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Carlos César considéra 
que O executive socialista 
inverteu a anterior 
tendência da politica de 
pescas, tratado como 

sector "menor e abandonado à sorte", 
com um "investimento impar", 
contemplando a modernizaçâo da 

frota e as infraestruturas. O 
présidente do Governo, que falava na 
sessâo de abertura da XIX Semana 
das Pescas dos Açores, dedicou a sua 
intervençâo ao balanço de très anos e 
meio de mandate. Passou em revista 
todas as areas num discurso recheado 
de exemples e numéros, mas sem 

novidades. César começou por 
lembrar o crescimento de mais de 
trinta por cento na frota atuneira 
assim como de cinquenta por cento 
na frota polivalente cabinada, num 
investimento superior a dois milhôes 
de contes. Relativamente aos portos 
de pesca, o chefe do executive realçou 

a construçâo dos portos de Rabo de 
Peixe e Ribeira Quente e a conclusâo 
do porto da Praia da Vitoria. Por 
outre lado, aludiu à intervençâo em 
mais de metade dos portos de pesca 
das ilhas. 

Continua na pagina 4 

fMaio Belmontel 
25 anos de carreira 
no Canadà 

No Ambiance Hall decorreu no 
passade domingo a festa de 

apresentaçâo do CD "Mano a Mano" 
de Mano Belmonte e, 

simultâneamente, a comemoraçâo dos 
sens 25 anos de carreira no Canada, 

nos sens 35 anos de vida artistica. 
Em ambiente alegre e ritmado Mano 

Belmonte teve uma festa bonita e 
merècida. A começar pelo almoço, 

passando pelas variedades sem 
esquecer o carinho à volta do artista, 

tudo decorreu corn simplicidade, 
cor e harmonia. 

uma historia bem contada 
Mike Leandro e Steve 
Krickovic estâo de parabéns. 
Encheram a velha sala de 
cinema da Bloor na 
apresentaçâo da sua curta- 
metragem "And That's My Life 
Story", uma historia bem 
contada, corn bom ritmo de 
imagens e, sempre, corn "sabor" 
humoristico. Os jovens têm 
talento para a dificil profissâo 
que escolheram. Este filme, de 
apenas 17 minutos de duraçâo, 
é um magnifico bilhete de 
identidade para a jovem 
parceria. capâz dé ëscfëv 
o argumento, realizar e 
produzir a obra. 



2 CANADÂ 
Quinta-feira, 30 Março, 2000 

O MILÉNIO 

Coluna 
sem vertebras 
Onde jâ chegamos! 
Em todo O mundo professores e alunos sofrem 
"democraticamente" os sortilégios da 
democracia. Pegando em dados concretos 
recebidos de Portugal -do Ministério da 
Educaçào, no passado ano "em cada semana um 
(1) professor é agredido dentro das escolas 
pùblicas portuguesas por alunos ou pais". O 
Ministério da educaçào registou o ano passado 
55 casos dentro das escolas e 12 no exterior. 
E, muitas das agressôes nâo sâo registadas, 
parque "os professores vitimas da violência têm 
vergonha de revelar o incidente", explica 
Manuela Lourenço, dirigente do Sindicato dos 
Professores da Grande Lisboa. Segundo a 

descriçâo que tivemos oportunidade de 1er no 
Semanârio Expresso, hâ dezenas de processos 
em tribunal propostos por docentes contra pais - 
especialmente de miùdos que frequentam o 
bâsico!?- e alunos. 
Sâo habituais os casos de professores que vâo 
parar ao hospital depois de terem sido agredidos 
por alunos de 13, 14 e 15 anos que frequentam o 

lo. ciclo. Segundo Manuela Lourenço, a 
violência tem muito a ver com o facto das 
crianças e jovens passarem muito tempo sozinhos 
e crescerem sem conhecerem a palavra "Nâo". 
E é aqui que eu queria chegar porque tenho a 
mesma opiniâo de hâ muito a esta parte. Hâ 
muito que penso que o desamor existente entre 
muitos pais e crianças, o isolamento das mesmas, 
a falta de segurança que sentem na tenra idade e 
as facilidades que encontram pelos caminhos 
provocam nas suas mentes uma "animosidade 
desconhecida" que os tornam frios, conflituosos e 
violentos. Uma criança para sair do seu 
"ambiente selvagem" tem que ser humanizada 
através dos carinhos dos pais, a segurança dos 
seus braços, a ternura dos seus beijos, e o "nâo" 
quando necessârio para se aperceberem de que 
"algo" estâ errado... 
Desculpem qualquer coisinha... 

JMC 

Olà, companheiros de sempre! 
Entre frescuras e calores câ vamos "cantando e 
rindo" nesta Primavera tâo desejada, mas, por 
vezes, tâo esquiva. 
Entre "frescuras e calores" vâ preparando as férias... 

A "CASA DO ALENTEJO", em Toronto, realiza 
de novo a comemoraçâo do MES VERDE na sua 
sede-social. Sâbado, 1 de Abril, inicio das 
comemoraçôes às 19:30, corn jantar e variedades. 
Peça de Teatro Infantil corn as crianças da Casa do 
Alentejo; Cançôes pelas jovens Stephanie Costa e 
Stephanie Basantes, corn a colaboraçâo especial de 
Sarah Pacheco. Exposiçâo de desenhos sobre o 
MES VERDE pelos alunos das Escolas de 
Português da Comunidade. No domingo, dia 2 de 
Abril, concurso de JOGOS TRADICIONAIS. 
Info: (416) 537-7766. 

O Conselheiro Mario Silva e a Academia do 
Bacalhau convidam todos quantos apreciam a arte, 
a visitarem a Toronto City Hall Rotunda, na 
Câmara Municipal, para participarem na 
exposiçâo em honra dos artistas portugueses 
PAIVA DE CARVALHO, MIA AZEVEDO e 

HILDEBRANDO SILVA. A recepçâo terâ lugar, 
domingo, dia 2 de Abril, às 17:30 horas. Info: (416) 
392-7012. As nossas felicitaçôes aos artistas e aos 
organizadores. 

O Clube Académico de Viseu of Toronto realiza a 
PESTA DO RANCHO sâbado, dia 8 de Abril, na 
sua sede. Antecedendo a festa do Rancho e 
exibiçào de folclore, haverâ um jantar tradicional. 
Informaçôes: (416) 604-1125. As nossas felicitaçôes 
aos componentes e responsâveis do Rancho 
Folclorico do Clube Académico de Viseu, em 
Toronto. 

Enquanto pensa até onde irâ este fim de semana, 
ou no proximo, escute comodamente a 
programaçâo em lingua portuguesa do canal 2 da 
CIRV-fm, consigo 24 horas por dia. Para tal, 
adquira um simples receptor. 
Até para a semana. 

Neste "tu câ tu lâ" de hoje, começamos por chamar 
a atençâo dos nossos Leitores para duas mudanças 
em diferentes acontecimentos. 
Primeiro, lembrar a todos os MINHOTOS e seus 
amigos que o jantar de apoio ao jovem Luis 
Miranda, de Barcelos, marcado para sâbado, 1 de 
Abril, na sede do Arsenal do Minho, foi transferido 
para o Dundas Banquet Place, no mesmo dia e à 
mesma hora, devido aos muitos amigos que 
pretendem ajudar o pequeno Luis e, a sala do 
Arsenal, ser pequena. Info: (416) 537-3346. 

Por outro lado, os 
responsâveis da festa de 
homenagem a AMALIA, 
no First Portuguese 
C.C.Centre; < domingo, dia 
9 de Abril, por motivo de 
força maior de ûltima hora, 
forain obrigados a 
transferir a festa para 
sâbado, dia 22 de Abril, no 
qiesmo local. Para 
participât na festa estarâ 
Celeste Rodrigues, irmâ de 
AMÂLIA. Pclo incômodo, 
aceitem as desculpas dos 
responsâveis da homena- 
gem. 

Por falar em MES VERDE nâo podemos esquecer 
o 20o. Aniversârio do Sporting C. Português de 
Toronto -fundado em 4 de Abril de 1980- de 2 a 9 
de Abril, na sede-social corn um almoço de Gala no 
salâo de festas da Local 183, corn a presença das 
figuras gradas do Sporting C. P., Maria Isabel Trigo 
de Mira, Mârio Casquilho, Artur Agostinho, José 
Goulào e, o présidente "leonino", José Roquette. Sô 
falta mesmo a vitôria na la. Liga do futebol 
português para que o ano 2000 seja comemorado 
de forma impar e de modo inesquecivel. Era uma 
prenda gira, nâo era? Parabéns! 

Dia 15 de Abril, sâbado, os 
BOMBARRALENSES realizam no 
Dundas Banquet Place um 
jantar/convivio para angariaçâo de 
fundos a favor do Novo Quartel dos 
Bombeiros Voluntârios do 
Bombarral. O jantar terâ inicio às 
19:00 horas. Para informaçôes, 
contactem o GRUPO DOS 
AMIGOS DA REGIÀO DO 
BOMBARRAL, Antonio Dionisio, 
José Calquinhas, José Nascimento, 
Alexandre Castro, Joâo Cardoso, 
José F. Monteiro, Emilio Costa e 
Antonio Marques, pelos telefones: 
(416) 658-8327, ou 239-3773. 
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manuel da Silva, 

cortando a Bolo 

comemorativo do 

D§a 40^JEmigrante, 
no Médira Park. 

No Sitio da Serra D'Âgua, Machico, 
Ilha da Madeira, nasceu o Manuel da 
Silva, em 19 de Junho de 1920. 
Por volta dos 5 anos de idade saiu da 
Serra D'Âgua para o Funchal. Emigrar, 
foi desde tenra idade, seu destino. 
No Funchal, no Til, viveu em casa de 
seu tio, irmào de sua mâe. Na Escola, 
estudou corn o Padre Laureano, no 
Socorro. Rezava mais do que estudava... 
Aos 17 anos, foi para o Porto do 
Funchal, trabalhar como ajudante de 
Arrais, tirando mais tarde a carta de 
Arrais. Em 1941, assentou praça em 
Mafra, nos arredores de Lisboa. Ao 
regressar à Madeira, entrou no 4o. 

saber tirar leite às vacas! Depois de 
vaguear entre Montreal e Quebec, de 
quinta-em-quinta de végétais e frutas, 
dirigiu-se ao Consulado de Portugal e 
pediu para vir para Toronto. Chegou a 
Toronto no dia 5 de Julho de 1953 e, de 
seguida, foi para Niagara-on-the-Lake 
onde se encontravam Alvaro Ferreira e 
o Juvenal de Freitas... 
Voltou a Toronto e trabalhou alguns 
meses como Base-boy no El Mocambo. 
Arranjou trabalho na fâbrica de 
produtos alimenticios para animais, a 
Dr. Ballard, onde se manteve durante 
32 anos, tendo saido quando se 
reformou em 1985. Foi o português que 

se distrairem e matar 
saudades. Começaram 
corn o Portuguese 
United (tudo começou 
no YMCA, corn o 
prôprio Silva, o Sidônio 
electricista, o Carlos da 
Atouguia...), hoje First 
Portuguese, que andou 
em bolandas nesses 
tempos porque, cada 
um puxava a brasa à 
sua ...regiâo! 
Os madeirenses, em 
maioria na altura, na 
quinta do Carlos da 
Àtouguia, e depois de uma conversa 
entre o Mestre Luis e o Antonio Placido 
electricista, numa festa de casamento, 
realizaram uma festa pic-nic que rendeu 
450 dôlares. Como era pouco, eles, o 
Silva, Juvenal de Freitas, o Camarate, o 
Jùlio Pinto, o Joâo Tiago, e outros, 
resolveram andar de porta-em-porta a 
pedir dinheiro. Conseguiram 4.500 

Manuel da Silva, corn a farda 

da Alfândega do Funchal. 
Club. Houve uma ajuda 
importante do Padre 
Cunha que alugou as 

instalaçôes para a sede, em frente da 
Igreja de Santa Maria. 
Manuel da Silva é o ünico sôcio- 
fundador do Canadian Madeira Club 
que passou por todas as Direcçôes e 
mantém-se. Na segunda Direcçâo, 
presidida por Ângelo Bacalhau, 
Manuel da Silva foi vice-presidente e, a 
partir de 1966, foi apontado como 

Primeiro grupo de portugueses chegado a Toronto (todos madeirenses), na Capela Monte 

Carmelo. De pé, da esquerda para a direita. Manuel da Silva, Aleixo Jardim, Joâo 

Camarata, José Sabino (poltcia). Manuel Camacho, José Camacho, Luis Moura, Manuel 

Firmino Gouveia, Manuel Gomes, Eduardo Mendonça, Antonio Nunes, Manuel Frias 

(falecido), Fernando Belo, Elias Gonçalves, Mario Nôbrega, Antonio Nunes (falecido), 

Juvenal de Freitas, Antonio Placido, Silvino Vieira, Juvenal Gomes, José de Freitas, José 

Patricio, Ôscar Perdra, José Quintal, Ângelo Bacalhau, um canadiano instrutor de pilotas e, 

ainda, Santa Clara Gomes, que visitou Toronto naquela altura. 

Batalhâo de Infantaria da Ponte Nova. 
Em 1944, apôs terminar o serviço 
militar. Manuel da Silva aprendeu corn 
o Chefe do Hotel Bela Vista, um 
italiano, jardinagem e cuidados a ter 
corn plantas e ârvores. Ainda antes de 
trabalhar na Alfândega do Funchal, 
Manuel da Silva trabalhou na Estaçâo 
Agrâria e Tratamento de Arvores e 
Enxertias entre 1945 e 48. Em 1953, 
ainda a trabalhar na Alfândega, o seu 
amigo Juvenal de Freitas falou-lhe da 
hipôtese de trabalhar no Canada. Da 
noticia à partida foi um pequeno salto. 
102 madeirenses e 1 continental 
embarcaram no Funchal em 26 de 
Maio de 1953, no navio Nea Healls, e 
chegaram ao Pier 21 do Porto de 
Halifax, Canada, no dia 1 de Junho de 
1953. De Halifax partiram para 
Montreal. Como o Manuel da Silva 
falava um pouco de inglês passou a 
intérprete dos companheiros junto dos 
oficiais da Imigraçâo Canadiana. 
Recorda que o seu grupo, talvez uns 30, 
foram escolhidos na propria estaçâo de 
comboios pelos "farmars" que 
precisavam de trabalhadores... 
Manuel da Silva, que apanhou o 
"farmeiro" mais alto, 7 pés pelo menos, 
foi despedido ao segundo dia, por nâo 

mais anos esteve naquela fâbrica, hoje, 
pertença da Nabisco/Standard Brand. 
Manuel da Silva casou na 
Madeira com Maria 
Manuela da Silva, em 
1946. Divorciaram-se, em 
Toronto, em 1980. O casai 
teve 8 filhos: 
No Funchal nasceram 
Maria Manuela da Silva, 
Emanuel Humberto da 
Silva, Rita Maria da Silva, 
Fâtima Maria da Silva que, 
nasceu em 1948 e faleceu 
em 49 e, José Adriano da 
Silva, que chegou ao 
Canada corn 19 meses de 
idade. Em Toronto, viram 
a luz do dia, Margarida da 
Silva, John da Silva e Ana 
Maria da Silva. Manuel da 
Silva é avô de 7 netos e 2 
bisnetos! 
A vida social de Manuel 
da Silva foi sempre 
intensa. Sofredores em 
vârios sentidos, os poucos 
madeirenses, açorianos e 
continentais desses velhos 
tempos, preocuparam-se 
em formar um clube para 

ADORA 

FESTA 

PORTUGÜESA 

dôlares, corn os quais 
adquiriram o terreno 
onde fundaram (o José de 
Freitas, começou por 
gostar do terreno 
Ponderosa) o Madeira 
Park e, ao mesmo tempo, 
o Canadian Madeira 

director responsâvel do Madeira Park, 
devido aos sens conhecimentos de 
plantas, arvores e nascentes. A idade 
nâo perdoa, por isso, esta a pensar 
"reformar-se" do parque aos 80 anos... 
Manuel da Silva, um amante da 
natureza. Nem os 80 anos o vai tirar do 
Madeira park! 

JMC 
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portos de pesca das ilhas. 
No total, um investimento superior a seis milhôes de contos. Garantindo que 
no centro de todos esses investimentos o executivo "colocou o homem do 
mar", César atribuiu grande significado à politica de formaçào profissional. 
"Basta verificarmos que entre 1997 e este ano realizamos mais de noventa 
cursos de formaçào, num aumento de cerca de duzentos e cinquenta por 

cento do nùmero de 
formandos face ao 
periodo de 1993 a 1996. 
Garantimos, assim, que 
até ao final de 2000 
cerca de mil e oitocentos 
profissionais de pesca, 
representando quarenta 
por cento dos maritimos, 
terâo passado pela escola 
de formaçào", afirmou. 
Mas, segundo o lider do 
Governo, o "volume nâo 
é tudo pois também se 
apostou na qualidade e 
diversificaçâo das 
acçôes". 

"And Tbars Ny Life »ory” 
uma histôria bem cantada 

Continuaçào da 1“pagina 

O jovem luso-canadiano Mike Leandro, seguro e 
brilhante na narraçâo -o tempo de imagens tem a 
maxima importância quando se conta uma histôria,- 
soube induzir o püblico para um caminho 
totalmente diferente da realidade final. Foram 
aplaudidos de pé apôs a apresentaçâo do filme, corn 
todo o merecimento. Os actores profissionais e, os 
amadores (familia e amigos), deram um realismo 
prôprio às "peles que vestiram"... Na altura em que 
se passa o diâlogo de inglês para português, o filme 
nâo perde equilibrio, o que demonstra um tacto 
especial para lidar corn as palavras, a imagem e as 
situaçôes. De destacar também a linguagem do 
filme, actualizada, sem exageros, sem ofender. 
Houve lâgrimas por altura do "Wine and Cheese", 
particularmente no abraço da màe Leandro ao filho 
Mike. Foram os parabéns mudos de quem sente 
orgulho pelo trabalho do filho. Bonito! Tem motivos 
para isso. 
Desejamos sinceramente que a familia e os amigos, 
tal como até aqui, continuem a dar apoio, a 
acreditar no Mike e no Steve, porque estamos 
perante dois jovens que sabem da arte que 

escolheram. "And That's My Life Story", é a histôria 
de um "nice guy", numa "nice story", num "nice 
film"... 
Divulgar, repetir, sonhar sempre e fazer mais, sâo 
caminhos a seguir. 
Pela nossa parte, dentro das modestas 
possibilidades, ficamos ao dispôr. 

JMC 

Steve Krickovic, Mike Leandro e Mario Silva 

RTF: privatizar 
canal 1 séria 
"désastre para e 
sector", diz Arons 
de Carvalho 
Um "desastre para o sector" televisivo foi 
como o secretârio de Estado da 
Comunicaçâo Social classificou a proposta 
do PSD de "privatizaçâo total" do canal 1 da 
RTP. Em declaraçôes à Agência Lusa, Arons 
de Carvalho considerou que tal proposta 
"nâo bénéficia a situaçâo financeira da RTP e 
introduz perturbaçâo no mercado televisivo 
corn consequências nos privados". O 
deputado do PSD Carlos Encarnaçâo revelou 
à Lusa que o partido pretende entregar no 
Parlamento um projecto de lei visando 
privatizar a RTP 1, mantendo o canal 2 sem 
receitas de publicidade e corn obrigaçôes de 
serviço püblico de televisâo. Para o secretârio 
de Estado, o projecto parece "feito por quem 
nâo pensou mais de uma hora na questâo". 
Ou seja, "nâo sô retiraria à RTP a ûnica 
receita que ela tem hoje (a publicidade do 
canal 1), como tornaria mais caros os canais 
internacionais, que passariam a ter de 
comprar programas". Isto, além da 
"perturbaçâo" que provocaria no mercado 
televisivo, adiantou, salientando nâo haver 
em Portugal "mercado para très canais em 
concorrência aberta". 
No entanto, Arons de Carvalho pensa que 
nâo haverâ risco de tal situaçâo ocorrer, 
tendo manifestado a convicçâo de que 
"nenhum partido apoiarâ a proposta (dos 
sociais-democratas)". 
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proprietaries da Editera 
Venus Creations, ofere- 
ceu uma bonita taça corn 
O simbolo da éditera - 
uma âguia de cristal- ao 
Mano Belmonte. 
Memento emotive, 
porque MANO 
BELMONTE pediu aos 
irmâos Furtado que lhe 
permitissem a entrga 
daquele troféu a sua mâe 

que, dentro de semanas, compléta 80 
anos de idade! Geste bonite que calou 
bem fundo nos coraçôes de quem o 
escutava. 
Um fecho maravilhoso para um 
espectâculo digne, no som, nas 
variedades, na homenagem e no calor 
humane. 
Parabéns, Mano Belmonte. Até daqui 
a 25 anos. 

