cinema. 
Temos que ajudar os nossos. Vamos até 

Israel absteve-se de criticar as 
declaraçôes do Papa sobre os 
palestinianos e, nomeadamente, sobre 
o "direito do povo palestiniano a uma 
patria". O ministre da Segurança 
Interna israelita, Shlomo Ben Ami, 
acolheu sem surpresa as declaraçôes do 
Papa em Belém, na Cisjordânia, 
relativamente aos palestinianos. "Nao 
hâ nada de novo nessa declaraçâo. 
Posso-vos lembrar que em 1977 o 
présidente Jimmy Carter tinha jâ 
utilizado a expressâo "homeland" 
(patria) para falar dos direitos dos 
palestinianos", afirmou em conferêneia 
de imprensa em Jerusalém. "O que é 
bom para o présidente americano é 
bom para nos. Nao vejo contradiçâo 
entre o que ele déclara e o que nos 
negociamos no processo de paz", 
acrescentou. "Sabiamos que, apesar do 

seu aspecto religioso, a visita do Papa 
teria também uma dimensâo politica", 
disse ainda o ministre. Interrogado 
sobre os "sofrimentos dos 
palestinianos" mencionados pelo Papa, 
Ben Ami disse ver uma questâo 
humanitâria. "Suponho que quando o 
Papa visitar o memorial Yad Vashem, 
consagrado à memôria do Shoah 
(genocidio nazi), falarâ também dos 
sofrimentos dos judeus", acrescentou. 
Um alto responsâvel israelita, Haim 
Ramon, ministre sem pasta encarregue 
da organizaçâo da viagem do sumo 
pontifice, lembrou por seu turno que 
Israel - na altura dirigido por um 
governo de direita - reconheceu em 
1978 os "direitos légitimes do povo 
palestiniano" ao concluir um acordo de 
paz corn o Egipto. "O governo 
(trabalhista) israelita reconheceu (em 

seguida) em 1993 o direito do povo 
palestiniano ' autodeterminaçâo", 
prosseguiu Ramon. Acrescentou que "o 
que o Papa disse é totalmente aceitâvel 
tanto para o Likud (a principal 
formaçâo da oposiçâo de direita) como 
para os governos trabalhistas". Joâo 
Paulo II apelou, numa visita ao campo 
de refugiados de Dheicheh, aos lideres 
do Médio Oriente e da comunidade 
internacional para que tenham a 
"vontade politica" para pôr fim aos 
"sofrimentos" dos refugiados 
palestinianos. No entanto, nâo se 
pronunciou directamente sobre a 
exigêneia fundamental dos refugiados e 
da Autoridade Palestiniana, que 
consiste no "direito ao regresso", o que 
significa voltar às aldeias de onde 
fugiram ou de onde foram expulsos por 
Israel. 
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ESTATISTICA 

Quando eu nasci havia em Portugal 
(em Portugal continental 
e nas ridentes, 
verdes e calmas 
ilhas adjacentes) 
uns seis milhôes e umas tantas mil 
aimas. 
Assim se lia 
No meu livrinho de Corografia 
De Antonio Eusébio de Morais Soajos. 
Hoje, graças aos progressos da Higiene 
e da Pedagogia, 
Jâ somos quase dez milhôes de gajos. 
Antonio Gedeâo in Poesias Complétas 

Recorrendo às palavras do hâ pouco 
desaparecido Rômulo de Carvalho, 
mais conhecido por Antonio Gedeâo, é 
assim que me apetece iniciar a crônica 
desta semana - corn um pouco de 
humor, por que foi do mais fino humor 
que estivemos rodeados estes ùltimos 
dias, ao trazermos até nos o Professor 
Antonio Ventura, da Faculdade de 
Letras da Univesidade de Lisboa. 
Especialista em Histôria 
Contemporânea, deu-nos um retrato 
fiel do Portugal do século XIX, nas suas 
vertentes politica, econômica, social e 
literâria, através de um ciclo de très 
conferências e de uma belissima 
exposiçâo de caricaturas do Album das 
Glorias de Rafael Bordalo Pinheiro. 
Ao caracterizar o século, o Professor 
Ventura começou exactamente pela 
componente demogrâfica, porque 
qualquer que seja a leitura que se faça 
de uma época, é importante primeiro 
sabermos quantos somos e como 
somos. Ora, também nos finais do 
século XIX, devido aos progressos da 
Higiene se deu um crescimento 
acelerado da populaçâo. Nâo éramos 
ainda os quase dez milhôes de gajos, 
ficâvamo-nqs pela metade desses conco 
milhôes, 90% eram analfabetos. Ora 
90% de cinco milhôes, convenhamos, 
era muito gajo analfabeto! 
Sem entrarmos noutros detalhes (nâo 
pretendemos resumir nesta crônica o 
conteùdo de très intervençôes), este 
ultimo quase explica a situaçâo de 
decadência do Portugal da época, tâo 
bem explanada pelo nosso convidado. 
pstamos habituados, por culpa da 
formaçâo que recebemos, nos tempos 
em que a mesma tinha de ser filtrada 
para ser o mais possivel inôcua, a 
reconhecer em Eça de Queirôs apenas o 
romancista e a citar duas ou très das 
suas obras mais conhecidas, todas elas 
no campo do romance. Eça, como 
figura multifacetada que foi, teve uma 
vasta area de intervençâo que passou 
pela colaboraçâo em vârios jornais, 
elaboraçâo de um vastissimo leque de 
crônicas e todo um manancial de 
cartas, através das quais nos é cultivado 
na época, serviu como nenhuma outra, 
de arma de arremesso sempre que se 
pretendia fazer critica acutilante e 
corrosiva. O tema da educaçâo, nâo 
escapou ao olhar atento de quem 
defendia que “Uma naçâo sô vive 

porque pensa”. É dele este intéressante 
registo: “Ora supondo vaidosamente 
que cada quinhentas cartas minhas 
contêm uma ideia - résulta que cada 
ideia me fica por cento e vinte e cinco 
mil réis. Este mero câlculo bastarâ para 
que o Estado e a econômica classe 
média que o dirige, impeçam corn 
ardor a educaçâo - provando, como 
iniludivelmente prova, que fumar é 
mais barato que pensar... 
Contrabalanço pensar e fumar, porque 
sâo, ô Carlos, duas operaçôes idênticas 
que consistem em atirar pequenas 
nuvens ao vento”. 
Assim se fazia humor e critica em 
Portugal, hâ cem anos! Acho que 
deviamos fazer um exercicio de 
reflexâo sobre esta matéria, sobretudo 
porque, nos tempos que correm, a 
critica deu lugar ao insulto baixo, 
tantas vezes a coberto do anonimato ou 
de um qualquer pseudônimo, atirando 
para o ar calünias em que o visado é 
crucificado na praça pùblica sem 
possibilidades de se defender. 
Outra grande figura do século soube 
manejar o humor como ninguém - 
Rafael Bordalo Pinheiro - utilizando, 
para tal, uma outra arma, a caricatura. 
Um corn a pena, outro corn o desenho, 
constituiram a simbiose perfeita para 
denunciar as injustiças sociais e as 
instituiçôes que as representavam. Hâ 
temas comuns a um e a outro, 
caricaturados com igual mestria, mas 
através de técnicas e expressôes 
estéticas diferentes. 
As caricaturas de Rafael Bordalo 
Pinheiro, expostas no Consulado Gérai 
de Portugal até ao dia 31 do corrente 
mês, merecem uma leitura atenta. 
Também aqui nâo vou falar de toda a 
colecçâo, mas destacar uma faceta 
intéressante das mesmas - o recurso ao 
bestiârio, que faz parte do imaginârio 
de quase todas as culturas e que 
perdura até aos nossos dias em 
expressôes que continuâmes a utilizar, 
ao identificarmos determinados 
animais corn certas instituiçôes e 
caracteristicas dos seres humanos. Esta 
técnica é anterior a Bordalo Pinheiro e 
ainda hoje continua a ser utilizada, mas 
o mérite de Bordalo esteve em saber 
utilizâ-la corn superior pericia e 
subtileza. Se lermos atentamente a 
obra de José Cardoso Pires, 
nomeadamente o seu Delfim, 
encontraremos também aqui o recurso 
ao bestiârio como forma simbôlica de 
caracterizar figuras nacionais e 
situaçôes de uma época. Cardoso Pires 
fê-lo, porém, como recurso estilistico, 
escapando assim às malhas da censura 
institucionalizada pelo Estado Novo. 
Rafael Bordalo Pinheiro teve a 
felicidade de a praticar mais 
livremente, sem amarras, mas corn uma 
finura de espirito que caustica mais que 
qualquer critica aberta e desbocada. 
Mas, se em relaçào às figuras e 
instituiçôes foi mordaz quanto baste, o 
mesmo nâo aconteceu em relaçâo ao 
Povo. 
Vejamos quanto carinho envolve a 

figura do Zé Povinho, espalhado por 
todas as tascas e tabernas do pais. 
Todos o conhecem pelo seu gesto 
irreverente do “Toma!” ignorando-lhe, 
contudo, a paternidade. E bem a 
imagem do homem simples, rural, 
bonacheirâo, num misto de 
ingenuidade e inteligência, que utiliza 
para sacudir a canga quando sente que 
esta é demasiado pesada para o seu 
corpo. O povo, esse rosto anônimo de 
um pais décadente, mas que afinal 
estava acima das classes superiores 
porque “nâo mudou, como nâo müda a 
Natureza que o envolve e lhe comunica 
os sens caractères graves e doces. 
Amava-o pelas suas qualidades, e 
também pelos seus defeitos: - pela sua 
morosa paciência de boi manso; pela 
alegria idilica que lhe poetiza o 
trabalho; pela sua doçura amaviosa e 
naturalista; pelo seu catolicismo pagào, 
pelos seus cantos... Amava-o ainda pela 
sua linguagem tâo bronca e pobre, mas 
a ùnica em Portugal onde nâo se sente 
odiosamente a influência do 
lamartinismo ou das sebentas do 
Direito Publico”. 
A este povo genuino contrapunham-se 
as figuras de proa de entâo, essas sim 
alvo de todas as farpas certeiras. 
“Incontestavelmente, porém, meu 
Bento, nunca a vaidade foi, como no 
nosso danado século XIX, o motor 
ofegante do pensamento e da conduta. 
Nestes estados de civilizaçào, ruidosos e 
ocos, tudo dériva da vaidade, tudo 
tende à vaidade. E a forma nova de 
vaidade para o civilizado consiste em 
ter o seu rico nome impresso no jornal. 

a sua rica pessoa comentada no jornal! 
«Vir no jornal»! Eis hoje a impaciente 
aspiraçâo e a recompensa suprema! (...) 
Nas nossas democracias a ânsia da 
maioria dos mortals é alcançar em sete 
linhas o louvor do jornal. Para se 
conquistarem essas sete linhas benditas, 
os homens praticam todas as acçôes - 
mesmo as boas. Mesmo as boas, meu 
Bento!” 
Hâ figuras que têm uma gloria efémera, 
um brilho fugaz durante um curto 
periodo de tempo, que se consome 
ainda em vida do idolatrado. Outras, 
filtradas pelo tempo, a tudo resistem e 
mantêm a sua actualidade como se o 
tempo nâo tivesse passado por elas. Ao 
lermos esta ültima citaçâo de Eça, 
temos consciência de que ela é 
intemporal, quando assistimos no 
Portugal de hoje ao pulular de uma 
série de revistas todas elas dedicadas a 
esta feira de vaidades, em que a 
futilidade ganha terreno à aristocracia 
de espirito. “O homem do século XIX, 
vive dentro de uma pâlida e morna 
infecçào de banalidade”, dizia Eça. 
Cem anos depois, acaso nos libertâmos 
delà? 
Deixo a resposta ao autor; 
“Sô portanto me resta ser, através das 
ideias e dos factos, um homem que 
passa, infinitamente curioso e atento”. 

AMALIA 
sempre lembrada 

Domingo, dia 9 de Abril, o First Portuguese C.C.Centre realiza 
na sua sede-social um jantar de convivio-bomenagem a AMÂLIA 
RODRIGUES, pela passagem 
dos primeiros 6 meses da sua 
morte. 
Uma noite de fado para 
lembrar a saudosa mulber e 
fadista. 
Présente na festa, sua irmâ 
Celeste Rodrigues que, para o 
efeito, se desloca a Toronto. 
Nesta "Homenagem à Grande 
Diva do Fado" poderâo 
participar fadistas e guitarristas 
que, até 30 de Março, se 
voluntariem para o efeito, 
contactando pelos telefones: 
(416) 531-9971; 703-3553, ou 
239.5176. 
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militas mascaras 
uma meta 

-Que jâ fizeste em Teatro? 
-Muitas pequenas coisas e, com mais 
trabalho, em peças como "Sound of 
Music", "West Side Story" e "Anne of 
Green Gables", isto entre 1998 e 1999, 
nos teatros Living Arts Center e 
Medovale Theater. 
Na escola participei nos espectaculos 
"Romeo and Juliet" e "Little Shop of 
Horors", entre outros. Também na 
escola, integro o grupo 
AMBASSADORS, grupo vocal, que jâ 
em 1998 conquistou um 2o. lugar no 
festival de Vancouver e, este ano, 
vamos à Dinamarca, Amesterdâo, 
Suécia e Ifiglaterra. Vai ser giro... 
-Bom, falemos agora de cinema, afinal 
o teu sonho maior. Que tens feito? 
-Comecei por fazer "extras" em filmes 
como "Loser", "Gossip", "Anne", 
"Hurracaine", etc... Quase que apanhei 
um papel importante no filme "X- 
Men"... Consegui um bom papel no 
filme "Anne of Green Gables" e, agora, 

j vou ser o principal elemento do filme 
canadiano "Full", que vou começar a 
filmar no dia 25 de Março. 
STEVE VIEIRA estuda na escola 
Applewood Hights, em Mississauga. 
Esta a completar o grau 13. Esta, 
portante, a um passo da universidade. 
-Vamos a ver. O futuro é sempre dificil 
de prever. Quero a escola, quero ser 
actor, quero cantar, vamos a ver como 
vou conciliar tudo isto... 
-Na escola, os tens colegas aceitam-te 
bem ou julgam-te diferente? 

