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A fadista Amalia Rodrigues, para nos 
simplesmente AMALIA, recentemente 

desaparecida do reino dos vivos, foi homenageada 
pelo First Portuguese C.C.Centre, em Toronto. 

Uma homenagem pôstuma, comemorativa dos 6 
meses da sua morte. Como mulher, fadista e 

genuinamente portuguesa, Amalia merece-nos 
todo o respeito e todas as homenagens, 

sejam elas précoces ou tardias. 
Até porque ela so nos deixou fisicamente. 

O seu espirito, a sua voz, o seu portuguesismo 
ünico, mantêm-se connosco, 

talvez mais arreigado do que nunca. 
Présentes na singela mas muito digna 

homenagem a Amalia, estiveram sua irmâ Celeste 
Rodrigues e sua sobrinha Maria José Varela e 

Silva. Também o Cônsul-Geral de Portugal e sua 
mulher, assim como os dirigentes do 

First Portuguese C.C.Centre, muitos artistas, 
muitos amigos e admiradores. 

Como nos dizia no final do espectaculo o 
professor Ferreira, sintetizando o que viu: 

-Muito bonito, muito digno, gostei imenso! 
Continua na pagina 6 

Jâ là vâo 26 anos! Parece que foi ontem. Ainda custa a crêr. 

Em familia, nas Igrejas, nos clubes e associaçôes, o mundo 
catôlico viveu a Ressurreiçâo de Jesus Cristo. 
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Coluna 
sem vertebras 
E chegou O bom tempo! 
A vida na cidade mudou radicalmente. O verde 
dos imensos tapetes de relva "mal semeados" por 
ai, começou a aparecer. As ârvores cobriram-se 
dos seus tons habituais e, até algumas flores, jâ 
deram um ar da sua graça. Homens e mulheres 
afadigam-se nos seus mini-jardins à frente e atrâs 
das suas casas, e as crianças finalmente correm e 
saltam alegremente nos jardins e nos imensos 
parques ao dispor por todos os lados. Hâ vida! 
Os corpos jâ nâo sentem o peso de muita roupa. 
E, mais semana menos semana, a T-shirt vai ser 
a peça de roupa mais usada por rapazes e 

raparigas, homens e mulheres. 
Também, como sempre, começam os 
preparativos nos clubes e associaçôes para a 
realizaçâo de pic-nics e outras actividades ao ar 
livre, particularmente, modalidades desportivas. 
Que saudâvel, que alegria, que prazeres! 
Em Junho, ao ar livre, entre outras actividades e 
realizaçôes, teremos os grandes acontecimentos 
da Semana de Portugal e do Summerfest-2000, 
que irâo envolver dezenas de voluntaries, 
artistas, técnicos e muito povo em feliz convivio, 
em momentos de grande festa. Vamos ver 
festivais de folclore, as festas mais coloridas das 
gentes portuguesas, vamos ver concertos, vamos 
pura e simplesmente passear a pé, conversar uns 
corn os outres, usufruir a liberdade de...apenas 
viver! 
Que bom, voltaram os dias quentinhos, o Sol, as 

flores, a boa disposiçâo. 
As pessoas e a cidade mudaram de feiçào. 
Ta se vêem sorrisos e T-shirts... 

JMC 

CA 

Old, amigos, tudo bem ? 

A Pâscoa jâ passou mas as nossas emoçôes vâo 
continuar em grande actividade. 
Outras festas e tradiçôes vêm a seguir. 
Nisso -e nâo sô!- somos bons e férteis. 
Ainda bem, é uma boa forma de convivermos uns 
com os outres em sâ camaradagem e em sintonia 
linguistica. 
Todos se mobilizam para programar as festas de 
Verâo, de indole religiosa, popular ou desportiva. 

A "ACAPO" - Aliança dos Clubes e Associaçôes 
Portuguesas do Ontârio, jâ anunciou as datas para 
reuniâo de actividades e divulgaçâo de programas. 
No dia 2 de Maio, realiza a Reuniâo de Conselho 
de Présidentes da ACAPO, na Casa do Alentejo, âs 
20:00 horas. 
A ACAPO recorda os interessados que o ultimo dia 
para inscriçôes de jogadores para "Taça Camôes", 
serâ o dia 1 de Maio de 2000. 
A ACAPO informa ainda que, no dia 4 de Maio, 
realiza uma Conferência de Imprensa para 
divulgaçâo do programa da "SEMANA DE 
PORTUGAL-2000". Esta Conferência de Imprensa 
terâ lugar no Restaurante Nova Casa Abril, pelas 
li:00 horas da manhâ. 
Para outras informaçôes podem contactar a 
ACAPO pelo telefone: (416) 536-5961. 

Visitaram a Redacçâo de O Milénio os jovens 
estudantes universitârios Nuno Azeredo-presidente 
da Associaçâo dos Estudantes Portugueses da 
Universidade de Toronto e, o seu colega vice- 
presidente, David Ferreira. 
Trouxeram o programa da SEMANA 

David e Nuno 

prôximos dias, registarem imagens de Toronto, da 
vida das jovens artistas Sarah Pacheco, Guida 
Figueira, Helena Garcia e Catarina Cardeal e, 
ainda, gravar as 4 cançôes dos autores e 
compositores luso-canadianos que conquistaram o 
direito à fase final do "lo. Festival Mundial Jovem 
das Comunidades Portuguesas-2000", que vai ter 
lugar no dia 26 de Maio, no Pavilhâo de 
Congresses de Matosinhos. 
As nossas boas vindas ao produtor Carlos Oliveira 
e ao realizador Carlos de Sâ Pereira, responsâvel 
pelos tele-videos e da realizaçâo do espectâculo 
final, que serâ transmitido para todo o mundo 
lusôfono. 

JMC 
ACADÉMICA-2000, que terâ inicio quarta-feira, Aquele abraço. 
dia 10 de Maio, corn um jantar no Restaurante 
Lisboa-à-Noite, de diversâo e entrega de 
BOLSAS DE ESTUDO. 
Na quinta-feira, dia 11, em colaboraçnao 
corn a Associaçâo dos Estudantes Gregos 
da U of T e a Associaçâo dos Estudantes 
Portugueses da York University, realizam 
um Euro-Party num clube da cidade. 
Sexta-feira, dia 12, lançamento da 5a. 
ediçâo da revista "Origens", corn a 
presença de artistas locais e uma 
apresentaçâo Multi-Media sob o tema: 
Portugal: Passade, présente e future. 
Para informaçôes e réservas, contactem o 
Nuno: (416) 824-3261, ou David : (416) 346- 
9823. 

Estâo em Toronto, Carlos de Oliveira, 
produtor da RTP-Porto e, Carlos Sâ 
Pereira, realizador da RTP-Porto para, nos 

Carlos Oliveira e 
Carlos de Sâ Pereira 

na redacçâo do 
I Milénio, recebidos 
P por Domingos Melo 
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Mas é verdade. Jâ la vào 26 anos, 
corn alegrias e tristezas, certezas e 
decepçôes, coisas boas e mas... 
Tanto caminho andado e, ainda, 
tanto por fazer. 
Alias, enquanto existirem homens e 
mulheres, as obras ficam sempre por 
fazer. Somos insaciâveis, 
inconstantes, humanos pura 
simplesmente. 
O dia 25 de Abril de 1974 jamais 
poderâ ser esquecido. Permitiu aos 
portugueses a Liberdade corn que 
sonhavam, a Democracia que 
precisavam e vivência universal que 
mereciam. 
Impossivel? Deixâ-lo, nada é 
perfeito, nunca se chega a um fim, 
mas pelo menos temos as portas 
abertas para viver, corn os nossos 
defeitos e virtudes, erros e acertos. 

aqui ou acolâ, sem grilhetas 
nem padrastos... 
Todos nos, a favor ou contra, 
sentimos o 25 de Abril. A Casa 
do Alentejo, a Associaçâo 
Democrâtica Luso-Canadiana 
e a Associaçâo 25 de Abril- 
Nùcleo Salgueiro da Maia, em 
Toronto, trouxeram até nos 
figuras gradas da "Revoluçào 
dos Cravos", o ex-Padre 

Francisco Fanhais, a Deputada 
Europeia Ilda Figueiredo e o 
Almirante Vitor Crespo, respec- 
tivamente, pessoas que em"campos 
diferentes deram um pouco de si 
prôprios à mudança. E preciso que 
os mais novos conheçam o 25 de 
Abril de 1974, o significado da 
Revoluçào e para que serviu. 
O 25 de Abril, sempre! 

JMC 

PASCOA, testa da 
Ressurreiçâo de Cristo 
A Pâscoa foi vivida intensamente e, 
por exemplo, no Arsenal do 
Minho, as tradiçôes Pascals foram 
exaltadas em todas as suas 
vertentes. O Padre Pires, da Igreja 
de Sâo Sebastiâo, em Toronto, foi o 
responsâvel pela cerimônia do 
Beijar da Cruz, momenta alto dos 
festejos Pascals minhotos. O Padre 
Pires, diga-se, esteve présente em 
outras cerimônias Pascals locals 
pois, as festas sâo muitas e... 
poucos os Padres. Amêndoas nem 
sempre doces corn séria desejâvel. 

Podemos Tornar 
o Seu RRSP 
Mais Eficiente 

ERVANÂRIA VHORIA inc. 
PRODUTOS NATURAIS £ MEDICINA HOMEOPATICA 

Para Que Nào 
Nécessite 
Trabalhar Demais. 

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

apropriados que o ajudarâo a 
receber mais na sua reforma. 

Contacte-me hoje mesmo 

Edward Jones AO serviço de 
Investidores Inviduais. 

■ÊL^Ul ]^embro CIPF WWIW. edwardjones.com 

Marque unia entrevista corn o Naturista Homeopata 
Antonio Medeiros, jd coin wiiitos anos de expcriècia, 
que o poderd njitdar na sohiçâo dos sens probtemas. 

Visite-nos no 920 Dundas Street West 
Telefone: (416) 603-7978 
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É de estatura meâ mas de mente forte. 
Afonso Maria Tavares, nascido em 
Rabo de Peixe, Sâo Miguel, Açores, em 
13 de Março de 1929, tern uma 
caminhada cheia de drama, 
dificuldades e vitorias. Cansado da sua 
vida de pequeno lavrador, logo que 
terminou o serviço militar em Sâo 
Miguel, inscreveu-se para trabalhar no 
Canada. Depois das inspecçôes em 
Lisboa, embarcou no Saturnia, a 
caminho do Canada, tendo chegado a 
Halifax no dia 4 de Maio de 1953, com 
outroslS companheiros. 
Levaram-no para Montreal, onde a 
norte da cidade, St. Michelle, 
trabalhou até Outubro. Passou o 
Inverno em Montreal e, em Abril, foi 
para o Labrador -7 Ilhas-, com outros 
amigos de Rabo de Peixe, da "fornada" 

populaçâo de 10.000 almas. 
Durante 2 anos Afonso Tavares 
dedicou-se a trabalhar em estufas de 
flores e legumes. Adoeceu, foi para o 
Brampton Hospital e, depois, para o 
General Hospital, em Toronto. 
Detectaram-lhe uma tuberculose, o que 
nâo correspondia à verdade... Nessa 
altura, em 1957, a CNR convidou-o 
para ir a Montreal como intérprete de 
um grupo de cento e poucos 
portugueses oriundos dos Açores. 
Deixou o Hospital e partiu, seguindo 
mais tarde de Montreal para 
Vancouver, onde estiveram 6 meses. 
Voltou a Toronto e voltou ao Hospital 
para prosseguir corn testes. Mesmo sem 
certezas mandaram-no para um 
Sanatôrio em Malton onde, ao fim de 6 
meses desertou e, esmorecido, voltou a 

Em Lisboa, o grupo de micaelenses que partiu no Saturnia em 8/5/1953. 
Em cima, Evaristo Almeida, José da Silva, José Bento, Antonio do Couto, 

Constantino da Silva, Manuel Machado, GuiUierme Rodrigues e Jaime Pacheco. 
No meio, Armando Vieira, Afonso Maria Tavares, Hélio Vasconcelos,Joào Martins, 

Manuel Arruda e Manuel Vieira. Em baixo, Moreira, José Martins, 

instrutor Mario Ferreira da Costa, José Martins e o Vdrzea. 

de 1954. 
Em 1955 Afonso Tavares deslocou-se 
para Toronto, radicando-se em 
Brampton. Segundo julga foi o 
primeiro português a radicar-se em 
Brampton que, na altura, tinha uma 

Portugal. Isto em Maio de 1958. 
Como nessa altura jâ estava em 
construçâo o cinema "Cine Mira 
Mar" que mandara fazer com as 
poupanças do Canada, prosseguiu com 
a obra. Em Sâo Miguel foi a um médico 

PORQUE O IMPREVISTO 
rÂO TEM HORA MARCAD m 

DANIEL FERNANDES 

3300 Bloor St., W., 

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

e informe-se sobre pianos especiais como: 

Seguros de vida, acidentes, doenças 
Seguros de hipoteca 

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

TEL: (416) 823-0665 

Ste. 1002, West Tower, Etobicoke 

José, Helena, Ana, Nuno e o casai Afonso Tavares, no casamento do filho Nuno Tavares. 

alemâo devido à sua doença e, deu-lhe 
como receita... "trabalha e casa-te!". 
Como jâ namorava a sua conterrânea 
de Rabo de Peixe, Natâlia de 
Jesus Gonçalves, casou-se em 1959. 
Nasceram ao casai Natâlia e Afonso 
Tavares, os filhos Nuno Gonçalves 
Tavares, Helena do Rosârio Gonçalves 
Tavares e, ao esperarem o quarto filho, 
atrasos na chegada ao Hospital 
provocaram a morte da mâe e do filho, 
no ano de 1969. 
Quando do nascimento do primeiro 
filho, em 1960, o Afonso partiu para a 
Bermuda, corn "Carta de Chamada" 
feita por seu irmâo Filipe Maria 

descendente de açorianos, que lhe deu 
clandestinamente uma quinta de 
hortaliça, onde ganhou muito dinheiro 
na venda dos legumes, com a sua 
carroça puxada por um cavalo que para 
o efeito comprara. Na Bermuda 
trabalhou de dia e de noite. 
Da Bermuda, voou até Montreal, para 
tentar ficar de novo no Canada. Foi 
exactamente o que disse no 
"Immigration Department". Eicon 
detido um dia mas, a seguir, deram-lhe 
a "papelada" para tornar-se imigrante. 
Um ano depois tirou a documentaçâo 
de cidadania canadiana. Voltou aos 
Açores e ficou na sua ilha natal até à 

Tavares (Jâ falecido), evitando o 
Canada devido ao "caso da 
tuberculose" que o fez sair do pais. A 
familia e a divida de 400 contos da 
construçâo do cinema em Rabo de 
Peixe obrigaram-no a emigrar de novo. 
Na Bermuda, onde esteve 4 anos, teve 
um bom patrâo: Peter Rego, 

morte da mulher. 
Logo a seguir à Revoluçâo de 25 de 
Abril de 1974, Afonso Maria Tavares 
foi o primeiro Présidente da Freguesia 
de Rabo de Peixe, cerca de 2 anos. 
Pela experiência adquirida no Canadâ 
corn a entrada da Televisâo, vendeu o 
seu cinema. Entretanto, e ao fim de 
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Continuaçâo da pagina anterior 

alguns meses, voltou a casar. O enlace 
teve lugar em Rabo de Peixe com Inès 
do Espirito Santo Tavares, irmà do 
antigo Bispo de Macau, D. Paulo José 
Tavares. Casado, com o cinema 
vendido, Afonso Tavares emigrou 
definitivamente para o Canada, junto 
com a sua mulher e filhos. 
Voltou a Brampton. Começou na 
construçào e, meses depois, foi para a 
limpeza da fâbrica Termoelectric, onde 
esteve 18 anos, até se reformar, em 
1994. 
Na sua grande caminhada, 
particularmente quando esteve na 
Bermuda, aprendeu a cuidar de flores. 
A volta da sua casa, em Brampton, 
pode ver-se os conhecimentos de 
Afonso Tavares. É um jardim lindo e 
bem tratado. Estufas nào faltam... 
Afonso Tavares cria mais de 1.500 
plantas por. ano para vender. O 
dinheiro que consegue é para missôes 
de caridade. Adora ver as suas flores 
crescerem. É uma paixâo. Faz parte de 

grupos que realizam recolhas de fundos 
para ajudar Timor, Moçambique, 
Brasil, India, Pilipinas, etc... 
Colaborou corn o Padre Eduardo 
Pontes na construçào da Igreja de 
Nossa Senhora de Fâtima de Brampton, 
mesmo nas "costas" da sua residência. É 
também sôcio fundador do Portuguese 
Community Centre of Brampton, em 
1980. Fundou ainda o grupo de 
"Amigos de Rabo de Peixe", em 1998, 
hoje chamada "Associaçâo dos Amigos 
de Rabo de Peixe". 
Entre a Igreja portuguesa de Brampton 
e a casa de Afonso Tavares existe o 
Malta Parket que, por relaxo camarârio, 
andava sempre mal arranjado. Afonso 
passou a tratar dele a troco de um 
pequeno salârio. Hoje, o alindado 
parque tem uma plaça onde se pode 1er 
o nome de Afonso Maria Tavares e o 
agradecimento da Câmara de 
Brampton. 
Afonso Tavares, sempre em contacto 
corn o campo, as flores, a natureza, é 
um artesâo de valor. Tudo o que estâ 
ligado a artigos de lavoura e de 

1 minuto de silêncio 
por aqueles 
que partiram 

Sexta-feira, dia 28, pelas 11:00 horas da manhâ, 
realiza-se a cerimônia de " 1 MINUTO DE 

SILÊNCIO " por aima de todos os traballiadores 
que perderam a vida em serviço. 

Esta cerimônia terâ lugar na Elizabeth Street, a 
sul da Dundas St. e Hagerman Street, em 

Toronto (junto da City Hall). 

ipsmip4rb. I lUv  
transportes, ele dâ-lhe o 
corte certo e a miniatura 
nasce perfeita. Jâ fez 
varias exposiçôes no 
Canada e nos EUA. 
Quando o seu sobrinho. 
Padre José Domingos 
Tavares, lhe pediu para o 
ajudar a angariar fundos 
para erguer uma Igreja 
em Moçambique, Afonso 
deitou mâos à obra e 
angariou 50 mil dôlares. 
Em Moçambique, o 
Padre Tavares construiu a 
sua Igreja de Santa Cruz, 
em Nampula. Leva no seu 
interior 1200 pessoas. 
Hoje, em Coimbra, o 
Padre Tavares recorda 
sempre seu tio Afonso, 
com muita gratidâo. 
Hâ 10 anos que Afonso 
Maria Tavares visita 
oficialmente prisées 
levando um pouco de 
conforto a quem por là 
encontra. 
Afonso Maria Tavares é 
de estatura fisica meâ 
mas de uma grande 
dimensâo Humana. 

JMC 

Em Montreal, no Oratôrio de Sàojosé, 
em Mont Royal, Hénio Vasconcelos, José da Silva, 

Evaristo Almeida, José Branco, Jaime Pacheco, 
Afonso Maria Tavares e alguém 

a quem o nomejbi esquecido. 