JMC 

no Canada As variedades começaram 
da melhor maneira corn 
O ritmo e a cor do 
Brazilian Native Show, 
seguindo-se as jovens e 

bohitas Soraia Mejdoubi e Tanya 
Florência que, corn as suas presenças 
e cançôes, deram um ar mais fresco 
à festa. O corpo de dança Brazilian 
Native Show voltou à sala para uma 
magnifica demonstraçâo de samba, o 
que empolgou o publico présente, 
que "saltou" para a pista, dançando 
também... 

voz, corn as suas cançôes, novas 
cançôes, umas vezes a solo, outras 
corn a companhia colorida de duas 
esculturais bailarinas do Brazilian 
Show. Sem darmos por isso o 
espectâculo chegou ao fim, altura em 
que varies amigos, chamades pela 

Actuou ainda uma bailarina 
argentina, a Margot, que fez uma bêla 
demonstraçâo de flamenco. 
Depois, surgiu Rebecca, uma africana 
cheia de electrificantes movimentos 
corporals e voz segura. Um show- 
apiritivo de real categoria para abrir 
"as portas" ao festejado da noite, 
Mano Belmonte. 
MANO BELMONTE nâo se fez 
rogado. Saltou para o palco, 
exorbitante, feliz, e corn a garra 
conhecida, encheu a sala corn a sua 

consagrada e simpâtica 
apresentadora Isabel Ricardo, foram 
ao palco dar "aquele abraço" a Mano 
Belmonte e apresentar-lhe prendas. 

Manuel Gonçalves, José 
Pereira, Clara Abreu e Nellie 
Pedro (espero nâo ter 
esquecido alguém) fizeram a 
entrega de plaças de 
agradecimento aos artistas 
présentes, incluindo os 
prôprios Valdemar Mejdoubi 
(produtor da gravaçâo) e Isabel 
Ricardo. A CIRV-fm ofereceu 
uma plaça comemorativa dos 
25 anos de carreira a Mano 
Belmonte e. Liberal do Couto, 
director artistico da Venus 
Creations, acompanhado dos 
irmâos Furtado, os 

Ponte Vasco da Ganta 
nâo resolve travessia do Tejo 

A Ponte Vasco da Gama, dois anos apôs a sua 
inauguraçâo, sô é atravessada por um em cada cinco 
veiculos que atravessam as duas margens do Tejo, 
segundo dados oficiais. Uma das principals das "meninas 
dos olhos" governamentais, esta estrutura de ligaçâo 
entre as duas margens do Tejo, em Lisboa, apesar de até 
agora ter sido utilizada por 30 milhôes de veiculos e de 
ter um fluxo de trâfego 30 por cento acima das previsôes, 
nâo conseguiu aliviar o trânsito na Ponte 25 de Abril. Foi 
Ferreira do Amaral, na altura ministro das Obras 
Pùblicas, apoiado por Cavaco Silva quem decidiu a 
localizaçâo da segunda travessia do Tejo em Sacavém- 
Montijo. De fora ficou a opçâo mais realista para o 
problema da ligaçâo entre as duas margens: a ligaçâo 

Chelas-Barreiro, defendida pela oposiçâo na época e 
pelos membres do Governo de Cavaco Silva Valente 
Oliveira (Planeamento) e Carlos Borrego (Ambiente). 
Mas, na inauguraçâo. Antonio Guterres, jâ primeiro- 
ministro, nâo deixou de elogiar a nova infra-estrutura e 
considerou-a uma ligaçâo entre o Notte e o Sul. A opçâo 
tomada pelo Executive do PSD e executada pelo 
Governo do PS veio ainda inviabilizar o Piano de 
Ordenamento do Territôrio da Area Metropolitana de 
Lisboa (PROTAML), em fase de conclusâo, o que 
permitiu o aumento do desordenamento na regiâo. O 
novo PROTAML, em fase de apreciaçâo final prevê a 
construçâo prioritâria da terceira ligaçâo, Chelas- 
Barreiro, no modo rodo-ferroviârio. 
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Papa pôs no Muro das Lamentaçôes um documento em que reconhece 
o sofrimento provocado aos judeus pelos cristâos 

"E tudo esta consumado." Foi no local 
onde, segundo a tradiçào, Cristo 
proferiu estas palavras que o Papa 
encerrou a sua peregrinaçâo. Fê-lo 
sozinho, momentos depois de, 
também a sôs, ter pedido perdâo pelo 
sofrimento provocado aos judeus 
pelos cristâos. E partiu para Roma. 
No ar soavam ainda as palavras-chave 
da sua passagem pela Terra Santa; 
paz, perdâo e unidade. Joâo Paulo II 
terminou a sua peregrinaçâo pela 
Terra Santa pedindo perdâo junto ao 
Muro das Lamentaçôes. Neste lugar, 
o mais sagrado para o povo judeu, 
situado na Cidade Velha de 
Jerusalém, o Papa rezou e, sozinho, 
numa fissura entre as pedras do 
Muro, colocou uma folha de papel 
corn o peso da histôria de dois mil 
anos. "Deus dos nossos pais, 
escolheste Abraâo e toda a sua 
descendência para revelar o Teu 
nome âs naçôes: estamos 
profundamentamente entristecidos 
pelos comportamentos que ao longo 
da histôria causaram sofrimentos aos 
vossos filhos, e vos pedimos perdâo, 
querendo-nos comprometer a uma 
fraternidade autêntica corn o povo da 
Aliança", afirma o texto assinado pelo 
prôprio Papa. Estas eram as palavras 
mais esperadas durante esta 
peregrinaçâo. Os judeus queriam 
ouvi-ias directamente de Joâo Paulo 

II, enquanto présente na Terra 
Prometida. Esperaram que fossem 
proferidas durante a visita ao 
memorial do Holocausto, o Yad 
Vashem. Mas, ali, o Papa apenas 
reconheceu a culpa de toda a 
humanidade, motivada por uma 
ideologia impia. As expectativas, 
neste sentido, começaram a 
apresentar-se frustradas. Na segunda- 
feira, contrariando todas as previsôes, 
o Papa realizou um dos gestos mais 
profundamente simbôlicos desta 
peregrinaçâo. Nâo tanto pelas 
palavras em si, porque estas, na 
realidade, jâ haviam sido proferidas 
na missa do perdâo celebrada no 
Vaticano, no passado dia 12. O mais 
surpreendente foi, sem düvida, o 
facto de ter escolhido o Muro das 
Lamentaçôes para realizar este seu 
desejo historien. E fê-lo evocando a 
figura de Abraâo, referêneia comum 
para cristâos, judeus e muçulmanos. 
Este pedido de perdâo transformou- 
se, assim, no mais universal desejo de 
transformaçâo, congregando todos os 
que acreditam e adoram um sô Deus, 
os descendentes do pai da fé; Abraâo. 
A cerimônia no Muro foi 
extremamente emocionante. O Papa 
quis aproximar-se sozinho, orar por 
uns momentos e colocar num dos 
orificios a oraçâo escrita. A sua mâo 
trémula ficou ali encostada durante 

breves momentos. Atrâs de si, a 
enorme esplanada - onde 
praticamente sô se encontravam 
policias fortemente armados e os 
convidados especiais - estava 
mergulhada no silêneio. O ministro 
para a Diaspora, Michael Melchior, 
seguiu atentamente o gesto de Joâo 
Paulo II e considerou-o - em 
declaraçôes feitas aos jornalistas - um 
verdadeiro pedido de perdâo aos 
judeus, estando, por isso, muito 
satisfeito. Como lhe coube receber o 
Papa, pronunciou também um 
discurso junto ao Muro, referindo 
que, graças à presença de Deus 
naquele local, foi possivel ao povo 
judeu regressar à sua eterna terra e 
capital. E anunciou que vai proper a 
criaçâo de um forum inter-religioso 
em Jerusalém, corn o objective de 
promover a paz na Terra Santa, No 
entante, nâo sera fâcil ao ministro 
promover essa paz se continuar a 
referir-se a Jerusalém como a capital 
da comunidade judaica. É que, antes 
ainda de ir ao Muro, o Papa passou 
pela Mesquita de Omar, onde saudou 
o xeque Ekrima Sabri, présidente do 
Supremo Comité Islâmico, que lhe 
pediu para que transmitisse aos 
governantes israelitas que Jerusalém 
é a capital da Palestina. Os judeus 
ficaram indignados. A reaeçâo veio 
através do ministro da Presidência, 

Haim Ramon, afirmando que Ekrima 
nâo é um homem de paz, e sublinhou 
que qualquer apoio a esta posiçâo é 
ilegal, venha ele dos palestinianos ou 
do Vaticano. O momento 
reconciliador de Joâo Paulo II junto 
ao Muro ficou assim ensombrado 
pela eterna questâo; uma mesma 
terra, Jerusalém, é reivindicada por 
dois povos como capital espiritual. 
Um gesto efectivamente ensombrado, 
mas muito apreciado pela 
comunidade judaica, ao ponto de ter 
sido anunciado que a folha de papel 
branca colocada no Muro por Joâo 
Paulo II vai passar a estar exposta no 
memorial ao Holocausto, o Yad 
Vashem. Ficarâ como recordaçâo de 
um pedido de perdâo que significou 
um fraterno abraço entre judeus e 
cristâos. Escreveu-se em Jerusalém 
mais um capitulo da histôria da 
humanidade. 

Preço da gasolina sobe 12$00 
Gk>verno anuncia subidas esta semana e justifica coin alta internacional. 

Gasôleo encarece, pelo menos, em 5$00 por litro 
Os preços dos combustiveis aumentam hoje, dia 
30, em Portugal: 12$00 na gasolina sem chumbo 
95, passando cada litro a custar 173$00, e o 
gasôleo fica 7$00 mais caro, para 117$00. Um 
outro quadro esta em cima da mesa e poderâ ser 
accionado, ao avaliarem-se os efeitos politico- 
sociais: agrava mais na gasolina para defender o 
gasôleo, corn aumentos respectivamente de 
15$00 e 5$00. O ministro Pina Moura tem-se 

, escudado na reuniâo da OPEP, para nâo 
anunciar a subida dos preços. E sô meia desculpa. 
Seja quais forem, os resultados sô servem para as 
ultimas afinaçôes e nem alterarâo muito os 
cenârios. Nem poderia esperar mais. Do dossier 
que entrega ao chefe de Governo para decidir 
consta o estrangulamento causado pela "politica 
de estabilidade" nos preços dos combustiveis e as 
soluçôes alternativas. A raiz do problema é a 
politica de Guterres no gasôleo. Pelo que os 
cenârios de decisâo seriam; estancar a 
"hemorragia" implica aumentar o preço do 
gasôleo em 2l$0ü, a vaîores da tabela de preços 
em vigor; se quiser sacrificar sô a gasolina, teria 
desaumentar 20$§0 em cada litro da verde de 95 

octanas, passando-a a 181$00. Mas esta ultima 
séria socialmente injusta, pois seriam os 
portugueses a pagar os compromissos politicos 
assumidos no gasôleo. O primeiro-ministro ira, 
assim, diluir a subida de preços pelos dois 
produtos. A culpa é da politica de estabilidade e 

da alta internacional dos preços. Ao manter 
"congelado" o gasoleo nos 110$00, o Executivo 
deiTOu agravar a distância face ao preço real - 
résultante da formula - e que nesta quinzena é jâ 
de 13F$P(). Para pagar a diferença, optou por 

"corroer" o imposto sobre os produtos petroliferos 
(ISP), e fez Q Tïtésmo na gasolina para compensar 
no gasôleo, 'Uma perda a toda a linha, corn os 
cofres do Estado a sofrer. Por razôes politicas 
(designâdamente, promessas aos 
trausportadores) e conjunturais, o preço do 
gasôleo desceu sucessivamente, sem olhar â 
înflaçâo. Baixou dos 115$00 em Agosto de 1997 
até em 4 de Março de 1999 estabilizar nos 
110$00. Compare-se: o preço do barril era em 
Março de 99 de dez dôlares, no final da semana 
passada cotava-se a 24 dôlares, depois dos 32 
dôlares no inicio do mês (brent europeu). A 
margem de manobra fiscal chegou ao fim. Os 
limites do ISP estâo jâ nos minimos do 
Orçamento de Estado de 2000: 58$00 na gasolina 
e 49$30 no gasôleo. Nem por isso se sanou o 
problema. A divida do Estado às petroliferas 
aumenta 1,5 milhôes de contos ao mês. No final 
deste mês, quando terminar o acordo assinado 
em Outubro corn a Apetro, a divida atingirâ 14,5 
milhôes. Admita-se, a conjuntura tem sido 
particularmente adversa a Pina Moura em 
matéria de preços de combustiveis. 
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Cursos de Verâo 
nos Açores 

A Universidade dos Açores realiza este ano, de 
26 de Junho a 28 de Julho, mais um Curso de 
Verâo corn o objectivo de proporcionar aos 
luso-descendentes de todo o mundo, e do 
publico em gérai, um conhecimento directo da 
realidade das Ilhas dos Açores. O referido 
curso permite um contacto corn a riqueza da 
Lingua Portuguesa e corn a diversidade da 
Cultura Portuguesa. Os conteùdos 
programâticos estâo divididos por duas 
grandes areas; Lingua portuguesa, aos niveis 
bâsico, intermédio e avançado, e Temâticas 
açorianas, com nûcleos variados relacionados 
com os Açores. No acto da inscriçâo o 
candidate deve designar as areas em que 
pretende participar, podendo escolher sô 
lingua (duas semanas), sô temâticas (quatre 
semanas) ou o programa total de Lingua e 
temâticas durante cinco semanas. 

CIDADANIA 
um ixito em marcha 
A Casa do Alentejo, em Toronto, foi pequena para 
tantes portugueses que querem a CIDADANIA 
CANADIANA sem perder a sua condiçào de 
portugueses. 
A iniciativa "Citizenship 2000", liderada por um 
grupo de voluntârios luso-canadianos, tem 
constituido um êxito fabuloso na comunidade 
portuguesa, pois muitos dos nossos conterrâneos 
sentem essa necessidade, particularmente, depois 
de tantas noticias de repatriamento de jovens 
portugueses corn cases criminais. E melhor 
prévenir do que remediar... 
A prôxima sessâo de preenchimento dos 
formulârios para Cidadania Canadiana terâ lugar 
na Casa da Madeira Community Centre no 

domingo, 30 de Abril, o mesmo acontecendo na 
Igreja de Nossa Senhora do Rosârio de Fâtima, em 
Scarborouhg. No dia 7 de Maio, serâ no Clube 
Português de Mississauga. 
Nümeros + Uniâo + Votos = PODER! 
Mais informaçôes: Mârio Silva (416) 392-7012; 
Cristina Marques (905) 264-8636; Nellie Pedro (416) 
516-4674 e, Armindo Silva ou Luis Arruda (416) 
531-4674. 

DOMIXGOS MEAT PACKERS ETD 

kcAUmt M cofum de 
aild quaiidade de 

VfmUtgoe Meat Poefem 
Horâcio Domingos 

unico ma 0UT>0 

ma 
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Primavera no 
Madeira Club 

O Canadian Madeira Club-Madeira House Community Centre comemorou a 
Primavera da melhor maneira. Com um belo jantar de convivio e uma 
exibiçâo de folclore pelos mais jovens do Rancho. 
Eles, os jovens, é que foram as autênticas primaveras da festa, dançando e 
cantando com a força e a vivacidade que os seus tenros anos Ihes dao. 
Beleza e juventude, a verdadeira Primavera, na vida de tantos invernos. 
Quando os jovens se envolveram com os adultos présentes na sala de festas, 
todos se sentiram mais novos e felizes. Viva a juventude! 

tuiQJiii OGrupo de Biologia da Universidade da Madeira, composto por 14 
elementos, incluindo um professor, visita Toronto de 14 a 18 de 
Abril. 

No sabado, dia 15 de Abril, o grupo visita a cidade e visitara a sede-social 
do Canadian Madeira Club-Madeira House Commuinity Centre. 
No domingo, 16, se o tempo o permitir, farao uma visita ao Madeira park. 
Dia 17 de Abril, às 14:00 horas, visita ao Departamento de Biologia da 
Universidade de Toronto. 
No dia 18, visita à Adega "2 Amigos" e a Niagara Falls. 
Dia 19, quarta-feira, partida para Montreal. 
As nossas boas vindas e o desejo de boa estadia entre nos. 

PORK FRIED RICi 
BEEF & BROCCOi 

CANTONESE CHOW MEll 
& SOUR CHICKEN BALLS I WE SPEAK PORTUGUESEM 

 ASK FOR FATIMA j 

FAST HOT DELIVERY 

(416)366-6633 

MEl EASTMAN 
entre os portugueses 
O Présidente da Camara Municipal de Toronto MEL EASTMAN 
visitou a comunidade portuguesa quarta-feira, a convite da DOMA - 
Dundas Ossington Merchants Association. 
Houve como que um ambiente festivo pois, Mel Eastman, é um homem 
extremamente conhecido e popular -mesmo entre quern possa nao 
nutrir simpatia por ele-, por isso muito püblico procurou encontrar-se 
com ele e cumprimenta-lo. 
Na CIRV-fm, Mel Eastman teve um dialogo intéressante com Frank 
Alvarez e Armindo Silva, assim como com o püblico ouvinte que entrou 
em contacto pela linha aberta do estüdio. 
Devido a estarmos jâ no fecho desta ediçâo, no proximo O Mllénio 
relataremos mais em pormenor a visita de Mel Eastman à comunidade 
portuguesa, visita que constituiu um grande êxito. 
A DOMA e a comunidade estâo de parabéns. 

A Deputada Manuela 
Aguiar em Toronto 

A Deputada da Emigraçâo, do PSD, pelo Circulo Fora da Europa, Dra. 
Manuela Aguiar desloca-se a Toronto de 7 a 9 de Abril. 
No dia 7 de Abril, a Dra. Manuela Aguiar apresentara cumprimentos ao 
Cônsul-Geral de Portugal, Dr. Joâo Perestrello, às 10am. As Ham, terâ uma 
Conferência de Imprensa, seguindo-se um almoço com empresarios. Com os 
empresarios, Manuela Aguiar abordara temas como beneficios da adesao de 
Portugal à Uniâo Europeia, o Euro e a forma como esta a ser implementado e 
a "mecânica" da Uniâo Europeia. As 3pm, Manuela Aguiar avistar-se-a com os 
conselheiros da Comunidade Portuguesa e, depois, uma entrevista na CIRV- 
fm. Estara também no programa "Gente da Nossa-TV" e na sede da secçâo do 
PSD local. 
No sabado de manhâ Manuela Aguiar visitara a zona portuguesa para inteirar- 
se do dia-a-dia da comunidade e, à tarde, almoçarâ com elementos da 
Comissao Politica da secçâo de Toronto do PSD. A tarde, depois de uma 
entrevista na CFMT-TV, Manuela Aguiar estara presente num jantar de 
convivio e esclarecimento, para militantes e simpatizantes do PSD. 
As nossas boas vindas à Deputada Dra. Manuel Aguiar. 

SenhoraZENH 
U uu ruTUEO nil ci»Tm. tin FOI 

{KOUHD8 PRBA fiSMine PtSSOi» COH PBOHtnilS C KH 

SJUDQPO nuTB anrc PF TODRS RI CRTECOSII» FOURIS. con 

os^s PR9tL(nRs PC llnop. (RSRncnTo. llECô<|Oiti||»PE. 

ICRRVn PK»LttlR QUtP ClC SCJfl ttflUPC OB PCGHftltO; n(R ' 

POI icsotnp. 
Tel: (416) 603-2636 

(at Bellwoods) 
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Festival Português - Canal 2 

Lasonic CDP-760 
Portable Stereo 
CD, Radio, 
Cassette 
Recorder 

$135.00 

Panasonic RX-FS430 
Stereo Radio I 
Cassette Recorder! 