-Tudo bem, somos todos amigos. 
Na escola nao tenho problemas. 
-E as miùdas, nâo te largam? 
Depois de rir um bom bocado, 
retorquiu: 
-Nâo tenho problemas com isso, elas 
sâo boas colegas e amigas! 
Steve Vieira trouxe-nos um CD com 
très cançôes de promoçâo. "Mâes nâo 
sofrem mais", "Amei-te" e "A minha 
nova namorada", a primeira corn letra 
da sua prôpria mâe e, as duas restantes, 
de Luis Filipe Neves. 
-Gosto muito de cantar. Canto em 
inglês e em português. Nos clubes 
portugueses canto sempre em 
português... 
Tenho muito orgulho nas minhas 
raizes. Hei-de cantar sempre em 
português. 
-Este trabalho é apenas um "demo", 
pensas gravar um trabalho para ir ao 
encontro do grande pùblico? 
-Sim, sim. Estou a pensar gravar em 
breve um CD corn cançôes inéditas, 
em português. Gosto muito de cantar 
em português. 

Steve Vieira é um jovem simpâtico e de 
fâcil trato. E alto, magro, de olhos 
pénétrantes e aspecto moderno. 18 
risonhas primaveras, onde todos os 
sonhos sâo permitidos. Que dos sonhos 
às realidades a distância seja pequena 
para o jovem Steve Vieira, sâo os 
nossos desejos. 

JMC 

A Râxlio Cidade organizou um 
mega-concerto, inteiramente 

gratuite, que esgotou o Pavilhâo 
Atlântico, no Parque das Naçôes, 

em Lisboa. Grandes atracçôes 
nacionais e intemacionais como 

chamariz e, imaginem!, luz e som 
na ordem dos 200.000 e 42.000 
wats, respectivamente. Claro, a 

cidade tremeu e o grande pùblico 
dançou, corn os Savage Garden, 
Pôlo Norte, Paulo Gonzo, Lùcia 

Moniz, Santos & Pecadores, e 
outros. Grande festa, muito suor e 
gargantas roucas. Tremeram mas 
nâo cairam! Na imagem, os Pôlo 

Norte em acçâo... 

O conhecido FERNANDO 
CORREIA MARQUES comemora 
20 anos de carreira, carreira plena de 
êxitos, tais como "Carlitos", "Hey 
Mano", "O Burrito", "Coraçâo Vadio", 
"O Bichinho", etc..., etc... 
FERNANDO, nas comemoraçôes dos 
sens 20 anos de sucesso, vem a 
Toronto dar aquele abraço musical 
aos muitos amigos que soube criar 
através dos anos. Vem ai corn o seu 
ültimo trabalho gravado "Rendido ao 
Amor", e actuarâ no Salâo da Igreja de 
Cristo Rei, em Mississauga, sâbado, 
15 de Abril, às 19:00 boras. 
Informaçôes e réservas: 
(905) 565-0527, ou (905) 890B608. 
Parabéns, amigo FERNANDO! 

TRANSITO? NOTICIAS? TEMPO? DESPORTO? 
SINTONIZE 88.9-CIRV-FM. INFORMAÇÂO PERMANENTE. WWW.CIRVFM.COM 



O MILÉNIO 
Quinta-feira, 23 Março, 2000 

ARTE E ARTISTAS 15 

demfliiKiikailQt^Éiâai 

O grande e inconfundivel RAÛL SOLNADO volta à Televisâo, primeiro na 
RTPi como protagonista de "Ajuste de Contas" e, também na SIC, à frente do 
telefilme "Facas e Anjos". 
No "Ajuste de Contas" veste a pele de um "militar louco" e, no "Facas e Anjos", 
transforma-se num "palhaço". 
A maior alegria de SOLNADO actualmente é poder trabalhar com gente nova 
e ensinar-lhes o muito que sabe na arte de representar. 
Na fotografia, vê-se o risonho e feliz Raùl Solnado corn très jovens que corn ele 
contracenam no "Ajuste de Contas": as bonitas Ana Ludmila, Cristina Areia e 
Maria Joâo Silveira. É um Solnado mais do que bem vindo! 

A fadista local LUCIANA MACHADO gravou um bonito tema 
intitulado "Escrevo a Timor", da autoria de Daniel Carvalho, ediçâo da 
Venus Créations, corn ficha técnica de Nelson Câmara. 
Luciana Machado esteve na CIRV-fm onde lançou o trabalho e, ainda, 
fez a entrega de uma recolha de êxitos seus que pôs em CD, intitulado 
"Trago nas Mâos uma Rosa", também editado por Venus Créations. 
Estes trabalhos serâo lançados no mercado em breve. 
As nossas felicitaçôes à Luciana Machado e à editora Venus Creations. 

Conhecidos como os U2 portugueses, os DelOns contam jâ corn 
duas décadas de existência e inümeros trabalhos editados, desde 
àlbtms de temas inéditos a bandas sonoras e concertos de 
homenagem e benefîciência. Depois do ùltimo grande sucesso da 
banda. Saber A~mar, trabalho que também foi editado em 
espanhol, os DelHns estâo de volta corn um novo trabalho. O CD 
sera editado na sua totalidade em breve, no entanto, para os fâs da 
banda, os Delfins jà lançaram um mini-CD corn très temas que 
aparecerâo no proximo trabalho: “Hoje”, “Happy Gay” 
e “Electrônico2”, temas assinados por Miguel Angelo e Fernando 
Cimha. Como     ^ 

trazem o elemento |M|||||||||||||||||||||||||^^ 
sutpresa para este 
trabalho, sendo ^HjjjjjjjjjjjjjjjjjjjK : 
este concentrado 
nas novas 
tecnologias ! 

Em caso de querer j 
ouvir mais | 

e | ; 
conhecer o j; 
trabalho na ^^^^H|||||||||||||||||^^ 
totalidade, 0 0 Q ^ 
compre o 
proximo CD.      
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Condutora responsàuel pelas sete 
mortes das crianças pede perdâo 
A condutora da carrinha familiar 
que se despistou na passada quinta- 
feira, 16 de Março, matando sete 
crianças da pré-primâria, incluindo 
O prôprio filho, pediu perdâo e 
compaixâo no passado domingo. 
O pedido surgiu quando mais 
detalhes foram divulgados sobre o 
terrivel acidente que ocorreu junto 
da pequena aldeia de Saint-Jean- 
Baptiste-de-Nicolet. A avô de uma 
das vitimas disse, um dia depois do 
acidente, que todas as crianças 
usavam os cintos de segurança na 
altura do acidente, mas o mesmo 

cinto foi utilizado para duas 
crianças. A comunidade e os pais 
das vitimas parecem aceitar o 
pedido de perdâo e compaixâo da 
condutora do veiculo, pois sâo da 
opiniâo que agora nâo é a altura 
adequada para culpar ninguém, 
nem para compreender as razôes 
que causaram o acidente e pediram 
aos meios de comunicaçâo social 
para procederem de igual modo. 
O funeral das vitimas do acidente 
jâ se realizou e as familias ainda 
mantêm silêncio sobre o ocorrido. 

Governo de Mike Harris quer 
mais discipiina nas escoias 
o primeiro ministro do Ontario, 
Mike Harris, anunciou, no inicio 
desta semana, a intençâo de 
protéger os estudantes e os 
professores nas escoias do Ontario, 
como prioridade na nova 
legislaçâo. Para tal, Mike Harris 
disse que vai introduzir o “Côdigo 
de Conduta”, inspirado nas 
Escoias de Correcçâo de Jovens 
Delinquentes, e a lei da 
responsabilidade paternal. No 
opiniâo do primeiro ministro, 
nenhum estudante deverâ sentir 
medo enquanto esta na escola, nem 
sequer deve pensar em violência 
como parte do seu dia-a-dia. O 
governo de Mike Harris 
apresentarâ o Côdigo de Conduta 
para a provincia sobre as 
exigências minimas de 
comportamento exigidas aos 
estudantes, ao mesmo tempo que 

mencionarâ as consequências que 
cada sofrerâ se nâo respeitar a lei. 
Os estudantes que tragam armas, 
droga ou alcool, para a 
propriedade escolar, ou que 
cometam algum crime, serâo 
automaticamente expulsos da 
escola. Para além destas medidas, 
uma outra clausula menciona que 
todos os danos materials causados 
na escola por um estudante, serâo 
pagos pelos pais do mesmo, assim 
como poderâo ser responsâveis por 
outros tipos de danos. O primeiro 
ministro informou que se os jovens 
têm conhecimento dos seus 
direitos, estâ na altura de 
aprenderem também as 
responsabilidades. Para que tal lei 
tenha o efeito esperado, o governo 
de Mike Harris têm efectuado uma 
série de entrevistas aos 
professores e estudantes. 

pais, 

PORQUE O IMPREVISTO 
ÂO TEM HORA MARCAD h' 

Tome as decisôes certas sobre o seu futuro. 
Consulte Daniel Fernandes 

e informe-se sobre pianos especiais como; 

Seguros de vida, acidentes, doenças 
Seguros de hipoteca 

Pianos de reforma (RRSP) 
Preservaçâo de heranças (24 HORAS) 

TEL: (416) 823-0665 

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

DANIEL FERNANDES 

Enviado de "El Mundo" 
descobre no Uganda 
os horrores de nma 
armadilha menai 
Besuntaram-se 
de Alcatrào 
o retrato de horror deixado no 

templo da seita Restauraçâo 
dos Dez Mandamentos de 
Deus nâo tem explicaçâo 
possiveL A ûltima ceia da 

comimidade demente foram 
duas vacas. Depois dos corpos 

besuntados de alcatrào, 
fechados a pregos por dentro, 
para nâo baver fuga possivel, 

foi ateado o fogo. 

Mensagem terrivel. Na ardôsia da 
escola, uma mâo anônima deixou 
escrito "Let us kill ourselves" [Vamo- 
nos suicidar!]. 
E os mais de 500 adeptos da seita 
"Restauraçâo dos Dez Mandamentos 
de Deus" que morreram sexta-feira 
passada fizeram-no com um empenho 
de profissionais. Nas imediaçôes da 
igreja, eram visiveis, segunda-feira, 
dezenas de recipientes de gasolina 
vazios. Empilhados no châo. Junto a 
eles, numerosos bidôes de alcatrào. 
Nas janelas viam-se claramente os 
pregos que selavam os gonzos para 
impedir a sua abertura. 
"Cremos que os regaram com 
combustivel e os besuntaram corn 
alcatrào. Por isso nâo escapou ninguém 
e os corpos ficaram tào carbonizados", 
explicou o tenente Emmy Twagira, da 
policia local. 
O efeito do alcatrào espalhado nos 
corpos foi devastador. Basta uma 
olhadela aos restos do templo. os dois 
primeiros cadâveres mantêm-se 
agarrados, como que enlaçados numa 

dança macabra. A seu lado repousa 
outro par carbonizado. Corn o crânio 
rebentado - explodiu devido à 
intensidade das chamas - e os braços e 
pernas consumidos pela metade. 
Depois, as formas esfumam-se no meio 
de uma uma amalgama arrepiante de 
carne calcinada, negra; uma confusâo 
de ossos queimados, ou sô de cinza. 
Em certos casos adivinha-se uma 
massa informe de tamanho pequeno. 
Sâo as crianças, algumas tâo pequenas 
como os bébés. O cheiro é 
insuportâvel. Sô as moscas saudam 
tamanho festim. 
Chamavam-lhe a Terra Sagrada. Mas 
para os membros do "Movimento para 
a Restauraçâo dos Dez Mandamentos 
de Deus" esta quinta, situada nos 
arredores de Kanungu, foi pouco mais 
do que uma pira de loucos. Segunda- 
feira, a policia ainda nâo estava em 
condiçôes de fazer um balanço exacto 
do numéro de mortos. As estimativas 
oficiais oscilam entre os 330 e os 400, 
mas os diârios ugandeses colocavam o 
numéro acima dos 500. 

Pais de criança doente sem 
meios para pag^îir medicamentos 

Uma criança de Sâo Mateus, arredores de Angra do Heroismo, operada ao 
coraçâo no ano passado, nos EUA, précisa de medicaçâo que custa 90 contos por 
mês e que os pais nâo podem pagar. Falando aos jornalistas durante uma visita do 
dirigente do Partido Popular na Ilha Terceira, Nuno Melo Alves, a màe, Helena 
Silva, afirmou que a familia nâo tem meios para continuar a pagar os 
medicamentos e que as ajudas oficiais sâo simbôlicas. Emanuel Silva, de cinco 
anos, foi submetido a uma intervençào cirürgica ao coraçâo depois de lhe ter sido 
diagnosticada a doença de "Allagille", que o obriga a manter-se ligado a uma 
mâquina e a utilizar medicamentos de elevado custo. Nuno Melo Alves 
manifestou-se solidârio e defendeu que devem ser observadas excepçôes à lei para 
situaçôes dramâticas como esta. A màe de Emanuel nâo pode trabalhar por ter 
que prestar assistência permanente ao filho e o pai ganha apenas 70 contos por 
mês. O casai, decidiu "nâo baixar os braços" e a lutar pela vida do filho e escreveu 
jâ uma carta ao présidente do Governo Regional dos Açores, Carlos César, que se 
comprometeu a dar uma soluçâo ao problema. No entanto, os pais afirmam que 
estào ainda "sem respostas". Em Fevereiro, quem suportou os custos dos 
medicamentos foi o jogador do Benfica Joâo Pinto, por quem o Emanuel, que é 
adepto do clube encarnado, tem uma grande admiraçào. 
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CÂ PARA m... 
Por: Luis Fernandes IApesar de na maioria dos casos nâo 
estar, de maneira nenhuma, em 
sintonia com o pensar dos Chefes de 
Estado do Vaticano nem muito 
menos com algumas decisôes que 
estes têm tornado, sou hoje forçado a 
aplaudir o Homem Joâo Paulo II 
pelas declaraçôes que prestou àcerca 
do future do povo palestiniano. 
Afirmar publicamente na terra 
chamada santa que os palestinianos, 
têm direito a uma pâtria é de quem 
tem coragem e dimensâo 
humanitâria que supera todos os 
interesses. 
Curvo-me perante as suas 
afirmaçôes e sô espero, que os 
vizinhos semitas entendam - sem 
olharem à componente econômica - 

