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“A descolonizaçâo nâo foi feita am 1975; 
a descolonizaçâo começou em 1961 
quando rebentou a guerra colonial” 

A convite da Associaçâo 25 de Abril, nücleo 
Salgueiro Maia, esteve em Toronto, por altura 
das comemoraçôes do vigésimo sexto 
aniversario da Revoluçâo dos Cravos, o 
Almirante Victor Crespo. Dialogamos com o 
mesmo sobre a Revoluçâo e sobre o Portugal 
do periodo pôs-revolucionârio. 
M - A Revoluçâo de 1974 foi, sem dùvida, um 
marco histôrico para o povo português. No 
entanto, a geraçâo que nasceu durante essa 
época, ou até mesmo depois, desconhece 
praticamente no seu todo o que foi a 
Revoluçâo, especialmente os luso- 
descendentes. Como alguém que teve parte 
activa na revoluçâo, quai é a sua perspectiva 
quanto ao 25 de Abril? 

Almirante Victor Crespo - Eu discordo 
quando diz que nâo sabe praticamente nada 
do 25 de Abril: sabe o essencial. Sabe que hoje 
em Portugal hâ uma democracia, que Portugal 
é um pais progressivo, que tem 
desenvolvimento econômico, que entrou na 
Uniào Europeia, que esta bem 
internacionalmente, que neste momento 
preside à Uniâo Europeia e que pessoas suas 
foram recentemente présidentes da 
Assembleia Gérai das Naçôes Unidas. 
Portanto, eu quero corn isto dizer que Portugal 
hoje é muito prestigiado. Hâ uns quarenta ou 
cinquenta anos, Portugal era um pais proscrito 
na cena internacional. 

Continua na pagina 7 

lutar pelas meus diraitos!” 
Desabafo consciente de Cecilia Maria Santos Isidoro Emesto, senhora 

portuguesa vitima de inexperiência méflica e da sociedade de consume. 

Cecilia Maria Santos Isidoro Ernesto é 
natural do Cadayal, onde nasceu em 8 de 
Maio de 1961. É casada corn Bernardo 
Domingos Ernesto, também do Cadaval. 
Chegaram a Toronto no dia 7 de Outubro 
de 1987. 
Poucos anos depois de se radicarem em 
Toronto começaram os problemas da 
Cecilia Ernesto e, logicamente, da familia. 
Devido a um problema menstrual, 
hemorregias, a secretâria do seu médico 
especialista, em 15 de Fevereiro de 1991, 
aconselhou-a a consultar o Genecologista 
Dr. Richard Hamilton Sims, no St Joseph 
Hospital. Foi la às 2 pm e nunca foi 
atendida até às 2 da madrugada do dia 16. 

Sô nessa altura foi vista pelo médico 
interno de serviço! 
Para grande surpresa sua, o médico pediu- 
Ihe para assinar um documento pois, na sua 
opiniâo, poderia ter que ser operada. E, a 
verdade, é que pelas 5 horas da madrugada 
do dia 16 de Fevereiro de 1991 foi operada 
pelo Dr. Adolfo Pablo Del Valle Rebeil, um 
médico corn apenas 2 anos de experiência. 
O diagnôstico que justificou a operaçâo foi 
de que a Cecilia Ernesto sofria de "gravidez 
ectôpica" (o feto fora do lugar prôprio). A 
partir da operaçâo puseram a Cecilia no 4o. 
andar e nâo mais se preocuparam corn ela. 

Continua na pagina 4 
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Coluna 
sem vertebras 
A "guerra" das chamadas telefônicas mais 
baratas prossegue. 
Ainda bem! 
Quanto mais "guerrearem" menos o consumidor 
paga! 
Hâ poucos anos atrâs pagâvamos um "batelada 
de massa" por um reles telefonema para Portugal 
à Bell Canada. 
Hoje, depois da democratizaçâo e abertura aos 
privados, varias companhias de 
telecomunicaçôes nasceram e, os preços, 
desceram drasticamente, à velocidade da luz. 
As chamadas que nos custavam anos atrâs $50 
dôlares, hoje, pelas mesmas comunicaçôes e 
tempos, desenbolsamos talvez uns $10 ou $15 

dôlares! 
E obra! Jâ viram como éramos enganados? 
Quando nâo hâ concorrência, os "donos do 
quintal" fazem o que lhes dâ na gana e ainda lhes 
sobra tempo para "gozar" 
corn os eternos pagantes, 
fingindo "paternalmente" que 
nos beneficiam. 
Temos que manter esta 
condiçâo de concorrência, em 
todos os sectores, para que 
continuemos a usufruir a 
saudâvel tentativa de receber 
o mâximo possivel de 
serviços pelo minimo 
custo...possivel. Também nâo 
temos o direito de exagerar. 
O seu a seu dono! 
Hâ, agora, um outro ponto 
que é necessârio desvendar. 
Hâ certas companhias de 

momento que, caso nâo tenhamos em atençâo as 
letras miudinhas que se "escondem" nos 
contratos que assinamos, acabam por nos custar 
caro quando tudo leva a crêr que é mais barato e 

um "mar de rosas". 
Cuidado. 
Leiam corn atençâo as regras 
que estâo descritas em letras 
muito pequeninas, porque 
nelas estâo encerradas as 
"golpadas" que nos esperam. 
E, aquilo que parece fâcil e 
barato, sai furado... 
Mesmo assim, corn ou sem 
letras miudinhas, as actuais 
chamadas telefônicas para 
Portugal Continental e Insular 
(e outras partes do mundo, 
claro!) sâo muito mais baratas! 
Viva a concorrência! 

JMC 

Olà, olà, gente fixe! 
O tempo cada vez melhor, as férias a aproximarem- 
se... 
Nâo esqueçam de levar o O Milénio na mala de 
viagem! 

Entretanto, nâo deixem também de cumprir a 
missâo de cooperarem corn os nossos clubes, 
associaçôes e parôquias. 
Por exemplo, sôcios da CASA DOS AÇORES, em 
Toronto, nâo esqueçam de que no prôximo 
domingo, 7 de Maio, pelas 15:00 horas, realizam-se 
as eleiçôes para os novos Corpos Gerentes-2000. 
As eleiçôes terâo lugar na sede-social, 772-A 
Dundas St, W. 
A Casa dos Açores précisa de todos e muitos mais! 

Na quartaTeira, 16 de Maio, a Federation Of 
Portuguese Canadian Business & Professionals 

FPCBP 
realiza juntamente com a European Union 
Chamber of Commerce in Toronto, o "4o. Jantar 
Anual de Présidentes", sob a presidência de 

Armindo Silva - antigo présidente da FPCBP, tendo 
como convidado de honra o Dr. José Manuel 
Duarte de Jesus, Embaixador de Portugal, em 
Ottawa, que falarâ sobre o tema "A Uniâo Europeia 
no Século XXI - Desafios e Riscos". Este Jantar 
Anual da FPCBP terâ lugar dia 16 de Maio, no 
Toronto Hilton Hotel, com inicio às 18:30 horas. 
Réservas: (416) 537-8874. Falem corn Palmira 
Almeida. 

Nos dias 13 e 14 de Maio de 2000, o Comité de 
Testas de Nossa Senhora de Fâtima e o Portuguese 

Cultural Centre of Bradford, realizam na Igreja dos 
Mârtires do Japâo e no Centro Cultural Português 
as solenes festas de Nossa Senhora de Fâtima. 
No sâbado, dia 13, pelas 19:30, Missa corn Sermâo 
e Procissâo das Velas. A noite baile corn o conjunto 
Português Suave e a voz de Catarina Cardeal. 
Domingo, às 14:00 horas, Missa corn Sermâo e 
Procissâo pelas ruas de Bradford. 
Fim de festa corn os Ranchos de Bradford e do 
Académico de Viseu e, ainda, baile corn o 
Português Suave. 
As 22:00 horas, sorteio. 
Façam uma visita a Bradford e participem nas 
festas de Nossa Senhora de Fâtima, dias 13 e 14 de 
Maio. 

"Projectos de Cooperaçào Internacional para 
Jovens", tem por objectivo promover a troca de 
experiências no que respeita à oferta de informaçâo 
aos jovens, o conhecimento das prâticas e das 
estruturas de informaçâo nos outros Estados- 
membros e ainda o desenvolvimento da cooperaçào 
desta ârea. Os interessados podem contactar a 
"Agência Nacional Portuguesa do Programa 
Juventude para a Europa", por intermédio do: 
Instituto Português da Juventude 
Avenida da Liberdade, 194, r/c , 1250, Lisboa- 
Portugal. 
Tel: 011-351-213 151 955 Fax: 011-351- 213 143 688 

Pois é, gente amiga, um pouco de tudo para todos 
os gostos. 
Até p'râ semana! 

JMC 
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Nasceu e viveu os primeiros anos de 
vida com o mar à sua volta. Adora o 
mar... 
Eduardo Fernandes Oliveira, nasceu 
na Ajuda da Bretanha, na Ilha de Sào 
Miguel, Açores, em 15 de Novembre de 
1951. 
Fugir para a borda-de-âgua era uma 

Eduardo Fernandes Oliveira entrou na 
escola local mas por pouco tempo. Aos 
16 anos penetrou no circuito do 
trabalho, era precise ajudar a familia. 
Começou a saga na Fâbrica de 
Banheiras, em Streetsville. Em 1969, 
foi para a Redell Sheet Metal and 
Roofers, em Hamilton, passando 

Maria Rosa i 
Ferreira (màe da 
cantor Jorge 

p^erreira), Maria 
^osé Oliveira, 
Mntonio Oliveira 
Wiamatina Brasi 

Sâo MigueL 

atracçâo irresistivel que mereceu de 
sua màe varias reprimendas. Logo apôs 
a escola primâria, Eduardo Oliveira, 
irmàos e pais, partiram para o Canada. 
Tinha 14 anos de idade quando chegou 
a Toronto (56 Montrose St.), em 23 de 
Outubro de 1966. 

Desde bébé que apelidaram o Eduardo de 
“Black”parque, o cào prêta e a Eduardo, 
deram-se sempre bem... 

depois para Windsor. 
Em 1970, mentiu no que respeita à sua 
idade para poder entrar numa 
companhia de camionagem, sendo 
conductor de camiôes corn apenas 19 
anos, quando era exigido, os 21 anos. 
Em 1970 transferiu-se para a Airline 
Cargo, no Aéroporté de Toronto, na 
conduçào de camiôes entre Toronto e 
Buffalo. Depois, passou para os 
autocarros da Charterways... 
No ano de 1975 entrou para a 
companhia Newportfish e, durante 2 
anos, conduziu camiôes -pesados entre 
Toronto e New York. 
Em 1977 voltou para a antiga profissâo 
de especialista de trabalhos em 
telhados. Andou na Margven Roofing e 
na Polar Roofing. Em 1982, trabalhou 
no Tony Leite Roofing, regressando à 
Polar até 1984, seguindo-se a Roman 
Roofing. Por esta altura, Eduardo 

Para Que Nâo 
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 

£dW3,r(l Joncs AoServlçode 
Investidores Inviduais. 

Tel: (416) 201-8285 Fax: (416) 201-8234 
653 The Queensway, Toronto, Ontario M8Y 1K8 

Membro CIPF www.edwardjones.com 

Oliveira foi convidado a 
trabalhar no Sindicato da sua 
classe "Sheet Metal Workers 
International - Local 30". 
Depois, concorreu à posiçâo 
de Business Representative, 
tendo ganho a eleiçâo. A 
partir dai, e de 3 em 3 anos, 
Eduardo Oliveira tern 
concorrido à posiçâo de raiz, 
tendo conseguido sempre ser 
re-eleito. E mantém-se firme 
na Local 30. 
Eduardo Fernandes Oliveira 
casou com Maria Ascençâo 
Moniz da Costa Amaral, 
natural dos Arrifes, S. 
Miguel, onde nasceu em 10 
de Junho de 1954. Maria 
Ascençâo e Eduardo 
conheceram-se em 1968 - 

tinha ela 14 anos-, e casaram em 
Setembro de 1973. Desde jovem que 
Maria Ascençâo se dèdicou aos estudos 
e ao trabalho. Fez vârios cursos e, 
actualmente, estuda Art Studies na 
Dundas Valley School of Art. 
O casai tem uma filha, Sania Oliveira, 

nascida em Toronto, no dia 12 de 
Fevereiro de 1977. Sania é estudante. 
Tem como objectivo ser Técnica de 
Efeitos Especiais para cinema e 
televisào. 
A paixâo pelo mar fez corn que 
Eduardo Oliveira adquirisse barcos 
através dos anos. Actualmente possui o 
late "Ascension"-Motor Yate President, 
de 12 lugares (42x13 pés), onde passa 
os fins-de-semana corn a familia e 
amigos. Em 1974, quando comprou o 
"Ascension", em Midland, Eduardo 
Oliveira, juntamente com o casai 
amigo e experiente naquelas lides, 
Linda e George Forman, navegou 6 
dias até chegar a Oakville, onde vive. 
Os passeios mais frequentes sâo entre 
Oakville e Toronto Island, Port Del 
Housing, Niagara-on-the-Lake, Fifety 
Point, etc... 
Uma vida de trabalho bem recheada de 
lazer. Corn a âgua sempre à sua volta... 

JMC 
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Ao terceiro dia apos a operaçâo, o Dr. 
Valle visitou-a à noite e perguntou-lhe 
se queria ir para casa. Cecilia disse- 
Ihe que nâo, pois nem sequer 
conseguia comer. Ele respondeu-lhe 
que ali "nâo havia mariscada como 
em Portugal". Ao quinto dia, sem 

DR.ARVIND D.KHAMBHLA M.D., O.Q.O., F,R.C.S,(C.) 
360 COUEÛE STREET. SUITE #303 

(VÆST OF BRUNSWICK AVE.) 
TORONTO, ONTARIO M5T 1S6 

TEL: (416) 961-8238 FAX: (416) 981-5732 

NAME MRS f'j-n é> •iP-t ■ 

ADDRESS  

OATE 

^ • T- 

fdva 
Mi r? 

7.C / 

. cU>Jlo- 

$,V^l RA.Hfau ' • 
-.V- v^WtL1 . 
SIGNATURE 

n-,. 

REFILL_ _T»4ES 

Decumento notôriamente faUeado 

forças e cheia de febre e vomitos, o 
médico mandou-a para casa. Segundo 
ele, aquela situaçâo fisica era natural 
no periodo'pôs-operatôrio. 
Cecilia foi para casa sentindo-se cada 
vez mais debilitada. Nem de pé hem 
deitada se sentia bem. 
Assim, foi de novo ao seu médico 
Genecologista Richard Sims. Ele, ao 
vê-la naquele estado, decidiu opera-la 
de novo, pois notou que algo se mexia 

por dentro de Cecilia, como 
musculo em movimento. A operaçâo 
teve lugar no dia 5 de Junho. Apos a 
operaçâo reconheceram que um dos 
rins de Cecilia estava fora do seu 
lugar. Um Urologista foi chamado a 
ver a Cecilia mas nâo quis assumir 
quaisquer responsabilidades. 
Salvaram-lhe a vida mas nâo 

conseguiram sanar os 
problemas e dores. 
A partir da segunda 
operaçâo todos os médicos, 
incluindo o Dr. Sims, 
começaram a "sacudir a 
âgua do capote" em relaçâo 
ao estado e situaçâo da 
Cecilia Ernesto, ao ponto, 
segundo a nossa 
entrevistada, de falsificarem 
reportes, exames médicos e, 
em certos casos, as 2 coisas. 
A segunda saga da Cecilia 
começou. Sem apoio dos 
médicos decidiu procurar 
advogados que a 
defendessem e Ihe 
conseguissem apoio, uma 
vez que ficou impossibilitada 
de trabalhar, inclusive, de 
fazer a lida da casa. 
Começou com o advogado 
Morris A. Singer, da firma 
Singer & Kninter, que nada 
fez. Mudou para Ian 
Outerbridge, assistido por 
Collin Browne. Estes 

actuaram e levaram-na a um médico 
especialista no assunto James 
Turnbull. Turnbull era amigo de um 
especialista e présidente do 
Departamento de Urologia do 
Toronto General Hospital, Michael 
Jewett, médico que a viu durante 6 
meses e, de repente, terminou o 
interesse no caso, por ela nâo Ihe 
assinar uma carta em que declarava 
ter sido envolvida num acidente. Nâo 
continuaram, nâo quiseram receber os 

um honorarios devidos e encerraram o 

■ PORQUE O IMPREVISTO 
rÂO TEM HORA MARCAD, 

DANIEL FERNANDES 

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) 
Preservaçào de heranças (24 HORAS) 

TEL: (416) 823-0665 

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

processo. 
Paralelamente, Cecilia Ernesto 
piorava. Em Maio de 1995, foi de novo 
operada, pelo Dr. Khambhla, no 
Doctor's Hospital. Este médico 
também evitou debruçar-se pelo seu 
passado clinico. De médico para 
médico, ponham nos reportes que 
faziam, um côdigo que alertava para o 
nâo envolvimento corn o caso Cecilia 
Ernesto. 
Segundo um resumo feito pela Cecilia 

foi falsa pois o Dr. A.G. Keresteci, que 
a formolou, mencionou que eu era 
louca e que nâo era vitima de 
negligência médica porque, para o ser, 
teriam as operaçôes de terem sido 
feitas em "estilo vertical" e nâo 
"horizontal" como eu fui. A verdade é 
exactamente o oposto! Todos os 

m-nn 

Cocm>gf^ Office 

Toiorto. OnSos> 
M6H m 

uoisiAnvE AmMüur 

Tony Ruprecht 
O^veitport 

Aprils, 2000 

M*. Hàrdiiig 
Boards Secrcumai 

Health Professitwis Appesf Md Rcwew Board 
1st Bloor Soe«< West, 9* Roof 
Tofooto, Ootafio 
MS$ ÎTS 

Dear Ms. Harding: 
RE: Mrs. CecBtm Ensesto 

169 Maekay .Avemae 
Torrwil», Oatwte 
M6H 2(17 
(4l«)6St-594S 

Wc are willing fai brdsatf of Mrs. Emcslo. who has again eontaeted our ofttces to seek as.sistanee with 
)he dtffîçulEîes she i s having in getiing her comj^aint addressed. Pteasc ttnd enclosed a copy of a letter 
that was sent to our respective offices ouilming hci di-sapporntmetil and imsSration, 

Mrs. Ernesto osnnot understand why the College of Surgeons and Physicians has acted in the manner it 
has when shic has rt^ieatedly stated shsi Ihe evidestce that would dearly suf^sewt her daitn is in the 
possession of several doctors, who refuse to release it. 