$125.00 

lasonic IPC.91 
Portable Stereo 

Double Cassette 
Component System 

$120.00 

lasonic 
TRC-395 

AM/FM 
Stereo 
Cassette 
Recorder $00.00 

MetroSonix 
MS 222 

AM/FM/SCA 
Stereo Cassette 
Recorder 

$0000* 

MetroSonix 
MS-922 
FM/SCA 
Receiver 

Panasonic RQ-V75 
Stereo 
Radio 
Cassette 
Player 

MetroSonix 
MS-203 
SCA/FM 
Radio Receiver 

$52.00 

$37.50 

A venda neste estabelecimento $100.00 

Informaçôes pelo tel: (416) 537-1088 
*PlusGST&PST D ^ ^ ^ 
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O présidente do Conselho de 
Administraçâo do Grupo SATA, 
Manuel Antonio Cansado, disse 
que nâo entende os motivos que 
levaram o Sindicato 
dos Pilotos da Aviaçào 
Civil a marcar uma 
greve, entre as zéro 
horas de sexta-feira, 
24 de Março, e as 
23h59 de sâbado, nas 
ligaçôes asseguradas 
pela SATA-Air 
Açores. Manuel 
Cansado referiu que o 
argumento utilizado 
pelo Sindicato dos 
Pilotos da Aviaçào 
Civil para convocar a 
greve "tem por base um cenârio 
que nâo esta dentro dos pianos do 
Grupo SATA. Nâo vejo como é 
possivel voar corn os aviôes da 
SATA-Internacional para 
aeroportos como a Graciosa, Pico, 
Sâo Jorge ou Corvo". De acordo 
corn o présidente do Grupo 
SATA, foram jâ dadas garantias 
por escrito ao Sindicato dos 
Pilotos da Aviaçào Civil, de que a 
SATA-Internacional nâo vai 
concorrer às ligaçôes inter-ilhas. 
"Também o secretârio regional da 
tutela jâ deu garantias de que a inter-ilhas. 

e 
SATA-Internacional nâo vai 
concorrer ao concurso pùblico 
para as ligaçôes inter-ilhas. Quai o 
motivo dessa greve?", questiona 

Manuel Cansado. Os 
pilotos decidiram 
convocar uma greve 
como forma de luta 
contra uma possivel 
extinçâo da SATA-Air 
Açores. No comuni- 
cado em que anuncia a 
realizaçâo da greve, o 
Sindicato dos Pilotos 
da Aviaçào Civil référé 
que a administraçâo 
do Grupo SATA 
prende concorrer ao 
concurso püblico para 

a realizaçâo das ligaçôes aéreas 
inter-ilhas corn a SATA- 
Internacional e SATA-Air Açores, 
apresentando uma proposta mais 
vantajosa corn a empresa que 
realiza os voos entre Ponta 
Delgada e o continente. Sendo 
assim, os pilotos da SATA-Air 
Açores receiam que se a empresa 
perder o concurso em disputa 
corn a "irmâ" SATA- 
Internacional, o seu destino seja a 
extinçâo e o desemprego para os 
20 pilotos que fazem a ligaçâo 

EUROPJl COM 
TRANQUtlIDADE 
- ROBERTO AMARAL 
O secretârio regional da Presidência 
para as Finanças e Planeamento, 
Roberto Amaral, encara o futuro da 
Regiâo Autônoma dos Açores, no 
âmbito dos apoios recebidos e a 
rèceber da Uniào Europeia, corn 
tranquilidade. Esta é a convicçào do 
governante açoriano relevada pelo 
prôprio, ao presidir, na vila da Lagoa, 
à primeira sessào do Ciclo de 
Conferências promovido pelo 
deputado europeu Paulo Casaca, e 
subordinada ao tema: "O Relatôrio 
da Comissào Europeia sobre medidas 
destinadas a pôr em execuçào o artigo 
299-2 do Tratado de Amesterdâo, 
relativo às regiôes ultraperiféricas". 
Roberto Amaral teve oportunidade 
de esclarecer os présentés na 
Conferêneia, sobre os diferentes 
passos politicos e técnicos que 
levaram à elaboraçâo do Relatôrio 
Europeu relativo às regiôes 

ultraperiféricas que se afirma como 
um esboço de estratégia para o 
futuro. 
O secretârio regional referiu que no 
relatôrio da Comissào Europeia estào 
contemplados très eixos 
fundamentais, nomeadamente, o 
apoio às actividades econômicas 
tradicionais, a diversificaçâo da 
actividade econômica e a cooperaçâo 
regional. Roberto Amaral referiu 
ainda que o III Quadro Comunitârio 
de Apoio, que vai ser assinado 
proximamente em Lisboa, inclui 
valores "substancialmente maiores" 
do que em programas e fundos 
estruturais anteriores, salientando 
que, no âmbito do PRODESA estào 
inscritas para os Açores verbas que 
totalizam 171 milhôes de contos. 
Esteve présente também o Dr. Palma 
Andrés, técnico da representaçào 
portuguesa no Parlamento Europeu. 

Os responsâveis do Sport Club Terceira. 
Lusitânia de Toronto realizaram uma Ainda bem que temos senhoras a 
magnifica noite de Gastronomia gerir o clube. Temos agora inovaçôes 
Terceirense. corn o toque feminino. 

Foi uma noite bem passada, sem Venham mais noites destas, corn 
fastios, pois os terceirenses e sens sabor e alegria! 
amigos, nasceram corn apetite e, de Nos dias 8 e 9 de Abril, o Lusitânia 
hâ muito a esta parte, andam comemora o seu 24o. aniversârio. 
saudosos dos petiscos da ilha natal. Nâo faltem, Lusitanistas. As senhoras 
Para juntar o ütil ao agradâvel ainda e o Clube merecem a vossa 
houve Baile de Carnaval à moda da consideraçào. Parabéns! 

PSP REFORÇADA 
NA REGIÂO Dsministro da Adminis- 
traçâo Interna, 
Fernando Gomes, 
garantiu que, apesar 
doÿ, baixos indices de 

criminalidade, os investimentos nos 
comandos da, PSP dos Açores vâo 
continuai Fernando Gomes, que 
intervinha na cerimônia 
comemorativa do Dia do Comando 
da PSP da Horta, referiu que os 
investimentos em meios técnicos e 
humanos nâo vâo abrandar pelo 

facto do arquipélago ser um "oasis" 
quando comparado corn o restante 
territôrio nacional. "E preciso 
preservar os locais onde a 
criminalidade é mais baixa", frisou 
para anunciar que o Governo vai 
investir 500 mil contos na 
construçâo do novo edificio da PSP 
da Horta. Fernando Gomes 
adiantou ainda que 71 novos 
agentes vâo integrar, a partir de 
Julho, os efectivos policiais da 
Regiâo Autônoma. 

Nâo paga 

GST nem PST 

Na armaçâo 
e entrega ao 

domicilio e instalaçâo. 

Nâo faz qualquer 

pagamento nem )uros 

durante 90 dias. 

Grande selecçdo de mobilias para: sata d© ©stai- 
sala de jontar, quarto de cqma © quarto de crianço.  
BLOOR WAREHOUSE FURNITURE 
1222 Bloor St. W SJ#»#### 

Horas: 2a-6a-feira 9:30-20 horas, Sibado 9-I8 horas 
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GUIDA FIGUEIRA 
NO 1" lESTIVAL JOVEM 

DAS COMUNIDADES 
Por impossibilidade de 
ultima hora, totalmente 
imprevista, a jovem Liz 
Rodrigues nâo pode 
deslocar-se ao Porto para 
defender a cançâo "Sou 
Jovem e Crente", uma das 
cançôes escolhidas para o 
"lo. Festival Jovem das 
Comunidades Portugusas", 
em representaçâo da 
comunidade portuguesa 
do Canada. Assim, os 
autores da cançâo Hernani 
Raposo e José Mario 
Coelho, viram-se na 
obrigaçâo de encontrar 
outra intérprete. A escolha 
coube em GUIDA 
FIGUEIRA que, de 
imediato, se voluntariou 
para interpretar a cançâo 
no certame. Tudo bem, 
quando acaba bem! 
Para ambas as artistas um 
obrigado dos autores. 

de novo galardoado 
O conhecido vendedor de 

propriedades da Re/Max Central, 
Joâo Carvalho, recebeu pela quarta 

vez consecutiva a "Platinum Award", 
no passado sâbado, na grande Festa 

de Gala Anual da Re/Max, no Westin 
Harbour Castle, em Toronto. 

Assim, entre outros, Joâo Carvalho 
recebeu o tâo importante galardâo, o 

que vem acontecendo desde que 
entrou para a Re/Max Central Corp. 
onde é o vendedor que...mais vende! 

Joâo Carvalho que se tem distinguido 
na profissâo e na companhia tem 

estado entre os TOP 100 da Re/Max 
no Canadâ e, para além dos 

"Platinum Awards" recebidos, 
também jâ foi distinguido corn o 

"Hall of Fame" da Re/Max. 
Como sempre, Joâo Carvalho nâo se 

quis pronunciar por mais este sucesso, 
dizendo apenas que "o importante é 
ter a certeza de que todos os clientes 

estâo satisfeitos". 
Na fotografia, Joâo Carvalho com 

Pamela Alexander, Directora 
Regional da Re/Max Ontario 

Atlantic, apôs a entrega do prémio. 
Parabéns, Joâo Carvalho. 

k IV ■ 

321 Front St, East 
(416) 368 

ial da semana 

Esta agora a 

ou 1.8% de fînanciamento 

por 48 meses 

CARROS NOVOS 
Mi®ir im » sü®§ URnnBiiiPinD) 
a partir de $17,138 a partir de $22,688 
ou 0% de jufos até 60 meses ou juros a 3.8% até 48 meses 
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de umearro 
habiiita>s8 

a gaahar uma 
TV de S3" 
e um DVD 

CARROS USADOS 
corn 7,000 Km 
e todos os extras 

aWS) (Co IL^ 
corn 20,000 Km 
antes $17,995 . especial $16, ^ 
entre 
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Li Celebrou-se jii o Dia da 
Mulher. Como nas 
semanas -anteriores à 
efemcride, tinhamos sido 
todos Sîtrpreendidos pelas 

imagens dos rios dè horror e dor quo 
tao tragicamente atingiram o po\o 
moçambicano, homenageei nessa 
semana a generosidade da noss.i 
comunidade que, tâo prontamente, 
soube acudir aos apelos lançados. Nas 
semanas que se Ihe seguiram, poi 
imperativos profissionais, nao pude 
deixar de fazer’ referência as 
comemoraçôes de^Ji^a de Queirôs que 
se .realizaram cidade, no 
Consulado e na Uîil^rsidade. 

Como inulher, nào qu 
contudo deixar iqwe p mês findel 
lhe dedicar a prosaj.de hoje. 
Natal é sempre que lùn homei» 

opiniâo, porque dia 8 de Dezembro, 
no nosso calendârio, assinala o dia da 
Imaculada Conceiçâo. Ora, como 
iKMihuma de nos concebe sem 
in.itul.i, segundo os, , critérios 
defmidos pela Igreja, nada.^,mais 
n.ilinal que ^colher outro dia.^ 
esta queSiSo, se pensarmos 
levar-no«4a mais longe, porque a; 
A Vîi|^ Maiia, à luz dos amc' 
jurfdia» de hoje» foi su' ‘ 

coladas a esta imagem. Victor Hugo 
nâo esteve corn meias medidas e 
escreveu “Se a mulher odeia a 
serpente, é, sem düvida, por 
rivalidade de oficio”. O nosso Bocage 
parodiou-nos assim; “ Mordeu uma 
serpe Amélia./Que pensais que 
aconteceu?/Que Amélia morreu? 
Histôria!/ A serpente é que estricou.” 

A Igreja teve a sua quota 
pai te de responsabilidade no estatuto 

qualqner .outra <^ta pode tambétn sur sempre tlvemos porque 
assinalada sem'que se £aça no prôprio aquiîo a que todas t stÂvamos 
dia. « - destinadasjjâ que mais nâo fosse paia 
Istd de termp)S,àia& para tudo e mais assegurar & perpetuaçâo da espécie 

algurna cois^;^ iim fenômeno recante, humana^^^jl^i^^o levanta-se quando 
e muitos pei^râo para que 
deppis ficaitaido quase «.empr^mi 
mesma, Clarq que o mui^ 
muda de um dia para o outro, mas 
pelq.menos ao assitialarem-se^Cfï;^ 
datâs^.’i^taS'éejMrâq p^a. que ness 
dia';.$ë realizem rertos eventos, que 
acordam conscifindas adormeddas e subvertendo assim a ogd^ ® 
obrigam a uma refïfsdki mais atenta Nefondida por-fraucisco l^lspu^ de 
sobre problema.s que, sabendo da sua Meîo ‘'Do homem a praça, da raulhe 
existência, nos passam ao iado a<asa*, 
durante o ano. Pelo menos, uma vez A tradiçâo 
no ano, registamos 08 passtîs (para nâO felar das o 
gigantéscos que foram jâ dadt^ no alribuiu à mulher U 
camînho da emancipaçâo da mulher dicotômica - pOf um 

iremeuda vioUtçâo. £ qu^ ù ?î^i'^SÉtO,'''que ao longo de séculos nos foi dado, 
KspiritO Santo, assim sem mais quando se pôs a discutir. se as 
menus, enira-lhe pela ^sa dentio eut unulheres teriam ou nâo aima, à ■ 4e Anjo de 'Ânunciaç^ seag^^nca da questâo bizantina do 

e»giavidâ-^"'< Ha, "SOxn dt3S*®anjos. Afinal chegaram à 
<MfCrm Senhor deixou “ conclusâo que sim, que a 

em Û a «ua palavra!”, 'tfnhamos. Deu um certo jeito, porque 
acto $ubmissâo tempos em que nâo havia 

-f‘*'e»taUstica, sempre passâmes a ser 
eu, Hiit 4> Mie usais uns mUhares a engrossar o 

^Biuto gérai dos redimidos para o 
dizia 

o papel <li mera 
’l^onhece que, a par 
^rapenhar todo» os 
tef estavam interditos, 
^^*^partlcipaçâo mais 

eiïiente e participativa. > na 
socïedade^que todos construûnos. 

ao longo das ultimas décades e 
alertamos para as necessidade de 
continuar a lutar pela correiçâo das 
assimetrias ainda existentes a varies 
niveis. 

Dia da Mâe sempre o 
tivemos, desde que me conheço, 
embora a data tenha passade de 8 de 
Dezembro para um domingo de 
Maio, Esta mais acertada, em minha 

Podemos Tornar 

o Seu RRSP 

Mais Eficiente 

outro, aemôniti. s.-m qu. 
uma zona intei média que 
uma dimeniâo humana. 
Genesis, na ‘ sua 
iconogfàôca do Jardim do 

reino clos Céus. Imaginem que triste 
séria, no dia do Juizo Final, um 
cenârio composte sô de homens! E 
quando algum perguntasse pela 
ruàezinha, que é a primeira pessoa 
por quem chamam quando se sentem 
aflitos? 

, Se remont^rmos à 
Antiguidade Clâssica, encontramos 
tambént verdadeiras preciosidades 
delendidas pelos mais diverses 
filôsofos. Registâ-las todas, daria um 
tratade^® Fico-me por dois, quiçâ os 
mais ^ conhècido^: Aristételes e 
Socrates. O primeiro afii mou que “A 

caso, diz a Histôria, foi mesmo 
Cleôpatra “quem estricou”. 

Avancemos no tempo e 
vamos até â corte de Afonso de 
Aragâo. Diz este que a mulher é “uma 
criatura humana que se veste, dâ à 
lingua e se despe”. Pois é caros 
leitores, esta de sô darmos à lingua 
(entenda-se mâ lingua) inspirou 
também Alexandre Dumas (filho). 
Aqui vai “Deus, na sua Divina 
Providência, nâo deu barbas às 
mulheres, pois que lhes séria 
impossivel estar caladas enquanto as 
barbeassem”. Jâ perceberam agora 
porque é que as nossas zonas 
depilatôrias se situam em âreas do 
corpo que nos deixam a boca bvreî 

Mudemos de pais e temos o 
filôsofo alemâo Schopenhauer a 
descrever*nos como “um animal de 
cabelo cbmprido e de entendimento 
curto”. Eu que pertenço ao grup^das 
cabeleirâs fartâs, a levar tudo isto a 
peito, sentir-me-ia jâ tentada a -cortar 
o meu amanhâ para suprir em 
entendimento, o que me~^sobra em 
câbelo, Devé ser por causa destas 
tiradas magistrals que ainda hoje 
existe o prov^rblo alemâo “Hâ sô 

naturi'za apenaa fez lêmeas,'qîiànd^^slmia mulheres boas no mundo: uma, 
^nâo conaeguiu fazer homeu.s”, e o que jâ morreu; outra, que nâo nasceu 
segundo “Temei 0 amor de uma ainda”. 

■muilher mais do qm* o odjo de um Agora saltando para outro 
ïaq^'djodiem”. . ^ ^e bie toca particularmente, Afonso 

Atistôteles m-S^\^orque 

podia ter eacoîhidn [>ior simbulo paia 
a representar - a sei pente. A partir 
dai é vermos como, durante seculos, 
todos se aproveitam do facto para, em 
prosa ou em verso, nos manlerem 

natufeaa, ' aem reâ'^î 
também se dislraî d 

em nâo ® çianiptüa os ommossomas a seu bel- 

ei aem rocpie (Deus 
aî j4a®veè:èm quando) 

Para Que Nào 
Nécessité 
Trabalhar Mais. 

Nâo aceite baixas taxas de 
juros. Posso mostrar-lhe uma 
variedade de investimentos 

apropriados que o ajudarâo a 
receber mais na sua reforma. 

Contacte-me hoje mesmo 

£dw8,rd Joncs Ao Servlço de 
Investidores Inviduais. 

Membro CIPF www.edwardjones.com 

prazer, sem consultai- os casais, 
baralha os “x” e os c omo quem da 
cartas e vai dai, dâ'àos mais mulheres 
que homens. ,.Claro que corn os 
avattços da -biologia genética, nos 
teuü^os que se aproximam, a escolha 
serâ a la carte, mas isto sâo questôes 
mais do foro da nossa reputada 
biôloga Clara Pinto Correia. 
Sôcrates, sô podé ser entendido à luz 

de uma misoginia exacerbada que 
talvez tenha conseguido transmitir à 
juventude aristocrâticà da época que 
ele, como bom pedagogo que foi, tâo 
bem soube iniciar na arte da 
dialéctica. Ele que obrigava os seus 
discipulos, através da ironia, a 
verificarem as suas prôprias 
contradiçôes, delas nâo escapou ao 
ser condenado a suicidar-se através da 
cicuta. Mais nobre morte teve afinal 
Cleôpatra, anos mais tarde, ao 
escolher pôr termo à vida mordida 
por uma âspide e nâo por uma 
simples planta - a cicuta. E neste 

carr “A mulher que se dedîca a 
escrever, aumenta o numéro de livros 
e dimmui o das mulheres”. Credo! Jâ 
viram b risco que Corro? Salve-ne 
senhor director de “O Milénio”! 
Quâlquer dia, por artes mâgicas deste 
senhor Karr, sofro uni quâlquer 
prùçesso de mutaçâo e passo a fazer 
parfe da fileira dos homens. Se eu 
aparecer ai de barba e bigode, por 
favor, reconheçam-me: sou eu! Além 
do mais, gosto muito de ser mulher. 

E para nâo transformar esta 
crônica num enunciado de citaçôes, 
vou sô referir mais uma, esta também 
de Alexandre Dumas (filho). “A 
mulher, diz a Biblia, foi a ultima obra 
que Deus criou. Deve tê-la feito no 
sâbado, ao anoitecer. Sente-se que jâ 
estava cansado”. 

Sabem que mais? Cansadas 
estamos nôs de continuar a dar ao 
mundo filhos da mâe que assim nos 
retrataram. Por isso, em jeito 
revolucionârio de pintura mural, 
ergamos a nossa voz num grito: 

“A LÜTA CONTINUA^ 
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O nosso amigo, autor, 
compositor e intérprete, 

Tony "Tabu" Gouveia 
uniu a sua vida à 

Elizabeth, uma jovem de 
Leamington e que agora, 

muda para Kitchener, 
para o novo ninho 

de amor. 
O casamento teve lugar 

no passado dia 11 de 
Março, em Leamington. 