« o quanto teriam a lucrar se 
I apoiassem incondicionalmente o 
I direito do povo palestiniano à sua 
I auto-determinaçào e ao direito 
I inalienâvel de uma terra a que I* possam chamar de seu pais, sua 

pâtria e terra dos seus filhos e netos. 
Israel escutou de alcateia as palavras 
do Chefe de Estado do Vaticano e, 
pelo menos por hoje, absteve-se de as 
criticar. O assunto nâo é novo e o 
prôprio ministro da segurança 
interna semita recordou que jâ em 
1977 Jimmy Carter o afirmara. 
Perante os factos, s6 teremos de 
esperar pelas reacçôes de Tel Aviv 
aliâs, bem conhecidas desde 1978 e 
que na teoria, até se coadunam corn 
as intençôes présentes do ser 
humano Joâo Paulo IL O que nunca 
conseguimos perceber nem aceitar 
de maneira nenhuma é a 

0 que nunca | 
conseguimos perceber | 

nem aceitar de | 
maneira nenhuma é a | 
animosidade doentia e | 
facciosa dos israelitas I 

em nâo deixarem | 
regressar às aldeias os | 
palestinianos que um | 

dia e à força da | 
haioneta as tiveram | 

de abandonar | 
animosidade doentia e facciosa dos | 
israelitas em nâo deixarem regressar I 
às aldeias os palestinianos que um | 
dia e à força da baioneta as tiveram | 
de abandonar. A isto eu considero | 
uma crueldade que o Ocidente tenta | 
vergonhosamente esconder! | 
Afinal de contas, quai das trinta e | 
cinco biblias existentes afirma que o I 
povo palestiniano nâo tem o legitimo | 
direito a uma pâtria? 
Que direitos tem Israel sobre as 
aldeias ocupadas? 
E preciso uma deslocaçâo papal para 
se constatar, uma vez mais ao 
Mundo, que Israel estâ a chamar seu 
àquilo que nâo lhe pertence?!! 
Que necessidade existe, em fazer 
sofrer ainda mais um povo cansado 
de tanta injustiça? 
Resta-me acreditar que as boas I 
maneiras ainda vâo prevalecer até | 
porque nâo haverâ outra maneira de | 
dar o seu a seu dono. Roubar é | 
muito feio!?? | 

Ou nâo serâ? I 

BELMONTE 
Conferêncla de imprensa 
Na passada quarta-feira, no Ambiance Hall, a editora Venus Creations 
realizou uma Conferência de Imprensa, para divulgaçâo do programa de 
apresentaçâo do espectâculo e novo CD de Mano Belmonte, comemorativo 
do seu 25o. aniversârio de carreira no Canada. 
O espectâculo terâ inieio corn um almoço de convivio pelas 13:30 horas, 
seguindo-Se variedades corn artistas convidados: Hot Brazilian Show, 
Rebecca, Soraya 
Mejdoubi e Tanya 
Florência, e, depois, a 
apresentaçâo do novo 
trabalho gravado - 
"Mano a Mano"- e 
homenagem a 
Belmonte. 
A conferência de 
imprensa foi 
apresentada por 
Valdemar Mejdoubi 
que também assinou a 
produçâo do trabalho. 
O nosso obrigado 
pelo convite e muitas 
felicidades. 

C O N T O 

Continuaçào da ediçào anterior 

Sentados à mesa, com a ceia 
prestes a finalizar, Idalina 
Barreiro, tocara no braço do 
marido, afim de chamar-lhe a 
atençâo para a cabeça da mesa, 
onde o filho estava sentado. O 
pequeno acabara a sopa, 
encontrando-se a dormitar, quase 
com a cabeça metida no prato. 
- O que se passa com o rapaz, 
inquiriu o pai? 
- Nâo tens reparado nestes 
ùltimos dias? Disse a mulher - 
nâo é a primeira vez que o 
pequeno adormece à mesa. 
- Julguei que estivesse cansado das 
brincadeiras do dial... 
- Hoje trouxe-me recado da escola 
- a professera quer que vâ falar 
com ela - o André adormece nas 
aulas, a meio das liçôes. 
- Quem sabe se o rapaz tem a 
doença do sono, aventou o 
homem? 
- Qual histôria - essa doença é 
provocada pela picada de uma 
mosca africana - nâo temos câ 
disso, explicou a mulher em tom 
de quem sabia o que estava a dizer. 
-Tens a certeza, replicou o 
homem? Hâ para ai tanta mosca e 
elas nâo trazem letreiro. O melhor 
agora é pô-lo na cama e se isso 
continuar, ir com ele ao médico, 
sugeriu o pai, que sem ser muito 
letrado, era prâtico. 
Indo buscar uma bacia com âgua 
morna, Idalina acocorando-se, 
lavou os pés ao filho, depois do 
que o foi meter na cama entre os 
lençois, apagando a luz. 
Apos cair no leito, a criança nâo 
demorou a entrar num sono 
profundo, que quase de imediato, 
o levou ao mal que o afligia, e que 
constava de estranhas viagens por 
lugares corn que nunca tomara 

Por: 
Fernando 
Feliciano 
de Adelo 

conhecimento ou ouvira falar... 
Via-se num tünel escuro, incerto ^ 
da natureza e configuraçâo das 
paredes, a deslizarem por ele corn 
uma velocidade espantosa, que 
parecia querer sufocâ-lo; gemia 
aflito, revolvendo-se. A sua 
progressâo através daquele 
corredor de sombras, cedo parou. 
Achava-se agora na clareira de 
uma floresta, iluminada pelo luar. 
Vultos indefinidos moviam-se ao 
redor de um poste onde estavam 
esculpidas figuras hediondas, 
enquanto o som de tambores e 
cantos guturais, acompanhavam 
os movimentos dessas estranhas 
criaturas. 
A chegada de um personagem de 
tamanho descomunal adornado 
corn plumas e ossos, os 
movimentos fantasmagôricos dos 
vultos envolvidos naquela espécie 
de dança ou ritual, cessaram. 
Voltando-se para André, o gigante 
de pele escura, chamou-o corn um 
gesto dos braços. Medroso, o 
rapaz tentou fugir, porém uma 
força irresistivel empurrava-o na 
direçào daquele personagem, que 
se assemelhava a um feiticeiro, 
quase como a um Diabo. 
- Vem, nâo vou fazer-te mal, tenho 
muitas coisas que quero mostrar- 
te, disse o homem fitando-o corn 
uns olhos onde pareciam luzir 
chispas. 
Ao mesmo tempo que assim falara, 
o feiticeiro sentara-se no châo de 
pernas cruzadas, começando a 
tirar de uma boisa que lhe pendia 
da cintura, vârias plantas e 
amuletos que dispos na sua frente 
sobre uma esteira. 

continua na prôxima ediçào 

Joe Feliz Quintal 
Falo Português 

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

imediatamente e enviado para o goverrw no mesmo dia através de computador, 
EFILE. Tenho experiência e autorizaçâo do governo para EFILE. 

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

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) 
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Os estudantes universitârios 
portugueses sentem-se seguros em 
relaçào à sida. Por seremfiéis e 
acreditarem nafidelidade do 
companheiro, nào encontram 
justificaçào para fazer o teste. 
Hâ quem nunca tenha usado 
preservativo. E cerca de um terço 
dizetn ter mantido relaçôes 
"potencialmente de risco" compessoas 
desconhecidas. Sào resultados, quase 
coincidentes, de dois estudos recentes: 
um, realizado junto da populaçào 
estudantil de 42 instituiçôes de 
ensino superior do distrito de Lisboa; 
0 outro, a partir de um questionârio 
enviado a universitârios de Braga, 
Porto, Maia e Lisboa. Outro dado: 
as mulheres estào a aproximar-se 
cada vez mais dos homens no 
consumo de drogas injectâveis. 

Em 1998, mais de 70 por cento de 
estudantes do ensino superior nunca 
tinham feito o teste da sida. As 
raparigas ainda menos do que os 
rapazes. Porquê? Porque estào seguros 
de que nào contrairam o virus. Tudo 
isto num contexte em que a 
esmagadora maioria (mais de 80 por 
cento) destes jovens jâ teve relaçôes 
sexuais e em que quase um terço dos 
inquiridos diz nào ter uma relaçào 
estâvel - tantos quantos os que afirmam 
nunca usar preservativo. 
Os dados sào referidos no ültimo 
relatôrio do observatôrio aos 
comportamentos e atitudes em relaçào 
ao HIV-sida e resultam de inquéritos 
realizados em 1996 e 1998 a alunos de 
42 instituiçôes do ensino superior 

publico, particular e cooperative e 
outras, como àcademias militares, 
todas no distrito de Lisboa. Analisadas 
as respostas sobre os comportamentos 
sexuais, a équipa coordenada por 
Vitoria Mourào, professera no Institute 
Superior de Ciências Sociais e 
Politicas, e Jorge Torgal, professor na 
Faculdade de Ciências Médicas da 
Universidade Nova de Lisboa, conclui: 
"É mascarada a informaçào existente 
corn prâticas de protecçào efectiva 
irregulares e inconsistentes." 
Apesar de ter diminuido - no espaço de 
dois anos - a percentagem de alunos 
que nunca fizeram o teste para 
despistagem do HIV, estes constituem 
ainda a larga maioria. Très quartos das 
raparigas encontram-se nesta situaçào 
(menos 13 por cento do que em 1996), 
assim como 68,2 por cento dos rapazes 
(menos 12 por cento do que em 96). Hâ 
139 entre os 1637 inquiridos que 
afirmaram jâ ter feito o teste vârias 
vezes. 
A segurança de que nào se contraiu o 
virus é a razào apontada por mais de 
metade dos entrevistados. E, se é certo 
que os niveis de confiança 
decresceram, em 1998 os valores 
continuaram a manter-se acima dos 50 
por cento. "Nào houve oportunidade" é 
a segunda justificaçào mais referida e 
abarca a quase totalidade das restantes 
respostas. Mas é também de referir que 
5,8 por cento dos rapazes e 3,6 por 
cento das raparigas confessaram ter 
receio de saber o resultado. Entre os 
que fizeram o teste (548 estudantes) 
encontraram-se oito casos de 
seropositividade. 
Segundo dados da Comissâo Nacional 
de Luta contra a Sida divulgados no 
passado ano, quase 50 por cento dos 

seropositivos portugueses foram 
infectados antes dos 25 anos e é na 
regiâo de Lisboa e Vale do Tejo que se 
concentram très quartos dos ôbitos. 
Pergunta-se "Sentes-te ameaçado pela 
sida?" e uma parte considerâvel dos 
estudantes responde que nào. A 
despreocupaçâo foi manifestada por 
uma média de 45 por cento dos rapazes 
e 51,2 por cento das inquiridas. Ainda 
assim, a doença parece assustar cada 
vez mais jovens. Basta ver que, em 
1996, dois terços das estudantes diziam 
nào ter qualquer receio de 
contaminaçào. 
Em relaçào às prâticas adoptadas para 
diminuir o risco de contrair o HIV, a 
maioria dos alunos referiu a procura de 
um relacionamento mais estâvel como 
estratégia. Segue-se logo a seguir a 
resposta: "Passe! a usar 

preservativo." Este continua, no 
entanto, a nào cair nas boas graças de 
muitos. 
Sào os rapazes que mais uso fazem do 
preservativo, mas, quando a pergunta é 
feita às raparigas, 30 por cento dizem 
nunca o utilizar nas suas relaçôes. 
Respondem que recorrem a outro meio 

anticoncepcional e que acreditam na 
fidelidade de ambos. Para 21 por cento 
dos rapazes, o preservativo é posto de 
lado, porque diminui o prazer sexual. 
Uma minoria diz ainda "nào gostar de 
comprar". 
Para as relaçôes sexuais consideradas 
"potencialmente de risco", os autores 
do estudo assinalaram como 
significativo o nümero dos estudantes 
que afirmou tê-las corn pessoas 
desconhecidas - 28,5 por cento dos 
inquiridos. Quase cinco por cento dos 
rapazes assumiram ter relaçôes corn 
prostitutas. Um pouco mais admitiu 
relacionar-se corn parceiros que 
consomem drogas. Estes dados levam 
os investigadores a considerar "o 
campo das interacçôes sexuais mais um 
territôrio de risco". 
Segundo Jorge Torgal, este estudo teve 
como objectivos nào sô a quantificaçâo 
do problema, como ajudar à definiçâo 
de programas de prevençâo. "A melhor 
forma de fazer estes estudantes reflectir 
é divulgar junto deles os resultados 
apurados. Foi o que fizemos em 1996 e 
é o que vamos fazer este ano." 
Segundo a Onusida e a OMS, em 1997 
sete mil pessoas entre os 15 e os 24 anos 
tinham sido infectadas pelo HIV, ao 
ritmo de cinco por dia. Numéros 
alarmantes que levaram a organizaçâo 
mundial a colocar, no ano passado, os 
jovens no centro das preocupaçôes. "A 
frequência do HIV aumenta na 
populaçào em gérai, mas as novas 
infecçôes concentram-se de um modo 
crescente nas faixas mais jovens", lia-se 
no relatôrio da Onusida "The aids 
epidemic update". 