FERNANDA e CRISTINA 

Com a Happii Mlets podem rir das disiipcias e caaPecer a pippda. 

Œ)eseja aos amigos e 
continuaçâo (fe esyirito Tasca( 

junto dajîamifia e amigos 

Visite a na gaCCerria 
Sfiopj)in0 Centre, na (Dufferin e Duj^ont, em T'monta. 

T^eC: (416) 531 - 5000. 
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Creio que este pensamento do 
professor Ferreira definia o sentimento 
geral. 
Essencialmente, muito digno. 
No palco desfilaram, sob realizaçâo e 
coordenaçâo absolutamente correctas 
do Alberto Silva, muitos müsicos e 
interprètes. No acompanhamento 
musical Manuel Moscatel, Januario 
Araujo, Antonio Amaro e Leonardo 
Medeiros. Mùsica de fundo para o 
jantar, Nuno Cristo e Helder Oliveira. 
Depois, as vozes de Vitor Manuel, 

Lucy Cardoso, présidente do Executivo 
do First Portuguese C.C. Centre 
agradeceu penhorada a ideia da 
homenagem as Directoras do First 
Portuguese, Rosa Marques e Rosa de 
Sousa, a todos os artistas que 
participaram generosamente e, em 
particular, a Celeste Rodrigues que, 
com todo o carinho, se deslocou de 
Washington a Toronto, para contribuir 
na dignissima homenagem à saudosa 
irmà, Amalia Rodrigues. E cantou. 
Bern à sua maneira, homenageou sua 

Guida Figueira, Catarina Cardeal - 
muito bem, sem acompanhamento 
musical-, Luciana Machado, Lina 
Esteves, Maria Gomes, Avelino 
Teixeira, Tony "Tabu" Gouveia, Tony 
Camara, Maria Haidé, José Pereira 
(poesia), Humberto Silva, Clara Abreu 
(poesia), Elizabeth Rodrigues, 
Fernanda Diniz e, a participaçâo litil e 
graciosa, do Grupo de Ginâstica 
Ritmica da Casa do Alentejo, Grupo 
Folclorico do Arsenal do Minho e da 
Luso-Can Tuna. Armando Jorge esteve 
a cargo da cenografia e, a iluminaçào e 
som, com TNT Productions. 

irmà Amâlia, com a sua voz rouca, 
pénétrante, cheia de sentimentalisme e 
amor. Recebeu do artesào Américo 
Ribeiro, um belo prato pintado a azul 
corn a figura de Amâlia. Comoveu-se. 
Nos também. 
O Dr. Joào Perestrelo, enalteceu a 
homenageada, quem homenageou e 
quem manteve português o prédio 
onde se realizou a homenagem. Nos 
também. 
Sô temos que dizer: Obrigado, Amâlia! 
Mesmo depois da "partida" continuas a 
juntar-nos corn a mesma voz, corn o 
mesmo carisma. 

JMC 

Jouent baleado dentro de discoteca 
£m St^ Iria de Azôia 

Um jovem de 21 anos 
foi alvejado com dois 

tiros de arma de 
guerra, na madrugada 
de sâbado, no interior 

de uma discoteca da 
Portela de St“ Iria de 
Azôia, em Sacavém, 

encontrando-se 
hospitalizado em 

estado critico, mas 
consciente. 

De acordo corn vârias testemunhas, o autor dos 
disparos é um individuo de etnia cigana, mas sâo 
desconhecidas as razôes da agressâo. 
Um dos sôcios do estabelecimento admitiu que 
tanto a vxtima como o presumlvel autor dos 

disparos jâ tinham estado no local noutras 
ocasiôes, mas recusou-se a revelar quaisquer 
pormenores que conduzam à identificaçâo do 
agressor, embora possa vir a ser obrigado a fazêr 
lo por ordem judicial. 
Os pais do Jovem Luis Filipe, que pediram o 
anonimato, temem que o agressor possa ter 
confundido o seu filho corn uma outra pessoa. 
"Eu estive no hospital corn o meu filho e 
perguntei-lhe se conhecia o autor dos disparos e 
ele, apesar de nào poder falar, deu a entender 
nâo saber quem o atingiu", disse o pai do jovem. 
Por outro lado, a mâe de Luis garante que o 
filho nâo tinha problemas "corn ninguém". "Ele 
é muito dado, muito generoso e gosta de ajudar 

as pessoas", referiu a mâe do jovem. 
Luis Filipe, canalizador de profissâo, chegou à 
discoteca-bar "Armazém", na Portela de St“ Iria 
da Azôia, cerca das 2h00 de sâbado, 
acompanhado por um amigo. Nâo era a primeira 

que o jovem se deslocava àquele vez 

estabelecimento. "Ele esteve em casa, mas decidiu 
ir beber um copo lâ a baixo", disse o pai de Luis 
Filipe. A casa da vitima encontra-se a cerca de 
200 metros do local onde foi baleada. Por seu 
turno, o jovem que acompanhava Luis Filipe 
afirmou que "tudo se passou de forma muito 
râpida". "Tinha-mos acabado de chegar. 
Nâo vi nada e quando dei conta jâ o Luis estava a 
cair. Ainda tentei ir atrâs do autor do disparo, 
mas nào consegui", acrescentou o mesmo jovem. 
Entre a altura em que Luis Filipe chegou à 
discoteca e o momento em que foi alvejado terâo 
passado cerca de 10 minutes. 
"O individuo que efectuou o disparo jâ se 
encontrava no interior do estabelecimento", disse 
um dos proprietârios do "Armazém". Depois de 
entrar, a vitima dirigiu-se ao balcâo e pediu uma 
cerveja. No entanto, mesmo antes dé começar a 
beber. Luis Filipe foi baleado à queima-roupa por 
um individuo corn quem nâo tinha trocado 
qualquer palavra. 
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Lamento perda de liberdade 
de expressâe em ponugal!” 

Um homem culto e vwente de todo iim procemy do aMes e depoù do 25 de Abril. 
Um hitador através das arnias que tinha e do posicionamento dentro da vida nacional 

portuguesa^ Uma das armas era 0 canto. 0 canto que como diz, 
“foi também uma ponte entre ideais e um povo amarrado 48 oms. ” 

25 de Abril, uma efeméride vivida por todos os 
portugueses estejam eles onde estiverem. 
Este ano como habitualmente, celebrou-se esta 
data um pouco por todo o lado. Francisco 
Fanhais foi o convidado da Casa do Alentejo para 
celebrar a efeméride. O Milénio falou corn ele. 

Milénio.- Francisco Fanhais foi padre. Deixou de o 
ser. Porquê? 
Francisco Fanhais - Se nos lembrarmos do contexto 
em que viviamos, sabemos que, por volta de 1960, o 
nosso pais se viu envolvido na guerra colonial. Uma 
guerra que, para além dos prejuizos morais, 
também do ponto de vista econômico era um 

descalabro completo, uma vez que, sô a guerra, 
engolia cerca de 40% do Orçamento do Estado. Era 
uma percentagem muito grande a fazer falta para 
outros campos de actividade onde era necessâria 
para bem de um povo: saûde, educaçâo habitaçâo 
etc. 
Um dos mais fortes apoios do regime politico de 
entâo era a igreja. Eu era padre nessa altura e 
entendi que nâo podia, se quisesse ser fiel à minha 
maneira de ser padre e de interpretar o 
cristianismo, pactuar com esse silêncio, essa 
cumplicidade digamos da Igreja, em relaçâo ao 

regime politico. Pertencia eu a uma igreja cuja 
hierarquia silenciava cobardemente, o essencial do 
cristianismo. Isso para mim passou a ser uma fonte 
de problemas interiores. Pensava; entâo eu 
pertenço a uma igreja que esconde a injustiça desta 
guerra? E nâo me calei, tive que romper esse 
silêncio. Alias nessa altura nâo foi um problema 
pessoal, pois havia muitos colegas meus que 
pensavam da mesma maneira. Fui entâo suspenso 
das minhas funçôes de padre e proibido de dar 
aulas de moral no liceu. Nessa mesma altura tinha 
começado a cantar em püblico. Fi-lo num célébré 
programa de TV, o “Zip-Zip”, ao quai eu fui pelas 
mâos do meu grande amigo Zeca Afonso. A partir 

dai comecei a cantar um pouco por 
todo O pais, denunciando a falta de 
liberdade em Portugal. Ai fui para 
França, onde estive 3 anos antes do 
25 de Abril, donde sô voltei depois 
da revoluçâo dos cravos. 
M. - Desde o 25 de Abril, quai tem 
sido a sua actividade na ainda jovem 
democracia portuguesa? 
F.F.- A minha actividade, logo a 
seguir ao 25 de Abril, foi justamente 
continuar aquilo que eu tinha 
começado a fazer antes. Isto é: 
Integrar-me de novo no grupo de 
amigos cantores que usavam 
exactamente a voz e os poemas, para 
contribuir e apoiar tudo o que foi o 
processo politico português. 
Inclusivamente o Zeca Afonso e eu, 
assim como outros, participâmos em 
espectâculos pela Europa (França 
Alemanha Bélgica e Holanda) a fim 
de angariar fundos de apoio para as 
iniciativas populares que se criaram 
em Portugal depois do 25 de Abril. 
M.- Como vê estes 26 anos da 
democracia portuguesa? 
F.F.- Hâ uma diferença fondamental, 
entre os regimes de antes e de 
depois. Temos agora um regime 

institucionalmente de democracia e liberdade, mas 
quando digo institucionalmente, nâo é por acaso 
porque efectivamente, às vezes, dâ a ideia que é 
mais uma liberdade institucional, do que outra 
coisa. 
M.- Hâ ainda hoje a necessidade da cançâo de 
intervençâo em Portugal? 
F.F.- Comparado corn aquilo que nôs queremos e 
corn O que sonhâmos, deixa muito a desejar. Mas 
haverâ ocasiâo de continuar a cantar o desejo da 
felicidade e a busca da concretizaçâo de todos 
aqueles aspectos que sâo o nosso dia a dia. Por 

exemplo, o problema do emprego no nosso pais é 
um problema gravissimo. Os empregos, os que 
existem, muitas vezes sâo precârios, sâo mal pagos, 
sâo a prazo e embora as estatisticas digam que o 
indice de desemprego é muito baixo, até mesmo 
dos mais baixos da Europa, o que é certo é que a 
precariedade do emprego é uma realidade no nosso 
pais. 
Este é um dos aspectos. Agora o dominio da 
intervençâo é outro, diferente do dominio em que 
intervinhamos antes do 25 de Abril. 
M. Foi divulgado um estudo, a semana passada, por 
um sociôlogo português da Universidade de 
Coimbra, Sousa Santos, onde este afirma que os 
portugueses estâo a ter medo de falar. Têm medo 
de perder os empregos. Quer comentar? 
F.F.- É bem verdade isso que esta a acontecer. A 
precariedade do trabalho é tâo grande, que quem 
consegue arranjar um emprego, mesmo que 
provisôrio (e jâ esta a haver empregos, a dias a 
horas, etc.) faz tudo para o poder manter. E esse 
tudo, passa muitas vezes, por se "prostituir" 
naquilo que é mais profundo em nôs, justamente a 
possibilidade de tornarmos a falar e denunciarmos 
aquilo que estâ mal. Ora as pessoas têm medo 
justamente de perder aquela possibilidade de 
sobreviver no dia a dia através de um emprego, por 
mais precârio que ele seja. E este estudo de que fala, 
é bem revelador. Pois o Boaventura Sousa Santos é 
um conceituadissimo sociôlogo em Portugal. 
M.- O que é celebrar o 25 de Abril em Toronto? 
F.F.- E poder falar destas coisas e de tantas outras, 
sobretudo também conviver corn gente para quem 
O 25 de Abril diz alguma coisa. Gente que continua 
a ser consciente do que é viver o desejo muito 
grande de liberdade e gente para quem, se calhar, 
este 25 de Abril jâ deu o que tinha a dar e que 
temos que lutar por outro. Pode ser 25 de Abril, 
pode ser um 14 de Agosto pode ser um 13 de 
Novembro pode ser um dia qualquer, desde que 
seja um dia em que permanentemente se esteja a 
cumprir e a actualizar este voto e este desejo de 
liberdade que nôs temos dentro de nôs. 
M. - Foi corn prazer que falâmos corn Francisco 
Fanhais. Ele actua de novo no Sâbado na Casa do 
Alentejo. 

Por Maria Fernanda 
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Violência persiste no Zimbaliwe 
Apesar de alguns sinais de optimismo, mais uma propriedade foi ocupada e queimada grande parte 

das suas in£ra-estruturas e réservas. O capataz foi raptado, algemado e levado para parte incerta Apesar de alguns sinais de 
optimismo, criados pelo 
retorno de mais de 40 
fazendeiros brancos às 
terras ocupadas por 

veteranos de guerra em Macheke, a 
leste de Harare, a crise no Zimbabwe 
esta longe de ultrapassada, segundo 
informaçôes da Agência Lusa. No 
inicio desta semana, mais uma 
propriedade foi ocupada em Wedze 
(120 km a leste da capital) e queimada 
grande parte das suas infra-estruturas 
e réservas. 
O capataz foi raptado e levado 
algemado para parte incerta, de 
acordo com um empregado, que 
pediu anonimato. Os armazéns de 

tabaco da quinta Dean foram 
incendiados e muitos trabalhadores 
agricolas espancados, enquanto a 
norte da capital o gerente de uma 
fazenda e a sua namorada foram 
sequestrados e agredidos por supostos 
veteranos de guerra. 
Mugabe manifestou o desejo de 
negociar uma soluçâo pacifica que 
passe pela retirada dos veteranos das 
quintas e o lider dos veteranos, 
Chenjerai Hunzvi, garantiu que se 
empenharia numa soluçâo que 
incluisse a saida dos ocupantes das 
fazendas. Porém, em entrevista à 
Lusa, Edwin Moyo, um fazendeiro 
negro da zona de Marondera - que 
afirma estar a trabalhar como 

medianeiro entre os 
veteranos de guerra, o 
Sindicato dos Agricultores 
Comerciais (CPU) e o 
Governo para resolver a crise 
-, disse nâo ter "a certeza 
sobre quem na realidade tem 
o poder para ordenar aos 
veteranos de guerra que se 
retirem das terras ocupadas". 
Entretanto, o CPU lançou 
um pequeno livro no quai 
tenta "explicar todos os factos" sobre 
a reforma agrâria no Zimbabwe. 
O livro, Pactos sobre a Terra e a 
Situaçào Présente/Abril de 2000, 
alega que, no âmbito do Programa da 
Reforma Agrâria e Realojamento 

Populacional, 120 quintas foram 
oferecidas ao Governo apôs a 
identificaçâo de 1471 quintas em 
Novembro de 1997. Mas o Governo sô 
comprou, até à data de encerramento 
desta ediçâo, 70 delas. 

MISS Portugal 
2000/16 beldades 

em competiçâo 

Apôs um processo "penoso" de escolha, foram encontradas as 16 finalistas para 
a eleiçâo MISS Portugal-2000, que terâ lugar no Casino de Vilamoura, 
Algarve, no dia 27 de Maio, espectâculo que sera trasmitido pela RTPi. 
Entre as 16 beldades, a mais jovem tem 17 anos e a mais "velha" 21. Todas 
medem mais de 1,70 m de altura e andam à volta das invejâveis medidas "86 - 
60 - 86". Para cümulo dos nossos pecados, sâo todas bonitas e simpâticas. 
Xana Nunes, responsâvel pela produçâo gérai do concurso, informou que as 
concurrentes vâo desfilar corn trajes regionais adaptados pelos costureiros 
portugueses, convidados para o efeito. 
Dia 27 de Maio estejam atentos! 

Cbile pode 
iulgar Pinocbet 

Tribunal de Santiago estuda acusaçâo sobre 

responsabilidade de Pinochet na "Caravana da Morte", 

que matou 70 pessoas e fez "desaparecer" 19 

O general Augusto Pinochet 
enfrentarâ a justiça esta semana, 
quando começar a ser examinado 
um processo contra ele que, a ser 
aceite, permitirâ que o antigo 
ditador seja pela primeira vez 
julgado no Chile. No 
final desta semana, os 
23 magistrados que 
compôem o tribunal 
examinarâo as 
acusaçôes contidas em 
12 volumes sobre o que 
ficou conhecido como o 
caso da "caravana da 
morte", imputado ao 
velho ditador. O 
general é acusado de 
ser responsâvel pelo 
desaparecimento de 19 
pessoas durante o ano 
de 1973 às mâos de um 
grupo militar que 
percorreu vârias cidades do pais e 
executou sem julgamento mais de 
70 presos politicos. Este caso inclui 
algumas das 87 queixas 
apresentadas até agora nos 
tribunais chilenos contra Pinochet, 
que governou o Chile entre 1973 e 
1990. A estes crimes de que é 
acusado nâo pode ser aplicada a lei 
da amnistia. 
O advogado de acusaçâo, Hugo 
Gutierrez, explicou que no processo 
existem antecedentes que provam 

que o general na réserva teve 
participaçâo "como autor indutor" 
nos crimes da "caravana da morte". 
O advogado recordou que no 
processo consta que Pinochet 
nomeou o general na réserva Sergio 

Arellano Stark, que 
encabeçou o grupo, 
como oficial delegado 
da Junta Militar para 
"acelerar" os processes 
judiciais contra os 
opositores do regime. 
Na véspera da esperada 
primeira audiência 
cresce a expectativa 
sobre este caso, que, 
apesar das festividades 
da Semana Santa, 
ocupou as primeiras 
pâginas da imprensa. 
O general, de 84 anos, 
que regressou ao Chile 

em principios de Março, permanece 
na sua residência de verâo em 
Bucalemu, a 130 quilômetros a 
sudeste de Santiago, sem fazer 
quaisquer declaraçôes e rodeado de 
fortes medidas de segurança. 
A defesa insistiu em realizar exames 
médicos ao general antes do inicio 
deste processo de forma a tentar 
travâ-lo, mas tal foi rejeitado por 
duas vezes por unanimidade pelo 
tribunal, que quer examinar o caso 
antes de tomar qualquer decisâo 
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Levantamento das grèves do pessoal de terra vai custar à companhia aérea mais dois milhôes do que o orçamentado 

0 acordo salarial assinado 
hâ 12 dias corn os trabalhadores 
de terra vai custar à TAP 
1,7 milhôes de contos mais do que 
a companhia aérea nacional 
havia orçamentado para despesas 
corn pessoal este ano. 