Sirrce Mns. Emesto feds stton^y that «he Itaaheen stofatrly treated, and h>as suSïèrtd ftwm a great deal of 
sJtess v*it)i this unresolved prohlcm, would you please ihermtne what could be dorte to address her 
concerns. 

Thank you far your immediate attemion and eo-operation. 

Sincerdy. 

Tony RupredtL MPP 
Davettpotl 

Cart DcFaria. MPP 
Mississauga East 

Ce: Mrs. Emesto 
TR:re 

Ernesto, "todo o caso prende-se com a 
primeira operaçâo, mal feita, que 
provocou o nâo funcionamento de um 
dos rins e sua deslocaçâo, müsculos 
fora do lugar e nervos afectados. O Dr. 
Valle, o operador, desapareceu do 
Hospital de Sâo José, logo em 1994. 
Em 7 de Julho de 1994, o meu 
advogado de entâo, Michael S. 
Browne, levou o caso a Tribunal e, no 
Pré-Julgamento, o Juiz deu o caso por 
encerrado, por o processo estar mal 
elaborado! 
-Até a informaçâo dada ao Tribunal 

portugueses devem pedir para ver os 
processos quando lhes disserem que 
nâo têm caso! 
Virei-me para a Associaçâo dos 
Advogados e ...contra advogados 
nada! 
Os serviços judidais corn os quais 
contactei também nada adiantaram. 
Pensei que sô a vontade politica me 
poderia ajudar, por isso contei o meu 
caso e pedi apoio ao MPP Tony 
Ruprecht e ao Deputado luso- 
canadiano 

Continua na pagina seuginte 
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“Enquanto flver vida hei-de luiar pelas meus dlreltesl” 
Continuaçào da pagina anterior 

Carlos de Faria." 
E, desta maneira, com um acordo de 
principio de apoio a Cecilia Ernesto 
entre Tony Ruprecht e Carlos de 
Faria, espera-se uma soluçào para este 
caso. Uma mulher vitima (quantas 
mais por ai?) de uma ma (e 
desnecessâria?) operaçâo, que a pôs a 
sofrer para toda a vida e sem 
possibilidades de tratar 
convenientemete de si prôpria, da 
filha (11 anos) e do marido, "um santo" 
como ela o apelida corn justificado 
orgulho! 
Recebeu também esta semana uma 
carta-resposta ao seu apelo à Ministra 
da Saüde, Elizabeth Witmer, MPP, 
corn copia para Tony Ruprecht, Cari 
de Faria, Charles Caccia e Hon. Allan 
Rock. 
A prôpria Ministra Elizabeth Witmer, 
que assina a carta, informa-a de que a 
responsabilidade do caso pertence ao 
College of Physicians and Surgeons of 
Ontario (CPSO) e que, embora 
Ministra da Saüde, a legislaçào em 
vigor nâo lhe permite interferir em 
casos de queixas individuais. 
Neste caso a Ministra da Saüde 
aconselha Cecilia Ernesto a contactar 
The Ontario Court (General 
Division), no 130 Queen Street West, 
Osgoode Hall, Room 174 G, Toronto, 
cujo telefone é: (416) 327-5100. 
A Ministra Elizabeth Witmer 
acrescenta que tomou a iniciativa de 
pedir ao CPSO uma revisâo 
independente do processo visando o 

comportamento disciplinar dos 
médicos. Afirma ainda que, caso a 
Cecilia nào consiga um Advogado que 

& 

secretârias à minha mâo... 
Ora eu entendia grande parte do que 
diziam e, falo e escrevo francês, coisa 

que eles 

HEALTH RECORD DEPARTMENT 

ETOBICOKE GENERAL HOSPITAL 
101 Humbar Collage BIvd., 
Raxdala, Ontario H9V 1RS 

Thl$ haalth racord la contldantlal purauant to 
taction 49 of Ontario Regulation $6$ under the 
Public Hotpltala Act. It It made available to you 
on the undarttanding that It all I be-held In 
confidence by you and util be dettroyad than 
Its original purpote hat been tervad. 

a defenda, se dirija aos Serviços Legais 
da Comunidade, onde vive. 
Aqui deixamos um DESAFIO aos 
advogados que nos possam 1er. 
Ajudem a Cecilia Ernesto e, todas as 
Cecilias e Manuéis, que andam por ai! 
Triste, chorosa e em desespero, Cecilia 
Ernesto pede ajuda a todos. Quer 
também com este seu desabafo alertar 
os portugueses para que nunca 
assinem documentos sem saber o que 
eles contêm e, em casos de doença, 
que procurem sempre uma segunda 
opiniao. 
Ha gente que brinca com a saüde de 

contra a maré! 
"Enquanto tiver vida hei-de lutar pelos 
meus direitosi", nâo se cansou de 
afirmar. Esperemos que ela encontre 

T. K. PAIN 
O.. M RC.*». • H. r S.C.Rf 
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cada um... 
Naturalmente quisemos saber como 
foi que a Cecilia Ernesto conseguiu ter 
documentos comprovativos de 
"côdigos e falsificaçôes" passados entre 
os médicos que a assistiram. 
-Eles como viam que eu era 
portuguesa e nào falava bem inglês 
nâo sô falavam entre si corn à vontade 
como deixavam os papeis em cima das 

desconheciam. Como todos os 
documentos também vêm em francês 
rapidamente me apercebi de tudo 
quanto me envolvia e procedi à minha 
maneira... Para malandro, malandro e 
meio! 
Embora doente e traumatizada, 
Cecilia Ernesto é mulher de espirito 
forte. Nâo désisté. Rema sempre 

Os documentos acima expostos falam 
por si prôprios... 

especialistas da medicina, das leis e da 
justiça que, mesmo sem consguirem 
devolver-lhe a saüde, que ao menos lhe 
possam minorar o infortünio que a 
persegue. 

JMC 
Contacto: E-mail: cecilia_emesto@hotmail.com 

foram informados do evento semanas antes - que os 
pudessem apoiar e divulgar o orgulho que estes 
jovens sentem na cultura portuguesa. No entanto, 
se poucos os admiram e se quase ninguém divulgar 
aquilo que fazem, perguntamo-nos por quanto 
tempo é que estas noites continuaram a ser 
organizadas. Os nossos estudantes merecem muito 
mais. Parabéns St. Mary's e continuem o 
magnifico trabalho que estâo a fazer e apresentar 
em prol da cultura portuguesa no Canada. E desde 
jâ comecem a pensar na 12“ Noite Cultural. 

A.F. 
lamie Ma 

Deslocâmo-nos no passado sâbado, dia 29 de Abril, 
à escola St. Mary's para assistirmos a mais uma 
noite cultural, totalmente organizada e apresentada 
pelos estudantes do clube português e corn a 
coordenaçâo da professora Fâtima Sousa e do 
director (principal) Tony de Sousa. A noite teve 

inicio corn a peça de teatro representada 
pelos estudantes, alias o ponto alto da noite, 
prosseguiu corn alguns temas da müsica 
portuguesa e brasileira, esta ültima numa 
homenagem aos 500 anos da descoberta do 
Brasil, a actuaçâo do rancho folclôrico da 

escola, a participaçâo da luso 
can-tuna e bailarinos. No 
entanto, e tal como jâ 
mencionâmos, o ponto mais alto 
da noite foi o da peça de teatro 
que contava o dilema de um 
soldado que vai para casa do 
comandante na esperança de 
poder ser cabo. E na casa do 
comandante que este pobre 
soldado, inocente, honesto e 
dum humor extraordinârio, se vê entre 
um dilema conjungal, sem se 
aperceber, e a possibilidade de se 
tornar cabo quase lhe escapa das mâos. 
Tudo acaba bem. A actuaçâo dos 
estudantes foi excelente, notou-se a 
preparaçâo e as longas horas de 
trabalho que se colocaram para que 
esta noite tivesse o êxito que teve. Pena 
foi estes estudantes nâo terem a 
presença de todos os meios de 
comunicaçâo social comunitârios - que 
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Carlos Alberto Vieira da Silva em Toronto 
O conhecido ex-rsponsavel gerente 
bancârio e amigo de longa data, 
Carlos Alberto Vieira da Silva, 
esteve em Toronto por alguns dias, 
em viagem de férias-mata-saudades 
e, ao mesmo tempo, em contactos 
de futures negocios. 
Carlos Alberto Vieira da Silva, é 
actualmente socio e Director 
Financeiro da firma A.F.S. 
Europeia - Construçâo e 
Investimentos Ltd., no Algarve, 
sociedade formada por gente bem 
nossa conhecida, como Américo 
Amaral e José Luis Silva, em 
Toronto, Rui Franco e Artur 
Marçal, tal como Vieira da Silva, 
em Portugal. Hâ muito que se 
dedicam ao investimento, 
construçâo e venda de andares e 
vivendas no Algarve, agora com 
grande força no Vale do Garrao, 
em Almancil. 

entre a Quarteira e Faro, um local 
paradisiaco que aconselho aos meus 

amigos que vivem no Canada... - 
Começou por nos dizer Vieira 
da Silva.- Bom nâo so como 
investimento mas também 
locais de lazer. 
-Mas, também, outros locasi, 
nâo é verdade? 
-Sim, sim, temos varias opçôes. 
O cliente é quem manda... 
-Vieste tâo pouco tempo até 
câ!?... 
-E ' verdade. Esta é a altura em 
que mais contactos recebo em 
Portugal do exterior, 
particularmento, do Canada. 
Por isso apenas uns dias por câ 
para matar saudades dos velhos 
amigos e dar andamento a 
alguns contactos e negôcios jâ 
estabelecidos anteriormente. 
Mais oportunidades virâo de 

-Estamos realmente corn grande 
sucesso no Vale do Garrâo-Almancil, 

vos visitar, espero. 
-Até lâ podes contar corn o O Milénio 
para uma saudaçâo a todos quantos 
nâo conseguiste contactar... 
-Claro, obrigado. Deixo um abraço de 
muita estima a todos os amigos que 
nâo consegui visitar por motivos 
vârios e dizer-lhes que estou 
inteiramente ao dispor em Portugal. 
A grande e generosa Comunidade 
Portuguesa o desejo das maiores 
felicidades. 
Para quem quiser o contacte corn 
Carlos Alberto Vieira da Silva, em 
Portugal basta que, em qualquer 
momento, liguem o seu numéro 
directe: 011-351-965-845-893, ou via 
faxe: 011-351-289-818-575. 
Foi um prazer muito grande para nos 
ver de novo o amigo Carlos Alberto 
Vieira da Silva. O tempo foi pouco 
mas o abraço foi longo. 
Felicidades, Carlitos. yAfC 

Na Igreja de Nossa Senhora de Fâtima, em 
Scarborough, e no Canadian Madeira 
Club-Madeira House Community 
Centre, em Toronto, tiveram lugar no 

passade domingo, sessôes de inscriçâo para os 
portugueses que pretendem ser cidadâos 

canadianos sem abdicar da sua condiçâo de 
portugueses. 
Quer em Scarborough, quer em Toronto, o 
movimento foi extraordinârio e, os voluntârios, nâo 
tiveram "mâos a medir"... 
Foram centenas de pessoas durante muitas horas 
que procuraram as informaçôes necessârias para, 
depois, conscientes, preencherem os respectives 
formularies de Cidadania Canadiana. 
O Comité de Incentive à Aquisiçâo de Dupla 
Nacionalidade esta de parabéns por esta iniciativa 
cheia de sucesso. 
Por outre lado, o Sindicato - Local 183, realizou 
uma sessâo semelhante corn os seus sindicalizados 
de todas as origens -maioria portuguesa-, corn um 
êxito inesperado pois, os voluntârios suaram as 
estopinhas, para dar vasâo aos cerca de 4 mil 
requerentes de Cidadania Canadiana. Um dia de 
azâfama para uns e outros mas que valeu a pena. 