Por ISABEL LEIRIA (jomal O Püblico) 

0 nariz eletrônico: Os sensores quimicos 

o nariz tem as suas vantagens. É 
gracioso, versâtil e pequeno o suficiente 
para ser levado a toda parte. 
Isso talvez explique a razào pela quai os 
cientistas, embora venham tentando 
incansavelmente desde 1950, tenham 
demorado tanto para criar detectores 
artificials de odor, capazes de 
reproduzir as habilidades olfactivas dos 
nossos sensores. 
Mas agora o pûblico tem a 
oportunidade de conhecer o nariz 
eletrônico. Graças aos avanços da 
tecnologia de informâtica e técnicas de 
reconhecimento de padrôes olfactives, 
farejadores cada vez menores começam 
a cumprir essa promessa. 
Os narizes eletrônicos estào a ser 
testados em diferentes aplicaçôes, da 
detecçào de doenças à prevençâo de 
desastres. Tal como os équivalentes 
naturals, a qualidade dos narizes 

eletrônicos dépende do bom 
funcionamento dos sens sensores. O 
nariz humano détecta cheiro a partir de 
aproximadamente 650 tipos 
de receptores encontrados 
nas células da parte superior 
do ôrgào, entre as 
sobrancelhas. 
Como isso funciona 
exactamente ainda nào se 
sabe, mas a maioria dos 
pesquisadores concorda que 
cada receptor é estimulado 
por uma determinada 
caracteristica da molécula 
responsâvel pelo odor, como 
pode ser o formate ou o grau 
de oleosidade. Trabalhando 
em conjunto, os receptores criam uma 
"marca odorifera" prôpria para cada 
um dos cheiros. A informaçào olfactiva 
é entâo distribuida ao cérebro para 

armazenamento. Nos narizes 
eletrônicos, sensores quimicos 
substituem os receptores celulares, e 

microprocessadores assumem 
as funçôes do cérebro. 
Compara-se a potência dos 
narizes eletrônicos à 
resoluçâo dos monitores de 
computador. Se Steven 
Sunshine, presidente- 
executivo da Cyrano e 
entusiasta do projecto, estiver 
falando a verdade, o Cyranose 
consegue ver em Technicolor. 
Corn treino adequado, o chip 
do nariz corn os sens 32 
sensores pode farejar um tipo 
especifico de arroz e informar 

a sua variedade e o local de cultivo. O 
olfacto do aparelho é tào bom quanto o 
nosso? Sim e nào. 
O dispositivo tem dificuldade de 

detectar odores facilmente 
reconheciveis pelo nariz humano -como 
o cheiro de ovo podre-, mas pode ser 
capaz de identificar odores 
imperceptiveis para a maioria das 
pessoas. 
No entanto, a capacidade de 
aprendizado dos narizes eletrônicos 
tem limites. 
Os apreciadores de vinhos, por 
exemplo, sào capazes de distinguir 
fragrâncias delicadas corn uma destreza 
que nenhum chip consegue igualar. 
Apesar disso, os narizes eletrônicos têm 
outras utilidades. 
A Osmetech, empresa britânica 
fabricante desses equipamentos, 
desenvolveu produtos que se destinam 
à detecçào de doenças. 
Os sens aparelhos farejam seis dos sete 
tipos de bactérias responsâveis pelas 
infecçôes urinârias. 
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0 sono das moscas 
Sera que as moscas dormem? Depois de espreitar e espetar 

moscas-das-frutas (drosofilas), medir o seu grau de actividade por 
meio de detectores de ultra-som e raios infravermelhos, atordoâ-las 

com ondas sonoras e investigar os seus genes, pesquisadores do 
Instituto de Neurociências de San Diego chegaram a uma 

conclusào: as moscas nào apenas cabeceiam corn sono, 
mas também dormem de uma maneira extremamente 

parecida corn a dos seres humanos. 

Segundo artigo recentemente 
publicado na revista Science, o 
padrâo de sono das moscas segue 
praticamente as mesmas 
caracteristicas do sono humano. 
As moscas mais velhas (corn 33 
dias de vida) dormem menos e de 
modo mais errâtico que as mais 
jovens. Quando privadas de sono, 
elas precisam passar pelo sono por 
mais tempo para se recuperar. A 
cafeina faz corn que fiquem 
despertas e os anti-histaminicos 
deixam-nas sonolentas. Para 
despertar moscas adormecidas, é um achado que poderâ resultar 
necessârioum grau de ruido mais em novos medicamentos, tan to 
alto do que o usado para espantar para induzir como para combater 
as que estâo apenas a repousar. o sono. Demonstrada a 
Talvez o facto mais significative sofisticaçâo da funçâo cerebral 
seja a descoberta de que muitos deste pequeno insecto, o 
dos genes inactivos durante o neurocientista Paul Shaw jâ 
sono e actives em estado de vigüia procura resposta para outra 
das moscas sâo idênticos aos que questâo: "Sera que as moscas 
regulam o sono dos mamiferos, sonham?" 

A sismicidade associada ao fenômeno 
vulcânico da Serreta poderâ ser, no 
futuro, a principal preocupaçào das 
autoridades cientificas e de protecçâo 
civil. O investigador da Universidade 
dos Açores, Joâo Luis Caspar, disse na 
Terra-Châ, que os dados recolhidos no 
local onde esta a decorrer, desde 
Novembre de 1998, uma erupçào 
vulcânica (a cerca de 10 quilômetros da 
costa da Serreta), permitem COIKIIUI 

que se trata de uma libertaçâo de cinzas 
e gases nào explosiva que, ao que tudo 
indica, nâo ira resultar numa libertaçâo 
perigosa de matéria tipica de vulcôes 
em actividade. Falando no âmbito de 
uma conferêneia no Departamento de 
Ciências Agrârias da Universidade dos 
Açores> ïoâo Lu» Caspar referiu que a 
intervençâo da protecçâo civil serâ mais 
dificil em caso de uma eventual crise 
Msinica associada à erupçào vulcânica 
da Serreta. De acordo corn loâo Luis 
ri3.spar, ludi) mdiia que a asceiicao de 
ma^a de profundidade na zona da 
Serreta terâ cf>meçado em 1997, ap6.s a 
crise iniciada em Jiinlv do 
mesmo âno. Cerca de um ano mais 
tarde, os pescadores da zona de Sâo 
Mateus observaram na superficie do 
mar ao largo da Serra pedaços de rocha 
basâltica que libertavam gases. Nessa 
altura, os sismôgrafos da ilha Terceira 
registaram cerca de 400 sismos de fraca 
intensidade em Dezembro de 1998. 

Depois de confirmada a erupçào 
submarina da Serreta, foram 
accionados os mecanismos da 
protecçâo civil. As primeiras imagens 
do fenômeno foram captadas a 8 de 
Janeiro de 1999, numa operaçâo que 
também serviu para a recolha de 
amostras das matérias libertadas para a 
superficie. Os primeiros dados 
recolhidos permitiram concluir que se 
trata de uma erupçào rara e 
aparentemente sem risco de elevada 
explosividade. Os blocos basâlticos 
libertadds \peîas fracturas do solo 
pïarinho apf^sent|im uma composiçâo 
basâltica cèim gâs ^Icânico, que, apôs 
emergir, durante cerca de 1,5 minutos 
explodem ou afundam^se. Para o 
investigador da Universidade dos 
Açores, os trabalhos realizados, no 
'âmbito da “Mi&sâo Âvila Martins", 
foram déterminantes para perceber o 
que se passa entre o {undo do mar e a 
superficie naquela zona da costa da 
Terceira. A situaçâo do vulcâo da 
Serreta nâo conheceu grande evoluçâo 
no segundo semestre de 1999. Jâ em 
Janeiro deste ano, a tripulaçào de um 
helicôptero "Puma" da Força Aérea 
Portuguesa observou uma grande 
mancha verde ao largo da Terceira. Os 
investigadores da Universidade dos 
Açores fizeram-se de novo ao mar e 
concluiram que a mancha verde foi 
provocada por cinzas vulcânicas. 

CHK'ROIE^ 

üiüüMOHIlt 

CHEV-OLDS 

Contacte 
Victor Maciel 

ou 
Marcos Vinicius, 

os seus 
représentantes 

portugueses em 
West York 

Chev-Olds. 

pà milita que West York Chev-Olds serve os 
portugueses corn uma grande selecçâo de 
automoveis, camiôes e carrinhas de carga ou 
passageîros às melhores condiçôes de 
financiamento. Quaisquer reparaçôes mecânicas. 
Para tal contactem Manuel Fonseca: 656-1200. 
Entrega de peças e acessôrios 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. 



20 MISCELANIA 
Quinta-feira, 23 Março, 2000 

O MILÉNIO 

ilV 

CARNEIRO 
21/3 a 20/4 

A sua popularidade continua em 
alta. Promova uma testa - mas 
procure nâo exagerar na bebida 
alcoôlica. Uma pessoa do sexo 
oposto vai fazer-lhe uma calorosa 
declaraçâo de amor. 

TOURO 
21/4 a 20/5 

Pique O mâximo tempo possivel em 
casa. Um familiar, de Balança, 
reclamarà pela sua falta de atençâo. 
Procure compensar esse erro o mais 
ràpido possivel. O cenârio destaca 
uma séria discussâo por causa do 
valor de um imôvel. 

GEMEOS 
21/5 a 20/6 

I 

Um parente é sincero ao lhe oferecer 
uma informaçâo, mas poderâ estar 
sinceramente mal informado. Siga 
os seus conselhos. Siga a sua 
intuiçào. Um nativo de Peixes tem 
papel importante na sua vida. 

CARANGIEJO 
21/6 a 21/7 

Numérica e astrologicamente tudo 
aponta para produçâo, promoçâo e 
dinheiro. Voce récupéra um objecto I 
valioso que estava perdido. Um 
nativo de Capricôrnio tem um 
importante papel neste episôdio. 

LEAO 
22/7 a 22/8 

r 

Tenha uma perspectiva mais 
universal. Preveja o futuro; faça-o 
tornar-se realidade. Ciclo em alta. 
Você émana uma aura de 
magnetismo especial. Vista-se corn 
roupas de cores fortes. 

VIRGEM 
23/8 a 22/9 

Areas antes mergulhadas na 
escuridâo agora recebem o beneficio 
da luz graças aos seus esforços. 
Recomece imprimindo o seu estilo, 
nâo imite os outros. Um nativo de 
Aquârio marca presença. 

BALANÇA As pessoas estào a falar abertamente 
iiiimmrirmmlm  sobre você - 6 somentc boas coisas. 

A posiçâo da Lua favorece o 
levantamento de recursos, 
popularidade, poupança e a 
conquista de novos amigos. 

ESCORPIAO 
23/10 a 21/11 

Você estarâ numa fase de intensa 
vida social. Haverâ dispersâo de 
forças, mas você faz contacto corn 
pessoas importantes. O romance é 
mais sério do que você pensava. 
Tome cuidado. 

SAGITARIO 
22/11 a 21/12 

Verifique os detalhes. Transponha 
as barreiras burocrâticas. Dê 
atençâo às contas, aos pagamentos 
e recibos. Um telefonema de longa 
distancia tem relaçâo corn uma 
viagem. 

CAPRICORNIO 
22/12 a 20/1 

Esteja pronto para uma variedade 
de sensaçôes. A associaçâo corn um 
nativo de Virgem é excitante, mas 
poderâ ter um alto preço. Nâo 
tenha receio de mergulhar no que 
os outros chamam de oculto. 

AOLIÀRIO A^ocê estarâ preocupado em saber 
21/1 a 19/2 qyg ponto essa parceria vai levâ- 

lo - poderâ ser ao casamento. Ao 
participar de um debate, faça antes 
pesquisas bâsicas para ter certeza de 
saber sobre o que estâ a discutir. 

PEIXES 
20/2 a 20/3 

Nâo confunda adiamento corn 
derrota. O que você estâ a esperar 
chegarâ dentro de très dias. Nativos 
de Leâo e Virgem estarâo 
directamente envolvidos. 
Demonstre estar surpreso. 

Embora estas duos imagens pareçam idênticas, 
possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 

PMAVRAS CRUZilDAS 
HORIZONTAIS: 

i-Encontrar alguém;âspera 
(fig.).2-Monarca;pron.pes-r 
soai corapl..3~Bruto;llgo, 
4-Pron.pessoal; face ;part. 
afirmativa do diatecto pro 
vençai.5-Chefe drabe;apo- 
logia ;num.cardina1.6-Cu; 
préfixe. 7-Igualdade em far^ 
mécia;divindade egfpcia. 
8-Grande quantidade;lavra; 
depois de.9-Simb.qulin.do 
astato;compacto;capa sem 
mangas.10-Rio de Portugal; 
emparelhar.11-Apreî;Base 

VERTICAIS: i-iôdo- risco Portuguese. 12-Rubo- 
' risa-se;costumera. 

2-(apital do Perd; préfixe 
de origeœ grega que significa orelba.3~Acusar;escudei- 
ro.4-Como?; Renque; consoante dupla. 5-Soltar als; li- 
malha.6-Lista;esboço. 7-Macios; alvacento. 8-Plana; su- 
fixo plural. 9-Nota musical; sufixo; liga. 10-Traja; 
que tem s6 um polo.ll-Som; coisa encharcada de dgua. 
12-Esmurrar; cura. 

SOLUÇÂO MA HORIZONTAL 

• eaesn;*5? 

ÎB30• î0~n *aeiesroeîeo3-oi *edot ooedot 5V-6 'sodeîeau 
■ Jop-g *sxsif3tBe‘.x~j/’afuTislsnuv-q * emnîBoxtaxutv-ç *uo 

f oxsoj.îaixH-b*'3I'^‘ cxjpuixjv-f "sf saqjf j,rn.pv-x 
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Massacre de civis mancha 
visita de Ciinton à India Oprimeiro dia da visita 

do présidente norte- 
americano, Bill 
Clinton, à India, 
ficou na terça-feira 

manchado pelo massacre de 35 
civis na conturbada regiâo de 
Caxemira, numa acçâo atribuida 
aos separatistas muçulmanos 
apoiados pelo vizinho Paquistâo. 
Clinton, que condenou o massacre, 
apelou ao diâlogo entre a India e o 
Paquistâo, afirmando que ambos os 
paises devem observar a mais 
estreita contençâo. Pelo menos 35 
civis sikhs foram mortos a tiro de 
madrugada na remota aldeia de 
Chitisingpora por um comando 
armado de cerca de 40 homens que 
falavam urdu, a lingua da maioria 
dos muçulmanos da regiâo. As autoridades 
indianas afirmam que o ataque foi levado a cabo 
por dois grupos de extremistas muçulmanos, tendo 
o primeiro-ministro Atal Behari Vajpayee afirmado 
que se tratou "de acto premeditado de barbarie". O 
ataque, que ocorreu menos de doze boras antes do 
inicio da visita de Clinton à India, ilustra bem a 
ferocidade da violência politico-religiosa que nos 
ùltimos anos tem assolado a Caxemira, onde tropas 
indianas combatem grupos muçulmanos de 
guerrilha apoiados pelo Paquistâo. Recorde-se que 

o présidente americano se ofereceu 
recentemente como mediador da 
disputa entre a India e o Paquistâo 
pela soberania da conturbada 
provincia, mas o Governo de Nova 
Dell declinou a oferta, afirmando 
que o assunto deveria ser resolvido 
apenas pelos paises envolvidos. 
Clinton, que se reuniu corn o 
primeiro-ministro Vajpayee, 
condenou o massacre de civis, 
afirmando que "a violência deve 
parar". 
Nesse sentido, o présidente 
americano apelou à "contençâo" da 
parte dos Governos indiano e 
paquistanês e à abertura de "novas 
linhas de comunicaçâo" entre os 
dois Estados, por forma a que estes 
sejam capazes de resolver as suas 

diferenças de forma pacifica. No piano politico. 
Clinton mostrou-se optimista quanto ao resultado 
das conversaçôes que manteve corn Vajpayee, 
afirmando que existem condiçôes para chegar a um 
entendimento quanto ao polémico "dossier" do 
programa nuclear indiano. 
Nesse ponto, o primeiro-ministro indiano disse a 
Clinton que o seu pais precisava de manter "um 
nivel ininimo de dissuasâo nuclear", mas garantiu 
que a India nâo realizarâ mais ensaios nucleares e 
que "nâo existe qualquer ameaça de guerra". 

