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Os logos Oll'mpicos sorâo a melhor coisa 
do sompro para Torooio e para o pais! 

Convicçào do Mayor Mel Lastman, que visitou a CLRV e a cotnunidade portuguesa da zona da Dundas e Ossdngton 
O présidente da Câmara Municipal de Toronto visitou a 
comunidade portuguesa na passada quinta-feira, 30 de 
Março, a convite da CIRV e da Doma, a organizaçâo de 
comerciantes da Dundas e Ossington. A primeira 
paragem desta visita foi em CIRV Fm onde dialogou com o 
présidente, Frank Alvarez, e com o présidente da Doma, 
Armindo Silva, da Regional Insurance. Esta foi a 
primeira vez que Mel Lastman se deslocou à comunidade 
portuguesa com curiosidade de verificar o 
desenvolvimento da mesma e poder investigar as questôes 
que mais preocupam os portugueses. Uma das perguntas 
que mais despertou a atençâo de Mel Lastman, colocada, 
entre outras pessoas, por Armindo Silva, esta relacionada 
com o aumento dos impostos de propriedade quando esta 
valoriza, principalmente agora com a questâo dos 
Olimpicos que transformarâo a cidade no palco do 
mundo. Armindo Silva quis saber se existe alg^ma medida 
que possa impedir que os impostos aumentem sempre que 
uma propriedade valoriza. 
Mel Lastman - Essa é uma excelente ideia que tentei pôr 
em vigor em North York, mas nâo foi avante porque a 
provincia controla-a e é responsavel por esse aspecto. Eu 
sou da opiniâo que tal nâo dévia acontecer, uma vez que é 
nosso desejo ver as pessoas a volorizarem as propriedades. 

Continua na pagina 5 
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Coluna 
sem vertebras 
Os suicidios colectivos 
estâo na moda? 

Espero que nâo, mas as noticias conhecidas sobre 
O assunto sào aterradoras. Como é do 
conhecimento gérai apôs o suiddio colectivo na 
Igreja de Kanungu, no Uganda, prosseguem as 
pesquizas de modo a que o mundo possa 
conhecer o numéro certo de mortos da seita do 
Movimento para a Restauraçâo dos Dez 
Mandamentos de Deus, uma dsâo da Igreja 
Catôlica que estava a ser investigada. O numéro 

de mortos pode atingir os 1000. Julga-se que o 
lider do grupo poderia ter escapado ao incêndio 
e nâo esta afastada a hipôtese de crime. 
Vejamos os suicidios em massa dos ùltimos anos. 
Em Novembro de 1978, morreram na Guiana 
900 seguidores do padre Jim Jones, ao ingerirem 
veneno; 
Em Dezembro de 1990, em Tijuana, México, 
morreram 11 pessoas, durante um ritual, 
também por tomarem veneno; 
Em Dezembro de 1991, 29 seguidores de Morales 
Almazan morreram intoxicados por fumo tôxico; 
Em Outubro de 1993, suicidaram-se 53 pessoas 
corn armas primitivas perante um individuo que 
lhes prometia o paraiso; 
Em Abril de 1993, no Texas, USA, apesar das 
forças de segurança 71 individuos morreram 
abraçados numa quinta; 
Em Outubro de 1994, 48 membres da Ordem do 

Templo Solar suicidaram-se numa quinta da 
Suiça; 
Em Outubro de 1994, em Montreal, Canada, ao 
mesmo tempo que na Suiça, morrem 5 membres 
do Templo Solar, entre os quais uma criança; 
Em Dezembro de 1995, em Grenoble, França, 16 
membres do Templo Solar, sào encontrados 
abraçados e mortos; 
E, em Março de 1995, no Quebeque, Canada, 
suicidam-se mais 5 membres do Templo Solar! 
Estranho, nâo acham? 
Todos estes suicidios colectivos corn ligaçôes 
religiosas, seitas e fanatismes! Uma moda? 
Se for moda que seja passageira para que o 
mundo civilizado nâo se sinta tristemente 
incomodado corn tâo inglôrio fim. 
Jâ que temos por destine nascer, viver e morrer, 
que. o façamos naturalmente, sem 
"intermediaries" a acelerar o processo... 

Olâ, minha gente! 
A semanas passam a uma velocidade tal que nem 
damos por elas. 
Mais semana menos semana...temos o Natal! 
Até la câ vamos cumprindo a nossa missâo de 
informar o melhor que sabemos e podemos. 

Chamamos a atençâo da familia e de amigos de 
JOVENS SURDOS E MUDOS pois, o YMCA tem 
para eles posiçôes de trabalho para o Verâo que se 
aproxima. Estes trabalhos de Verâo sâo para jovens 
entre os 16 e os 24 anos de idade. Nâo é necessârio 
experiência anterior. 
Os interessados devem telefonar para o Pre- 
Vocational Program pelo telefone (416) 961-8100 
Ext. 302. Falem corn a Brendalyn Morgan, 
respnsâvel pelo programa para jovens SURDOS E 
MUDOS. 

PORTUGAL e BRASIL comemoram de mâos 
dadas o descobrimento do Brasil, por Pedro 
Alvares Cabrai, acontecimento que ocorreu em 
1500. 
Sob o patrocinio da Comissâo Nacional para as 
Comemoraçôes dos Descobriméntos Portugueses, 

o Cônsul-Geral de Portugal em Toronto, Dr. Joâo 
Perestrello, inaugura a exposiçâo "DESCO- 
BRIMENTO DO BRASIL", na Galeria Almada 
Negreiros (Consulado-Ceral), segunda-feira, 
dia 17 de Abril, pelas 17:30 horas. 

A FEDERATION of PORTUGUESE 
CANADIAN BUSINESS & PROFESSIONALS 
inc. em conjunçâo corn o BODY and SOUL of 
PORTUGAL WINE CLUB, corn o patrocinio do 
ICEP-Portuguese Trade and Turism Commission e 
das The Whitehall Agencies Inc., realizam uma 
prova de vinhos do Porto, especial, da companhia 
Taylor Fladgate & Yeatman Co. Serâo provados 
vinhos do Porto "30 year Old Tawny", "1987 
Quinta de Vargellas Vintage" e, como debutante, 
" 1997 Taylor's Vintage". 
Uma noite de qualidade com a oportunidade ûnica 
de provar uma rara selecçâo de Vinhos do Porto. 
A Prova de Vinhos terâ lugar, quarta-feira, dia 19 
de Abril, as 19:00 horas, no The Ontario Club, em 
Toronto. 
Mais informaçôes or intermédio de Audrey Branco, 
pelo telefone: (416) 921-4925. Inscriçôes até dia 10 
de Abril. 

O autor Fernando Feliciano de Melo lançou um 
simpatico livreto com o titulo "UMA NINHADA 
DE PINTOS!...", com o subtitulo "Os sonhos e a 
realidade", que é uma autêntica chamada de 
atençâo aos açorianos residentes na megacidade de 
Toronto, para que nâo percam a sua identidade, a 

sua cultura, nem deixem cair a CASA DOS 
AÇORES. 
A capa, com um belo desenho de M.E. Melo, 
bem significativa: uma altiva galinha num 
cesto junto de 5 pintainhos, ao lado mais 3 
pintainhos bebericando agua e, um pouco 
mais ao lado, um pintainho isolado. 9 pintos, 
9 ilhas, que devem ser acarinhadas da 
mesma maneira e pela mesma...galinha! 
Uma chamada especial "à voz do sangue" de 
cada açoriano para que unidos possam 

caminhar descansadamente sem receios do futuro. 
Oriundos desta ou daquela ilha, devem abrigar-se 
debaixo do mesmo tecto! 
A propôsito, dia 8 de Maio, vâo ter lugar as eleiçôes 
da Casa dos Açores, em Toronto, eleiçôes que estâo 
a ser preparadas pela Comissâo Ad Hoc, comissâo 
que assumiu as responsabilidades da Casa dos 
Açores até à eleiçâo dos novos Corpos Gerentes. 
Mâos à obra açorianos! 

FERNANDO FELICIANO DE MELO 

^^UtÊUM mnhiMdu 
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os SONHOS E A REALIDADE 
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Pronto, por esta semana é tudo. Aquele abraço. 
JMC 
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O casai Çarreirù e a vizinha Noémia, em pic-nic..., 

José Teixeira Carreiro, nasceu na 
Lomba do Pomar, Povoaçâo, Sào 
Miguel, em 5 de Julho de 1933. 
Começou a vida de trabalho na lavoura 
de seu pai e, logo que finalizou o 
serviço militar, passou a chauffer de 
praça no Concelho da Povoaçâo. Na 
Povoaçâo, conheceu a Angela de 
Fâtima Lopes, natural da Lomba do 
Botâo, onde nasceu em 31 de Maio de 
1938, corn quem casou em 11 de 
Janeiro de 1958, na Igreja de Nossa 
Senhora da Mâe de Deus. 
José Teixeira Carreiro chegou ao 
Canada em 11 de Abril de 1957 e, sua 

mulher, Angela Carreiro, no dia 26 de 
Julho de 1958. 
O José Carreiro logo que chegou a 
Montreal foi trasferido para os serviços 
das Linhas de Caminho de Ferro-CNR, 
no Ontario, tendo trabalhado em 
Markham, Lindsey, Beavertown, etc... 
Ao jovem casai Angela e José Carreiro, 
nasceram dois filhos, em Toronto: 
-Joseph Amaral, que jâ lhes deu uma 
neta e, Gina Maria Amaral, que os 
brindou corn duas netas. 
José Carreiro, depois de sair da CNR, 
veio para Toronto onde se iniciou em 

J trabalhos de abatimento de casas 

velhas e chaminés. No Verâo, andou na 
apanha do Tabaco. 
Corn toda a simplicidade José Carreiro 
contou-nos que, nesses tempos dificeis, 
as mudanças de "casa" eram feitas corn 
uma mala em cada mâo... 
Em 1960, José Carreiro entrou para a 
companhia de construçâo civil 
Fondation Co., na construçâo do 
Terminal 1, do Pearson Airport, 
durante 3 anos. Em 1964 foi para a 
"Pirini" Construction, trabalhar na 
construçâo do Constelation Hotel, 
estradas, etc... 
No ano de 1965 conseguiu emprego na 

Ford, em Oakville, como pintor, 
e onde se manteve até à reforma, 
em Julho de 1997. 
José Carreiro mudou-se corn a 
familia para Mississauga em 
1972. 
A familia Carreiro sempre se 
dedicou a acontecimentos 
ligados â Igreja Catôlica. Em 
1977 foi Mordomo do Espirito 
Santo, na altura em que o Padre 
Sâ dava missas em Mississauga. 
O Padre Sâ, devido às grandes 
dificuldades em realizar as 
missas, tinha que as fazer em 
salas de Escolas e outras, teve a 
ideia de criar um clube 
português e foi assim que nasceu 
o Clube Português de 
Mississauga. José Carreiro é o 
sôcio numéro 2 do C.P. de 
Mississauga. Paralelamente, o 
José Rafael inaugurou a "Casa de 
Portugal" em Mississauga. As 
coisas nâo correram bem e, o 
Clube Português de Mississauga, 

passou para as instalaçôes que tinham 
sido alugadas por José Rafael, onde se 
mantém até hoje. Esta em andamento 
um movimento de angariaçâo de 
fundos para que o Clube Português de 
Mississauga adquira a sua sede propria. 
José Carreiro fez parte da Comissâo de 
Fundos para a fundaçâo da Igreja de 
Sâo Salvador do Mundo, em 
Mississauga, em 1997, iniciativa de 
Monsenhor Eduardo Resendes. 
Durante sete anos consecutivos foi 
Director do Clube Português de 
Mississauga e, agora, é Tesoureiro do 
Grupo da Terceira Idade do clube. 

Uma saudaçào entre José e Angela Carreiro, numa das viagens que efectuaram. 

Nos tempos mais recuados foi também 
sôcio do Clube Português da College, 
entre a Augusta e a Spadina, onde 
pagava $5. dôlares por ano para ver TV 
a preto e branco. 
O choque de ver a Povoaçâo arrasada 
pelas , cheias nos ültimos tempos fez 
corn que o desejo de ver a sua terra 
natal renascesse. Assim, Angela e José 
Carreiro visitaram Sâo Miguel e 
ficaram surpreendidos corn o 

progresso da Ilha e, particularmente, o 
Concelho da Povoaçâo. Os Carreiro 
gostam de viajar. Para além dos Açores, 
Angela e José visitaram Punta Cana, 
Bahamas, Continente português, 
Brasil, México, Bermuda, etc... E nâo 
vâo ficar por aqui. Esperamos que o 
simpâtico casai Carreiro possa viajar 
por muitos anos, corn saüde e alegria. 

JMC 
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entanto, Toronto recebe os Olimpicos 
em 2001 e depois tudo começa para 
preparar o grande evento: o trabalho, 
o desenvolvimento, a infraestrutura 
para começar a construir e o 
investimento de 5,6 biliôes de dôlares 
sô nesta cidade. Em menos de dez 
anos, a maior e mais bonita beira-lago 
do mundo sera construida, o que 
représenta cerca de vinte e nove 
milhas. 
Depois da CIRV, Mel Eastman 
percorreu a zona de jurisdiçâo da 
Doma onde existe uma grande 
percentagem de gente de expressâo 
portuguesa. Desde instituiçôes de 
crédito, passando por centros 
comerciais e organizaçôes de ajuda ao 

idoso para finalizar na Nova Era onde o 
présidente da câmara teve a 
oportunidade de apreciar uma série de 
questôes que foram formuladas por 
muitos dos présentes. No final, o 
présidente Mel Eastman concedeu uma 
curta entrevista à équipa de exteriores 
de Festival Português e jornal O 
Milénio: 
M - Que preocupaçôes viu nas pessoas 
corn quem dialogou? 
M.L. - O que mais preocupa esta gente 
é o aumento dos impostos de 

sô pagaremos o valor da propriedade e nào o 
montante que o proprietârio pagou. Os Olimpicos 
serâo a melhor coisa que jamais aconteceu à cidade 
e até ao pais. Vamos ver os doze mil melhores 
atletas dos mundo em Toronto; vamos ter mais de 
dois milhôes de pessoas a visitarem a cidade; cerca 
de quinze mil meios de comunicaçâo social de todo 
o mundo; mais de 3,5 biliôes de pessoas a ver 
Toronto na televisâo, em todo o mundo. No 

Frank Alvarez - Li no diârio Toronto Star que o Mel 
Eastman esta a propor um congelamento no valor 
das propriedades da beira-lago (waterfront) em 
termes do desenvolvimento da terra e que tem 
intençâo de abordar este tema corn o primeiro 
ministre do Ontario, Mike Harris... 
M.L. - Sim, isto esta precisamente relacionado corn 
a beira-lago porque quem quer que va especular, vai 

propriedade quando esta valoriza. E, sem 
düvida, algo que concorde corn eles porque 
se as pessoas pagam os materiais e o trabalho 
para valorizar a propriedade, nâo é juste que 
tenham que pagar depois mais impostos. 
Nâo queremos bairros degradados, mas 
vizinhanças atraentes. E precisamente este 
ponto que tenho que discutir corn o primeiro 
ministre provincial. 
M - O que pensa desta comunidade depois 
desta visita? 

M.L. - Maravilhosa, amigâvel, carinhosa... 
Sinto isto sempre que estou em contacta corn 
esta comunidade, quer seja no summerfest, no 
Portuguese Day ou nestes breves contactas. Os 
portugueses sâo como familia. Todos me 
cumprimentam, perguntam-me como estou. 
Esta comunidade contribuiu (e contribui) tanto 
para o desenvolvimento desta cidade que sô 
tenho que lhes agradecer por terem ajudado a 
tornar Toronto na melhor cidade do mundo. 
Deixo aqui o meu sincere obrigado e até 
Junho, pois estarei no Summerfest. 

H MÜ >KIJNG N 
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perder o tempo. Agora que anunciamos o 
novo mapa para este local, varias sâo as 
pessoas que vâo querer comprar propriedades 
para ganhar dinheiro. Sô que tal nâo vai 
acontecer porque nâo vamos deixar que 
aconteça. Este local vai ser comprado pela 
provincia, pelo governo federal e pela câmara 
municipal. Em contrapartida, vamos 
expropriar ou fazer o que for necessârio, mas 
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ItlICIARAM A CRAADA AVEtlUIRA 
AO 1°. ftSTIVAL JOVtri AAS 
ConuniAAAES PORTUCUESAS 

Partiram confiantes nas suas cançôes e nas suas potencialidades. 
As jovens intérpretes da cançâo da Comunidade Portuguesa do Canada, 
partiram para Portugal, onde vâo ensaiar e gravar as vozes para que o 
inundo português possa escutar, sentir e votar! 
Break a leg!!! 
Dia 26 de Maio, um grande dia para os JOVENS intérpretes da 
diaspora, numa iniciativa importante da Secretaria de Estado das 
Comunidades Portuguesas. 

lillLLl LIU'ÜTLLILLSI 

O conhecido e admirado declamador 
JOÀO LÛCIO gravou um CD corn 
belos poemas dos mais consagrados 
poetas portugueses, incluindo, o 
poema de sua autoria "Poema à 
Vida". 
Joâo Lùcio, incentivado pelo 
empresârio FranK Alvarez e corn 
plena aceitaçâo dos responsâveis da 
Editora Dismusica, Joe Pimentel e 
Humberto Rebelo, gravou corn 
Hernani Raposo, tendo feito o 

lançamento hoje, dia 6 de Abril, no 
Oasis C.Centre, em Mississauga, 
perante numerosos amigos e ôrgâos 
de informaçâo de lingua portuguesa. 
Na prôxima ediçâo de O Milénio 
daremos mais detalhes do 
acontecimento. Parabéns, Joâo Lùcio. 
Parabéns, Joe e Humberto Rebelo, 
pela coragem de editarem um CD 
corn poemas, um trabalho que 
concerteza nâo sera tâo fâcil de 
vender como séria desejâvel. 

Conferência ANO 2000 
Serviço de saude comunitâria 

e toxïco-dependência 
Os Serviços Portugueses de Saûde 
Mental e Tôxico-Dependência do 
Frograma de Saüde Comunitâria, 
Toronto Weston Hospital, 
promovem a CONFERÊNCIA 2000, 
no Metro Hall, em Toronto, para 
esclarecimento da forma de 
identificar precocemente casos de 
depressâo, abuso de substândas e 
demência. 

A depressâo e a ansiedade sâo parte 
intégrante das queixas usualmente 
feitas pelos pacientes aos diverses 
profissionais de saüde. O diagnôstico 
torna-se, por vezes, complexe. 
Sobretudo, se é mascarade por 
problemas como a demência ou o 
abuso de substâncias que provocam 
vicies violentes. 
A detecçâo précoce destes casos é 
crucial num tratamento que quer ser 
rapide e eficaz. Esta Conferência 2000 
é relevante nâo sô para os diverses 

profissionais da saüde como para 
todos aqueles que no contexte de uma 
relaçâo de ajuda contactem corn as 
populaçôes em risco. 
O painel de oradores inclui o ilustre 
Dr. Carlos Pato, da Universidade de 
Buffalo, a quem cabe a 
responsabilidade de apresentar a nota 
de abertura. Participam igualmente 
profissionais das areas da medicina 
gérai, psiquiatria, medicina geriâtrica, 
serviços sociais e de prâtica clinica. 
A Conferência 2000 terâ lugar no dia 
6 de Maio, entre as 08:30 am e as 
16:30 horas, no Metro Hall, em 
Toronto. 
Podem obter informaçôes através do 
Comité responsâvel pela Organizaçâo 
da Conferência 2000, pelo telefone: 
(416) 603-5974, ou via e-mail: 
Adelia.Cerqueira@uhn.on.ca 
Participem nesta sessâo de 
esclarecimento sobre temas que tanto 
afectam a nossa sociedade. 

Portugueses de 
Kiugston ua ajuda 

a Meçambique 
o nosso colega e amigo de Kingston, Ontârio, Tito Santos e sua mulher, 
estiveram nos estùdios da CIRV-fm para entregar um donativo para as 
vitimas das cheias em Moçambique. 
Tito Santos, no seu programa de televisâo, chamou a atençâo para o 

problema dramâtico de 
Moçambique e a 
comunidade portuguesa de 
Kingston, logo aderiu ao 
movimento de apoio e foi, 
como sempre, generosa. A 
soma de $14.600. dôlares 
foram entregues por Tito 
Santos para juntar à conta 
jâ existente na AMREF- 
The African Medical and 
Research Foundation, em 
Toronto. 
A boa gente de Kingston e 
à familia Tito Santos, a 
nossa gratidâo. 
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Nâo houve surpresa no grande 
sucesso de Lindomar Castilho entre 
nos. Quern nâo recordava com 
saudade as suas cançôes, o seu 
romantismo, a sua figura simples e 
simpatica? 
Nem sequer a sombra de um passado 
recente, cheio de dramatismo, 
infelicidade, dor e castigo, afastou os 
seus eternos admiradores -mais 
admiradoras, claro!- porque, todos 
sabemos, todos erramos! Ontem ele, 
hoje eu, amanhâ tu e outros... 
-Espero que nâo ocorra a mais 
ninguémî-Começou por dizer 
Lindomar, concentrado, sincero, 
sereno.- E se algo semelhante 

acontecer a um de vos, nâo se 
martirizem até à auto-extreminaçâo 
como quase aconteceu comigo. 
Alguém mais forte do que todos nos, 
Jesus Cristo, me envi ou a mensagem 
a tempo, esteve comigo, deu-me a 
força suficiente e necessâria para 
cumprir as minhas obrigaçôes para 
corn a sociedade e arrancâr de novo 
para a vida. Sô Cristo pode ajudar o 
ser humano em qualquer situaçâo, 
por mais dificil que seja... Nos, 
racionais, devemos estar atentos e nâo 

J perseverar no erro! A vida continua, 
estou cantando, o que faço corn muita 
alegria, pelo menos interior, alegria 
que é multiplicada quando acontece 
encontrar püblicos iguais aos de 
sâbado e domingo, no Oasis 
Convention Centre, em Mississauga... 
E encontrar amigos como vocês da 
Râdio CIRV... No Oasis, o püblico foi 
uma festa, canton, participou, 
prolongou o show... foi muito bom! 
-Volta jâ ao Brasil? 
-Nâo, vou para os Estados Unidos... 
Canto no fim-de-semana de 8 e 9, em 
Peabody e Cambridge, corn a 
companhia Goldstar. Depois é que 
vou para o Brasil... Vou acabar de 

gravar o meu trigésimo trabalho 
gravado no Brasil, vigésimo para o 
exterior... Estou corn uma fé enorme. 
-Quando volta a Toronto? 
-Creio que em breve. O Antonio 
Novo, meu empresârio, acha que o 
corre bem nâo se deve parar. Assim, é 
possivel voltar jâ em Outubro, pelo 
menos em principio... Vamos a ver. 
-E no Brasil, tudo bem, foi bem aceite 
o seu regresso? 
-Graças a Deus, uma maravilha! 
Percorro o Brasil de ponta-a-ponta 
corn a minha Banda, ninguém 
esqueceu o Lindomar Castilho... Aqui 
sô trouxe uma parte da Banda, por 
causa das despesas... 