A prôxima sessâo de preenchimento de formularies 
para iniciar o processo de naturalizaçâo canadiana 
sera no Clube Português de Mississauga, domingo, 
dia 7 de Maio. 
Informaçôes: (416) 531-4674, ou no CPM: (905) 275- 

6844. 
O Comité Ad-hoc Citizenship 2000 agradece a 
todos quantos têm colaborado e aos portugueses 
que jâ se inscreveram. A meta estâ a ser atingida! 
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“A desGOlonizaçâo nâo foi feita em 1975; 
a descolonizaçâo começou em 1961 
quando rebentou a guerra colonial” 

Continuaçào da V pdgina 

Nenhum português na Europa dizia 
que era português porque se 
envergonhava da politica do pais. 
Portugal deixou de descolonizar apos a 
II Guerra Mundial quando era obvio e 
évidente que o caminho dos paises 
africanos era no sentido da 
independência. So a ditadura é que 
conduziu a uma politica daquela 
natureza e os portugueses nâo a 
queriam. Esta é a diferença essencial 
do Portugal que conheci. 
M - Foram quase cinco décadas de 
ditadura em Portugal. Houve durante 
esse periodo de tempo tentativas de 
revoluçâo que por este ou aquele 
motivo nâo tiveram sucesso, nem 
conseguiram concretizar o seu 
objectivo. De repente, a 25 de Abril de 
1974, faz-se uma nova tentativa e desta 
vez corn sucesso. Que motivos 
condicionaram, na sua opiniâo, o 
sucesso desta Revoluçâo? 
A.V.C. - É uma questâo complexa. 
Uma das razôes principals foi, 
naturalmente, a descolonizaçâo. O 
pais sentia que a Guerra Colonial nâo 
tinha soluçâo politica. A guerra 

colonial foi na perspectiva dos 
militares, na minha prôpria perspectiva 
- comandei um navio durante a guerra, 
em Moçambique - uma fase para se 
encontrar uma soluçâo politica para os 
problemas africanos. Nunca foi 
encontrada: Portugal respondia aos 
apelos internacionais corn o isolamento 
do pais - O célébré orgulhosamente sôs 
- e respondia aos apelos africanos de 
diâlogo corn a guerra. Essa situaçâo 
tinha que ter um fim, o fim que foi 
encontrado pelos militares e que 
fizeram uma revoluçâo nacional. 
Restituiram, assim, a liberdade e a 
democracia. 
M - No entanto, encontramos ainda 
hoje portugueses que se manifestam 
contra a revoluçâo precisamente pela 
maneira como foi feita a 
descolonizaçâo. Mais ainda, sâo da 
opiniâo que Portugal estaria numa 
situaçâo melhor, caso nâo tivesse 
havido um 25 de Abril. Concorda? 
A.V.C. - Eu fui Alto Comissârio de 
Portugal em Moçambique durante a 
descolonizaçâo. Penso que foi feito o 
que foi possivel. Os portugueses que 
quiseram continuar a trabalhar, 
continuaram em Moçambique e os que 
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quiseram regressar a Portugal, 
regressaram. Mas o grande mal da 
descolonizaçâo foi nâo ter sido feita na 
altura prôpria. A descolonizaçâo ao 
fim de treze anos de guerra era 
necessariamente e sempre um desastre. 
Primeiro porque os quadros das 
antigas colônias portuguesas nâo 
estavam preparados em gérai para 
conduzir o pais. Em Moçambique, que 
é um pais de dez milhôes de pessoas, 
tinha sete licenciados, mâximo. Isto dâ 
ideia das capacidades que o pais tinha 

desenvolvimento da Suécia, da 
Alemanha ou da Inglaterra, mas o 
esforço que tem sido feito na 
escolaridade hâ-de trazer resultados 
num futuro relativamente proximo. 
Portugal tem recebido grandes apoios 
da Europa onde se integrou, mas, 
também, Portugal tem uma força 
extraordinâria que é sentida em 
particular aqui no Canada. Portugal 
tem no continente e nas ilhas, cerca de 
dez milhôes de pessoas e, depois, hâ 
outros cinco milhôes que continuam 

para se auto-governar. Eu nâo digo 
para se auto-determinar que esse é um 
direito natural dos povos, mas numa 
situaçâo destas é natural que o pais 
passasse por gravissimas convulsôes, 
em particular, durante a 
descolonizaçâo tinha os vizinhos do 
apartheid que sô estavam interessados 
em provocar movimentos 
revolucionârios e a instabilidade do 
pais. Por outro lado, é muito 
importante reconhecer que as 
formaçôes politicas nascidas para a 
independência das colônias, foram 
formaçôes politicas contra Portugal. O 
que é normal é que tivessem aparecido 
durante os periodos de transiçâo, 
formaçôes politicas favorâveis a 
Portugal. Ora bem, as formaçôes 
politicas protegidas eram aquelas que 
tinham o apoio da Uniâo Soviética e da 
China, naturalmente desfavorâveis às 
teses europeias e às teses ocidentais. 
Portante, Portugal afastou-se de 
possiveis inimigos que tinha corn a 
guerra e a descolonizaçâo que fez. A 
descolonizaçâo nâo foi feita em 1975; a 
descolonizaçâo começou em 1961 
quando rebentou a guerra colonial. 
M - Apôs vinte e seis anos da 
revoluçâo, quai é a anâlise que faz do 
Portugal de hoje? 
A.V.C. - O Portugal de hoje é um pais 
corn algumas dificuldades: a formaçâo 
das pessoas, nâo temos o mesmo 

tâo portugueses como os portugueses 
que vivem em territôrio português, mas 
que vivem em Toronto, Paris, Berlim... 
esses cinco milhôes de portugueses sâo 
também Portugal. Muitas vezes sâo 
esquecidos, mas contribuem 
muitissimo para o progresso do pais. 
M - Jâ que mencionou a escolaridade, 
crê que em Portugal se ensina a 
Revoluçâo de Abril como um capitulo 
da nossa histôria, ou existe uma 
omissâo da mesma dos conteùdos 
escolares? 
A.V.C. - Houve um periodo em que o 
25 de Abril foi obscurecido por razôes 
politicas, mas hâ cerca de dez, quinze 
anos, O 25 de Abril é motivo de orgulho 
para todas as formaçôes politicas 
democrâticas em Portugal. Todos se 
afirmam favorâveis ao 25 de Abril por 
reconhecer este progresso e o 
desenvolvimento que o pais teve, em 
particular a nova mentalidade que 
criou nos portugueses. 
M - Vou agradecer este momento que 
nos concedeu para dialogar sobre a 
Revoluçâo de Abril e vou, por ultimo, 
perguntar-lhe quai é o ideal da 
revoluçâo que gostaria de ver os 
portugueses viver no dia-a-dia, ainda 
hoje, passades vinte e seis anos da 
revoluçâo? 
A.V.C. - O ideal da liberdade e do 
progresso. 

Ana Fernandes 
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CRONICA A DUTÂNCIA 

A RECENTE TENTATIVA DE “GOIPE 
N: 

■ as liltimas semanas, Lisboa 
tentou uma provocaçâo sobre 
a Madeira, a indiciar o 
objectivo de evitar as eleiçôes 

regionais apazadas para Outubro. 

Como todos sabem, um dos Direitos 
Fundamentais da Autonomia Politica 
do arquipélago da Madeira, é o seu 
Estatuto so poder ser alterado por 
iniciativa da Assembleia Legislativa 
Regional. 
Trata-se, no Direito Piiblico Português, 
de uma limitaçâo dos orgàos de 
soberania em Relaçâo às Autonomias 
Politicas insulares. 
Ora, no Estatuto Politico- 
Administrativo da Regiâo Autônoma 
da Madeira, estâo definidos os circulos 
eleitorais para a eleiçâo da Assembleia 
Legislativa Regional. O artigo 15o. fâ- 
los coincidir corn cada um do 
Municipios e o respectivo numéro de 
Deputados. 
Estatuto Politico-Administrativo da 
Madeira que, hâ poucos meses, foi 
aprovado por unanimidade e 
aclamaçào na Assembleia da 
Repüblica, apôs a necessâria iniciativa 
do Parlamento madeirense. 
Decorrente deste Estatuto, o numéro 
de Deputados a eleger no Porto Moniz 
e em Porto Santo, era um por cada 

Municipio. 
Sucede que a Constituiçâo Portuguesa 
de 1976, dolosamente para lançar a 
instabilidade pretendida pelos 
comunistas, adoptou um tal "método 
de Hondt" para todo o pais. Absurdo 
esquema falsamente proporcional que 
pretende inviabilizar maiorias estâveis, 
e que dâ resultados como este: se um 
circulo de dois Deputados, o partido 
mais votado tiver cinquenta e nove por 
cento dos votos, e o segundo tiver trinta 
por cento, nào hâ vencedor, cada um 
elege um Deputado! 
Veja-se a vergonha! 
E ainda chamam "Estado democrâtico" 
a esta coisa em que por câ vivemos!... 
Alias, em Portugal à excepçâo do 
partido comunista, todos estâo de 
acordo em que é preciso alterar o 
sistema eleitoral. 
Sô que ninguém se mexe. 
Hâ poucas semanas, mesmo nestas 
vésperas de eleiçôes regionais, o 
Tribunal Constitucional - que é eleito 
pelos partidos politicos na Assembleia 
da Repüblica, logo corn a falta de 
credibilidade de resultar da 
composiçâo desta - veio dizer que o tal 
principio da falsa proporcionalidade 
obrigava a que houvesse mais um 
Deputado, quer no Porto Moniz, quer 
no Porto Santo. 

ERVANÂRIA VITORIA inc. 
PRODüTOS NATURAIS E MEDICINA HOMEOPATICA 

Estâ-se mesmo a ver o que pretendido 
nesta decisào de tal Tribunal résultante 
de eleiçâo politica - hâ meses, vieram 
alguns dos sens membros à Madeira (a 
maioria), a ver se percebiam a 
especificidade regional. Tempo (pelo 
menos o nosso) e dinheiro perdidos. 
Mas estâ-se mesmo a ver que, de tâo 
"douta" e apressada postura do 
Tribunal Constitucional - apressada 
porque, para o efeito, ultrapassou tudo 
o que teria inadmissivelmente atrasado 
- de tâo "douta" postura saiu; arranjou 
mais um Deputado nesses dois 
Concelhos que, em termos prâticos, sô 
poderia beneficiar o partido Socialista! 
"Isto" estâ assim! 
Mas, se a Assembleia Legislativa 
Regional da Madeira récusasse alterar 
0 Estatuto? 
Era ôbvio que o mapa eleitoral nâo 
podia ser publicado pelo Ministro da 
Repüblica, logo o Présidente da 
Repüblica nâo podia marcar as 
eleiçôes. 
O que abria a hipôtese de, nâo havendo 
marcaçâo das eleiçôes regionais e 
atingido o termo do mandato da 
Assembleia Legislativa Regional, o 
Estado português nomear uma espécie 
de "comissâo administrativa" sobre a 
Regiâo Autônoma, afastando os 
autonomistas social-democrtas para, 
pela secretaria, elementos afectos aos 
socialistas, sob capa de 
"independentes", tomarem o poder. 
Nâo faltou mesmo uma provocaçâo de 
Almeida Santos, conhecido adversârio 
primârio da evoluçâo autonômica, 
dizendo barbaridades inadmissiveis 
como "haver no Estatuto, normas que 
nâo sâo estatutârias". 
E tudo isto, depois de jâ em 1990, o 
socialista M. Soares, entâo Présidente 
da Repüblica Portuguesa... ter vetado 

Por: 
Alberto 
Joào 
Jardim 

(!) a iniciativa social-democrata de 
cumprir a Constituiçâo, embora com 
ela nos nâo concordando, de respeitar 
o tal ridiculo, subversivo e injusto 
"principio da proporcionalidade", que 
de proporcionalidade nada tem, é uma 
vigarice. 
Entâo, os socialistas nâo aceitaram, 
porque temiam os dois novos 
Deputados serem para o PSD. 
Vejam como isto él... 
A primeira vista, estariamos apenas e 
sô perante uma tentativa de os 
socialistas arranjar dois Deputados "na 
secretaria" e nas costas da vontade a 
expressar pelo elitorado. 
Creio que o Povo lhes darâ a resposta 
adequada, pois ninguém gosta de ser 
objecto destas brincadeiras nas suas 
costas. 
Porém, eu estou pessoalmente 
convencido de que o cambalacho era 
mais profundo. Trata-se de criar um 
impasse, através da récusa da 
Assembleia Legislativa Regional rever 
o Estatuto, e as forças adversârias 
atingirem o poder na Madeira, sem 
eleiçôes! 
Sô que a "estratégia" era demasiado 
évidente, fortemente descarada e 
indecente. 
Sobretudo "naif. 
Sejam mais inteligentes! 
Sô que o contribuinte vai pagar mais 
dois Deputados. 
E sô podemos alterar isto - nâo 
aceitamos antes - quando a 
Constituiçâo fôr revista para novo 
sistema eleitoral. 

Debate cem Guterres a 17 de Maiol 
e eleiçâe do Provedor a 18 

Mimjue mnn entreiûsta corn o Naturisto Honieopato 
Aiitânio Medeiroa, jâ corn muitos mms de experiêcûi, 
tfiu’ o poderd (ijudar tut .^olnçâo dos sens problèmes. 

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

A conferência de 
lideres agendou um 
debate sobre politica 
gérai, com a presença 
do primeiro- minis- 
tro, para dia 17 deste 
mês, realizando-se a 
eleiçâo do Provedor 
de Justiça no dia 
seguinte, a 18. Na 
reuniâo da 
conferência de lideres, o assunto 
mais polémico foi a récusa do PS de 
aceitar um pedido do CDS-PP de 
debate de urgência sobre a situaçào 
na PSP, alegando que o ministro da 
Administraçâo Interna jâ havia dado 
todas as explicaçôes em sede de 
comissâo, na terça-feira. A 
conferência de lideres também 

agendou para sexta-feira 
uma série de petiçôes, 
onde merecem destaque 
as que incidem sobre 
serviços sociais do 
Ensino Superior, criaçâo 
do concelho de Rio 
Tinto, discriminaçâo de 
doentes mentais, criaçâo 
da universidade püblica 
de Viseu e, por proposta 

da Confederaçâo Nacional de 
Agricultores (CNA), a criaçâo de um 
regime de Segurança Social 
destinado aos agricultores. Os dias 
12 e 13 dejunho foram jâ reservados 
pela bancada do CDS-PP para a 
realizaçâo de jornadas parlamen- 
tares, que ainda nào têm local 
definido. 
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Curandeiro do Pico 
condenado a 12 anos de prïsao Cancro da marna no Canada 

Dinis Pimentel, o “curandeiro do 
Pico”, 55 anos de idade, foi condenado 
a 12 anos de prisâo por prâticas 
médicas de que resultaram a morte de 
oito pessoas. 
Rejeitando corn a cabeça alguns dos 
factos dado como provados, Dinis 
Pimentel ouviu o Tribunal afirmar que 
O arguido tinha conhecimento do 
"carâcter tôxico" dos produtos 
utilizados nas pomadas, caso do 
herbicida Gramoxone, uma vez que ele 
prôprio as fabricava. Segundo o 
colectivo de juizes, apesar de atender 
centenas de pessoas durante vârios 
anos nas ilhas de S.Jorge, Pico e Faial, 
Manuel Dinis Pimentel nâo tentou 
receber dinheiro pelas suas "consultas", 
limitando-se a aceitar donativos, cujo 
montante era variâvel. Além dessa 
situaçâo, os arguidos dirigiam-se por 
sua prôpria vontade ao curandeiro, 
sabendo, previamente, que "o arguido 
nâo era sabedor" de cuidados médicos 
convencionais. O Tribunal deu, ainda, 
como provado que os ofendidos, na 
altura em que receberam "tratamento", 
nâo "foram esclarecidos da composiçâo 
das pomadas", além de que Manuel 
Pimentel nunca os informou do perigo 
que a sua aplicaçâo poderia provocar 
para a integridade fisica. Segundo 
Carlos Dinis, présidente do colectivo 
de juizes, o curandeiro utilizava nas 
suas prâticas materiais sem o minimo 

de condiçôes de higiene, caso de paus e 
canas corn que mexia nas feridas. Para 
Carlos Dinis, o caso do "curandeiro do 
Pico" verifica-se numa "realidade 
inserida num forte isolamento", onde o 
recurso a medicina convencional "é 
muito dificil". Num arquipélago, onde 
as "pessoas tem uma forte apetência 
para recorrer" ao curandeirismo. 
Manuel Dinis Pimentel utilizou um 
produto "que era para matar ervas", 
mesmo sabendo "que era mau para a 
saûde das pessoas", referiu. Carlos 
Dinis adiantou, ainda, que o 
curandeiro, corn um nivel intelectual 
baixo, apanhou "um cümulo juridico 
muito baixo", tendo era conta as razôes 
atenuantes em todo o processo. Desde 
Fevereiro, dezenas de testemunhas, 
familiares das vitimas, técnicos e 
adeptos das medicinas alternativas 
passaram pelo Tribunal das Velas de S. 
Jorge, num dos casos judiciais mais 
mediâticos dos Açores. Em sua defesa, 
o padre Lourenço Fontes, responsâvel 
pelo congresso de medicinas 
alternativas de Vilar de Perdizes, 
alegou que Manuel Dinis Pimentel 
pretendia deixar a actividade, 
considerando-o um homem "simples, 
humilde e bom". 
A leitura do acôrdâo, atrasada devido a 
dificuldades nas ligaçôes aéreas, 
assistiram apenas algumas dezenas de 
populares. 