Segurança 
Social acata 

recomendaçôes 
do Prbvedor 

dejustîça 
O duector da Solidariedade e Segurança Social 
açorîano, Nélio Lourenço, garantiu que vai acatar 
as recomendaçôes do Provedor dejustîça para que 
os processes de adopçâo sejam comunicados aos 
tribunais. Na sequêneia de denüncias de*^ 
irregularidades na adopçâo de crianças, o Provedor 
de Justiça, Menéres Pimentel, recomendou à 
direcçâo regional da Solidariedade e Segurança 
Social que as decisôes de processus de adopçâd 
sejam comunicadas ao Tribunal e Instituto de 
Acçâo Social. Menéres Pimentel fez esta 
recomendaçào depois de terem sido divulgadas 
noticias sobre a alegada venda de crianças a casais 
norte- araericanos residentes na base aérea das 
Lajes, üha Terceira. O relatOrio da Provedoria de 
Justiça rejeita, no entante, que existam na ilba 
Terceira situaçôes de ilicito criminal e "venda de 
crianças". Em declaraçôes à Agência Lusa, Nélio 
Lourenço salientou que nâo serâ decidido mais 
nenhuœ processo de adopçâo sem a respectiva 
comunicaçâo aos tribunais, além da elaboraçâo de 
um relatôrio por uma équipa constituida, 
especificamente, para o efeîto. O director regional 
admitiu a existência de irregularidades processuais 
no passado e sublinhou que a recomendaçào do 
Provedor de Justiça "vai ser cumprida na integra, 
tendo jâ sido dadas instruçôes aos serviços que 
trabalham nesta ârea". 

ERVANéRIA VITORIA inc. 
PRODUTOS NATURAIS E MEDICÎNA H0M60PATICA 

Marque um» eutrevista corn o Naturista HomeofHita 
Auftnn'o Medeiroa, j» coût uiuitos mios de experiêd», 
que o potîerd ajudar na soluçuo dos seus probtemas. 

Visite-nos no 920 Diindas Street West 
Teiefone: (416) 603-7978 

ORBIT 
SA TELLITE SYSTEMS 

coma 
NTERNACIONAL 

em 
sua casa 

através 

O/bit 

6985 Davand Dr. Unit #7, Miss., Ont.„ 
TEL: 19051670-3660 a 1-877-6724848 

liliii !h liinoii 1)1 lii Tl i)i 
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« A actuaçâo portuguesa perante os seus prôprios repatriados, faz coin que Portugal 

se dispa e fîque portante nü de qualquer argumento contra o Canada. Se o Canada 

peca numa actuaçâo humanitâria, Portugal faz exactamente o mesmo. » Mais um caso de 
deportaçâo, entre 
tantos outros, 
esta em vias de 
acontecer entre 
nos. E de novo, as 

forças vi||is criticam actuaçôes 
menos hispanitârias por parte dos 
legisladoref^que, propagando por um 
lado a pri^azia do Homem (leia-se 
Homem 6' Mulher) sobre todas as 
criaturas do planeta, esmagam ao 
mesmo tempo esse prôprio Homem, 
corn degradaçôes e humilhaçôes que 
o mais insignificante dos seres se 
ressentiria. 
Deportar, num Estado de Direito 
moderno, deve pura e simplesmente 
ser abolido, como abolida foi a pena 
de morte (exepçâo feita a paises ou 
federaçôes menos viradas à evoluçâo 
Humana - EUA incluidos). 
A deportaçâo iguala-se à mais 
sôrdida humilhaçâo e pior, porque 

tem muito de maquiavélica, é a 
negaçâo do reconhecimento do 
Homem pelo Homem. Tanto que a 
hipocrisia politica reconhece que a 
palavra «DEPORTAÇÂO» contém 
uma carga reconhecidamente 
depreciativa nas democracias 
modernas, que a substituiu por 
«REPATRIAMENTO» - isto é, fazer 
voltar à pâtria. Até porque 
«Deportar» significa o mesmo que 
«Expatriar» e isto quer dizer «fazer 
SAIR da pâtria» e aqui havia uma 
contradiçâo. Os politicos viram que 
toda esta argumentaçâo dialéctica 
podia ser debatida e ganha em 
qualquer tribunal. Se me deportam, 
fazem-me sair DA MINHA PATRIA. 
Se me repatriam, fazem-me reentrar 
na minha pâtria... 
Mas, enquanto que muito tenho 
escrito, em jornais no Canadâ como 
em Portugal, indignando-me corn 
estas desumanidade, nunca porém 

vos disse que Portugal também deixa 
muito a desejar neste campo. 
Neste momento, centenas de casos 
estâo â espera interminâvel da 
mesma soluçâo; repatriar. 
Casos de separaçâo familiar de 
muitos residentes em Portugal, 
homens e mulheres, que por 
cometerem delitos criminals e terem 
sofrido reclusâo presidiâria, (tal 
como no Canadâ, depois de pagarem 
à sociedade a sua divida criminal) 
estâo agora expostos a serem 
reenviados aos seus paises de origem 
- principalmente os paises de Lingua 
Oficial Portuguesa de Africa. E esta é 
até uma agravante, no caso 
português, pois que o Canadâ nunca 
retornou cidadâos provenientes da 
Commonwealth. Considéra a lei que 
é contraditôrio tal procedimento 
numa associaçâo de paises corn igual 
chefe de estado - rainha, neste caso. 
Mesmo excluindo as fronteiras 

juridicas a que cada estado se 
submete, existem as fronteiras 
humanas, a que o pensamento 
moderno, ajudado pela tecnologia, 
continua a démolir. 
A actuaçâo portuguesa perante os 
seus prôprios repatriados, faz corn 
que Portugal se dispa e fique 
portanto nu de qualquer argumento 
contra o Canadâ. Se o Canadâ peca 
numa actuaçâo humanitâria, 
Portugal faz exactamente o mesmo. 
Ficamos assim, nos, os directamente 
interessados, ou simples 
espectadores das situaçôes - nos, 
enfim, o povo, aquele que mais 
ordena, corn mais este trunfo na 
manga para utilizar em prôximos 
plebiscitos, singular palco das nossas 
lamentaçôes democrâticas e praça 
püblica onde podemos enviar 
politicos retrôgrados para o cadafalso 
do esquecimento... 

fa^ parte/ doy orgnnC^açdcr 
e/ ccnrvpro/ Huvy mohü£a4/ 

roticoRn no/ 

nmxrniut: & .u>>‘u.\\cts 
em TORONTO 

fa/^o/hao/fe^a/ 

dct ^€4A/ yuyvo trahxM\< 
vuy- 

nnmïmfï n f I PELAS 13:30 

ÎIÎTMl 

SCRE^ 

SANQUfl MAll 

CATCAMft VlCtOK COVTO 

501 AHjanc^^enue 

Torontoi>n®iS/!6N 2J| 
PARA MAfcSraCONTAliiE 

L'iiU. LLLLL CiiLTLLtL titllLULLLtl 
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liU ürLLLLULUllLürii tl L“ULlimtLl 
O PSD apresentou na Assembleia da Repùblica um projecto de lei 
que visa possibilitar o regresso a Portugal dos émigrantes que nâo o 
podem fazer por razôes econômicas. Os sociais-democratas 
consideram que o "dever do Estado de assegurar a protecçâo aos 
cidadâos émigrantes exige também o auxilio ao seu regresso 
definitive quando este, apesar de desejado, nâo pode ser 
concretizado por falta de meios". A iniciativa apresentada visa, "em 
nome da solidariedade nacional que a todos os portugueses deve 
unir, possibilitar que os émigrantes que se encontrem, por razôes de 
ordem estritamente econômica, impossibilitados de regressar a 
Portugal, possam regressar, acompanhados do seu agregado 
familiar ou a este reagrupar-se, inserindo-se na sociedade 
portuguesa". O projecto de lei, designado "regime de repatriamento 
e apoio à inserçâo social e profissional de émigrantes 
impossibilitados de regressar ao pais por motivos de ordem 
econômica", exclu! o retorno em massa de portugueses expatriados. 
Fora do âmbito da iniciativa - adianta o PSD - ficam as "situaçôes de 
eventual regresso em massa de portugueses expatriados por causas 
ligadas a cataclismos, conflitos sociais ou outras situaçôes de 
desordem püblica". Os sociais-democratas consideram que esses 
casos deverâo ser objecto de "medidas ou pianos de emergêneia 
apropriados para os contornos concretos de cada um deles". "O 
présente projecto de lei préserva o necessârio respeito pelo principio 
da igualdade no gozo de direitos entre cidadâos residentes e nâo 
residentes no territôrio nacional e entre estes ültimos, restringindo 
a sua aplicabilidade a casos em que manifestamente estâ em causa o 
prôprio direito à sobrevivência de compatriotas nossos afastados de 
Portugal", assegura o PSD. A principal subscritora deste projecto de 
lei é a deputada eleita pelo Circulo Fora da Europa, Manuela 
Aguiar, cujo teor da referida proposta jâ tinha sido anteriormente 
divulgado pela Agência Lusa. 



O MILÉNIO 
Quinta-feira, 23 Março, 2000 

CLASSIFICADOS 23 

IfMiïMJÎjMry 
Comunicados 

A Universal Workers Union, Local 183, devido ® 
aos danos e outros inconvenientes provocados 
no salâo de festas Gerry Gallagher Hall, 
resolveu, a partir de Janeiro de 2000, nâo 
permitir mais a utilizaçâo do salâo aos vârios 
grupos comunitârios, passando este apenas a 
ser usado para acontecimentos patrocinados e 
organizados pela Local 183. 
Apenas uma excepçâo para o Sporting Clube 
Português de Toronto, em relaçào ao seu 
aniversârio e à vinda do Présidente José 
Roquette, uma vez que jâ havia um 
compromisso antes desta resoluçâo. 

-A ACCORD Travel informa os sens clientes 
que a partir de 29 de Março de 2000, a Air 
Transat passa a operar no Terminal 3. 

Festas 
Sàbado, dia 25 de Março: 
-A Casa da Madeira Community Centre realiza 
O baile da Primavera corn jantar e variedades, 
Mario Mârinho, Antonio Vicente e o Rancho 
Infantil da Casa da Madeira. No domingo, dia 
26, corn inicio às 13:00 horas, vào ter lugar na 
sede-social do Canadian Madeira Club-Madeira 
House Commuinity Centre, as eleiçôes dos 
Novos Corpos Gerentes para 2000. 
-A Filarmônica Lira BOM JESUS, de Oakville, 
realiza a Grande Pesta 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. 
-O Graciosa C.C. em festa corn o conjunto Os 
Vadios. 
-O Peniche C.C. de Toronto realiza o baile de 
ANIVERSARIO corn jantar, baile e variedades 
corn o Rancho da Casa, Ritmo Jovem, Arsenal 
do Minho e Suzzane Silva. Parabéns! 
-Baile e Jantar da Primavera no ANGRENSE de 
Toronto, corn animaçâo a cargo do conjunto 
"Millennium". 
-Na sede-social do Lusitânia de Toronto, realiza- 
se a noite de GASTRONOMIA 
TERCEIRENSE. Baile de Carnaval à moda da 
Terceira e um PÉZINHO à terceirenses. 
Animaçâo pelo conjunto PAI e FILHAS. Ainda 
um BINGO a favor de Moçambique, cujo 
primeiro prémio é uma viagem às 
SANJOANINAS 2000. 
-Baile do Sôcio no Clube Português de 
Mississauga, com o conjunto Jovem Império. 
-Jantar e Matança do Porco no AMOR da 
PATRIA corn mùsica para dançar. 

Sàbado, 1 de Abril: 
-HELDER PEREIRA e sua Banda "Àgua Viva" 
actuam na Cervejaria Downtown, às 21:00 
horas. 
-As jovens componentes da Banda ISLAND 
GIRLS apresentam o seu primeiro CD no 
Renaissance C. Centre, às 2pm, corn jantar e 
variedades a cargo de John Ferreira, Rebecca e 
Island Girls. 
-O Rancho Provincias e Ilhas de Portugal, de 
Hamilton, realiza a sua grande FESTA DA 
AMIZADE no Saint Stephen's Hall, corn o 
jantar a ser servido pelas 18:30 horas. Baile corn 
os "Além Mar", folclore corn o Rancho 
Provincias e Ilhas de Portugal e, variedades, 
corn Daniel Carvalho. Info: 1 (905) 648-8142. 