No total dos trabalhadores, o 
acréscimo dos custos salariais atinge, 
assim, dois milhôes de contos, mais 
4% do que em 1999, verba que a 
companhia nâo incluiu na previsâo 
dos sens prejuizos para o corrente 
exercicio, o que significa que os 7,5 
milhôes de contos orçamentados 
terào agora que ser revistos em alta 
para 9,5 milhôes de contos. 
Face à ameaça de greve dos 12 
sindicatos do pessoal de terra, que 
representam 6 502 trabalhadores, 
mais de 75% do pessoal da TAP, a 
administraçâo acabou por ceder em 
regalias sociais jâ hoje pouco usuais 
nas empresas, ainda mais para uma 
companhia que registou perdas de 20 
milhôes de contos em 1999. E o caso 
do pagamento dos primeiros très dias 
de baixa, incluindo-se os subsidios de 
turnos e de condiçôes especiais de 
trabalho e de intempérie. 
É claro que, ao exigi-lo, os sindicatos 

mais nâo fizeram do que querer 
ver consagrado para o pessoal de 
terra uma regalia jâ incluida no 
ultimo acordo de empresa dos 
pilotos. Uma reivindicaçâo que, à 
luz da "equidade" de tratamento 
prometida pelo présidente 
Norberto Pilar para todos os 
trabalhadores, nâo era fâcil de 
contornar. Foi também à luz 
dessa mesma "equidade", que os 
sindicatos de terra conseguiram 
as mesmas "facilidades de 
passagens" jâ dadas ao pessoal 
navegante, bem como a 
actualizaçâo do valor do passe 
social. Isto para além de aumentos 
sobre os vencimentos base, que vào 
dos 0,5 %, entre 351 e 400 contos, a 
2,5%, para salârios inferiores a 150 
contos, um aumento médio de 10% no 
valor dos subsidios de turnos e mais 
2% para os subsidios de 
operacionalidade/disponibilidade. As 
diuturnidades - outra coisa a cair em 
desuso nas empresas e que jâ tinham 
passado a anuais em 1998, 
contribuindo para um aumento de 
14% dos custos salariais da TAP 
naquele ano - sobem para 3 100$00 
(mais 600$00) a partir de Maio, a 
multiplicar pelos anos de casa dos 
trabalhadorres, inclusive corn 

contratos a termo. 
Tudo somado, é inegâvel a sobrecarga 
nos custos de uma empresa corn 8 600 
trabalhadores no total, em que os 
encargos corn pessoal - 67 milhôes de 
contos em 1998 - representam mais de 
um terço dos seus custos 
operacionais. Apesar do desempenho 
do primeiro trimestre revelar uma 
significativa melhoria face a igual 
periodo de 1999, quer em passageiros 
(mais 11,15%) e carga (mais 12,7%) 
transportados, quer em receitas (mais 
17,35%), a previsâo dos prejuizos para 
este ano - agora 9,5 milhôes de contos 
- continua avultada. 
Refira-se que as dificuldades da 
empresa parecem, aliâs, ter sido 

entendidas pelos sindicatos. A 
excepçâo do Sindicato dos 
Técnicos de Handling de 
Aeroportos (STHA) todos 
aceitaram desconvocar a greve que 
haviam anunciado para quinta- 
feira passada, mesmo que no 
acordo assinado os ajustamentos à 
tabela salarial tivessem ficado 
muito aquém dos seus objectivos 
iniciais para "repor corn justiça o 
poder de compra dos 
trabalhadores de terra". 
Isolado na sua luta, o STHA, que 
para além de nâo aceitar os 
aumentos fixados para os 

subsidios de turnos, fazia também 
depender a assinatura do acordo da 
satisfaçâo imediata das suas 
reivindicaçôes em matérias nâo 
pecuniârias ligadas à organizaçâo dos 
serviços, nâo teve a adesâo esperada 
na greve do dia nâo conseguindo, 
como prometera, "paralisar os 
principais aeroportos nacionais" e 
causar grandes perturbaçôes nas 
operaçôes da Pâscoa. 
Resta saber se, face a este resultado, o 
STHA irâ desistir da repetiçâo de um 
dia de greve todas as semanas, ou 
manter essas paralisaçôes até ver 
satisfeitas todas as suas pretençôes, 
como também prometeu. 

OOMIXGOS MEAT PACKERS ETD 

Pcça mst dctt iüfimcedm 

ImbUuai OA cafmeA de 

alla quaiidade da 

VamingüA Hleat Vack&iA 
Horàcio Domingos 

unico ma ou-ro 

ovacio 
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DIADAEUR0EA 
NOS AÇORES 

O Présidente do Governo Regional 
dos Açores, Carlos César, détermina, 
através de um Despacho Normativo, 
que no proximo dia 9 de Maio, data 
em que se célébra o Dia da Europa, 
sejam hasteadas as bandeiras de 
Portugal, dos Açores e da Europa em 
todos os edificios püblicos da Regiâo 
Autônoma. Portugal faz parte da 
Uniâo Europeia desde 1986, altura 
em que a Espanha e a Grécia 
passaram também a pertencer à 
comunidade europeia. 

MiGlÆL COELHO 
SOBRE A NOVA 

CADEIA DE ANCRA 

O projecto de criaçâo de um 
estabelecimento prisional na 
freguesia da Terra-Châ, pode ainda 
ser inviabilizado, se for verificado que 
O projecto que vai ser implementado 
traz um numéro tâo grande de efeitos 
nefastos que nâo é compensado pela 
vantagem do projecto, afirma Miguel 
Coelho, da delegaçâo nos Açores da 
Provedoria de Justiça. 
A actual situaçâo que se vive em 
relaçâo à intençâo de se construir 
uma Cadeia Central prende-se corn o 
facto de a Administraçâo "nâo estar 
habituada a ter uma postura de dar 
satisfaçôes a ninguém", acentuou. 
A Administraçâo Central, conforme 
esta legislado, tem de ser "aberta" e as 
pessoas têm o direito de participar e 
dar as suas sugestôes, e o que deveria 
ter sido feito a esse nivel teria sido 
antes da aquisiçâo do edificio, o que 
nâo aconteceu, afirma. De qualquer 
forma e mesmo que o projecto va em 
frente, as populaçôes daquela 
localidade "deveriam ter sido ouvidas 
primeiro", a fim de poderem, ao 
inenos, acautelar os seus interesses e. 

se possivel, "obter ganhos" corn a 
criaçâo da estrutura. 

ARMANDO VARA 
APOIA SOCIEDADES 

ANÔNIMASNAS 
REGIÔES 

o Ministro Armando Vara esta 
receptivo à criaçâo de sociedades 
anônimas na Madeira e nos Açores, 
corn capital püblico regional em 
maioria (51%), que integrem os actuals 
centros regionais da RTP e da RDP. A 
informaçâo é do deputado 
madeirense Guilherme Silva (PSD), 
que garante ter obtido a confirmaçâo 
do Ministro tanto por via informai, 
como por via institucional, aquando 
da deslocaçâo de Vara a uma 
comissâo parlamentar. O prôprio 
Ministro, ainda segundo o 
parlamentar, ofereceu-se para 
influenciar a Administraçâo da RDP, 
que tem manifestado posiçôes 
contrarias à autonomizaçâo dos 
serviços da empresa nas regiôes 
autônomas. 
Armando Vara vai, assim, de 
encontre às posiçôes do Governo 
Regional da Madeira, que tem 
defendido a criaçâo de uma sociedade 
anônima naquela Regiâo para juntar 
os serviços püblicos de radio e de 
televisâo. 

PRAÇA DE TOUROS 
EM SÂO JORGE 

A Tertùlia Tauromâquica Jorgense 
estâ a construir uma praça de touros 
no local da Caldeira do Mestre Chico, 
a cerca de dois quilômetros da vila 
das Velas. 
A primeira fase da obra (redondel, 
curros, enfermaria e instalaçôes para 
os toureiros), deverâ ficar concluida 

em Julho, tendo em vista a realizaçâo 
de duas touradas de praça durante a 
"Semana Cultural", uma iniciativa 
promovida pela Câmara Municipal 
das Velas. 
A realizaçâo das primeiras touradas 
de praça em Sâo Jorge sera a grande 
novidade do programa da "Semana 
Cultural", que decorre este ano de 5 a 
9 de Julho. Na segunda fase da obra 
serâ construida uma bancada para 
cerca de cinco mil pessoas. O 
redondel da nova praça de touros terâ 
42,80 metros de diâmetro, o que ira 
permitir a realizaçâo de espectâculos 
taurinos de boa qualidade. 
A obra da responsabilidade da 
Tertùlia Tauromâquica Jorgense serâ 
construida corn apoios financeiros da 
Uniâo Europeia. Jâ estâo em curso 
contactes realizaçâo das primeiras 
duas corridas na nova praça. Esses 
contactes vâo ser desenvolvidos corn 
a colaboraçâo de entidades da 
Terceira ligadas à festa brava, 
especialmente a Tertùlia 
Tauromâquica Terceirense. Com a 
construçâo de uma nova praça de 
touros em Sâo Jorge, a Regiâo passa a 
dispor de très recintos do género, (jâ 
existe um na Terceira e outre na 
Graciosa). 
Recorde-se, que a tradiçâo taurina em 
Sâo Jorge abrange também a 
realizaçâo de touradas â corda corn 
touros da ilha. 

ASSOCIAÇÂO DE 
ESTUDANTES DOS 

AÇORES EM LISBOA 

Os estudantes açorianos em Lisboa jâ 
têm formalmente constituida a sua 
Associaçâo, denominada Associaçâo 
de Jovens Açorianos Estudantes em 
Lisboa (AJAEL) que, no passade dia 8 
de Abril reuniu a sua primeira 
Assembleia Gérai. Esta assembleia 
teve como principal finalidade a 
aprovaçâo dos estatutos, os quais 
foram unanimemente aceites pelos 
présentes. 
Ao longo de algumas horas foram 
debatidos os problemas dos jovens 
açorianos em Lisboa. Ideias, 
propostas e projectos nâo faltaram, 
deixando bem claro que os jovens 
estudantes nâo estâo adormecidos. 
Constatando que um dos principais 
problemas é o complete abandono a 
que estâo votados por parte da sua 
Regiâo, os jovens estudantes exigem 
um maior e melhor acompanhamento 
por parte das entidades responsâveis, 
o que sô traria vantagens para ambas 
as partes - talvez assim nâo tivessem 
que "importar" pessoal qualificado 
para preencher as lacunas em serviços 
na Regiâo, e os jovens conseguissem 

mais facilidades nas suas saidas 
profissionais. Para além de uma 
maior atençâo por parte das 
entidades responsâveis, os estudantes 
açorianos queixaram-se ainda do 
elevado custo das passagens aéreas, o 
que impossibilita que viagem mais 
vezes para junto das suas familias, o 
que poderia contribuir para que a 
adaptaçâo fosse mais fâcil. A prôxima 
Assembleia Gérai jâ estâ marcada 
para Novembre proximo, altura em 
que se realizarâo eleiçôes para os 
orgâos directives. 

PS ATACA PRAIA 
DA VITORIA 

A Câmara Municipal da Praia da 
Vitôria estâ a impedir o 
desenvolvimento da Terceira 
segundo a opiniâo de Sérgio Avila, 
secretârio coordenador do PS da ilha 
e vice-presidente do partido, além de 
présidente da Câmara de Angra. O 
autarca falava numa festa-comicio do 
PS realizada na Ribeirinha, e 
destinada a homenagear os autarcas 
socialistas da Terceira. O prôprio 
lider do PS-Açores, Carlos César, 
présente na festa, anunciou, porém, 
que começava ali a pré-campanha 
para as legislativas regionais de 
Outubro. 
"O Concelho da Praia da Vitôria tem 
de sair da estagnaçâo em que vive 
para que a Terceira entre por inteiro 
num verdadeiro processo de 
desenvolvimento", disse Sérgio Avila, 
no que foi tido pelos observadores 
présentes na festa como o maior 
ataque desferido até hoje na jâ 
crônica briga Angra-Praia. Segundo o 
dirigente socialista, o concelho da 
Praia da Vitôria vive em letargia, 
votando os seus autarcas ao 
ostracismo e sem obras a "nâo ser 
uma tenda de circo comprada para 
centro cultural, mas que jâ voou com 
o vento". Referindo-se ao PSD da 
Terceira, o dirigente socialista disse 
que o partido laranja parece um barco 
conduzido por um marinheiro 
enjoado que unicamente copia as 
iniciativas dos socialistas. 

I Tome-se assinantel 

Nâo paga “e Juras 
na armaçâo, entrega ao 

116111 PST domidiio e instaiaçâo gratis. 

Nâo faz qualquer 
pagamento nem juros 

durante 90 dias. 

Qrande satecçào de moMias para: saia de estan 
SQIQ de jantar> quarto de coma e quarto de criaDça. 
BLOOR WAREHOUSE FURNITURE 
1222 Bloor St. W (0WJj 
Horas: 2a-éa-feira 9:30-20 horas, Sibado 9-I8 horas Bloor 
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mmi} iwmim 

nos SATCIIIMY AT 
ST< (MOI & 

off Keek, South of St. Clair 
Houres; 
.MûnsF*'*! 7 ■ îO pï» 
Sat: 7 am - 8 pm 
Swns 7 am - 7 pm 

• MEET DON CHERKY 
Meet Don Cherry on Saturday; 
April 29 frc»n iO am to 11 am. 
Just like Revy he^ 100% 
Canadian. 

• MEET DARRYL SrmER 
SaturdayAprii 29 from 10 .iin to 
I pm. Shake hands with a luK'k- 
ey legend. 

• CASCAR RACER 
.ANDY FARR 
Andy will be on Itand Saturday 
April 29 from 11 anuo i pnj. 
courtesy of DcWalt PowcrTools. 

• OH CANADA! 
Hear Debi Sander M^tlker .sing 
the National Anthem while wc 
cdel)ratc the arrival of the 
third Canadian-ba.scd home 
improvement retail warehtnisc 
in Omario.April 29th. 

Gas Lawn 
Mower 
4 HP. 20" mting fiaUt. Rear bij mower with 

mulcJh kit anrf Strjwoo <j«3«ro 
eniine. lociuict 2.S buthe! bag »r«t oiL 2 

year warranty, fliity atsembfed. 
#CHCHQN20R.<(5354») 

,\\ £V&RYOAYS25« 

ELECTRIC 
TRIMMER/EDGER 
i2" cutOng jiaih.Tajt'n go 
(i«# advance. Fu!iy at«m- 
ble4> 2 year warranty, 
J#T€40< {t3»5W} 

WEEDIAftfir 

ISA{« 

GARDEN CORD 
2S m. One outlet <3rwi for aetorted ootdoof uses, 
such as electric iawnmowers, trimmers and leaf W«w> 
ers. Modet #10244. (OmSSO) 

T»EStCKf.aTo&usAUOAS'Atu8uaroeit 
voQMRtoetiocanaN 
67 Oifossus Drive, 

HWV400&? 
nMS< 
MwttIfW;. $«« 

SMOKE/CLEAR TOTE 
With wheel». 24 litre ta^atity. 
(S3e$1î9j 

3 SHELF BOOKCASE 
24“ X 34“ X 9.1/2". Woodgrain finisb, 
£a»y to a«emble. A8 hardware included. 
Umlied <)uao»ties. lesir?») 

SPECIAL 
BUY! 

(bices eiie^ke IMA Svnd^, May u, scm. ^ e*ms ana sve tetewe tnt ngnt t$ ttre ceerM» ic reaicn^ye enexaas hr kctnecwn«r$ ana «ur rtji^ar tceeasa».* msatsmt. 
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Guterres dà mesada as Falintll 
O primeiro-ministro visitou os ex-guerrilheiros em Alleu. 

As diflculdades sâo muitas. Portugal val dar dez mil contos por mês 
"A UNTAET sô nos ajuda quando quer 
e quando lhe apetece e Portugal sempre 
nos ajudou e parece que vai continuar 
a ajudar." Foi o mesmo Taur Matan 
Ruak, de palavra doce mas impregnada 
de indignaçâo, que falou aos jornalistas 
em Aileu. Ele que uma semana depuis 
da entrada da Interfet, em Setembro, 
lamentava a forma como eram tratados 
os guerrilheiros pela força 
internacional. Sete meses depuis, Ruak 
continua a combinar a sua voz calma 
corn palavras azedas. E ainda por causa 
da entidade internacional, agora a 
UNTAET. 
Nâo é fâcil para quem combateu a 
potência invasora corn inùmeras 
dificuldades, ao longo de 25 anos, 
compreender as razôes que levam a 
autoridade da ONU que administra o 
territôrio a tratar os ex-guerrilheiros 
corn tal desprezo. A comerem arroz 
corn arroz - um guerrilheiro confessava 
que nâo comia carne hâ très meses - 
enquanto se encontram acantonados 
em Aileu, sem quaisquer apoios. "Hâ 
mais de um mês que nâo nos dâo 
ajuda", disse ao o comandante Lere. 
Ao programar um encontro corn as 
Fcdintil em Aileu, o primeiro-ministro 
tinha que ter alguma coisa para dar aos 

cerca de 800 militares acantonados. E 
anunciou-o: uma ajuda, de carâcter 
humanitârio, no valor de dez mil 
contos mensais, entregue ao présidente 
do Conselho Nacional da Resistência 
Timorense (CNRT), Xanana Gusmâo. 
Ao microfone, perante a populaçâo e o 
olhar sempre vago do senhor Cady, 
vice-administrador da UNTAET, 
Antonio Guterres nâo quis anunciar 
esse apoio. Apenas prometeu que 
"Portugal vai fazer tudo para ajudar". 
Sô mais tarde diria aos jornalistas do 
que se tratava: dez mil contos mensais, 
"pelo tempo que for preciso". 
O problema é que o actual estatuto das 
Falintil, no âmbito da resoluçâo que 
define a intervençâo da ONU, nâo 
permite que sejam feitas entregas 
financeiras aos guerrilheiros. O que, na 
verdade, nem deveria ser necessârio. A 
UNTAET, como autoridade 
administrativa, jâ deveria ter resolvido 
a questâo, mas nâo. E os homens 
desesperam. 
O comandante Lere diz-se convencido 
de que a aprovaçâo de um estatuto para 
as Falintil estâ apenas à espera de 
concordância de Nova lorque. Mas hâ 
quem tema que os atrasos nâo sejam 
coincidências, e que a UNTAET 

era 
numa 

continue a atrasar o que sempre 
tentou evitar. Isto é, que as 
Falintil sejam parte intégrante 
das forças de segurança do 
Estado de Timor-Leste. 
A ideia da UNTAET 
transformar as Falintil 
espécie de força policial, semelhante à 
GNR em Portugal. Mas os timorenses 
nâo aceitam. Querem ser o exército de 
Timor livre. 
Mais uma vez as Falintil sentem que 
quando precisam de ajuda é sô 
Portugal que estâ pronto a dar um 
passo. Agora, os guerrilheiros vâo pelo 
menos corner melhor. Taur Matan 
Ruak, o chefe do Estado-Maior das 
Falintil, diz até jâ ter um projecto de 
uma quinta para avançar logo que 
chegue o dinheiro. 
E foi em Aileu que Guterres prestou 
uma homenagem aos guerrilheiros 
(debaixo de uma chuva tropical), 
dizendo-lhes que, mais que tudo ao 
longo de 25 anos, "o acto mais herôico 
foi a forma como resistiram às 
provocaçôes das milicias e militares 
indonésios em Setembro, permitindo 
que a comunidade internacional 
entrasse no territôrio". O povo 
aplaudiu. 