As ultimas estatisticas divulgadas 
pela Sociedade Canadiana do 
Cancro indicam o seguinte: 
O cancro da mama é actualmente a 
causa principal de morte das 
mulheres com idades 
compreendidas entre os 35 e os 55 
anos de idade; prevê-se que no ano 
2000, aproximadamente 19.200 
mulheres canadianas desenvolveram 
cancro da mama, o que équivale a 53 
mulheres por dia; também no àno 
2000, cerca de 5.500 mulheres 
morrerâo de cancro da mama, o que 
équivale a 15 mulheres por dia; 
aproximadamente uma em cada 9.5 
mulheres no Canada terâ cancro da 
mama durante a vida e uma em cada 
26 morrerâ. Cerca de 22% de todos 
os cancros da mama ocorrem em 
mulheres com menos de 50 anos - o 
restante ocorre depois desta idade; 
o cancro da mama représenta cerca 
de 30% de todos os cancros nas 
mulheres e 18% das mortes causadas 
por cancro; porém, o cancro da 
mama também afecta os homens, 
mas neste caso é menos de um por 
cento de todos os casos de cancro da 
mama. Os factores de risco mais 
graves sâo o facto de ser mulher, o 
envelhecimento e um ou dois casos 
de cancro na familia que tenha 
ocorrido antes dos 50 anos. 
Aproximadamente 70% das 

mulheres corn cancro de marna nâo 
apresentam qualquer outro factor de 
risco para além do facto de serem 
mulheres. Desde 1985, a taxa de 
raortalidade causada por cancro da 
mama (numéro de pessoas em cada 
100.000) diminuiu cerca de 25% 
entre as idades de 50 e 69 anos. Os 
dados actuals analisados para o ano 
1997, indicam que a taxa de 
mortalidade do cancro de mama 
esta a mais baixa de sempre desde 
1950 e as estatisticas para o ano 
2000 prevêm que esta diminuiçâo 
continue. Desde 1985, o incidente 
de cancro de mama aumentou 1,5% 
cada ano. Este aumento deve-se em 
parte no aumento de mamografia, 
mas também poderâ estar 
relacionado reproduçôes. No 
présenté ano, o cancro da mama 
continuarâ a ser o tipo de cancro 
mais diagnosticado em mulheres. 
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O MILÉNIO 

PRAIA REIVINDICA HOSPITAL 

O Présidente da Câmara Municipal da Praia da 
Vitoria acaba de reivindicar a construçâo no seu 
concelho do possivel novo hospital da ilha Terceira, 
que deverâ substituir a velha estrutura situada no 
tecido urbano de Angra do Heroismo. José 
Fernando Gomes invocou a situaçâo de polo de 
desenvolvimento que é reconhecida à Praia da 
Vitôria. Angra, disse Sérgio Avila, aceita o que os 
técnicos determinarem. 

TURISMO A CRESCER 

De acordo corn declaraçôes proferidas pelo titular 
da pasta da Economia, Duarte Ponte, o turismo 
açoriano vai crescer em grande nos prôximos anos, 
de tal forma que o numéro de camas ira rondar, de 
acordo corn as obras previstas no parque hoteleiro 
de Sâo Miguel, Santa Maria, Terceira, Faial e Pico, 
as 1500. Para Duarte Ponte existe uma especial 
satisfaçâo por ver realizadas, no final do seu 
mandate enquanto secretârio da economia, assistir 
a um aumento de 40% do parque hoteleiro da 
regiâo, numéro esse que deverâ ler-se em 
perspectivas de construçâo, ampliaçâo ou 
remodelaçâo de infra - estruturas. Na mesma 
altura, o secretârio revelou algumas das obras, 
nomeadamente os dois hotéis da ilha vizinha de 
Santa Maria e a breve trecho o Hotel sito no antigo 
Seminârio da Ponta Delgada. Para além destes, 
Duarte Ponte referiu igualmente a aprovaçâo 
camarâria do projecto do hotel a ser construido nos 
terrenos da Calheta de Pêro de Teive. 

I CONGRESSO 
DO DESPORTO AÇORIANO 

A Direcçâo Regional de Educaçâo Fisica e 
Desporto (DREFD) promove, de 19 a 21 de Maio, 
no auditôrio Luis de Camôes, em Ponta Delgada, o 
I Congresso do Desporto Açoriano. Pretende-se, 
corn esta iniciativa, caracterizar, reflectir, debater e 
perspectivar o futuro do desporto na Regiâo, num 
forum que vai reunir diversas entidades corn 

responsabilidade no processo de desenvolvimento 
desportivo. A necessidade da reflexâo agora 
proposta pela DREFD assenta no actual contexto 
de mudança social e o congresso visa recolher 
elementos unificadores que possibilitem contribuir 
antecipadamente para as mudanças especificas do 
desenvolvimento desportivo. O encontro, que tem, 
entre os participantes, os représentantes das 
Federaçôes e Associaçôes Regionais, conta com a 
colaboraçâo de vârios prelectores de prestigio no 
contexto desportivo nacional, o que darâ também 
ao congresso um cunho formativo. 

SANTO CRISTO NA INTERNET 

No âmbito das comemoraçôes dos 300 Anos do 
Culto ao Senhor Santo Cristo dos Milagres, a 
VirtualAzores decidiu fazer uma ampla e 
ambiciosa cobertura das Festas deste ano, na 
Internet, no sentido da sua divulgaçâo por todo o 
Mundo, corn especial destaque junto das nossas 
Comunidades Emigrantes. Para o efeito, e desde a 
primeira hora, contou sempre corn o fundamental 
apoio e incentive da Câmara Municipal de Ponta 
Delgada, patrocinador oficial e exclusive desta 
pâgina Internet, e a prestimosa colaboraçâo da 
Râdio Atlântida e do Centro Regional dos Açores 
da Râdio-Televisâo Portuguesa. Para além da 
disponibilizaçâo de muita informaçâo sobre o 
evento, nomeadamente sobre a origem da imagem, 
a primeira procissâo. Madré Teresa da Anunciada, 
o Mosteiro da Esperança, o Campo de Sâo 
Francisco, a histôria do prôprio culto ao Senhor 
Santo Cristo dos Milagres e o programa oficial das 
Festas do corrente ano, a pâgina disponibiliza 
também, on-lme, o hino do Senhor Santo Cristo em 
formate Real Audio e MP3, um banco de imagens 
e um livre de visitas, vulgarmente conhecido por 
guestbook, onde os visitantes poderâo deixar as 
suas impressôes e comentârios. Para uma maior 
divulgaçâo e cobertura do evento, para além da 
transmissâo integral râdio, on-line, na Internet, 
usando a tecnologia Real Audio da Râdio 
Atlântida, faremos também, pela primeira vez na 
histôria destas Festividades, a transmissâo integral 
video on-line, na Internet, da procissâo e dos 
principais mementos das Festas, usando 

tecnologias Real Video, permitindo assim a 
qualquer pessoa, onde quer que se encontre, 
assistir, via Internet, às transmissôes directas da 
RTP/Açores. Para tal serâ utilizada uma plaça de 
captura de video digital, instalada num dos 
servidores da VirtualAzores, que irâ receber o sinal 
video da televisâo local e o retransmitirâ, em tempo 
real, codificado e optimizado em ficheiro Real 
Video, para um servidor de Real Media instalado 
no Continente, utilizando, para o efeito uma linha 
RDIS de alto débito. Por seu turno o servidor de 
Real Media farâ a transmissâo video on-line para 
toda a Internet. Esta transmissâo tem por objectivo 
principal nâo sô a divulgaçâo destas festividades 
religiosas - as maiores dos Açores - por todo o 
Mundo, mas, principalmente, fazer chegar às 
nossas Comunidades, espalhadas pelos 5 
continentes, as imagens e os sons das “suas festas”, 
onde quer que se encontrem. Para este efeito e para 
além da versào em Português, a pâgina tem 
também uma versào em Inglês. Desde jâ muito 
agradecemos toda a divulgaçâo que possam dar a 
esta iniciativa, cuja URL é; 
http;//www. virtual azores.com/santocristo/ 

VOOS PARA A TERCEIRA 
ESGOTADOS EM AGOSTO 

Milhares de émigrantes nos EUA e no Canada que 
pretendem deslocar-se à Terceira em Agosto para 
participarem nas festas da Praia da Vitôria ou 
apenas passar férias, nâo conseguem confirmar as 
suas viagens de aviâo. A denùncia acaba de ser 
assumida pelo présidente da Câmara Municipal da 
Praia da Vitôria. José Fernando Gomes passou os 
ültimos dias junto das comùnidades de émigrantes 
a promover as festas da Praia e diz que os 
émigrantes se sentem mal servidos pelas 
companhias aéreas. Estando jâ os voos cheios para 
Agosto, as companhias transportadores ainda nâo 
falam em disponibilizar mais voos, situaçâo que 
nâo estâ a agradar aos émigrantes. José Fernando 
Gomes estâ convencido de que as festas de Agosto 
da Praia da Vitôria poderâo contar corn milhares 
de émigrantes. "A receptividade foi muito boa. 
Penso que hâ muito gente disposta a vir à Terceira 
por altura das nossas festas". t Manuel Roberte 

De lima 

Os filhos Rosa Branco, 
Zaida Lima, Odete Pavào, 
JoséJorge Lima e Dinarte 
Lima, agradecem 

penhorados a todos quantos 
estiveram présentes no 
ultimo adeus a seu 
extremoso pai, Manuel 
Roberto de Lima, natural 
da Povoaçào, S. Miguel. 

Paz à sua alma. 2/7/1909 - 28/4/2000 

Lavoura abandona Agua Retarda 
A Associaçâo Agricola de S.Miguel irâ ser nos 
prôximos dias responsabilizada judicialmente pelos 
prejuizos que durante um ano causou aos 
proprietârios da fâbrica de lacticinios de Agua 
Retorta, no concelho da Povoaçào. Hâ um ano, 
preparada para efectivar a compra da 
infraestrutura, a direcçâo da Associaçâo Agricola 
manifestou nos ültimos dias o seu desinteresse pelo 
negôcio que veio a rotular de “inviâvel” do ponto de 
vista juridico. Manuel Antônio Martins confirma 
o interesse da associaçâo a que preside em adquirir 
no passado a fâbrica de lacticinios, “dando-lhe nova 
dinâmica e vocacionando-a para o concelho da 
Povoaçào”. A associaçâo chegou mesmo a 
equacionar a hipôtese de elaborar projectos de 
candidatura a fundos comunitârios, no sentido de 
investir em novas tecnologias que proporcionassem 
avanços rurais no concelho povoacense. Mas, 
Manuel Antônio Martins confessa a real 

dificuldade em efectivar uma compra sem que haja 
da outra parte interesse no negôcio. De acordo 
com Manuel Antônio Martins, “da parte da 
Associaçâo Agricola havia intéressé e vontade de 
prosseguir com o projecto, mas infelizmente nâo se 
pode comprar o que os outros nâo querem vender”. 
Um ano depois do inicio das negociaçôes é 
impensâvel para a Associaçâo Agricola de S. 
Miguel equacionar ainda uma possivel 
concretizaçào da compra. Categôrico, Manuel 
Antônio Martins considéra ser “mais fâcil construir 
uma nova fâbrica do que passar a vida empatado e 
sujeito a uma situaçâo de familia que entre si nâo se 
consegue entender”. Perante o cenârio, que 
classifica de “incomportâvel”. Manuel Antônio 
Martins garantiu jâ que “a partir desta semana a 
fâbrica de lacticinios de Àgua Retorta irâ deixar de 
receber leite, para os seus produtores passarem a 
entrega-lo à UNILEITE”. 
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ACTUALIDADE 11 

Protestos contra 
a pobreza no 
losto Europou 

O dia 1 de Maio começou quente 
na Polonia e tropas de choque 
intervieram em Gdansk, berço do 
movimento Solidariedade, para 
restabelecer a ordem depois que 
"skinheads" atiraram ovos, cheios 
de tinta vermelha, contra 
trabalhadores que realizavam uma 
passeata. 
Em Varsôvia, manifestantes de 
esquerda também atacaram corn 
ovos militantes anticomunistas. Na 
Russia, onde durante décadas 
Dia do Trabalho foi comemorado 
corn passeatas colossais, 
patrocinadas pelo Estado comunista, 
dezenas de milhares de pessoas 
participaram de comicios. Este ano, 
porém, os protestos foram bem 
menores do que outros da era pôs- 
soviética. Na Bulgaria, cerca de 7.000 

pessoas, a maioria idosos e 
simpatizantes do Partido Socialista, 
de orientaçâo comunista, realizaram 
uma passeata em Sofia para protestar 
contra a pobreza e o que classificam 
de corrupçâo do Governo de centro- 
direita. 

Papa advene sebre 
perigos da globalizaçâe 
O papa Joâo Paulo II disse na realidades, que estâo afectando os 
passada segunda-feira numa missa processos de produçâo, tal como a 
para os trabalhadores do mundo globalizaçâo dos financiamentos, 
inteiro que a globalizaçâo e as da economia, do comércio e do 
reformas do mercado nâo trabalho, nao devem jamais violar 
deveriam violar os direitos a dignidade humana, nem retirar a 
humanos. 
O pontifice, de 79 anos, 
que foi operârio durante a 
Segunda Guerra Mundial 
na Polonia, fez o discurso 
para uma multidâo 
reunida numa univer- 
sidade perto de Roma 
para as celebraçôes do Dia 
dp Trabalho. 
Joâo Paulo II ressaltou 
também que a humani- 
dade deve ver o novo 
milénio como uma 
oportunidade para redes- 
cobrir os autênticos 
valores do trabalho. Ao 
falar para os fiéis, o papa 
frisou que a tecnologia nâo deveria importância das pessoas ou dos 
levar a humanidade a criar falsos sistemas democrâticos", continuou 
valores. Entre os présentés na o chefe da Igreja catôlica. Desde o 
multidâo estavam o primeiro- inicio do seu pontificado, o papa 
ministre italiano Giuliano Amato, tem feito advertências sobre os 
0 director*geral da Organizaçâo perigos da globalizaçâo, dizendo 
Internacional do Trabalho, Juan que o processo estâ a deixar pelo 
Somavia, e o présidente do Banco caminho muitos ôrfâos econô- 
da ItâUa, Antonio Fazio. "As novas micos. 

ETA admite: 
cessar-fogo 
foi uma farsa 
o grupo separatista basco ETA 
admitiu, em reportagem 
publicada na passada segunda- 
feira, que o cessar-fogo declarado 
unilateralmente e cumprido 
durante 14 meses foi, na verdade, 
uma armadilha visando as 
autoridades espanholas e 
francesas. 
O ETA também confirmou que se 
reuniu corn intermediârios do 
Governo espanhol durante a 
trégua, no ano passado, mas 
culpou as autoridades pelo 
cancelamento de um segundo 
encontro. O diârio basco Gara, 
que apoia a reivindicaçâo do ETA 
pela criaçâo de um estado 
independente, publicou observa- 
çôes do encontro, realizado em 
Maio de 1999, as quais mostram 
que o Governo descumpriu os 
termos para uma segunda rodada 
de conversaçôes. Em Junho 
passado, o primeiro-ministro José 
Maria Aznar admitiu que 
mediadores do Governo haviam- 
se reunido corn separatistas 
radicais. Ainda segundo o Gara, o 
ETA confessou que o cessar-fogo 
foi uma farsa. As autoridades 
espanholas e francesas haviam 
descrito a trégua como uma 
armadilha e acusaram o ETA de 
ter aproveitado o cessar-fogo para 
voltar a armar-se. Em Novembro 

passado, quando anunciou o fim 
do cessar-fogo, o ETA acusou os 
nacionalistas de terem deixado de 
honrar acordos visando à 
independência. O grupo também 
culpou o Governo espanhol por 
recusar-se a discutir um regime 
autônomo para os bascos. A 
reportagem do Gara revoltou os 
nacionalistas bascos mais 
moderados, segundo os quais o 
ETA mentiu e estâ a tentar ficar 
em evidência politica. O ETA é 
responsâvel por cerca de 800 
mortes ocorridas ao longo dos 32 
anos da sua campanha pela 
criaçâo de um estado basco, 
abrangendo o norte da Espanha e 
o sul da França. Desde a 
suspensâo do cessar-fogo, o grupo 
assumiu a autoria da explosâo de 
dois carros-bomba onde 
morreram très pessoas. 

iLtiLidiu L-uldùifcu itti litittitû 
COMUNICADO 

Os Directores e membros do 
Rancho Folclôrico da Nazaré 
participam a todos os Ranchos, 
Clubes, Associaçôes, Orgâos de 
Comunicaçâo Social e 
Comunidade em gérai que, a 
partir de agora, estâo desligados 
de qualquer Clube ou 
Associaçâo a que estivessem 
ligados no passado. 
Comunicam ainda que o 
Rancho Folclôrico da Nazaré 
estâ activo e pronto a exibir-se 
onde quer que seja. 
Podem contactar através dos 
elementos: 
Conceiçâo Florência 
(905) 453-3139 

José Mahra 
(905) 272-5391 

Luisa de Sousa 
(905) 843-3426 
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O MILÉNIO 