Pessoal para trabalhar em construçâo de 
piscinas. Tel: (905)820-3214 

Carpinteiros de acabamento. Tel: 567-3859 

Gerente com experiência de construçâo de 
jardins. Tel: 1-519-942-1421 

Operador de escavadora e condutor de 
pessados corn carta de conduçâo AZ. 
Tel: (905)738-6655 

Pessoal para limpeza. Tel: (905)677-5184 

Operadora de màquina de costura industrial 
corn pelo menos 2 anos de experiência. Dirija- 
-se pessoalmente ao 3300 Steeles Ave. unit #14 

Carpinteiros para construçâo de casas novas. 
Tel: 536-7472 

Pessoal p2u-a jardinagem. Tel: (905)318-4464 

Carpinteiros de acabamento. Tel: 315-3522 

Pessoal para limpeza. Tel: 600-7598 

DufTerin & Eglinton - 
Apartamento na cave corn lavandaria 
incluido. Preferência a nâo liimadores 

e sem animais.Tel: 656-1024 

Conxunldade 

Festas do Espirito Santo em Hull 
E jâ no proximo 25 de Março pelas 19 h 00, no 
salâo da Igreja do Espirito Santo, em Hull, 
Quebéque, que os mordomos das festas levarào a 
efeito um jantar de sopa; camarâo panado; salada; 
new york steak corn batata, sobremesa, café e/ou 
châ. 

Dança de Porto Judeu 
No 29 de Abril proximo, no salâo da Igreja do 
Santo Cristo, em Ottawa, uma dança de carnaval 
da Casa do Povo de Porto Judeu, Terceira, vai 
abrilhantar o serao, bem como o Grupo Folclorico 
de Ottawa. Deste serao faz ainda parte um jantar 
de presunto e alcatra regional à boa moda 
terceirense, com batata ou arroz branco. 
Os bilhetes ou informaçôes podem ser adquiridos 
no Europa Food Center (749-9935), Café Carlitos 
(744-6278). 

DULCE COSTA 
1917-2000 

Carlota Costa Barbosa, 
Antonio Barbosa e Duke 

Barbosa, agradecem a todos 
quantos acompanharam a mâe, 
sogra e av6 DULCE COSTA à 

sua ultima morada. 

rrango com 
Amêijoas 

Ing^edientes: 

1 frango 
1 kg de amêijoas 
120 gr de bacon 
1 colh. sopa de polpa de tomate 
75 gr de margarina 
3 colh. sopa de azeite 
1 dl de vinho branco 
1 cebola 
2 dentes de alho 
1 folha de louro 
1 pimento vermelho pequeno 
1 colh. châ de colorau 
Sal e piripiri q.b. 
Salsa 

Receita: 
Tempere o frango, jâ sem pele e partido em 
bocados, com sal, colorau e um pouco de vinho 
branco. Aloure em margarina. Num tacho largo, 
aloure em azeite a cebola cortada em rodelas e os 
alhos esmagados. Adicione o resto do vinho branco 
e a polpa de tomate. Mexa e deixe levantar fervura. 
Junte o frango, as amêijoas (depois de bem limpas 
da areia, mantendo-as em âgua e sal durante duas 
horas) e a folha de louro cortada em pedaços. 
Tempere com sal e piripiri. Espalhe o bacon, 
cortado em cubinhos. Corte o pimento em tiras e 
espalhe sobre o preparado. Tape e deixe cozinhar 
em lume brando. Quando estiver pronto, sirva 
numa travessa, polvilhado com salsa picada e 
acompanhado de arroz branco. 

Pudim 
de Cenoura 

Ingredientes: 

350 gr de açùcar 
1 dl de âgua 
200 gr de cenouras 
1 colh. sopa de margarina 
6 ovos 
1 pau de canela 

Receita: 

Descasque, corte em pedaços, coza, escorra bem e 
triture as cenouras. Entretanto, misture o açùcar 
com a âgua, junte a canela e deixe ferver durante 4 
minutos. Retire do lume, misture com a cenoura e 
deixe arrefecer. Junte os ovos, mexa muito bem, 
chegando mesmo a bater. Unte com margarina e 
polvilhe com açùcar uma forma de pudim. Deite o 
preparado na forma e leve a cozer em banho-maria 
no forno durante cerca de 40 minutos. Verifique se 
estâ cozido, retire do forno e deixe arrefecer. Antes 
de desenformar, ajude a descolar dos lados com a 
ponta duma faca. 

Bom apetite 
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AtlBtiSinO: Mundial crosse 
Mulheres portuguesas "douradas", 
homens "bronzeados" 

Nataçâo: 

Onze portugueses tentam 
“mmimos" para Sidnei 
no Open de Espanha 
Onze nadadores constituem a 
selecçâo portuguesa que, de 05 a 09 
de Abril, vai alinhar no Open de 
Espanha, uma competiçâo que se 
destina a atletas integrados no 
Projecto Sidnei e Pré-olimpicos. 

(200 livres), Ana Marta Rezendes 
(200 mariposa) e Raquel Felgueiras 
(200 mariposa) vâo tentar carimbar 
O "passaporte" para Sidnei, 
podendo, no entanto, competir em 
outras provas. Em masculinos. 

Dos onze nadadores, José Couto, 
100 e 200 metros bruços, e Nuno 
Laurentino, nos 100 metros costas, 
jâ têm "minimos" para os Jogos 
Olimpicos de Sidnei 2000. Em 
femininos, Maria Carlos Santos 
(100 metros costas). Ana Alegria 

Tiago Lousada (200 e 400 livres), 
Ricardo Pedroso (200 livres), Simâo 
Morgado (100 mariposa), Ricardo 
Santos (200 mariposa) e Mario 
Carvalho (200 costas) vâo 
igualmente tentar fazer uma marca 
"olimpica". 

Continuaçào da pagina 28 

mesmo quando estas corriam aos 
"esticôes". Carla Sacramento foi a 
prevista "chefe de fila" e teve a 
preciosa ajuda de Fernanda Ribeiro 
que, mesmo afirmando que era 
dispensavel a sua convocatoria, 
superou-se e correu melhor do que se 
esperava jâ que o seu pensamento jâ 
estâ na maratona de Londres. 
Quando o que estava em causa era 
um lugar da équipa no pôdio, depois 
do fraco nono lugar no crosse longo, 
as mulheres mostraram, mais um vez, 
O seu valor e a coesâo da équipa. 
Helena Sampaio surpreendeu pela 
positiva e depois da desistência de 
Sâbado redimiu-se, concluindo na 
13/a posiçâo, apesar de longe do 
oitavo lugar de Belfast. A sua falha no 
crosse longo foi "perdoada" pela 
prestaçâo nos quatro quilômetros. 
Inès Monteiro estava à espera de 
melhor e depois de se ter sagrado 
campeâ europeia de juniores em 
Velenje '99 o 29/o lugar sabe a pouco. 
Mas, pelas palavras da prôpria atleta, 
O piso relvado nâo é o seu preferido. 
Os seniores masculinos cumpriram o 
prometido pelo "capitào" Domingos 
Castro e continuaram detentores do 
terceiro lugar no pôdio, corn menos 
pontos (69) que em Belfast. As ordens 
eram para correr em bloco, nâo 

acompanhar o andamento "louco" 
dos africanos e tentar subir posiçôes. 
A tâctica foi cumprida e a medalha 
conquistada. No entanto, o terceiro 
lugar tem um "travo amargo" jâ que a 
medalha de prata, algo que à partida 
poderia parecer uma miragem, ficou 
apenas a um ponto, na posse da forte 
formaçào, a Etiôpia. Eduardo 
Henriques, campeâo nacional e vice- 
campeâo europeu, foi o melhor 
português, apesar de muito proximo 
de Domingos Castro, e o lO/o lugar 
permitiu-lhe concluir na sexta 
posiçâo O "challenge" da Federaçâo 
internacional de Atletismo (lAAF) e 
arrecadar 5 mil dôlares (cerca de mil 
contos). Paulo Guerra, o atleta que 
classificou a pista de Vilamoura de 
"circuito turistico" nâo conseguiu 
melhor que a 25/a posiçâo, faltando- 
Ihe lama, terreno pesado, subidas, 
descida para se sentir como "peixinho 
na âgua". O atleta alentejano jâ estâ a 
pensar na prôxima ediçâo a realizar 
em Dublin. Assim o medalheiro 
português encontra-se razoavelmente 
recheado: em femininos soma oito 
medalhas colectivas (duas de bronze e 
duas de ouro, entre as quais uma no 
crosse curto) e em masculinos totaliza 
quatro medalhas de bronze (1984, 
1993, 1999, 2000). 

Boavista - 
Quevedo anfitriâo 
de visita de estude Ofutebolista francês do 

Boavista Quevedo foi o 
anfitriâo de uma visita 
de estudo promovida 
pela Oporto British 

School ao Complexo do Bessa, 
trocando corn os alunos algumas 
impressôes sobre alimentaçâo e 
preparaçâo fisica. Os jovens 
estudantes, trajados corn o uniforme 
"very british" ao quai nâo faltava a 
gravata e camisa branca, chegaram 
ao Bessa ao final da manha e, apôs 
visitarem as instalaçôes, puderam 
questionar Quevedo sobre diferentes 
matérias. 
Os alunos, corn idades 
compreendidas entre os oito e 11 
anos, quiseram saber que tipo de 
alimentaçâo ingéré um atleta de alta 
competiçâo, quanto tempo dispensa 
por dia para treinar, dificuldades 

sentidas e preparaçâo fisica 
especifica. No caso concreto de 
Quevedo, a recuperar de uma 
intervençâo cirùrgica, os jovens 
questionaram o futebolista francês 
sobre a sua lesâo, bem como da forma 
como tem reagido ao tratamento e à 
fisioterapia. 
Quevedo referiu no final da visita ter 
gostado da experiência, "corn 
crianças muito espertas e interessadas 
em saber", tendo ficado "admirado" 
corn as inümeras questôes colocadas e 
"num campo tâo especifico como a 
alimentaçâo e preparaçâo fisica". O 
futebolista, que tem limitada a sua 
preparaçâo a piscina e ginâsio, tem 
prevista para a prôxima semana a 
realizaçâo de uma ressonância 
magnética para ajuizar da evoluçâo 
da lesâo, mas manifesta-se confiante 
na sua râpida recuperaçâo. 

LLll ^aLtliLll 
FC Porto participa na reuniâo da 
comissâo inter-competiçôes da 
Uniâo Europeia de Futebol 
(UEFA), que se realiza em Nyon, 
na Suiça, para tomar 
conhecimento dos condicio- 
nalismos do sorteio dos quartos-de- 
final da Liga dos Campeôes, sexta- 
feira em Genebra. 
Na reuniâo, os oito clubes que 
disputarâo esta fase da liga 
milionâria vâo ser informados das 
especificidades que vâo nortear o 
sorteio, como por exemplo o facto 
de nenhum clube poder defrontar 
um parceiro da fase da Liga dos 
Campeôes que agora terminou. 
Em causa também poderâ estar a 
eventualidade dos clubes nâo 
poderem ter por adversâria uma 
équipa do mesmo pais, pelo que, a 
verificar-se esta premissa, o sorteio 

serâ muito condicionado. Angelino 
Ferreira, administrador da 
Sociedade Anônima Desportiva 
(SAD) do FC Porto, partiu para a 
Suiça para participar na reuniâo, 
cujo inicio estâ previsto para as 
09:00 de Toronto. 
O présidente Pinto da Costa 
também se desloca hoje para a 
Suiça, mas voa directamente para 
Genebra, onde sexta-feira se realiza 
O sorteio, às 12:00 locals. Para 
assistir ao sorteio, que deverâ ser 
transmitido directamente via 
televisâo, o FC Porto vai juntar 
vârias figuras ilustres da histôria 
do clube no anfiteatro das Antas. 

Como possiveis adversârios, o FC 
Porto vai ter o Bayern de Munique, 
Manchester United, Chelsea ou 
Lâzio de Roma. 
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“Projecto "Vitoria Século xxi" vai a votos a 18 de Abrii 
"Vitôria Século XXI" é a designaçâo 
do projecto de reconversâo do estâdio 
do Bonfim numa zona comercial e de 
lazer, que sera submetido à 
consideraçâo dos sôcios do Vitôria de 
Setübal numa Assembleia Gérai a 
realizar a 18 de Abril. 
Este é um projecto que surge na 
sequência da disponibilidade da 
câmara de Setübal para construir um 
Complexo Desportivo no Vale da 
Rosa, que inclui um estâdio 
municipal corn capacidade para 15 
mil pessoas e que poderâ substituir 
corn vantagem o actual estâdio do 
Bonfim. A direcçâo do Vitôria de 
Setübal acredita que serâ possivel 
rentabilizar a zona do Bonfim sem 
vender terrenos ou qualquer outro 
patrimônio do clube, e, nesse sentido, 
estâ jâ a estudar vârias soluçôes que 
permitam gerar receitas 
fundamentais para a sobrevivência do 
clube sadino, enquanto baluarte do 

desporto e do futebol profissional na 
margem sul do Tejo. Segundo apurou 
a Agência Lusa junto de um elemento 
ligado ao projecto, "a grande questâo 
é définir o que seçâ mais vantajoso - 
entregar a responsabilidade pela 
reconversâo do espaço do actual 
estâdio do Bonfim a terceiros e cobrar 
uma renda mais baixa, ou, em 
alternativa, ser o clube a construir o 
novo espaço comercial e de lazer, que 
lhe permitiria obter receitas 
superiores". Esta hipôtese parece, no 
entanto, mais dificil de concretizar, 
conhecidas que sâo as dificuldades 
financeiras do clube sadino. De 
acordo corn os responsâveis do 
Vitôria de Setübal, o clube tem um 
défice de exploraçâo de 40 mil contos 
mensais. Mas nem por isso os actuals 
dirigentes do Vitôria de Setübal 
abandonaram esta possibilidade, 
tendo jâ assegurado um parceiro 
institucional como o BPN (Banco 

Português de Negôcios), que 
consideram ser uma garantia da 
seriedade e da transparência de todo 
o processo: "Trata-se de um parceiro 
institucional, que constitui uma 
garantia para todos os investidores 
interessados", garantem os dirigentes 
do clube do Bonfim. O projecto serâ 
devidamente explicado aos 
associados em duas sessôes de 
esclarecimento nos dias 06 e 13 de 
Abril, a que se segue a Assembleia 
Gérai do dia 18 de Abril, onde os 
sôcios serâo chamados a pronunciar- 
se sobre as propostas da équipa 
directiva de Jorge Goes, com a 
garantia prévia de que o estâdio do 
Bonfim sô serâ demolido apôs a 
construçâo do novo Complexo 
Desportivo jâ anunciado pela Câmara 
de Setübal. Por outro lado, a direcçâo 
do Vitôria de Setübal entende que a 
centralidade do estâdio do Bonfim sô 
admite para aquele espaço um 

projecto que contemple zonas de 
lazer, de entretenimento, salas de 
espectâculo corn qualidade e muitas 
outras vertentes que serâo anunciadas 
aos sôcios a partir do dia 06 de Abril. 
"Temos de conseguir um projecto 
adequado aos interesses do Vitôria de 
Setübal e da prôpria cidade", defende 
o vice-presidente do clube Mariano 
Gonçalves, que afasta desde jâ a 
possibilidade do estâdio do Bonfim 
dar lugar a uma grande superficie 
comercial do tipo "Jumbo" au 
"Continente". "Nâo podemos permitir 
a construçâo de um hipermercado 
naquela zona, porque queremos ter os 
comerciantes do nosso lado", disse. 
Mariano Gonçalves salientou ainda 
que os sôcios do Vitôria de Setübal 
"terâo sempre o contrôle do futuro 
espaço comercial, dado que, a 
exemplo do que acontece no 
Sporting, detêm a maioria das acçôes 
da Sociedade Anônima Desportiva". 