-Vive sô? 
-Nâo, vivo corn meu irmâo José 
Romualdo, um homem 
dependente... Romualdo vive 
corn muita religiosidade, é 
muito criterioso, para ele é 
tudo corn horârio e método. 
Dentro da sua dependência, é 
um homem adorâvel... 
-E a sua filha, corn quem vive? 
-Vive muito bem corn a sua 
familia. A minha filha Liliani, 
é linda, tem 20 anos, cursou 
Ballet nos EUA e estuda agora 
no Brasil Psicologia... Damo- 
nos muito bem, contactamos 
corn muita frequência. Quero 
salientar que devo à minha 
filha o meu regresso. Insistiu 
corn muito amor, corn ternura, 
para eu voltar... Estou feliz! 
-Seu nome prôprio é Lindomar 
Castilho? 
-Nâo, o meu nome é Lindomar 
Cabrai, digo por brincadeira 

que sou primo direito de Pedro 
Alvares Cabrai...Um nome 
obviamente português. O nome 
Castilho é pseudônimo, em honra do 
guarda-redes (goleiro) do Fluminense 
do Rio de Janeiro e da Selecçâo do 
Brasil, que eu muito admirava... E do 
tempo do Costa Pereira, do Benfica. 
-Você esteve recentemente em 

Angola, como viu o pais? 
-No passado conheci Angola cheia de 
properidade... Agora aquele pais 
irmâo atravessa uma crise impossivel, 
espero que saia rapidamente de tal 
situaçâo. Revi muitos amigos. E aqui 
vim encontrar gente de là, dos velhos 
tempos. Aqui na CIRV, a querida 
Maria Fernanda. Este, o Garcia, que 
me acompanha, foi um grande amigo 
e meu guia em Angola... E um moço 
açoriano que de Angola veio para o 
Canada. Que bom encontrâ-los por 
aqui. 
-Que quer dizer aos portugueses na 
despedida? 
-Dizer-lhes que vou muito feliz corn o 
carinho corn que me receberam. Vou 
procurar retribuir sempre que 
possivel. Muito obrigado! 
No Brasil, estamos preparando uma 
grande festa dia 22 de Abril, para 
comemorarmos a descoberta do pais. 
Eu sinto-me em casa, quando estou 
corn portugueses, em qualquer parte 
do mundo. Foi sempre assim e sempre 
serâ... E um amor filial à terra-mâe e 
ao seu povo, que espero rever em 
breve. Ver a nossa Lisboa, os Açores, 
puxa vida!, quanta beleza para ver e 
rever, amor extensivo às comunidades 
portuguesas espalhadas pelo mundo, 
incluindo a do Brasil, onde tenho 
grandes amigos. Até breve, amigos! 

Antônio Novo, proprietârio de Novo 
Brasü e empresârio de Lindomar 
Castilho, deu para as vitimas das 
cheias em Moçambique, $2. dôlares 
por bilhete. E garantiu-nos que 
Lindomar Castilho vai voltar. Aquele 
abraço e até à prôxima. Foi bom vê-lo 
e ouvi-lo de novo! 

FAMILY AFFAIR 
4 EGG ROlïii 

PORK FRIED RICE 
BEEF & BROCCOLI 

CANTONESE CHOW MEiN 
& SOUR CHICKEN BALLS I WE SPEAK PORTUGUESE^ 
ASK FOR FATIMA | 

FAST HOT DELIVERY 

(416)366-6633 
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mâos-dadas, para ajudar o Luis Miranda e sens 
pais. No passado sâbado, o Arsenal do Minho e 
Associaçâo Migrante de Barcelos realizaram um 
jantar de angariaçâo de fundos para o Luis 
Miranda que rendeu $22. 133.76 dôlares! Sem 
dùvida uma grande manifestaçào de solidariedade 
para coin quem tanto nécessita. Parabéns gentes 
minhotas, particularmente, as ligadas à 
organizaçào. Àssim, vale a pena! 
Nas fotos, o pequeno Luis Miranda e, em Toronto, 
Bernardino Ferreira-Presidende do Arsenal do 
Minho, Carlos Miranda-Presidente da Associaçâo 
de Barcelos e, Raquel Devesa, prima do pequeno 
Luis. 

A histôria do pequeno Luis 
Miranda, de Barcelos, jâ é por 
demais conhecida. Uma histôria 
infeliz corn um fim que se deseja 
feliz. E tudo indica que assim ira 
acontecer pois, inclusive, o 
médico-cirurgiâo de Sâo Paulo 
que operou o Luis garante a sua 
cura a 100%. Mas, despesas 
énormes para boisa pequena, 
provocaram um segundo drama. 
A partir daqui, entra na histôria, 
entre muitos outros, o 
movimento de solidariedade de 
Arsenalistas e Barcelenses, de 

Etiôpia: Mais de 400 
pessoas jà morreram 
dévida à feme no 
sudeste do pais 
Mais de 400 pessoas jâ morrèram no sudeste da 
Etiôpia devido à fome que grassa no pais, em 
virtude da falta de chuyas e de alimentos, 
anunciaram as autoridades locais em Godé. De 
acordo corn o primeiro balanço oficial, divulgado 
por responsâveis da ârea da saûde, em Godé, que 
dista 1.200 quilômetros da capital, Adis Abeba, 60 
por cento dos mortos jâ contabilizados sâo 
crianças menores de cinço anos. As organizaçôes 
humanitârias aludem a "boisas" de fome e mâ^ 
nutriçâo, sobretudo em Aadalhe, lemi, Denan e 
Gudis, situadas num perimetro de 75 a 150 
quilômetros de Godé, na regiâo do Ogaden, onde 
nào chove hâ très anos. Em Dezembro de 1999, 
tanto as Naçôes Unidas como o governo etiope 
enviaram missôes conjuntas para o sudeste do pais 
para avaliar a situaçâo alimentar, tendo na altura 
calculado em vârios milhôes o nûmero de pessoas 
ameaçadas pela fome. No passado dia 31 de 
Março, b primeiro-ministro, Meles Zenawi, fixou; 
aquele nûmero em 8 milhôes de pessoas. "A 
resposta internacional é lenta", declarou terça- 
feira a comissârià-adjunta da Comissâo Federal de 
Prevençâq de Desastres etiope, Berhane Gisaw. Os 
Estados Unidos prometeram enviar 215 mil 
toneladas de assistência alimentar, mas jâ 
anunciaram que vâp aumentar o envio de ajuda 
para 400 rail toneladas, enquanto a Grà-Bretanha 
prometeu 6 mil toneladas, a Alemanha 1.500 
toneladas e a organizaçào nào-govérnamental 
norte-americana World Vision 3.800 toneladas. 

DOMIXGOS MEAT PACKERS LTD 
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Os Orgaos de Informaçâx) de 
Lingua portuguesa no Canada 
foram recebidos pelos 
responsaveis da RTPi com UMA 
IMAGEM MUITO TREMIDA. 
E, mais tremida, porque a 
imagem foi dada por gente ligada 
à înformaçâo, jornalistas de raiz, 
como nos informou Pedro Bicudo, 
Chefe dos Serviços da RTPi na 
América do Norte. 

Porque nos deram uma imagem tremida? 
Porque chegaram cerca das 19:20 para uma 
Conferência de Imprensa marcada para as 19:00 
horas e porque...nâo houve Conferência de 
Imprensa! Apenas um simples e informal encontro 
com os senhores Fernando Alexandre, Chefe dos 
Serviços Internacionais da RTPi (vindo de Lisboa) 
e o jâ mencionado Pedro Bicudo, no atrio do Hotel, 
que até estava em obras e muita gente ca e la! 
Sobre o assunto, o Dr. Fernando Alexandre, disse: 
-...o importante é que tentemos passar a mensagem 
sobre o que nos traz aqui. Por outro lado, a reuniao 
que houve no Consulado, pedida por nos, mas 
preparada pelo Consulado, foi com os lideres da 
Comunidade e, pedimos também, para falar com a 

Comunicaçâo Social para tentarmos explicar a 
razao da nossa visita. 
A RTPi pretende contactar as comunidades e as 
autoridades çonsulares no sentido de por um lado 
esclarecer qual a posiçâo da RTP sobre esta questâo 
da CRTC e preparar a nossa aplicaçâo para a 
entrada na 3a. fase, ou seja, quando a CRTC 
estabelecer as regras para o concurso dos canais 
estrangeiros para serem distribuidos no Canada 
que, em principio, ocorrerà no fim deste ano, 
principio do ano que vem. 
Na reuniâo que teve lugar no Consulado-Geral de 
Portugal entre Fernando Alexandre e Pedro Bicudo 
(RTPi) e lideres da Comunidade, houve momentos 
de fricçâo devido à tentiva dos visitantes em 
esconder os contactos corn um grupo local, durante 
cerca de dois meses, para uma parceria no processo 
de inscriçâo à entrada da RTPi nas Redes de Cabo 
do Canada, grupo esse liderado por Frank Alvarez. 
Na realidade, no dia anterior a esta reuniào no 
Consulado, o Dr. Fernado Alexanfre enviara um 
faxe informando de que motivos relacionados corn 
"direitos de autor" impediam a RTPi de ceder esses 
direitos a terceiros. Confrontado na "conferência de 
imprensa em cima-do-joelho" do Hotel Primrose, 
com este facto que considérâmes como desleal, o 
Dr. Fernado Alexandre, respondeu: 
-Nâo, nâo foi isso. A vinda ao Canadâ jâ estava 
prevista; alias ocorre entre duas reuniôes, uma na 
sexta-feira em New York e outra que vai ter lugar 
quinta e sexta-feira em Washington, corn um 
operador de Satélites. Portante, aproveitamos os 
dias de intervalo para vir ao Canadâ dar estas 
explicaçôes. Por acaso coincidiu corn os prazos 
estabelecidos pela CRTC. A questâo entre a RTP e 
a empresa de Frank Alvarez era uma questâo que 
estava a ser tratada e analisada porque era uma 
questâo complexa pelos nossos serviços juridicos 
que se pronunciaram sobre as questôes juridicas 
que o processo envolvia e de acordo corn esse 
parecer, de facto, a RTP esta impedida devido à 
questâo dos direitos de autor que é muito 
complicada... A RTP nâo pode transferir os.direitos 
adquiridos para terceiras pessoas. De acordo corn a 
CRTC, as normas de concurso a estas duas fases 
obrigava a que a propriedade da empresa fosse 
canadiana... na 2a. fase podia haver uma 
participaçâo estrangeira até 20% e que os conteüdos 
fossem no minimo 15% canadianos. Portanto, 
teriamos que transferir os nossos direitos para essa 
empresa e isso era impossivel. 
JMC- Em que sentido em que transferiam esses 

direitos? 
FA-Eu nâo sou jurista, mas a explicaçâo que me foi 
dada e que penso ser a correcta é que os direitos 
detidos pela empresa RTP foram negociados na 
base em que sô para as emissôes da RTP esses 
direitos podem ser utilizados. 
Assim, vamos entrar numa 3a. fase; a possibilidade 
da CRTC deixar os canais estrangeiros 
concorrerem para o inicio do ano que vem e 
pedimos a ajuda da comunidade para mostrarmos 
à CRTC que estamos interessados em transmitir a 
RTP por cabo. Contamos corn a comunidade e corn 
a comunicaçâo social... A RTP nâo é concorrente 
dos programas locals. 
A proposito desta "nâo concorrência da RTP", 
pegamos numa pergunta de Armindo Silva, feita 
na reuniâo dos lideres, sobre "se a publicidade que 
a RTP conseguia no exterior, nâo era concorrência 
aos locals". Fizemo-la ao Pedro Bicudo que, é o 
responsâvel da RTPi nos EUA, Canadâ e Bermuda. 
-A RTP nâo procura os serviços publicitârios; tem 
havido iniciativas, algumas piratas de individuos 
que se apresentam câ como représentantes da RTP. 
Se reparar, grande parte da publicidade vem da 
Europa e da minha parte estou a evitar que o 
mesmo aconteça. Hâ dificuldades em manter vivos 
os meios de comunicaçâo local. Se a comunidade 
aceitar a RTP e ela vier, os meios locals vâo 
desaparecer. Por outro lado, como serviço publico 
nâo faz sentido eliminar os serviços que sâo 
comerciais. Existe um espaço comercial e um 
pùblico, ambos querem integrar-se no mercado e os 
EUA é ilucidativo dessa perspectiva. Existe um 
receio que a vinda da RTP para o Canadâ possa 
provocar a desestabilizaçâo de instituiçôes 
comunitârias. Nâo é esse o objective porque temos 
pautado a nossa acçâo para tentar que toda a 
publicidade nâo chegue à Antena da RTP. 

Parece que em tudo isto hâ algo errado. Pelo menos 
dizem que "nâo sâo concorrentes" e, por outro lado, 
afirmam que "se a comunidade aceitar a RTP e ela 
vier, os meios locals vâo desaparecer"!?... 

Para debater estas contradiçôes e falar sobre os 
factos das relaçôes CIRV-RTP nesta “parceria” 
para a entrada da RTPi no sistema de Cabo do 
Canadâ, vamos na prôxima ediçâo de O Milénio 
registar a opiniâo de Frank Alvarez, lider do grupo 
local. 

JMC 
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SUCEDIDAS EM lISBOA 
GR "trava" aumentos com subsidio à gasoUna 

O Governo Regional 
anulou O anmento 

dos combustiveis na 
Madeira. Na segunda- 

feira, o preço da 
gasolina voltou aos 

169 escudos e o do 
gasôleo aos 110, na 

sequência de 
negociaçôes bem 

sucedidas de Pereira 
de Gouveia com 

Lisboa. 

O secretârio régional da Economia e 
Cooperaçâo Externa anunciou, em 
conferência de imprensa com inicio 
aprazado para as 11 horas, que o 
Governo Regional anulou o aumento 
nos combustiveis efectuado na 
Madeira na passada quinta-feira, 30 
de Março. A medida é o corolârio 
das negociaçôes que Pereira de 
Gouveia manteve nos ültimos dois 
dias corn o Governo da Repüblica. 
Incumbido por Jardim de "negociar 
uma soluçâo corn Lisboa", o titular 
madeirense da pasta da Economia 
desenvolveu contactes quase "hora a 
hora" corn o Ministério de Pina 
Moura e corn Armando Vara, 
ministro-adjunto de Guterres, 
encarregue das relaçôes corn a 
Madeira. Apesar das intimeras 
solicitaçôes a que aqueles 
governantes tiveram de acorrer 
nestes dias, numa fase em que o pais 
ainda esta atordoado corn o brutal 
aumento dos combustiveis, Pereira 

«M«8888899M811i8l8Si88i8S888aa8MmW888»a888a^^ 

de Gouveia nâo poderia ter obtido 
melhores resultados. Segundo o 
diârio da Madeira, o governante 
madeirense apostou quase tudo no 
ultimo argumento tornado püblico: o 
estudo do historiador Alberto Vieira, 
que concluiu que o Estado português 
«deve 4 mil contos a cada 
madeirense», uma contabilidade que 
dériva do facto comprovado de 
Lisboa ter investido na Regiâo 
apenas um quarto das receitas que 
arrecadou ao longo de cinco séculos 
na Madeira. Pereira de Gouveia terâ 
sido surpreendido pelo facto de 
Armando Vara jâ ter dado 
conhecimento da investigaçâo do 
historiador madeirense ao Primeiro- 
Ministro. Guterres manifestou-se 
"bastante sensibilizado", facto que o 
terâ motivado a reforçar a estratégia 
jâ em curso, relativamente à 
pacificaçào das relaçôes corn o 
governo da Regiâo Autônoma da 
Madeira. 

Forças poderosas querem destruir a Igreja 
o bispo D. Teodoro de Faria, 
reconhecendo que nem sempre os 
«homens da Igreja sabem apresentar a 
Igreja e a sua missâo de forma bêla», 
apelou para a necessidade de este ano 
se «fazer um exame de consciência», 
para saber se somos «um ramo seco ou 
um ramo verde da ârvore», e para 
«construir uma comunidade nova e 
unida», dado existirem hoje «forças 
poderosas a quem intéressa destruir a 
Igreja e a comunidade cristâ». Essas 
forças procuram, alegadamente, atacar 
os sens elementos de modo a «atingir a 
Igreja». Alertou ainda que nos lugâres 
cimeiros da naçâo se procura «tirar 
Cristo da escola», sendo o ideal de 
liberdade religiosa, que merece 
concordância do bispo do Funchal, um 
meio para também «atacar 
indirectamente a Igreja catôlica, a 
grande força do pais». Assim, uma 
sociedade de escolha e liberdade 
interior «obriga-nos a entrar mais 
dentro de nos prôprios». 
«A fé é a nossa força», enfatizou o bispo 
D. Teodoro Faria durante a homilia, na 
celebraçâo eucaristica realizada ontem 
na freguesia dos Prazeres, no concelho 
da Calheta. Este acontecimento 
religioso, que reuniu alguns milhares 
de peregrinos de diversas parôquias, 
Ribeira Brava, Ponta do Sol e Calheta, 
insere-se nas celebraçôes alusivas ao 
Grande Jubileu do Ano 2000. A missa 
teve inicio pelas 16h40, apôs ter sido 
feito um percurso a pé desde a Ribeira 
Funda, no Estreito da Calheta, até à 
igreja de N"* Sr“ das Neves, nos 
Prazeres. As condiçôes atmosféricas, 
corn vento aliado ao frio, nâo 
desmotivaram porque até a 
«peregrinaçâo é lugar de alguma 
penitência», referiu o bispo do Funchal 

antes de se iniciar a eucaristia. 
No sermâo, como começou por 
explicar D. Teodoro de Faria, o Jubileu 
é uma «ocasiâo para meditar no grande 
amor de Deus para contiosco» e «dar 
graças» por isso. «Vimos aqui 
agradecer o bem que Deus nos 
concedeu», acrescentou. Referindo-se 
ao matrimônio como «um serviço à 
Humanidade» e uma forma de 
«cooperar corn Deus», mencionou o 
exemple de um casai que teve onze 
filhos. D. Teodoro disse merecerem 
«que lhes tiremos o chapéu» porque 
«tiveram os filhos que Deus lhes 
pediu». No final, o bispo do Funchal 
deixou um convite para uma outra 
peregrinaçâo, desta feita quando da 
celebraçâo do Corpo de Deus, para 
haver um «sinal forte» da comunidade 
cristâ e para dizer que «estâmes corn 
aquele que Deus enviou para nos 
salvar». Sobre a peregrinaçâo jubilar â 
parôquia dos Prazeres, «um sinal 
colectivo», disse que «nâo ficarâ 
esquecida facilmente». 