Por Denise Guimaràes 

O Cônsul-Geral do Brasil em Toronto, 
Ministro Luiz Fernando de Athayde e 
sua esposa, a Consulesa Eillen, 
receberam na ultima quinta-feira, 
centenas de pessoas em sua residência 
em North York. A recepçâo foi para 
marcar a despedida do Ministro, que 
estâ de transferência para o Brasil 
depois de seis anos de trabalho em 
Toronto. O casai, muito simpâtico, 
anfitrionou ilustres convidados, entre 
politicos, empresârios, artistas, 
funcionârios do Consulado do Brasil e 
vârios amigos, que fizeram questâo de 
dar um adeus ao Consul e à sua esposa. 
Registramos a presença do présidente 
da CIRV fm, Frank Alvarez e esposa e 
do Consul de Portugal em Toronto, Dr. 
Joâo Perestrello e esposa. A 
comunidade brasileira esteve bem 
representada: Dra. Lina Melo, 
Guiomar Campell, Dr. Renato Harari, 
Paulo e Carmem Simas, Regina 
Filippov, Antonieta Silva, Érson 
Gonçalves, Newton Moraes, entre 
outros. Antes de partir, o Ministro 
concedeu uma entrevista EXCLUSIVA 
ao Jornal O Milênio. M. Quando o 
senhor deixarâ definitivamente o cargo 
e onde passarâ a trabalhar? 
- Estarei embareândo definitivamente 
em meadosï de: Maio e assumirei a 
chefia da Assessoria de Assuntos 
Internacionais do Ministério da 
Agricultura, em Brasilia. 
M. Que balanço o senhor faz da sua 
gestâo? Quais foram as principals 
iniciativas em favor da comunidade 
brasileira? O Conselho de Cidadâos foi 

ordem que os mesmos se sentissem em 
sua Casa quando visitassem a 
Repartiçâo. Para que eu pudesse 
avaliar diretamente a opiniâo dos 
brasileiros sobre os serviços prestados 
pelos funcionârios, coloquei na sala de 
recepçâo uma caixa para receber as 
sugestôes e criticas dos brasileiros. 
Também no sentido do estreitamento 
das relaçôes corn a nossa comunidade, 
participe!, pessoalmente ou por 
intermédio de meus assessores, de 
todos os eventos organizados por 
brasileiros na Grande Toronto, como 
também fui o primeiro Cônsul-Geral 
do Brasil a visitar Winnipeg e a 
estabelecer contato corn a comunidade 
brasileira residente em Manitoba, 
Provincia que, como Ontario, faz parte 
da jurisdiçâo deste Consulado-Geral. 
Também durante minha gestâo foi 
elaborado pelos funcionârios do 
Consulado, sem consultoriâ externa (e 
portante, sem ônus para o Tesouro 
Nacional), urn site na Inletnût CPjn 
todo tipo de inforjnaçào que posia 
intéressai- aos usuartos brasüdros e 
lambetn esti angdros. du Consulado. O 
sucessü deUa mKiaiisa pfrfh. Ser 
constatado pelo I.» to d<» que, desde a 
sua criaçâo novembre de 
dia de hqj^ - ', -, 

W.4.foi 
vis 
foi também, como soc^ meîîdoPOÜ, i 

criado o Coaselho de Cidadâos de 
Toronto corn u iibielno pr-muo le 

ïestabelecc'c «n> Canal (.onlinUo dc 
lomuniLaçâo etiUe esta Repatüçâo 
Consular e as comumdades l’iasilnr w 
de Ontârio e 

criado pelo senhor? 
- Bom, o balanço que faço é bastante 
positive. No que intéressa mais 
especificamente aos leitores brasileiros 
de sua coluna, acho que vale assinalar, 
antes de tudo, a aproximaçâo maior 
entre o Consulado e a comunidade 
brasileira que me esforcei para 
concretizar durante todo o meu 
période em Toronto. Assim, no mesmo 
dia em que assumi o Consulado, reuni 
todos os funcionârios e indiquei-lhes 
ser uma das minhas prioridades que o 
atendimento aos brasileiros fosse de tal 

participaçâo de seus représentantes em 
reuniôes periôdicas sob a minha 
presidência. Graças a esta interaçâo foi 
possivel ao Consulado nâo sô apoiar 
iniciativas de brasileiros, como 
também desenvolver atividades 
conjuntas como, para dar um exemple 
atual, a escolha do "Cidadâo Brasileiro 
de Maior Destaque no Ano", de forma 
a termes um instrumente nâo sô de 
reconhecimento dos mérites da 
contribuiçào individual para a nossa 
comunidade, como também de 
motivaçào para os brasileiros atingirem 

maior visibilidade no seio da sociedade 
multicultural canadense. 
M. O Jornal O Milênio fez uma 
reportagem corn o senhor sobre o 
cadastramento de brasileiros residentes 
em Toronto. Em que estâgio se 
encontra esta iniciativa? O processo 
continuarâ aberto mesmo depois da 
sua transferência? 
- Tenho muita satisfaçâo em registrar 

de um pais extremamente aprazivel, na 
medida em que possui um povo cortês 
e aberto a estrangeiros. 
M. O senhor gostaria de aproveitar o 
Jornal O Milênio para fazer algum 
agradecimento em especial? 
- Bern, como se trata de um jornal 
português também lido por brasileiros, 
nâo posso deixar de agradecer aos 
portugueses residentes em Toronto a 

,de cadastramento de 
brasiî«i^<^/re#âentes na jurisdiçâo 

. deste ConsH^o, que agora se estende 
§^M|j!rpvincias''do Oeste e aos très 
terrUôrios, encontra-se em plena 

a uma campanha que 
C para a quai, inclusive, a 

çu.a foi de muita utilidade. 
Jè cojtsegtîimos vencer a barreira de 

brasileiros que nâo entendiam o 
îip^opésito do cadastramento e, 
portanto, relutavam em fazê-lo. Temos 
hoje cadastrados mais de mil e 
duzentos brasileiros. Nâo passa um dia 
em que nâo chegue ao Consulado 
novos formulârios preenchidos, de 
forma que tenho a certeza que o 
processo continuarâ apôs a minha 
partida. 
M. Como foram as relaçôes do 
Consulado corn o Governo 
Canadense? 
- Creio que nâo poderiam ter sido 
melhores. Sô para ilustrar, acabo de ser 
homenageado pelo Premier Mike 
Harris e até a Vice-Governadora, 
Hillary Weston, honrou-me e à minha 
mulher corn um convite para 
despedidas no Queen' s Park. Tive 
realmente muita sorte pois nâo sô nâo 
houve problemas corn as autoridades 
provincials, como ainda foi possivel 
estabelecerem-se relaçôes em nivel 
governamental mais densas corn a 
visita, no periodo em que aqui estive, 
de très Governadores de Estado e do 
Présidente Fernando Henrique 
Cardoso. 
M. Quai é a impressâo que o senhor 
leva do Canadâ? 
- A mais favorâvel possivel. A de um 
pais que faz juz ao titulo de possuir a 
melhor qualidade de vida no mundo. 

acolhida e o grande apoio que prestam 
aos brasileiros que aqui chegam para 
radicar-se, bem como a extrema 
distinçào corn que sempre me 
shonraram. E, evidentemente, os meus 
agradecimentos aos brasileiros que, 
como você, Denise, sempre apoiaram 
as minhas iniciativas e sem o que eu 
certamente nâo poderia partir de 
Toronto corn a sensaçâo de "missâo 
cumprida". 
M. Tratando-se de um ano relevante 
para o Brasil, em funçâo das 
comemoraçôes dos 500 anos do 
descobrimento, o Consulado teve 
alguma iniciativa neste sentido? 

Sim, em primeiro lugar, a 
coordenaçâo da participaçâo brasileira 
no evento "Discover Brazil" do Winter 
Fest de Toronto que, como você sabe, 
teve muita projeçâo na cidade. Foi 
também celebrada missa de Açâo de 
Graças na Parôquia de Santo Antônio 
em que pude dirigir-me a uma platéia 
de quase seiscentas pessoas. Apôs a 
missa, o Padre Fernando Pontes 
organizou festa de confraternizaçâo, 
onde, mais uma vez, tive o prazer de 
sentir o calor humano da comunidade 
brasileira. 
Finalmente, no prôximo mês de Julho, 
o Consulado patrocinarâ a 
apresentaçâo do espetâculo "Brasil 500 
Anos", composto de duas coreografias 
inéditas de Newton Moraes, bailarino 
brasileiro residente na cidade. 
M. Quem serâ o novo Cônsul do Brasil 
em Toronto e quando ele assumirâ o 
cargo? 
- O novo Cônsul-Geral serâ o Ministro 
Eduardo Seixas que vem de Paris e 
deverâ assumir o Consulado jâ no mês 
de junho. 
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Monsenhor Bastos 
no Canada 

O estimado Monsenhor Bastos, 
fundador e grande impulsionador do 

Lar de Santa Maria, em Peniche, 
vem de novo ao Canada e USA ao 

encontre dos portugueses que, todos 
os anos, o ajudam a conservar, 

melhorar e engrandecer o Lar e a 
dar carinho e apoio às crianças e 

idosos ali residentes. 
O active Monsenhor Bastos chega a 

Toronto dia 12 de Junho e aqui 
ficarâ até dia 28. Toda a viagem Usa- 
Canadâ decorrerâ entre 22 de Maio 

e 5 dejulho. Em Toronto, como 
habitualmente, Monsenhor Bastos 

residirâ em casa de sen irmào e 
cunhada -José Bastos e Amâlia 

Hortel-, cujo telefone para 
informaçôes é: (416) 536-2887. 

Desde jâ as nossas boas vindas ao 
Monsenhor Bastos. 

Alunos de Poituguês 
de leamingten ne CIRV 
Mais uma vez os alunos de Afonso, terâ lugar no dia 19 de Maio 
Português da Escola Cardinal de 2000. A visita à CIRV sera por 
Carter, em Leamington, fazem uma volta das 15:30 horas. 
visita de estudo a Toronto e, mais Estes e todos os alunos que queiram 
uma vez também, visitam a CIRV- visitar a CIRV e O Milénio serâo 
fm e o semanârio O Milénio. sempre hem vindos. 
Esta visita programada pelo Padre Boa viagem de Leamington a 
Joâo e pela professora Lucilia Toronto. Divirtam-se e aprendam. 

ssine e divulgue 

O MILÉNIO 
Assinatura anual no Canada, por apenas $48, GST incluido, 

para os EUA $75 e Europa $130. 

Envie a sua inscriçâo (nome, morada, côdigo postal e 
numéro de telefone) através do FAX: (416) 538-0084 

ou para o 1087 Dundas Street West Suite 103 
Toronto, Ontario, M6J IW9 

A Comissâo da Irmandade do 
Espirito Santo dos AMIGOS 
DOS AÇORES realiza a sua 
festa anual do serviço das 
SOPAS DO DIVINO 
ESPIRITO SANTO aos 
IRMÀOS. A festa terâ lugar no 
salâo da Ressurection Hall- 1021 
College Street, domingo, dia 21 
de Maio, pelas 13:00 horas. As 
13:00 horas saida do Cortejo 
Tradicional seguindo-se a Missa 
Solene e a Coroaçâo. 
Agradecemos à présidente da 
Irmandade Amigos dos Açores, 
Maria Silva, o convite que nos 
fez para estarmos présentes. 
Para informaçôes contactem a 
Maria Silva pelo telefone (905) 624-4545. As Sopas do Divino Espirito 
Santos serâo servidas a partir das 14:00 horas. "Dar até ter...", garantiu 
Maria Silva. 

Altar caseiro 
em Honra do 

Espirito Santo 
A nossa conterrânea Inès Duque preparou pela la. vez na comunidade -em 
termos de casas particulares- um Altar em Honra do Divino Espirito Santo. 
Com esta atitude, Inès Duque pretende chamar a atençâo de outras pessoas 
para que mantenham a tradiçâo secular em honra da Terceira Pessoa da 
Santissima Trindade e o façam dentro de suas prôprias casas. 

Esta devoçâo sô acontece nos Açores, nalgumas partes do Brasil e nas 
comunidades espalhadas pelo continente Norte-Americano. 
Segundo Inès Duque, seus filhos que nasceram no Canada, nâo se importam 
corn estas tradiçôes portuguesas. Porquè? 
Talvez, se fizermos dentro de casa, aquilo que eles nâo vâo ver à rua, faça 
renascer o gosto pelas tradiçôes, a necessidade de conhecerem as raizes. 
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Os RITUAL TEJO apresentaram o 
seu disco de estreia em 91, "Perto de 
Deus", que incluia uma versao que os 
popularizou - "Foram Cardos, Foram 
Prosas" ! Depois os Ritual Tejo so 
regressaram em 96, com as suas 
"Histôrias de Amor e Mar". 
Dois fortes singles de radio à cabeça 
do disco - o titulo-tema e "Nascer 
Outra Vez" -, aliados a um visivel 
amadurecimento da banda, em 
termes de arranjos e produçào, 
confirmam o grupo entre os valores 
seguros da musica moderna 
portuguesa. 
Novo single dos Ritual Tejo 10 de 
Dezembro de 1999 
Sucedendo ao primeiro single 
retirado do album "Très Vidas" 
(1999), os Ritual Tejo lançaram 
tambem o single de promoçâo deste 

trabalho - "So Palavras". 
Para consolidar a sua imagem os 
RITUAL TEJO lançaram agora o 
album "Très Vidas" com cançôes 
escritas por José Manuel Afonso, 
Artur Santos, Paulo Costa, Carlos 
Duarte e com milsica da propria 
Banda. O amor é a chave de todas as 
cantigas e, naturalmente, a vida. 
Pela primeira vez os RITUAL TEJO 
deslocam-se a Toronto a convite da 
CIRV para participarem nos dias 17 e 
18 de Junho no SUMMERFEST- 
2000, fim-de-semana em que 
comemoramos o "Dia do Pai". O 
Summerfest-2000 sera este ano no 
parque da St. Clair e Caledonia, em 
Toronto. Os RITUAL TEJO e o 
IRAN COSTA de mâos-dadas com os 
artistas locais vâo eloquecer o Verâo 
torontino-2000! 

iM,"    mwmuuu'iwwu^ij MUIUIUIII wiimiii.iJHnu.ut»iiUiiiiiT 

O roquista português Rui Veloso esteve no Brasil por ocasiao das comemoraçôes oficiais 
da descoberta do Brasil. Pedro Alvares Cabral fez o "achamento" em 1500 e, todo o 
mundo lusofono, comemora os 500 anos do pais irmâo. 
Houve um pouco de tudo -bom e mau- quer no Brasil, quer em Portugal. Mas falemos 
SÔ e apenas das coisas positivas porque do resto nâo reza a historia. No municipio Volta 
Redonda, nas margens do Rio Paraiba, Rui Veloso e Lulu Santos entusiasmaram os 
présentes com um dueto à guitarra eléctrica... electrizante! 
Rui Veloso adorou o Brasil e de actuar em varios espectaculos com e para gente que sabe 
e gosta de müsica. "Os grandes mestres da mùsica sâo brasileiros", salientou Rui Veloso, 
à imprensa. 
Rui Veloso visitou os locais mais conhecidos do Rio de Janeiro e, claro, nâo faltou no 
Pâo de Açucar e no Cristo Redentor... 

snuiKiiri 
novo trabalho gravado Os componentes da Banda STARLIGHT programaram um 

encontro corn colegas, amigos e Orgàos de Informaçâo, para sexta- 
feira, dia 12 de Maio, no Ambiance Hall, às 19:30 horas, para 
apresentaçào do novo trabalho gravado. 