Novo 0asil. a.L3l'GiE 

Lucas e Matheus 
Dia 31 de Março 

7:30 p.m. 
coin jantar 

Abril 

$2.00 por pessoa 
reverte a favor 

das vltimas 
de Moçambique 

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

Oflsis ConvEiiTion CEHTM 
^□36 Lakeshore Rd 

Bilhetes à venda em: 
Novo BrasU -1445 Dundas St. W. TEL: (416) 536-2362 

Oasis C. C. - TEL: (905) 891-7777 

Niclas Fasth 
corn o troféu 

do Open Golf 
da Madeira, 
realizado no 
Funchal 

Vitoria Setùbai - 
Meyong convocado 
para seiecçâo oiimpica 
dos Camarôes 
o camaronês Meyong foi mais uma vez convocado para a seiecçâo 
oiimpica de futebol dos Camarôes e nâo poderâ alinhar na 
prôxima jornada frente ao Gil Vicente. A ausência do jogador, que 
marcou o golo do triunfo dos sadinos frente ao Estrela da 
Amadora na ültima jornada da Primeira Liga, é ainda mais 
preocupante dado que o treinador Rui Aguas também nâo deverâ 
contar corn o moçambicano Chiquinho Conde, que se encontra 
lesionado. Os dirigentes sadinos depositam grandes esperanças no 
jogador camaronês, dado que se trata de um jovem corn 
potencialidades, mas a verdade é que, devido aos compromissos 
corn a seiecçâo do seu pais, Meyong sô por duas vezes teve 
oportunidade de alinhar pela équipa do Vitôria de Setübal. 
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Despoito Comuniiàrio 
O departamento dos JOVENS da Casa do Alentejo, em Toronto, 

realiza os "3os. Jogos Tradicionais”, nas celebraçôes do MÊS VERDE, 
no domingo, dia 2 de Abril. 

A Comissâo da Juventude da Casa do Alentejo aceita inscriçôes de 
équipas de adultos e crianças. 

Informaçôes e inscriçôes pelos telefones; (416) 537-7766, ou 5164269. 
Participem nos JOGOS TRADICIONAIS da Casa do Alentejo. 

A équipa de Hôquei do First Portuguese Canadian Cultural Centre 
(sobre o gelo) serâ apresentada aos sôcios e ao pûblico em gérai 

sâbado, dia 25, na sede social do Clube, às 19:00 boras. Haverà jantar 
e variedades corn a presença do artista John Ferreira. A équipa de 

Hôquei do First vai disputar 3 jogos em Viseu-Portugal, a convite do 
Embaixador do Canadà, em Lisboa, Robert Vanderloo. Para 

informaçôes contactem Màrio Corte-Real: (416) 535-2528. 

O Vitôria de Setùbal de Toronto tem inscriçôes abertas para jovens, 
entre os 7 e os 9 anos de idade, que queiram praticar &tebol. As 
inscriçôes serâo aceites até ao inicio de Maio. Os pais e os jovens 

interessados devem contactar corn Manuel Teixeira pelo telefone: (416) 
5344417. Corn a chegada do bom tempo, a oportunidade de correr e 

saltar ao ar livre. Preencham os tempos bvres dos vossos fîlhos corn 
acdvidades ùteis, como é o caso do desporto, em espedal o futeboL 
O Vitôria de Setùbal de Toronto tem inscriçôes abertas para jovens, 

entre os 7 e os 9 anos de idade, que queiram praticar futeboL As 
inscriçôes serâo aceites até ao inicio de Maio. Os pais e os jovens 

interessados devem contactar corn Manuel Teixeira pelo telefone: (416) 
5344417. Corn a chegada do bom tempo, a oportunidade de correr e 
saltar ao ar livre. Preencham os tempos Uvres dos vossos fîlhos com 
acüvidades ùteis, como é o caso do desporto, em espedal o futeboL 

Resultados e Classiflcaçôes 

CONFERËNCIA ORIENTAI 
Divisâo Nordeste 

3'feira 
Tampa Bay 0 Boston 4 

Atlanta 1 Ottawa 7 

Carolina 5 New Jersey 0 

Pittsburgh 8 N¥ ibknders 2 

Florida 4 NY Rangers 3 

Philadelphia 2 Nashville 0 

Chicago 3 Phoenix 0 ^ 

Anaheim 5 Los Angeles 2: ^ 

CONFERENCIAOCIDENTAL 
Divisâo Noroeste 

Equipa J P 

TORONTO 72 90 
OTTAWA 72 85 
MONTREAL 73 73 
BUFFALO 74 73 
BOSTON 73 09 

Equipa J P 

COLORADO 74 80 
EDMONTON 73 78 
VANCOUVER 73 74 
CALGARY 73 71 

Pinto da Costa 
inverto acnsaçôos 

de Luis Duque 
o présidente do FC 
Porto respondeu às 
recentes acusaçôes do 
présidente da SAD do 
Sporting, Luis Duque, 
considerando ter sido o 
clube das Antas "vitima 
de um incêndio" no 
jogo do passado 
sâbado, da 27“ Jornada 
da Primeira Liga de 
futeboL No "rescaldo" 
do encontro que o 
Sporting venceu por 2- 
0, passando para o 
comando da Primeira Liga, Luis 
Duque criticou as acusaçôes de Pinto 
da Costa no final do encontro, 
afirmando que "existem muitas 
formas de incendiar corn a capa de 
que se esta a apagar o fogo". Na 
resposta, Pinto da Costa foi lacônico: 
"Nào sou bombeiro nem incendiârio. 
O FC Porto é que foi vitima de um 
incêndio...". Sem querer tecer mais 
consideraçôes relativamente a este 
caso, Pinto da Costa foi um pouco 
mais "expansivo" a criticar a multa da 
Liga de clubes a Vitor Baia, por o 

guarda-redes nào ter 
comparecido à curta 
entrevista que se seguiu 
ao jogo de Alvalader "É 
uma vergonha o Vitor 
Baia ter sido multado 
pela Liga por nào ter 
comparecido ao "flash 
interview" para a 
televisâo, porque toda a 
gente sabe que ainda tem 
sequelas de uma lesâo 
num joelho e précisa de 
fazer tratamento 
imediatamente apôs os 

jogos", afirmou o présidente dos 
"dragôes". Quanto a Jardel, 
convocado pelo seleccionador do 
Brasil, Wanderley Luxemburgo, para 
o primeiro compromisso do "escrete" 
na fase de qualificaçâo sul-americana 
para o Mundial 2002, Pinto da Costa 
assegurou que o avançado brasileiro 
poderâ defrontar sâbado o Maritimo, 
nas Antas. 'Jâ esta tudo acertado corn 
a Confederaçâo Brasileira de Futebol 
para que Jardel possa partir para o 
Brasil apenas no domingo", revelou 
Pinto da Costa. 

,358 

93 

77 Atlanta 82 

^Indiana 95 

107 Minnesota 111 
96 Dallas 97 

■ 
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Classificaçôes 
EQUIPAS 

iswniii 
2 FC PORTO 

J V E 

mm 
20 

«GüiMARÂES 20 
iiUtlSil 20 
6B0AVISTA 20 
iiilfttQill 28 
0EST.AMAD0RA 20 
iAoracA 20 
100E1ENENSES 20 
finiOiSE 28 
12DKIÂ01EIRIA 26 
I3PQAVE 26 
14RRAGA 26 
«CAMPOMAIOlBiSE 26 
16SA1GUEIR0S 26 
mmvm 26 
16 SANTA CURA 26 

H 1 
II 6 

tl 6 
14 

16 
4 

6 
11 6 
11 
1 

8 
6 
I 
7 

I 
6 
I 
1 

0 
4 

8 
12 
ï 
12 
9 
8 

1 
3 

6 
S 

5 
10 

2 
3 

4 
8 

ï 

9 

6 
I 

H 
8 
18 
II 

12 
15 

13 
14 

15 
12 

M 

44 
49 

42 
42 

1211 
27 

U 
27 

28 
27 

21 
24 

20 
29 

24 
21 
18 
23 

18 
16 

22 
27 

2$ 

St 
SI 

11 
46 

38 
23 39 
21 38 
25 

31 
29 

46 
26 

38 
36 

38 

33 

31 
30 
30 
29 

28 
27 

27 
35 26 

34 22 

Rosultados 
(26* jornada) 

MariUma - Sp. de Braoa. 1-0 

Saloueiras - Baavista 1-3 
Spartino-FC Parta. 2-0 
U. de leiria - Relenenses, 1-0 

Benfica-Alverca.3-2 
V. de Setùbal - L Amadara 1-0 

Farense-RiaAve.4-0 
Santa Clara - Cil Vicente. 0-0 
V. Guimaries - Campamaier. 4-1 

PrûiiHiiionada 
(27* jornada) 

Campamaier. 

Relenenses 
FC Perte 

Sa Braoa 
L Amadara 

Ris Ave 
Alverca 

Gil Vicente 
Baavista 

Snorting 

V.Guimaries 
Mariome 
Bentica 
Farense 
Dniia leiria 
Saigueirss 
Vitiria Setiibai 
Santa Clara 

Melhoies Maicælai^ 
STfiint 

MàrielARDEl-FC Porte 

HiOiOt! 
Eric Games "GAÜCHOI" - Estrela da Amadara 

158114 
NONO GOMES-Beidlca 
Alberta ACOSTA - Sporting 

ttnala» 

Ideibrands Oaisata tRANOiO" - Guimaries 

uwm 
Marians TOEOTli - Maritime 

ftMrtti 
HOGOHENRIQOE-RisAve 

Maniche-Beniica 
EOMilSON üicena - Guimaries 

CUYTON Cruz - Santa Ciara 
lucian MARiNESCO - Rominia 

Classificaçôes 
Cl Eiaira 

iiasA-iui 

2 «ns 

3VÂUIM 

4«GMEMIC« 

SP.FUREIM 

isNiieuius 

IPEIUHEI 

SFEUVEIRAS 

SESPINSa 

W CUVES 

nnEAMVNDE 

12UC« 
13 MA» 

HUVAl 
15 imeini 

16 MMEIIENSE 

HESPISEVaE 

18 ccviud 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

SI 

SI 

46 

44 

43 

42 

41 

36 

36 

3S 

34 

33 

33 

29 

26 

11 
19 

18 

Rosultados (26* jornada) 

Ata4iBlca-Pnill«l.e-0 
9at«. Chant - Sc. Eivlaha. 2-1 
Naval-Sa. Caullhi. 5-6 
Imartal-Vardn.O-l r 
EtactaaNa - Naira-Mar, 6-1 
Saiia laMai - Baip. «vas. 2-1 
EraanaaNa-laça. 5-0 
Paçat Earraira - Maralraasa. 1-1 
FCMala-Faliaairai.0-2 

Prôximaiornada 
(27* jornada) 

SvCaiiiu . nmiwti 

i»ç« - miui 
Vwila - tcaMalni 

ItlnMar - ,PaçMF«mlra 
Nartlnm - levwtin cams 

SÉRIE AÇORES 
: «PinM»niic;e«MPEiii: 
laiit Micatlaaia - Saaia laitala. 5-4 
MadalaBa - Praiaaia. 1-6 
F«la«f: Vill Ffiaca. 

Munmcia 

1MCAE1EIISE 
2PIUUENSE 
3IUUM1BU 
4SMNTiNI4 
5VIUFI4IIU 

46 
41 
34 
29 
27 

'ftainNaiiii 3^|iva4ea^$$:| 
ma Fraaca - liiia WcatlwM 
Saaia «aléaia - MaNalaaa 
Ftlta:PraiaaM 

«gaia-Btin.4-1 
falgaa: Fatal 

1«69U 
2VIUUI0VEIISE 
3UUENSE 
4FWU 
5CEIM 

Fatal-Wama 

27 
23 
23 
29 
7 

FMaa:9aira. 