REUNIDO NO PORTO SAIMTO 
Governo faz balanço a 4 anos de mandate 

o présidente do Governo Regional 
reuniu, no aeroporto do Porto Santo, 
com a populaçâo. 
Uma oportunidade para o chefe do 
Executive madeirense, junto com 
todo o elenco governativo, fazer um 
balanço de quatre anos de mandate. 
A exemple do que tem feito noutros 
concelhos. Na oportunidade, Alberto 
Joâo Jardim começou por fazer uma 
abordagem ao III Quadro 
Comunitârio de Apoio, que este ano 
se situa na ordem dos 220 milhôes de 
contos, para depois referir que é 
preciso gastar esse dinheiro, 
explicando de seguida a forma como 
funciona e o necessârio investimento 
do Governo para que isso aconteça. 
No balanço do programa de Governo, 
Jardim começou pelas obras que 
deverâo arrancar ainda este ano. 
Entre elas, o chefe do Executivo 
salientou o programa de saneamento 

bâsico que, tal conto afirmou, 
pretende acabar corn os aterros 
sanitârios no Porto Santo, 
enquadrado no programa da Meia 
Serra, que prevê a resoluçâo do 
problema dos lixos da "Ilha Dourada". 
O piano urbanistico do centro da 
cidade, foi outro dos assuntos tratados 
neste primeiro ponto dos trabalhos. 
Sobre ele falou o présidente da 
Câmara Municipal do Porto Santo, 
que explicou a sua ligaçâo ao 
PROGOM, adiantando que esses 
melhoramentos deverâo começar 
ainda antes de Junho. 
Concédendo alguns minutos a cada 
um dos sécretârios, Jardim pediu 
tambem o ponto de situaçâo do 
tanque de aprendizagem de nataçâo 
no Campo de Cima, neste caso da 
Secretaria de Educaçâo, que informou 
que deverâ ser lançado o concurso 
ainda este ano. O secretârio da 

Agricultura, por seu lado, falou de 
um novo tanque de rega, a ser 
construido no sitîo de Bârbara 
Gomes, cujo projecto esta a ser 
elaborado pelo IGA, Bazenga 
Marques disse que estâ ainda em 
estudo e, dentro em breve, serâ 
encontrada a soluçâo mais 
adequada para a agricultura e para 
o reaproveitamento de âguas 
residuals. Pereira de Gouveia, por seu 
lado, apresentou aquilo que é 
entendido como a operaçâo integrada 
de desénvolvimento do Porto Santo, o 
quai assenta, segundo referiu, em dois 
eixos, precisamente ao nivel das infra- 
estruturas e outro sobre os recursos 
humanos. O combate à sazonalidade e 
a aposta na qualidade sâo também 
outras das estratégias que Pereira de 
Gouveia inclui nesta operaçâo 
integrada de desenvolvimento que, 
por sua vez, estâo também 

relacionadas corn estas duas 
componentes. Por um lado, a mâo-de- 
obra e, por outro, as infra-estruturas. 
Depois de feito o ponto de situaçâo, o 
Governo apresentou o piano do 
Governo para os prôximos quatro 
ano. Um programa que integra mais 
de 30 pontos e que prevê, entre outras 
coisas, aumentar a capacidade da 
dessalinizadora, melhorar a rede do 
saneamento bâsico, bem como a 
construçâo de uma "promenade" 
junto à praia. 
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Proposta do governo 
para o mui^ 

Kofi Annan adverte os 188 
chefes de Estado do planeta 
para que assumam medidas 

para a erradicaçâo da pobreza 

Reforma da ONU, implicando 
designadamente o Conselho de 
Segurança e um elenco de acçôes a 
médio e longo prazo na perspectiva 
do desenvolvimento à escala do 
planeta e da erradicaçâo da pobreza 
no mundo, sao os temas fortes do 
relatorio de Kofi Annan divulgado 
em Nova lorque. O grande desafio do 
secretario-geral é o de que se reflicta e 
se décida à escala mundial quanto a 
um direito que os fundadores da 
ONU nâo previram no pôs-guerra: o 
direito das geraçôes futuras a 
sustentarem-se no planeta comum. 
"Nâo estamos a conseguir assegurar 
esse direito", lamenta Kofi Annan. O 
relatôrio é um autêntico programa 
minimo de governo para o mundo e 
tem como destinatârios directos os 
188 chefes de Estado e de Governo 
que entre 6 e 8 de Setembro vâo estar 
reunidos em Nova lorque na "cimeira 
do milénio" a ser preparada desde 
1998. O documento pretende dar o 
tom para a declaraçâo e resoluçôes 
finals da cimeira mundial à quai o 
secretârio-geral pede, corn veemência, 
um acordo sobre a reforma do 
Conselho de Segurança cujo modelo 
(traçado na metade do século 
passado) esta esgotado. 
Os seis capitules do relatôrio, corn 
369 parâgrafos em 58 paginas, 
começam agora a ser analisados pelas 
chancelarias de todo o mundo, a fim 
de prepararem as posiçôes nacionais 
que serâo anunciadas em Setembro, 
como resultado também do inevitâvel 
jogo de alianças regionais ou de 
solidariedade entre os regimes que 
contrastam pelo mundo fora. Kofi 
Annan, que descreve quase até à 
exaustâo o funcionamento da ONU 
ao longo dos 55 anos de histôria da 

organizaçâo mundial, considéra ser 
desnecessârio reformular a Carta das 
Naçôes Unidas, mas apela a uma 
recentragem da reflexâo sobre a 
globalizaçâo, termo que tem sido 
fantasma e pesadelo para uma parte 
da terra e arma de dominio ou doce 
veneno para outra parte. Claramente, 
o secretârio-geral convida os 188 
lideres mundiais a aceitarem que os 
beneficios da globalizaçâo 
"continuam em grande medida 
concentrados num numéro 
relativamente reduzido de paises". 
Tais beneficios, adverte Annan, estâo, 
além disso, distribuidos de uma 
maneira desigual dentro de cada um 
desses prôprios paises, situaçâo 
agravada pelo facto de "regras fortes" 
estarem a ser aplicadas para facilitar 
a expansâo dos mercados globais mas 
sem correspondência corn as regras 
que deviam incidir em objectives 
sociais. Normas laborais, ambiente, 
direitos humanos e reduçâo da 
pobreza sâo areas onde a progressâo é 
lenta. Annan reconhece que a 
globalizaçâo "começou a gerar uma 
reacçâo negativa" e prescreve o 
remédie: os 188 chefes de Estado e de 
Governo têm de "aprender a governar 
melhor" e de "aprender a governar 
juntos melhor". Para tanto. Annan 
recorda os mais esquecidos que 
continuam vâlidos para aplicaçâo os 
valores fundamentals das Naçôes 
Unidas: liberdade, tolerância, 
equidade, nâo violência, respeito pela 
natureza e partilha das 
responsabilidades. 
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£x-govemador de 
Macau diz que 

recentes 
declaraçôes de 

Edmund Ho 
afastam 

‘‘quaisquer 
dùvidas” 

Quebrando um longo silêncio, 
sobre a questâo da formaçâo 
e do financiamento da 

Fundaçâo Jorge Âlvares, o ex- 
governador de Macau general Vasco 
Rocha Vieira congratulou-se com as 
declaraçôes do chefe do Executivo 
de Macau, Edmund Ho, o qual 
considerou "nâo haver motivo" para 
a publicaçâo do relatorio da 
comissâo de inquérito por si 
nomeada. 
No comunicado que difundiu, 
Rocha Vieira salienta que a sua 
intervençâo no processo foi "legal e 
légitima". E, ainda, que as 
declaraçôes feitas por Edmund Ho, 
no passado dia 25, "respondem 
cabalmente a quaisquer duvidas que 
possam ter sido alimentadas" sobre 
os seus "procedimentos e 
propôsitos". 
A posiçâo da administraçâo de 
Macau, divulgada em conferência 
de imprensa do chefe do Executivo - 
rodeado pelos membros da 
comissâo de inquérito e da 
administraçâo da Fundaçâo para a 
Cooperaçâo e Desenvolvimento de 
Macau (FCDM) -, acabpu por ser 
um reconhecimento nâo polémico 
da legalidade e da legitimidade do 
processo, uma espéeie de meio- 
termo que permitisse repor a versâo 
exacta do processo de formaçâo da 
Fundaçâo Jorge Alvares e evitar 
reacçôes incômodas dos sectores 
radicais da coraunidade chinesa. 
Um processo que o prôprio Edmund 
Ho nâo desconhecia - primeiro, 
como curador da FCDM e, depois, 
como chefe do Executivo designado. 
No seu comunicado, Rocha Vieira 
levanta, com igual prudência, o véu 
que durante o tempo da polémica 
cobriu a realidade do processo. 
"O que foi por mim decidido, no 
âmbito das minhas competências 
prôprias, no sentido de apoiar a 
formaçâo dâ Fundaçâo Jorge 
Âlvares", frisa o ex-governador, "teve 
total transparência e foi 
comunicado, em tempo, aos futures 
responsâveis pela Regiâo 
Administrativa Especial de Macau." 
O que parece coerente corn o 

cuidado de Rocha Vieira, enquanto 
governador de Macau, em respeitar 
e dar corpo "ao estipulado na 
Declaraçâo Conjunta". 
Ao sublinhar este aspecto, o 
comunicado aponta para uma 
cumplicidade de interesses entre a 
antiga e a nova administraçâo de 
Macau, estabelecida antes da 
transiçâo do territôrio para a China 
e que "permitiu constituir uma 
instituiçâo vocacionada para a 
cooperaçâo entre Portugal e Macau" 
que "de outro modo nâo existiria". 
Rocha Vieira référé, a propôsito, "as 
conversaçôes estabelecidas com as 
autoridades chinesas ao longo dos 
anos e mesmo durante as 
cerimônias de transferência, em 
Dezembro de 1999". Rocha Vieira 
recorda que a Fundaçâo Jorge 
Âlvares é uma das instituiçôes que 
permitirào abrir a Macau "os canais 
de ligaçâo corn Portugal e corn a 
Uniâo Europeia" - objective Sempre 
defendido pela China e pelo chefe 
do Executivo de Macau, durante e 
depois do periodo de transiçâo. 
O ex-governador de Macau justifica 
o seu silêncio, desde que a polémica 
sobre a Fundaçâo Jorge Âlvares 
surgiu até à conclusâo do inquérito 
decidido por Edmund Ho, por ter 
pretendido "até ao limite do 
justificâvel" evitar "qualquer 
prejuizo para as relaçôes de boa 
cooperaçâo e entendiraento" entre 
Macau, a China e Portugal. E 
afirma, também, que a divulgaçâo 
do comunicado, apôs as declaraçôes 
de Edmund Ho, représenta o 
momento certo para "prestar à 
opiniâo pùblica de Macau e aos 
portugueses os esclarecimentos a 
que têm direito" e a que Rocha 
Vieira se diz "obrigado em defesa da 
honra e da dignidade da 
administraçâo portuguesa de 
Macau". 
A Fundaçâo Jorge Âlvares foi criada 
em Lisboa, em Dezembro de 1999, 
corn um fundo de 2,4 milhôes de 
contos, metade dos quais 
contribuiçâo da FCDM, fundaçâo 
de Macau vocacionada para a 
cooperaçâo externa. 
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INCÊNDIO EM SÂO RAFAEL 

Um curtocircuito é a causa mais provâvel do 
incêndio ocorrido esta semana num armazém 
propriedade da Casa de Saûde de Sâo Rafael. Dois 
bombeiros foram hospitalizados por inalaçâo de 
fumo e ferimentos ligeiros e os prejuizos sâo de 
grande monta jâ que o edificio ficou bastante 
destruido. O sinistre nunca fez perigar o bem estar 
dos utentes da unidade hospitalar. O armazém 
estava a ser preparado para receber cursos de agro- 
pecuâria. No combate às chamas foram utilizadas 
cinco viaturas, uma das quais uma ambulância, ao 
mesmo tempo que estiveram no local 25 elementos 
da Corporaçào dos Bombeiros Voluntârios de 
Angra. 

VARIOS DETIDOS 
NA TERCEIRA 

POR POSSE DE DROGA 

A PSP anunciou a detençâo de quatro homens em 
Angra do Heroismo, ilha Terceira, por posse de 
heroina e haxixe avaliadas em cerca de 1.600 
contos. Segundo fonte policial, um dos detidos esta 
a cumprir uma pena de prisâo de 17 anos em Vale 
de Judeus, por homicidio praticado na Terceira, 
ilha onde se encontrava de licença precâria. Os 
restantes très, entre 25 e 32 anos, sâo igualmente 
cadastrados em casos relacionados corn 
estupefacientes. Durante a operaçâo, a PSP 
apreendeu, ainda, diversos comprimidos e cerca de 

cem mil escudos em dinheiro. Apesar de sô dois 
dos envolvidos terem droga na sua posse aquando 
da detençâo, as autoridades suspeitam que os 
quatro trabalhassem em conjunto. 

HAXIXE NA RIBEIRA GRANDE 

A Policia de Segurança Pùblica anunciou a 
detençâo de um jovem de 22 anos, natural e 
residente na Ribeira Grande. Este jovem tinha 
consigo 1.254 doses individuals de haxixe, o quai 
presumivelmente se destinava ao trâfico na ilha. A 
detençâo foi efectuada pelas brigadas anti-crime da 
PSP. O tribunal da Ribeira Grande confirmou a 
detençâo preventiva deste jovem. 

ANGRA: MAIS PARQUIMETROS 
E AUTOCARROS NOVOS 

Em meados do proximo mês de Abril, mais 
algumas artérias da baixa de Angra do Heroismo 
vào passar a ter parquimetros, ao mesmo tempo 
que estes passam a ser pagos também ao sâbado, 
entre as 09h00 e as 12h00 e os autocarros de 
transporte gratuito dos parques para o centro, 
também passam a funcionar aos sâbados. Apôs 
aprovaçâo em reuniâo da edilidade angrense e na 
Assembleia Municipal, vào ter parquimetros 
também a Rua de Jesus, Rua dos Canos Verdes, 
Rua Recreio dos Artistas e Rua de Sâo Pedro (entre 
o Alto das Covas e os Portôes de Sâo Pedro). 
Entretanto, a Câmara Municipal de Angra do 
Heroismo (CMAH), divulgou uma nota em que 

afirma que, desde a implementaçâo, em Outubro 
do ano passado, do sistema de transporte püblico 
gratuito inter-parques, tem-se verificado uma 
adesâo crescente por parte do püblico. Durante o 
passado mês de Fevereiro, foi de 53.596 o numéro 
de pessoas que utilizaram o serviço de autocarros 
gratuitos, para se deslocarem entre os diversos 
parques de estacionamento e o centro de Angra. 
Perante aquilo que a edilidade angrense considéra 
como uma "medida de grande sucesso", vào entrar 
em serviço, a partir do mês de Abril, très 
autocarros novos. Os novos veiculos irào substituir 
os que actualmente prestam aquele serviço, 
pretendendo a Câmara "melhorar a qualidade" do 
serviço prestado às pessoas que escolhem deixar os 
seus veiculos fora do trânsito "mais apertado" do 
centro. 

2000 CONTOS DAS CAMARAS 
DOS AÇORES PARA 

MOÇAMBIQUE 

A Associaçâo de Municipios da Regiâo Autônoma 
dos Açores (AMRAA) anunciou a entrega de um 
donativo de dois mil contos para apoio às vitimas 
das cheias de Moçambique. O donativo, das 19 
Câmaras Municipals dos Açores, foi entregue na 
delegaçào de Ponta Delgada da Cruz Vermelha 
Portuguesa. De acordo corn a AMRAA, "este 
donativo représenta um contributo das autarquias 
açorianas para minimizar, na medida do possivel, o 
sofrimento das vitimas das calamidades naturals 
que ocorreram recentemente em Moçambique". 

Présidente Chissane pede 
500 milhêes de dôlares 

Doadores para Moçambique 
reünem-se em Roma 

o Présidente Joaquim Chissano, de ■ Moçambique, gostaria de obter da comunidade 
internacional 500 milhôes de dôlares de ajuda 

^ à recuperaçâo do seu pais em consequência das 
recentes inundaçôes, embora admita baixar as 
expectativas quando da prôxima reuniâo de 
doadores em Roma. 
Este desejo foi expresso aos jornalistas, no 
Cairo, depois de se ter avistado corn o primeiro- 
ministro Antonio Guterres à margem da cimeira 

I Europa-Africa. Interrogado pelos jornalistas 
sobre a verba que gostaria de ver alcançada na 
reuniâo de Roma, Chissano considerou que "é 
muito dificil agora dizer um numéro. Mas se me 
pergunta o que eu gostaria de trazer, eu gostaria 
de trazer um biliào". 
Quando se insistiu, entâo, quanto a um numéro 
que considérasse realista, o Présidente 
moçambicano indicou que 500 milhôes de 
dôlares séria realmente o ideal para esta questâo 

directa das cheias. "É sempre dificil alcançar o 
ideal mas vamos apresentar um nümero talvez 
mais realista que este que ainda nâo sei quai é." 
Interrogado mais tarde sobre as perspectivas de 
sucesso de tais expectativas, o comissârio 
europeu do Desenvolvimento, Poul Nielsen, 
também présente no Cairo, comentou: 
"Até agora os paises europeus e a Uniâo 
Europeia dedicaram 91 milhôes de euros em 109 
de toda a assistência internacional. Portanto, 
penso que estamos no bom caminho." 

Cerca de 100 
soldades russes 
merles em ataque 
tchetchene 
Os rebeldes tchetchenos atacaram à noite uma 
coluna de blindados em Argun (10 km a leste de 
Grozny) fazendo varias dezenas de mortos russos, 
afirmou o porta- voz dos independentistas, 
Movaldi Oudougov, à France Press. Segundo 
Oudougov, as forças russas perderam sete 
blindados e até 100 soldados neste ataque 
conduzido corn lança-granadas pelos tchetchenos. 
Os rebeldes nâo terâo sofrido baixas durante estes 
combates que duraram quase duas horas, segundo 
um balanço impossivel de verificar por fontes 
independentes. O porta-voz dos rebeldes 
confirmou ainda a execuçâo quarta-feira de manhà 
de oito prisioneiros de guerra russos que Moscovo 
tinha recusado trocar por um coronel acusado de 
violar e matar uma jovem tchetchena. A radio no 
Câucaso do Norte do procurador gérai da Russia 
lançou dûvidas sobre esta execuçâo de soldados 
capturados numa emboscada a 29 de Março, 
afirmando que dois dos soldados citados pelos 
rebeldes tinham sido mortos em combate. 
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Quando esta crônica sair, 
estâo jâ dadas por 
terminadas as aulas de 
português do présente ano 

lectivo. Digo terminadas as aulas, 
porque o ano lectivo propriamente dito, 
nâo estâ ainda concluido para os 
estudantes, sujeitos que estâo aos 
exames finais até Maio. 

Falo disto porque, 
contrariamente ao que possam pensar, 
sinto sempre uma sensaçào de pena 
quando cada curso chega ao fim. 
Depois de meses de trabalho e sâo 
convivio, é sempre dificil e dolorosa a 
despedida. Se hâ alguns alunos que, no 
proximo ano, irâo frequentar cursos 
meus, outros, porém, deixarei de os ver 
a nâo ser que esporadicamente nos 
cruzemos nos corredores das 
faculdades ou, por obra do acaso, nos 
encontremos ao dobrar de uma 
qualquer esquina da vida. 

Por outro lado, para quem estâ 
em trânsito como eu, cada ano 
cumprido significa mais um a subtrair à 
missâo temporâria a que nos 
destinaram. Assim, vemo-lo sempre na 
perspectiva de uma contagem 
decrescente, tanto mais angustiante, 
quanto maior for a satisfaçâo do 
trabalho que realizamos. 

Ser leitor de português no 
estrangeiro é uma aventura que 
redunda numa experiência 
enriquecedora a vârios niveis, desde o 
profissional ao mundo das relaçôes 
humanas. Os leitorados sâo todos 
diferentes e, por muita informaçâo que 
de cada um se tenha, o que se encontra 
é sempre uma surpresa. E nunca se 
podem comparar leitorados, mesmo 
aqueles que, à partida, se presssupôe 
estarem mais prôximos da nossa 
realidade cultural. Seja quai for o pais, 
os côdigos e as referências culturais, 
apresentam sempre diferenças, mais ou 
menos considerâveis, em funçâo da 
ârea geogrâfica em que estâo inseridos. 

O Canada, pais multicultural e 

multilingue em cuja Constituiçâo estâo 
protegidos e consagrados os direitos 
individuais dos seus cidadâos, 
independentemente da sua lingua e 
herança cultural, é um pais 
estruturalmente vocacionado para a 
aceitaçâo das diferenças. Segundo as 
ultimas noticias que li, lidera a nivel 
mundial a politica do 
multiculturalismo, sendo mesmo um 
exemplo a seguir por todos os paises da 
Europa. Nesse aspecto, proporciona-nos 
uma experiência ünica, corn a quai 
muito temos a aprender. Assim sendo, 
tem todas as condiçôes para que o leitor 
ponha em prâtica a politica cultural do 
Instituto Camôes que tem como 
atribuiçâo fundamental “a promoçâo e 
fomento do ensino e difusâo da lingua e 
cultura portuguesas, tanto no âmbito 
das instituiçôes de ensino, como 
noutras vocacionadas para o diâlogo 
intercultural, para a expansâo e defesa 
do idioma português e para a 
valorizaçâo da presença no mundo”. 

E claro que, chegado o fim do 
ano lectivo, temos consciência de que 
ficâmos sempre aquém das 
expectativas, que gostariamos de ter 
feito mais e melhor. Contudo, temos 
também de ser realistas e entender a 
prâtica do governo português (estou 
apenas a referir-me ao âmbito do ensino 
superior) à escala de quem tem 
consciência de que somos um pais 
pequeno e de parcos recursos 
econômicos. Apesar disso e 
comparando corn outros paises, é de 
louvar todo o esforço feito nesse sentido 
por ser dos poucos que mantém leitores 
espalhados por todos os continentes. 
Nâo estou aqui a defender a minha 
dama, como soe dizer-se, mas tâo sô a 
constatar e a registar um facto dado 
que, no conjunto das linguas românicas 
leccionadas pela Universidade de 
Toronto, Portugal é o ünico pais que 
tem um leitorado a expensas suas o 
que, convenhamos, représenta uma 
vontade politica e preocupaçâo em 
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manter vivo, em paragens longinquas, 
um idioma legitimado como das 
linguas vivas mais faladas no mundo. 

Neste campo, os leitores têm 
uma grande responsabilidade porque 
sentem que sâo o rosto visivel dessa 
politica. As razôes que nos movem a ser 
leitores sâo as mais diversas: o gosto 
pelo contacto corn outros povos e 
culturas, o ideal de servir uma 
comunidade, o fascinio . pelo 
conhecimento de paises diferentes, a 
fuga à rotina de quem jâ ensina hâ 
muitos anos no seu prôprio pais, o 
espirito de missâo, etc., etc. 
Mas seja quai for a razâo que nos leve 

a fazer tal opçâo, uma vez assumida, 
torna-se uma experiência aliciante, pelo 
tecido de relaçôes humanas e diâlogos 
multiculturais que se estabelecem, que 
contribuem para o desenvolvimento e 
consolidaçâo de uma personalidade 
mais aberta e plural, tanto mais rica 
quanto maior for a integraçâo do leitor 
na nova sociedade e a experiência nela 
e delà recolhida. 