O concorrido e alegre 
Copo D'Agua teve lugar 
no Clube Português de 

Leamington onde, para 
além das famflias e 
amigos dos noivos, 

estiveram também muitos 
colegas do meio artistico 
local, que dereun à festa 
um ambiente diferente. 

Ao casai Elizabeth e Tony 
Gouveia desejamos as 

maiores venturas e que a 
vida Ihe seja tâo 

melodiosa como uma 
cantiga de amor. 

A Dra. Judith Cohen e sua filha Tamar actuaram com muito êxito na Casa do 
Alentejo, em Toronto. 
A Dra. Judith Cohen, musicologa e pesquizadora canadiana, apaixonada da 
mùsica tradicional portuguesa, voltou a entusiasmar com velhas cançôes 
tradicionais e a mestria com que dedilha antigos instrumentas de cordas e 
"tamborila" velhos instrumentos de percussâo. Sua filha Tamar, nasceu corn 
o mesmo talento e a mesma...figura. Quem sai aos seus nâo dégénéra! 
Bia Raposo, em nome da Casa do Alentejo, ofereceu-lhes uma lembrança para 
perpetuar a exibiçâo de ambas naquela casa. E sempre muito bom ouvir vozes 
e instrumentos em perfeita harmonia. 

Dois elementos do moribundo gfupo Excesso vâo juntar-se 
a dois elementos das ex-doce para gravar uma nova ediçâo 

de um dos temas do gfupo feminino de mais sucesso na 
década de 80 em Portugal - Doce. Desconhece-se ainda. 

quem serâo os dois elementos dos Excesso que se juntarâo 
a Helena Coelho e Teresa Miguel. Também nâo se sabe ao 

certo quai dos temas das Doce é que foi escolhido para 
este projecto, mas o forte candidato é Amanhâ de manhâ. 

Este trabalho deverâ ser lançado ainda este ano. 

Veja domingo 
pela manhâ em 
The New VR 
o Festival 
Português-TV 

1- Januârio Araûjo, tocador e fahricante de guitarras 
2- Cidadania 2000, grande êxito na C. do Alentejo 
3- Belmonte, 25 anos de carreira no Canada 
4- Paul Martin, em Toronto, na CN Tower 
5- NoUcias 
6- Desàorto 
_ ^ As 08:00 am e até às 09:00, 
7- Cantigas e .. 
mrwsidades o seu despertaj- corn 

Festival Português no Canal 20. 

ru A N SI ro? NO ru i AS TEMPO? DES PORTO? ^ 

SINIONI/E 8 H. 9 (IRV 1 M. 1 N 10 R M A(,'AO PERMANENTE. W W VV . C I R V F M . C O M 
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assim com cançôes novas para a festa 
dos 20 anos desta banda portuense. 
Para o GNR, o lema continua a ser "ir 
à luta". A pop dos GNR, depois de 
uma ou duas hesitaçôes de percurso, 
reinventou-se em Mosquito, o âlbum 
que os trouxe ao fantâstico universo 
da maturidade. Simplicidade, dirâo 
uns. Nada linear, defendendo “eu”, 
tantas as curvas e contracurvas que as 
cançôes passaram a descrever. 

Popless é o grande salto em trente que 
se adivinhava: cançôes de marca 
(Bern Vindo Ao Passado), baladas de 
gosto (Asas Eléctricas), aventuras de 
'cocktail' (L's), cantigas de embalar da 
idade do moderno (Essa Fada), um 
hino para aderir (Viva a Preguiça), 
um momento que fica. Popless: uma 
nova aventura, um novo percurso e 
uma nova viagem. 

Ana Fernandes 

•P ^fl^^ fl ’flHfli^ IP «iP ^Hi^^^SrafliP 

GOffl 

TRANSITO ? NOTICIAS ? 
TEMPO ? DESPORTO ? 

INFORMAÇÂO PERMANENTE 

CiRV 
RADIO 
INTERNATIONAL 

fm 88.9 
%) TORONTO 

A voz do Grupo de Cantares de 
Manhouce esta de volta corn Eu, o 
seu segundo trabalho a solo, onde 
continua a revelar as raizes musicais 
portuguesas. Depois dos Cantares 
Tradicionais, Isabel Silvestre pensa jâ 
num novo trabalho. O convite para 
gravar a solo surgiu hâ muito tempo: 
jâ la vào 20 anos, quando estava em 
estûdio corn o Grupo de Cantares. 
Todavia, o reconhecimento 
individual de Isabel Silvestre sô 
começou a tomar forma apôs o 
convite que Râo Kyao lhe endereçou. 
Isabel acompanhou Râo 
Kyao pelo mundo. 
Esteve cinco vezes na 
Alemanha, duas no 
Canada e ainda actuou 
em Nova lorque. A 
experiência corn Râo 
Kyao continua agora em 
Eu. O encontro corn os^ 
GNR foi igualmente 
espontâneo. Isabel estava 
na Valentim de 
Carvalho, no Porto, 

quando Rui Reininho telefonou para 
a editora a pedir uma sugestâo de voz 
que o pudesse acompanhar na mùsica 
"Pronùncia do Norte". A resposta do 
interlocutor foi imediata. Falou corn 

Isabel, encontraram-se e 
gravaram o tema que a 
tornou ainda mais 
conhecida mediatica- 
mente. "Eu" é o lembrar 
de um percurso musical, 
de uma vida dedicada ao 
ensino (foi professora 
primâria até hâ um ano, 
altura em que se 
reformou) e à mùsica. 
Isabel Silvestre é 
simplesmente "Eu". 

Foi editado na semana passada o 
novo âlbum dos GNR intitulado 
"Popless". Este novo trabalho foi 
produzido pelo brasileiro Nilo 
Roméro e gravado no Aurastùdio 
(Paços de Brandâo), corn gravaçôes 
adicionais no Rio de Janeiro. 
"Popless" contou corn a colaboraçâo 
de vârios müsicos - como Jacques 

Morelembaum, Telmo Marques, 
Antonio Cardoso, Nilo Roméro, 
Ramiro Mussoto e Fernando Moura - 
contando corn dez novos temas: 
Popless", "Asas (Eléctricas)", "Bern 
Vindo ao Passado", "L's", "Essa Fada", 
"Dois Sentidos", "Tons Sem Torn", 
"Braço de Prata", "Digital Gaia" e 
"Viva a Preguiça". Este trabalho conta 

TORONTO’S 
ULTUBâL SUPER MIX 

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

SERVINDO MAIS 
DOZE GRUPOS 

ÉTNICOS 
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ALiigariar Fundos para Betty Disero 

e Mario Silva 

As prôximas eleiçôes municipais estâo à porta. Nos 
ültimos anos Betty Disero e Mario Silva têm feito 
um trabalho notâvel e louvâvel para os 
constituintes, para a indüstria e para a cidade em 
gérai. Estiveram prescrite em projectos de 
desenvolvimento püblico, na batalha para 
habitaçôes adequadas, entre outros trabalhos. 
Mais importante, estes dois vereadores estiveram 
présentés no debate para os jogos Olimpicos 
demonstrando a sua firmeza, responsabilidade e 
actividade. 
Corn os jogos Olimpicos de 2008, as infrastruturas 
e habitaçâo adequada para todos, para além de 
outros assuntos que hâ a tratar, os vereadores 
Mario Silva e Betty Disero necessitam certificar-se 
que estâo equipados para uma nova candidatura. 
Para tal, no dia 14 de Abril, na Sindicato Local 183, 
salâo Gerry Gallagher, sera levado a cabo um 
jantar de angariaçâo de fundos corn o objectivo de 
ajudar Mario Silva e Betty Disero nas prôximas 
eleiçôes. Présenté neste jantar estarâ o ministre da 
defesa. Art Eggleton, entre outros politicos. O 
orador da noite sera a ministra federal da 
imigraçâo, Elinor Caplan. Os bilhetes para este 
evento jâ estâo à venda e sâo $200 por pessoa ou 
$1.500 por uma mesa de oito pessoas. Para mais 
informaçôes deverâ contactar a sindicato local 183, 
através do (416) 241-1183. 

Salàrios de médicos 
triplicaram no passado ano 

Alguns médicos de familia da maiores 
cidades do Ontario, nomeadamente 
Toronto, Otava e London, receberam 
em salârio quase o triplo da média 
gérai, segunda informaçâo 
conseguida através da lei da 
Liberdade de Informaçâo e da 
Proteçâo da Privacidade. O 
présidente da comissâo para a 
restruturaçâo dos serviços de 
saùde, Duncan Sinclair, 
disse que os numéros 
apresentados pelos dez 
médicos que mais dinheiro 
fizeram em 1998-99 
demonstram que o sistema 
nécessita de ser analisado e 
estudado para evitar 
abusos de alguns que 
exercem a profissâo. Particularmente, o médico de 
Toronto que mais fez apresentou ao piano de 
seguros de saüde uma factura de $552.695 para o 
ano de 1998-99. Este montante quase triplica a 
média feita pelos médicos, em gérai, que équivale 
a $185.400. Segundo Sinclair informou, para um 
médico fazer esse montante num s6 ano, teria que 
ter consultado 85 pacientes a dia, cinco dias por 
semana, 52 semanas ao ano. Segundo apurou a 
investigaçâo, este tipo de consulta apenas inclui 
fazer um exame gérai ao paciente e nada mais. 
Embora o Dr. Sinclair nâo quisesse comentar sobre 
as negociaçôes entre a Associaçâo de Médicos do 
Ontario e o governo provincial, informou que se os 

dois lados nâo concordarem em analisar as 
prioridades do sistema dejiaùde, a comissâo tem 
pianos para reformar dramaticamente a maneira 
como os médicos sâo pagos na provincia. Pensa-se 
que a reforma terâ inicio este ano e continuarâ nos 
prôximos cinco anos. No entanto, o Dr. Sinclair 
defende que a prioridade deverâ ser dada a um 
sistema de informaçâo que permita informar todo 
o cidadâo sobre a maneira como o dinheiro esta a 
ser gasto. 

Governo do Ontario favorece lei 
para proteçâo da criança 

O governo do Ontario esta a introduzir um 
significativo numéro de medidas para melhorar a 
proteçâo à criança através da provincia, 
introduzindo uma nova lei e mais $106 milhôes de 
dôlares de fundos para a Sociedade de Ajuda às 
Crianças (Children ' s Aid Society). O anüncio foi 
feito no inicio da semana por membres da 
Sociedade, pela ministra da educaçâo, Janet Ecker 
e pela ministra responsâvel pelos assuntos infantis, 
Margaret Marland. Algumas das medidas incluidas 
nesta lei sâo; melhores serviços para as crianças 
mais vulnerâveis através de programas de 
informâtica, novos fundos para as Sociedades de 
Ajuda às crianças para que tenham mais 
profissionais preparados a trabalhar corn crianças 
problemâticas, possam implementar programas de 
orientaçâo para o future das mesmas, entre outras. 
Neste momento, o governo do Ontârio investe o 
maior montante de sempre na proteçâo das 
crianças. Todos os detalhes sobre esta lei podem 
ser encontrados na direçâo electrônica 
www.gov.on.ca/CSS. 

Novo mapa para a zona 
Waterfront 

O piano de total transformaçâo da ârea da 
Waterfront esta avaliado em $2 biliôes de dôlares e 
a aeçâo imediata da parte do governo. O piano 
sugere que a Gardiner Expressway deixe de existir, 
sendo partes da mesma transformadas em canais 
ao estilo de Veneza, um complexo de 
entretenimento corn proporçôes inspiradas na 
Disneylândia e, possivelmente, um casino de 
75.000 pés quadrados. 
A recomendaçâo de substituir a Gardiner por uma 
estrada onde os motoristas tenham que pagar $2 de 
portagem paras a utilizar parece estar a criar jâ 
alguma controvérsia. No entanto, um dos 
responsâveis pelo projecto disse que conduzir é um 
privilégie e aqueles que os conduzem terâo que 
pagar por esse prazer. 
O ministro dos transportes, David Collenette, 
também responsâvel pela ârea metropolitana de 
Toronto informou a Casa do Comuns que a 
proposta assinala um dia muito importante para 
Toronto e para o Canada. Os dois biliôes de 
dôlares dos fundos pùblicos representarâo o inicio 
dum projecto de $5.2 biliôes necessaries para 
reconstruir a Gardiner e construir uma nova 
estrada, comprar e limpar novos hectares de 
terreno, entre outros projectos. O présidente da 
câmara de Toronto Mel Eastman disse estar 

confiante no sucesso desta planta. Segundo alguns 
analistas, Toronto sô ganharâ corn este novo piano. 
No entanto, a criaçâo de uma agenda inter- 
governamental corn o poder de decidir sobre o 
processo deverâ ser o primeiro passe a ser tornado 
pelo governo. 
Dos $5.2 biliôes necessârios, $2 biliôes vem dos très 
governos e o restante serâ uma divida para a nova 
corporaçâo de desenvolvimento para a nova ârea 
de Waterfront. ^ 

Preston Manning pede uma 

oportunidade ao Ontàrio 

Depois do Partido Reformador ter dado lugar à 
nova Aliança Canadiana, Preston Manning iniciou 
a sua campanha oficial para tentar ser o lider da 
mesma. Para tal, lançou um pedido aos 
constituintes do Ontârio para lhe darerti mais uma 
oportunidade. 
Tal apelo représenta o maior desafio de sempre na 
carreira de Manning - como convencer o eleitorado 
do Ontârio a ver a nova Aliança como uma 
entidade poderosa desde que seja liderada por um 
ex-lider do partido reformador a caminho da 
terceira candidatura ao governo federal. Quando 
questionado sobre o que tinha mudado desde 1997, 
época em que os residentes do Ontârio nâo lhe 
deram a minima oportunidade, Preston Manning 
disse que agora estâ a liderar um partido mais 
poderoso. Os seguidores de Manning jâ lançaram 
a campanha corn o slogan “Pronto para o trabalho” 
realçando a experiência e o poder politico de 
Manning. Realçaram, ao mesmo tempo, que 
Manning représenta a mudança a muito necessâria 
na politica federal, tentando referir também o 
poder que Manning tem na Aliança contra o 
concorrente de Alberta, Stockwell Day. No 
entanto, os seguidores de Day realçam a juventude 
do seu candidate, a poderosa voz que tem para 
fazer ouvir os seus argumentes, concorrendo 
contra um homem que estâ envolvido na politica 
federal hâ cerca de treze anos, dai a mudança ser 
necessâria. Preston Manning disse que o partido 
reformador começou corn nada e tornou-se na 
oposiciçâo oficial do Canadâ em dez anos. Corn 
esta nova Aliança acredita que muito mais poderâ 
ser feito na politica federal. 

Bernardo nâo consegue novo 
julgamento 

Nâo haverâ novo julgamento para Paul Bernardo 
condenado a prisâo perpétua pela tortura e morte 
das adolescentes Kristen French e Leslie Mahaffy. 
Os très juizes do tribunal de apelos do Ontârio sô 
necessitou de vinte minutos para chegar à decisâo 
apôs ter ouvido um dia de argumentes que 
sugeriam que um dos maiores assassinos do 
Canadâ nâo tivera um julgamento justo em 1995. 
Satisfeitos ficaram os pais das duas adolescentes 
apôs terem escutado a decisâo do juiz. Paul 
Bernardo que estâ na cadeia penitenciâria de 
Kingston, numa pequena cela, tem uma pequena 
esperança de poder apelar para um novo 
julgamento, no entanto, o tribunal nâo parece estar 
a simpatizar corn o caso, tornado as coisas muito 
mais dificeis. Os advogados de Paul Bernardo nâo 
quiseram comentar o resultado do apelo. 
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CA PARA N0$.„ 
Por: Luis Fernandes 

Em Dezembro do ano passado, 
logo apôs o acidente com um 
aparelho da transportadora aérea 
regional dos Açores, tive a 
oportunidade de escrever sobre a 
necessidade urgente de dotar toda 
a regiao, com a aparelhagem 
necessaria que garanta a segurança 
daqueles que, de quando em vez, 
se deslocam à terra Natal. 
Passados très meses, decidi voltar à 
carga na medida em que, muita 
gente esta a navegar para uma 
regiao que nâo esta devidamente 
apetrechada com radares que 
garantam com rigor uma previsao 
meteorological O prôprio director 
do instituto de meteorologia dos 
Açores reconheceu esta semana, 
haver necessidade de dotar a 
regiao de mais meios humanos e 
radares, de maneira a aumentar a 
segurança e precisâo dos 
prognosticos. Quern a mim nâo me 
diz que o acidente que vitimou 35 
pessoas em Dezembro na ilha de 
Sao Jorge, bem poderia ter sido 
evitado se os ditos radares - 
questâo equacionada hâ jâ très 
anos! - jâ estivessem em 
funcionamento, garantindo aos 
pilotos da companhia regional 
uma maior segurança de voo!?? Tal 
como em Dezembro afirmei, a 
regiao esta a praticar uma politica 
de captaçâo de visitantes que, em 
nosso entender, nâo é a mais 
correcta! Temos aeroportos mas 
falta ainda equipâ-los corn a 
aparelhagem que garanta 
aterragens nocturnas em qualquer 
ilha! Temos uma companhia que 
por um lado se esforça por servir 
mas, que por outro, peca por 
obrigar pilotos a uma cultura 
prôpria que poderâ eventualmente 
colocar em perigo a operaçâo! 
Temos, ao fim de contas, um 
sistema que se preocupa mais em 

Quem mandou 
construir aeroportos 
nas ilhas deveria ter 
pensado no seu todo 

e nâo, apenaSy na 
satisfaçào polttica de 

umapromessa de 
momento, 

desmentir o que toda a gente esta a 
constatar e, uma Ana que se 
preocupa em receber 
comparticipaçôes pela exploraçâo 
das infra-estruturas mas que, nâo 
as dota corn material essencial 
nem corn pessoal qualificado, nem 
tâo pouco se preocupa em colocar 
nos orçamentos 100 mil contos 
anuais para manutençâo desse 
material que apenas existe em 
sonhos na regiâo! Todavia, convém 
nâo esquecer que existe sempre 
uma soluçâo. Esta passa, 
sobretudo, pela humildade de 
cobrar mais mil ou dois mil 
escudos a quem tem forçosamente 
de voar para os Açores, dinheiro 
este que reverterâ para compra, 
manutençâo e pessoal 
especializado em informar os 
agulheiros do ar corn a exactidâo 
sobre as diferentes alteraçôes 
atmosféricas a que os Açores estâo 
sempre sujeitos. Nâo sera uma 
zona de anti-ciclone?!! Como é 
ôbvio, tudo tem soluçâo mas 
poupem-nos a paciência e nâo 
andem a protelar mais e mais corn 
estudos e estudiosos um assunto 
que, oxalâ, nâo traga ainda mais 
amargos de boca como o de Sâo 
Jorge. Quem mandou construir 
aeroportos nas ilhas deveria ter 
pensado no seu todo e nâo, apenas, 
na satisfaçào politica de uma 
promessa de momento. Ou, nâo 
sera? 

mmmmmmmm 

Conferência ano 2000; serviços de 
saûde comunitària e toxicodependência 
Cada vez se torna mais necessârio 
identificar casos de depressâo, abuso 
de substâncias e demência. A 
depressâo e a ansiedade sâo parte 
intégrante das queixas usualmente 
feitas pelo paciente aos diversos 
profissionais de saûde. No entanto, o 
diagnôstico destes males é complexe, 
na maioria das vezes, sobretudo se é 
acompanhado de problemas como a 
demência ou o abuso de substâncias. 
A detecçâo précoce destes casos é 
crucial num tratamento que se quer 
rapide e eficaz. Esta conferência é 
relevante nâo sô para os diversos 
profissionais de saûde como para 

todos aqueles que no contexte de 
uma relaçâo de ajuda contactem corn 
as populaçôes em risco. A conferência 
2000 dos serviços de saûde 
comunitària conta corn a presença do 
Dr. Carlos Pato da Universidade de 
Buffalo. Para além deste, 
participaram profissionais das areas 
da medicina gérai, psiquiatria, 
medicina geriâtrica, serviços sociais e 
de prâtica clinica. Esta conferência 
realizar-se-â no dia 6 de Maio, na 
Metro Hall, entre as 8:30 e as 16:30. 
Para mais informaçôes, contacte o 
comité organizativo através do 
telefone (416) 603-5974. 