O novo trabalho gravado p'ios STARLIGHT tem por titulo "Bombons de 
Amor", um trabalho corn a chancela de Tony Melo e Paulo Sardinha. 
Para além da habituai distribuiçào no Canada e Estados Unidos da América, 
o "Bombons de Amor" deverâ ser lançado em Portugal pela Editera Espacial. 

ramEWM 
ao som do samba 

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

L. J 
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Orçamento Provincial 2000 

O governo provincial do Ontario apresentou na 
passada terça-feira o orçamento da provincia ao que 
Mike Harris chamou de dia histôrico pelo seu 
equilibrio. O orçamento reduz os impostos pessoais 
e corporativos e promete um rebate a todos os 
contribuintes de até $200.00. Segundo o Ministro 
das finanças, Ernie Eves, este orçamento vale um 
biliào de dôlares. Sob este novo orçamento, uma 
familia cujo vencimento seja de cerca de $60.000, 
pouparâ $240.00 este ano. Os prometidos 20% na 
reduçâo dos impostos serâo atingidos no proximo 
ano. As corporaçôes sào abrangidas corn uma 
reduçâo que atingirâ perto dos 50% no ano de 2005. 
Ernie Eves anunciou um pequeno excedente relativo 
a 1999 e um orçamento equilibrado corn uma receita 
püblica de mais de $62 biliôes de dôlares. Eves aplica 
os $654 milhôes de dôlares de excendente ao défice, 
que é reduzido para $114 biliôes de dôlares e, na 
saùde, aumenta $1.4 biliôes perfazendo um total de 
$22 biliôes para o sector. O dinheiro extra sera 
destinado ao tratamento mais râpido e eficiente dos 
pacientes corn cancro, problemas de coraçâo e mal- 
funcionamento dos rins, ao mesmo tempo que dâ 
mais incentivo para que os médicos queiram 
trabalhar nas zonas rurais do pais e nas areas mais a 
norte da provincia. Eves disse que a provincia 
tenciona introduzir grandes mudanças na medicina 
familiar. O governo conservador esta a superar 
antigos projectos de investimento anunciados para o 
sistema de saùde, devido ao facto de se levantarem 
questôes sobre as possibilidades de suportar o actual 

nivel de crescimento. Ernie Eves aproveitou também 
a oportunidade para criticar os cortes efectuados pelo 
orçamento federal relativamente ao sector da saùde. 
No entanto, o dinheiro extra anunciado por Eves 
para a saùde foi criticado pelos sindicatos 
representativos dos enfermeiros e funcionârios da 
saùde como sendo insuficiente. Existem ainda 
milhares de posiçôes para enfermeiros, porém o 
dinheiro que foi destinado aos hospitais para 
contratar novos enfermeiros esta a ser canalizado 
para posiçôes part-time. Mais $11.5 biliôes vâo para 
a educaçâo e um biliâo vai para o melhoramento e 
reparaçâo de auto-estradas da provincia. O Ontario 
vai também estabelecer o seu prôprio sistema de 
“Income Tax”, que consistirâ numa percentagem do 
rendimento ao invés duma percentagem do imposto 
federal. 
Nào obstante as “boas novas” do ministro Eves, 
alguns analistas sâo da opiniâo que os conservadores 
estâo a gastar cerca de $196 a menos por pessoa no 
sector da saùde em relaçâo hâ cinco anos. 

Mel Lastman olha para o fiituro 

o présidente da Câmara Municipal de Toronto, Mel 
Lastman, colocou esta semana uma carta numa 
capsula de tempo para ser aberta pelo mesmo, no ano 
2050. Esta capsula permanecerâ na Câmara 
Municipal de Toronto durante cinquenta anos, altura 
em que serâ aberta. A carta escrita pelo prôprio Mel 
Lastman diz o seguinte: 
“Estimado Mel: 
Estou a escrever esta carta para que seja colocada 

numa capsula e que ficarâ na Câmara Municipal. 
Esta carta serâ aberta por mim a 1 de Maio de 2050. 
Neste momento, a cidade de Toronto tem dois anos e 
meio de existência e jâ é a maior cidade no Canada e 
a quinta mais populosa do Norte América. Toronto 
formou-se a 2 de Janeiro de 1998 pelo processo de 
amalgamaçâo de seis ex-municipalidades e sete ex- 
governos que nos permite ser corn muito orgulho 
uma cidade composta por 2.4 milhôes de pessoas. 
Somos também a cidade mais diversificada do 
mundo a nivel cultural corn pessoas oriundas de 16t9 
parses, com 100 linguas diferentes e todos a viverem 
em paz e harmonia. 
Somos, pois, a melhor cidade do mundo. Acabamos 
de anunciar um orçamento operacional de $5.9 
biliôes que, pelo terceiro ano consecutivo, congelou o 
aumento de impostos... 
Para além de tudo isto, para o ano 2000, adicionamos 
$76.6 milhôes no melhoramento dos serviços da 
nossa cidade, incluindo congelamento das tarifas, 
mais vinte e nove condutores de ambulâncias, novos 
programas para crianças, entre outros serviços. A 
nossa frente temos um futuro brilhante para a cidade 
de Toronto hoje conhecida como o engenho 
econômico do pais, mas que amanhâ serâ conhecida 
como a passagem para o mundo... O que vai ficar dos 
Olimpicos de 2008 serâ o catalisador para o total e 
novo desenvolvimento da jâ maravilhosa beira-lago. 
Quando esta carta for aberta, a beira-lago serâ uma 
fantâstica rede de parques, espaços abertos, de 
turismo... 
Toronto, o futuro é nosso e queremos construi-lo. 
Mel Lastman” 

NOVO BRASIL apresenta 

pela primeira vez em Toronto, no dia 

4 de Junho, no Wississauga 
©oyrïvsritiüf) oom 
alrtjDço, Sidney Magal 

Nào deixe de 
recordar e 
assistir 

Bilhetes à venda em Novo Brasil, 
1445 Dundas St. West,Toronto 

Telefone (416) 536-2362 PORTUGUESE CANADIAN CREDIT UNION 
722 Colliga St., Toronto, Ontario, Canada M601C4 Tal.: (41«) 533424SI Rataa: (416) SM-7421 / Faa: (416) 633-2676 

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 nâo esqueca: galets hâ muitos* mas câ rta capoeira de Toronto 
ninguém bate o galo do Portuguese Canadian Credit Union! 

Que o Portuguese Canadian Credit Union paga os melhores 
juros da banca jâ 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 
começaremos por dizer que oferecemos as 

melhores condiçôes possfveis: 

Quais sâo os seus prdximos planost: 
-Comprar casa? 
-Renovar a que jâ tem? 
-Fazer obras para alugar parte da sua casa? 
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Continuaçào da ediçâo anterior 

-Deixo essa resoluçào ao seu 
critério; nào posso ir mais além, 
proferiu o inspector apertando a 
mâo ao André, para finalizar aquele 
desagrâdavel incidente. 
- Dê-me a nota, por favor, pediu o 
jovem curandeiro. Nâo iria para casa 
em paz corn a minha consciência se 
nâo atendesse alguém que deve estar 
sofrendo! 
- Espero que a sua decisâo lhe traga 
boa sorte. O Sr. Martinho é uma 
excelente pessoa, bastante influente, 
disse o inspector Viriato à guisa de 
despedida. 
Uma senhora de meia idade, 
irradiando simpatia, acabava de abrir 
a porta a André. Parecia esperâ-lo, 
envolvendo-o num sorriso acolhedor. 
Nunca se tinham visto, porém as suas 
“auras” haviam estabelecido 
contacto, primeiro ainda do que as 
suas palavras. 
- Suponho estar na presença do Sr. 
Barreiro, disse a desconhecida. 
- Eu mesmo, minha senhora, 
respondeu o curandeiro emocionado. 

Aquela mulher puzera nele uma fé 
cega, podia senti-lo. 
- Entre se faz favor, pediu a Sra. 
levando-o para uma pequena saleta 
decorada corn gosto; enquanto 
tomava uma cadeira e o convidava a 
sentar-se noutra. Sem perda de 
tempo, começou: 
- Antes de chamar a minha filha e o 
meu marido, gostaria de o pôr a par 
das ocorrências que nos levaram a 
procurar a sua ajuda. Trata-se de 
uma desordem grave que vem 
afectando a nossa filha, a quai nâo sô 
lhe traz agora grande sofrimento 
fisico e espiritual, como ainda 
começa a estender uma ameaça 
sombria para o futuro. 
Corn a cabeça pendida para o peito e 
os olhos semicerrados, André 
escutava atento a narrativa. 
- Tenho acompanhado a minha filha 
nas inümeras visitas aos médicos, 
continuou a mulher, trocando corn 
eles opiniôes. Apôs cada uma delas, 
as nossas esperanças têm-se ido 
esvaindo. A minha pobre filha 
perdeu jâ a fé na medicina. 
- É prôprio do género humano, disse 

André levantando a cabeça, bem 
poucos sâo os que a nâo perdem, 
quando as melhoras nâo vêm 
râpidas, e ela é tâo preciosa para 
ajudar uma cura! 
Apôs uma ligeira pausa o homem 
voltou a falar; 
- A sua doente nâo queria ver-me; 
nâo acreditava que depuis dos outros, 
eu pudesse fazer qualquer coisa por 
ela. 
A mulher olhou surpreendida para o 
Barreiro. Fora quase preciso forçar a 
rapariga a acompanhâ-los na viagem 
infrutifera que haviam feito naquele 
dia à casa do homem que tinha na 
sua frente. Como o saberia? Pensou 
ela, dévia tratar-se de intuiçâol... 
- Espero que a descrença da minha 
filha, nâo altéré os sens sentimentos 
contra ela, a pobre tem sido 
desapontada tantas vezes... E talvez 
essa a razâo! 
- Pelo amor de Deus, minha 
Senhora, nâo pense semelhante 
coisa! - Farei por ela o que estiver ao 
meu alcançe!...Ainda nâo me disse 
nada acerca da desordem que a vem 
afectando. 

Por: 
Fernando 
Feliciano 
de Melo 

Concentrando-se por alguns 
momentos, como a procurar o modo 
mais viâvel de descrever a histôria 
médica da filha, a mulher começou: 
- Ao principio foram apenas 
periodos irregulares de menstruaçâo, 
aos quais a rapariga acabou por ^e 
habituar; depuis vieram espasmos 
dolorosos, que por vezes a retinham 
na cama alguns dias, encolhida e a 
gemer corn dores. Isso porém nâo era 
o pior 
Para finalizar a soma destes 
padecimentos, alguns dos médicos 
receiam que o prolongado e anormal 
estado fisico dos orgâos reprodutivos, 
lhe tragam esterilidade; para ela essa 
ideia é mais penosa ainda do que o 
resto dos outros sofrimentos! 
- Posso ver a sua filha? Perguntou 
André, é quase noite e dentro de 
meia hora parte a ultima camionete 
para a minha freguesia. 

Continua na prôxima ediçâo 

• •0 CA PARA NOS 
Por: Luù Fernandes 

Hoje foi aquele dia do ano em que, por obrigaçâo 
e gosto, tive de acordar mais cedo do que o normal 
a fim de ajudar no chamado arrear do bote que, 
uma vez por ano, dâ inicio a uma nova época de 
uma serena e merecida calma e descontraçào em 
local onde, nâo existera carros patrulha dos 
veiculos fisicos da autoridade à procura de 
marginais fabricados pelo sistema que se diz, nâo 
ser o perfeito mas, o melhor que se conseguiu ou, 
ambulâncias e viaturas de bombeiros quase que, 
numa gincana de sirenes apitos e gestos que nos 
levam, por vezes a pensar se, realmente, estamos 
na verdadeira civilizaçâo. Acordei bem disposto 
mas, com vontade de continuar a sonhar. Era o 
sonho mais Undo de todos, com gente contente a 
vestir cores alegres e a caminhar junto a uma 
vegetaçâo endémica de cheiro tâo puro que, hâ 
muitos anos, a poluiçâo provocada pelos entâo 
predadores destruiu! Todos tinham trabalho, lar e 
familias maravilhosas que jâ pensavam de maneira 
diferente, numa tentativa de melhorar aquilo que, 
jâ parecia quase ser impossivel. Tinham acabado 
as armas e jâ nâo havia razâo para existirem 
guerras nem os “complôts” individuais ou de 
grupo. Mesmo os que se entretinham a falar da 
vida dos outros ou, a fazer obras de malvadez jâ 
nâo existiam pois, secou o espaço mediocre e 
inseguro que os sustentava. Vive-se agora numa 
sociedade despoluida dos entâo parasitas que, 
nalgum tempo, sugavam as gentes e o tal sistema 
que os antigos afirmavam ser o melhor que tinham 
conseguido! Ah,... quantas vezes os meus 
antepassados penaram sem aquilo a que 
chamavam dinheiro para comprar o pâo que 
diziam ter sido obra do diabo! Diz-se que existiam 
nas ruas, ao relento e cheios de frio e fome seres 
humanos? Acreditam!?? Contavam os mais 

Vive-se agora numa sociedade 
despoluida dos entâo parasitas que, 

nalgum tempo, sugavam as gentes e o 
tal sistema que os antigos afirmavam 
ser 0 melhor que tinham conseguido! 

antigos que, os governos de entâo, instruiam os 
seus caciques para que lhes dessem em impostos e 
serviços a maior parte daquilo que auferiam dos 
seus trabalhos! Hâ até quem conte que, chegaram 
a suicidar-se pessoas por se sentirem tâo 
perseguidas pelo departamento de impostos que, 
lhes exigiam os pagamentos ou, um convite velado 
à pobreza, miséria e fomeü! Segundo relatos, 
parece que houve mesmo gente de carne e osso que 
foi colocada naquilo, a que chamavam de réservas 
e, lhes davam âlcool e tiros em troca de peles que 
os obrigavam a retirar dos primeiros habitantes 
deste planeta! Por outro lado, contam que um 
Jefferson qualquer, pensou mesmo em expulsar as 
pessoas de cor negra das Amérculas para o Haiti!!? 
Os seres, hoje humanos mas, antigamente com 
alguns desumanos, chegavam mesmo a decidir 
com data, hora e minutos matar pessoas que, por 
deficiências vârias cometiam crimes horriveis. 
Essas situaçôes aconteciam através de choques 
eléctricos, injecçôes letais ou gases venenosos. Os 
locais, segundo os mais sâdicos, tinham espaço 
para audiência e tudo! Felizmente que tudo isso 
acabou e que, as escolas de pais e professores jâ 
usam um sistema capaz de ocupar a mente com 
coisas de valor, garantindo a todos os que vivem 
um sistema igualitârio, honesto e transparente. 
Que dias dolorosos devem ter passado os nossos 
antepassados! Que pesadelos! Segundo parece, tal 
era a bebedeira intelectual que até lhe chamavam 
viver! Foi precisamente nesta altura que acordei e 
comecei seriamente a pensar que, além de rir ser o 
melhor remédio, ajudarâ bastante, se continuar a 
sonhar. Ou nâo serâ? 

Televisâo : Conquistou 
a cor e vai ter clieifo 

Dois investigadores do Instituto 
Weizman, em Rejovot, proximo 
de Telavive, descobriram um 
método que vai permitir, através 1 
de equipamento electrônico, 
transmitir odores "ao vivo" nos 
meios de comunicaçâo. Os 
responsâveis pela descoberta 
sâo os cientistas David Harel, da 
Faculdade de Ciências da Computaçâo e 
Matemâticas, e Doron Lancet, um bioquimico que 
dirige o projecto israelita do genoma e desenvolve 
investigaçôes sobre o sistema olfactivo. O jornal 
israelita "Haaretz" noticiou que a descoberta, 
descrita como "comunicaçâo olfactiva", vai permitir 
aos utilizadores experimentarem odores através de 
computadores, televisôes, telefones e ecrâs de 
cinema. Os cientistas Harel e Lancet, em 
colaboraçâo com o empresârio Eli Fisch, vâo formar 
uma empresa, a SenselT, que se propôe distribuir o 
primeiro "sensor olfactivo" até final do ano. Apesar 
déjà existirem sensores que reconhecem e produzem 
odores, habituais na indüstria de perfumes, a 
novidade consiste na capacidade de "capturar" os 
odores e transmiti-los electronicamente. A ideia 
partiu de uma técnica semelhante à utilizada na 
fotografia e na impressâo, em que se utilizam as cores 
bâsicas para "capturar a imagem" e imprimi-la, 
embora o processo seja mais complexe no caso do 
odor, uma vez que o nariz humano possui entre 500 
e mil receptores. Aquilo que os dois investigadores 
conseguiram foi criar uma formula capaz de 
"traduzir" o sentido do olfacto. Harel explicou que, 
através de um "olfatômetro" avançado, que 
reproduza os odores, dentro de très ou quatre anos a 
comunicaçâo olfactiva tornar-se-â banal. 



18 CIÊNCIA 
Quinta-feira, 27 Abril, 2000 

O MILÉNIO 

Nova técnica permitirà 
a mulheres inférteis 
ter filhos biologicos 

Pesquisadores europeus estào a 
aperfeiçoar, corn a manipulaçâo 
genética, a técnica de doaçâo de 
ôvulos que permitirà algumas 
mulheres inférteis ter filhos 
biolôgicos. 
A técnica, que ajudaria as mulheres 
cujos ôvulos apresentam uma falha 
genética no citoplasma, consiste em 
tomar o ôvulo de uma doadora e 
substitute O seu nücleo pelo do ôvulo 
da futura mâe. 
O resultado é um ovo modificado que contém a 
informaçâo genética da mâe biolôgica e os genes 
sadios do ôvulo doado, necessârios para a 
concepçâo. Em seguida, o ovo modificado pode ser 

fertilizado corn o esperma do pai 
e implantado na mâe. A técnica 
permitirà que o embriâo tenha a 
parte mais importante do ôvulo 
materno jâ que a maioria dos 
genes se concentram no nücleo. 
No entanto, apesar de o processo 
representar um grande avanço no 
tratamento de infertilidade, 
ainda é necessârio aprofundar as 
pesquisas. 