Claro que ainda é muito cedo 
para fazer balanços, mas duma coisa 
estou jâ certa, a aposta neste desafio 
vale sempre a pena. O objective do 
nosso trabalho é desenvolver nos nossos 
alunos a competêneia de comunicar, de 
forma correcta e criativa em Português. 
Sâo tratadas unidades temâticas que 
contenham o léxico e as estruturas 
gramaticais morfo-sintâcticas que 
permitam desenvolver as quatre 
competêneias comunicativas: ouvir, 
falar, 1er e escrever. A capacidade de 
compreensâo numa lingua estrangeira 
(e o português, neste contexte, funciona 
como lingua estrangeira para a maioria 
dos luso-descendentes) envolve très 
niveis de significaçâo: o significado 
lexical, o significado estrutural ou 
gramatical e o significado socio- 
cultural. Este ultimo é sempre o mais 
complexe, pois remete para valores, 
crenças e atitudes comportamentais da 
comunidade que fala essa lingua. O 
sistema linguistico é visto como um 
instrumento de comportamento 
humane, em que assume papel 
importante, o contexte, a situaçâo e o 
papel do falante. E importante que os 
alunos aprendam como podem ser 
influenciadas as condiçôes de uma 
determinada situaçâo comunicativa, 
desempenhando assim os 
conhecimentos sobre o pais da lingua 
estrangeira (neste caso Portugal) um 
papel relevante. Nâo existe no ensino 
de uma lingua estrangeira, uma 
separaçâo entre conteûdo e forma- 
lingua, ou seja, é impraticâvel um 
ensino de lingua que se ocupe sô de 
aspectos formais sem ter em conta 
juizos de valor. Nenhum tipo de 
aprendizagem estâ limitado 
unicamente à aquisiçâo de 
conhecimentos e aptidôes especificas. 

Simultaneamente, sâo adquiridos 
conhecimentos gérais, modos de 
comportamento e atitudes. Qualquer 
expressâo se realiza sempre num 
contexte social através de registos 
linguisticos adequados, e de que a nâo 
consideraçâo dos factores sociais ou 
escolha de um registo errado provoca 
no destinatârio reacçôes desajustadas 
ou mesmo ausência de reacçôes. 

Linguistas como Strevens, 
consideram que os alunos devem 
aprender uma lingua estrangeira 
exclusivamente para fins utilitârios sem 
qualquer preocupaçâo, com os dados 
culturais intrinsecos a essa lingua. Esta 
perspectiva toma a designaeâo de " 
lingua instrumental " em oposiçâo à 
expressâo " lingua de cultura ". Esta 
ocupa-se do conhecimento de uma 
cultura e uma civilizaçâo especificas, 
enquanto a outra constitui uma 
ferramenta para o acesso ao saber mais 
pragmâtico. 

Corn o desenvolvimento da 
sociolinguistica, na década de 60, o 
estudo das linguas estrangeiras assumiu 
uma nova orientaçâo porque a lingua 
deixou de estar isolada das realidades 
exteriores e o seu estudo associou-se ao 
estudo da cultura e da sociedade que a 
utiliza. Por isso, os mais reputados 
linguistas actuais defendem uma 
pedagogia da lingua que exija uma 
compreensâo da cultura a que ela 
pertence e reconheça as interacçôes 
culturais da lingua materna corn a 
lingua estrangeira. 

Percebem agora onde quero 
chegar. Para alguns dos nossos 
estudantes luso-descendentes, a lingua 
materna é jâ o inglês, enquanto para 
outros continua a ser o português. A 
acrescentar, temos estudantes 
estrangeiros oriundos de casamentos 
mistos, em que a interaeçâo de culturas 
diferentes géra outras situaçôes de 
bilinguismo. Nesta Torre de Babel, 
podem imaginar o quâo dificil é définir 
metodologias e delinear as estratégias 
mais adequadas a cada situaçâo. 
Esperamos ter feito o melhor que 
sabiamos e contribuido para que, neste 
ano, quando se cumprem os quinhentos 
de um passado histôrico brilhante, mas 
efémero, o que dele restou - um 
patrimônio comum a vârios povos, a 
Lingua Portuguesa - se tenha 
engrandecido. E nâo nos esqueçamos 
nunca que, como idioma rico e plâstico, 
espalhado pelas sete partidas do 
Mundo, modelou ao longo de séculos 
novas realidades culturais que, corn o 
seu contributo, a tornaram hoje mais 
rica do que no passado. 
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Ensino superior cerca de 2.000 estudantes 
trente ao Ministério da Educaçâo 

Cerca de dois mil estudantes do 
ensino superior e secundârio de 
Lisboa concentraram-se Trente ao 
Ministério da Educaçâo para 
contestar a actual politica educativa. 
Enquanto os estudantes, que 
desmobilizando lentamente gritavam 
palavras de ordem contra a falta de 
condiçôes nas universidades, a lei do 
financiamento do ensino superior e 
ainda pela qualidade de ensino, o 
ministro reafirmava em conferência 
de imprensa que a educaçâo continua 
a ser uma prioTidade. "Ministro 
sovina hâ fome na cantina" e "A UTL 
nâo tem papel" foram algumas das 
palavras de ordem gritadas por 
estudantes de faculdades da 
Universidade de Lisboa, Nova e 
Técnica assim como de alunos de 
algumas escolas secundârias que 
também esta semana realizaram uma 
manifestaçâo junto ao ministério para 
contestar a revisâo curricular daquele 
nivel de ensino. "Estamos aqui porque 
esta também vai ser a nossa luta e 
aproveitamos para reafirmar uma 
outra do secundârio mostrando que o 
movimento nâo esta a morrer", disse 
aos jornalistas um dos alunos da 
Escola Secundaria Luisa de Gusmâo. 

Na manifestaçâo, promovida por 20 
associaçôes de estudantes, esteve 
também o présidente da Associaçâo 
Académica de Lisboa, Nuno Félix. O 
présidente da Associaçâo Académica 
de Lisboa, que nâo participou na 
organizaçâo da iniciativa de ontem, 
disse que embora os estudantes para 
se fazerem ouvir devam realizar 
acçôes de rua como manifestaçôes, 
tem de baver sempre uma perspectiva 
construtiva. Nuno Félix defendeu 
assim a criaçâo de um canal de 
negociaçôes que admite poder ser 
criado através da constituiçâo de 
grupos de contacte, um ideia jâ 
debatida no ultimo encontre corn o 
ministro. Em conferência de 
imprensa, o ministro da Educaçâo 
disse ter enviado uma carta aos 
estudantes a aceitar a metodologia 
proposta pelas associaçôes para que 
fossem criados grupos de contacte 
que irâo tratar temas como a aeçâo 
social, a empregabilidade, o desporto, 
a cultura assim como questôes 
especificas do ensino politécnico. "O 
diâlogo é fundamental. Sempre 
dissemos que os varies contributes 
das instituiçôes sâo bem vindos, essa 
é a metodologia adequada e 

certamente bavera oportunidade de 
falar", disse. No encontre corn os 
jornalistas Guilberme d'Oliveira 
Martins, atendendo âs criticas dos 
estudantes que apontam para o 
subfinanciamento do ensino superior, 
disse que existem naturalmente 
algumas situaçôes que estâo a ser 
acompanbadas com especial rigor e 
cuidado. Explicou ainda que o 
ministério estâ a trabalbar no sentido 
de adaptar o sistema de formula de 
financiamento às necessidades das 
instituiçôes. Questionado sobre os 
problemas levantados pelos 
estudantes que boje se manifestaram 
como a falta de cantinas, aeçâo 
social fraca e falta de saidas 
profissionais, o ministro disse 
que todos estes assuntos 
merecem uma atençâo especial por 
parte do governo. "Existe uma grande 
atençâo e compreensào do que sâo 
as preocupaçôes dos estudantes", 
referiu, adiantando que os 
estudantes correspondem a 
uma parte importante da 
comunidade educativa mas nâo 
exclusiva. Ainda sobre esta 
matéria, Guilberme 
d'Oliveira Martins fez 

referêneia ao alargamento da aeçâo 
social escolar ao ensino particular e 
coopérative. A manifestaçâo de 
ontem integra-se numa aeçâo de luta 
a nivel nacional decretada no ùltimo 
Encontre Nacional de Direcçôes 
Associativas, que decorre durante 
esta semana corn iniciativas em todo 
o pais. Em Coimbra, os alunos 
pretendem avançar também para um 
manifestaçâo nas ruas da cidade boje, 
partindo a marcha do largo de D. 
Dinis. No Porto, segundo o présidente 
da Federaçâo Académica, a semana 
estâ a ser dedicada â realizaçâo de 

assembleias gérais e assembleias 
magnas, além de uma greve 
de zelo na cantina da reitoria 
marcada para boje. Para boje 

estâ também agendada, no 
Algarve, uma manifestaçâo em 

forma de "procissâo de 
vêlas", entre o "Campus" da 

Penba e o Governo Civil de 
Faro, de protesto contra a 

politica de ensino. Na 
Universidade da Beira Interior, 
os alunos decidiram participar 
nesta semana de luta 

realizando ontem uma 
greve. 

BT da GNR deteue 
suspeitos de 

“conte do vigârio” 
A Brigada de Trânsito da GNR 
deteve, na zona de Condeixa, apôs 
perseguiçâo, um casai que boras 
^antes utilizara o "conto do vigârio" 
para se apropriar de 600 contos a 
um idoso de Alcains. A detençâo 
foi concretizada cerca das 13:00, na 
estrada 342. Iludindo um bomem 
de 83 anos, de Alcains, dizendo-lhe 
que os escudos iam acabar, o casai 
propos a troça por Euros, levando o 
idoso a entregar 600 contos, 
revelou à Agência Lusa o Tenente 
Coronel Paredes, Comandante do 
Grupo Regional de Trânsito, 
adstrito à Brigada Territorial 5, 
corn sede em Coimbra. A 
intercepçâo do casai de alegados 
burlôes foi concretizada por uma 
patrulba do Destacamento de 
Trânsito de Castelo Branco, que se 
encontrava na estrada em missào 
de rotina. Partindo da pista 
transmitida - um automôvel 
Mercedes dos ûltimos modelos e 

duas letras da matricula -, 
mandaram parar o condutor. Este, 
pediu aos agentes para se afastar 
um pouco aJegando necessidades 
fisiolôgicas. Afastando-se do local, 
e deixando na viatura a 
companheira de "aventura", o 
condutor fez parar um tâxi mais 
adiante, que entretanto passava na 
via, tentando desse modo a fuga. 
Os agentes empreenderam entâo 
perseguiçâo ao tâxi, enquanto o 
suspeito tentava a fuga pelos 
campos, mas acabou por seu 
capturado apôs perseguiçâo 
apeada. Corn a captura do bomem, 
de 51 anos, e da mulber, corn 29 
anos, os agentes da Brigada de 
Trânsito conseguiram recuperar a 
totalidade do dinheiro subtraido ao 
idoso e apreenderam a viatura em 
que circulavam. Os dois elementos 
permaneceram detidos e boje sâo 
apresentados ao Juiz no Tribunal 
de Castelo Branco. 

Diplomas Governo e PSD 
sobre veto émigrantes para 
PR corn aprovaçâo garantida 

Os diplomas sobre a lei eleitoral para 
a Presidência da Repüblica 
apresentados pelo Governo e pelo 
PSD têm aprovaçâo garantida na 
generalidade, enquanto o do CDS-PP 
dépende da posiçào a assumir pelos 
sociais-democratas. Em declaraçôes à 
agência Lusa, o présidente do Grupo 
Parlamentar do PS, Francisco Assis, 
adiantou que no debate de boje sobre 
lei eleitoral para a Presidência da 
Repüblica a bancada socialista se 
apresentarâ na disposiçâo de 
viabilizar, através da abstençâo, os 
projectos de lei do PSD e do CDS-PP. 
Para Francisco Assis, "é essencial que 
todos os contributos possam ser 
trabalbados em sede de 
especialidade". 
A proposta de lei do Governo, 
também segundo o présidente do 
Grupo Parlamentar do PSD, Antonio 
Capuebo, receberâ a abstençâo dos 
sociais-democratas. No entanto, 
qualquer diploma a rever a Lei 
Eleitoral para a Assembleia da 
Repüblica terâ de ser aprovado corn 
dois terços em votaçâo final global e, 
designadamente no que respeita ao 

universo eleitoral dos émigrantes corn 
capacidade de voto, ainda subsistem 
divergêneias entre socialistas e sociais- 
democratas. Jâ o projecto de lei do 
CDS-PP, para ser aprovado na 
generalidade, terâ de contar com os 
votos favorâveis do PSD. Antonio 
Capuebo reconbeceu à agência Lusa 
de que se trata de um projecto muito 
semelbante ao dos sociais-democratas, 
mas adiantou que a sua bancada 
apenas quinta-feira de manbâ tomarâ 
uma posiçâo definitiva em relaçâo ao 
sentido de voto perante o diploma dos 
populares. 
O PCP vai insurgir-se frontalmente 
contra os projectos do PSD e do PP. 
Segundo o deputado comunista 
Antonio Filipe, ambos “sâo 
inconstitucionais”. “Nâo pode baver 
extensâo de voto a cidadâos sem 
efectivas ligaçôes ao territôrio 
nacional”, justificou o deputado 
comunista, referindo-se à 
possibilidade de o PSD e o CDS-PP 
admitirem o voto de émigrantes 
portugueses corn dupla nacionalidade, 
bastando o recenseamento para terem 
capacidade eleitoral. 
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He novo gravida 
I 

I 

O realizador inglês Guy Ritchie é, 
segundo os jornais ingleses, o pai do novo 
rebento da cantora Madonna. 

O anùncio foi feito na estreia do seu 
novo filme "The Next Best Thing". 
E a proxima "best thing" para 
Madonna vai nascer no mês de 
Setembro. Madonna e Guy Ritchie, 
logo apos a noticia do estado de 
gravidez da artista, que jâ vai no 
terceiro mês, pediram aos "media" 

para que respeitassem a sua vida 
privada. Aos 41 anos. Madonna vai 

ser mâe pela segunda vez, sendo a 
pequenita Lourdes, a primeira filha, 
fruto da relaçâo que teve com 
Carlos Léon. 
Guy e Madonna, conheceram-se hâ 

dois anos, num almoço promovido por 
Trudie Styler, mulher de Sting. Desde ai, 

quern os quer ver... é juntinhos! 
No primeiro casamento com o actor Sean 
Penn, em 1985, nâo houve tempo para 
filhos. Foi um casamento apressado e de 

curta duraçâo. 

mais daces qua nunca 
Quern nâo recorda as 

DOCE, quatro jovens que 
enloqueceram a rapaziada 

nos anos 80, com a sua 
musica, visual e frescura...? 

Pois estamos a atravessar 
um periodo em que elas, as 
DOCE, vâo ser recordadas 

a valer. Hoje, o arrojo até é 
maior, mas as meninas 

DOCE vâo ser lembradas 
pelas renovadas gravaçôcs 

das suas cantigas, por 
"congénères" do momento, 

como por exemplo, as 
BABY. £ uma iniciativa de 
To Zé Brito, o "criador" de 

as DOCE que, agora, 
director de uma Editora, 

vai distribuir essas cantigas 
por diversas "Girlsband", 

entre elas as "doces" e 
simpaticas meninas da 

banda BABY. Elas vâo dar 
"corpo" às saudosas 

DOCE... 

s meninas Katrina e Kimberly, fazem-nos lembrar o 
illme "£ Deus Criou a Mulher", isto porque ha sempre 
algo mais a acrescentar, sem que a MULHER 
propriamente dita, tenha a ver com o assunto. Estas 
meninas, assim expostas, sâo as Hlbas dos famosos 
Charles Bronson (cinema) e Rod Stewart (cantigas) que, 
embora conhecidos por homens de "barba rija", nada 
conseguiram para acalmar o temperamento das filhas... 

As meninas querem ser famosas sem o nome do pai às costas e, 
Zàsl, toca a fazer fotografia artistica tal como vieram ao mundo 
(mais crescidinhas, neste caso, claro!). 
Bronson, segundo parece, foi aos arames com a 
situaçâo e. Rod Stewart, mais experiente, 
arranjou namoro com a admiradora Penny 
Lancaster, para esquecer... DEUS criou 
a mulher e, os pais, as filhas! 
Quern tern filhos tern 
cadilhos... 

Uma noite de amor com a modelo brasileira Luciana Morad Gimenez 
"rendeu" ao roquista Mick Jagger um filho pago a peso...de ouro! 
O Tribunal condenou o mitico cantor dos Rolling Stones a pagar 1.900 
contos por mês ao pequeno Lucas, agora com 10 meses de idade. Mick 

nâo esta de acordo e 
diz que vai lutar para 
que a Luciana nâo o 
explore pois pretende 
uma vida boa para o 
seu filho mas nâo quer 
"sustentar" a mâe e 
seus sonhos de 
grandeza. O "puto" 
ainda nem se apercebe 
do que acontece à sua 
volta e jâ tern 
"ordenado" de craque 
de futebol... 
Mick Jagger, pai de 
6 filhos, tern uma 
fortuna avaliada em 
150 milhôes de libras. 
Para a ex-mulher, a 
texana Jerry Hall, jâ 
ele pagou 10 milhôes. 
Esta gente brinca com 
os milhôes enquanto a 
maioria sofre por... 
tostôes! 

TRÀ\.SITO? NOTICIAS? TEMPO'’ DESPORTO? 
.SINTONIZE 88..'-J-CIRV-FM. INFORMACÀO PERMANENTE, W W\V. Cl R V E M . CO.M 
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Festival Português - Canal 2 
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Greve dos empregados da 
Câmara foi um erro de càlculo 

O sindicato que représenta cerca de vinte mil 
empregados da câmara municipal de Toronto 
voltou a entrar em negociaçôes para tentar 
chegar a um acordo. À hora de encerramento 
desta ediçào, o représentante do sindicato 
CUPE, Judy Darcy, preparava-se para enfrentar 
mais uma reuniâo corn a esperança de 
finalmente conseguir um acordo favoràvel a 
ambas as partes. Porém, alguns diârios da 
cidade mencionaram que esta greve foi um erro 
de càlculo. Vârios analistas sâo da opiniâo que 
esta greve dificilmente séria evitada devido ao 
advento da amalgamaçâo, aos beneficios e aos 
direitos envolvidos no contrato. Logo apôs a 
amalgamaçâo de seis governos num sô, todos 
sabiam que os sindicatos exigiriam os melhores 
beneficios e direitos dos antigos contratos. 
Quando a câmara decidiu entrar em 
negociaçôes corn os empregados, muitos deles 
nào recebiam aumento de salârio hâ uns sete ou 
oito anos, a estratégia era conseguir uma 
acordo corn os bombeiros, a policia, o sindicato 
416 e depois o sindicato 79. Quando entrassem 
em contacto corn este ultimo, tudo estaria 
resolvido. No entanto, os empregados do 
sindicato CUPE nào concordaram corn a 
estratégia que a câmara tinha em mente. O 
CUPE espera agora conseguir obter para os 
membros todos os direitos e beneficios que 
estes exigem que faziam parte dos antigos 
contratos. 

Proposta de lei 
responsabiliza os pais 

o procurador gérai do Ontario revelou mais 
detalhes sobre a proposta de lei do governo 
quanto à responsabilidade dos pais pelos sens 
filhos. James Flaherty adiantou que a 
legislaçâo responsabiliza os pais pelo estrago 
causado por pequenos crimes cometidos pelos 
filhos, desde que sejam menores de 18 anos. Os 
crimes pelos quais podem ser responsabilizados 

sâo invasào a propriedades alheias, vandalismo 
e roubos. O procurador gérai da coroa 
informou que caso a proposta de lei seja 
aprovada, os pais terâo a responsabilidade de 
pagar corn dinheiro, os estragos causado 
intencionalmente pelos filhos. Esta lei é mais 
uma medida para reforçar os deveres dos jovens 
perante a sociedade e certificar que os pais 
estào a educar os filhos como cidadàos 
responsâveis. 

Paul Bernardo pode 
testemunhar contra o 

prôprio advogado 

o assassino das adolescentes Kristen French e 
Leslie Mahaffy, Paul Bernardo, poderâ voltar a 
St. Catherines, segamdo informou uma fonte ao 
canal televisivo CFTO. Tudo indica que as 
autoridades de Niagara receberam ordens para 
preparar uma cela para Paul Bernardo devido 
ao facto de este estar a ser considerado como 
uma testemunha no julgamento do seu ex- 
advogado. Ken Murray, acusado de ter 
obstruido a justiça ao guardar por 17 meses as 
cassetes de video sobre o abuso e a tortura das 
vitimas de Paul Bernardo. Bernardo esta a 
cumprir prisâo perpétua na cadeia de Kingston 
apôs ter sido condenado pelas mortes das duas 
adolescentes. 

Papel do comércio crucial na 
nova economia: Paul Martin 

o ministro das finanças federal, Paul Martin, 
anunciou no inicio desta semana que a revisâo 
dos impostos é importante para o governo 
federal, mas também o é sustentar os 
programas sociais. Porém, Paul Martin 
acrescentou que se o Canada quiser beneficiar 
dos beneficios da nova economia, o comércio 
deverâ desempenhar um papel crucial no 
investimento e na educaçào. Este anüncio do 
ministro das finanças surgiu como resposta ao 
dossier elaborado pelos lideres financeiros do 

Corporate Canada que esperam uma reforma 
urgente e fundamental na politica dos impostos 
e dos investimentos. Paul Martin informou que 
o ultimo orçamento, que estabelece um piano 
de reduçâo de impostos e de investimento em 
pesquisas, mostra quanto o governo esta 
dedicado à nova economia. O dossier que foi 
elaborado représenta, para Paul Martin, uma 
falta de anâlise ao esforço do governo federal 
em preparar o Canada para a concorrência corn 
uma nova economia mondial dominada pela 
informaçâo tecnolôgica. 