Xanana deu ânimo aos guerrilheiros 
lembrando as dificuldades do passado 
e garantindo que tudo farâ para que "as 
Falintil estejam no embriâo da futura 
força de segurança de Timor". 
E aproveitou aquela cerimônia para 
fcizer um anùncio solene a todos os 
timorenses, aos partidos politicos e à 
comunidade internacional - o 
compromisso de as Falintil manterem o 
apartidarismo. E mais. Para aqueles 
que ainda invocam "papôes" do 
passado, Xanana deixou claro que os 
timorenses amadureceram muito corn 
os 25 anos de ocupaçâo. 
"Respeitaremos os jogos democrâticos, 
e lembramos os cidadâos e os partidos 
que as liçôes do passado nâo serâo 
esquecidas para o bom entendimento 
da harmonia de uma naçâo." 
Guterres ajudou: "Gostava de voltar 
um dia e passar revista a soldados jâ 
integrados numa força de segurança de 
Timor independente." 

Sandra Duarte - Sales Consultant (416) 368- 
Lease durante 48 meses 
por $219+ taxas 
corn entrada de $2.665 
mais taxas aplicâveis. 

$21.888 
1.8% de financiamento até 48 meses 
ou lease a $239 + taxas por 36 meses corn 
entrada de $3.610 mais taxas aplicâveis. 

©Smrys LX 
Lease durante 36 meses 
por $279 + taxas corn 
entrada de $3.370 corn 
taxas aplicâveis. Gardiner 

Temos mais de 50 
automoveis e carrinhas 

de segunda mao 
ao seu dispôr. 

Visite-nos e compreve 
a nossa vasta seiecçâo 

Oiriia-se ans nossos 
J représentantes 

pertugueses para um 
serviço efioaz e ainda 
ha&iiità-se a ganiiar 

prfnlts. 
Temos tamli$m peças para a 

Chrysler, ieep e Eagle. 
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COMUNIDADE 13 

“0 25 de Abril foi o 
acontecimento mais importante 

deste século em Portugal.” 
Palavras da eurodeputada Dra. Ilda Figueiredo 

A convite da Associaçâo Democrâtica 
de Toronto, deslocou-se a Toronto, a 
deputada no parlamento europeu 
pelo PCP, Dra. Ilda Figueiredo, para 
as celebraçôes do vigésimo sexto 
aniversârio da Revoluçâo de Abril. 
M - 25 de Abril de 1974 é um marco 
histôrico para o povo português. Na 
sua opiniâo, o que representou esta 
revoluçâo para a geraçâo que a viveu 
e o que représenta para a geraçâo que 
nasceu durante ou apôs a mesma? 
Dra. Ilda Figueiredo - O 25 de Abril 
foi, na minha opiniâo, o 
acontecimento mais importante deste 
século em Portugal. Pôs fim a uma 
ditadura de quase cinquenta anos que 
impediu as liberdades, a democracia, 
a dignificaçâo do nosso povo; impedia 
a igualdade de direitos entre homens 
e mulheres, mantinha a censura, a 
PIDE que usava a repressâo, 
incluindo a morte, para pôr em causa 
as opiniôes daqueles que queriam ter 
uma opiniâo diferente da posiçâo 
ùnica da ditadura fascista. O 25 de 
Abril foi a luz que abriu para os 
portugueses pela quai lutaram 
durante dezenas de anos os 
democratas portugueses, mas que 
também teve uma importantissima 
expressâo no movimento dos 
Capitâes de Abril, no Movimento das 

Forças Armadas que iniciaram a 
Revoluçâo do 25 de Abril nessa 
manhâ gloriosa que hoje festejamos e 
que teve de imediato o apoio do povo 
que veio para a rua aos milhares 
apoiar os soldados, colocar os cravos 
nas espingardas, dai o nome da 
Revoluçâo dos Cravos, que permitiu 
pôr fim a uma Guerra Colonial e 
abrir caminho à independência aos 
novos paises de Africa, que permitiu 
que milhares de soldados 
regressassem a casa, que permitiu que 
os trabalhadores ganhassem os seus 

direitos a salârios justos, a emprego 
de qualidade corn direitos, que 
permitiu que se consagrassem a 
igualdade de direitos entre homens e 
mulheres e permitiu que finalmente 
respirâssemos a liberdade, a 
democracia e o pluralisme no nosso 
pais. 
M - Vinte seis anos apôs a revoluçâo, 
quai é a anâlise que faz agora de 
Portugal? Atingiram-se os objectives 
da revoluçâo ou ainda hâ muito por 
fazer? 
D.I.F. - Sem düvida que os ideais do 
25 de Abril ficaram consagrados na 
Constituiçâo da Repüblica. Muitos 
foram-se concretizando ao longo dos 
anos, mas ainda hoje hâ muita coisa 
por concretizar. E mais: pelo 
caminho muitas vezes ficaram alguns 
destes ganhos da Revoluçâo. 
Infelizmente a reforma agrâria, as 
nacionalizaçôes... na sua maior parte 
foram destruidas corn prejuizo para o 
pais, para os trabalhadores e para a 
populaçâo. Hoje, corn a acelaraçâo do 
libéralisme econômico e do processo 
das privatizaçôes, o pôr em causa os 
direitos fundamentais dos 
trabalhadores, estâmes a viver um 
momento dificil no nosso pais porque 
o partido socialista que tantas 
promessas fez ao povo, neste 

momento, esta a demonstrar que esta 
a fazer uma politica de direita, 
exactamente ao contrario do que 
prometeu. Entâo continuâmes a ter 
salârios ainda muito baixos apesar do 
crescimento econômico, continuâmes 
a ter reformas de miséria, 
continuâmes a ter trabalho precârio 
sobretudo para as mulheres e para os 
jovens, continuâmes a nâo ter uma 
igualdade de direitos para as 
mulheres, continuamos a ter uma 
situaçâo dificil no nosso pais. Creio 
que temos pela frente um tempo de 

desenvolvimento de lutas dos 
trabalhadores, dos agricultores, das 
mulheres, da juventude contra uma 
politica de direita que estâ a ser 
seguida em Portugal, pondo em causa 
importantes conquistas do 25 de 
Abril de 1974 que eu creio 
continuarem vivas no nosso povo. 
M - Hâ, no entanto, um sector de 
portugueses que é da opiniâo que o 25 
de Abril nunca deveria ter acontecido 
principalmente no que diz respeito à 
forma como foi feita a 
descolonizaçâo. O que pensa disto? 
D.I.F. - A descolonizaçâo é, sem 
düvida, um fruto do 25 de Abril. 
Pode ter sido melhor ou pior 
conduzida. Sabemos que 
infelizmente, quer em Angola, quer 
em Moçambique existiram problemas 
muito sérios. Ainda hoje em Angola, 
a Unita, apesar de condenada 
inümeras vezes pelas Naçôes Unidas, 
de ter assinado acordos de entregas 
de armas, de fim de guerra, nâo tem 
cumprido esses acordos e 
infelizmente tem sido a causa 
fundamental da guerra, da miséria, 
daquela tragédia autêntica que se vive 
em Angola. E necessârio que todos os 
democratas e as Naçôes Unidas façam 
tudo o que é possivel para que a paz 
regresse a Angola. Houve também o 
apoio ao povo de Moçambique que foi 
agora vitima de uma grande tragédia; 
também ao povo de Timor Leste: em 
Portugal, temos desenvolvido todas as 
formas de apoio possivel e também 
na Uniâo Europeia em torno destes 
objectives. Como deputada do PCP 
no parlamento europeu, tenho 
apoiado, defendido, subscrito e 
aprovado propostas corn estes 
objectives de apoio aos povos e às 
lutas para que finalmente haja 
desenvolvimento e paz nestes paises 
de lingua oficial portuguesa, mas que 
também Timor Leste finalmente 

consiga o desenvolvimento e o apoio 
que merece. 
M - No Parlamento Europeu, quai é a 
ideia que se tem da Revoluçâo de 
Abril? 
D.I.F. - De um modo gérai, na Uniâo 
Europeia, olha-se corn algum respeito 
a Revoluçâo de Abril de 1974 porque 
ela pôs fim a uma ditadura 
inadmissivel corn os ideais da 
liberdade e da democracia que sâo 
defendidos. Podem é nem todos estar 
de acordo corn os conteüdos exactos 
que nos defendemos quanto aos 
ideais do 25 de Abril e ao que o nosso 
povo defendeu que foi votado e 
consagrado na nossa constituiçâo da 
Repüblica. 
M - Dra. Ilda foi um prazer dialogar 
consigo e para finalizar vou apenas 
pedir a sua mensagem nesta 
celebraçâo do vigésimo sexto 
aniversârio da Revoluçâo do 25 de 
Abril. 
D.I.F. - Continuem a defender os 
ideais do 25 de Abril, da luta pela 
justiça, pela liberdade, pela paz, pela 
democracia, pelo pluralismo, pela 
dignificaçâo dos trabalhadores, pela 
igualdade de direitos entre homens e 
mulheres, pelo desenvolvimento do 
nosso pais e por um future melhor 
para a nossa juventude. Podem crer 
que pela nossa parte, continuaremos 
a lutar para que isso seja possivel e 
para que os émigrantes portugueses 
possam um dia regressar ao nosso 
pais e ter melhores condiçôes de vida 
e de trabalho do que aquelas que 
tinham quando tiveram que o 
abandonar. Mas que também aqui, 
no Canadâ, lutem sempre e contem 
corn o nosso apoio para terem 
melhores condiçôes para defender os 
seus direitos como émigrantes, como 
portugueses que o governo português 
deve apoiar e deve defender. 

A.F. 
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AmaMto Melrales» dxiio en Ternie 
Esteve actuando entre nos o fadista-amador ARMANDO MEIRELES, na festa da Pascoa 

do Europa Catering, a convite do empresario Manuel de Paulos. 

ome desconhecido entre nos, 
Armando Meireles é figura 
de destaque na Ilha das 
Flores, Açores, onde é Vice- 

residente da Camara Municipal 
das Lajes e Vereador do Pelouro da 
Cultura. 
Armando Meireles nasceu em 

simpatica Eva Rodrigues, 
funcionaria do Europa Catering, é 
natural da Ilha das Flores... Para 
completar estes contactes o 
empresârio Manüel de Paulos esteve 
este ano de visita à Ilha das Flores, 
conversâmes, chëgamos a um 
acordo de amigos e, pronto!, câ vim. 

Lisboa mas reside nas Lajes das 
Flores hâ 27 anos. E, trocou a sua 
vida bancâria, hâ 16 anos, pela 
carreira politica. 
-Como sucedeu esta vinda a 
TorontoP-Quisemos saber. 
-Bom, com as coincidências 
habituais nestes cases. Comecei por 
ter contactes corn os componentes 
do conjunto musical "Os Panteras" 
quando estiveram na Ilha. Depois, a 

corn todo o prazer nào sô cantar 
como também rever muitos amigos 
das Flores e, naturalmente, abraçar 
familia da minha mulher que hâ 
muito vive neste pais. Tudo se 
conjugou para a minha visita... 
-Sendo bancârio e, agora, politico, 
como entrou no fado? 
-Por acaso, espontâneamente...-Disse 
a rir, recordando o começo.- Fazia 
parte de um grupo de teatro na Ilha 

das Flores e, no antigo salâo da Casa 
do Povo das Lajes das Flores, 
estreamos uma peça onde, eu e a 
minha filha Ana Luiza , cantâvamos 
a cançâo do Jorge Ferreira, "Papai"... 
As pessoas gostaram, passaram a 
pdeir-me que cantasse aqui e ali e, 
como gosto de cantar, 
particularmente o fado de Coimbra, 
nunca mais parei. Tudo isto 
começou em 1986. A histôria 
simples de um simples fadista. 
-Por onde tem actuado? 
-Em todas as ilhas do Arquipélago 
do Açores, corn 2 excepçôes: Santa 
Maria e Sâo Jorge. Também jâ 
actuei nos EUA e, agora, aqui em 
Toronto. Por gentileza da RDP- 
Açores, gravei uma cassete corn 
fados de minha recolha, que 
obteve um êxito agradâvel para 
o meu meio. Representei os 
Açores, na Grande Noite do Fado, 
no Teatro Sâ da Bandeira, no 
Porto, em 1996 e, no ano imediato, 
no Coliseu, em Lisboa. Em 
ambas as cidades classifiquei- 
me em 4o. lugar. Para quem 
nào tem pretensôes de fadista, 
foi ôptimo! 
-Hâ projectos de regresso a 
Toronto? 
-Sim, ficou no ar a hipôtese de 
regressar. -Confirmou, 
Armando Meireles. -Vamos 
aguardar o desenrolar dos 
acontecimentos. Adorei 
visitar Toronto. Estou muito 
grato ao Manuel de Paulos, ao 
grupo que me acompanhou. 
Antonio Amaro, Leonardo 
Medeiros e Hernani Raposo. 

E, acrescento, que foi corn muito 
prazer que cantei na mesma sala em 
que cantou a jovem Sarah Pacheco, 
uma voz cristalina, bonita... A sala 
esteve sempre animada, foi muito 
bom. A todos obrigado! 
O tempo de convivio corn Armando 
Meireles e os amigos que o 
acompanharam à nossa Redaçâo foi 
pouco. Esperamos voltar a ter o 
prazer de ouvir e dialogar corn o 
Armando Meireles, um fadista que 
sabe e gosta de cantar o fado 
coimbrâo, sendo ao mesmo tempo, 
um responsâvel atendo na Câmara 

Municipal das Lajes 
das Flores. 

O Pelouro da 
Cultura tem 
uma VOZ que 
é escutada. 

PEgŒFig- E farcÆ CLE CC 
o popular artista Nel Monteiro esteve entre nos a convite do 
empresârio Victor Couto para abrilhantar o almoço 
tradicional de Pâscoa, no Ambiance Hall. Nel Monteiro, que 
volta em breve ao Canadâ para actuar em Montreal, 
radiante corn este seu regresso a Toronto -o que nào 
acontecia hâ uma dùzia de anos-, aproveitou para dar uma 
"saltada" ao Arsenal do Minho e cantar meia-dùzia de 
cantigas. Pois, pois... A rapaziada minhota tomou-lhe o gosto 
e o Nel Monteiro teve que actuar até esgotar as suas 
cantigas! Foi uma festa dentro da festa e, depois, comeu o 
seu saboroso naco de cabrito à Minhota e, bailou, até 
madrugada... 
Aliâs, destaque também para o Rancho Folclôrico do 
Arsenal do Minho que, corn a sua habituai alegria, animou, 
e de que maneira!, o domingo de Pâscoa arsenalista. 
Tradiçôes a quanto obrigas! 

TRANSITO? NOTICIAS? TEMPO? DESPORTO? 
SINTONIZE 88.9 CIRV FM. INFORMAÇÀO PERMANENTE. WWW.CIRVFM.COM 
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Aulas de Unguas 

internacionais poderâo 

enfrentar novos cortes 

Os chamados programas de linguas internacionais 
estao ameaçados com novos cortes orçamentais nas 
escolas elementares das direcçôes escolares püblica 
e catolica. A direcçâo catôlica que oferece aulas 
durante o dia em português, espanhol, ucraniano, 
polaco e italiano, esta a pensar dar estas aulas apôs 
o dia escolar oficial ou somente ao sabado. Se tal 
piano for aprovado, cerca de 23.067 estudantes 
sofrerâo com novos ajustes e enfrentarao um dia de 
aulas mais longo ou uma semana mais prolongada. 
Nos liltimos anos, as comunidades étnicas da 
cidade têm reunido forças e angariado fundos para 
ajudar a manter as aulas de linguas internacionais 
parte do curriculo escolar. No entanto, todos os 
esforços feitos nao chegam ainda para manter o 
programa durante o dia, uma vez que a direcçâo 
escolar nécessita ainda de cerca de um milhâo de 
dôlares para que o programa continue. Segundo 
um porta-voz da direcçâo escolar, oferecer estas 
aulas apôs o dia lectivo ou ao fim de semana 
custam muito menos e o dinheiro do ministério da 
educaçâo séria suficiente para a sobrevivência do 
programa. 
Enquanto se aguarda um voto dos vereadores da 
direcçâo catôlica, a direcçâo püblica iniciou uma 
revisâo aos programas actuais. O objectivo desta 

revisâo é transformar os custos destes programas 
em neutres, igual ao montante que é destinado pelo 
ministério da educaçâo provincial. Neste 
momento, cada hora de ensino de linguas 
internacionais custa à direcçâo püblica $47.30 e, à 
semelhança da direcçâo catôlica, recebe $41.00 por 
hora. 
Para o porta-voz da direcçâo catôlica, o ensino de 
linguas internacionais durante o dia, é essencial 
para que os estudantes possam aprender 
devidamente uma lingua. Numa altura em que as 
diversas comunidades da cidade têm dedicado 
tanto trabalho e conseguido tanto apoio, esta 
noticia provocarâ uma crise emocional para os pais. 
No entanto, o ensino destas aulas ao fim do dia tem 
algo de positive para alguns dirigentes: neste caso, 
os professores terâo apenas alunos interessados em 
aprender a lingua, ao contrario do que acontece 
neste momento que têm alguns que sâo obrigados a 
estar na sala de aulas. 

Novo regulamento de 
conduta disciplinar para os 

estudantes do Ontario 

A ministra da educaçâo do Ontario anunciou que 
uma das clâusulas do novo regulamento de conduta 
para os estudantes estipula que em breve todos os 
estudantes serâo obrigados a cantar em sentido o 
hino nacional do Canada todas as manhâs e jurar a 

conduta do bom cidadâo. Janet Ecker disse que 
estas instruçôes fazem parte de um livro de onze 
pâginas que sera posto à critica do governo e 
formalizada na legislatura e baseia-se nas “regras 
do bom comportamento” que visam e exigem 
respeito, bom comportamento e responsabilidade 
para o cidadâo. No mesmo côdigo, uma clausula 
também menciona que a policia serâ contactada 
pelas escolas para reforçar as ordens de expulsôes. 
No entanto, uma expulsâo nâo é sinônimo de um 
dia de férias e para tal esta a estudar-se a 
implementaçâo de um programa para estes jovens. 
Janet Ecker concluiu que as provisoes deste côcfigo 
- previstas para entrarem em vigor até Setembro de 
2001 - dâo aos directores novos direitos para 
expulsar estudantes e aos professores o direito de 
dar suspensôes aos respectivos alunos. Alguns 
exemplos que darâo aos professores o direito de 
exercer uma suspensâo podem variar desde um 
insulto a uso de linguagem nâo apropriada. A 
ministra da educaçâo pensa, assim, poder dar mais 
disciplina e ordem às escolas do Ontario. 

apresenta 

pela phmeira vez em Toronto, no dia 

4 de Junho, no Misslssînm'' 
Cü/iyaotiün Cshtra; corn 

Nâo deixe de 
recordar e 
assistir 
grandes 
êxitos 

Bilhetes à venda em Novo Brasil, 
1445 Dundas St. West,Toronto 
Telefone (416) 536-2362 PORTUGUESE CANADIAN CREDIT UNION 

722 CoH#9« SL, TonMo, Ontario, Canada MSG 1C4 Tal.: (41S) S3M24SI Ratas: (41S) 533-74211 Fax: (41S) 533-257S 

Quais o$ seus prdxjmos ptauos?; 
-Comprar casa? 
-Renovar a que jâ tem? 
-Fazer obras para alugar parte da sua casa? 

Se for o caso, entâo acredite que o melhor que tem a 
fazer, antes mesmo de mais nada, é falar connosco 
para saber com o que pode contar. 