C O N T O 

Continuaçào da ediçâo anterior 

Très homens aproximaram-se da 
estranha criatura, vindos da floresta; 
um deles caminhava amparado pelos 
dois companheiros. Tremia e se nâo 
fora eles, nâo teria podido chegar ali 
sô; obedecendo a um geste, 
deitaram-no na esteira. Descansando 
as màos sobre os joelhos e baixando 
a cabeça até o queixo encostar no 
peito, por um breve momento, o 
feiticeiro ou o que quer que fosse, 
concentrou-se em meditaçâo; indo 
depois passar as mâos pelas têmporas 
do homem que jazia na sua frente, 
corn a pele a luzir do suor e tocar-lhe 
corn um dedo de cada lado da 
barriga, em sentido perfuratôrio. O 
doente gemeu, encolhendo-se todo. 
- Tem uma severa infecçào de 
intestines, sendo a febre causada por 
ela, disse o gigante como se falasse 
para o pequeno numa aula. 
Indo buscar um recipiente que 
parecia uma meia esfera e que na 
realidade nâo era mais do que a 
metade de uma noz de coco, o 
feiticeiro colocando-lhe dentro 
algumas folhas de plantas, triturou-as 
corn o auxilio de uma pedra redonda 
e lisa, juntando âgua de uma cabaça 
aquela pasta, que deu ao doente para 
beber. 
- Podem levâ-lo, amanhâ começarâ a 
melhorar. 
A volta as sombras haviam voltado à 
dança inicial e aos batuques dos 
tambores. Outres pacientes, 
começaram a chegar. 
Passando ao pequeno o nome das 
ervas que usara nos tratamentos, o 
homem disse-lhe, no momento que 
ele ia iniciar a viagem de regresso:- 
tens de te entregar a meditaçôes 
antes de iniciares qualquer cura, é 
importante que nâo o esqueças. Para 
a aflita criança, nada daquilo fazia 
sentido. 
No relôgio do quarto dos pais, André 
ouvira bâter as quatre horas; sentia- 
se como se também estivesse corn 
febre, banhado em suores e sem 

Por: 
Fernando 
Feliciano 
de Melo 

coragem de voltar a dormir. Nâo 
séria aquela a ûltima viagem à 
clareira da selva distante, onde 
voltaria a encontrar-se corn o 
feiticeiro, o homem de medicina 
daquelas paragens distantes, que 
nem sabia onde era. 
Começava jâ a temer a hora de ir 
para a cama; aquela repetiçâo de 
pesadelos confundia-lhe o espirito, 
sentindo vagamente que qualquer 
força que nâo podia controlar vinha 
apossando-se dele; a maneira de fugir 
a tais experiências, séria fugir ao 
sono e era-lhe impossivel viver sem 
dormir. 
O pequeno calava consigo as 
extraordinârias ocorrências 
nocturnas, medroso de falar de coisas 
impossiveis, que por pertencerem ao 
mundo dos pesadelos, lhe iriam 
atrair o ridiculo. 
Uma noite a sua viagem irreal através 
do escuro corredor, deixou-o naquilo 
que lhe parecia uma cidade antiga, 
semelhante no seu traçado às 
gravuras dos mapas de geografia que 
tinha na escola; delà fazia parte uma 
baia corn um impressionante porto 
maritimo, onde se encontravam em 
abundância, grandes barcos de très e 
quatre mastros, com suas vêlas 
recolhidas. 
Começando a andar, os seus passes 
conduziram-no para uma ruela 
estreita prôxima dos cais. 
Penetrou numa porta entreaberta de 
uma casa escura e velha. Uma 
mulher nova e de feiçôes agradâveis, 
que lhe lembravam as da mâe, 
recebeu-o amistosa, chamando-o 
para junto de si. Vem meu filho, tens 
muito que aprender e o tempo é 
pouco 
A um canto, sobre uma tarimba, 
jazia inconsciente uma rapariga, 
quase jâ uma mulher formada, que a 
intervales era sacudida por tremores. 

continua na prôxima ediçâo 
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Se conduzir, nao pense 
^^.^recamendam psicologos 

Toda a gente sabe que tem de manter 
os olhos postos na estrada enquanto 
conduz, mas um estudo publicado no 
ultimo numéro do Journal of 
Experimental Psychology, da 
Associaçâo Americana de Psicologia, 
demonstrou ser igualmente 
importante que o espirito tenha a 
mesma atençâo. 
Estudos anteriores incidiram 
sobretudo sobre o perigo potencial de 
distracçôes externas, mas nenhum se 
debruçou sobre o pensamento do 
condutor. Na sua investigaçâo, os 

psicologos M. A. Recarte e L. M. 
Nunes, da Universidade 
Complutense, de Madrid, estudaram 
até que ponto os movimentos oculares 
do condutor poderiam ser afectados 
por tarefas verbais e visuais 
adicionais, prejudicando a sua 
capacidade de prestar atençâo ao que 
o rodeia. 
Os dois psicologos trabalharam corn 
12 condutores dos 21 aos 37 anos, que 
efectuaram percursos de 43 
quilômetros em auto-estrada e de 40,6 
quilômetros em estradas secundârias. 

Os seus movimentos oculares 
foram registados enquanto 
executavam tarefas que 
exigiam algum esforço mental, 
como repetir palavras corn 
uma determinada inicial e 
imaginar as letras do alfabeto, 
uma a uma. A dimensâo da 
pupila e o tempo gasto na 
observaçào de um objecto 
foram inicialmente usados 
como indicadores da atençâo 
visual requerida e os 
investigadores verificaram 
também o numéro de vezes 
que cada condutor olhava para 
o espelho retrovisor ou para o 
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conta-quilômetros. Isto serviu de 
referência para a conduçâo feita 
durante a execuçâo das tarefas. 
Assim, os investigadores concluiram 
que nessas ocasiôes os condutores 
fixavam certos pontos durante mais 
tempo e, por isso, observavam menos 
vezes o retrovisor e o conta- 
quilômetros. A atençâo era mais 
afectada durante as tarefas de 
imaginar as letras do alfabeto do que 
durante as tarefas verbais simples. 
"Parece que durante essas tarefas de 
visualizaçâo o olho "congela" e a visâo 
periférica diminui, o que afecta a 
percepçâo do que o rodeia. Quando a 

visâo periférica se reduz, também 
diminui o uso do espelho para avaliar 
o trâfego circundante e isto torna 
mais dificil detectar as mudanças no 
trâfego", disse Recarte. 
"O nosso estudo mostra, pela 
primeira vez, que efectuar câlculos 
mentais enquanto se conduz ppde 
levar algumas pessoas a prestarem 
menos atençâo à estrada e a 
colocarem-se em maior risco de 
acidente", referem os dois psicologos, 
acrescentando que, no entanto, 
algumas actividades secundârias, 
como ouvir mùsica, podem ter efeitos 
bénéfices. 

Dentro de très anos 
metade dos utilizadores 
entrarâ por telemôvel 

A ligaçâo à Internet a 
partir de terminais 
môveis, como o telefone 
portâtil, vai ser, em 
2003, tâo vulgar como a 
que se estabelece hoje, 
através da rede fixa, 
corn o PC. A afirmaçâo 
é de Emmanuel Spite, 
quadro da Alcatel, e um 
dos 700 participantes na 
sexta ediçâo da 
conferência Global 
Technology, que 
terminou em Cannes. 
Na conferência falou-se 
sobretudo de WAP 
(Wireless Application 
Protocol), a tecnologia que 
permite aceder à rede a 
partir do telemôvel. Os 
primeiros aparelhos 
dispondo desta tecnologia 
estâo agora a ser comercializados e 
têm, segundo os especialistas, um 
futuro brilhante. O fabricante de 
equipamentos de telecomunicaçôes 
foi uma das 80 empresas présentés 
no simpôsio de Cannes. O "boom" 
da Internet môvel deverâ 
assemelhar-se ao processo de 
explosâo dos telemôveis, cujo 
nùmero (hoje 200 milhôes) deverâ 
atingir os mil milhôes de unidades 
em 2003. Segundo Martin 
Sandelin, vice-presidente da Nokia, 
em 2003 existirâo mais telemôveis 
ligados à rede do que 
computadores pessoais. Um 
analista referiu os milhôes de 
pessoas que, nâo podendo adquirir 

um computador, 
conseguirâo ter um 
telefone portâtil, dando 
origem a uma sociedade 
de Internet sem 
computadores. 
O crescimento do 
acesso môvel vai 
beneficiar os fabricantes 
de equipamentos, cujo 
volume de negôcios 
deverâ aumentar 50 por 
cento até 2001, segundo 
a Alcatel, mas também 
o conjunto das 
e-actividades, corn 
especial destaque para o 
comércio electrônico. 
Segundo William Nuti, 
présidente da Cisco 
Systems Europe, o 
mercado do "e-commerce" 

deverâ atingir, no mundo, os 
7,3 mil milhôes de dôlares (1,5 mil 
milhôes de contos) em 2004 (quase 
500 milhôes de contos na Europa 
Ocidental). Na conferência, 
especialistas chamaram a atençâo 
para uma jovem empresa, a 
Transmeta, que desenvolveu um 
microprocessador revolucionârio, o 
Crusoe, com um consumo de 
energia dez vezes menor, logo corn 
muito mais autonomia e 
mobilidade. 
O segredo deste microprocessador 
consiste, segundo peritos, na 
utilizaçào, para grande parte das 
suas funçôes, do software do 
computador portâtil em que estâ 
instalado. 
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Proibiçao de poluentes 
perigosos falha em Bona 
Os POP causam cancro e outras doenças graves, mas o consenso é difîcil 

As conversaçôes para a elaboraçâo de uma 
convençâo que proiba ou limite a produçâo e uso 
dos poluentes orgânicos persistentes (POP), 
produtos extremamente nocivos, acabaram no fim- 
de-semana em Bona sem que os 300 delegados de 
121 paises e organizaçôes internacionais ai 
reunidos tenham chegado a acordo sobre os 
principals pontos do projecto do documento. Os 
POP poluem todos os meios naturais e a sua 
toxicidade advém do facto de, contrariamente a 
outros poluentes, demorarem anos a decompor-se. 
Além disso, sâo transportadbs até milhares de 
quilômetros dos seus locals de emissâo por 
correntes atraosféricas e oceânicas, introduzindo-se 
nas cadeias alimentares e provocando, tanto no 
homem como nos animais, cancros e anomalias no 
aparelho reprodutor, bem como lesôes nos sistemas 
nervoso e imunitârio. A futura convençâo visa, 
prioritariamente, 12 dessas substâncias, jâ 
proibidas ou de uso restringido nos paises 
industrializados; oito pesticidas, entre os quais o 
DDT, dois produtos quimicos industrials, os PCB 
(utilizados como isoladores nos transformadores e 
condensadores eléctricos) e o hexaclorobenzeno 
(HCB, usado, por exemplo, no fabrico de 
solventes), bem como dois subprodutos da 
incineraçâo de lixos e do fabrico de matérias 
plâsticas, as dioxinas e os furanos. As negociaçôes 

de Bona ficaram completamente bloqueadas no 
respeitante ao noyo fundo financeiro que os paises 
pobres exigera para aplicar a convençâo. Os paises 
ricos estâo dispostos a ajudar, mas no quadro dos 
mecanismos multilaterais existentes. "Essa era uma 
questâo que poderia entravar as negociaçôes", disse 
o chefe da delegaçâo americana. Brooks Yaeger, à 
AFP. A reuniâo, no entanto, nâo foi considerada 
um fracasso completo pelo présidente da 
Gonferência, John Buccini, do Canadâ, dado que, 
segundo disse à AFP, os resultados jâ conseguidos 
nas anteriores séries de negociaçôes nâo foram 
postos em causa; Espera-se agora que a prôxima 
série, na Africa do Sul, termine com a aprovaçâo 
do texto çornpleto da convençâo. As organizaçôes 
nâo governamentais (ONG) que participaram na 
conferência mostraram-se, todavia, muito criticas 
face aos parcos resultados do encontro de Bona. 
"Apôs uma semana de negociaçôes, 
frequentemente dificeis, os progressos conseguidos 
nos pontos essenciais sâo rainimos", declarou o 
Fundo Mundial para a Natureza (WWF, na sigla 
em inglês) num comunicado. "Hâ quase mais 
parênteses no projecto da convençâo do que antes 
de aqui chegarraos", ironizou, por seu turno. Kevin 
Stairs, chefe da Greenpeace, denunciando ainda a 
tâctica "obstrucionista" dos Estados Unidos, pelas 
excepçôes que este pais defende. 

Cancro poderà ser 
detectado corn exames 

de urina e saliva 
Simples exames de saliva e urina deverào um dia 
substituir as complicadas biopsias para detectar a 
presença de pelo menos alguns tipos de cancro, 
indicou um novo estudo. Pesquisadores da Johns 
Hopkins University, em Baltimore, relataram na 
ediçâo de sexta-feira passada do jornal Science que as 
mudanças relacionadas com o cancro em partes das 
células humanas chamadas mitochondria podem seir 
detectadas em alguns fluidos do corpo. Por exemplo, 
a équipa conseguiu detectar cancro da bexiga através 
de exames de urina das vitimas de cancro, e a saliva 
mostrou as mudanças associadas com cancro de 
cabeça e pescoço. As secreçôes pulmonares também 
mostraram mudanças relacionadas com o cancro de 
pulmâo, embora o exame seja de algum modo mais 
complicado, disse dr. David Sidransky da équipa de 
pesquisa. Quando tentaram procurar mudanças na 
mitochondria, ficaram surpresos. Mitochondria sâo 
partes das células humanas que fornecem energia à 
célula. Como o nûcleo contém DNA, o conjunto 
complexe de instruçôes para a célula. Mas 
diferentemente do nûcleo da célula, que traz o DNA 
de pai e mâe, mitochondria é herdada apenas da mâe. 
Os pesquisadores sabiam que a mitochondria era 
importante no cancro, como provedor de energia 
para o tumor, disse Sidransky. A prôxima coisa é 
aperfeiçoar os testes para uso na populaçâo gérai, o 
que poderâ levar de seis meses a um ano, esclareceu 
o cientista. Além disso, acrescentou, a équipa quer 
ampliar a sua pesquisa para uma amostra maior da 
populaçâo. O estudo foi baseado em testes em cerca 
de 15 pacientes de cada tipo de cancro na bexiga, 
pulmâo, cabeça e pescoço. 

CHB'ROLn 
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CHEV-OLDS 

Contacte 
Victor Maciel 

ou 
Marcos Vinicius, 

os seus 
représentantes 

portugueses em 
West York 

Chev-Olds. 

Hâ muito que West York Chev-Olds serve os 
portugueses corn uma grande selecçâo de 
automôveîs, 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-poluiçào 
para o governo 

do Ontario. 
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CARNEIRO 
21/3 a 20/4 

Um grande e antigo desejo seu 
finalmente sera realizado. Voce, corn 
toda certeza, saberâ o que précisa ser 
feito; isso vai frazer-lhe mais 
responsabilidades e também mais 
segurança financeira. 

TOURO 
21/4 a 20/S 

Voce pode estar à beira da fama e 
da fortuna. Uma pessoa muito 
importante solicita uma reuniào 
consigo. Nâo se mostre muito 
humilde - exale autoconfiança, 
porque voce detém um trunfo. 

GEMEOS 
21/5 a 20/6 

4 

Abandone as ideias preconcebidas 
- tenha uma mente aberta, mas nâo 
seja ingénuo. Você émana uma 
aura de magnetismo, 
sensualidade. Se for solteiro, 
encontrarâ sua futura aima gémea. 

CAR\NGL'EJO 
21/6 a 21/7 

Um dia extremamente favorâvel. 
Seus afectos estâo em evidência; 
farâ uma séria consideraçâo sobre 
mudança de estado civil. Descobrirâ] 
uma direcçâo, uma motivaçâo e 
como agir em relaçâo a isso. 

r 
LEAO 
22/7 a 22/8 

/iT^ 

Você anda dispersando as suas 
forças. Nâo tente fazer tudo ao 
mesmo tempo. Sua popularidade 
esta em alta, as pessoas disputam a 
sua companhia. Um sagitariano 
exige toda a sua atençâo. 

VIRGEM 
23/8 a 22/9 

Um conhecido recente faz promessas 

mirabolantes. Gentilmente, 
pergunte: "Poderia colocar isso por 
escrito?" E necessârio fazer 
consultas juridicas em relaçâo à 

constituiçâo de uma sociedade. 

BALANÇA Esteja preparado para experiências 
23/9 a 22/10 novas que incluem nativos de 

Gémeos e Virgem. Tome nota dos 
seu sonhos, podem ser prenûncios do 
seu futuro. Seja esperto, nâo 
considéré nada como favas contadas. 

ESCORPIAO 
23/10 a 21/11 

Hâ mûsica no seu lar. Procure 
ouvir corn a mente aberta. Você 
promoverâ algumas modificaçôes 
no ambiente doméstico ou até 
uma mudança de residência. Hâ 
um dinheiro a caminho. 

SAGITÀRIO observe, porque a segunda 
22/11 a 21/12 oferta deverâ ser melhor do que espera.l 

Destaque para imôveis, promessas quel 
podem ser quebradas. Seja misterioso, 
nâorevele tudo. Disponha-se a 
assumir mais responsabilidades, 
poderâ ser regiamente pago. 

CAPRICORNIO 
22/12 a 20/1 

Aquilo que parecia certo talvez 
ainda nécessite de uma revisâo. 
Destaque para comunicaçôes, 
viagens, rompimento de um relaçâo. 
Você nâo mais precisarâ arcar corn 
um fardo que nem deveria ser seu. 

AQUARIO 
2T/1 a 19/2 

Aquilo que vinha esperando esta 
chegando. Imprima o seu estilo, 
aceite o papel de comando. Lance 
uma luz sobre areas antes 
mergulhadas na escuridâo. Um 
aquariano tem papel formidâvel no 
seu dia. 

PEIXES 
20/2 a 20/3 

Hoje é o seu dia de sorte. Joguc na 
lotaria puis é quase certo que o prémiol 
vai ser seu. As influências astrais 
conjugam-se para que este dia jamais 
seja esquecido. No amor, é preciso 
cuidado corn as promessas de dois 
desconhecidos do signo de Touro. 

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

PALAVRAS CRIJZADAS 
12)4 56 7 89 10 1112 HORIZONTAIS: l-Estar; 

£ace;seguias.2-Investlr. 
3-Pedra de molnho;evltar 
uma questâo;slmb.qu£m.do 
gâllo.4-Bo£etadas;nome de 
letra.S-Hoverla os remos; 
proj éc tll.6-Acrescentar; 
lacrar.7-Real;InterJ ecqSo. 
8-Pequeno,enfezado;cor- 
rals as bordas.9-SÎabolo 
qulm. do ceslo;empacota— 
ra. 10-Adv.de lugar;vene- 
rar; sem companhia. 11- 
Dançaram. 12-Homem ou ani- 
mal albino(bras.);molesCa; 
anel. 

VERTICAIS: i-Ru£do;pouco espessa;satélite da terra.2-Do- 

cllldade. 3'^Batraq.ule ; eeneublnas ; slmb. qulm. do barlo. 4-Ave 
.canora;Igualdade em £armacia.5-Avaliar;vereador.6-Genero 
de plantas lltr^ceas;a£le.7-Replse ra8pas.8-Llgaa;asara. 
9-Sim.qulm. do erblo;camlnhara pela margem de.10-Segulr; 
revestlr de barro;ruim.11-Congelarias.12-Pronome posses- 
sive; lavras; vazlo. 