Cientistas na França, Itâlia e 
Espanha têm experimentado a técnica e, embora a 
manipulaçâo do ôvulo tenha sido um sucesso, 
ainda nâo conseguiram um embriâo apto para ser 
implantado. 

Dicta recomendada 
aumenta longevidade 

das mulheres 
Uma dieta baseada em frutas, végétais, grâos 
intégrais, laticinios de baixo teor de gordura, 
aves e carne magra pode aumentar 
significativamente a longevidade, revelou um 
estudo envolvendo 42.000 mulheres. O 
levantamento feito pelo Queens College da 
City University ôf New York, em Flushing, 
analisou, num estudo sobre o cancro da ^ 
marna, as mulheres que responderam às 
questôes relativas aos seus hâbitos 
alimentares. Foram acompanhadas ao longo 
de mais de cinco anos, durante os quais 2,065 
morreram. No levantamento, consideram-se as 
mortes por todas as causas, incluindo as mais 
comuns: coraçâo, cancro e derrame. Os 
pesquisadores disseram ter constatado uma 
menor mortalidade mesmo depuis de levarem 
em conta outros factores de risco à saüde, tais 
como baixo nivel de educaçâo, idade, etnia, 
hâbito de fumar, consumo de âlcool, peso 
corporal e actividade fisica. 

Nova opçao para azia 
trata a causa em vez 
de bloquear âcidos 

As autoridades norte-americanas que o conteüdo de âcido estomacal 
aprovaram o primeiro tratamento sem 
drogas para a azia, que consiste no uso 
de dois aparelhos medicos que 
atravessam a garganta para reparar 
uma vâlvula defeituosa. O tratamento 
ataca a verdadeirâ causa do problema, 
em vez de apenas suprimir a penosa 
acidez estomacal, que é como agem as 
drogas. 
A agêneia reguladora de drogas dos 
Estados Unidos, a Administraçâo de 
Drogas e Alimentos, aprovou o 
método, que leva uma hora, nâo 
nécessita de internaçâÔ e poderâ 
mudar o modo como a acidez e 
refluxo sâo tratados. Um dos 
aparelhos é como uma pequena 
mâquina que costura a vâlvula 
defeituosa, causadora da queimaçâo 
no estômago, criando pequenas pregas 
para reforçâ-la. 
O sistema de sutura endoscôpica, 
fabricado por C.R. Bard Inc., foi 
desenvolvido por medicos do Royal 
College of London. O outro aparelho 
é o sistema Stretta, da Curon Medical 
Inc., que ütiliza electrodos num 
endoscôpio introduzido pela garganta 
para aplicar pequenos pontos no 
musculo que contrôla a vâlvula 
defeituosa, formando tecido parecido 
corn cicatrizes. Cerca de 14 milhôes de 
norte-americanos sofrem de azia 
crônica e refluxo do esôfago. A vâlvula 
que junta o esôfago ao estômago se 
relaxa nas horas erradas, permitindo 

atinja o delicado esôfago, provocando 
a sensaçâo de queimadura. 
Os alimentos condimentados ou o 
excesso de comida pode provocar azia 
ocasional. Mas 0 refluxo provoca 
acidez repetitiva e grave. O âcido 
estomacal pode na realidade corroer o 
esôfago, provocando inflamaçâo. Um 
estudo recente mostrou que as pessoas 
que sofrem de refluxo grave têm oito 
vezes mais possibilidade de 
desenvolver o cancro de esôfago. Os 
bloqueadores de âcido sâo altamente 
eficazes no alivio dos sintomas. Mas 
algumas pessoas nâo gostam de 
ingerir drogas diariamente. Outras 
evitam o tratamento por nâo terem 
piano de saüde que cubra os 
medicamentos. A fabricante de um 
dos novos aparelhos, Curon Medical 
Inc., cita uma estimativa de que 
pacientes e següradores gastam 14 
bilhiôes de dôlares por ano em 
medicamentos contra azia. Para 
outros pacientes, as drogas nâo têm 
efeito, ou sofrem efeitos colaterais. O 
ültimo reçurso é a intervençâo 
cirürgica. Quando os bloqueadores de 
âcido nâo funcionam, os pacientes 
tentam um raedicamento que 
empurra o alimento no estômago corn 
mais rapidez de modo a haver menos 
o que refluir. Mas um dos fabricantes 
suspenderâ as vendas da droga porque 
causa também batimentos cardiacos 
irregulares que podem sér fatais. 

Novos ôculos 
aiudam daitônicos 
a porceber coros 

Uma ünica camada sobre a 
lente dos ôculos ajustando a 
luz que entra nos olhos 
poderâ ajudar a muitos dos 
12 milhôes de daitônicos, sô 
nos Estados Unidos, a ter 
pela primeira vez a 
capacidade de perceber 
certas cores, anunciou a 
ColorMax Technologies, 
Inc., em Tustin, na 
Califôrnia. A nova camada 
das lentes nâo représenta uma 
cura para os daitônicos. O Dr. 
James Bailey, do Southern 
Califôrnia College of Optometry, 
em Fullerton, e membro do 
conselho consultivo cientifico da 
empresa ColorMax, chama-a de 
"auxilio ôptico e terapeutico que 
ajuda no melhor uso da visâo" dos 
daitônicos. O daltonismo afecta 
mais os homens e tende a aparecer 
nas mesmas familias. Cerca de um 
em doze homens tem algum grau 
dessa condiçâo, comparado corn 
cerca de uma em cada 250 
mulheres. Além da dificuldade de 
percepçâo do verde e vermelho, 
alguns nâo conseguem distinguir 
amarelos dos azuis. Em casos 
raros, a pessoa pode ser 
completamente cega às cores e ver 
apenas sombras de preto e branco. 

As lentes ColorMax funcionam, 
por um lado, trocando o 
comprimento das ondas de luz 
que entram no olho através do fim 
mais longo do espectro, explica 
Bailey. Por outro lado, o 
comprimento das ondas das cores 
na ponta mais curta do espectro, 
azul e roxo, é também trocado. 
Essas cores, na verdade, podem 
tornar-se ligeiramente mais 
dificeis de distinguir. Os verdes 
ficam no meio e sâo menos 
afectados. O resultado nâo é uma 
visâo "normal", mas um contraste 
acentuado entre as cores. Quando 
as autoridades norte-americanas 
aprovaram as lentes em Setembro, 
foram cautelosas e alertaram que 
qualquer propaganda das lentes 
"como meio de corrigir o 
daltonismo" era incorrecta. 
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Excesso de ferre ne 
sangue pede agravai 
derrame, diz estude 

S pessoas corn 
altos niveis de 
ferro no sangue 

.Âm ^L.podem sofrer mais 
as consequências de um 
derrame cerebral do que 
aquelas corn niveis mais 
baixos, afirmaram 
pesquisadores do Hospital 
Universitârio Doctor Josep 
Trueta em Girona, na 
Espanha. 
A possibilidade de o ferro 
misturar-se corn elementos 
quimicos e, assim, danificar 
as células num processo 
denominado stress oxidativo 
parece demonstrar que ter niveis 
altos demais é tâo prejudicial 
quanto a anemia, carência do 
minerai. 
A pesquisa soma-se a conclusôes 
semelhantes de estudos anteriores 
que demonstraram que os altos 
niveis de ferro também estâo 

associados a um aumento do riscc 
de ataque cardiaco. A équipa 
verificou o nivel de ferro em 
amostras de sangue de 100 
pacientes de derrame. 
Destes, 45 apresentavam sinais de 
dano cerebral progressive e 
tinham um nivel de ferro acima 
da média, informou Davalos na 
revista cientifica Neurology. 

Tratamento 
agressivo é nova 
estratégia para 
enfrentar enxaqueca 
A associaçâo norte-americana de 
neurologistas, American Academy of 
Neurology, anunciou uma nova 
estratégia para o diagnôstico, 
tratamento e prevençâo de um terrivel 
tipo de dor de cabeça que deixa muitas 
pessoas incapacitadas 
temporariamente: as enxaquecas. A 
nova estratégia enfatiza uma maior 
comunicaçâo entre médico e paciente, 
uma busca sistemâtica pelos 
medicamentos mais adequados e o 
estabelecimento de um piano 
individual para os pacientes de 
enxaqueca. Esses e outros 
componentes constituera o "tratamento 
agressivo" tal como recomendado na 
recente ediçâo de Neurology, a 
publicaçâo cientifica revista pela 
academia. Nos Estados Unidos, 
calcula-se que 18 por cento das 
mulheres e seis por cento dos homens 
sofrem de enxaquecas, segundo 
relataram dr. Stephen D. Silberstein, 
da Filadélfia, e dr. Jay Rosenberg, da 

California. Mas, acrescentam, cerca de 
50 por cento de quem sofre enxaqueca 
nunca procuraram médico para se 
tratar. "Os pacientes sofrem de dor de 
cabeça mais do qualquer outro tipo de 
dor," escreveram os pesquisadores. 
"Dor de cabeça représenta mais de 10 
milhôes de consultas médicas 
anualmente." Mas "relativamente 
poucos pacientes de dor de cabeça 
recebem diagnôstico apropriado e 
cuidado adequado." 

C HEV-OLD S 

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 
automoveis, camiôes e carrinhas de carga ou 
passageiros as melhores condiçôes de 
financiamento. Quaisquer reparaçôes mecânicas. 
Para tal contactem Manuel Fonseca: 656-1200. 
Entrega de peças e acessorios em toda a cidade de 
Toronto. Victor Maciel 

Website: www.toronto.com/westyork 
E-mail: westyork@idirect.com 1785 St. Clair Ave., W., Toronto, Tel: (416) 656-1200 

A West York Chev-Olds 
faz agora os 

testes anti-poluiçâo 
para o governo 

do Ontario. 
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CARNEIRO 
21/3 a 20/4 

Tenha bastante cuidado corn as 
coisas que pede, porque a 
probabilidade de as obter é imensa. 
Melhor é desejar algo de que 
realmente precise. No cenârio, 
figura um nativo de Peixes. 

Voce vai unir forças corn 
pessoas que compartilham os 
seus pontos de vista. Um nativo 
de Peixes vai abrir caminho, 
siga-o se for do seu agrado. A 
fama e a fortuna acenam-lhe. 

SAGITARIO 
22/11 a 21/12 

Procure permanecer nas 
proximidades da sua casa, em 
territôrio conhecido. Faça todo o 
esforço possivel para obter a 
harmonia doméstica. Hà mûsica no 
seu dia, dance segundo o seu ritmo. 

VIRGEM 
23/8 a 22/9 

TOURO 
21/4 a 20/5 

Um dia do jeito que você gosta. 
Acredite - sera escolhido para 
liderar o caminho. O seu 
relacionamento amoroso caminha 
para tornar-se ardente demais. O 
seu numéro de sorte é o 8. 

Descontraia-se, enfatize a 
versatilidade. Você receberâ mais do 
que uma mençâo honrosa e vencerâ. 
Uma obra sua muito criticada sera 
reconhecida como arte. Hâ um 
nativo de Sagitàrio no cenârio. 

CAPRICORNIO 
22/12 a 20/1 

Esforce-se para se expressar da 
forma mais clara possivel. Hâ 
gente a reclamar que você nâo 
manifesta adequadamente os seus 
desejos. Mas nâo caia na armadilha 
da discussâo. Mantenha a pose. 

GEMEOS 
21/5 a 20/6 

A sua atençâo, no momento, estarâ 
concentrada numa viagem, um 
encontro emocionante. Um segredo 
é revelado - e para seu bénéficie. 
Um nativo de cameiro tem um papel 
fascinante na sua semana. 

BALANÇA 
23/9 a 22/10 

AQUARIO 
21/1 a 19/2 

A Lua aquariana na sua quinta casa 
faz a sua criatividade entrai em 
ebuliçâo. Encontrarâ um 
escoadouro para os seus talentos 
inactos. Também hâ possibilidades 
de apaixonar-se loucamente. 

O seu ciclo estâ em alta. Procure 
escolher a qualidade, nâo se deixe 
convencer a aceitar algo inferior. 
O cenârio pôe em destaque ' 
poder, autoridade e a sua 
capacidade de levantar fundos. 

CARANGIEJO 
21/6 a 21/7 

ESCORPIAO 
23/10 a 21/11 

Empreenda um recomeço, 
desligue-se de pessoas que nâo lhe 
dâo o devido valor. Novos amigos 
e um novo amor no horizonte. 
Natives de Leâo e Aquârio figuram 
num cenârio polémico. 

Permita ampla vazâo aos seus 
recursos criativos, assuma o risco de 
um novo romance. Leia, escreva, 
aprenda enquano ensina. Natives de 
Gémeos e Virgem desempenham 
papel importante na sua semana. 

Confie no seu intelecto intuitive. 
Os poderes extra-sensoriais que 
você tem emergirâo à superficie. 
E saberâ o que fazer e quando 
fazer. O relacionamento amoroso 
anda ardente e intense. 

Embora estas duos imagens pareçam idênticas 

possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 

É] lBlBlBlBlBlgJBlBlBJBlBJBlBlBlBIBJBlBIBlBlBlBlBlBJBIBlBi31B15JBJBJB13l B 
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I I 

I I 
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PMAVRAS CRUZADAS 
HORIZONTAIS: 
I- Ferrar; erra. 2-Oferecer; 
carimba. 3-Art. plural; 
sücia; oca. 4-Revolta; soltar. 
5-Sacodes; abundâneia 
(fig.). 6-Desejaria; apelido. 
7- Brisa; residência. 
8- Grande quantidade; 
flauta arabe. 9-Charruas; 
cals (pL). 10-Pedra de 
moinho; namorado. 
igualdade em farmâcia. 
II- Nome de mulher; cloreto 
de sôdio. 12-Indignar; 
momices. 

VERTICAIS: 1-Adlçào; fio metâlico. 2-Regulo; rezo. 3-Idem (abrev.); 
fruto da tamareira; seguir. 4-Adelgaçar; irrita. 5-Guarnecer de arame; 
tomar como alimento. 6-Afirmativa; saradas. 7-Ponto cardeal; cont. da 
prep. A corn o art. Os. 8-Esfolar; engelhado. 9-Prender-se corn elos; 
apagaram. 10-Adver. de lugar; crescer; lado do vento. 11-Segue; superficie. 
12-Guia (fig.); Guarnecer de asas. 

SOLUÇÀO NA HORIZONTAL: 
1-Filar; peca. 2-S; dar; sela; f. 3-Os; matula; va. 4-Motim; largar. 5-Abanas; 
r; rio. 6-Amaria; Sâ; 1. 7-A; ar; morada. 8-Ror; c; sufara. 9-Arados; gares. 
10-Mô; amador; AA. 11-E; Inès; sal; r. 12-Irar; momos. 
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CNTRCVI8TAS 

N0VIDADE8 

T0P8 

AGENDA 

BI0QRAEIA8 

^ ^ ^ 

urtas I 
As concorrcntes canadianas 
Sarah Pacheco, Suida Figueira, 
Catarina Cardeal c Helena 
Garcia, acabaram esta semana 
de gravar os video-clips das 
cançoes que irâo defender no 
1° Festival Mundial Jovem das 
Comunidades Portuguesas que 
tem data marcada para o dia 
26 de Maio 2000 

"Bombons de Amor" é o novo 
trabalho dos Starlight a ser 
apresentado dia 12 de Maio 

no Ambience Hall 

O conjunto de Bradford, 
Português Suave, vai lançar 
0 seu novo trabalho no dia 
20 de Maio no Centro 
Cultural Português de 
Bradford 

  
- * ^ \ Agora as 6“*feiras o ritmo é jovem. 

ROCK 

TECNO 

das 21:00 as 24:00 horas. 

TOTAL 
*" Com opresentaçao de Jamie Irit 

Tudo 0 que seja 1007o Jovem Pesquisar Q 

f DELFINS APRESENTAM ^ 

Na proximo quorto-feiro os Delfins voo 
opresentor, o todo o comunicoçoo social, 
o seu novo album "del7ins"... 