E fiât> esqueca: gabs hâ muîtos, mas câ na capoeira de Toronto 
ninguém bate o galo do Portugues^e Canadian Credit Union! 

Que o Portuguese Canadian Credit Union paga os melbores 
juros da banca jà nem é novidade para ninguém! Que todos 
os depôsitos sâo garantidos pelo governo até 100 mil dôlares 
cada, também jâ nâo é novidade! 

Por isso, hoje vamos falar de empréstimos e 
conrieçaremos por dizer que oferecemos as 

melhores condiçôes possfveis: 
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Continuaçào da ediçâo anterior 

- Um amigo meu, o Dr. Torcato, falou- 
me das suas excursôes nocturnas, de 
que teve conhecimento apôs 
mergulhâ-lo em hipnôse. Elas 
deixaram-no perplexo. O que julgava 
serem pesadelos sem consequências, 
estava para além da sua percepçâo. 
Esse amigo, chegou a escrever, 
pedindo informaçôes do estrangeiro, 
para confirmar as descriçôes do 
rapazito, que nâo sô se deslocava 
durante o sono em viagens pelo 
passado, como ainda o fazia por 
diferentes continentes! 
André desconhecia até que ponto, os 
traumâticos acontecimentos da sua 
vida tinham influenciado as 
convicçôes do psiquiatra a que os pais 
haviam recorrido para curâ-lo dos 
seus horriveis pesadêlos. A parte 
intima das consultas, arrancada em 
estado hipnôtico, talvez por ser uma 
criança, nâo lhe fora explicada 
claramente pelo doutor, a quem, 
desde essa altura nâo voltaria mais a 

ver, ou sequer a falar. 
- A curiosidade leva-me a perguntar- 
Ihe, se acaso o Dr Torcato chegou a 
alguma conclusâo? 
- Como nâo tivesse obtido todas as 
respostas que solicitou e outras nâo 
fossem suficientemente 
exclarecedoras, resolveu esquecer o 
assunto, disse o inspector Viriato. 
- Foi talvez a medida mais acertada 
para ele, proferiu André, baixando a 
cabeça pensativo. Qualquer percepçâo 
estava a aposscir-se da sua mente... Na 
secretâria do inspector o telefone 
começou a tocar. 
Quem quer que fosse do outro lado da 
linha de comunicaçâo, deveria ser 
pessoa de certa influência, ajuizando 
pelo modo como o policia procedia no 
diâlogo, o quai desde o começo 
alertou o jovem curandeiro. Estavam a 
falar dele. 
- Estâ no momento aqui na 
Delegaçâo, prosseguia o Inspector, 
mas vai sair jâ. - Até o caso ser 
resolvido no tribunal, é um homem 
livre, nâo temos mais nada a ver corn 

ele... Caso nâo volte à prâtica das 
consultas. 
Por momentos, meneando a cabeça 
num sinal de assentimento, invisivel 
para o ocupante do outro telefone, o 
inspector manteve-se calado, ouvindo- 
Ihe a histôria, que para André pareceu 
um tanto ou quanto longa. 
-Atendendo à sua viagem inùtil, 
voltou a falar o inspector Viriato, creio 
que ele nâo terâ inconveniente em 
passar pela sua residência antes de 
voltar a casa. Dê-me a direçâo, pediu 
o policia, tomando uma pena e um 
bloco de notas onde começou a 
escrever. 
Apôs algumas banalidades, usadas 
para finalizar um diâlogo, o 
auscultador do telefone, regressou à 
sua posiçâo de repouso. 
Voltando-se para André, o inspector 
parecendo inconfortâvel corn a missâo 
de que fora incumbido pela pessoa 
desconhecida do outro lado do fio, 
saiu-se corn o pedido, enquanto 
mantinha propositadamente os olhos 
fixos no tampo da secretâria, evitando 
corn essa atitude qualquer reprovaçâo 
implicta no olhar do homem na sua 
frente: 
- O Sr. Martinho de Andrade, 

Por: 
Fernando 
Feliciano 
de Melo 

director da Empresa Bancâria 
Finançôrica, que nâo sei se conhece, 
acaba de telefonar a perguntar-me por 
si. Esteve em sua casa corn a filha, 
inteirando-se do que lhe acontecera, 
através de sua mâe. 
Pediu-me esse senhor, para lhe dizer 
que precisava urgentemente falar | 
consigo, acerca do estado de saùde da 
filha e que confiante o ficaria 
esperando. 
- Fui trazido aqui por praticar 
medicina ilegal, sendo-me impostas 
condiçôes para acabar corn o meu 
trabalho; como quer agora que 
prossiga corn ele? 
- Tem razâo; o acaso entretem-se 
muitas vezes a trazer-nos destas 
situaçôes contraditôrias e 
inexplicâveis; ser eu a pedir-lhe que 
contra a lei vâ socorrer uma paciente, 
quando deveria impedi-lo dissol... 

Continua na prôxitna ediçâo 

Ci PARA NÔ$._ 
Por: Luis Fernandes 

O caso do pequenito cubano Elian Gonzalez, 
tem posto muito boa gente a pensar sobre o que 
os governos sào capazes de fazer quando se trata 
de politicas antagônicas! Fidel de Castro, como 
bom manipulador de massas, desenvolveu uma 
politica de coesâo nacional à volta da criança, 
sabendo-se muito bem que o velho ditador estâ, 
pura e simplesmente a burrifar-se para o estatuto 
de criança, e sobre a cruel propaganda de 
exploraçâo politica que à volta delà tem sido 
conduzida. Fidel de Castro estâ, uma vez mais, a 
manobrar as mentes das pessoas corn poder de 
decisâo nos Estados Unidos! Nisso, o baluarte 
do comunismo é lider e admira-me sempre, 
como é possivel as diferentes administraçôes 
americanas nunca terem verificado esta 
apetência no defensor de uma politica 
desumana, cruel e, hoje em dia, sem qualquer 
cabimento na sociedade global! Por outro lado, 
hâ que ter em linha de conta que, além do 
trauma que estâ a ser provocado numa criança 

: de apenas seis anos de idade, foram 
desrespeitados os direitos constitucionais da 
familia de Elian em Miami. A casa foi assaltada 
por militares altamente armados e, para 
negaçâo de tudo, mesmo depois do présidente 
Clinton ter garantido ao Senador Ghram do 
estado da Florida que uma situaçâo deste jaez 
nunca iria acontecer!? Assaltada uma residência 
de um cidadâo americano para arrancar delà 
um ser humano que, além de nâo ter recebido 
ordem de deportaçâo, tem uma audiçâo 
marcada para 11 de Maioü! Que contra senso!?? 
Que falta de tacto! Muita gente americana e nâo 
sô, ficou espantada com a fotografia que o 
jornalista da Associated Press conseguiu tirar. 
Foi realmente uma sorte a ter conseguido para 

Foi realmente uma sorte a 
ter conseguidOf para que 
mais tarde nân viessem 

dizer que tinham assaltado 
a residência corn armas de 

esguicho de âgua^ 

que mais tarde nâo viessem dizer que tinham 
assaltado a residência com armas de esguicho de 
âgua. Para quem conhece, tratou-se de uma 
operaçâo que bem poderia ter sido evitada e que 
em nada abona o pais das amplas liberdades 
democrâticas. Defendo semprè e por outro lado, 
que um pai tem direito à custôdia do seu filho 
desde que nâo penda sobre ele algo que o 
impossibilité de assim ser. No entanto, convém 
refletir-se sobre o tempo demasiadamente longo 
- quatro meses - para que viesse ao encontro 
daquele que diz amar! Um verdadeiro pai 
derruba montanhas, atravessa desertos ou rasga 
oceanos mesmo em câmara-de-ar, de 
pneumâtico, para estar corn o seu filho. Um 
verdadeiro pai nâo deixa que governos se 
degladiem por causa do seu filho. O mesmo se 
poderâ usar para a familia de Miami. Nunca 
uma criança poderâ ser um joguete no meio de 
interesses de caça às bruchas e de lutas fatidicas 
contra um regime militar que tenta dominar o 
Mundo. “Outrageous”, foi como parte do povo 
americano classificou a intervençâo armada na 
casa dos parentes de Elian. 49% destes 
discordam como tudo foi conduzido. 48% estâo a 
favor e 3% indecisos. Fico satisfeito por pertencer 
ao grupo dos que usam de senso comum porque, 
os restantes, terâo muito bom tempo para 
verificarem quanto estavam errados. Sô os 
burros é que nâo mudam. Ou, nâo serâ? 

NEM TIIDO $Â0 mm 
CDU- Madeira inquiéta corn tendêndaa destrutivas 

O dia da liberdade visto como um desafio. A ideia 
foi defendida por Edgar Silva, num jantar que 
assinalou o dia mais falado destas ültimas très 
décadas. Mas nem tudo sào cravos. 
A existência de tendências «destrutivas de 
importantes conquistas democrâticas» preocupa os 
comunistas. «O agravamento do fosso entre os mais 
ricos e os mais pobres, a destruiçào dos 
ecossistemas, os atentados ambientais, a 
mundializaçâo e a financeirizaçâo da economia, 
naquilo que jâ chamam o "Casino Global"» sào 
questôes «inquiétantes». Por isso, «para além deste 
acto memorial», aponta Edgar Silva, «comemorar 
Abril é fundamentalmente um desafio que conduza 
a mais democracia, mais e melhor 
desenvolvimento». 
E relembrou que Abril foi, na altura, «celebrado 
como a possibilidade de uma sociedade nova». 
Sociedade que, «hoje, perante estas tendências 
destrutivas, que fazem parte da actualidade», fazem 
de Abril uma prova «à persistência e à continuidade 
da intervençâo, para que tenhamos um 
aprofundamento da democracia, na Madeira e no 
pais em gérai». 
Na histôria de Portugal, diz Edgar Silva, «esta é uma 
daquelas pâginas que mais nos honram pelo 
contributo decisivo que demos, enquanto partido, 
nâo individualmente». Outra valorizaçào feita pela 
CDU foi a dos «capitâes de Abril que, para além de 
outros democratas, foram eles que tiveram um papel 
que consideramos importante sublinhar». 
O jantar realizado nâo se destinou apenas aos 
militantes. Foi aberto a quem quisesse participar. 
Aliâs, ao fazer-se num local do centre do Funchal, 
«o objective da iniciativa», admitiu Edgar Silva, «foi 
para podermos congregar muitos democratas, 
muitas das pessoas que consideram importante 
celebrar o 25 de Abril». 
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poderosos aliados contra o cancro Ouem poderia imaginar que, 
de todos os legumes 
exôticos e coloridos 
expostos no supermercado, 

que vâo desde curvilmeos pimentôes 
amarelos a lustrosas beringelas, os 
singelos brôcolos se tornariam a 
estrela? Pois é: na categoria de legume 
mais saudâvel, os brôcolos ganham o 
prémio. Em Fevereiro, quando o 
American Journal of Clinical 
Nutrition publicou uma lista de 
alimentos que auxiliam na prevençào 
do cancro de côlon, os brôcolos 
sobressairam-se. No que diz respeito a 
nutrientes bâsicos, os brôcolos sâo 
um modelo perfeito. Grama a grama, 
o legume tem mais vitamina C do que 
uma laranja e tanto câlcio quanto um 
copo de leite, segundo dados do 

Departamento de Agricultura dos 
Estados Unidos (USDA). Um ramo de 
tamanho médio apresenta très vezes 
mais fibra do que uma fatia de pâo 
centeio e o legume é um dos mais 
ricos em vitamina A. Mas a maior 
surpresa ficou por conta de suas 
propriedades anticancerigenas. Na 
Johns Hopkins University School of 
Medicine, em Baltimore, o quimico 
Paul Talalay e a sua equipa do 
laboratôrio Brassica descobriram que 
o irmao da couve-flor é rico em 
substâncias que estimulam a 
produçâo de enzimas que combatem 
a formaçâo de cancro. Segundo 
Talalay, essas enzimas neutralizam 
substâncias que causam o cancro 
antes que as mesmas possam 
danificar o ADN das células 

saudâveis. Para testar a sua 
descoberta, Talalay 
alimentou cobaias com 
brôcolos durante alguns dias 
e depois expô-las a um 
poderoso carcinôgeno. Os 
ratos que ingeriram o legume 
demonstraram metade da 
incidência de tumores dos que se 
alimentaram normalmente, segundo 
os resultados publicados no 
Proceedings of the National Academy 
of Science, em Abril de 1994. Mais 
recentemente, os cientistas da 
Graduate School of Agriculture de 
Tôquio descobriram que as 
propriedades nutritivas dos brôcolos 
podem bloquear o crescimento de 
células de melanoma, de acordo com 
resultados publicados no ano passado 

no jornal "Nutrition and Cancer." Se 
você é daqueles que nâo gosta 
brôcolos, preste atençâo: cientistas do 
World Cancer Research Fund 
revisaram 206 pesquisas feitas sobre o 
assunto e encontraram evidência de 
que todos os legumes da familia dos 
brôcolos (couve-flor, repolho, couve 
etc.) combatem varias formas de 
cancro, incluindo de estomago, 
esôfago, pulmâo, faringe, utero, 
pâncreas e côlon. 

Vitamina C pode évitât 
probiemas de vesicuia 

em mulheres A vitamina C pode 
ajudar a evitar que 
as mulheres 
sofram probiemas 

de vesicuia biliar e a 
carência dessa vitamina 
pode ser um factor de risco 
para doenças, revelaram 
pesquisadores da 
Universidade da California. 
A descoberta aplica-se às 
formas sintomâticas e 
assintomâticas da doença 
entre as mulheres, disse 
Simon, mas nenhuma 
associaçâo foi descoberta 
entre os homens, que têm menos 
probabilidade de sofrer da vesicuia. 
A falta de relaçâo da vitamina C 
entre os homens pode 
simplesmente ser em funçâo do 
facto de nâo haver suficiente 
nùmero de casos de doença da 
vesicuia entre os homens que 
possibilité detectar uma associaçâo 
estatistica, disse dr. Simon. Os 
pesquisadores afirmaram que serâ 
necessârio examinar como os 
homens podem ser afectados e 
determinar se a vitamina C tem 
poderes preventivos. Os câlculos 
biliares podem ser formados 
quando a bilis se torna 
supersaturada corn colesterol, que 
entâo se endurece na vesicuia. Os 
pesquisadores analisaram os dados 

de mais de 13.000 homens e 
mulheres participantes da Pesquisa 
Nacional de Exames de Saüde e 
Nutriçâo, que foi realizada pelo 
National Center for Health 
Statistics entre 1988 e 1994. 
Para as mulheres corn baixa 
ingestâo de vitamina C, uma 
laranja grande por dia pode 
aumentar os seus niveis de 
vitamina C no sangue. Para 
mulheres que jâ consomem 
bastante vitamina, uma laranja 
extra farâ uma pequena diferença. 
Os niveis sanguineos atingem o seu 
patamar corn cerca de 1000 
miligramas de vitamina C por dia 
e, segundo Simon, suplementos 
acima dessa dosagem nâo sâo bem 
absorvidos pelo organisme. 

As brigadas de combate 
ao fogo têm algo mais a 
temer que os momentos 
dificeis que enfrentam 
habitualmente: um 
estudo divulgado na 
semana passada revelou 
que têm très vezes maior 
probabilidade de 
contrair cancro testicular 
do que os outros homens. 
Uma pesquisa envol- 
vendo 4.305 bombeiros 
realizada pelo Institute of 
Environmental Science 
and Research e pela 
Wellington School of Medicine 
descobriu que oito casos de cancro 
nos testiculos foram identificados 
entre 1990 e 1996 quando séria de se 
esperar a oeorrêneia de menos de 
très. 
Entre 1977 e 1996, houve 13 casos 
identificados em comparaçâo corn os 
sete esperados, de acordo corn a taxa 
de incidência gérai. O estudo 
représenta a maior pesquisa sobre 
cancro e a mortalidade no Corpo de 
Bombeiros realizada na Australia e 
Nova Zelândia. Foi motivado por um 
anterior abrangendo 217 bombeiros 
de Wellington, em 1989, que 
apresentou uma tendência 
semelhante. O epidemiologista, 
Michael Bates, disse que o recente 
estudo também examinou a 

probabilidade de os bombeiros 
contrairem outros tipos de cancro, 
mas nâo descobriu nada de 
relevância estatistica. As causas do 
aumento do risco sâo desconhecidas e 
serâo objecto de estudos 
complementares, esclareceu. O 
gerente de recursos humanos do 
Corpo de Bombeiros de Wellington, 
Vince Arbuckle, disse que a 
descoberta causa "medo e 
trepidaçào", embora elogie a pesquisa 
como uma posiçâo responsâvel apôs 
as revelaçôes do primeiro estudo. O 
secretârio do Sindicato de Bombeiros 
Profissionais da Nova Zelândia, 
Derek Best, afirmou que o primeiro 
estudo despertou muita agitaçâo corn 
a possibilidade do cancro estar 
relacionada à actividade. 
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Nave 
A nave da carga Progress- 
Ml-2, que alcançou a sua 
ôrbita operacional, ruma à 
estaçâo orbital MIR, 
revelou um porta-voz do 
Centro de Controlo de Voos 
Espaciais. A Progress foi 
lançada na terça-feira à 
noite do cosmôdromo de 
Baikonur, Cazaquistâo, 
separando-se 17 minutos 
depois do foguetâo 
propulsor Soyuz-U para 
continuar viagem em modo 
automâtico, disse a mesma 
fonte. A nave transporta 
duas toneladas de 
combustivel para elevar ou 
reduzir a altura da ôrbita da 
MIR, oxigénio e 730 
quilogramas de alimentes, âgua e equipamento 
para experiências cientificas. Segundo o piano de 
voo, a Progress-Ml-2 acostarâ automaticamente à 
MIR na quinta-feira à noite. Em caso de falha dos 
sistemas, a manobra de acostagem serâ executada 
pelos cosmonautas Serguéi Zaletin e Alexandr 
Kaleri, que se encontram a bordo da MIR desde 06 
de Abril. Zaletin e Kaleri integram a expediçâo 
numéro 28 em serviço na MIR, que esteve em 

modo de voo automâtico durante quase sete meses 
por falta de orçamento para financiar o programa 
espacial russe. Para Zaletin este é o primeiro voo 
espacial e para Kaleri o terceiro, apôs missôes a 
bordo da estaçâo em 1992 e 1996. Durante os pelo 
menos 45 dias que deverâo permanecer a bordo, 
uma vez que a expediçâo poderâ prolongar-se por 
60 ou 70, os cosmonautas filmarâo sequências de 
um filme comercial sobre o cosmos. 