SOLÜÇAO NA HORIZONTAL 

• OJBÎ es3-[ î Boy-Zl 
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SAUDE EM SUA CASA 

AS NEUROSES. 
As neuroses sâo provavelmente tâo 
antigas como o homem, mas 
continuam a ser um mistério. 
Sigmund Freud foi o primeiro médico 
a elaborar uma teoria para as tentar 
explicar, mas as suas origens, apesar 
do avanço da ciência, nunca 
passaram da teoria. O cérebro destes 
doentes parece permanecer intacto 
sem que qualquer factor orgânico 
fosse alguma vez demonstrado como 
causa das perturbaçôes emocionais. 
Ao contrario do individuo corn 
doença de personalidade, incapaz de 
reconhecer a sua anormalidade e de 
se responsabilizar pelos seus erros, o 
neurôtico é um sofredor, que se 
responsabiliza pelos seus actos, 
assume as suas consequências, e 
procura uma remissào, ou uma cura, 
para os seus erros e sofrimento. 
Ainda temos, na memôria recente, o 
retrato dum tarado corn 
anormalidade de personalidade: o 
antigo ditador Augusto Pinochet. 
Vimo-lo em Londres, pintado de 
moribundo, corn problemas 
cardiacos, da prostata, diabetes, 
asma, hérnia e reumatismo severo do 
joelho e da coluna vertebral. O 
governo inglês, baseado nos 
relatôrios médicos, considerou-o 
incapaz de ser julgado por debilidade 
fisica e mental e mandou-o em paz de 
volta para o Chile. Logo que chegou à 
sua Terra, o invalide saltou da cadeira 
de rodas e começou a fazer passeios a 
pé e a participar em patuscadas, na 
companhia do sacerdote que hâ bem 
pouco tempo se tinha deslocado a 
Londres para lhe administrar a 
extrema unçào. E o retrato vivo 
duma personalidade doentia corn 
poder militar e politico. Outres 
psicopatas corn poder, como Nero e 
Hitler, entre muitos outres, ficaram 
tristemente célébrés nas memôrias da 
Histôria. 
Ao contrario dos tarados corn 
problemas de personalidade, tenham 
eles poder de “massas”, poder sobre 
massas, ou sejam simples marginals, 
mas todos eles infractores da 
responsabilidade social, entre os 
neurôticos surgiram figuras 
criadoras, sensiveis e sublimes, que 
contribuiram para o 
engrandecimento e progresse da 
humanidade. Entre elas figuram 
mùsicos notâveis como Chopin, 
Berlioz, ou o grande pianista 
canadiano Glen Gold que, fechado no 
seu quarto de hotel, ao piano, elevava 
Bach aos mais altos pincaros da 
müsica e tomava comprimidos de 
valium para acalmar a sua ansiedade. 
Ou também, muitos pintores e 
poetas, em que a neurose estava de 
braço dado com a sensibilidade e 
poder criativo. Bocage, Antero, 
Florbela e Cesârio Verde, 

caminharam por essa vereda 
tortuosa, subjugados pela neurose, 
mas libertando-se na poesia. 
A ansiedade aparece em pessoas 
normals, sem qualquer doença, num 
estado breve e passageiro, como 
resposta ao stress. Todos nos jâ 
sentimos isso, sob a forma do bâter 
mais râpido do coraçâo, calor na face, 
ou suor nas mâos, quando estamos 
perante uma situaçâo inesperada ou 
de apreensâo. E um mecanismo de 
defesa a preparar-nos para a situaçâo 
de stress ou perigo iminente. A 
ansiedade pode ser também um 
sintoma, comum em quase todas as 
doenças psiquiâtricas, corn excepçâo 
das doenças de personalidade. 
Nestas, caracteristicamente, existe 
uma carência de ansiedade como 
mecanismo de defesa, o que faz corn 
que estes tarados nâo sintam 
ansiedade, ou remorso, mesmo na 
execuçâo das maiores atrocidades ou 
carnificinas. 
Na neurose do estado ansioso, a 
ansiedade é prolongada, corn a 
duraçâo de pelo menos um mes, mas 
pode durar uma vida inteira. E mais 
frequente em membres da mesma 
familia e çomeça geralmente na 
juventude. E caracterizada por um 
estado de tensâo, contracçâo 
muscular, nervosisme, desconforto 
gérai e medo de que qualquer coisa 
terrivel vai acontecer a qualquer 
momento. O coraçâo parece bâter 
corn mais força, a respiraçâo pode 
tornar-se dificil e o peito começar a 
doer no lado esquerdo. As tonturas 
sâo frequentes e o sofredor pode 
entrar em pânico. Quando a 
ansiedade é intermitente, corn 
episôdios de grande intensidade e 
dificeis de controlar, chama-se 
neurose de ataques de pânico. 
As fobias sâo medos irracionais a 
objectes, actividades ou situaçôes. 
Nas fobias simples sâo geralmente 
medos a coisas como aranhas, cobras, 
ou situaçôes como as alturas, 
escuridâo, ou espaços fechados. Na 
fobia social o sofredor tem medo de 
falar em pùblico. Na agorafobia o 
sofredor Loge de todos os locals onde 
nâo possa escapar corn facilidade da 
vista do pùblico, sejam eles espaços 
abertos, ruas, centres comerciais, 
elevadores ou teatros. Em todas as 
fobias o sofredor sabe que o medo é 
irracional e nâo faz sentido, mas 
tenta sempre evitâ-lo, muitas vezes de 
forma também irracional. Nos cases 
extremes de agorafobia o neurôtico 
nunca sai de casa. A fobia ao aviâo é 
uma das mais caras ao imigrante e à 
sua saudade. 
Enquanto que os terrores dum 
neurôtico fôbico estâo no exterior e 
ele faz sempre tudo para os evitar, na 
neurose obsessiva-compulsiva os 

medos brotam das ideias, 
pensamentos, impulses e acçôes que 
persistente e repetitivamente afloram 
à mente. As ideias e pensamentos 
chamam-se obsessôes; aos impulses e 
acçôes chamam-se compulsôes. O 
neurôtico reconhece que as suas 
obsessôes ou compulsôes sâo 
absurdas, irracionais, indesejâveis e 
inaceitâveis, mas nâo lhes consegue 
resistir originando ansiedade, ou 
depressâo, tâo frequente nestes 
doentes. 
A doença do stress pôs-traumâtico 
pode aparecer horas, dias, ou até 
anos, depois dum acidente, ataque, 
guerra, ou em situaçôes de abuse. 
Para que esta neurose se desenvolva 
tem que existir um acontecimento 
traumâtico de grande intensidade a 
afectar a integridade fisica, moral ou 
psicolôgica do individuo. E 
caracterizada por ansiedade, 
irritabilidade, perda de memôria ou 
concentraçâo, sentimentos de culpa, e 
dificuldade no dormir, muitas vezes 
corn pesadelos relacionados corn o 
acontecimento traumatizante. O 
sofredor tende a reviver, de forma 
incontrolâvel, o terror intenso do 
passado, em memôrias que lhe 
chegam à mente nos pesadelos da 
noite. Acaba muitas vezes por perder 
a capacidade de sentir emoçôes e 
prazer. 
Nas neuroses somatiformes hâ 
sintomas de doença fisica quando esta 
nâo existe. Na doença de 
somatizaçâo as dores de cabeça, 
tonturas, nausea, vomito, dores de 
barriga, diarreia, prisâo de ventre, 
dores menstruais, frigidez, ou 
impotência, podem aparecer isolados 
ou nas mais variadas combinaçôes, 
embora a presença de doença fisica 
nâo se consiga demonstrar. Na 
neurose de conversâo hâ uma perda 
repentina, ou alteraçâo temporâria, 
das funçôes integradas de 
consciência, identidade, ou 
movimento, como perça do andar. 

Por: 
Dr. César 
Nunes 
Cordeiro, 
médico 

falar, ver, ou mexer uma parte do 
corpo. Podem aparecer sob a forma 
de movimentos anormais ou 
paralesias. Nas dores crônicas 
neurôticas as dores persistem sem 
qualquer explicaçào ou evidência de 
ôrgâo afectado. Na hipocondria hâ 
uma crença irracional da presença 
duma doença grave, geralmente 
cancro, ou a interpretaçâo errônea 
dum sintoma como presença 
irrefutâvel dessa doença. Nas doenças 
dissociativas hâ uma alteraçâo 
repentina e temporâria das funçôes 
normalmente integradas de 
consciência, identidade e 
comportamento motor, o que pode 
causar amnésias neurôticas, fugas 
incontrolâveis, personalidades 
mültiplas, ou neuroses de 
despersonalizaçâo em que o 
individuo sente uma alteraçâo na 
percepçâo da identidade e realidade 
de si prôprio. 
A neurose distimica, mais conhecida 
por depressâo, é uma das mais 
frequentes e perigosa por terminar 
algumas vezes no suicidio. Falarei 
delà em mais detalhe num proximo 
artigo. 
Sâo assim as neuroses, fontes de 
sofrimento de origem desconhecida, 
embora se conheçam os factores que 
as podem fazer aparecer e amplificar. 
Fazê-las desaparecer implica um 
trabalho colaborativo do sofredor, 
terapeuta, familiares e amigos. O seu 
tratamento deve basear-se na 
compreensâo, tolerância, paciência, 
amizade e confiança, para que os 
problemas que afligem o neurôtico 
possam ser ventilados livremente. A 
ajuda mütua, ou psicoterapia, sâo 
armas eficazes sem as quais o doente 
dificilmente sairâ do tumulto das 
suas emoçôes. 

PORQUE OIMPREVISTO 
lÂO TEM HORA MARCAD. 

■ 
m- 

Tome as dedsôes certas sobre o seu futuro. 
Consulte Daniel Femandes 

e informe-se sobre pianos especiais como: 

Seguros de vida, acidentes, doenças 
Seguros de hipoteca 

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

TEL: (416) 823-0665 
3300 Bloor St., W., Ste. 1002, West Tower, Etobicoke 

DANIEL FERNANDES 
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Novo exame 
de saûde ao general 

O ex-ditador chileno Auguste Pinochet 
submeteu-se a um novo exame médico, 
quase quatre semanas depois do seu 
regresso a Santiago no final de 503 dias 
de detençâo em Londres, revelou fonte 
médica. O exame à circulaçâo sanguinea 
durou 40 minutes e foi efectuado na 
clinica Fleming de Providencia, um 
bairro residencial de Santiago, précisa a 
mesma fonte. Adversaries e simpatizantes 
de Auguste Pinochet concentraram-se 
nos arredores da clinica onde 
importantes medidas de segurança 
tinham sido tomadas. "Assassino, 
assassine", gritaram alguns jovens 
manifestantes anti-Pinochet, quando o ex- 
ditador deixou a clinica. Um grupo dos 

sens partidârios replicaram "Pinochet, 
Pinochet", constataram jornalistas. O 
ministre do Interior, José Miguel 
Insuslza, declarou que este novo exame 
nâo tinha sido efectuado a pedido do 
governo do présidente socialista Ricardo 
Lagos. "O governo nâo pode ordenar 
exames médicos", acrescentou o ministre, 
rejeitando comentârios da imprensa que 
davam conta de uma iniciativa nesse 
sentido das autoridades a fim de permitir 
ao ex-ditador escapar à justiça por razôes 
de saûde. Oitenta queixas foram 
apresentadas à justiça chilena contra o 
general Pinochet por crimes e atentados 
aos Direitos Humanos cometidos sob o 
seu regime (1973-1900). 

Novo 0asil 
Lucas e Matheus 

Dia 31 de Março 
7:30 p.m. 

coin jantar 

AbrU 

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

$2.00 por pessoa 
reverte a favor 

das vltimas 
de Moçambique 

ConvtnTion CtniM 
^036 Lakeshore Rd 

Bilhetes à venda em: 

Novo Brasü -1445 Diindas St. W. TEL: (416) 536-2362 
Oasis C. C. - TEL: (905) 891-7777 

Santuàrio de rétima 
possuiu aura nazi, 

reitaria nâa 
camenta - "Visâa'' 

O Santuàrio de Fâtima teve ouro nazi depositado numa conta 
bancâria nos anos 70, révéla a revista "Visào" na sua ediçâo de 
quinta-feira, informaçâo que a Igreja Catôlica se recusou a 
comentar. Num "exclusive" intitulado "Ouro nazi, o quarto 
segredo de Fâtima", a publicaçào dirigida por Câceres Monteiro 
diz que "ao todo" foram "50 quilos da Casa da Moeda Prussiana, 
Berlim, 1942". "Tudo começou quando o Santuàrio decidiu 
autorizar a venda das suas barras de ouro, feitas corn as peças 
oferecidas pelos crentes a Nossa Senhora de Fâtima, e depois 
enviadas para um banco, no Porto, a fim de serem derretidas", 
adianta a revista. A Casa da Moeda Prussiana "era a principal 
mâquina da Alemanha de Hitler para derreter o produto do 
exterminio e das pilhagens nazis", escreve o autor do trabalho 
jornalistico, Miguel Carvalho, adiantando que, "em 1942, foi ali 
parar também o ouro amoedado, roubado aos holandeses e que, 
num âpice, acabou fundido e transformado em barras, prontas a 
transaccionar". "Diz quem sabe que este tipo de barras é o ünico 
onde poderâ ter sido misturado ouro roubado aos judeus, nos 
campos de concentraçâo", lê-se na "Visâo", que cita o historiador 
Antonio Louçâ, que diz nâo ter dùvidas de que as barras de ouro 
da Casa da Moeda prussiana sô podiam ser de ouro roubado 
pelos nazis. Apesar de muitas dessas barras permanecerem ainda 
hoje incognitas, "pelo menos quatro delas, totalizando perto de 50 
quilos", apareceram em 1976 em Portugal, garante a revista, 
segundo a quai estavam depositadas numa conta do Santuàrio de 
Fâtima, na sede do antigo Banco Pinto de Magalhâes (BPM), no 
Porto, juntamente corn outros lingotes. A "Visâo" sintetiza o seu 
trabalho de nove pâginas da seguinte forma: "Dâdivas dos fiéis 
eram derretidas'e transformadas em barras, depositadas num 
banco, numa conta ilegal. Santuàrio autorizou a sua venda, desde 
que fossem repostas, e chegou a ter um crédite de 258 quilos. 
Parte deste crédite foi page corn 50 quilos de ouro nazi". Foi "apôs 
uma investigaçâo de meses" que a "Visâo" concluiu que o 
Santuàrio de Fâtima possuiu e depositou em seu nome "ouro 
criminoso e moralmente comprometedor". Apôs referir que se 
desconhece "o rasto das barras criminosas que eram pertença do 
Santuàrio de Fâtima", a revista afirma que a reitoria daquele 
temple catôlico, solicitada a pronunciar-se sobre o assunto, 
"respondeu corn o silêncio". "O senhor reitor nâo fala sobre 
assuntos relacionados corn o ouro ou o dinheiro do Santuàrio", 
justificou o secretârio de Luciano Guerra. 

EUA : Intruso detido nos 
jardins da Casa Branca 
Agentes de segurança da Casa Branca detiveram terça-feira um 
intruso que penetrou nos jardins, altamente vigiados, da 
residência de Clinton, depois de ter trepado o gradeamento. O 
desconhecido, cuja identidade nâo foi revelada, foi prontamente 
detido pelos agentes de segurança, que depois da detençâo, 
inspeccionaram o relvado â procura de algum objecte suspeito 
que o intruso pudesse ter colocado. A intrusâo, aparentemente, 
nâo teve motives politicos e nâo estâ relacionada corn a visita do 
présidente egipcio Hosni Mubarak, referiu o porta-voz dos 
serviços secretes. Jim Mackay. Mackin disse que a detençâo nâo 
afectou o programa de Clinton que, na altura da intrusâo, se 
preparava para sair da Casa Branca se nâo se tivesse atrasado. Os 
jornalistas que iam acompanhar Clinton a duas visitas para 
arrecadar fundos notaram a actividade, mas nâo viram o intruso. 
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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 PESTA 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. 
-Baile, no Angrense de Toronto, corn o 
conjunto ECLIPSE. 
-O Graciosa C. Centre realiza o seu baile 
semanal corn o conjunto Pai e Filhas. 

Sàbado, 8 de Abril: 

-O Clube Académico de Viseu de Toronto, 
realiza a festa do RANCHO, com jantar às 
19:30, seguindo-se as variedades. 

Pessoal para construçâo. Tel: (905)303-5766 

Pessoal para jardinagem. Tel: (905) 273-5691 

Bate Chapas. Tel: (905)543-1580 

Pessoal para limpeza na area de Mississauga. 
Tel: 5934383 

Recepcionista que fale Inglês. Tel: 236-1587 

Pessoal para jardinagem. Tel: 766-8884 

Pessoal para limpeza. Tel: 769-7293 

Pessoal para jardinagem. Tel: 539-91-88 

Pessoal para limpeza na ârea de Mississauga. 
Tel: (905)796-5101 

Cozinheira. Tel: 234-5858 

Pessoal para limpeza que fale Inglês. 
Tel: (905)568-3838 

Pessoal para jardinagem na ârea da Vaughan. 
Tel: (905)760-9336 

Pessoal para limpeza nas areas de Mississauga e 
Toronto. Tel: 369-0137 ext. 182 

Pessoal para limpeza na ârea de Scarborough. 
Tel:447-8876 

Comunicados 

A Direcçâo do "Portuguese Canadian Youth 
Camp - PARQUE CAMÔES, comunica à 
comunidade em gérai de que vai dar inicio ao 
processo de limpeza e restauraçâo do parque de 
recreio. 
Também, limpeza de ârvores velhas, poda de 
ârvores, jardinagem, arranjos em canos de âgua, 
montagem de um palco e preparaçào de mesas de 
pic-nic. SÀO PRECISOS VOLUNTÀRIOS para 
os serviços e a todos os niveis! A Direcçâo do 
Campo Camôes encarrega-se do transporte 
gratuite. AJUDEM. COLABOREM. 
O Portuguese Canadian Youth Camp é de todos! 
Info: (416) 918-4923; 706-6196; 516-3701, 
ou 1-905-524-2272. 

O GRACIOSA Community Centre of Toronto 
comemora o seu 20o. Aniversârio no proximo 
sàbado, 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 Associaçào 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 VERAO, 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. 

Procura-se pessoal para trabalhar nos 
telhados corn o mi'nimo de 1 ano de 
experiência. Tel: 658-2993 ou Cell: 879-8484 

Pessoa procura uma garagem dupla corn 
aluguer até $200 na àrea de Dufferin e St. 
Clair, Tel: 658-2993 ou Cell: 879-8484 

raisâo corn 
Vinho do Porto 
Ingredientes: 

1 faisào 
Sal e pimenta q.b 
1 alho francês 
1/2 garrafa de vinho do Porto 
125 gr de pasta de figado 
125 gr de cogumelos de conserva 
125 gr de natas 
100 gr de margarina 

Receita: 
Limpe muito bem o faisào, corte-lhe as patas e 
tempere-o corn sal, pimenta e o vinho do Porto. 
Deixe assim cerca de 48 horas, em local fresco e 
vire-o cerca de 3 vezes por dia. Escorra-o muito 
bem e, num tacho, aloure-o por igual em metade da 
margarina. Retire, escorra a margarina queimada e 
leve ao lume a restante margarina corn a parte 
branca do alho francês picadinho. Mexa até 
alourar, junte a marinada, tape e deixe estufar até 
ficar tenro. Vâ adicionando âgua quente aos 
poucos para, no fim, quando o faisào estiver tenro, 
ter molho suficiente mas bem apurado. Retire o 
faisào e junte ao molho metade da pasta de figado, 
as natas e os cogumelos. Deixe ferver até apurar. 
Sirva corn o molho por cima e acompanhe corn 
batatas fritas, salada e arroz. Complete com fatias 
de miolo de pâo fritas e barradas corn a restante 
pasta de figado. 

ratias da China 
Ingredientes: 

8 gemas 
2 ovos 
Margarina para untar 
Farinha para polvilhar 
Canela em pô q.b. 