Autoridades mentem 
sobre acidentes 

Um policia testemunhou em tribunal, no inicio 
desta semana, contra os prôprios colegas de 
trabalho. Segundo este agente, varias sâo as 
vezes que os policias assinam documentos onde 
testemunham terem assistido a acidentes 
quando na realidade chegam muito depois do 
sinistro. Lionel Girault disse que durante 
catorze anos de profissâo, passou varias multas 
e preencheu vârios formulârios afirmando que 
tinha sido testemunha de varias infraçôes 
quando na realidade nào tinha assistido a 
nenhuma. Segundo Girault, hâ muitos anos 
que esta é prâtica comum entre os policias. 

Corpo de homem encontrado 
no Western Gap 

As autoridades de Toronto estâo a tentar 
identificar o corpo de um homem resgatado das 
âguas do lago Ontârio, no inicio desta semana, 
junto ao Western Channel. O homem estava 
vestido, aparentava uns 53 anos de idade e o 
corpo nào apresentava quaisquer sinais de 
ferimentos. Porque nâo tinha documentos, 
foram estudadas as impressôes digitais para o 
poderem identificar. Segundo o estado do 
corpo, tudo indica que nâo esteve muito tempo 
na âgua. No entanto, aguarda-se o resultado da 
autopsia para determinar corn precisâo o 
motivo da morte. 

Nas suas lutas quase 

permanentes, o gladiador 

moderno, (se bem que à 

primeira vista nâo pareça), é 

um formidâvel antagonista 

daquelas figuras dos tempos 

Romanos, que de espada à 

cintura lutavam até à morte nas 

arenas, sob os olhares bestiais 

das assistências, àvidas de 

sangue e carnincina. 

Eram guerreiros fortes, cujo aspecto 
infundia terror aos seus oponentes e 
que ao perderem na luta, tinham as 

suas vidas dependentes dos polegares 
da assistência, que a um sinal os 
condenavam à morte, corn um golpe 
final do adversârio. 
O gladiador moderno, (nào terne nem 
arrisca a pele), como nâo luta corpo a 
corpo, nào expôe por isso a sua vida. 
Ele nem sequer précisa de ter um 
aspecto feroz para intimidar quem 
quer que seja, antes pelo contrârio, 
assemelha-se a um cidadào pacifico!... 
Os seus golpes destinam-se a 
convencer a assistência que o rodeia, 
que o aprecia, e que raramente o 
condena! 
As arenas onde se desenrolam as suas 
lutas sâo os Cafés, os Bares e as 
esquinas. 

A espada corn que trava as suas lutas, 
quando acontece nào ter 
expectadores para o apreciar, anda 
sempre metida na bainha, (a boca)... 
Pois é a lingua, a sua pequena adaga, 
feita de um aço bem temperado, e 
sempre bem afiada, que fere os 
adversârios ao longe. 
Tal como nas tâcticas dos camaleôes, 
o gladiador moderno procura 
primeiro camuflar-se corn o ambiente 
e sô depois dispara a lingua nos seus 
ataques viciosos, a que os 
antagonistas nâo podem ripostar ou 
defender-se, por se encontrarem à 
distância, sem suspeitar sequer de tais 
dardos envenenados! 
Para aqueles que costumam aderir ào 

destilar da peçonha dos lutadores 
dessa espécie - o espetâculo do 
gladiador moderno começa sempre 
pelo golpe convencional; - «Vocês 
sabem?... Fulano disse que beltrano e 
cicrano foram apanhados a, etc....» 
Para quem goste deste tipo de 
emoçôes baratas nâo é précise outro 
rastilho, é sô esperar até que o lutador 
de esquina, deixe a sua vitima em 
tangas... Se ao menos o duelo fosse 
numa dessas arenas do passade, 
poderiam acabar-se muitas pulhices!... 
Fazem falta os polegares romanos 
para dar o golpe de misericôrdia 
nestes trapaceiros de mâ morte que 
pululam por toda a parte ! 

Fernando F. de Melo 
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CÂ PARA Nô$„. 
Por: Luis Fernandes 

Poderemos ou teremos o direito de 
escolher a forma como desejamos 
morrer? Terào os politicos direito 
de nos ditar, através dos fazedores 
de leis, sobre as maneiras de deixar 
O numéro dos vivos? O assunto veio 
esta semana, e uma vez mais, ao de 
cima, no Canadâ, corn o desejo 
formulado por Terry Graham de 
Brampton no Ontârio, de morrer 
corn o minimo de dignidade, o que 
poderâ reacender o assunto e desde 
que o caso do Dr. Kevorkian foi 
acusado e adormecido nos Estados 
Unidos. Dissecando seriamente este 
caso canadiano posso, desde jâ, 
acrescentar tratar-se de um assunto 
corn vârias vertentes e que irâ, 
concerteza, fazer girar as gazelas 
dos grupos de pressâo que pela 
certa, começarâo a invocar palavras 
sagradas e de Deuses deste e dos 
outros Mundos. Todavia, nâo é esta 
componente que nos intéressa. O 
importante é saber-se, de facto, se 
estâ a ser observado ou nâo o 
direito de qualquer cidadâo pôr 
termo à vida da forma como muito 
bem entender. Aqui é que 
começam as dùvidas, na medida em 
que poderâ eventualmente 
generalizar-se uma prâtica de morte 
sob os mais pequenos argumentos 
condiçôes ou desejos. No caso de 

Afinal, teremos de 
usarounâodé 

humanitarismo em 
todos os aspectos da 
vida mesmo quando 

confrontados corn 
a morte? 

Terào os politicos 
direito de nos ditar, 

através dos 
fazedores de leis, 
sobre as maneiras 

de deixar o numéro 
dos vivos? 

Terry Graham de Brampton, o 
pedido tem muito a ver corn uma 
doença incurâvel e que, segundo os 
clinicos, provocarâ uma morte 
extremamente dolorosa e que, 
talvez, possa vir a ser aliviada corn a 
ajuda de um médico que lhe 
aumentarâ, por exemplo, a dose de 
uma qualquer morfina a fim de 
evitar o sofrimento do paciente ou 
do moribundo. Afinal, teremos de 
usar ou nâo de humanitarismo em 
todos os aspectos da vida mesmo 
quando confrontados corn a morte? 
Ou, esta prâtica aplica-se apenas a 
alguns casos?!! Ninguém deveria ter 
a obrigaçâo de sofrer para morrer. 
E desumano e sobretudo cruel! Esta 
situaçâo servirâ também para testar 
a capacidade dos politicos numa 
tentativa de saber-se, de verdade, o 
que serâ mais desumano. Se morrer 
condignamente em situaçôes de 
extremo sofrimento e corn 
assistência de um médico ou, 
deixar-se que o sofrimento seja tâo 
forte que cruelmente alguém tenha 
de morrer sem o minimo de 
dignidade, respeito e direito de 
combate à dor e ao sofrimento. 
Afinal de contas parece-me bem 
que o melhor serâ praticar-se a 
eutanâsia a alguns pensamentos de 
politicos irradicando, de uma vez 
por todas, corn certas formas de 
hipocrisia. Ou, nâo serâ? 

Os parentes de Eliân Gonzâlez em 
Miami estâo a pedir às autoridades 
norte-americanas que permitam que 
uma équipa independente de 
psicôlogos examine o menino cubano 
de seis anos, antes que ele seja entregue 
ao pai. 
Aos prantos, Marisleysis Gonzâlez, 
prima em segundo grau de Eliân e que, 
junto com o pai, Lâzaro, vem a cuidar 
do menino hâ pouco mais de quatro 
meses, fez o apelo. Os parentes de 
Miami sustentam que um exame 
psicolôgico provarâ que a volta de 
Eliân para Cuba farâ mais mal do que 
bem ao menino. Eliân encontra-se sob 
custôdia temporâria do tio-avô, Lâzaro, 
e de Marisleysis desde 25 de 
Novembro, quando sobreviveu ao 
naufrâgio de um barco corn imigrantes 
cubanos na costa da Florida. Das 14 
pessoas a bordo, 11 morreram, 
inclusive a sua mâe e o padrasto. 

Na segunda-feira, as autoridades da 
imigraçâo disseram que nâo pensavam 
mudar a caracteristica da custôdia de 
Eliân, ' de modo a permitir a sua 
permanência nos Estados Unidos, mas 
sim em transferi-la para o seu pai. Foi 
justamente a possivel saida de Eliân da 
casa dos parentes de Miami que 
preocupou a sua prima Marisleysis. 

Seis vistos para prôximos 
de Eliân "chegam", 

segundo Washington 

As autoridades norte-americanas 
consideram "suficiente" a concessâo 
de seis vistos para o pai do pequeno 
nâufrago cubano Eliân Gonzalez e 
algumas pessoas prôximas, dando a 
entender que recusarâo os outros 
vistos pedidos por Havana. 

Continuaçào da ediçâo anterior 

Passando à outra dependência, que 
parecia a cozinha, a curandeira 
trouxera uma tigela corn uma 
infusâo de ervas, que deu a beber à 
jovem, levantando e segurando-lhe a 
cabeça. 
- Sofre de espasmos provocados por 
uma menstruaçâo dificil, dissera-lhe 
a simpâtica criatura, como se ele 
percebesse alguma coisa daquilo. 
Prosseguindo, ela continuou, ao 
mesmo tempo que lhe mostrava as 
ervas que usara na preparaçâo: - isto 
vai relaxar-lhe os nervos, iliminando- 
Ihe as dores; em pouco estarâ boa! 
Corn a continuaçào deste 
tratamento pode talvez curar-se. 
Enquanto assim falava, um grupo de 
pessoas de aspecto iracundo, 
inrompeu pela entrada, invadindo o 
quarto. Na frente caminhava uma 
velha desgrenhada, que apontou 
para a mulher, dizendo: - E uma 
delas! - Levem-na! 
Os homens, estranhas figuras 
vestindo casacos que lhes desciam às 
ancas, apertados na cintura por uns 
cintos corn largas fivelas e trazendo 
a cobrir-lhes as cabeças, chapéus de 
copas altas tambem circundados por 
faixas corn fivelas, apossaram-se da 
sua vitima que se debatia, 
protestando nâo haver feito nada de 
mal, apenas aliviara os sofrimentos 
de uma padecente, nâo tinha a ver o 
que quer que fosse corn brucharias! 
A força e a esbracejar haviam-na 
levado. 
André angustiado, a tudo assistira, 
cheio de piedade por aquela pobre 
criatura que lhe fazia lembrar sua 
mâe. 
No momento de entrar no tùnel 
escuro, que o faria regressar à 
normalidade, André vira 
horrorizado um corpo a baloiçar 
numa força, era o da mulher que os 
homens haviam levado. Um grito 
aflito escapou-se-lhe do peito. 

Por: 
Fernando 
Feliciano 
de Melo 

Ao despertar, sua mâe acariciava-lhe 
a testa, coberta de suor, procurando 
acalmâ-lo. 
- Tiveste um mau sonho, meu amor, 
agora vais dormir, jâ passou! 
Voltara-se para o outro lado, 
pretendendo descançar, afim de sua 
mâe regressar ao seu leito. A 
verdade é que nâo voltaria a pregar 
olho naquela, como em tantas outras 
noites. 
O carro ao parar na delegaçâo da 
polica, veio interromper-lhe a cadeia 
de sombrios pensamentos, 
trazendo-os de volta ao présente. 
Recompondo-se, para apfesentar 
um ar de calma, que a adrenalina lhe 
dizia estar longe da realidade, 
André, pela primeira vez em sua 
vida, sem que houvesse feito nada de 
mal, ia dar entrada no edificio da 
policia. 
Segundo as normas, todos os 
acusados podem considerar-se 
inocentes, até o contrârio ser 
provado, a sua consciência nâo o 
acusava de ter feito nada errado, 
tratar de gente sofredora nâo era um 
crime, pensava; nâo conseguindo 
porém varrer da memôria, o fâcto 
dos milhares de seres humanos, que 
ao longo dos séculos, tinham vindo a 
pagar corn as suas vidas, aquele 
mesmo crime - o de aliviarem os 
sofrimentos do proximo. 
O maior de todos eles e o que 
poderia fâcilmente ter-se salvo do 
execrando castigo a que fora 
condenado, havia-se deixado pregar 
numa cruz, fiel até ao fim, no 
cumprimento da sua missâo. 
Nos outros condenados, os suplicios, 
as fogueiras e as forças da inquisiçâo, 
supremas armas da ignorância e do 
fanatismo humano, haviam acabado 
corn eles. | 

continua na prôxima ediçào | 

"Pensamos que os seis vistos que 
concedemos sâo suficientes para 
transmitir à criança um ambiente 
adequado", declarou o porta-voz do 

Departamento de Estado James 
Rubin. "Os outros 22 vistos 
reclamados por Cuba e pelo pai de 
Eliân continuam a ser examinados", 
acrescentou todavia, sem dar 
indicaçôes sobre a saida que séria 
dada. 
O departamento de Estado emitiu 
segunda-feira seis vistos para o pai de 
Eliân, Juan Miguel Gonzalez, a 
mulher, o bébé (meio- irmâo de Eliân) 
um primo, um pediatra e uma 
professora. 
As autoridades cubanas e o pai de 
Eliân pedem além disse a ida de 22 
pessoas entre as quais estudantes, 
psicôlogos, médicos e o présidente da 
Assembleia nacional cubana Ricardo 
Alarcon. 
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Inventores portugueses 
expôem criatiuidade no Salâo 

Internacional de Genebra Especialistas pôem em causa um dos tabus da medicina. Tudo pelo 
bem-estar do doente e de um melhor tratamento da dor 

Um sistema electrônico de 
identiflcaçâo das paragens de 
transportes pùblicos para 
cegos ou um alarme para 
acordar os sonolentos ao 
volante sâo inventes que 
Portugal ira apresentar no 
Salâo Internacional de 
Invençôes de Genebra. 

A decorrer entre 12 e 16 de Abril, a 
28^ ediçâo deste certaine vai contar 
com uma das maiores participaçôes 
nacionais de sempre, constituida 
por nove inventes. 
Os inventes seleccionados foram 
escolhidos per um grupo de 
especialistas da Associaçâo 
Portuguesa de Criatividade, entre 
um lote de 18 projectos 
apresentados. "Provavelmente nâo 
ternes nenhum candidate ao 
Grande Prémio mas poderemos 
ganhar uma ou duas medalhas em 
algumas categorias", disse à 
Agência Lusa Camilo Rodrigues, 

présidente da/ Associaçâo 
Portuguesa de Criatividade, 
salientando a grande 
homogeneidade qualitativa do 
conjunto de inventes seleccionado. 
Quanto ao future dos inventes 
portugueses, que jâ receberam 
varias distinçôes em ediçôes 
anteriores do Salâo de Genebra, 
Camilo Rodrigues afirmou que nâo 
sâo muitos os cases de sucesso na 
transiçâo da criaçâo para a 
implemenfâçào. "Embora 
compreenda, lamente que as 
empresas nâo estejam ainda 
vocacionadas para este tipo de 
investimento", explicou o 
présidente da Associaçâo 
Portuguesa de Criatividade. Apesar 
das limitaçôes orçamentais (1.600 
contes financiados pela Fundaçâo 
para a Ciência e Tecnologia, 
Agência de Inovaçâo e ICEP), 
Camilo Rodrigues assegurou que o 
expositor montado em Genebra 
terâ uma imagem mais forte e 
cuidada do que em ediçôes 
anteriores. 

Até hâ bem pouco tempo, era 
ensinado aos médicos e aos 
enfermeiros que a morfina sô deveria 
ser usada em pequenas doses e em 
doentes oncolôgicos em fase terminal. 
O espectro da toxicodependência 
sobrepunha-se a tudo o reste. E a 
morfina tornou-se "um tabu" da 
medicina. Um "tabu" que, segundo 
muitos especialistas, tem alimentado 
fantasmas e resistências no 
tratamento da dor. 
Mas tal prâtica começa a ser 
questionada, havendo quem defenda 
estar na altura de a morfina deixar de 
ser um mito. Sobretudo para quem 
sofre de doenças crônicas nâo 
malignas e até para doentes 
pediâtricos. Até porque, segundo 
estes especialistas, o medo da 
toxicodependência "é negligenciâvel", 
argumentando baver estudos que 
indicam indices de dependência 
minimos e sô em casos de 
administraçâo prolongada. 
Consideram que o risco nâo "tem 
expressâo", comparado corn os efeitos 
na melhoria de qualidade de vida do 
doente. "A morfina é um fârmaco 
corn mais de cem anos e corn uma 
aeçâo terapêutica estudada e 
controlada, o que faz delà um 
medicamento excelente e seguro. E sô 
preciso que seja usada nos doentes 
certos, nas doses correctas e na altura 
précisa", defende o director da 
Unidade da Dor do Hospital de Sâo 
Joâo, Nélson Marçal, onde faz 
tratamento de dor crônica nâo 
maligna com morfina. Contudo, hâ 
profissionais de saüde que continuam 
a resistir e doentes também, pois 
habituaram-se a ouvir que "a morfina 
é sô para quem esta no fim", contam- 
nos. O certo é que os preconceitos 
têm vindo a ser abalados e esta é uma 
das questôes que estâo a marcar a 
discussâo mundial sobre a forma 
como deve evoluir o tratamento da 
dor. Portugal nâo foge à regra, 
embora haja consciência do longo 
caminho a percorrer e que deve ser 
iniciado nas escolas de medicina e de 
enfermagem. "A mudança da prâtica 
e das mentalidades levarâ anos", diz 
ainda Nélson Marçal, acrescentando 
baver paises desenvolvidos, como a 
Alemanha, onde as resistências ao 
uso dos opiôides nalguns doentes sâo 
muito fortes. Sobral de Campos, 
présidente do Clube de Anestesia 
Regional, concorda que a informaçâo 
a dar aos profissionais tem de 
começar nas escolas, nas quais 
ressalva nâo baver qualquer cadeira 
sobre a dor. Nesta perspectiva, "é 
évidente que muitos profissionais de 
saüde, independentemente da sua 

formaçâo, experimentam verdadeiro 
pavor se alguém prescreve morfina ou 
qualquer outro opiôide para tratar a 
dor". E évidente "que hâ toda uma 
pedagogia a desenvolver junto destes, 
para combater os mitos". Mas é no 
tratamento da dor crônica de origem 
nâo maligna que o uso da morfina 
regista maior resistência. Até porque 
este tipo de dor é, de facto, mais 
problemâtico de tratar do que a 
oncolôgica. O medo da 
toxicodependência - tendo em conta 
que se esta a lidar corn doentes que 
nâo têm uma esperança de vida 
limitada, como acontece em alguns 
casos oncolôgicos - leva a que, muitas 
vezes, a terapêutica seja feita corn 
analgésicos menores ou corn anti- 
inflamatôrios, o que pode nâo ser 
suficiente para o tratamento da dor 
severa. Por exemplo, e como référé 
Sobral Campos, existe um vasto 
conjunto de situaçôes que conduzem 
a esta dor. As mais generalizadas sâo 
as artrites degenerativas 
osteoarticulares, que podem afectar 
qualquer articulaçâo, causar grande 
incapacidade ao doente ou levar à 
manifestaçâo de sintomas 
depressivos, mas é nestes doentes que 
hâ grande relutâneia quanto ao uso 
da morfina ou similares. Na maioria 
das vezes, corn receio da 
toxicodependência. 
Nestes casos, "o uso da morfina tem 
de ser feito corn critérios mais 
rigorosos e nâo da mesma forma que 
no doente oncolôgico", defende Luis 
Portela, director da Unidade da Dor 
do Instituto Português de Oncologia 
de Lisboa, que afirma ter 
conhecimento de estudos que 
revelam casos de toxicodependência, 
embora "sem qualquer expressâo". 
Relata ainda que, por vezes, os 
opiôides, como a morfina, sâo usados 
em estados terminais, quando os 
doentes jâ necessitam de outras 
coisas. 
O debate esta em cima da mesa. Se 
calhar, e mais uma vez, demasiado 
longo para quem a dor é intolerâvel. 

ERVANÂRIA VITORIA inc. 
PRODUTOS NATURAIS É MEDICINA HOMEOPATICA 

Marque tmui enb-evista corn o Naturiata Honseopata 
Antànio Medeiros, jd corn nniitos mios de experiêcîa, 
que o poderd ajudar ita soluçdo dos sens probleinas. 

Visite-nos no 920 Diindas Street West 
Telefone: (416) 603-7978 
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Gates pronto para longa batalha 
O caso do Governo 

americano contra a 
Microsoft esta longe do 

fim, apesar de o juiz 
federal Thomas Penfîeld 

Jackson ter considerado a 
empresa de Bill Gates 

culpada de ter violado a lei 
antitrust, ao abusar da sua 

posiçâo dominante para 
praticamente monopolizar 

O mercado de 
browsers da Internet. 