Clentlstas 
criam ossos 
em laboratories 
Cientistas europeus estào a criar ossos em 
laboratôrio corn o objective de desenvolver 
prôteses para pacientes feridos em acidentes 
ou que têm artrite, informou a revista 'New 
Scientist' na semana passada. A técnica 
consiste em retirar células do osso afectado e 
fazer corn que outras semelhantes cresçam em 
laboratôrio. As células sâo misturadas corn 
outros componentes que promovem o 
crescimento do osso que serâ implantado*^ 
dentro de uma massa de substância rigida 
chamada 'hydroxyapatite', que é a base 
minerai do osso, diz o artigo da revista 
cientifica inglesa. Em quatre ou seis semanas 
as células sâo capazes de desenvolver massa 
maior que a do osso original. Estas peças 
podem entâo ser trabalhadas e moldadas pelos 
ortopedistas. A técnica jâ foi usada corn 
sucesso em coelhos e cabritos. Os cientistas jâ 
tentam fazer o mesmo corn ossos humanos 
extraindo a base celular corn uma seringa. A 
pesquisa é financiada por um consôrcio de 
empresas liderado pela holandesa 'IsoTis', em 
Bilthoven. A 'IsoTis' trabalha corn cientistas e 
pesquisadores europeus para criar ossos em 
polimeros, que sâo mais flexiveis do que o 
'hydroxyapatite' e que podem ser mais 
facilmente moldados ou esculpidos para cases 
de ossos mais delicados, acrescenta a 'New 
Scientist'. 
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Contacte 
Victor Maciel 

ou 
Marcos Vinicius, 

os seus 
représentantes 

portugueses em 
West York 

Chev-Olds. 

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

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

A West York Chev-Olds 
faz agora os 

testes anti-poluiçào 
para o governo 

do Ontario. 
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CARNEIRO 
21/3 a 20/4 

Aprofunde-se em areas 
anteriormente proibidas. Seja um 
explorador independente. Prepare- 
se para um encargo empolgante. 
Tente terminar um projecto que 
você deixou incompleto. 

TOURO 
21/4 a 20/5 

Dê uma olhada na mensagem de 
Balança para obter uma dica. Nâo 
imite os outros. Expresse os seus 
verdadeiros sentimentos à pessoa 
que você ama. Um nativo de leâo 
marca presença no cenârio. 

GEMEOS 
21/5 a 20/6 

I il I 

Cobre as promessas feitas por 
uma pessoa que até agora nâo as 
cumpriu. Use a esperteza que lhe 
é peculiar. O momento destaca 
esforços cooperados, parceria e a 
sua situaçâo conjugal. 

CAMN'GUEJO 
21/6 a 21/7 

Você sera liberado de uma 
obrigaçào que nem deveria ser sua. 
E aprende uma valiosa liçâo: nâo 
fazer favores a pessoas mal- 
agradecidas. Um nativo de 
Sagitàrio participa da sua semana. 

-J 
☆ 

r 
LEAO 
• 22/7 a 22/8 

r7^ 
Faça uso da auto-promoçâo, da 
coordenaçâo de cores para chamar a 
atençâo para o seu talento e o seu 
produto. Â sua moradia requer mais 
atençâo, principalmente a parte 
relacionada corn o sistema hidrâulico. 

VIRGEM 
23/8 a 22/9 

Um dia do jeito que você gosta. 
Ânâlise, investigue, prepare um 
relatôrio por escrito. Os seus 
esforços serâo apreciados por 
superiores hierârquicos. Aquela 
seduçâo leva a algo mais sério. 

BALANÇA A müsica toca: dance segundo o seu 
21/g a 22/10 J 7 a ntmo. A sua atençâo vai girar em tomo 

do seu lar, de segurança, de decisôes 
relacionadas corn casamento, o lugar 
onde mora. No cenârio figuram um 
nativo de Touro e um de Escorpiâo. 

ESCORPIAO 
23/10 a 21/11 

Defina os termos. Obedeça à sua 
voz interior. Siga os seus instintos 
e o seu coraçâo. Nâo se deixe 
persuadir a ir contra os seus 
principios. Você ouvirâ palavras 
de amor. 

* ■'( 

4- 

SAGITARIO 
22/11 a 21/12 

Esteja preparado para uma disputa 
de poder. Algumas pessoas invejosas 
querem vê-lo fora do cenârio. Nâo 
céda. Mostre que tem aliados nos 
bastidores. Isso envolve um nativo 
de Capricémio e outro de Escorpiâo. 

CAPRICORNIO 
22/12 a 20/1 

Você pode estar a bâter à porta da 
fama e da fortuna. Abra linhas de 
comunicaçâo. Um estrangeiro 
deseja falar corn você; pode ser 
algo relacionado corn a expansâo 
dos seus horizontes comercias. 

AOUARIO Comande um erupo de estudos 
21/1 a 19/2 J., . f J diferente; o aprofundamento nas 

artes pode mostrar-se importante 
neste momento. No cenârio 
figuram um nativo de Leâo e um 
outro de Aquârio. 

PEIXES 
20/2 a 20/3 

O cenârio destaca cooperaçâo corn 
uma pessoa que sabe ser charmosa 
quando précisa. Nâo mostre as suas 
cartas. Questôes relacionadas corn 
parceria juridica e casamento 
ocupam os seus pensamentos. 

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

PALAVRAS CRUZADAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U 12 

HORIZONTALS: 
1- Esfarelada; decorrer. 
2- Desgaste; seco. 
3- Consoante dupla; sîmb. 
quîm. do amerîcio. 
4- Traquinada. 5-Pregadora; 
superficie. 6-Individuo sem 
valor; simb. quim. do 
lawrêncio. 7-Preposiçâo; 
valado. 8-Motocicleta; 
matizara. 9-Abalaram. 
10- Simb. quim. do lutécio; 
simb. quim. do bârio. 
11- Estimara; habituar. 
12- Gracejarâs; legaliza. 

VERTICAIS: 1-Medida de comprimento; colocar em mala. 2-Seguir; 
pernada; nota musical. 3-Sentir prazer; devastar (fig.). 4-Tostado; toléra. 
5-Oferece; lista; art. def. fem. plural. 6-Con. prep. A corn o art. O; tesouro 
pùblicado. 7-Ligara pelo casamento; abrev. de avenida. 8-Batrâquio; 
regressar; vazia. 9-Ermida fora do povoado; nome de mulher. 
10-Aperfeiçoar (fig.); oraçâo que os turcos rezam 5 vezes ao dia. 11-Abrev. 
de adiado. 12-Arrolhar; toléra. 

SOLUÇÂO NA HORIZONTAL: 
1-Migada; rolar. 2-Erosâo; arido. 3-T; ss; am; 1. 4-R; tarecada; h. 
5-Oradora; area. 6-Arolas; Ir. 7-Em; ravina. 8-Mota; irisara. 
9-A; atroaram; t. 10-L; lu; ba; u. 11-Amara; avesar. 12-Rirâs; valida. 
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SAUDÉ EM SÜ^ 

Diz O povo, na sua singela e experiente 
sabedoria, que o caldo é a base da 
alimentaçâo. Tem razâo. A vida 
começou corn um caldo, e é o caldo que 
a faz perdurar até ao momento da sua 
extinçào. 
Sessenta por cento do nosso corpo é 
âgua que nécessita um pouco de sal, ou 
de sais, para dar cor e paladar à vida. O 
sal, ou cloreto de sôdio, é depois da 
âgua, o produto mais importante para 
as funçôes vitais do organismo. Este 
précisa, nào s6 do sôdio e cloro do sal, 
mas também de potâssio, câlcio e 
fôsforo, e em quantidades menores de 
magnésio, ferro, cobre e zinco. O 
carbono, que dâ origem ao carvâo ou 
cinzas a que fica reduzido o corpo 
quando se queima, é o elemento usado 
na sua construçào. 
As particulas dos minerais dissolvidos 
na âgua do corpo, podem ter cargas 
eléctricas, positivas ou negativas. Estes 
minerais chamam-se electrôlitos. Os 
electrôlitos sâo essenciais para que haja 
um sistema eléctrico no corpo, capaz 
de o fazer mover pela vontade do 
cérebro, ou de gerar os impulsos 
automâticos e ritmicos do bâter do 
coraçâo ou dos movimentos 
respiratôrios. 
Para além do caldo primârio da vida, a 
âgua corn sais minerais dissolvidos, 
geradores da energia eléctrica celular, 
para que haja trabalho e movimento, é 
necessâria uma outra forma de energia 
corn maior intensidade. Essa energia é 
térmica, gerada pelos combustiveis do 
corpo e medida em calorias. A âgua, os 
minerais, e os combustiveis do corpo 
sâo-nos fornecidos pela alimentaçâo. 
Os alimentos fornecedores de energia 
estâo divididos em très grandes 
grupos: os hidratos de carbono ou 
glicidos, as gorduras e as proteinas. 
Para que estes alimentos se possam 
utilizar, modificar e actuar sâo 
necessârios hormonas, fermentas e 
vitaminas. As hormonas e fermentas 
sâo fabricados pelo prôprio corpo. As 
vitaminas vêm corn os alimentos. 
Depois de muitos meses no mar. 

quando jâ havia pouca âgua para beber 
e preparar o caldo, os marinheiros 
portugueses em busca dum caminho 
maritimo para a India, tinham as 
gengivas inflamadas e os dentes podres 
a cair. Muitos nâo sobreviviam à 
infecçâo e à fraqueza. Quando 
aportaram em Mombaça para se 
abastecerem, imediatamente saciaram 
a fome e sede de frescura nas laranjas 
abondantes nessa costa oriental de 
Africa. Foram as laranjas de Mombaça 
que salvaram os portugueses, e até 
talvez um dos maiores feitos da sua 
Histôria. Sô mais tarde se veio a 
descobrir que o escorbuto, a doença 
que matava os marinheiros nas suas 
longas viagens, era causada por 
deficiência de vitamina C, uma 
substância que sô existe nos végétais e 
frutas frescas, a mais rica de todas: a 
laranja. 
As vitaminas sâo necessârias para 
certas funçôes vitais das células e do 
corpo. Algumas, como a vitamina C, E, 
e o Beta-caroteno percussor da vitamina 
A, evitam os estragos das oxidaçôes, 
que podemos comparar, por analogia, 
como "o evitar a ferrugem do corpo". E 
por isso que algumas pessoas usam 
estas vitaminas em grandes 
quantidades, mas, como acontece em 
muitas coisas da vida, o excesso de 
uma coisa boa nâo quer dizer que faça 
melhor. As vezes até faz pior, como o 
excesso de sal no caldo da sopa, ou no 
caldo do corpo. Uma dieta equilibrada, 
rica em fruta fresca e végétais, tem 
todas as vitaminas que o corpo 
nécessita. Os suplementos de vitaminas 
nâo sâo normalmente necessârios, e 
nunca devem ser usados como 
substitutos duma alimentaçâo correcta. 
Contudo, em pessoas idosas, mal 
nutridas, corn deficiências na absorçâo 
dos alimentos pelo intestino, ou em 
pessoas corn dietas vegetarianas 
restritas, a deficiência de vitamina B12 
pode causar uma forma de anemia, a 
anemia perniciosa, ou pode ser a causa 
de uma das poucas demências que 
podem ser tratadas corn sucesso. A 
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deficiência de vitaminas do complexo B 
é muito mais frequente nos sofredores 
de cilcoolismo e tuberculose. A vitamina 
D é necessâria para a absorçâo do 
câlcio pelo intestino e contribui para a 
fortificaçâo dos ossos. A sua deficiência 
causa o raquitismo, uma doença quase 
sempre associada à miséria e à pobreza. 
Os alimentos que fornecem energia: os 
glicidos, gorduras e proteinas, sâo o 
material necessârio para a construçào 
do corpo, essa mâquina tâo perfeita 
que, no caso do homem, é capaz nâo sô 
de viver, mas também de pensar, 
desejar, sofrer, amar e odiar. O homem 
de hoje, corn todo o seu conhecimento 
e potencial para conhecer, tem o poder, 
actual ou potencial, para a criaçâo de 
coisas que outrora eram tâo admirâveis, 
ou incompreensiveis, que a sua criaçâo 
sô poderia ter sido atribuida a Deus. 
Mas se o homem é capaz, cada vez 
mais, de realizar as suas fantasias, a sua 
ambiçâo fâ-lo esquecer, nâo sô os 
principios mais bâsicos da moral, mas 
até as bases lôgicas para viver, e 
sobreviver, em sociedade. Tal como 
Icaro da mitologia grega que, ao ver 
que voava corn asas de cera, quis subir 
cada vez mais alto até o sol lhe derreter 
as asas, também o homem, ao querer 

Por: 
Dr. César 
Nunes 
Cordeiro, 
medico 

dominar outros homens, pode 
inventar, ou até utilizar, os 
instrumentos da sua prôpria 
destruiçâo. c 
Um simples caldo, é a base da vida. Mas 
a vida do ser humano tornou-se 
complexa ao ponto de ele adquirir 
poderes outrora considerados 
sobrenaturais. Apesar do avanço da 
tecnologia, a ambiçâo pelo dinheiro 
estâ, prepotente e irracionalmente, a 
por os seus tentâculos à volta do globo, 
ignorando a falta de âgua e de 
alimentaçâo de milhô'es de seres 
humanos. 
Muitos homens e naçôes esquecem-se 
que, para se avançar corn segurança, é 
necessârio primeiro acabar corn a 
miséria e fome capazes de levar, nâo sô 
ao desespero, mas também à luta pela 
saüde e sobrevivência. Esquecem-se de 
que o principio bâsico de qualquer 
construçào, seja ela uma vida, uma 
sociedade, ou uma casa, para que seja 
estâvel e perdurâvel, nécessita de caldo, 
saüde e bem estar, ou de fundaçôes 
sôlidas e firmas. 
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INFORMAÇAO 

Dia 7 de Maio terâ lugar na CASA DOS 
AÇORES, pelas 15:00 boras, uma Assembleia 
Geral para apresentaçâo de listas e eleiçâo dos 
novos Corpos Gerentes. 
Pede-se a comparência dos sôcios da CASA 
DOS AÇORES. 

A Aliança dos Artistas Comunitârios, agregada 
à ACAPO, informa os interessados de que a 
prôxima reuniâo sera quarta-feira, dia 3 de 
Maio, às 20:00 boras. 

O Consulado-Geral de Portugal informa que ira 
procéder a uma campanba de 
RECENSEAMENTO ELEITORAL dias 29 e 
30 de Abril, entre as 10:00 am e as 16:00 boras, 
no salâo de festas do Sindicato-Local 183, 1263 
Wilson Ave., telef: (416) 241-1183, aproveitando 
a acçâo da campanba "Citizensbip 2000", ali 
marcada para os mesmos dias. 

O "Tbe Toronto Eagles" tem em aberto treinos 
de futebol para jovens de 12 e 13 anos. Os 
interessados devem contactar Carlos da Rocba 
pelo telef: (416) 533-3558, ou Toronto Eagles 
Soccer: (416) 392-7145. 

FESTAS 
Sàbado, dia 29: 

-Baile da Primavera do Amor da Pâtria 
C.Centre, na St. Helens Parish Hall, 1680 
Dundas St., em Toronto. (416) 656-9481. 
-O "Duo Universal" anima o baile do Lusitania 
de Toronto. 
-Baile no Angrense de Toronto corn o DJ Super- 
Mix. 
-A 29, no Clube Português de Mississauga, baile 
corn os "Mexe-Mexe" e, dia 30, almoço da "Pr6- 
Sede". 
-Baile no Graciosa C.Centre, corn o conjunto 
Eclipse. 

Dia 6 de Maio: 
-Baile do Cbapéu, no Penicbe C. Club of 
Toronto, corn o "Mexe-Mexe" e prémios para o 
melbor cbapéu, no Resurrection Hall, 1021 
College Street. 
-A 6 e 7 de Maio, exposiçâo de artesanato da 
Academia da Idade de Ouro/Tbe Golden Age 
Academy, no Sindicato-Local 506, 3750 
Cbesswood Drive, a norte da Sbeppard. 
Variedades e entrada gratis. 
-A Irmandade do Divino Espirito Santo da 
Igreja de Santa Maria dos Anjos, 1481 Dufferin 
St., realiza a "Pesta das Mâes" corn jantar e 
baile. Info: (416) 652-6787, ou 658-0933. 

Casais para limpeza. Tel: 831-6175 

Pedreiros corn alguma experiência. Tel: 899-7280 

Padeiros para turno da noite. Contacte Vince pelo 
telefone 603-0290 

Pessoal para fâbrica de rolos de pintura. 
Tel: 745-8054 

Ajudante de cozinba. Tel: 977-1287 

Pessoal para companbia de mârmores em 
Mississauga. Tel: (905) 672-6009 

Ajudantes de pedreiros. Tel: 531-9816 

Pessoal para jardinagem. Tel: 766-8884 ou 823-7164 

Empregada de balcâo para loja de pronta a vestir. 
Tel: (905)615-1402 

Pessoal para trabalbar na relva. Tel: (905)947-0527 

Soldador corn experienda em soldar tubos corn 
pressâo. Tel: 399-2751 ou 532-8988 

Pessoal para limpeza de escolas. Tel: 812-7153 

Pedreiros e pessoal para trabalbar em jardinagem. 
Tel: (905)318-4464 

Empregada de balcâo para padaria Portuguesa. 
Tel: 538-7700 

Pessoal para trabalbar em telbados. Tel: 651-7919 

Restaurante de categoraia précisa de ajundante de 
cozinba corn alguma experiência. Contacte Manuel 
pelo telefone 483-9818 

Agência de viagens em Toronto précisa de pessoa 
que fale Inglês e Português corn pelo menos 2 anos 
de experiência e algum conbecimento do sistema 
de computador "Apollo". 
Envie o seu curriculo para Eisa Nunes pelo 
fax 654-9605 

Procurarse pessoal para trabalhar nos telhados 
corn O minimo de 1 ano de experiência. 

Tel: 658-2993 ou CeU: 8798484 

Pessoa procura uma garagem dupla 
corn aluguer até $200 na àrea a sul da North 

York. Tel; 658-2993 ou CeU: 879-8484 

Lote em Portugal corn cerca de 
390 junto à praia de St. Cruz, 

a 45 minutes de Lisboa. Fale corn 
Américo, em Hamilton, 
pelo tel: (905) 549-3527 

riletes de Salmâo 
corn Pepino 

Ingredientes: 
4 postas de salmâo 
1 tomate 
1/2 pepino 
7 raminho da salsa 
Margarina 
Molho de peixe 
50 gr de natas 

Receita: 
Descasque, retire as grainbas, corte em pedaços 
longitudinais e deixe ferver em vapor durante 5 
minutos o pepino. Acrescente as natas e o pepino 
ao molbo de peixe, rectifique os temperos e junte 
salsa picada. Coloque o peixe numa travessa 
untada corn margarina e leve ao forno durante 
cerca de 5 minutos (termôstato 7). Cubra o fundo 
do prato corn o molbo, coloque sobre ele o filete e 
décoré corn tomate pelado e cortado. 

Plidim Trances 
Ingredientes: 
200 gr + 120 gr de açûcar 
1 colh. châ de farinha 
4 ovos 
3 gemas 
5 dl de leite 
Sumo e raspa de meia laranja 
1/2 câlice de Vinho do Porto 

Receita: 
Deite as 120 gr de açûcar num tacbinbo, 
juntamente corn 2 colb. sopa de âgua e, mexendo 
sempre corn uma colber de pau, leve a lume 
brando até ficar da côr do caramelo. Forre de 
imediato a forma do pudim (corn buraco) corn este 
caramelo. Misture a farinba corn as 200 gr de 
açûcar, junte os ovos e o leite e, mexendo sempre, 
junte O sumo, a raspa da laranja e o Vinbo do 
Porto. Despeje na forma e leve a cozer em banbo- 
maria durante cerca de 20/25 minutos. Retire, 
deixe arrefecer e desenforme sô depois de bem frio. 
Sirva bem frio. 