Para a calda: 
300 gr de açücar 
2 dl de âgua 
1/2 câlice de licor Triple 

Receita: 
Unte bem um tabuleiro corn margarina. Bata bem 
os ovos e as gemas, até obter um creme fofo. 
Coloque no tabuleiro untado e polvilhado, alise e 
leve ao forno quente, durante cerca de 10/12 
minutos. Depois de cozido (verificar corn um 
palito), retire e deixe arrefecer ligeiramente. 
Desenforme, descolando dos lados, se necessârio, e 
corte em quadrados corn cerca de 5 cm de lado. 
Num tacho, misture o açücar corn a âgua e leve a 
ferver durante 5 minutos. Junte o licor e retire do 
lume. Corn cuidado, ensope as fatias, passando-as 
pela calda, escorra-as e coloque num prato. Sirva 
frio, polvilhado corn canela. 
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A meia-maratona de Lisboa 
Continuaçâo da pagina 28 

A meia-maratona de Lisboa teve no sector 
masculino o vencedor esperado, Paul Tergat, que 
bateu a melhor marca mundial da distância, corn 
59.05 minutes, e assim embolsou um cheque de 20 
mil contos. O queniano redimiu-se assim da 
desilusào que foi o terceiro lugar no Mundial de 
crosse e coloca-se desde jâ na "primeirissima linha" 
de favorites para ganhar o super-prémio da 
prôxima ediçào da "Meia" lisboeta, que dâ um 
milhào de dôlares para recorde. Ninguém aguentou 
o ritmo de Tergat, que pelos 18 km fugiu à 
companhia dos ultimes resistentes, todos africanos; 
o queniano Ivuti, o sul-africano Ramaala e o 
tanzaniano Baha. Antonio Pinto jâ tinha largado o 

grupo da frente, meia dûzia de 
quilômetros antes, e Paulo Guerra 
bem antes, nâo aguentando o ritmo 
fantâstico das "lebres" de Tergat, que 
passaram aos 10 km em 27.34 
minutes! Terminaram respecti- 
vamente em sétimo e 20° lugares. 
Sem recorde terminou a corrida 
feminina. A queniana Tegla Loroupe 
isolou-se cedo, mas ficou-se pelas 
1:07.23 horas, a 11 segundos do seu 
recorde pessoal e a 40 segundos do 
recorde mundial, da japonesa 
Masako Chiba. Fernanda Ribeiro 

lutou pelo segundo lugar 
durante muito tempo corn 
a etiope Derartu Tulu, a 
actual campeâ do Mundo 
de crosse, mas perdeu essa 
"luta", ficando em terceiro corn 1:08.22, a 
um segundo apenas do recorde 
português, de Albertina Dias. Melhorou 
o recorde pessoal em 22 segundos, 
fazendo a segunda melhor marca 
portuguesa de sempre. O tempo de 
Pinto, 1:00.34, também é o segundo 
português de sempre, atrâs dos 59.43 de 
hâ dois anos no mesmo percurso. Em 
cadeiras de rodas, ganhou o grande 
favorito, o suiço Heinz Frei, corn 46.10, 
corn Antonio Nogueira, do Murtalense, a 
ser o segundo, corn 50.17. Foram eles os 

primeiros a chegar... depois começaram a chegar os 
outros participantes, corn os homens e mulheres de 
elite à frente (Tegla foi mesmo a 38* em termes 
absolute)... e depois a grande massa humana dos 
resistentes dos mais de 25 mil que partiram da 
praça da portagem, no inicio da Ponte 25 de Abril. 
Chegaram 3.769 apenas, o que nâo é recorde em 
termes de meta, mas é um dos maiores de sempre, 
em Lisboa, chegando para "inundar" a zona dos 
Jeronimos. Mas as honras do dia têm mesmo de ir 
para Tergat, porque uma melhor marca mundial 
nâo se bate todos os dias, ainda mais da forma 
"soberana" que em Lisboa se viu. 

Schumacher 
toma. mais vivo o vermelho da Ferrari 

Assîne e divulgue 

o MILÉNIO 
Continuaçâo da pagina 28 

Michael Schumacher obteve o segundo triunfo da 
temporada no Brasil e confirmou a boa prestaçâo na 
Australia. 
Duas corridas, outras tantas vitôrias; duas provas e 
outros tantes abandonos. Assim se sintetiza, no 
présente campeonato, a carreira dos dois pilotes mais 
mediâticos. de Formula 1 da actualidade, o alemâo 
Michael Schumacher - duas vezes campeâo mundial - 
e o finlandês Mika Hakkinen, actual detentor do 
titulo. 
O germânico venceu na abertura da temporada, hâ 
duas semanas, na Austrâlia e no circuito de 
Interlagos, Sâo Paulo, Brasil, dominou praticamente 
desde o inicio até final; o finlandês, por seu lado, 
"teima" em nâo conseguir terminar. Em ambos os 
cases devido a avarias técnicas. Desta vez, Hakkinem 

^foi traido pela sistema de pressâo de ôleo do 
monolugar. 
Sem caber em si de contente, Michael Schumacher 
recebeu o troféu de vencedor da corrida das mâos do 
sempiterno "Rei Pelé", sob os olhares atentos do 
britânico David Coulthard (McLaren) e do italiano 
Giancarlo Fisichella (Benetton), respectivamente 
segundo e terceiro. Pelé foi convidado pelo alemâo 
para... jogar futebol! "Em Imola vamos organizar uma 
partida de futebol e pedi ao Pelé para jogar pela 
minha équipa", disse Schumacher. 
Esquecidos os tempos de arrelia, em que esteve 
afastado das pistas, devido ao acidente sofrido o ano 
passado, que o impediu de discutir o titulo de 
campeâo, prova a prova, corn Hakinnen, Schumacher 
entrou em tempo de contabilizar vantagens a seu 
favor. E a segunda vitôria consecutiva no campeonato 

foi o 37.° triunfo da sua carreira, conseguido numa 
pista dificil, que afastou prematuramente os Sauber - 
nâo alinharam à partida, por os ailerons traseiros dos 
carros se terem partido, por causas desconhecidas -, e 
onde se registaram nove abandonos. 
O Brasil continua ôrfâo de um grande piloto. Senna é 
a saudade maior do "povào"; Fittipaldi e Piquet - todos 
campeôes do mundo - hâ muito que estâo reformados, 
as atençôes agora viram-se para Rubens Barrichello, o 
segundo piloto da Ferrari. O "seu" Rubinho nâo 
esteve tào bem como na Austrâlia, onde terminou 
logo a seguir ao chefe. Desistiu à 27.* volta, très antes 
de Mika Hakkinen. 
A primeira vista, a rivalidade técnica e humana no 
campeonato deste ano serâ entre a McLaren e a 
Ferrari. Tal como o ano passado. Contudo, duas 
provas ainda é pouco para alguém dizer quem vale 
mais. Schumacher apostava em duas paragens para 
reabastecer - contra uma de Hakkinen (e de 
Coulthard, 43.*), prevista para a 40.* volta - prevendo 
que, mesmo assim, venceria o actual campeâo. O 
alemâo nâo tirou qualquer conclusâo da tâctica 
anunciada, porque o finlandês desistiu. 
A emoçâo vivida à partida, corn os dois McLaren a 
sairem lado a lado nos dois primeiros lugares - e os 
Ferrari logo a seguir - durou pouco. No final da 
primeira volta Schumacher ultrapassou o seu rival 
mais directo e apenas cedeu o comando quando foi 
reabastecer, à 20.* volta. Nessa altura, Hakkinen 
tomou a dianteira e delà saiu na desistência. Depois 
Schumacher deu festival. A 51.* volta, o alemâo 
dispunha de 48 segundos de vantagem sobre 
Coulthard, quando parou nas boxes para o segundo 
reabastecimento, mantendo o primeiro lugar até final. 

Assinatura anual no Canada, 
por apenas $48, GST inciuido, 

para os EUA $75 e Europa $130. 

Nome:  

Morada: 

Côdigo Postal: 

Telefone: ( ) 

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

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

Toronto, Ontario M6J IW9 
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Ponugal 1 Dinamarca 1 
sub-S^ 

O empâte (1-1) registado terça-feira 
entre as selecçôes de "sub-21" de 
Portugal e da Dinamarca, em Oliveira 
do Bairro, foi um resultado justo para 
um jogo onde se registaram poucos 
momentos intéressantes. Se na 
primeira parte os futebolistas 
portugueses conseguiram construir 
algumas jogadas de perigo, foram 
completamente anulados na segunda 
pelos defesas dinamarqueses, que nâo 
lhes permitiam chegar à grande area. A 
partida começou equilibrada, cabendo 
O primeiro remate a Portugal, aos 3 
minutos, através de Paulo Costa, que 
atirou para as mâos do guardiâo 
dinamarquês. Pouco depois foi a vez de 
Sérgio Leite desviar um remate de 
Albrechtsen. A équipa lusa começou a 
subir no terreno e a construir varias 
jogadas de perigo, nomeadamente 
através do bracarense Luis Filipe, que 
aos 14 minutos perdeu a bola no 
confronto corn o guarda-redes 
Ankergren, e de Caneira, que aos 18 
rematou ao lado da baliza. Foi 
precisamente na altura em que os 
portugueses dominavam o encontre, 
tendo beneficiado de quatre cantos 
num curto espaço de tempo, que surgiu 
o golo da Dinamarca, no quai o guarda- 
redes Sérgio Leite teve alguma culpa. 
Decorriam 20 minutos de jogo, quando 
na sequência da marcaçâo de um livre, 
Jensen rematou para a baliza, o 

guardiâo do Maia nâo segurou a bola e, 
na recarga, Karlsen. nâo desperdiçou a 
oportunidade de inaugurar o 
marcador. Portugal viria a igualar o 
marcador aos 34 minutos, através do 
jogador do Alverca Paulo Costa. O 
avançado recuperou a bola de um 
adversârio e rematou forte e certeiro 
para dentro das redes defendidas por 
Ankergren. Na segunda parte aos 62 
minutos, o treinador dinamarquês 
Flemming Serritslev fez entrar 
Laursen. Este viria a causar algumas 
dores de cabeça a Mârcio Santos, que 
no mesmo minuto tinha entrado para 
substituir Sérgio Leite. O dinamarquês 
colocou Mârcio Santos varias vezes â 
prova, nomeadamente aos 63, 74 e 83 
minutos, mas o guardiâo mostrou-se 
bastante concentrado durante todo o 
periodo em que esteve em campo. 
Portugal apenas por duas vezes 
conseguiu chegar corn perigo à baliza 
adversaria no segundo tempo. A 
primeira aconteceu aos 77 minutos, 
corn Hugo Leal a receber a bola de 
Miguel e a rematar por cima da baliza. 
Jâ em tempo de compensaçâo, aos 92 
minutos, o "espanhol" Hugo Leal, 
Fredy e Pedro Moutinho tiveram nos 
pés a oportunidade de marcar o golo 
do desempate, mas apenas 
conseguiram obrigar o guarda-redes 
Ankergren a très boas defesas 
sucessivas. 

laiiiii 

ORBIT 
SA TELLITE SYSTEMS 
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6985 Davand Dr. Unit #7, Miss., Ont. 
TEL 19051670-3660 a 1-877-6724848 

FC Porto garanto 
iovoni Jorgo Andrado 
por cinco temporadas 
O FC Porto garantiu a 
contrataçâo do jovem 
futebolista 
Andrade, defesa 
central do Estrela da 
Amadora, para as 
prôximas cinco épocas, 
confirmou o présidente 
do clube da Reboleira, 
José Maria Salvado, à 
Radio Renascença. Em 
entrevista emitida no 
programa "Bola Branca", o 
présidente do Estrela anunciou o 
acordo com os "azuis e brancos", 
revelando que, com a transferência, 
o seu clube vai realizar um encaixe 
financeiro na ordem dos 400.000 
contos. Inicialmente dado como 
proximo de se transferir para o 
Benfica, o "internacional" sub-21 
português vai para as Antas, 
porque, segundo o dirigente, o 
clube lisboeta se revelou "incapaz 

de cobrir as exigências 
financeiras do Estrela 
da Amadora". 
Cumprindo a terceira 
época na I Liga, Jorge 
Andrade, de 1,84 
metros, compléta 22 
anos a 9 de Abril e é um 
jogador bem conhecido 
do técnico do FC Porto, 
Fernando Santos, que o 
treinou no primeiro ano 

de sénior na Reboleira. O defesa 
central destacou-se esta época na 
formaçâo orientada por Jorge 
Jesus, constituindo uma das 
revelaçoes da présente ediçâo da I 
Liga de futebol. Jorge Andrade é o 
segundo reforço garantido pelo FC 
Porto para a prôxima época, depois 
de os pentacampeôes nacionais 
terem assegurado o ingresso do 
brasileiro Paulo Assunçâo, oriundo 
do Palmeiras, de Sâo Paulo. 

^ÏRAFFIC 

LTD. 
$ Propriedade e direçâo de um ex-agente, 

John Zadkovich; 
$ Mais de vinte e quatro anos de experiência em tribunal; 

:j: Fluente em português; 

$ Preços acessiveis; 
$ Advogado disponivel para defesa criminal; 

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

3045 Southcreek Road, Unit 3 
Mississauga, On 
L4X 2X6 (Auto-estrada 427 e Dundas) 
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Portiugal S □inamarca 1 
A selecçâo portuguesa de futebol 
mostrou em Leiria também ser capaz 
de virar resultados e bateu a sua 
congénère dinamarquesa por 2-1, em 
encontre de preparaçâo de ambas as 
formaçôes para a fase final do 
Euro'2000. A Dinamarca entrou 
praticamente a ganhar, com um golo de 
Jon Dabi Tomasson, logo aos quatre 
minutes, e mais poderia ter conseguido 
num primeiro quarto-de-hora que 
dominou por complète, mas Portugal, 
mesmo sem jogar muito bem, soube 
reagir e acabou por ganhar o jogo. 
Ainda na primeira parte, aos 4l 
minutes, Rui Costa festejou o 28° 
aniversârio e a 50“ internacionalizaçâo 
"AA" corn o golo do empâte, na 
transformaçâo de uma grande 
penalidade, e, aos 5l minutes. Luis 
Figo, num jogada "genial", fez o 2-1, 
resultado que nâo mais se alterou. 
Depois do empâte na Bélgica, Portugal 
regressou, assim, aos triunfos e somou 
o 13° jogo consecutive sem perder - a 
ultima derrota aconteceu a lO de 
Outubro de 1998, nas Antas, face à 
Roménia (O-l) -, numéros que muito 
podem moralizar... a menos de très 
meses do Europeu. Na formaçào lusa, 
que cometeu muitos erros defensives na 
primeira metade, destaque para as 
actuaçôes de Luis Figo e Rui Costa e 
também de Vidigal, que reforçou a boa 
prestaçào de Charleroi e confirmou-se 
corn um elemento quase certo nos 22 
que rumarâo à Holanda. A équipa 
portuguesa iniciou o jogo corn o 

esperado "onze" mais ofensivo: Abel 
Xavier, Fernando Coûte, Beto e Dimas 
à frente de Pedro Espinha, um "trinco" 
(Vidigal), um médio solto (Rui Costa), 
dois extremes (Luis Figo e Sérgio 
Conceiçâo) e Sa Pinto, mais recuado, e 
Nuno Gomes. Por seu lado, a 
Dinamarca apresentou-se no seu 
habituai "4-4-2", corn Schmeichel na 
baliza, um quarteto defensive composte 
por Helveg, Henriksen, Hogh e 
Heintze, dois médios defensives 
(Tofting e Brian Steen Nielsen), dois 
mais ofensivos (Jorgensen, na direita, e 
Gronkjaer, na esquerda) e Sand e 
Tomasson na frente. A équipa nacional 
fez o primeiro ataque, mas na resposta, 
Jon Dabi Tomasson isolou-se, por entre 
os centrais lusos, Abel Xavier, em 
ultima instâneia, cedeu um pontapé de 
canto... e a Dinamarca marcou. Aos 
quatre minutes. Brian Steen Nielsen 
apontou o canto do lado direito, Figo 
desviou ao primeiro poste e, no meio da 
pequena area, Tomasson antecipou-se a 
Beto e cabeceou para o fundo das redes 
lusas. Em vantagem tâo cedo, a 
formaçào nôrdica inicia um période de 
"luxo", no quai poderia ter aumentado 
a vantagem, nomeadamente aos 07 
minutes, primeiro corn um remate de 
Gronkjaer que Vidigal interceptou e 
depois através de um remate de Brian 
Steen Nielsen, este salvo por uma 
grande defesa de Pedro Espinha. 
Aproveitando-se da clara superioridade 
que conseguiam pelos extremes, onde 
Abel Xavier e Dimas eram 

Resultados e Classiflcaçikis 

CONFERlNCIAORlINTU 
Divisâo Nordeste 

Equipa J P 

TORONTO 75 92 
OTTAWA 75 89 
BUFFALO 76 77 
MONTREAL 76 76 
BOSTON 75 70 

SMeira 
Atlanta 2 Washington 5 

Philadelphia 2 Ottawa 5 

New Jersey 2 Pittsburgh 3 

Dallas 4 Tampa Bay 2 

NY Islanders 2 Nashville 3 

CONFERiNCIAOCIDENTAL 
Divisâo Noroeste 

Equipa J P 

COLORADO 77 86 
EDMONTON 76 82 
VANCOUVER 76 78 
CALGARY 76 74 

ultrapassados com grande 
facilidade, os dinamarqueses 
voltaram a criar nova 
oportunidade flagrante, aos 
12 minutes, mas Sand, 
isolado, atirou por cima. A 
equipa nacional apenas 
conseguiu fazer algo em 
termes ofensivos aos 15 
minutes, quando, na 
sequêneia do segundo canto 
a seu favor - a Dinamarca jâ 
"contava" cinco -, Nuno 
Gomes chegou a introduzir a 
bola na baliza de 
Schmeichel, mas apos um claro fora de 
jogo de Sa Pinto. Os dinamarqueses 
ainda continuaram a "mandar" até aos 
25 minutes, altura em que Portugal 
logrou instalar-se nas imediaçôes da 
area contraria: aos 26, Flelveg salvou 
perante Nuno Gomes, aos 29, Dimas 
rematou sem perigo e, aos 31, 
Schmeichel facilitou, mas o avançado 
do Benfica falhou claramente o 
"chapéu". Aos 39 minutes, Nuno 
Gomes, apos um passe de Figo, serviu 
Sérgio Conceiçâo, que chegou 
ligeiramente atrasado, e o golo do 
empâte acabou por surgir aos 41: Sa 
Pinto foi tocado por Hogh e caiu dentro 
da ârea, tendo o arbitre assinalado 
"penalti", que Rui Costa converteu. Até 
ao intervale pouco ou mais nada 
aconteceu e, no inicio da segunda, 
surgiu o ... "génie" de Luis Figo: aos 5l 
minutes, o médio do "Barça" arrancou, 
passou entre Hogh e Helvev, "sentou" 

Schmeichel e atirou-lhe a 
bola por cima, 
"materializando" a revira- 
volta. Se a Dinamarca tinha 
animado com o l-O, 
Portugal também subiu de 
produçào apos o 2-1 e, aos 
56 minutes, beneficiou de 
duas boas hipoteses, através 
de um "tiro" de Sérgio 
Conceiçâo e de um 
cabeceamento de Pauleta. 
Aos 64 minutes, Humberto 
Coelho, que jâ tinha tirade 
Sâ Pinto e Nuno Gomes ao 

intervalo (entraram Dani e Pauleta), 
substituiu Figo - mementos apôs o 
numéro sete luso ter rematado por 
cima, depois de um bom passe de 
Sérgio Conceiçâo - e fez entrar Joào 
Pinto. A Dinamarca reagiu e poderia 
ter empatado, mas Molnar chegou 
atrasado a um cruzamento (66 minutes) 
e Helveg atirou por cima (67), e 
Portugal voltou à "carga", s6 que 
Pauleta, isolado, perdeu tempo e 
deixou Hogh roubar-lhe o 3-1, aos 7l 
minutes. Na parte final, que se 
ressentiu imenso das muitas 
substituiçôes efectuadas, destaque para 
um remate de Pauleta à figura de 
Schmeichel (87 minutes) e de mais um 
canto favorâvel à Dinamarca que 
provou alguma afliçâo. O arbitre 
irlandês John McDermott efectuou um 
bom trabalho, embora tenho ficado 
muitas dùvidas na grande penalidade 
que deu o empâte a Portugal. 

e Classificaçôes 

11 î Atlanta 116 
Toroïïto 99 Qeveland 96 

Fhoenix 78 Miami 81 
Indiana 106 New Jersey 111 

Boston 87 Orlando 122 
tiladel|:Ma 102 Mümesota lOO i 
New York 95 Sacramento 103 

Houston 121 
, Dallas 112 LA Clippers 102 

^ Ànâkmio ^ Portland 85 

Inclîaaini > 47 
Torossâ® - , 40 30 
C]bii!rI[(Dtta 38 ' 31 

. ji)«tardà<^^iiÉ6^.": f ft" 

MiJwaiIkee 33 37 
Clevelajfid 27 43 
Atlimtta 26 44 

14 55 

.571 

.551 

.522 

.471 

.386 

.371 

.203 

IDitillsia 
iÜaiüsir-i 



O MILENIO 
Quinta-feira, 30 Março, 2000 
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a 
Classificaçôes 
EQUIPAS 

ispoenn 
2 FC PORTO 

RiÉNRCA 

OGOIMARAES 

IMASISTA 

OGIlVICENn 

THAIfnilO 
eEST.AMADORA 

SAtvacA 

lORElEHENSES 

ItEARQISE 

12UNIÂ01EIRIA 

KMAGA 

14 RIO AVE 

mmoÊPmmmsL 

1GSMGUEIR0S 

nSETHMl 

10 SANTA CLARA 

V E 

21 IR 

27 10 

21 fl 

27 14 

27 12 

27 11 

XF n 
27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

7 

» 
7 

7 

7 

0 
7 

7 

7 

27 8 

27 4 

7 

G 

0 

4 

8 
8 

8 

13 

7 
12 
10 
0 

0 

8 

8 
5 

» 

10 

2 
3 

8 
9 

8 

8 

S 
7 

11 
8 

10 
11 
18 

12 
14 

15 

18 

13 

M 

48 

52 

44 

42 

29 

35 

31 

28 

31 

29 

28 

24 

32 

28 

24 

21 
19 

24 

18 

40 

37 

40 

36 

Resultados 
(2T jornada) 

Campomaior. - Sporting, 0-2 

Relenenses - V. Guimarâes, 2-0 

FC Parta-Marftimo, 3-2 

Sparting Rraga - Renfica, 3-2 

Estrela Amadara - Farense, 1-1 

RioAve-Uniâaleiria.0-0 

Alverca-Salguejras.2-0 

Gil Vicente-V.Setübal, 2-0 

Raavista - Santa Clara, 2-1 

1 

M 

60 

25 54 

29 46 

24 42 

27 41 

28 89 

26 

37 

29 

47 

28 

34 

IW 

33 

181 
30 

38 30 

39 29 

27 

26 

23 

22 

(28“jornada) 

Setûbal - Raavista 

Reniica - FC Porto 

Santa Ciara - Abierca 

Maritimo - Campomaior. 