Gates anunciou jâ que vai recorrer e a 
questâo pode arrastar-se ainda 
durante bastante tempo, até chegar 
ao Supremo. Por outro lado, a 
sentença final do juiz ainda nâo é 
conhecida e o espectro do 
desmantelamento da Microsoft, se 
bem que provâvel, é considerado 
"injustificado", na opiniâo de Gates. 
A primeira decisào do juiz fez jâ que 
as acçôes da Microsoft baixassem em 
cerca de 15 por cento na boisa, 
causando ainda, por arrasto, descidas 
no papel de outras empresas de alta 
tecnologia, mas diverses analistas e 
instituiçôes bancârias continuavam a 
considerar que as acçôes do gigante 

de software ainda eram uma "boa 
compra". 
O juiz Jackson poderâ agora decidir 
que a Microsoft deverâ ser 
desmantelada ou impor outras 
sançôes, mas esta sentença estarâ 
ainda dependente de negociaçôes e 
poderâ demorar algumas semanas ou 
meses. Por exemple, segundo alguns 
especialistas, para além da 
fragmentaçâo em diversas 
companhias, para quebrar o 
monopôlio, Jackson poderâ ordenar 
que o sistema operative Windows 

(que équipa nove em cada dez 
computadores pessoais) seja separado 
do Explorer ou exigir que a Microsoft 
permita a programadores 
desenvolverem software compativel 
corn o Windows. No entante, para 
além de nenhuma decisào do juiz ser 
aplicâvel enquanto o processo estiver 
a ser analisado em recurso, a 
separaçào do Explorer do Windows 
terâ poucas possibilidades de 
efectivaçâo. Corn efeito, jâ em 
Dezembro de 1977 Jackson dera essa 
ordem à Microsoft, mas a empresa 
recorreu para um tribunal superior 
que, em Junho de 1998, lhe concedeu 
implicitamente o direito de incluir o 
browser no sistema operative. 
Seja como for. Gates apresentarâ 
recurso, mas isso também nâo 
impedirâ que a empresa possa 
eventualmente ficar sob fogo 
cerrado de outras companhias e 
de utilizadores individuais que 
acusam a Microsoft de prâticas 
monopolistas e exigem 
indemnizaçôes por perdas e 
danos. Isto também nâo 
significa que ganhem em 
tribunal, aproveitando a 
sentença de Jackson, porque 
todo este processo deverâ ainda 
demorar alguns anos. 
Na sua decisào, mais de dois 

anos depois da abertura do processo, 
Jackson considerou que a Microsoft 
manteve o seu monopôlio recorrendo 
a "meios anticoncorrenciais" para 
dominar o mercado de browsers da 
Internet, nomeadamente através da 
integraçâo do Explorer no Windows. 
A actuaçâo da empresa de Bill Gates 
teve, segundo o juiz, "um impacte 
importante e negativo na utilizaçâo 
do Navigator", o browser da Netscape, 
que antes tivera posiçâo dominante. 
Para o consumidor, e por enquanto, 
esta "guerra" nâo terâ quaisquer 
efeitos no imediato, embora possa vir 
a favorecê-lo no futuro. Por outro 
lado, resta, para os europeus, saber 
quais as consequências. Por enquanto, 
a Comissâo Europeia estâ ainda a 
analisar o caso. 

CHB'BOtG 

ÜÜfôMfJRId 

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 
automoveis, camiôes e carrinhas de carga ou 
passageiros 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 Toronto, Tcli (416) 656-1200 1785 St. Clair Ave., W 

A West York Chev-Olds 
faz agora os 

testes anti-poluiçâo 
para o governo 

do Ontario. 
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CARNEIRO 
21/3 a 20/4 

Sim, este é o momenlo certo para 
recomeçar na direçâo de um novo 
rumo. A Lua no seu mapa astral 
indica responsabilidade, liderança 
e recompensa financeira. Hâ um 
novo amor no Horizonte. 

Este é um dia excelente para 
escrever, divulgar e conquistar 
publicidade para um projecto. Uma 
pessoa do sexo oposto vai 
confessar-lhe; "Sinto uma forte 
atracçâo por si." Va corn cautela. 

SAGITÀRIO ^bra linhas de comunicaçâo. Um 
telefonema inter-urbano confirma 
os seus pontos de vista. O cenârio 
traz uma viagem para encontrar uma 
pessoa para representâ-lo no 
exterior. Hâ um nativo de carneiro 
nQ cenârio. 

VIRGEM Hâ müsica no seu ambiente e 
23/8 d 22/9 ~ , , , restauraçao da harmonia domestica. 

Um nativo de Touro ajuda-o, mas 
'W espera o seu agradecimento. Afinal, 
■ nào se recebe nada sem dar algo em 

P M troca. Conserve a sua força. 

rouRO 
21/4 a 20/5 

Serâ uma questào de escolha - 
seleccione cuidadosamente o ser 
amado. Destaque para apariçôes 
pûblicas, propostas que incluem 
casamento e parceria. Hâ um nativo 
de Caranguejo no cenârio. 

CAPRICÔRMO O seu aspecto astral é positivo - 
tome a iniciativa, você estarâ no 
lugar certo durante um 
acontecimento tumultuoso. Um 

1 nativo de Leâo desempenha um 
papel importante nesse evento. 

GEMEOS 
21/5 a 20/6 

Você tem motivos para comemorar. 
Recebe uma prova definitiva de que 
o seu amor é correspondido. A sua 
popularidade estâ em alta. Pessoas a 
quem admira retribuem um favor. 
Sagitariano é um aliado fiel. 

Dê uma olhada na mensagem de 
Leâo para obter uma importante 
dica. Um individuo misterioso 
poderâ tentar enganâ-lo. Acautele- 
se. Um nativo de peixes tem um 
papel importante no seu dia. 

AQUARIO 
2T/1 a 19/2 

Momento certo para tomar dccisôes 
referentes a esforços cooperados, 
parceria e casamento. Expresse os 
seus pontos de vista; nâo aceite ficar 
em segundo piano. Você tomarâ 
conhecimento do que ocorre nos 
bastidores. 

CARA.NGUEJ0 A sua atençâo gira em torno de 
imoveis, valores bâsicos, 

^  ^ habilidade para transpor 
^ ^ obstâculos. Um nativo de Sagitârio, 

^ ® principio vai mostrar-se um 
adversârio, ficarâ do seu lado. 

ESCORPIAO Um parente ajuda-o numa transaçâo 
financeira. Demonstre a sua 
gratidâo, mas nâo seja servil demais. 

' ; Você tem algo de valor; consiga esse 
valor em dinheiro. Um nativo de 
Capricôrnio marca presença. 

Momento positivo para 
investimentos. A pessoa amada 
vai convidâ-lo para uma noite 
romântica. Aproveite para relaxar. 
Um nativo de Aquârio aparece na 
sua vida. 

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

PALAVRAS CRUZADAS 
t 2 J 4 5 6 7 8 <> to n 12 HORIZONTAIS; 

I-Ascendo;maihos.2-Suspi~ 
ros; pernada; guarneça de 
asas.S-Punesto; nome ci- 
entxfico do alcool.4~Go- 
vernanta; rio de França. 
5~Borraiho;curar.6-Ave coi 
lumbina; brisa. 7~Pron. 
Pessoal; leve. 8-Padecer; 
escondes. 9-Zangar; con- 
soante. 10-Fetaea do cao; 
errar. ll-~Feriodo de 365 
dias ou doze aeses;£ica 
amuada; anel. 12-Lisos; 
molestar. 

VER.TICA1S* V 1-Janota; errar. 2-Sorria;profissao; nome 

de mulher. 3-Ser; ligados. 4-Soltar ais; medida agrd- 
ria, 5-Debruado; esioagas. 6~Flanco; meœôria do compu- 
tador. 7-Mensalidade; nome de letra. 8-Motejos; ilici- 
to. 9-Nome de mulher; lodo. 10-Cartuchelra usada pelos 
cavaleiros militares; patranhas. li~Sufixo; profissao; 
lavra. 12-Carimbar; tratamento dado às freiras. 

SOLUÇÂO NA HORIZONTAL 

•xesai îsosay-2î 'oae îenme iouy-n “JtcjeS 
18i;ape3~oi -o lamp irejrj îa-g -sadex® îaeusd-8 '3 ixpS 
-p înx-£ fvxoj îH-9 *aeues îepeaei-ç -B îeuag îeate 
•n-7 “louexa ix^^ea-C *ase îomea isxv~Z 'so5em iodsax-i 
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EM 
DEPRESSÂO E MANIA 

DOIS EXTREMOS DA MESMA DOENÇA Vamos supor que existe 
um espelho que, em vez 
de reflectir a nossa 
imagem visual, é capaz 
de reflectir a imagem das 

nossas emoçôes. Essa imagem pode 
ser apreciada de forma diferente 
quando observada pelo individuo que 
se vê ao espelho, ou pelos amigos, 
familia, e pela sociedade em gérai. 
Quando um narcisista se vê ao 
espelho a sua imagem é excelente, 
bêla e superior. A sociedade pode ver 
essa imagem ridicula, irritante e falsa. 
Se for uma mulher histérica ela vê-se 
linda, desejâvel e fatal, enquanto a 
sociedade pode vê-la pétulante, 
mascarada e provocante. Contudo, 
essas imagens sâo todas verdadeiras e 
coerentes, pelo menos para a 
consciência de quem as aprecia. 
A grande caracteristica das 
anormalidades de personalidade é a 
distorçâo na apreciaçâo da sua 
imagem emocional e comportamento. 
Para eles, ao contrario do que pensa 
O resto da sociedade, essas imagens 
sâo perfeitas e normais. O sofredor 
de psicose também nâo consegue ver 
a sua imagem emocional e 
comportamento como anormais, e 
para além disso a realidade do 
mundo exterior fica-lhe confusa e 
distorcida, embora ele nâo se 
aperceba disso. Por sua vez, o 
neurôtico nâo gosta de ver a sua 
imagem emocional no espelho. Sente 
essas emoçôes indesejâveis, muitas 
vezes dolorosas, e se possivel, procura 
ajuda para se livrar delas. 
Vamos agora falar da afectividade, ou 
O modo de sentir. Nesse espelho 
ficticio, reflector das emoçôes, a 
imagem pode ter cores garridas, 
traços fortes, ou sons intensos e 
vibrantes. E uma imagem alegre, 
optimista, cheia de esperança, calor e 
vida. Outras vezes a imagem é feita de 
cores frias, traços ténues e linhas 
indefinidas. Neste caso, reflecte-se a 
insegurança, a dor e a desolaçâo. 
Estas imagens opostas reflectem o 
modo de sentir o mundo, e nos 
prôprios, num determinado 
momento da vida. Variam corn os 
temperamentos individuais e 
alternam-se muitas vezes a reflectir os 
acontecimentos bons ou maus desses 
momentos. Sâo sentimentos normais, 
prôprios de pessoas bem formadas, 
saudâveis e maduras 
emocionalmente. Também é 
perfeitamente normal que nos 
momentos fatidicos, quando nos 
morre um ente querido, e a nossa 
tristeza parece nâo ter fim, a imagem 
tornar-se escura, hümida de lâgrimas. 
Essa tristeza que acompanha o luto é 
uma emoçâo necessâria e saudâvel. 

porque faz parte do ciclo da vida e 
morte, que todos temos de seguir, e 
do quai ninguém pode escapar. 
Algumas pessoas podem ter no seu 
espelho emocional um modo sempre 
triste, ou uma tristeza prolongada 
por longos periodos de tempo. 
Quando esse estado melancôlico 
ultrapassa um periodo superior a dois 
anos, essa pessoa sofre de neurose 
depressiva, também conhecida por 
depressâo crônica ou doença 
distimica. Essa doença aparece em 45 
pessoas por cada 1000 da populaçâo. 
E caracterizada por uma perda de 
interesse pelas actividades e prazeres 
da vida. O doente torna-se triste; 
considera-se diminuido na sua 
utilidade e importância social; torna- 
se vagaroso no pensar e no falar; 
deixa de conviver corn os outros. O 
apetite é pobre; o dormir miserâvel; 
acorda de manhà abülico e fatigado. 
A imagem da sua vida é descrita por 
ele como escura, prêta, esbatida, ou 
cinzenta. O seu pessimisme, falta de 
esperança, e o desprezo por si 
prôprio, leva-o algumas vezes ao 
suicidio. Algumas formas de 
depressâo crônica aparecem 
mascaradas sob a forma de queixas 
corporais, doenças a causar fadiga, 
fraqueza, dores crônicas, perça de 
peso, ou lesôes traumâticas 
voluntariamente infligidas. 
Alguns neurôticos podem alternar os 
periodos de depressâo corn periodos 
de um exagero emocional oposto a 
que se chama mania. Na mania todas 
as actividades sâo exageradas. O 
individuo sente-se importante, 
divertido, extravagante, 
exageradamente falador, e goza os 
prazeres da vida, até ao exagero, 
diminuiçâo do descanso e exaustâo. A 
esta neurose de duas faces chama-se 
doença ciclotimica. 
As neuroses do modo afectivo, acima 
de.scritas, chamamos doenças 
afectivas menores. Quando as 
perturbaçôes do sentir estâo tâo 
exageradas que causam desvios da 
razâo e comportamento capazes de 
afectar a integridade fisica, mental e 
moral do individuo, chamamos-lhes 
doenças afectivas maiores. 
Jâ Homero, na Iliada, muitos séculos 
antes de Cristo, descreveu a 
depressâo na histôria do suicidio de 
Ajax. Também na histôria do Rei 
Saùl, no Velho Testamento da Biblia, 
aparece o relato duma doença de 
melancolia. A depressâo é 
provavelmente uma doença tâo antiga 
como o homem. A primeira 
descriçâo desta doença, na medicina 
moderna, começou quando em 1896, 
Emil Kraepélin desenvolveu o estudo 
e classificaçâo da insanidade 

maniaco-depressiva. A depressâo 
maior é duas vezes mais frequente em 
mulheres do que homens, o que pode 
estar relacionado corn o tremendo 
stress da geraçâo de filhos. 
A doença afectiva maior chama-se 
unipolar quando é somente 
depressâo. Quando esta associada 
corn periodos de mania chama-se 
doença bipolar. A doença afectiva 
bipolar começa geralmente na 
juventude, antes dos 30 anos. A 
depressâo unipolar atinge o pico de 
incidência na mulher entre os 35 e 45 
anos, no homem a partir dos 55 anos. 
Metade dos doentes que tiveram 
depressâo maior, e jâ foram tratados, 
voltam a ter a doença passado um 
periodo de 3 a 9 anos. Um membro 
de familia em primeiro grau destes 
doentes tem uma chance de 25 % de 
adquirir a mesma doença. 
A depressâo é causada por 
deficiências na quantidade e funçâo 
de certas aminas, quimicos 
responsâveis pela transmissâo dos 
impulsos nervosos entre células do 
cérebro. E por isso que o melhor 
tratamento para esta doença sâo as 
drogas que modificam a concentraçâo 
desses quimicos. Por outro lado os 
episôdios de depressâo podem ser 
precipitados por stress ambiental e 
interpessoal. E por isso que a 
psicoterapia é efectiva, sobretudo 
quando em combinaçâo corn os 
medicamentos. 
Mas vamos voltar ao espelho 
imaginârio que reflecte o modo das 
emoçôes. Na depressâo maior a 
imagem reflectida do sentir do 
doente é de extrema tristeza e 
desolaçâo. Tudo parece sem saida e 
sem esperança. É tudo escuro. O 
individuo olha-se no espelho e vê-se 
horrivel, feio, sem utilidade e sem 
valor. Culpa-se pelos males e pecados 
do mundo. Muitas vezes odeia-se a si 
prôprio e vê no suicidio a soluçâo 
para a remissâo desses pecados. O 

Por: 
Dr. César 
Nunes 
Cordeiro, 
médico 

deprimido perde o apetite e o 
interesse pelo trabalho, sepco, 
actividades, prazeres, amigos, e 
muitas vezes até a familia. Tem 
dificuldade de dormir e acorda 
muito cedo, cansado, sem vontade de 
iniciar qualquer actividade. Muitas 
vezes apetece-lhe deixar de existir. Na 
mania, a outra fase da doença 
bipolar, a imagem emocional 
transforma-se no extremo oposto à 
depressâo. As core's sâo agora 
ardentes. Os sons tâo fortes que se 
tornam confusos. O modo e 
disposiçâo é de uma actividade 
extrema. A actividade sexual 
exagerada. Envolve-se em intimeras 
actividades sem qualquer julgamento 
ou sentido critico. Ô sono torna-se 
inoportuno, quase desnecessârio. A 
pessoa sente-se grande, importante e 
poderosa. As ideias sâo tantas que se 
baralham; as palavras tantas e tâo 
râpidas que tornam o discurso 
incompreensivel. 
Enquanto que na fase de depressâo o 
maior risco é o suicidio, na fase de 
mania o doente comete as maiores 
loucuras e faz as piores decisôes. 
Numa noite, se abandonado à sua 
doença, pode perder a saüde fisica, 
esbanjar todos os, sens bens, e 
continuar a sentir-se o maior do 
mundo. 
Na doença, o maniaco sente-se rei e 
soberano, mas é de facto o ser 
humano mais fraco e vulnerâvel que 
hâ no mundo. Précisa de protecçâo, 
mesmo que ela seja feita de grades, 
como a admissào forçada a uma 
instituiçâo mental. 
Quando o episôdio de mania passar, o 
doente acabarâ por apreciar, ou até 
mesmo agradecer, a sua prôpria 
prisâo. 

PORQUE O IMPREVISTO 
lÂO TEM HORA MARCADi 

Tome as decisôes 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) 
Preservaçâo de heranças (24 HORAS) 

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

DANIEL FERNANDES 
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-CIDADANIA CANADIANA NA 
LOCAL 183 
A Universal Workers Union, Local 
183, anuncia que nos dias 29 e 30 de 
Abril farâ a sua campanha de 
CIDADANIA CANADIANA 
abrindo as portas do Uniâo Centre, 
1263 Wilson Anenue, North York, de 
modo a auxiliar os sens membros, 
sens familiares e amigos, a tornarem- 
se Cidadâos do Canada. 
Nos dias 29 e 30 de Abril, entre as 
10:00 am e as 04:00 pm, a Local 183 
terâ ao dispôr dos interessados 
pessoal especializado para o 
preenchimento dos formulârios e dar 
respostas a quaisquer düvidas. 
O Business Manager da Local 183, 
Tony Dionisio, pede a todos os que 
telefonaram e se inscreveram, o favor 
de passar na Local 183 para dar 
andamento ao processo. Todos devem 
levar consigo documentos de 
indentificaçâo pessoal. 
Para mais informaçôes, contactem 
corn Ana Aguiar, pelo telefone: 
(416) 241-1183. 

-Dra. MANDELA AGUIAR, em 
TORONTO 
O présidente da Comissâo Politica da 
Secçâo de Toronto do PSD, Carlos 
Mondes, comunica aos militantes, 
simpatizantes e portugueses em gérai, 
que a Dra. Manuela Aguiar, 
Deputada do PSD pelo Circulo Fora 
da Europa, estarâ em Toronto de 7 a 

9 de Abril, ao contrario do que estava 
previsto. Assim, o novo programa é o 
seguinte: 
Chegada, sexta-feira, 7 de Abril. 
Sâbado, dia 8, pelas 10:00 am, visita à 

zona portuguesa para se inteirar do 
dia-a-dia da comunidade. A seguir 
terâ um almoço corn elementos da 
Comissâo Politica da Secçâo de 
Toronto do PSD. Entre as 15 e as 
17:00 horas, Manuela Aguiar avistar- 
se-â corn elementos do Conselho das 
Comunidades portuguesas. Mais 
tarde, às 17:30 horas, assitirâ à 
inauguraçâo da plaça toponimica da 
"Rua Graciosa", no Graciosa 
Community Centre. Depuis de 
algumas entrevistas corn a 
Comunicaçâo social, Manuela Aguiar 
estarâ num jantar de convivio e 
esclarecimento para militantes e 
simpatizantes do PSD. 
No domingo, Manuela Aguiar, estarâ 
no almoço de gala do Sporting C.P. 
de Toronto, comemorativo do 20o. 
aniversârio. 

O LUSITÂNIA de Toronto, na 
comemoraçâo do seu 24o. aniversârio 
tem o seguinte programa: 
Sexta-feira, dia 7 de Abril, "Porto de 
Honra" na sede-social às 19:30 horas. 
Depuis, Sopas do Divino Espirito 
Santo e cozido. Müsica para dançar 
corn os "Vadios". 
Sâbado, dia 8, cerimônia de abertura 
do aniversârio às 20:00 horas, 
seguindo-se a Procissào de Nossa 
Senhora das Graças. Continuaçâo da 
efeméride corn um Buffet e fim de 
festa corn baile. 

Eleiçôes no CONGRESSO 
NACIONAL LUSO-CANADIANO. 
Neste mês de Abril vâo ter lugar 
eleiçôes püblicas para Delegados do 
Congresso Nacional Luso-Canadiano. 
Estas eleiçôes estào abertas a todos os 
Luso-Canadianos. Podem votar para 
Delegados Locais e, segundo os 
estatutos em vigor, poderâo eleger os 
Directores do Congresso e o 
Présidente do Congresso. 
As eleiçôes na mega-ârea de Toronto, 
terâo lugar nos seguintes locais: 
No dia 23 de Abril, às 15 horas, no 
Portuguese Community Centre, em 
Brampton. 
No dia 30 de Abril, às 15 horas, na 
Casa do Alentejo, em Toronto; no 
Clube Português de Mississauga e, 
também, no Portuguese Cultural 
Centre of Bradford. 
Para mais informaçôes, contactem o 
CONGRESSO pelo telefone: (416) 
530-6608. 

MISSISSAUGA 
Convention Centre 
abertnra de gala 

A enorme e elegante sala de 
convençôes MISSISSAUGA 
Convention Centre é 
oficialmente inaugurada 
sexta-feira, dia 7, corn 
pompa e circunstância, 
como justifica. 
Manny Silveira, seus sôcios 
e amigos, têm motivos de 
orgulho corn a obra erguida 
que é, sem sombra de 
düvida, um marco histôrico 
no movimento empresarial servido pelas 20:00 horas. 
luso-canadiano do Canadâ. Haverâ um Leilâo silèncioso de 
A "Gala Grand Opening", dia 7 de caridade. 
Abril de 2000, terâ como Mestre de Müsica de dança corn a STAR 
Cerimônia, Ted Woloshyn, da Band e som a cargo de TNT 
CFRB, e a recepçào terâ inicio Productios. 
19:00 horas, com o jantar a ser Parabéns e felicidades. 

LHaiiaudk saaa 
um Anna jffi utaitAa 

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 sen tem essa necessidade, 
particularmente, depois de tantas noticias de repatriamento de jovens 
portugueses corn casos 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, sera no Clube 
Português de Mississauga. 
Numéros + 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. 

r — — — — — — — — — — — “1 

I Assine e divulgue 

i o MILÊNIO 
” Assinatura anual no Canadâ, por apenas $48, GST incluido, 
I para os EDA $75 e Europa $130. 