Campeonato Nacional de Futebol II divisâo B 

Classificaçôes (Zona Norie) Ciassilicaçôef (ZOBA Ccoiro) Classilicaçô€s(Zona$ul) 
CL EQUIPA 

1 MARCO 
2 FC PORTO B 
3 INFESTA 
4 CANELAS 
5 FAMALICÂO 
6 LE\XÙBS 
7 VI2ELA 
8 VILANOVENSE 
9 ERMESINDE 
lOFAFE 
11 LOUROSA 
12TROFENSE 
13 LIXA 
14 SANDINENSES 
15CAÇ.TAIPAS 
16 BRAQAB 
17JOANE 
18 VIANENSE 

J P Resultados 
Sandinenses • Sp. Braga ”B", 2-0 
Lourosa - Vizela, 1-2 

21 47 Lixa - Ermesinde, 0-2 
21 37 Infesta • Famalicâo, 2-0 
21 35 Vianense • F(j Porto “B", 1-1 
21 34 Joane - Vilanovense, 0-1 
21 33 Canelas • Caçadores Taipas, 0-1 
21 31 Trofense • Marco, 2-0 
21 31 Fate - Leixôes, 2-2 
21 29 
21 27 22* jornada 
21 27 Vizela 
21 27 Ermesinde 
21 27 Famalicâo 
21 25 FC Porto "B" 
21 25 Vilanovense 
21 21 Caçadores Taipas 
21 19 Marco 
21 19 Leixôes 
21 17 Fafe 

Sp. Braga "B" 
Lourosa 
Lixa 
Infesta 
Vianense 
Joane 
Canelas 
Trofense 
Sandinenses 

CI EQUIPA 

1 Qvarensa 

:;;3 Sanîoanertse : : 
tseu' '■ i::'-;: 

5 Feirense 
6 Vilâfranquensô 
7 Oliv. Bairro 

9 U.O^ Oüveire se 
lOtSIOCaldas 

S: 11 2âi;ïi Arrifanense i: 
12 Mannhense 

Agutas Camaratei- 
14 Lourfnhanense 

iST.S Penk^ëV"' 
16 Agueda 
17Torreense 

ilô BeneditéoM 
19 t9 0uard« 

25 
25 
25 
2^ 
26 
2D 
25 
25 
25 
2b 
26 
25 
25 
25 
25 
26 
26 
25 
25 
25 

53 
44 
43 
41 
40 
40 
40 
38 
37 
33 

":33'V 
33 
31 
30 
26 
27 
27 
26 
?3 
22 

Retuhadof 
Feirense ♦ Sanpanciisc 2-1 
Béfi^ttensô • Martnhôrtse, 3-0 
Agulas Camarate - Guârda, 4-1 
Vilafranquanse » Arnfanense, 5*2 : 

: Ae. Vtseu - Torreeose 1-0 
iourirthsi^se - Penlctie, 1-0 
Agueda * Torres Novas, 1 -0 

Pombâl * ü.D. Oiivetrense. 1-0 
;::;plly BairfO* Cakfes, 1-0 
25'jornada 

Martnh^se » 8an|oanen$e 
■V Gdàrda BeneeStonee ' 

; ■ Arrtfànense 
Torreense 

Penichd 
Toffôs Novas 

Cucufâes 
ÜO Oliveiiwise - Ovarense 

::.GaldàSx;*;i^;P^bal 
•. .■•Qfiv,. BaîffdiSÿÿjieirënse. •- 

Âguias Csmstfate. : 
Vaafranqwense 
Ac Visej 
iDufinharteF^ 

CL EQUIPA 

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

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
24 
25 
25 
25 
24 
25 
25 
25 

54 
50 
46 
45 
45 
44 
41 
37 
33 
33 
32 
31 
31 
31 
30 
27 
18 
18 
16 
15 

Resultados 
Portimonense • Amora. 5-0 
Estoril-Praia - Lusitânia, 3-0 
Barreirense - Atcochetense, 6-0 
Camacha • Ribeira Brava, 2-2 
Maritimo "B" - Uniâo da Madeira, 2-3 
Sesimbra - Oriental, 3-0 
Nacional da Madeira - C. de Lobos, 3-1 
Olhanense • Benfica "B", 3-1 
Machico • Operàrio Desportivo. 1-2 
Louletano • Juventude, 2-0 

26* jornada 

Lusitânia 
Alcochetense 
Ribeira Brava 

Uniâo da Madeira 
Oriental 

C. de Lobos 
Benfica "B" 

Op. Desportivo 
Juventude 
Louletano 

Amora 
Estoril-Praia 
Barreirense 
Camacha 
Mantimo "B" 
Sesimbra 
N. da Madeira 
Olhanense 
Machico 
Portimonense 

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

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

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

48 
45 
42 
39 
38 
35 
35 
33 
33 
32 
30 
29 
28 
27 
25 
24 
23 
23 

Séries 
CL EQUIPA 

1 GÛNDOMAR 
2 LOUSADA 
3 PAREDES 
4DBAGÔÊS SAN. 
5 PIAES 
6 PEDROUÇOS 
7 VILA REAL 
8 P RUBPAS 
9 UMEGO 
lOtMONCORVO 
11 ESMORtZ 
12 AMARANTE 
13RIOTINTO 
14AVINTES 
15RÉGUA 
16VALQNGUENSE 
17LOBAO 
18CASTMAIA 

24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 

■m 
24 
24 

■24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 

39 
38 
37 
35 
34 
32 
31 
29 
29 
26 
22 
21 

?)ï7-: 
16 

Sériée 
CL EQUIPA 

1 U. Coimbra 
2 S. Joâo Ver 
3 S. Roque 
4 Avança 
5 Estarreja 
6 Ollv. Hospital 
7 Sourense 
8 Cesarense 
9 Valecambrense 
10 Mirandense 
11 Mangualde 
12 F. Algodres 
13 Anaijia 
14 Ol. Frades 
15 Tourizense 
16 Mileu 
17 Mealhada 
18 Os Vouzelenses 

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

48 
45 
43 
42 
42 
38 
34 
33 
33 
31 
30 
28 
27 
26 
25 
24 
24 
18 

Série D 
CL EQUIPA 

1 FATIMA 
2 ALCAiNS 
3 PORTOMOSENSE 
4 BENFICA CR 
5 E PÜPTALEGRfc 
6 FAZENDENSE 
7 FERROVIÂRIOS 
8 ÜTOMAR 
9 U 8ANTARÉM 
10CORUCHÊNSE 
11 VÎT SERN ACHE 
12 CARANûUEJEIRA 
13 BlOOHiRENSE 
14 ALCANENENSE 
1$ IDANHENSE 
16 AVISËNSES 
17PÔNTERROL 
ISRiACHENSE 

24 
24 
24 ; 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 

55 
48 
4/ 
46 
43 
39 
36 
33 
32 
31 
29 
28 
2S 
25 

iq 
19 
17 

Série E 
CL EQUIPA 

1 CASA PIA 
2 ATLÉTICO 
3 FANHÔES 
4 OL.MOSCAVIDE 
5 SINTRENSE 
6 PORTOSANTENSE 
7 SAM.CORREIA 
8 CACÉM 
9 FUT.BENFICA 
10PÇNTASSOLENSE 
11 SAO VICENTE 
12 REAL 
13 1®MA10 
14MAFRA 
15 ELVAS 
16SACAVENENSE 
17 VIALONGA 
18LOURES 

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

60 
48 
39 
38 
37 
36 
36 
32 
31 
30 
30 
27 
27 
26 
26 
22 
21 
20 

SérieF 
CL EQUIPA 

1 SLIXAL 
2 tUS.ÉVORA 
3ESTRFIAVN 
4i)FSP8EJA 
S PES.CAPARICA 
8 PINHALNQVENSE 
7 VASCO GAMA 
8 QUARTEIRENSE 
9 PALMELENSE 
10OURIOUE 
11 ALMANSfLENSE 
12ALMAOA 
13 ESP LAGOS 
14 LüSfT.VRSA 
15UMONTEMOR 
16PORTEL 
17 LAGOA 
18ALJUSTREL. 

24 
24 
24 
?4 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 ; 
?4 
24 

52 
51 
50 
50 i 
50 
42 
37 
36 
33 
33 
30 
27 
25 
25 
22 
11 
11 

Merelinense - Monçâo. 0-3 
Sâo Martinho - Cabeceirense. 1-2 
Bragança - Amares, 2-0 
Serzedelo - Vieira, 6-0 
Juv. Ronfe - Pevidém. 1-1 
Maria da Fonte • M. Cavaleiros, 0-0 
Vilaverdense - Ribeirâo, 0-0 
Valenciano - Âguias Graça, 2-0 
Limianos - Montalegre, 1-1 

Ca^o da Mala * Vâa Real, 1*0 
O. Sandwenses • Sp. Lamego. 04) 

ITbrfB: de Mphcorvo - Lc^âo, .2f0:: : ï : ; 
Gondomar - Pedrouços, 1-2 : 

: Esmoftz • RioTinto, 1-0 
Lodsada • Paredes, 24) 

Avintes, 34) : 
Regua Pedras Rubras. 1-0 
f iâesi Amararïter 2-0: 

Estarreja • Mealhada, 2-0 
F. Algodres - Cesarense. 1-1 
Avança - Ol. Frades. 4-2 
Tourizense - Anadia, 3-3 
Mirandense • Oliv. Hospital, 0-0 
S. Roque - Valecambrense, 1-0 
Os Vouzelenses - U. Coimbra, 2-2 
Mangualde - Mileu. 1-2 
S. Joâo Ver - Sourense, 3-0 

Uhiâd de Santarém - AvisenseS; 2*2 ' ^ 
, Pofîomdsense - Carangü^ra, 3-2 

; Ateanenensfi - kJanherta^; 24) ;i ; v( 
■ Uniâdcte Tqmar * Ateairtéi 0-0 
Ferroviârlos - Ponterrolensev 0-0 • : 

; Bôof. Cast. Branço - E8îraiâ^:;24j;"::.' 
: Fàtima * Bidpeirense, j:-' 

: : Fazendense : * V4ôna Semache, 1^1 
: CofuchensôRiachense, 2-1 

1® Mato - Real, 1-0 
Olivais e Moscavide - Fut. Benfica. 4-1 
Samora Correia • Sacavenense, 3-3 
Pontassolense • Cacém, 2-1 
Sâo Vicente - Sintrense. 2-2 
Fanhôes - Vialonga, 2-1 
Loures • Portosantense, 0-0 
O Elvas - Mafra, 1-3 
Atlético • Casa Pia, 0-2 

: : Airnansllais©: Lusitaho de -Ëvorai: 2-0 : i ( 
U. de Montemor - Vasco da Gama, 1-1 

■vEspérança ■^ta'QOS-^OunquëijS-^tisïv'''' ■ 
Lagoa - Lusrtano VRSA, 1-3 
Aiiustrelense * Est. Vendas Novas, 0-1 
Pinhalnavense • Qgarteirense, 
Porte!-^Pescadores, 2-4^ 
Seixâl - Desp. Beja^ 2-0 
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O MILÉNIO 

"Ai, verdinho, meu verdinho, nâo hâ 
cor igual à tua", foi a cantiga mais 
vulgarizada na garganta dos 
"sportinguistas" espalhados por todo 
O mundo. Corn mil emoçôes. 

confusôes, ilusôes, trambulhôes, e 
cheiro de campeôes, Alvalade deu a 
maior receita de sempre, no ültimo 
Sporting-F.C.Porto, que os "leôes' 
ganharam por 2-0. Afinal o 

"verdinho" sulista também escorre 
bem pelas gargantas desafinadas e 
roucas... 
Agora, e pela primeira vez nesta la. 
Liga, O Sporting C.P. ultrapassa o F.C. 
do Porto, ficando à frente corn um (1) 
ponto de vantagem (58-57). Mais 
perto dos sens eternos parceiros do 
topo da tabela, o Benfica mantém o 
terceiro lugar, agora corn 54 pontos, a 
3 e 4 pontos de distância, 
respectivamente, dos sens rivais. 
O Guimarâes corn 46 pontos agarrou 
o 4o. lugar corn "unhas e dentes". 
Maritimo e Boavista, corn 39 pontos 
cada um, "jogam" domingo-a- 
domingo, a 5a. posiçâo. 
Gil Vicente, E. Amadora, Alverca, 
Belenenses, Farense, Uniâo de Leiria 
e Rio Ave, vivem das boas graças dos 
pontos recolhidos, enquanto que Rio 
Ave, Braga, Campomaiorense e 
Salgueiros fazem pela vida sem muita 
segurança, e Setùbal e Santa Clara, 
continuam corn esperanças de 

salvaçâo mas, sejamos francos, jâ corn 
muita dificuldade em sobreviver aos 
acontecimentos. 
A prôxima jornada vai définir mais as 
dificuldades de uns e as facilidades de 
outros. 

Na sexta-feira, dia 24, às 4pm, 
Campomaiorense - Sporting, com 
transmissào na SporTV. 
Sâbado, 25, Belenenses - V. 
Guimarâes, às 11:00 am; F.C.Porto - 
Maritimo às 13:00 horas, corn 
transmissào na SporTV; e, às 15:00 
horas, S. Braga - Benfica, corn 
transmissào na RTPi. 
No domingo, 26, E. Amadora - 
Farense às 10:00 am; às 11:00 am Rio 
Ave - Uniào de Leiria, Alverca - 
Salgueiros e Gil Vicente - V. Setübal. 
As 14:30, Boavista - Santa Clara, corn 
transmissào na SporTV. 
Mais um infernal fim-de-semana na 
la. Liga Profissional do Futebol 
Português. 

OFRCIALH^ER 

Eduardo Henriquet, AtUônio Pinto, Alberto Maravüha, Domingos 

Castro, Alfredo Bràs e Paulo Guerra, na eerimônia de entrega de 

medaUuu, depoit de terem conteguido a medalha de bronze por équipas, 

na prova de dütdncia Umga do Campeonato do Mundo de Costa Moto. 

nomeadamente pelos resultados conseguidos em 
Belfast'99, o facto de ser o pais anfitriâo da 28/a 
ediçâo aumentava a sua responsabilidade. A aposta 
no crosse curto feminino resultou da melhor forma 
e as mulheres portuguesas deram conta do recado, 
correndo bem tacticamente, fazendo jogo de 
équipa e nunca descolando das fortes africanas. 

Continua na pagina 24 

Fernanda Ribeiro, momentos apAs i 

eartade a meta dapm a t urla a Bpkcha^da 
0 do Kema, 

bia. diiiii ljuaztz, dt Marmrqts Margarrt 
ite Oser 'iiiniiii da aibidii a» pailin dippn 
rs do 29t Campeosmîo do Xfunéu dt ^ita- 

correu em Vitu 

AUMlSIIIO: üiMiiai crtsse 
Mullieres ptruwMsas "douradas 
iMmieiis iNMiaailts 

ortugal cumpriu os objectivos a que se 
propos no campeonato do mundo de 
corta- -mato, ao conquistar duas 
medalhas, ouro e bronze, numa estreia 
auspiciosa da selecçâo feminina no 
crosse curto. Se a selecçâo portuguesa 
tinha quase o dever de subir ao pôdio. 