Gilberto 
Alves 

15/03/1932 
20/04/2000 

Maria Leonilde Alves, Ana Paula e 

Carlos Alves, gerente-geral da North 

Atlantic Fisheries, em nome da famüia 

de Gilberto Alves, agradecem a todos 

quantos estiveram présentes no ultimo 

adeus a seu respeitado marido epai. 

Paz à sua aima. 



O MILÉNIO 
Quinta-feira, 27 Abril, 2000 

DESPORTO 23 

Ü:U.LLLU.LL[ü:üLLaS 
Associaçâo 25 DE ARIL 

-A Associaçâo 25 de Abril, Nücleo Capitâo Salgueiro Maia, comunica 
à Comunidade portuguesa que ira como habitualmente realizar as 
celebraçôes comemorativas do 25 de Abril. Este ano, é convidado de 
honra, o Almirante Victor Crespo, que farâ o discurso alusvo à 
"Revoluçâo dos Cravos", no jantar que terâ lugar no "New Casa Abril" 
dia 28, às 19:30. 
Serâo também oradores o Dr. José Carlos Teixeira, o Dr. David Raby, 
Dr. Tomâs Ferreira e o Cônsul-Geral de Portugal, Dr. Joào Perestrello. 
Os interessados em participar neste jantar comemorativo do 25 de 
Abril, podem entrar em contacte pelos telefones: (416) 459-5229; 239- 
3773, ou 466-7364. 
25 de Abril, sempre! 

CIDADANIA CANADIANA-Campanha 2000 

Domingo, dia 30 de Abril, na Casa da Madeira Community Centre, o 
"Comité de Incentive à Aquisiçâo de Dupla Nacionalidade realiza uma 
sessâo de preenchimento dos formularies para iniciar o processo de 
naturalizaçào canadiana sem perda da nacionalidade portuguesa. Hâ, 
ao mesmo tempo, uma sessâo igual na Igreja de Nossa Senhora de 
Fâtima, em Scarborough. 
Informaçôes na Casa da Madeira Community Centre, telef: (416) 533- 
2401, ou 392-7012, ou 531-4674. 
No dia 7 de Maio, domingo, esta acçâo de Cidadania Canadiana terâ 
lugar no Clube Português de Mississauga. 

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 Uniào Centre, 1263 Wilson Anenue, North York, de modo a 
auxiliar os sens membres, 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 quisquer 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 documentes de 
indentificaçâo pessoal. 
Para mais informaçôes, contactem corn Ana Aguiar, pelo telefone: 
(416) 241-1183. 

l'balia 

"Em casa 
quem manda sou eu!" 

David Coulthard voltou a vencer o 
Grande Prémio de Inglaterra, apôs 
ter alcançado indêntico resultado no 
ano passade e, pela primeira vez, esta 
época, a McLaren conseguiu ocupar 
os dois primeiros lugares do pôdio. 
O mau tempo acabou por 
transformar completamente uma 
prova que, em principle, deveria ter 
assumido proporçôes festivas, 
celebrando os 50 anos do 
Campeonato do Mundo de Formula 
1, cuja primeira prova decorreu a 13 
de Maio de 1950, no mesmo traçado 
do Northamptonshire. 
A impossibilidade de utilizar os 
parques de estacionamento e o 
trânsito completamente paralisado 
que impediu que muitos espectadores 
chegassem ao circuito de Silverstone, 
ensombrou o sucesso da prova. Mas 
isto nâo impediu David Coulthard de 
chegar à sétima vitôria da sua 
carreira, corn quase dois segundos de 
vantagem sobre o seu companheiro 
de équipa, Mika Hakkinen. 
Quanto à Ferrari, apôs um inicio de 
época em cheio, nâo se deu bem corn 
o clima britânico, e Michael 
Schumacher pode mesmo considerar- 
se feliz por ter alcançado o terceiro 
lugar, depuis de uma partida péssima 
em que se viu relegado para o oitavo 
lugar logo na primeira volta. 
Rubens Barrichello que, ao invés, 
largou muito bem, poderia ter 
conseguido o seu primeiro triunfo na 
Ferrari, mas parece nâo ter 
aguentado a pressâo de correr corn 
Coulthard e Hakkinen atrâs de si e, à 
35.^ volta, cometeu o erro que ditaria 

primeiro a saida de pista e depuis o 
abandono. 
Enquanto a McLaren, finalmente, 
impunha a sua tâctica de um 
reabastecimento ùnico, Michel 
Schumacher conseguia colocar-se na 
terceira posiçâo, à frente dos 
surpreendentes Williams-BMW de 
Ralf Schumacher e do novo "herôi" 
local, o jovem Jason Button, e 
também o italiano Jarno Trulli 
(Jordan). 
Quando a Coulthard, depuis das 
criticas que foi alvo na McLaren- 
Mercedes, parece agora pouco 
disposto a abdicar de surgir como 
candidato ao titulo, até porque 
Hakkinen, este ano, ainda nâo se 
estreou. 

A selecçâo portuguesa de 
futebol perdeu uma boa 
oportunidade para conseguir 
um resultado positivo em 
Reggio Calabria, frente à 
Itâlia (0-2), mas mostrou 
claramente estar no bom 
caminho para a fase final 
do Euro 2000. 

Filippo Inzaghi, aos 75 minutos, e 
Francesco Totti, aos 88, 
"materializaram" o 10° desaire luso 
em 11 jogos efectuados em reduto 
transalpino, mas a exibiçào lusa 

merecia outro resultado, embora os 
comandados por Humberto Coelho 
tenham falhado num aspecto: a 
finalizaçào. Sérgio Conceiçào, logo a 
abrir o jogo, Rui Costa, jâ na 
segunda parte, e Luis Figo, logo apôs 
o golo transalpino, poderiam ter 
marcado, mas o primeiro falhou o 
alvo (duas vezes), o segundo 
adiantou muito a bola e o médio 
catalâo foi... derrubado em plena 
ârea. 
Apesar do desaire, que interrompeu 
um ciclo de 13 jogos sem perder da 
équipa nacional - a ültima derrota 
datava de 10 de Outubro de 1998 -, 
Portugal deixou boas referências, 
pela forma como equilibrou sempre 
o jogo e também pela forma como 

respondeu aos golos adversârios. 
Na équipa lusa, destaque, em 
especial, para a actuaçào do guarda- 
redes Quim, que, na estreia como 
titular, provou que pode ser uma 
opçâo, mas o melhor foi a équipa em 
termos globais, o "onze" inicial e os 
suplentes utilizados, nomeadamente 
Sâ Pinto e Joào Pinto, pois Nuno 
Gomes entrou corn o jogo a 
terminar. 
A formaçào italiana, que apenas 
tinha ganho um dos seus ültimos seis 
encontros, bem pode agradecer a 
vitôria ao banco: a entrada de Totti 
foi déterminante, pois o "maestro" 
do AS Roma iniciou o lance do 
primeiro golo, marcou o segundo e 
deu outra "vida" à "squadra azurra". 

Portugal entrou em campo corn 
Quim na baliza, um quarteto 
defensivo composto por Abel Xavier, 
Fernando Couto, Jorge Costa e 
Dimas, dois "trincos" (Paulo Sousa e 
Paulo Bento), um médio solto (Rui 
Costa), dois extremos (Sérgio 
Conceiçào, na direita, e Luis Figo, na 
esquerda) e Pauleta mais na frente. 
Por seu lado, a Itâlia apresentou-se 
em "3-5-2", corn Cannavaro, Nesta e 
Iuliano à frente do guarda-redes 
Toldo, um meio-campo corn 
Zambrotta (direita), Albertini e 
Conte (mais recuados), Fiore (mais à 
frente) e Pessotto (esquerda) e ainda 
corn dois pontas-de-lança (Filippo 
Inzaghi e Delvecchio). 
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Curioso, a surpreendente alegria do 
Jülio Gouveia, treinador da équipa de 
futebol que, ao lhe pedirmos um 
depoimento sobre o acontecimento, 
respondeu: 
-Deixe-me escrever o que sinto. Nâo sei 
bem português mas quero falar corn o 
coraçâo, corn erros e tudo... 
Sorri e aceitei o desafio, transcrevendo 
em seguida o que o Jülio Gouveia, 
escreveu com o coraçâo, corn todo o 
seu sentir. 

jornada dos estudantes cânadianos 
filhos ou descendentes de 
madeirenses, para participarem na 
Festa do Desporto Escolar, no 
Funchal, de 11 a 15 de Abril de 2000. 
A Delegaçâo canadiana fez-se 
representar corn 10 rapazes jogadores 
de futebol e 11 raparigas jogadoras de 
basquetebol, os treinadores Carolina 
Severino e Jülio Gouveia, faltando o 
coordenador do grupo, o incansâvel 
José Mario Coelho, que nos ajudou 
neste memorâvel passeio à Ilha da 
Madeira. 
Foi intençâo do Dr. Francisco dos 
Santos, Secretârio Regional da 
Educaçâo da Regiâo Autônoma da 

Madeira, juntar em sa e 
desportiva camaradagem 
os 6.000 estudantes das 
Escolas madeirenses de 
Porto Moniz à Ribeira da 
janela... Da Camacha, de 
Machico, Câmara de 
Lobos, etc, corn os jovens 
madeirenses da diaspora... 
A Festa do Desporto 
Escolar teve inicio em 1996 
e, em 2000, corn a 
participaçâo de estudantes 
madeirenses do Canada, 
Venezuela, Africa do Sul, 
Namibia, Australia, 
Alemanha e França, como 
informou o Dr. Francisco 

Santos. 
Logo à chegada ao Aeroporto do 
Funchal, começou a nossa histôria de 
alegrias, tristezas, aprendizagens 
e...surpresas. 
Fomos recebidos de braços abertos 
por familiares e amigos. Havia um pai 
que nâo via os filhos hâ um ano... Uma 
tia que nâo sabia da irmâ doente e 
operada hâ um mês atrâs e, na face do 
sobrinho, via o rosto da irmâ 
saudosa... 
Saimos no autocarro prôprio para a 
Residência Monte Rosa, na Rua de 
Joâo Tavira, a norte da Sé do Funchal. 
Lâ começamos por ouvir um tocador 
de viola a cantar Yellow Submarine e 
Hotel California... Mais ao lado, um 
céguinho, tocava o seu acordeâo e 
cantarolava cantigas populares 
portuguesas, fazendo lembrar os 
nossos clubes no Canada. 
No dia 10 de Abril, sentimos pela 

vez, a grandeza do 

aconteceimento, corn a presença dos 
jornalistas da RTF, dos jornais e da 
râdio. Além de entrevistas as 
Delegaçôes, também às autoridades 
responsâveis da Festa do Desporto 
Escolar, Dr. Francisco Santos, Gonçalo 
Nuno Santos e o Dr. Antônio Jorge 
Andrade... Fomos apresentados como 
Delegaçâo do pais maior do mundo, o 
Canada, ao que ripostei: -Portugal é 
que é o maior do pais mundo e, a 
Madeira, o coraçâo de Portugal! -Sem 
perder o ritmo agradeci a todos a 
oportunidade e o carinho corn que nos 
receberam. 

Na terça-feira, dia 11, ofereceram-nos 
um passeio ao Pico do Arieiro a 10 
Kim do Pico Ruivo. Na viagem senti a 
temperatura do Algarve, as curvas 
recordaram-me as do Bombarral, as 
estradas junto das rochas a Figueira da 
Foz e, o cenârio mar^vilhoso, a Serra 
do Gérés. Na viagem começou a 
nescer amizades puras corn jovens de 
outras Delegaçôes. 
O Dr. Francisco Santos, levou-nos a 
almoçar a Machico, onde todos o 
comprimentavam corn respeito. Ai 
contou-nos que o Porto Santo foi 
descoberto em 1419 e, em 1420, a 
Madeira, com inicio por Machico. 
Gonçalo Zarco, é o navegador a quem 
devemos a Regiâo Autônoma da 
Madeira. A noite, no Estâdio dos 
Barreiros, a nossa Delegaçâo foi a 
primeira a desfilar na grande abertura 
dos Jogos Escolares. lamos todos 
orgulhosos, corn a bandeira do 
Canada, nas costas também a palavra 

"Canada" e, nas camisolas, as 
raparigas corn o nome do "sponsor", 
"The Butcher Shop", e os rapazes do 
futebol, corn o "Canadian Madeira 
Club", que nos prometeram pagar as 
despesas. Também recebemos apoio 
monetârio do José Mario Coelho. 
Quando fomos filmados pela RTP- 
Madeira, corn as nossas coloridas 
camisolas, recebemos a maior ovaçâo 
da assistência que enchia o Estâdio. 
Nessa altura, um arrepio me percorreu 
o corpo e disse para a minha 
companheira na altura: -Se o teu pai 
estivesse vivo assim como minha mâe 

..."Foi no dia 8 de Abril que começou a primeira 

É certo e sabido que a melhor forma 
de nos conhecermos melhor é através 
de trocas de conhecimentos e 
experiências. O intercâmbio 
proporcionado pela Secretaria 
Regional de Educaçâo da RAM - 
Gabinete Coordenador do Desporto 
Escolar entre estudantes da Regiâo 
Autônoma da Madeira e estudantes 
madeirenses ou descendentes que 
vivem na diâspora, constituiu um bom 
exemple e um grande sucesso. 

Nâo estivemos présentes no Funchal 
por falta de disponibilidade mas, pela 
felicidade estampada no rosto dos 
jovens estudantes que formaram a 
Delegaçâo desportiva que representou 
a comunidade madeirense do Canadâ, 
à chegada ao Aeroporto de Toronto, 
nâo temos düvidas sobre o êxito dos 
Jogos e da representaçâo. 
No nosso diâlogo corn eles à chegada, 
particularmente, corn os treinadores e 
responsâveis pela Delegaçâo, Carolina 
Severiano e Jülio Gouveia, o "calor 
corn que foram recebidos e o prazer do 
convivio" superaram em muito os 
resultados dos Jogos pois, é mais 
importante participar do que vencer, 
quando nâo existem situaçôes e 
interesses profissionais, claro! 
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Estudantes madeirenses na Festa do Desporto Escolar, no Funchal 
camacheira, corn que orgulho nos 
veriam na televisâo! Foi no Estâdio 
dos Barreiros que, nos meus 46 anos 
de vida, tive oportunidade de ver o 
melhor espectâculo de sempre. Nâo 
tenho palavras para explicar, espero 
que vejam na televisâo 
local... 
Mas, tinha um 
pressentimento que -nâo 
hâ bêla sem senâo-, 
alguma coisa haveria de 
correr menos bem. No 
primeiro jogo, quarta- 
feira, no Liceu Jaime 
Moniz, fomos defrontar a 
équipa EFP, uma das 
équipas favoritas do 
torneio, corn um conjunto 
de gente mais idosa, mais 
experiente, formada entre 
jovens prisioneiros. 
Enquanto o Marco Rego 
e o Chris Andrade ponham os 
companheiros a fazer exercicios de 
alongamento muscular e 
aquecimento, procure! um esquema 
que contrariasse a força adversaria e as 
condiçôes do terreno, diferentes das 
do Canada. Pense! que a minha équipa 
sem estrelas como o Figo e o Rui Costa 
tinha, pelo menos, a vontade de 
cumprir. Michael e Eric Conceiçào, 
Kevin Medeiros, o Jason Gouveia, 
Jeffrey Medeiros, Claudio Roberto 
Abreu, Chris Andrade, Marco Castro 
Rego, David Martins e Gabriel 
Almeida, meteram-se em brios e 
conseguiram um empâte a 2-2. Foi 
uma festa! O Dr. Francisco Santos 

Os “maritimistas” Chris Andrade 

e Marco Castro Rego 

poude apreciar a nossa têmpera, 
Recebemos as medalhas a que 
tinhamos direito e foi comovente os 
abraços e lâgrimas nos olhos dos 
"prisioneiros de bom comportamento" 
Paralelamente, Carolina Severiano e 
suas basquetebolistas Debra Abreu, 
Jessica Canhas, Dianne Azevedo, Tina 
de Freitas, Jacqueline Ferreira, Câtia e 
Debbie Gonçalves, Melissa Perestrelo, 
Arlette Resendes, Jessica Severiano e 
Jennifer Castro, deram o seu melhor 
mas perderam o primeiro jogo. Na 
quinta-feira cantâmos vitôria. 

vencemos por 11-3, a équipa do 
"Atântico A". Como estava na bancada 
"olheiros" do Maritimo, deitaram o 
"anzol" aos nossos jovens Chris 
Andrade e Marco Castro Rego, 
marcaram-lhes um jogo-treino no 

Maritimo e, quem sabe, amanhà 
poderâo envergar as gloriosas 
camisolas verdes-vermelhas. 
A tarde, “jogamos" todas as nossas 
esperanças contra os finalistas do ano 
anterior, o Sâo Roque. Começamos 
bem, marcamos cedo mas, a sorte, nâo 
estava do nosso lado. Um auto-golo 
virou o resultado e o jogo, Perdemos o 
jogo mas ganhâmos o coraçâo dos 
madeirenses. 
Mas a Madeira também conquistou os 
nossos coraçôes. Ficâmos mais 
madeirenses, mais portugueses. 
Transportes a tempo-e-horas; refeiçôes 
maravilhosas, que os nossos 
estudantes nâo esquecerâo depressa 
(..até no MacDonald's da Madeira, hâ 
cerveja Corail); passeios lindos, 
convivio fabuloso. 
Os jovens madeirenses sâo mais 
duros a jogar que os nossos. Quando 
caiem esfregam a perna ou o braço e 
contunuam. Os nossos esperam no 
châo por auxilio. Os recintos 
escolares proporcionam mais 
competiçâo em vârias modalidades 
desportivas e, no Canadâ, temos mais 
relva mas menos condiçôes para a 
prâtica desportiva. Os jovens na 
Madeira têm um maior convivio e 
possibilidades de uma maior amizade 
entre si. 
A équipa de basquetebol sofreu mais 
uma derrota e conseguiu uma vitôria. 
Tudo bem. Acabamos nesta primeira 

experiência corn medalhas de 2o. 
lugar nas eliminatôrias (Rapazes) e de 
3o. lugar (Raparigas). 
A simpatia por nos e o talento dos 
nossos rapazes do futebol fizeram corn 
que recebêssemos convites para 
participar num Toneio em Caracas, 
Venezuela, em Setembro proximo e, 
no ar, uma visita também à Africa do 
Sul. Segundo Gonçalo Nuno dos 
Santos, no Funchal, como jâ em 
Toronto José Mârio Coelho, devido ao 
nosso bom comportamento devemos 
ter portas-abertas para voltar à Festa 
do Desporto Escolar em 2001. Essa é a 
nossa meta! 