_ Nome: 

I Morada:   I 

I Telefone:  ■ 

* Envie a sua inscriçâo através do FAX: (416) 538-0084 * 
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PESTAS 
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. 
-A CASA DOS AÇORES, em Toronto, realiza um 
jantar seguido de variedades com a Orquestra 
Ballroom Lights Dance, DJ Midnight Dreamers e 
demonstraçâo de artes marciais pela Canadian 
Judo Jiu Jitsu Academy. 
-O Sport ANGRENSE de Toronto realiza a sua 
festa de sâbado corn Mario Mârinho e seu 
conjunto. 
-O GRACIOSA C. Centre comemora o seu 
aniversârio na sede-social e, ao mesmo tempo, o 
descerramento da plaça toponimica "Rua da 
Graciosa", na plaça da Dovercourt e Dundas. As 
nossas felicitaçôes. 
-O SPORTING C.P. de Toronto, em festa 
comemorativa dos seus 20 anos de existência. Dia 
8, às 10:00 am, hastear da Bandeira na sede e 
Conferência de Imprensa. Pelas 20:00 horas, um 
"Porto de Honra" corn a presença de todos os 
convidados vindos de Lisboa. Domingo, dia 9, 
ALMOÇO DE GALA, no salâo da Local 183, 
corn inicio às 12:30. Parabéns! 
Jantar de convivio e actuaçâo do artista John 
Ferreira, na sede do FIRST PORTUGUESE 
C.C.Centre. 

Sâbado, 15 de AbriL 
-A Associaçâo Migrante de BARCELOS realiza a 
sua Festa de Pâscoa, corn almoço, Bençâo Pascal, 
Variedades e müsica para dançar corn o DJ 
Martins Sound Mix, na Dovercourt House. 
Info: (416) 653-8130 ou 651-3142. 
-O PENICHE Community Club of Toronto, 
realiza o seu baile da Pinhata abrilhantado pelo 
conjunto "Os Panteras", no Resurration Hall. 
Info: (416) 536-7063. 
-O Clube Português de Mississauga realiza a 
eleiçâo da MISS/2000, corn um grande 
espectâculo. 
-O Portuguese Canadian Democratic Community 
Centre promove o Baile da Pinha com o DJ do 
PCDCC. Às 20:00 horas inicio com jantar 

Breves 

A Direcçâo do "Portuguese Canadian Youth 
Camp - PARQUE CAMôES, comunica à 
comunidade em geral 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 preparaçâo de 
mesas de pic-nic. SÀO PRECISOS 
VOLUNTÂRIOS para os serviços e a todos 
os niveis! A Direcçâo do Campo Camôes 
encarrega-se do transporte gratuito. 
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. Àniversârio no 
prôximo sâbado, dia 8 de Abril, pelas 19:00 
horas. 
O présidente da Câmara de Santa Cruz da 
Graciosa estarâ presente e, nesse dia, serao 
descerrdas duas plaças toponimicas com o 
nome, Rua da Graciosa, na esquina da 
Dovercourt e Dundas. Agradecemos o 
convite enviado. Parabéns! 

Cursos de Verâo 2000 

A Associaçâo das Universidades da Regiâo 
Norte de Portugal, em que participam as 
Universidades publicas 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 VERÀO, 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. 

Carpinteiros de acabamento. Tel: 653-5263 

Limpeza em Mississauga. Tel: 593-4383 

Oficina portuguesa em Hamilton. 
Tel: 1-905-543-1580 

Mecânico para maquinas a dois tempos e condutor 
com carta de conduçâo "G" para entregas de 
material para construçâo. Tel: 766-1651 ext. 243 

Pessoal para limpeza. Tel: 534-3928 

Pessoal para salsicharia. Tel: (905)277-0677 

Florista corn experiência. Tel: 531-9257 

Empregada para churrasqueira. Tel: 538-3363 

Empregada de balcâo com experiência de bar. 
Tel: 534-7354 

Cabeleireira corn experiência. Tel: 533-4773 

Pintores corn experiência, corn carro e ferramenta. 
Tel: (905) 883-9736 

Excursâo para o CasinoRama no dia 16 de Abril 
às 9:45 am com saida da escola St Michael’s em 

Etobicoke. Jantar e bebidas gratuitos. 
Info: 6204235 e fale corn Maria Dinis. 

Contentor coin espaço para Apülia, 
Esposende. Contactar Filipe pelo 
Tel: (905) 893-9644 depois das 18h. 

Pilaf de 8almâo 
Ingredientes: 

7 kg de salmâo 
0,5 L de espumatUe 
Sal, pimenta e noz-moscada " 
Sumo de limào 
40 gr de margarina 
50 gr de farinha 
7 coUi. sopa de palpa de tomate 
2,5 dl de leite 
2,5 dl de natas 
0,5 L de caldo onde cozeu o salmâo 
1 colh. sopa de salsa picada 
Arroz branco 

Receita: 
Limpe o salmâo, corte-o em cubinhos e tempere 
corn sal. Leve o espumante ao lume e, quando 
ferver, junte o salmâo, deixe ferver 30 segundos, 
escorra e aproveite o caldo. A parte, leve ao lume a 
margarina e, quando derretida, junte a farinha e 
mexa bem corn a colher de pau. Junte o caldo onde 
cozeu o salmâo aos poucos, mexendo sempre, 
adicione o leite, de seguida, a polpa de tomate e as 
natas. Mexa sempre até borbulhar e retire. 
Tempere corn sal, pimenta, noz moscada e sumo de 
limâo. Junte a salsa picada. Junte o salmâo, 
mexendo cuidadosamente. Sirva corn arroz 
branco, em coroa, corn o salmâo e o seu molho no 
meio da coroa de arroz. 

Pudim de Maçâ 
corn Caramelo 

Ingredientes: 

7 lata de leite condensado 
750 gr de puré de maçâ 
(cerca de 7 kg de maçâs) 
5 ovos 
2 colh. sopa de açûcar para caramelizar a forma 
Chantilly e maçâ para decorar 

Receita: 
Coza as maçâs aos quartos num tacho corn um 
pouco de âgua, durante cerca de 15 minutes. 
Depois de cozidas, reduza-as a puré. Adicione o 
leite condensado e os ovos batidos. Forre uma 
forma de pudim corn caramelo. Deite a mistura na 
forma e leve ao forno em banho-maria, durante 
cerca de 45/50 minutes. Desenforme sô quando 
estiver frio e décoré corn chantilly e lâminas de 
maçâ. 

JOAO VIEIRA 
2 de Abril de 2000 

Edith Guilherme agradece a todos 
quantos estiveram no ultimo adeus 
a seu pai JOÀO VIEIRA, um dos 
sôcios-fundadores da Portuguese 
United Wholesale, em Toronto. 

Paz à sua aima. 



24 DESPORTO 
Quinta-feira, 6 Abril, 2000 

O MILÉNIO 

Camisola de Joie Pinto 
licitada por il mil escudos 

A imprensa alemâ considéra que o 
Bayern de Munique teve muita sorte, 
ao empatar (1-1) corn o FC Porto, 
terça-feira à noite, na primeira "mâo" 
dos quartos-de-final da Liga dos 
Campeôes europeus em futebol. 
"Tiveste sorte, Bayern. Agora a meia- 
final esta prôxima", titula o diârio 
"Bild", nas suas paginas desportivas, 
acentuando que a équipa alemâ esta 
no meio de uma crise. "A festa contra 
o Real Madrid foi apenas hâ quatro 
semanas e agora isto... Primeiro, o 
Bayern perdeu o comando da 
Bundesliga e agora teve uma 
prestaçâo catastrôfica frente ao FC 
Porto. Sô corn sorte chegou ao 1-1 
perante uma équipa mediocre e sem 

graça", adianta o diârio alemâo. O 
"Berliner Zeitung", por seu lado, 
sustenta que, apesar de ter realizado 
uma exibiçâo sem brilho, o Bayern 
manteve as aspiraçôes de passar às 
meias-finais. "Afortunado 1-1 para o 
Bayern no Porto", titula o "Berliner 
Morgenpost" na sua primeira pagina, 
enquanto nas interiores destaca que 
os alemâes tiveram "sorte de 
campeâo". O mesmo jornal considéra 
que "o golo de Paulo Sérgio foi um 
bom ponto de partida para o 
encontre da segunda mâo", 
acrescentando que o "Bayern, apesar 
de decepcionante, pode continuar a 
sonhar corn o titulo na Liga dos 
Campeôes". 

O capitâo da équipa do Benfica, Joâo 
Pinto, entregou uma camisola por si 
autografada a um jovem que a licitou 
por 17 mil escudos, numa campanha 
de solidariedade promovida pelo 
portai Sapo da Internet. A cerimônia 
simbôlica foi apresentada pelo 
director de Marketing do Benfica, 
Miguel Bento, e na quai para além do 
jogador e do jovem licitador, de nome 
Ricardo Lopes, esteve também 
présente uma représentante do 
Instituto de Apoio à Criança, 
instituiçâo para a quai reverteu a 
iniciativa. Uma iniciativa que 
mereceu o apoio do avançado do 
Benfica, corn Joâo Pinto a afirmar 
estar ciente de que todos os jogadores 
do clube estâo disponiveis para este 
tipo de iniciativas de solidariedade, 
por as entenderem fundamentais. 
"Ainda hâ muitas crianças 
necessitadas em Portugal, como por 
esse Mundo fora e estamos sempre 
dispostos a ajudar", disse o capitâo 

benfiquista. De salientar que a 
licitaçâo da camisola foi feita através 
da Internet, numa iniciativa 
promovida pelo Portai Sapo, que se 
prépara agora para realizar um novo 
"leilâo on-line", este corn a camisola 
de Eusébio e a reverter para uma 
campanha de ajuda a Moçambique. 

Ronaldo régressa à 
defesa do Bonfica o 
Machairidis ao «miolo» 

Jupp Heynckes preocupou-se em 
nâo sepaxar a habituai dupla de 
centrais. Por outro lado, Rojas, 

Kandaurov e Uribe passaram pelo 
ginâsio, mas estâo aptos a 

defrontar o Campomaiorense 

Ronaldo régressa no sâbado ao 
eixo do sector defensivo do Benfica. 
Assim sendo, Machairidis deve 
tornar a desempenhar a funçâo de 
"trinco" frente ao 
Campomaiorense. 
Jupp Heynckes iniciou 
terça-feira a preparaçâo 
do importante desafio 
corn a turma raiana. 
Depois de dois dias de 
folga, o treinador 
alemâo obrigou os 
pupilos a fazerem horas 
extraordinârias. De 
manhâ treinaram 
durante 90 minutos. De 
tarde repetiram a dose. 

O treino vespertino foi dedicado ao 
trabalho corn bola. Ausentes 
estiveram Uribe, Kandaurov, Rojas 
(exercitaram-se no ginâsio) e Jorge 
Ribeiro. Segundo conseguimos 
apurar junto de uma fonte 
benfiquista, os très jogadores que 
passaram pelo ginâsio nâo estâo 
lesionados. Assim sendo, estâo 
aptos a dar o contributo à équipa 
no sâbado. 

Bayern teve serte ne Perte 
diz imprensa alemâ 

Benfica, o menos 
beneficiado II 

pelas arbitragens 
o sub-capitâo da équipa de futebol do 
Benfica, o defesa-central Paulo 
Madeira, considerou, apôs mais um 
treino do plantel, que dos très 
"grandes", os "encarnados" tem sido 
os menos beneficiados por erros de 
arbitragem. Paulo Madeira abordou o 
assunto quando interrogado sobre o 
lance mais polémico do Benfica-FC 
Porto de sâbado, particularmente o 
canto apontado pelo brasileiro 
Clayton, em que a bola - segundo 
imagens virtuais - terâ entrado na 
baliza de Bossio. O defesa disse nâo 
ter tido dentro de campo a percepçâo 
de que a bola teria entrado, bem pelo 
contrario, e aproveitou ainda para 
citar Pôncio Monteiro, comentador 
de um programa desportivo de 
televisâo e adepto do FC Porto, 
afirmando que as imagens podem ser 
manipuladas. "Se formos a analisar 
quem tem sido mais beneficiado, nâo 
tem sido o Benfica... vejam o jogo de 
Alvalade, o fora-de-jogo que dâ o 
golo, e uma falta que daria a 
expulsâo, uma falta daquelas", disse 
ainda o jogador comentando as 
incidèncias do Sporting-Belenenses. 
O sub-capitâo da équipa benfiquista 
disse ainda que as pessoas comentam 
repetidamente um fora-de-jogo do 

€Üz Paiilo Madeira 
Benfica no jogo perante o Salgueiros, 
e que, na sua opiniâo, se esquecem de 
ver "tudo o resto". "Se calhar o FC 
Porto e o Sporting tèm sido mais 
beneficiados que o Benfica, mas corn 
isto nâo quero dizer que os ârbitros 
errem de propôsito, nâo é essa a 
minha intençâo", adiantou. 
Recordando o triunfo de sâbado 
frente aos portistas, Paulo Madeira 
disse que o "clâssico" foi importante 
porque "abriu as portas de um sonho" 
quando faltam seis jornadas para o 
final do campeonato, mas que ao 
Benfica compete dar tudo até final. 
"Seis jogos que sâo autènticas finais. 
Se nâo os ganharmos nâo tem 
importância nenhuma este jogo. O 
Sporting vai em primeiro, mas ainda 
hâ 18 pontos em disputa, qualquer 
dos très (Sporting, FC Porto e 
Benfica) ainda tem hipôteses". Paulo 
Madeira reconheceu ainda que 
provavelmente o FC Porto nâo estarâ 
tâo bem - pelo excesso de jogos corn a 
Liga dos Campeôes - mas que ao 
Benfica, enquanto for possivel, sô 
intéressa pensar no titulo e se agora 
"beneficiou" o Sporting, ao vencer os 
portistas, também é verdade que a 
équipa ainda vai a Alvalade. 

Hôquei Patins: liga Campeôes 
"Final Four” ioga-se no Porto 
o Comité Europeu de Rink-Hockey apresentou candidatura, a organizar 
(CERH) decidiu atribuir a a final. A "final four" disputar-se-â 
organizaçâo da "Final Four 2000" da assim no Pavilhâo Rosa Mota, no 
Liga dos Campeôes de hôquei em Porto, a 29 e 30 de Abril, e nela 
patins ao FC Porto; um dos quatro participam, para além do FC Porto, 
finalistas da competiçâo. Depois da segundo classificado no grupo A da 
ediçâo de 199 se ter realizado em fase regular, o Barcelona, primeiro 
Barcelona, no Palau Grana, onde os no grupo grupo A, e o Benfica e 
espanliôis do Igualada se sagraram Novara, vencedor e segundo 
camp' >es da Europa, é desta vez o classificado, respectivamente, do 
FC P- i to, como ûnico clube que grupo B. 
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Estudantes-Atletas madeirenses do Canada 
na FESTA DO DESPORTO ESCOIAR, no Funchal 

Por iniciativa da Secretaria Regional da Educaçâo da Regiâo Autônoma da 
Madeira, através do Gabinete Coordenador do Desporto Escolar, promove de 
novo a FESTA DO DESPORTO ESCOLAR com a presença de milhares de 
alunos oriundos de todas as escolas da Regiâo e, este ano, pela primeira vez, 
corn estudantes-atletas da diaspora madeirense. Do Canada, participam 23 
jovens, rapazes e raparigas, componentes de uma équipa de basquetebol 
feminino e de uma équipa de futebol de 5 masculino e, ainda, lançadores de 
Peso. 
Jâ divulgamos a équipa feminina de basquetebol e, hoje, temos os jovens 
rapazes que compôem a équipa de futebol de 5 (1 ausente): 
De pé: Jeff Medeiros, Eric Encarnaçào, David Martins, Michael Encarnaçâo 
(G.R.) e Jùlio Gouveia-Treinador. 

MMMMi 

UKJjll 
SA TELLITE SYSTEMS 

Delicie-se 
coin a 

sua casa 
através || 

liijilliiîçpîiiiMiiïili liiillP!' 

6985 Davand Dr. Unit #7, Miss., Ont. 
TEL (905) 670-3660 a 1-877-672-4848 

Em baixo: Marco Castro Rego, Chris Andrade, Jason Gouveia e Kevin 
Medeiros. 
Tem sido mencionado, por ma ou tendenciosa informaçâo, que os jovens 
estudantes-atletas vâo aos Jogos em representaçào da Casa da Madeira 
Community Centre, de Toronto, o que nâo corresponde minimamente à 
verdade. Os estudantes-atletas vâo representar a Comunidade Madeirense do 
Canada na Pesta do Desporto Escolar, no Funchal, a convite da Secretaria 
Regional da Educaçâo da RAM. 
Para eles e elas desejamos uma boa estadia na Madeira, com uma optima 
prestaçâo nos jogos e condigna representaçào da comunidade madeirense do 
Canada. Estes importantes intercâmbios para terem continuidade precisam de 
representaçôes social e desportivamente fortes. 

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

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

t Preços acessiveis; 
ÿ Advogado disponivel para defesa criminal; 

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

O U ^elefone fora de haras para 

C4‘161 
3045 Southcreek Road, Unit 3 
Mississauga, On 
L4X 2X6 (Auto-estrada 427 e Dundas) 
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F C Porto 1 - Bayern 1 
Bastou um segundo de desatençâo para 

manchar estupenda exibiçâo do FC Porto 
A magia do lance do golo de Jardel 
até fez recordar a final de Viena, mas 
os alemâes chegaram ao empâte e 
estragaram as contas aos dragôes que 
bem mereciam apresentar-se em 
Munique em vantagem e sem golo(s) 
sofrido(s). 
O golo de Jardel, logo no inicio da 
segunda parte, trouxe de imediato à 
memôria a final de Viena e o 
calcanhar de Madjer. Os artistas 
mudavam, é claro, mas a magia 
continuava: o cruzamento teleguiado 
de Drulovic, apôs trocar os olhos a 
Effenberg e a entrada impiedosa de 
Jardel, superando os dois gigantes da 
defesa do Bayern de Munique. O que 
se seguiu continuou a ser bonito, corn 
os dragôes a comandar, a mandar no 
jogo, a gerir os espaços, e os alemâes, 
embora espicaçados, feridos no seu 

orgulho, incapazes de criar perigo 
junto das redes à guarda de Hilârio. 
Prôdigo em surpresas, em injustiças, 
o . futebol nâo se compadece corn 
nada. Muito menos corn desatençôes, 
mesmo que sejam de fracçôes de 
segundo. Infelizmente para o FC 
Porto, foi o que sucedeu, jâ na 
contagem decrescente dos minutos: 
um livre prontamente executado por 
Effenberg, a desmarcar Paulo Sérgio, 
livre de marcaçào e em posiçâo ideal 
para alcançar o tento do empâte. 
Daqui a duas semanas, na segunda 
mào destes quartos-de-final desta 
Liga dos Campeôes, é isto que conta. 
Um empâte a uma bola, corn a 
contrariedade obvia de o resultado 
nâo ser positive e acrescido do facto 
de os portistas terem sofrido um golo 
em casa. Em Munique, é claro, nada 
esta perdido. 

Resultados e ClassificaçSes 

CONFERlNGUt ORIENTAI 
Divisâo Nordeste 

Equipa d P 

TORONTO 79 96 
OTTAWA 79 91 
BUFFALO 79 81 
MONTREAL 79 79 
BOSTON 79 71 

3'feira 
Washington 0 Ottawa 4 

Philadelphia 5 Atlanta 3 

Boston 4 Tampa Bay 5 

CONFERlHCIAOCIDENTRl 
Divisâo Noroeste 

Equipa J P 

COLORADO 79 90 
EDMONTON 79 84 
VANCOUVER 79 80 
CALGARY 79 77 

Jogador suicida-se dévida 
a pressâo psicologica 

o médio Mirko Saric, de 22 anos, do 
San Lorenzo de Almagro, da 
primeira divisâo argentina, suicidou- 
se terça-feira por razôes que uma sua 
irmâ relacionou corn a pressâo 
psicologica provocada pelo futebol. 
"A pressâo do futebol, em todos os 
sentidos, é insuportâvel", comentou 
Mima Saric, irmâ mais velha do 
jogador, acrescentando: 
"O meu irmâo estava a ser submetido 
a tratamento psicolôgico, mas nâo 
tomava os medicamentos receitados 
pelos médicos por causa do futebol, 
dos controlos anti-doping e de todas 

essas exigências". 
Considerando que "os clubes de 
futebol nâo se ocupam da parte 
psicologica dos jogadores". Mima 
Saric disse querer "dar este 
testemunho para que o mesmo nâo 
aconteça a outros jogadores". 
O jovem futebolista estreou-se na 
équipa principal do San Lorenzo de 
Almagro em Fevereiro de 1998, mas 
nâo jogava desde a época passada 
devido a uma lesâo. Quando ainda 
militava nas categorias juvenis dcKSan 
Lorenzo, Mirko Saric foi submetido a 
tratamento psiquiàtrico. 