Salgueiros - Rraga 

L Amadara - Rio Ave 

Sporting - Reienenses 

Guimarâes - Uniâoleiria 

Farense - Gii Vicente 

Melhores Marcadoies 
MàriolARDEl -FC Parta 

llgrtas 

Aiberto ACOSTA - Sporting 

ffiooias; 

Eric Gomes "GAÜCHOI" - Estrela da Amadara 

NUNO GOMES-Renlica 

ttgaiast 

Idelbrando Oalsota URANOiO'' - Guimarâes 

13 Mint 

Mariano TOEOTU - Maritimo 

Ilirtos ' 

HUGO HENRIQÜE -Rio Ave 

lOiWlos 

EDMILSON lucena - Guimarâes 

Wheiiiton-Raavista 

Classificaçôes 
Cl tquiPA 

1BEIM-MAR 

2AVES 

3ACADÉMICA 

4VARIIM 

5 P. FERREIRA 

6 PENAFIEL 

IRNlâOlAIIUS 

R FEIGUEIRAS 

9ESPINHR 

10 CHAVES 

niEÇA 

12MAIA 
13FREAMUH0E 

14 NAVAL 

15IM0R1AL 

16 CSVIUlA 

17M0REIRENSE 

18ESP0SENDE 

21 
21 
21 
21 
27 

27 

27 

27 
27 

27 

27 
27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

SI 

51 

47 

46 
46 

44 

42 

41 

39 

38 

36 
36 
34 

29 

26 
21 
19 

19 

Resultados (27‘jomada> 

FcIguBlras-Naval. 4-0 
Sporting Covilki - Freamunila, 2-1 
Panalial-Eiposooila.4-0 
laça-Imortal, 3-1 
Vanim-AcadAniica.1-2 
RalraMar-PaçatFarralra,0-2 
Moteiranae - Oaaportiva Ckavea. 1-2 
Sporting Eipinhe - Nniio Lamas. 5-0 
flasportiva Aval - Mala, 0-1 

Prôxlaia iornada 
(28* jornada) 

AcaMnrica . imnal 
Emniiito . «HUm 

riçnFintIn . rumtl 
num - limMw 

a»M - San 
niamindi Ftigwlm 

Ciirtitii . uçi 

IPRRAMEHiMCAMPEiR 

l'Jaraada-Ulasa 

Vila Franca - OnlAo Micaalansa. 9-4 
Santa Antonio - Madalana. 9-3 
Falga: Praianta 

SÉRIE AÇORES 
wnnniMjM 
Fayal-Laiansa 1-2 
Vilaiiovattsa-AgiHa.3-1 
Falga: Raira. 

ciEgniPA 
IMICAEtENSE 
tPRIUENSE 
3MADALENA 
4STANT0NI0 
S VILA FRANCA 

P 
49 
41 
33 
29 
27 

CtERUIPA 
1AGVIA 

J 
2 

2VIIAN0VENSE 3 
3LAJENSE 3 
4FWAL 2 
5BEIRA 2 

P 
27 
26 
26 
29 
7 

4'{emada 
Madalana - Wla FTanca 
Praiansa - Santa Anténia 
Falga: Vniio Micaaiansa 

4*lmioda 
Agina-Faya Agina-Fayal 
Raira-Vilanovansa 
Falga: laiansa 

Campeonato Nacional de Futebol II divisâo B 
Classificaçôes (Zona Norie) 
CL E<iUIPA 

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

22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 

48 
38 
36 
36 
35 
34 
34 
30 
30 
28 
27 
27 
26 
25 
24 
19 
19 
18 

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

23* jornada 

Sandinenses 
Sp. Braga B 

Lourosa 
Lixa 

Infesta 
Vianense 

Joane 
Canelas 
Trofense 

- Ermesinde 
- Famalicao 
• FC Porto B 
• Vilanovense 
• Caçadores Taipas 
- Marco 
- Leixôes 
- Fafe 

CL EQjLFIPA 

Il OVARëNSE' 
:2SAfiiOÀNENSE 
3 SP.POMBAL 
4 ACAD.V1SEU 
5 0UV8AIRR0 ^ 

: 6 TORRES NOVAS ü 
FElRENSÊi ^ : 

:8 VILAFRANQUENSE 
; 9 OLfVEtRENSE : : : ; 
:10ARRIFÀNENSE : 

Nil CALDAS;;;::: j V 
12 MARtNHENSÊ":;;N:N 

: CAMARATE:::: :: : : : ; 
14 LOURlNHANENSÊi; 

::T5 TORREENSÉ 
m ÂGUEDA 

17 PENICHE '■ ■••"iiÜN* 
118 BENEDITENSÉ-<;1 
119 GUARDA 
20CUCUJÂES :: 11 

•26i1 
1261; 

26 
26 

•'261:. 

■•'28:1: 
26.: 
26 ^ 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 

Ü2B 

56 
46 
45 

•A4 
•43 
41 
40 

;40 
:::37 
136 
:34 
1:33. 

31 
30 
30 
26 
281 

.•271; 
■ .24;.;:. 
23 

Resultados 
Marinhense * Sanjoanénse, 2*3 ; 

: Güarda • Ben^tenselO^O 11: 
.Arrffanense - AguiasCàmarate» 1-01 

v Torreense - VilafranquCTsçï 4-'2 • • 
• Peniche - Acad. Viseu; 1^2: ••Il;;i;i:;::; 

• Tôfres Novas - Lourinhanènse, 1;*0 
•Qüiçulâes - Âguedaj 1H1 •.. :, 

Olfveirensô - Ovarense, 1*2 > 
Câldas - Sp, PonnbaL T-1 
Otivéira do Bairro- Feireose, 1*0:1 ; ; 

27* Jornada 
Peirense 

Sanjoànense 
; Benedttense 

Aguias Çamaràte 
Vllafranquense 

Acad. Vteeu 
1 LourinhânénseV 

Âgueda 
Ovarense 

Sp. Rqmbal..: 

Classificaçôes (Zona $ul) 
CL EQUIPA J 

Marinhense 
Guarctâ 
Arrifarrensé 
Torreense 
Penicha : 
Torres Noyas 
Cucujâes 
Ofiveirense 
Catcfas 
Oliveira do Bairro 

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

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

55 
52 
49 
47 
46 
42 
41 
40 
36 
36 
35 
33 
31 
31 
30 
30 
19 
19 
18 
18 

Resultados 
Lusitânia - Amora, 2-0 
Alcochetense - Estoril-Praia. 2-1 
Ribeira Brava - Barreirense, 1-1 
Uniao da Madeira ■ Camacha, 3-1 
Oriental - Maritime B, 0-0 
Càmara de Lobos - Sesimbra, 1-0 
Benfica B - Nacional da Madeira. 1-1 
Operârio Desportivo - Olhanense, 2-0 
Juventude - Machico, 0-1 
Louletano - Portimonense, 1-2 

27* joi*nada 

Portimonense 
Amora 

Estorii-Praia 
Barreirense 

Camacha 
Maritimo B 

Sesimbra 
N. Madeira 
Olhanense 

Machico 

Lusitânia 
Alcochetense 
Ribeira Brava 
Uniâo da Madeira 
Oriental 
Câmara de Lobos 
Benfica B 
Op. Desportivo 
Juventude 
Louletano 

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

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

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

51 
48 
45 
41 
39 
38 
35 
33 
33 
32 
30 
30 
29 
28 
28 
26 
26 
24 

Série B 
CL EQUIPA 

1 GONDOMAR;;:;; ; V: 
2 LOUSADA: N : j 
3 PAREDES : 
4 DRAGÔÊS SAN. 

: 5 PÈDRàJ(?OS 
6F1ÂES-;;:; 
:7 P.RU8RAS 
8 VILA REAL 
9 LAMEOO; :; 

MG TMONCORVO 
; il ÈSMORtZ 
: lè RtCi tINTO ; 

;;:;13 AMARANTE ' 
:Ï4;AVINTES : 

; 15VALONGÜËNSE 
;;;16:RÉGUA 
;MÏ:;CAStMAIA :;• ^: 
STSLQBÂO . 

•'25v;; 
'■25':': 
25.: 
•25''- 
25 
26 
25 
26 
25 ;: 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

25 
25 

58 
50 
49 
44 
41 

.:;-39 
>38 

38 
: 37 
;;::-32 

|;30 
;';:;29:.. 

; 29 : 
:j:22 
•:'22:>- 

;:;>î7 ;; 

Sériée 
CL EQUIPA 

1 U.COIMBRA 
2 SÂO JOÂO VER 
3 SÂO ROQUE 
4 AVANÇA 
5 ESTARREJA 
6 OL.HOSPITAL 
7 SOURENSE 
8 CESARENSE 
9 VALECAMBRENSE 
10MANGUALDE 
11 F.ALGÔDRES 
12 MIRANDENSE 
13ANADIA 
14 0LIV.FRADES 
15 MILEU 
16TOURI2ENSE 
17 MEALHADA 
18 VOUZELENSES 

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

49 
46 
43 
42 
42 
41 
37 
36 
36 
31 
31 
31 
30 
29 
25 
25 
24 
18 

Série D 
CL EQUIPA 

I-FATIMA 
2 ALCAINS 
3 PORTOMOSENSE 
4 BENFICA CB : 
6 E.PORt/M-ÉGRE 
6FAZENDËNSE 
7 FERROVtÀRiOS > : 
8 Ü.TOMAR : : 
9 U.SANTARéM: : > 

10V1TSERNACHÊ : ;> > 
UCORUCHENSe 
12 CARANGÜEJEIRA :; 

::i3ALCANENENSË '• 
M4B10OE1RENSE .; 
;;>15:1DANHENS£ : 
:;i6AVlSENSE$ 

17PÔNTERROLENSE 
18R1AGHENSE 

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

>•'25 
25 
25 
25 
25 

:25 
25 
25 

56 
51 
47 
46 
44 
42 
36 
33 
32 
32 
:31 

> 29 : 
■>26- 

25 
23 
22 
20 
20 

Série E 
CL EQUIPA 

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

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

63 
48 
40 
39 
38 
37 
37 
33 
32 
31 
30 
30 
27 
27 
26 
25 
22 
21 

Sériel 
CL EQUIPA 

1 LUS.ÉVORA 
2 SEIXAL : 

. SESTREÜ^ VN 
4 PES.CAPÀRICA 

: 5DESP.BEJA 
6 P1NHALNOVENSE 
7 QUARTEIRENSE 
8 VASCO GAMA 
9 PALMELENSE 
TOOURIOUE 
ilALMADA 

:12ALMANS1LENSE ; 
: 13LUSTT.VRSA 
14 ESP.LAGOS 

: 15U.MONTEMOR - 
16 PORTEL : 
17LAGOÂ ; 
18ALJUSTRELENSE 

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

;;■ 25 
: 25 
25 

54' 
53 
53 
51 ;. 
:50 
42 
39 
38 
36 
36 
30 
30 
28 
26 
22 
11 
11 
:ii 

Montalegre - Merelinense, 2-1 
Monçâo - Sâo Martinho, 2-1 
Cabeceirense - Bragança. 1-2 
Amares ■ Serzedelo, 1-2 
Vieira - Juv. Ronfe, 2-0 
Pevidém - Maria da Fonte. 2-1 
Macedo Cavaleiros - Vilaverdense, 0-2 
Ribeirào - Valenciano, 3-1 
Aguias Graça - Limianos, 1-0 

: Amarante - Ca^èÎ0 :dà Màia, 1*2 : : 
Vila Rea! ^ Dr^èee Sandihenses, i-i 

> Sp. Lam^o r :1of’re de Moncorvo^ 3-0; ;; 
Lobâo * Gondornar, Q-2; : : . 
Pedrouços:^ Ésmôrir,.ï4.:M''"::" 
Rio nmo - Lousada. 1-:1:. 
Paredes * Valonguense: 3-3 ; 
Avintesi Régua, 1-0 
Pedras Rubras Fiâôs,:4’t -.;v::: 

Sourense ■ Estarreja, 3-1 
Mealhada - Fomos Algôdres, 0-1 
Cesarense • Avança, 1-0 
Oliveira de Frades - Tourizense, 3-2 
Anadia - Mirandense, 3-1 
Oliveira do Hospital ■ Sâo Roque, 2-1 
Valecambrense - Vouzelenses, 4-1 
Uniâo de Coimbra - Mangualde, 0-0 
Mileu - Sâo Joâo Ver, 1-1 

RiacNenBe::fÜhiâo de Santarém, 2*0 . : 
. Avisenses - Portornosensé,' 1 

Caranguelaifa ^ Abànenense, i 4> : ; ; 
tdanhense * Uniâo dé Tomàrj 2*1 ;;: 
Alcams • Ferroviàrios ; 6-0 > M 

: Pomerrolense -Benf. Cast. Branco, ;!*t;> 
; ; Estre{a - Fàtima, 1*1 
;: Bidoelfense - Fazendense, 2-4 : 

VItôriâ Sernache - Coruchense, 2-i : > 

Casa Pia ■ r de Maio, 6-2 
Real - Olivais e Moscavide, 5-3 
Futebol Benfica - Samora Correia. 0-0 
Sacavenense - Pontassolense, 2-1 
Cacém - Sâo Vicente, 1-1 
Sintrense ■ Fanhôes, 2-1 
Vialonga - Loures, 0-0 
Portossantense - O Elvas. 2-2 
Mafra - Atlético, adiado (22 Abr) 

Desp. Beja • Aimada, 1*2 ;> 
Palmeloise r- Almansitensô, 2-i 

: Lusftano de Ëvora * V. de MontemcH-, 1 -0 
VasGO da Garrra - Esperança Lagos. 1-1 
•Oufique - Lagoa, 5-Ô 
Lusitano VRSA - Aljustrelense, €-0 : 
E. Vendas Novas ■ Pinhainovense, 1-0 
Quarteirense -Porte!, 4-2 
Pescadores - Seixâl, 0-0 
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Os "verdes" do Centro-Sul e os "azuis" do 
Norte nâo se separam. Com um 
pontinho entre eles, mantêm-se cada vez 
mais isolados no seu pedestal e, parece- 

nos, sô um deles pode aspirar ao titulo de campeâo 
desta primeira "la. Liga Profissional" do futebol 
português. O Benfica se conseguir manter o 3o. 
lugar jâ nâo é nada man, se esquecermos as suas 
grandezas e nos limitarmos as suas actuals 
fraquezas. 
Guimarâes e Boavista "degladiam-se" pela 
conquista do 4o. lugar, enquanto Gil Vicente, 

No sâbado, 1 de Abril, acreditem!, o BENFICA - 
PORTO, às 13:00 horas, corn transmissâo na SIC e, 
às 3 pm, o jogo Santa Clara - Alverca. 
No domingo, dia 2 de Abril, às 10:00 am, os jogos 
Maritimo - Campomaiorense, Salgueiros - Braga e 
E. da Amadora - Rio Ave. Depois, às 13:00 horas. 
Sporting - Belenenses, corn transmissâo na RTPi. 
As 3 pm, Guimarâes - U. Leiria, corn transmissâo 
na SporTV. 
Na segunda-feira, dia 3, o ultimo jogo da Jornada 
28, às 14:30, Farense - Gil Vicente, com transmissâo 
na SporTV. 
Basta uma breve leitura destes jogos para 

reconhecer a incerteza nos resultados devido às 
necessidades de pontos e às velhas rivalidades. 
Talvez o jogo de maior emoçâo seja o Benfica- 
Porto, mas nos outros, excepçâo talvez ao jogo E. 
Amadora-Rio Ave, temos barris de pôlvora jâ corn 
o... rastilho aceso! 

Chegou-se ao salve-se quem puder! 

^ f- 
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Maritimo, E. da Amadora, Alverca e Belenenses 
continuam...em sossego! 
Do llo. lugar até ao ultimo, todos os cuidados sâo 
poucos, especialmente para Campomaiorense, 
Salgueiros, Setübal e Santa Clara, que jâ se 
encontram "remando contra a maré" que os 
empurra para uma divisâo inferior. 
Desistir nâo vale, por isso, a luta vai ser renhida até 
ao fim. 
Na prôxima jornada, a numéro 28, teremos na 
sexta-feira, dia 31, às 3 pm, o jogo Setübal - 
Boavista, corn transmissâo na SporTV. 

SPORTING e PORTO nâo descolam 

torna mais vivo 
o vermeiiio da Ferrari 

Piloto alemâo 
vence segunda 

prova consecutiva. 
Hakkinen voltou a 
desistir, por avaria 

mecânica 

Michael Schumacher 
obteve o segundo triunfo 
da temporada no Brasil 
e confirmou a boa 
prestaçào na Austrâlia. 

» Duas corridas, outras 
tantas vitôrias; duas provas e outros tantos abandonos. Assim se 
sintetiza, no présente campeonato, a carreira dos dois pilotas mais 
mediâticos de Formula 1 da actualidade, o alemâo Michael 
Schumacher - duas vezes campeâo mundial - e o finlandês Mika 
Hakkinen, actual detentor do titulo. 
O germânico venceu na abertura da temporada, hâ duas semanas, na 
Austrâlia e no circuito de Interlagos, Sâo Paulo, Brasil, dominou 

' praticamente desde o inicio até final; o finlandês, por seu lado, "teima" 
1 em nâo conseguir terminar. Em ambos os casos devido a avarias 
S técnicâs. J g Continua na pagina 24 ÿ 
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A meia-maratona de Lisboa 
teve no sector masculino o 

vencedor esperado, Paul 
Tergat, que bateu a melhor 

marca mundial da distância, 
corn 59.05 minutas, e assim 

embolsou um cheque de 20 mil 
contas. O queniano rediraiu-se 

assim da desilusâo que foi o 
terceiro lugar no Mundial de 
crosse e coloca-se desde jâ na 

"primeirissima linha" de 
favoritos para ganhar o super- 
prémio da prôxima ediçâo da 

"Meia" lisboeta, que dâ um 
milhâo de dôlares para recorde. 

Ninguém aguentou o ritmo de 
Tergat, que pelos 18 km fugiu à 

companhia dos ültimos 
resistentes, todos africanos: 

o queniano Ivuti, o suLafricano 
Ranraala e o tanzaniano B^a. 
Antonio Pinto jâ tinha largado 

Continua na pagina 24 