No Pavilhâo do Funchal, onde 
recebemos e distribuimos medalhas, 
ao dar a medalha a uma moça de 
além-mar, ela disse-me: -Um aperto de 
mâo, nâo, dé ca um beijinho! Dai para 
a frente nâo nos fizemos rogados... 
No domingo, todas as Delegaçôes 
assistiram ao jogo Maritimo-Uniâo de 
Leiria. No intervalo, o Jason Gouveia 
foi convidado a ir marcar uma grande 
penalidade. O locutor anunciou "o 
Jason Gouveia do Canada". O Jason 
falhou mas, o pai, nâo cabia em si de 
contente, 
O meu pressentimento de 
que algo ia correr mal 
pois, era impossivel tudo 
correr tâo bem, 
continuava. 
Entâo percebi o que era. 
O aperto no coraçâo era 
pela falta dos Jogos, por 
deixar aquela pérola 
chamada Madeira. So 
percebi tudo isto no dia 
da despedida! Meu Deus, 
como custa deixar aquilo 
que gostamos e queremos 
tan to?!... 
Do Fvmchal ao Aeroporto de Santa 

Catarina, as nossas mâos tinham o 
movimento das ondas do mar. Era o 
nosso adeus, doloroso adeus. 
Senhores responsâveis do Governo 
Regional da Madeira, nâo deixem que 
os jovens madeirenses de além-mar 

percam este convivio... 
Depuis o regresso. Lisboa, Londres, 
Toronto. Ao chegar ao Aeroporto uma 
mâe me dizia: -la dormir à cama da 
minha filha sô para lhe sentir o cheiro! 
Claro, a saudade. E eu aprendi o que 
era saudade ao despedir-me da 
Madeira. Pelo caminho, procurâmos 
esquecer a Madeira, lembrando os 
acontecimentos, as histôrias, os 
conhecimentos conseguidos e o desejo 
de voltar. 
Aprendi muito. Nunca me senti tâo 

orgulhoso de ser madeirense e 
português como agora. A todos 
obrigado! Ciao, como nos disseram à 
despedida. 

Jûlio Gouveia-Treinador 

RA.FFIC 

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

$ Mais de vinte e quatre anos de experiência em tribunal; 

ÿ Fluente em português; 
$ Preços acessiveis; 

$ Advogado disponivel para defesa criminal; 

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

3045 Southereek Road, Unit 3 
Mississauga, On 
L4X 2X6 (Auto-estrada 427 e Dundas) 
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Toronto lYNX nova énoca 
ronovadas esneranças 

Os responsâveis do Toronto LYNX 
Soccer Club, pertença do empresârio 
Bruno Hartrell, fez a apresentaçâo da 
sua équipa de futebol para a época 
2000, no Howard Johnson Triumph 
Hotel. 
Na mesa de honra o treinador principal 
Peter Pinizzotto, responsâveis da 
Canadian Soccer Association e 
Ontario Soccer Association, Bruno 
Hartrell (proprietârio) e a COO-Nicole 
Hartrell. 
A apresentaçâo foi conduzida por Stan 
Adamson, Director das Relaçôes 
Püblicas e Contactos corn Orgâos de 
Informaçào. 

Depois das consideraçôes dos 
vârios convidados présentes 
foram apresentados os jogadores 
e équipa técnica. O goleador 
Francisco Santos (Brasil), o 
centro-campista Edgar 
Bartolomeu (Angola) e Edu 
Alves (Brasil), mantêm-se na 
équipa. Edu, além de 3o. guarda- 
redes, acumula a funçâo de 
treinador dos guarda-redes do 
LYNX. Muita e boa gente nova 
no seio da équipa para a época 
do ano 2000, corn os destaques 
para Lyndon Hooper, Nikola 
Vignjevic, Francisco dos Santos, 

Marco Reda e Brian Ashton. Peter 
Pinizzotto, treinador principal falou 
sobre a equipa e das esperanças de uma 
época de alegrias para o admiradores 
do Toronto LYNX e para os amantes 
do futebol em gérai. A mega-cidade de 
Toronto merece bom futebol e uma 
equipa vitoriosa. O Toronto LYNX 
estâ, finalmente, preparado para seguir 
em frente e contribuir para o futebol e 
para a conquista dos Jogos Olimpicos 
de 2008, na cidade de Toronto, 
garantiu a O Milénio, o proprietârio 
Bruno Hartrell. 
Todos os jogos "caseiros" do Toronto 
LYNX terâo lugar no Varsity Stadium, 

em Toronto. 
O Toronto LYNX estâ integrado 
na "Northeast Division" 
juntamente corn Boston Bulldogs, 
Connecticut Wolves, Long Island 
Rough Riders, Montreal Impact e 
Rochester Reging Rhinos. A Liga 
Norte-Americana de Futebol 
Profissional estâ dividida em 4 
divisôes: "Pacific Division", 
"Central Division", "Atlantic 
Division" e a jâ mencionada 
"Northeast Division". 
A estreia em Toronto, no Varsity 
Stadium, serâ dia 21 de Maio, às 
19:30 horas, corn o "Millennium 

Extravaganza" e o LYNX contra o 
Montreal Impact. Uma noite para 
comemorar o inicio da caminhada 
triunfal do Toronto LYNX na "A 
League" norte-americana de futebol 
profissional. Jâ é tempo de Toronto ter 
uma equipa de futebol corn qualidade e 
personalidade. E, nos, que gostamos de 
futebol, devemos estar présentes para 
que os jogadores, técnicos e dirigentes 
do LYNX, se sintam apoiados e 
desejados. 
Por nos, seremos a VOZ do LYNX, a 
VOZ do futebol! 

JMC 

Resiritailis e Classificaçôes 
PT AVOin?<S CONFERlNCHOlKNini A M ixjktJL Æk Divtsâo Nordeste 

Meias-finaîs 
Series d. 
Toronto VS, New Jersey 

1« Abril 27 Toronto ■* New Jersey 
2*Abrît 20 Toronto -Toronto 
3- Maio 1 New Jersey - Toronto 
4- Maio 3 New Jersey - Toronto 
5*"» Maio B Toronto - New Jersey 
6*"- Maio 6 New Jersey - Toronto 
7*'~ Maio 10 Toronto - New Jersey 

* Se necessârio 

Sérié O: 
Toronto v$. Ottawa 
1 - Toronto 2 Ottawa 0 
2 - Toronto 5 Ottawa 1 
S - Ottawa 4 Toronto 3 
4 - Ottawa 2 Toronto, 1 
5 - Toronto 2 Ottawa 1 ^ 
6 - Ottawa 2 Toronto-4 f 
Toronto ganhou a série 
por 4 jogos al 

GOHniiNeiAOCIDENTU ' 
Divisâo Noroeste 

Series F: 
DaJîas VS. Edmontorr 
1 - Dallas 2 Edmonton 1' 
2 - Dallas 3 Edmonton 0 
3 - Edmonton 5 Dallas 2 
4 - Edmonton 3 Dallas 4 
5 - Dallas 3 Edmonton 2 

Dallas garrhou a série 4 jogos a 1 
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Lg^CL 

Classificaçôes 
EQUIPAS 

ijæamHS 

2 FC PORTO 

4B0AVISTA 

OMARiTIMO 

iiWiAitts 

BEST. AMADOUA 

ÜiRM» . . 
lOBaENENSES 

iiMumi 

12A1VERCA 

IIS:PM»BE 

14 RIO AVE 

wmtsmm 

16CAMP0MAI0RENSE 

iiliPiUE 

10 SANTA CIARA 

V E 

31 21 
31 21 

31 10 
31 15 

31 13 
31 12 

31 U 
31 0 

31 12 
31 9 

31 i 
31 10 

31 T 
31 7 

31 3 
31 0 

31 
31 

3 

0 

3 
G 

3 
11 
3 
14 

4 

13 

11 

1 

IB 
9 
5 
G 

ill 
10 

2 
4 

I 

10 
I 
8 

12 

8 

IS 
9 

If 
14 

31 

15 

17 

17 

n 
16 

M 

51 

60 

52 

36 

«4 

36 

44 
33 

m 
35 

23 
36 

» 

30 

23 
28 

30 

Resultadosi 
(3r jornada) 

RieAve-Spoitlno.1-2 

üniâoLeiria-Benfica2-1 

Belenenses - Salgueiroa 2-1 

CampomaiBr.Clara,1-0 

Braga-Faranse, 1-0 

Alverca - L da Amadara. 0-1 

FC Parta-Saiûlial. 4-1 

Baavista - Oil Vicente, 2-0 

Guimarâes - Maritime, 1-3 

21 II 
20 69 

32 63 
28 

il 
30 

51 

^üi 
47 

m 
41 

«111481 
34 40 

soiiüi 
44 37 

» iiü 
47 30 

43 38 
47 30 

23 47 28 
29 45 25 

(32“jornada) 

Lda Amadara - Braga 

Baavista - Rie Ave 

Faranse - FC Parts 

Saigueires - Uniieleiria 

Santa Ciara - Beienenses 

SetuBat - Campsmaiar. 

Oil Vicente • Alverca 

Benfica - Guimaries 

Maritime - Sperting 

Melhoi88 llaFeadQies 
33gHWN 

Marie lARDEl -FC Parta 

2B3tdg$ 

Alberta ACOSTA - Sperting 

ISüiSaa 

Eric Gemes HAÜCHO l~ - Esirela da Amadara 

HgglPSt 

HONG GOMES-Benfica 

ISBMgt^ 

Idelbranda Dalsate üRANDAO" - Guimarâes 

13 «dit 
Marians TOEOTU - MariOma 

12 mit» 

BUGOHENRIQüE-RiaAve 

EDMILSON üicena - Guimarâes 

Wheiiiten-Baavista 

Nune Ribeire “Manicbe''-8enfica 

Odair Barges-Braga 

Classificaçôes 
Cl Eeein 

1IEIU-MAI 
2 «ns 
3KRIIEIU 
4V«MM 
SAGMEMIU 
SFEIUHEI 
IFEUIEIMS 
seNiilsuuius 
SESPivaa 
lOlEÇA 
n CUVES 
12 MU 
13 nEAMaNBE 
wumi 

ismaATAi 
lecaviul 
nMeiEIIEMSE 
18 ESPaSENBE 

31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 

61 
SI 
56 
S4 
S3 
SI 
46 
43 
42 
42 
41 
4S 
36 
36 
32 
25 
24 
22 

RdSUitadOS (31* jornada) 
l■i•rtll-eAmi.3-1 
itçi - ElSflIlAl. 2-e 
AcaiÉulci - PiçM Firralri. 2-3 
VarziM-Bili* LaMS.2-1 
Paaaflal-Hala.2-a 
Aalra-Mat-Naval 2-1 
Maralraata - FraaHaaNa.1-0 
Eiiiaha-eavllAi,2-a 
Aval-Ealiaalrai, 1-6 r 

Prôxiiia iornada 
(32* jornada) 

rifuFUnln . Eiaun* 

VRmLaflin - iMrUI 
Ml» - mm 
*mà - PMMIM 

FnaaiMa - hlra Vir 
C«md - HmltHni 

As prôximas jornadas 
da série Açores e 

da III Divisâo estas 
programados para este 

fim de semapa 

Ceimpeonato Nacional de Futebol II divisâo B 

Cla$$incaçô€$ (Zona Norte) 
CL EQUIPA 

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

26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 

55 
48 
43 
41 
40 
38 
38 
36 
36 
35 
34 
32 
29 
28 
26 
26 
24 
21 

Resuliadot 
Famalicâo - Ermesinde, 2-1 
FC Porto "B“ - Vizela, 1-1 
Vilanovense • Sp. Braga "B", 1-1 
Caçadores Taipas • Lourosa, 1-1 
Marco • üxa. 4-3 
Leixôes - Infesta. 1-1 
Fafe • Vianense. 1 -0 
Trofense • Joane, terça-feira, 3-2 
Canelas - Sandinenses. 2-3 

27* jornada 

Sandinenses • Famalicâo 
Ermesinde • FC Porto "B" 

Vizela - Vilanovense 
Sp. Braga "B“ • Caçadores Taipas 

Lourosa • Marco 
üxa • Leixôes 

Infesta • Fafe 
Vianense - Trofense 

Joane - Canelas 

Qassificoçôa (Zona Cctéro) 
' J t* 

30 64 
30 65 
30 52 
30 52 
10 49 
30 46 
30 45 
30 45 
30 43 
10 42 
30 41 
10 40 
30 3$ 
30 35 
30 32 
30 32 
30 30 
10 10 
10 27 
30 25 : 

Keeultadoe 
Arr>fati*>nse - Guards 4-1 
Torreense * Marfnhense, 2*2 
Penche - Saojoanense 1 2 
Torres Nov'is • Beneditense 0 0 
Cucuiâps * Aoittas Cimarate 2-0 
OkveireAse - vUafranquerise, 0-1 
Caidas - Acad Vrseo, 2-i 
Okv«ifado Bai/ro - Louridianense^ 2*2 
SPs i’ombal ^ Agueda, 2*1 
Ovaronse - Fcircnse. 0 0 

3i<joraa47i 
Feirensa - Ardanenae 

Guârda • Torreense 
MarWwise • PeFiœfte 

Sahfoanense * Torres Novas 
, Beneditense > Cucujâes 
Agtiias Camarate * ORveirense 

Viilrinouersa - CHioas 
Acad Visau • OSveira do Bairro 

■ Sp. Pombal 
Âgueda ^ Ovarense 

1 OVAPLNSE 
2 SANJOANENSE . 
3S»^POMBAL 
4VILAh RANOUENSE 
5ACAOVISEU 
6 TORRES NOVAS 
7 OLIV BAJRRO 
B FEIRENSE 
d ARRIFANENSE 
IQlOURiNHANbNSE 
11 CAI DAS 
12 MARINHENSE 
13 0ÜVEIRENSE 
i4TORRee^œ 
15 CAMARATE 
16 PENICHE 
17 ÂGÜEDA 
18 BENEOITENSE 
19CUCUJÂES 
20 GUARDA 

Classificaçôes (Zona $ui) 
CL EQUIPA J 

1 NACIONAL 30 
2 PORTIMONENSE 30 
3 U.MADEIRA 30 
4CÂMARALOBOS 30 
5 OLHANENSE 30 
6 BARREIRENSE 30 
7 MACHICO 30 
8 ESTQRIL 30 
9MAR1TIMOB 29 
10 ORIENTAL 30 
11 OPERÂRIO DES 30 
12 BENFICA B 30 
13SESIMBRA 30 
14 LUSITANIA 30 
15CAMACHA 30 
16LOULETANO 30 
17RIB.BRAVA 29 
18AMORA 30 
19ALCOCHETENSE 30 
20JUV.ÉVORA 30 

P 

64 
59 
56 
54 
53 
50 
49 
48 
42 
41 
40 
40 
37 
36 
34 
34 
25 
21 
20 
16 

Resultadoi 
Ribeira Brava - Alcochetense, 3-1 
Uniâo da Madeira - Lusitânia, 3-0 
Oriental - Amora, 2-0 
Câmara de Lobos - Estoril-Praia, 1-2 
Benfica "B" • Barreirense, 2-0 
Operàrio Desportivo • Camacha, 1-1 
Juventude - Maritime "B", 1-3 
Louletano - Sesimbra, 4-0 
Machico - Nacional da Madeira. 1-0 
Olhanense - Portimonense, 1-1 

31* jornada 

Portimonense • Ribeira Brava 
Alcochetense • U. Madeira 

Lusitânia • Oriental 
Amora - C. de Lobos 

Estoril-Praia • Benfica B 
Barreirense • Operàrio 

Camacha • Juv Évora 
Maritimo "B" • Louletano 

Sesimbra • Machico 
N. da Madeira • Olhanense 

Casflgos - Nuno "Gomes" com nm jogo de suspensêo 
O benfiquista Nuno Ribeiro "Gomes" foi castigado - 
corn um jogo de suspensào pela Comissâo 
Disciplinar da Liga Portuguesa de Futebol - 
Profissional (LPFP), no seguimento da 31“ jornada. - 
Apenas cinco jogadores da I Liga sofreram sançôes - 
disciplinares, tendo o grosso de castigos recaido na - 
II Liga, corn Paços de Ferreira, Maia e Naval 1° de - 
Maio a verem dois futebolistas seu impedidos de - 
alinhar na prôxima jornada. 
Lista de castigos: 

I Liga: 
Um jogo: 
Eusébio (Maritimo) 
Nuno "Gomes" (Benfica) 
Bilro (Uniâo de Leiria) 

Idalécio (Sporting Braga) 
Casquilha (Gil Vicente) 
II Liga: 
Umjogo: 
Fran (Leça) 
Adalberto (Paços de Ferreira) 
Luis Claudio (Paços de Ferreira) 
Pedro Magalhaes (Uniâo Lamas) 
Miguel Barros (Maia) 
Roberto Felix (Maia) 
Noverça (Penafiel) 
Hugo (1° Maio) 
Wender (1° Maio) 
Miguel Vaz (Covilhâ) 
Artur Jorge (Espinho) 

Miguel Lima Pereira (Felgueiras) 
José Teixeira (Felgueiras) 
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EsiiidantN madeininsés 
na lesta do Desporto 
Escolar, no Funchal 

s 
ï 

É certo e sabido que a melhor forma de nos conhecermos bem é através de 
trocas de conhecimentos e experiências. O intercâmbio proporcionado pela 
Secretaria Regional de Educaçâo da RAM - Gabinete Coordenador do 
Desporto Escolar entre estudantes da Regiâo Autônoma da Madeira e 
estudantes madeirenses ou descendentes que vivem na diaspora, constituiu 
um bom exemplo e um grande sucesso. na pagina 24 

1 
I 

i 

TRÂNSrrO ? NOTfCIAS ? 
TEMPO ? DESPORTO ? 

INFORMAÇÂO PERMANENTE 
V'. 

TORONTO'S 
SUPER MIX 

_ SERVINDO MAIS 
DOZE GRUPOS 

ÉTNICOS 
AO SUL DO 
ONTÂRIO 

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

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

FESrHNSniGUiSRMHOEmiVISÀO 

No topo nada de novo, 
tudo verde-azul 

Sporting (71 pontos) e F.C. 
do Porto (69) mantêm-se no 
topo da tabela da la. Liga 

do futebol profissional 
português. Nada os 

afastarâ do topo, apenas 
pode ser diferente: 

Verde e azul, ou axul-verdel 

WM 

O Benjica (60 pontos) 
corn os altps-e-baixos 
conhecidos ficarâ na 
3a. posiçâo 
(bem bom!)... 

Boavista, Guima- 
râes e Maritimo 
lutam pelo 4o. 
lugar, sendo 

dificil imaginar hoje o que 
vai acontecer na prôxima 
jornada, ou nas seguintes. 
O 4o. lugar 
disputado palmo-a-palmo. 
Depuis, temos a romaria 
dos descansados e, na 
linha d'âgua e até ao ultimo posto, um punhado de clubes em 
sobressaltos constantes: 
Santa Clara, Campomaiorense, Setùbal, Salgueiros, Rio Ave e Farense, 
continuam em sofrimento e pouco falta para a prova-dos-nove. 
A prôxima jornada, a 32, tem jogos de afligir os mais calmos... 
Maritimo - Sporting; Benfica - Guimarâes; Salgueiros - U. Leiria; Santa 
Clara - Belenenses; V. Setübal - Campomaiorense; Farense - F.C. do 
Porto; E. Amadora - Sp. Braga; Gil Vicente - Alverca e Boavista - Rio 
Ave. 

Militas unhas vâo ser roidas... 