Arbitra Lucilio Baptista suspenso 
devido a "erres grosseiros 
o ârbitro Lucilio Baptista, de Setùbal, nâo integrou ontem 9 
sorteio para a 29® jornada das I e II Ligas de futebol por se 
encontrar suspenso, devido a "erros grosseiros corn 
influência directa no resultado". Em causa esta a arbitragem 
de Lucilio Baptista no jogo Vitoria de Setübal-Boavista, da 
28® jornada da I Liga, disputado sexta-feira no Estâdio do 
Bonfim, que terminou com a vitôria dos sadinos por 2-1. 
O golo do triunfo do Vitôria de Setùbal, apontado por Hélio aos 
minutos, surgiu da marcaçào de uma grande penalidade inexistente, 
jâ que o boavisteiro Pedro Emanuel travou Maki em falta, mas fora 
ârea. Lucilio Baptista encontra-se suspenso pela Comissâo de 
Arbitragem da Liga de Clube, que lhe instaurou um inquérito, 
devido a ter "cometido graves erros, devidamente comprovados 
através do relatôrio do observador do ârbitro". 

ashington 102 
Boston 105 Charlotte 112 
Cleveland 85 Miami 111 

San Antonio 97 Orlando 107 
Chicî^ 73 Milwaukee 92 
Atlanta 76 Minnesota 86 

Detroit 104 Toronto 88 
Saoamento 102 Dallas 105 

Denver 93 Seattle 106 
Dtdx 103 LA Clippers 93 
IA Lakers 84 Pbnenix 83 

llMsio) CSætEûraall 
V D F 

Indiaaiii, 49 24 .671 
42 31 .575 

ToxoSÊsto 40 34 .541 
©eteroît 38 35 v521 
îàilwnüakee 36 38 .486 
Câevelaïid 29 45 .392 
Atimitit 26 47 B56 
CMcag© 15 59 .203 

Houston 100 Vancouver 102 

V D P 

Utah 50 23 .685 
Saai A3at©M<ii> 47 27 .635 
Miaanesota 45 29 .608 
©allas 33 41 .446 
©œaasrex 30 44 .405 
'Jilü'Liston 28 46 .378 
Vajti®ti)HJi'v®r 20 53 J274 
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fa 
Classificaçôes 
EQUIPAS 

fSNBTMl 

2 FC PORTO 

iiiKiiicii 
4GUIMARÂES 

omwciiin 

GMARfTIMO 

iiORisn 

0EST.AMAD0RA 

iiiivaM 

10BE1ENENSES 

lllliyiOlEIRUl 

12 BRAGA 

IliNKNSE 

14 RIO AVE 

nSURWIOS 

1GCAMP0MAI0RENSE 

USETUtAI 

10 SANTA CLARA 

V E 

28 n I 

28 18 6 

28 11 8 

4 

■i 
g 

iiii 
13 

■I 

12 

111 
4 

Wi 
8 

ii» 
0 

111 
10 

28 14 

n n 
28 11 

28 tl 

28 8 

28 8 

28 1 
28 8 

28 g 
28 
28 

28 
28 

28 1 

28 5 

2 
4 

5 

10 

8 
8 
10 

1 

12 
9 

11 
15 

H 
13 

1$ 
15 

18 

13 

M 

a 
52 

Mil 
42 

18 

32 

U 
29 

81 

29 

25 

33 

28 

28 

22 
24 

21 
28 

26 

41 

Resultados 
(28“ jomada) 

Setûbal-Boavista.2-1 

Benfica-FC Porta, 1-0 

Santa Clara - Alverca, 4-3 

Marftima - CamDomaiar, 1-0 

Salgueiras-Braga. 1-1 

L da Amadara - Rio Ava, 1-0 

Sporting - Bolanansas, 1-0 

Guimarios - Uniia loiria, 0-1 

Faransa - Gil Vicanta. 0-3 

18 84 
19 60 

28 SI 
30 48 

2T 44 
28 42 

28 42 
31 

84 
30 33 

28 33 

39 31 

58 81 
40 

88 
41 

41 

29 

21 
27 

28 
39 25 

(29“jornada) 

Rio Ava - Guimarios 

Uniia loiria - Sporting 

Campomaior. - Banfica 

Bolanansas - Maritima 

Sp-Braga - Santa Clara 

Alvarca - VILSotiibai 

GilWcanto - Est. Amadara 

FC Parta - Salguairas 

Baauisu - Faransa 

Melhoiesiiafcadoies 
288iiW; 

MirialAROEl-FC Parta 

lOÜItG 

Aibarta ACOSTA - Sporting 

lUgoiMi 

Eric Gamos "GAÜCHOI" - Estrola da Amadara 

HONG GOMES-Banfica 

14gaits: 

Idolbranda Oalsata "BRANOiO" - Guimarios 

ismiiG 

Mariana TOEDTU - Maritima 

HUblM 

HUGO HENRiODE-Rio Ava 

diUliü 
EOMIISON lucona - Guimarios 

Whallitan-Bsavista 

Ugatos 

Manicho-Banfica 

lucianMARlNESCU-Faransa 

1^2 
Classificaçôes 

CL taSIM 

1IUM-WU 

2 MHS 
SSCABtMIC* 
svAinu 

SP.rUSEIM 
6 KNUIEl 
IUNUBUMAS 

ItElSVEIRAS 
9 MU 
lOtSPINHS 
neiuHS 
12UÇA 
ISFRUMCNat 
UMVAl 
15IMBRTA1 
16 CBVIlHi 
nUBREIBUSE 
1BESPBSENBE 

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

52 
51 
58 
49 
49 
44 
43 
42 
39 
39 
39 
39 
35 
32 
26 
21 
28 
18 

Resultados (28* jomada) 

8ili* 8* lanit - Martlraiif. 1-1 
AciAéalci-iMtrti 1.5-8 
EtAiitn8i-Varzln.8-2 
Piçn 4i Firralri - PaiafieL 1-8 < 
CAavai-laltaMar.1-1 
Maia-EsBlaAa,3-1 
Naval-Avat. 1-0 
FraaaiaaNa - Falivairaa. 3-3 
CairiUi-laça. 1-2 

PrâxieiaiorRada 
(29* Jomada) 

ut* - tcwétma 
HMnil - Ennniai 

Viran - HtMliUtnln 
r«nll*l - étant 

Mlralbt - tMianumt 
ItonltMtt - KIMa 

UMMIm - CIMM 

''Vpn^-rtSmf 

Madaltiia - VNa Fraaca, 2-8 
Praiaata - Saaia Aaiéaia,1-8 
Falaa: Balia Mlcttltata 

SERIE AÇORES 
U. 2-1 

Baifa-Vilaaavaaaa.6-1 

C1E6BIPR 
IMICAEIENSE 
2PAAIENSI 
3MOA1ENA 3 
ASTANTMie 4 
SniA FIANÇA 3 

Tlnmaia 
lalN Micaalaata 
MIa Fraaca-Piaiaat* 
FUta; Saaia AMiaia 

P 
48 
44 
38 
28 
n 

CIE8IIPA I 
1A88IA 3 
2niANnENSE4 
31AJENSE 3 
4M1AI 3 
SIEIIA 3 

S'IaiaaNa 
Wam^Aiaia 
Fayal-Baira 
FaUaiVHi 

P 
31 
21 
26 
28 
W 

Campeonato Nacional de Futebol II divisâo B 

Cla$$ilicaçôc$ (loua Norle) 
CL EQUIPA 

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

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

48 
39 
39 
37 
37 
35 
34 
31 
30 
29 
29 
28 
28 
26 
24 
22 
21 
20 

Resultados 
Sandinenses - Vizela, 1-0 
Sp. Braga B - Ermesinde, 1*1 
Lourosa • Famaiicâo. 1-2 
Lixa - FC Porto B, 0-0 
Infesta • Vilanovense, 0-0 
Vianense - Caçadores Taipas, 3-1 
Joane - Marco._4-l 
Canelas • Leixoes, 0-3 
Trofense - Fafe, 2-2 

24* jornada 

Ermesinde • Vizela 
Famaiicâo ■ Sp. Braga “B" 

FC Porto “B" • Lourosa 
Vilanovense - Lixa 

Caçadores Taipas - Infesta 
Marco • Vianense 

Leixoes - Joane 
Fafe - Canelas 

Trofenses ■ Sandinenses 

Claf sUtcaçôcs (Zona Ceolro) 
CL EQUIPA 

1 OVARENSE 
Z SP.POM8AL 
3 SANJOANENSE 
4 ACAD VISEU 
5 VILAFRANQUEN 
6 0UV.BAIRR0 
7 TORRES NOVAS 
8 FEIHENSE 
9 OLfVEIRENSE 
10ARR1FANENSE : 
iiMARINHÊNSE 
12CAL0ASv:i 

. ta LOURINHANENS 
14CAMARATE 
15TORREENSE 
16 AGUÉ0A ■ : 

18BENEDITENSE 
19GUARDA 
20 CUCUJAES 

27 
zr 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 

67 
48 
47:;; 
45 
43 
43 
42 
40 
38 
37 
36 
35 
33 
32 
31 
29 
28 
28 
25 
23 

Resultados " 'V v'! .." 
F^rense*:Ma^^nhen*ev2*6■ 
Sanjoanensa - Guarda, t-1 
Beneditense - Arrîfanense, 2-2 
Aguias Camarate - Torment, iï*"!;;:::!:-; 
Vilafrarrquertsô - Peniche. 4-0:: : ^ 
Acad. Viseu - Torres Novasi i tj^lï ; :: ^ 
Lourinhartense » Cucujâes* i iQ ■ : v t 
Âgueda Ofveirensô. 0-0 ï ^ ^ 
Ovarense - Caldàs, 0-0 
Sp- Pombal - Olrveira do BaiitOi 2*'0 :, 
28* Jornada 

• i' - Guarda' ■ :*(:vMafinhen8ô 
Arrtfanense V Sanjoanense . 

Torreense r: Beneditense : :V 
Péniche • Âgüiaa Camarate 

. Vflafranquense - 
CücuJâôS : -* Acad. Viseu > ; ; 

, : Ollvetfense;> l,ourlnhanensa. : 

Ofiveira do Balrro : *- ; Ovarense 
Sp, Pombal * Feirense 

ClassflicaçôcKZooaSul) 
CL EQUIPA J 

1 PORTIMONENSE 27 
2 NACIONAL 26 
3 CÂMARA LOBOS 27 
4 BARREIRENSE 27 
5 OLHANENSE 27 
6 U.MADEIRA 27 
7 ESTORIL 27 
8 MACHICO 27 
9 OPERÀRIO DES 26 
10SESIMBRA 27 
11 BENFICA B 27 
12 ORIENTAL 27 
13MARITIMOB 26 
14CAMACHA 27 
15LOULETANO 27 
16 LUSITANIA 27 
17AMORA 27 
18RIB.BRAVA 26 
19ALCOCHETENSE 27 
20JUV.ÉVORA 27 

P 

56 
55 
50 
49 
48 
47 
44 
43 
36 
34 
34 
34 
33 
32 
30 
30 
21 
19 
18 
16 

Resultados 
Portimonense - Lusltânia, 5-1 
Amora - Alcochetense, 4-1 
Estoril-Praia - Ribeira Brava, 2-1 
Barreirense - Uniâo da Madeira. 2-1 
Camacha - Oriental, 1-1 
Maritimo B - Câmara de Lobos, 1-1 
Sesimbra - Benfica B, 3-0 
N. Madeira - Opieràrio Desportivo, 
(rtéo •• diaputou por laita da comparSncta do Oparério) 
Olhanense - Juventude. 3-0 
Machico - Louletano, 1-0 

28* jomada 

Alcochetense • Lusrtânia 
Ribeira Brava • Amora 

Uniâo da Madeira - Estoril-Praia 
Oriental • Barreirense 

Câmara de Lobos • Camacha 
Benfica "B" • Maritime B 

Op. Desportivo • Sesimbra 
Juventude - N. Madeira 
Louletano • Olhanense 

Machico • Portimonense 

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

1 BRAGANÇA 26 
2 PEVIDÉM 26 
3 SERZEDELO 26 
4 RIBEIRÂO 26 
5 VILAVERDENSE 26 
6 SÂO MARTINHO 26 
7 LIMIANOS 26 
8 MERELINENSE 26 
9MACEDOCAV. 26 
10CABECÊIRENSE 26 
11 MARIA FONTE 26 
12 AM ARES 26 
13MONTALEGRE 26 
14VALENCIANO 26 
15ÂGUIASGRAÇA 26 
16 VIEIRA 26 
17MONÇÂO 26 
18JUV.RONFE 26 

54 
49 
48 
42 
39 
39 
36 
36 
34 
32 
31 
31 
30 
30 
29 
28 
26 
25 

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

Série B 
CL EQUIPA J P 

1 GONDOMAR 
2 LOUSADA 
3 PAREDES 

  : 
:i5:FIAES 
6 PÊDROUÇOS 
7PRU8RAS 
8 VILA REAL 
9 UMEGO 
10T.MONCORVO 
11 ESMORIZ 
12RK3TINTO 
13 AMARANTE 
14 AVINTES 
15VALONGUENSE 
16RÉQUA 
17CASTMAIA 
18 10BA0 

26 59 
26 53 
28\: 60 
26 44 
26 42 
26 41 
26 41 
26 38 
26 38 
26 35 
28 34 
?6 31 
26    
26 29 
26 23 
26 23 
26 22 
26 17 

Oragoes Sandinenses * C. da.Maia, 1-2' 
Tonre de Moncorvo - Vila Real. 3-1 
Gnr'domar ■ Sp Lamego. 2-2 
Esmortz * Lobâo, 3-0 
Lûusada - Pedrouços, 5-0 
Vâlonguensc - R»o rmio 1-1 
Rogü.i • Pjredes 1-1 
fiâôs - Avintes, 1-0 
Pecras Rubras - Amarante. 3-0 

Sériée 
CL EQUIPA J P 

1 SÂO JOÂO VER 26 49 
2 U.COIMBRA 26 49 
3 SÂO ROQUE 26 46 
4 AVANÇA 26 45 
5 ESTARREJA 26 45 
6 OL.HOSPITAL 26 42 
7 SOURENSE 26 38 
8 CESARENSE 26 36 
9 VALECAMBRENSE 26 36 
10MIRANDENSE 26 34 
11 MANGUALDE 26 34 
12F.ALGODRES 26 31 
13ANADIA 26 30 
14 0LIV.FRADES 26 29 
15TOURIZENSE 26 28 
16 MILEU 26 26 
17MEALHADA 26 24 
18 VOUZELENSES 26 19 

Fomos Algôdres • Estarreja, 1-3 
Avança - Mealhada, 2-1 
Tourizense • Cesarense. 3-2 
Mirandense - Oliveira de Frades, 6-0 
Sâo Roque - Anadia, 7-1 
Vouzelense - Oliveira do Hospital, 2-2 
Mangualde - Valecambrense. 1-0 
Sâo Joâo Ver • Uniâo de Coimbra. 3-0 
Mileu - Sourense. 1-1 

Série D 
CL EQUIPA J ï 

1FÂTIMA 26 59 
2ALCAINS: 26 : 54 
3 PORTOMOSENSE 26 50 
4 BENFICA CB 26 47 
5 E.PORTALEGRE 26 47 
6 FAZENOÊNSE 26 42 
7 FERROVIÂRIOS 26 39 
B Ü.TOMAR 26 35 
9 VfTSERNACHE 26 35 
lOCOflUCHENSe 26 32 
11 U.SANTARÉM 26 32 
12CAR^GUEJE1RA 26 29 
13ALCANENENSE 26 27 
14 BIOOEIRENSE 26 26 
15AVISENSES 26 23 
16IDANHENSE 26 23 
17 PONTERROLENSE 26 20 
18RIACHENSE 26 20 

Portomosense * U. de Santarêm, 3-2 
Alcanenensé vi Avisenses, ' i- î : : 
Uniâo de Ibmar - Caranguejeira, 2-0 
Ferroviârios > tdarrhense, 2-0 
Benf. Cast Branco - Ateafns, M 
Fâtima • PonterrofensSi 3-0 
Fazendense * Estrela. 1-6 
Cofuchense-Bkloefrense 1-1 
Vitôna Semache - RIachense. 2-1 

Série E 
CL EQUIPA J P 

1 CASA PIA 26 
2 ATLÉTICO 25 
3 SINTRENSE 26 
4 FANHÔES 26 
5 OL.MOSCAVIDE 26 
6 SAM.CORREIA 26 
7 PORTOSANTENSE 26 
8 SÂO VICENTE 26 
9 FUT.BENFICA 26 
10CACÉM 26 
11 PONTASSOLENSE 26 
12 REAL 26 
13ELVAS 26 
14MAFRA 25 
15 r MAIO 26 
16 SACAVENENSE 26 
17VIALONGA 26 
18LOURES 26 

64 
51 
43 
42 
41 
36 
37 
34 
33 
33 
31 
31 
28 
27 
27 
25 
23 
21 

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

Séilef 
CL EQUIPA J 

I LUS.ÉVORA 
2SEIXAL 
3ESTREUVN 
4 PES.CAPARICA 
SOESP.BEJA 
6 PiNHALNOVENS 
7PALMELENSE > 
8VASCOGAMA 
9 QUARTEIRENSE 
10OURIOUE 
II ALMANSIŒNæ 
12ALMADA 
isLUSrr.vRSA 
14 ESP.LAGOS 
15UMONTEMOR 
16 LAGOA 
17PORTEL 

26 57 
26 56 
26 56 
26 54 
26 50 
26 43 
26 39 
26 39 
26 39 
26 39 
26" 33 
26 30 
26 29 
26 26 
26 22 
26 12 
26 11 

Almansiiense ^ Almada, 4-2 ■ 
Uniâo de Montemor- Paimelense. 0-1 
Esp. Lagos - Lusitano de évora, 0-2 
Lagoa - Vasco da Gama, t-1 
Afjustreiense Ounque. 2*6 
Pinhalnovense - Lusitano VRSA. 2^2 
Portei > Estrela Vendas Novas; 0-1 
Seixal • Quatetrense, 3-0 
Pescadores <* Oesp. Beta, 1-0 
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O MILENIO 

Achmiaila Uiz “esverdeMi 
Fim-de-semana em grande do futebol profissional 
português! 
No Estâdio da Luz, com uma assistência "minorca", 
O Benfica conseguiu superar-se e bateu o F.C. do 
Porto, por 1-0, corn um golo do endiabrado Sabry 
que, à sua maneira desengonsada, pintou a manta 
no relvado... 
Em Alvalade, corn as afliçôes prôprias entre rivais, 
O Sporting também levou de vencida o "Os 
Belenenses", por 1-0, golo do oportunista Acosta, 
consolidando a liderança da la. Liga do Futebol 
Profissional Português, ganhando assim em 
Alvalade e na...Luz! 

O Vitôria de Setùbal vai fazendo pela vida, 
arrecadando mais très pontos, "roubados" ao 
desfigurado Boavista. O Guimarâes continua a 
"gripar" em casa e, desta vez, a sorte favoreceu a 
Uniâo de Leiria que, sem cerimônias, sacou-lhes 
mais très pontos. Deve ter chegado "pimenta" ao 
nariz do présidente vitoriano... 
No Estâdio de Ponta Delgada o Santa Clara la 
assegurou mais très pontos à custa do Alverca, corn 
um resultado pouco usual, por 4-3, 7 golos num s6 
jogo e...equilibrado. 
No Funchal, o Maritimo obteve mais uma preciosa 
vitôria, pondo o Campomaiorense na espectativa 
de maus pressâgios, o mesmo acontecendo corn o 
Rio Ave que foi batido no Estâdio do Estrela da 
Amadora, por 1-0. Salgueiros e Braga, 
"agasalharam-se" corn a distribuiçâo de 1 ponto 
para cada lado o que, entre pobres e aflitos, tudo 
serve... Farense e Gil Vicente protagonizaram o 
ultimo jogo da Jornada, 
A 29a. Jornada vem ai e...muitas mais emoçôes! 
Vejam sô, sexta-feira começa corn o Rio Ave- 
Guimarâes, às 4pm e,  
Uniâo de Leiria-Sporting, 
corn transmissâo na 
SporTV. 
No sâbado, dia 8, 
Campomaiorense-Ben- 

fica, às 2pm, corn transmissâo na RTPi. 
Domingo, dia 9, às 11:00 am, Belenenses - 
Maritimo; Sp. Braga - Santa Clara; Alverca - V. 
Setübal e, às 13:30, F.C. Porto - Salgueiros. 
Segunda-feira, dia 10, Boavista - Farense, às 15:30, 
corn transmissâo na SporTV. 
Jogos plenos de incertezas. Agora, até ao fim da 
Liga, todos os jogos serâo deste cariz. Salve-se quem 
puder, claro! 

TRÂNSITO ? NOTfCIAS ? 
TEMPO ? DESPORTO ? 

INFORMAÇÂO PERMANENTE 

CiRV 
RADIO 
INTERNATIONAL 

TORONTO^S MÜLTf^ 
girURAL SUPER MfX 

SERVINDO MAtS 
DOZE GRUPOS 

ÉTNICOS 
AO SUL DO 
ONTÂRIO 

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

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

LiIfaitLMlî) 
0 iRîûirLLTalirûî) 
Dois jogadores internacionais vâo 
juntar-se aos Lynx em breve para 
poderem ajudar a équipa a 
conseguir entrar na fase final do 
campeonato, os jogos do 
desempate e que terâo inicio no proximo dia 
29, em Pittsburgh. Um dos jogadores é Juan 
Arango, 29 anos, de Cali na Colombia, 
recomendado pela liga colombiana e um jogador de 
renome nas équipas de Colombia e da China. O 
segundo jogador é oriundo do Brasil, Francisco dos Santos, cujo historial 
aponta para melhor jogador do Americana F.C., BotaFogo e Sabradinho, todas 
équipas brasileiras. Francisco passou também pela Suiça onde conseguiu o 
destaque de melhor jogador do Kreuzlingen. A équipa dos Lynx espera entrar 
na prôxima época corn vinte jogadores e conta conseguir assinar os très 
contactos que ainda estâo a negociar no final desta semana. 

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

1- Januârio Araûjo, tocador e fabricante de guitarras 
2- Histôrià da velha Sagres 
3- Acontecimentos comunitârios 
4- Nottcias 
5- Desporto 
6- Cantigas e curiosidades As 08:00 am e até às 09:00,1 

alegre o seu despertar corn j 
Festival Português no Canal 20. 