A banda ira fazer a apresentaçâo deste novo 
trabalho durante um ' showcase", que dd a 
conhecer algumas das cançoes do novo disco, 
que chega às lojas no dia 8 de Maio, em 
Portugal. 
O evento vai ter lugar no "Champanhe 

Clube", na 
Rocha do 
C,onde de 
Obidos - 
Docas / 24 de 
Julho, em 
Lisboa pelas 
21h. "del7ins" 
é 0 sétimo 
album da 
banda, e o 
disco onde a 
formaçao dos 
Delfins passa 
a ser de sete 
elementos. 

"Hoje" é 0 single de apresentaçâo do album e 
jd estd a rodar nas radios. O alinhamento do 
dibum conta corn onze novos temas, a saber: 
Hoje * sharon.s7one * Lenga-lenga *A 
Tempestade * Monstro * Medo da Internet * 
You Don' t Love Me Anymore * Happy Say * 
Ela Nâo Pdra *7*0 Fim. 
E para todos aqueles que andam na net nâo se 
esqueçam de que podem surfar até ao 
www.delfins.pt, e verem o net-video de 

\^EIectrdnico2"...  

“TATÜAGEM" DE MARAUDA VEIÔA 
AO VIVO NO CCB 

"Tatuagem", o mais 
recente dibum de originals 
de Mafalda Veiga, vai 
estar em concerto no dia 
31 de Maio no grande 
auditdrio do CCB... 
Se fores de férias até ao 
nosso Portugal, poderds 
assistir ao espectdculo no 
dia 31 de Maio no Centro 
Cultural de Belém, em 
Lisboa, onde Mafalda Veiga apresentard uma 
nova banda, e ird ter corn ela em palco vdrios 
convidados surpresa. Entretanto o dibum 
"Tatuagem" jd é disco de prata. Este trabalho, 
composto apenas por temas originals, inclui um 
dueto corn Jorge Palma, a faixa "Tatuagens" (o 
primeiro single). "Tatuagem" foi produzido por 
Manuel Paulo Felgueiras (Ala dos Namorados e 
Ilhcu de Contenda) e sucede a "A Cor da 
Fogueira" de 1996. 

XPMMEIRO SIN6LE DOS SILENCE 4 A 8 DE MAIO EM P0RTU6AL\ 
"To Sive" é o single em antecipaçâo do novo 
dibum dos Silence 4 e vai estar ainda disponivel 
nas loias em meados de Maio, e incluird um 
«b-side» que nâo constard do alinhamento do 
dibum - corn lançamento previsto para 25 de 
Junho. Entretanto este tema também ird ter 
um video, que serd apresentado à Imprensa a 
15 de Maio. Os Silence 4 encontram-se em 
estudio desde meados de Março a trabalhar na 
produçâo do seu segundo dibum de originals e 
sucessor de «Silence Becomes It», editado em 
1998. A banda estd neste momento a procéder 
à gravaçao dos temas que serâo depois 
misturados no Ridge Farm Studios. 

Neste estudio residencial estiveram jd artistes 
como: Oasis, James, Massive Attack, 
Supergrass, Portishead, Sade, Pearl Jam, The 
Levellers, entre muitos outros. As gravaçoes do 
novo dibum da banda de Leiria devem terminer 
em Maio. O novo dibum dos Silence 4 tem como 
produtor Mdrio Barreiros, que jd tinha 
igualmente produzido o primeiro dibum da 
banda, e tem como engenheira de som Julie 
Gardner, também responsdvel pelas misturas. 
Gardner é australiana e tem no seu curriculo 
trabalhos com grupos de renome internacional, 
como os Cranberries, Pretenders, Massive 

Pagina da autoria de Jamie Iria ©2000 
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SAUDE EM SUA CASA 

HORMONAS E CALORIAS Aenergia do Sol, numa 
Terra rica em âgua, 
permite a existência 
de vida. A Terra, com 
a sua vegetaçâo rica e 
variada, e uma 

abundância de muitas espécies de 
animais, dâ-nos os alimentos 
necessârios à vida. O homem tem 
assim, pela força criadora da 
natureza, as condiçôes necessârias 
para poder nascer, e crescer como ser 
individual, ou desenvolver-se e 
progredir como ser social. 
Para ter força e crescer o homem 
précisa de energia. Essa energia 
provem das reacçôes quimicas 
produzidas pelos produtos 
alimentares e substâncias do corpo. 
A utilizaçâo de energia pelo corpo 
chama-se metabolismo. 
O metabolismo pode ser anabôlico, o 
anabolismo, quando existe 
aproveitamento de energia para a 
formaçâo de massa corporal; ou pode 
ser catabôlico, o catabolismo, 
quando a substância corporal é 
degredada corn libertaçâo de energia. 
As hormonas sâo produzidas por 
pequenos ôrgâos, as glândulas 
endôcrinas, e libertadas na 
circulaçâo para estimular ou 
regularizar certas funçôes vitais, 
incluindo as do metabolismo. A 
mestra de todas as glândulas 
endôcrinas, a pituitâria, fica situada 
na base do cérebro e é por ele 
controlada. Produz, nâo sô as 
hormonas que regulam o 
funcionamento das glândulas tirôide, 
supra-renais, e sexuais, mas também a 
hormona do crescimento, a 
somatotropina. Esta é uma hormona 
anabôlica que estimula o crescimento 
e aumento de massa muscular. Tem o 
potencial de ser usada, ilicitamente. 

por atletas de alta competiçào, 
atraidos pelo facto de nâo ser 
detectâvel nos testes de urina, ou de 
sangue, usados na detecçào de drogas 
no desporto. A falta desta hormona 
pode afectar algumas crianças e 
jovens que por isso nâo conseguem 
crescer. E uma doença que pode ser 
tratada por injecçôes de hormona de 
crescimento sintética. Infelizmente o 
custo desta hormona, usada como 
medicamento, é alto, e muitos dos 
jovens que necessitam tratamento 
acabam por nâo crescer por falta de 
meios econômicos. 
As hormonas sexuais produzidas nos 
ovârios e testiculos, assim como 
algumas das hormonas das glândulas 
supra-renais, pertencem ao grupo 
quimico dos esteroides. Alguns 
esteroides, como a testosterona, a 
hormona sexual masculina, têm uma 
acçâo anabôlica. E por isso que os 
müsculos no homem estâo mais 
desenvolvidos do que na mulher, que, 
ao contrârio do homem, produz 
apenas quantidades minimas de 
hormonas masculinas. Existem 
muitos esteroides, corn acçâo 
anabôlica semelhante à testosterona, 
fabricados pela indùstria bioquimica. 
Sâo promovidos por essa indùstria, e 
usados por criadores de gado para o 
aumento da produçâô de carne e de 
leite, corn o objective de aumentar o 
lucro, muitas vezes sem consideraçâo 
pela saüde do consumidor que, ao 
corner essa carne, aumentada por 
efeito hormonal, pode ingerir 
também hormonas residuals com os 
seus efeitos e consequências. Os 
esteroides anabôlicos sâo também 
utilizados por alguns atletas, mais 
interessados em ganhar competiçôes 
do que fazer desporto. O desporto 
deve ter como objective melhorar a 

condiçâo fisica e a saüde. A 
competiçào deixa de ser desporto 
quando o seu objective ùnico é 
dominar e vencer. 
A glândula tirôide, situada no 
pescoço, fabrica tiroxina, uma 
hormona de grande importância 
para o metabolismo. A tirôide capta o 
iodo dos alimentos. Nas regiôes onde 
hâ pobreza de iodo no solo, a tirôide 
tem tendência para crescer, e formar 
um caroço visivel e saliente no 
pescoço chamado bôcio. Os bôcios 
sâo cada vez mais rares desde que se 
começou a adicionar iodo ao sal de 
cozinha. O excesso de produçâo de 
tiroxina, uma doença chamada 
hipertiroidismo, pode causar 
tremuras, pulso rapide, dificuldade 
em tolerar calor, ou perça de peso 
apesar de uma nutriçâo adequada. 
Confunde-se muitas vezes corn o 
estado de ansiedade, ou nervosisme, 
pela similaridade dos sintomas. O 
hipotiroidismo é a deficiência de 
tiroxina. Pode dar origem a sintomas 
de cansaço, sonolência, inchaço, ou 
aumento de peso. Pode aparecer à 
nascença e causar atraso do 
desenvolvimento fisico e mental, o 
cretinismo, que é hoje uma doença 
rara porque, corn a detecçào da 
deficiência à nascença, pode ser 
prevenido. O hipotiroidismo que 
aparece no adulte é uma das mais 
frequentes e mais fâceis de tratar de 
todas as doenças. A tiroxina sintética 
substitui corn facilidade, e sem 
problemas, a deficiência de hormona 
natural, com a vantagem de ser 
pouco dispendiosa e fâcil de tomar. 
A energia potencial dos alimentos é 
medida em calorias. Os alimentos que 
fornecem energia podem ser glicidos, 
também chamades hidratos de 
carbone, gorduras ou proteinas. Um 
grama de gordura ingerido tem cerca 
de très vezes mais calorias do que um 
grama de glicidos, como o açûcar, ou 
de proteinas como a carne ou o 
queijo magro. Quando ingerimos 
mais calorias de que o corpo 
nécessita, os alimentos depositam-se 
no corpo sob a forma de gordura. 
Corn a continuaçào de calorias em 
excesso o corpo torna-se obeso. 
Os glicidos sâo de origem vegetal, 
embora o mel, feito de açùcares, seja 
fabricado pela abelha. Os açùcares 
podem ser refinados de végétais, mas 
sâo muitas vezes ingeridos corn as 
frutas e végétais doces. O amido, um 
material farinâceo, é abundante nos 
cereais e fécula da batata. 
As gorduras podem ser de origem 
vegetal ou animal. Sâo feitas de âcidos 
gordos. Os âcidos gordos 

Por: 
Dr. César 
Nunes 
Cordeiro, 
médico 

provenientes de gorduras animais sâo 
saturados, isto é, tem o mâximo 
possivel de âtomos de hidrogénio na 
sua molécula. As gorduras saturadas 
contribuem para o aumento de 
fabrico de colesterol mau no sangue e 
podem originar depôsitos de gordura 
nas artérias, aumentando a 
possibilidade de ataques de coraçâo 
ou tromboses. Corn excepçâo dos 
ôleos tropicais, como o de palma, que 
sô têm âcidos gordos saturados, 
alguns ôleos végétais «âo ricos em 
mono-insaturados ou poli- 
insaturados. Estes ôleos, corn menos 
hidrogénio nas moléculas, sâo 
melhores para a saüde porque nâo 
contribuem para o aumento de 
colesterol mau e podem aumentar o 
colesterol bom que tem uma acçâo 
protectora contra a oclusào das 
artérias. O azeite é rico em âcidos 
gordos mono-insaturados e o ôleo de 
girassol e milho ricos em poli- 
insaturados. Sâo ôleos de boa 
qualidade. Quando se aquece um 
ôleo, como para fritar, ou se aumenta 
a sua consistência pelo processo de 
hidrogenizaçào, como no fabrico de 
margarinas, QS âcidos gordos tornam- 
se de mâ qualidade. Margarinas 
sôlidas, ou produtos corn ôleo 
hidrogenado, sâo préjudiciais à saüde 
e devem-se evitar. 
As proteinas alimentares sâo 
principalmente de origem animal, 
mas alguns végétais como o feijâo, 
sementes, legumes e a soja, sâo ricos 
em proteinas. Contudo, as proteinas 
végétais sâo muitas vezes déficientes 
em amino-âcidos essenciais, aqueles 
que nâo podem ser sintetizados pelo 
corpo e têm, necessariamente, de vir 
do exterior com os alimentos. 
Proteinas de origem animal sâo ricas 
em amino-âcidos essenciais, e por 
isso, uma boa percentagem de carne 
magra, ou de peixé, é necessâria para 
uma boa alimentaçâo. As carnes 
brancas de ave, como a galinha e 
perù, ou mesmo o porco magro, sâo 
preferiveis às carnes vermelhas, ou 
corn gordura. 
Foi a energia do Sol que tornou 
possivel a vida na Terra, mas é a 
energia dos seres vivos terrestres, 
animais ou plantas, que dâo ao 
homem a sua ùltima dimensào. 
Compete ao homem preservar o 
equilibrio ecolôgico na Terra . Se o 
nâo fizer, sujeita-se a perder as suas 
fontes de energia, e pode nâo 
sobreviver à sua falta de 
responsabilidade. 

o’wV' 
4 EGG ROLLS 

PORK FRIED RICE 
BEEF & BROCCOLI 

CANTONESE CHOW MEIN 
SWEET & SOUR CHICKEN BALLS I WE SPEAK PORTUGUESE^ 

ASK FOR FATIMA | 

FAST HOT DELIVERY 

(416)366-6633 
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INFORMAÇAO 

Dia 7 de Maio terâ lugar na CASA DOS 
AÇORES, pelas 15:00 horas, uma Assembleia 
Gérai para apresentaçâo de listas e eleiçâo dos 
novos Corpos Gerentes. 
Estâo em compila duas listas lideradas por 
Fernando Faria e Luis Rego, respectivamente. 
Pede-se a comparência dos sôcios da CASA 
DOS AÇORES. 
A CASA DOS AÇORES, em Toronto, sera 
aquilo que os seus sôcios quiserem que ela seja. 

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

Domingo, dia 7 de Maio, o Comité Ad-Hoc 
Citizenship 2000, realiza mais uma sessâo de 
preenchimento de propostas para a aquisiçâo da 
CIDADANIA CANADIANA sem perda da 
nacionalidade portuguesa, no Clube Português 
de Mississauga. O Clube Português de 
Mississauga esta situado no 1310 Dundas Street, 
East. 
Info: (416) 531-2401, ou (905) 275-6844. 

O Consulado-Geral de Portugal em Toronto 
comemora no dia 9 de Maio o DIA DA UNIÀO 
EUROPEIA, no âmbito da Presidência 
Portuguesa da U.E., corn a colaboraçâo da 
Câmara Municipal de Toronto e représentantes 
consulares e conselheiros comerciais e culturais 
dos Estados membros da UE. Às 11:00 am, 
Porto de Honra no Consulado-Geral; às 12:00, 
Hastear da Bandeira da UE no Consulado e, às 
12:30, Hastear da Bandeira da UE na Câmara 
Municipal. 

Os estudantes portugueses da Universidade de 
Toronto e responsâveis da UTPA realizam a sua 
SEMANA ACADÉMICA de 10 a 12 de Maio. 
Informaçôes por intermédio de Nuno: 
(416) 824-3261, ou David: (416) 346-9823. 

FESTAS 

Sàbado 
Dia 6 de Maio: 
-Baile do Chapéu, no Peniche C. Club of 
Toronto, corn o "Mexe-Mexe" e prémios para o 
melhor chapéu, no Resurrection Hall, 1021 
College Street. 
-A 6 e 7 de Maio, exposiçâo de artesanato da 
Academia da Idade de Ouro/The Golden Age 
Academy, no Sindicato-Local 506, 3750 
Chesswood Drive, a norte da Sheppard. 
Variedades e entrada gratis. 
-A Irmandade do Divino Espirito Santo da 
Igreja de Santa Maria dos Anjos, 1481 Dufferin 
St., realiza a 'Testa das Màes" corn jantar e baile. 
Info: (416) 652-6787, ou 658-0933. 
-Jantar do "Dia das Màes" no Lusitania de 
Toronto e baile corn o conjunto "New Star". 
-Baile no Angrense corn animaçâo do DJ Zip- 
Zip. 
-O Conjunto Chaves D'Ouro abrilhanta o baile 
do Graciosa C.Centre. 
-No Clube Português de Mississauga realiza-se o 
baile do Continente corn o conjunto TABU. 

Festas de Maio 
-A 13 e 14 de Maio, o Comité Nossa Senhora de 
Fâtima do Centro Cultural Português de 
Bradford realiza as cerimônias em Honra de 
Nossa Senhora de Fâtima na Igreja dos Mârtires 
do Japâo e no Centro Cultural Português de 
Bradford. 
-No dia 14 o F.C. do Porto de Toronto realiza o 
"Dia da Mâe" corn almoço a ter inicio às 12:30. 
Variedades e baile. 
Info: (905) 275-0818, ou (416) 536-2921. 

Empregada de balcâo para churrasqueira. 
Tel: 538-3363 

Pessoal para jardinagem. Tel: (905) 947-0527 

Empregada a tempo inteiro para supermercado 
Português. Tem de ter experiência nos 
departamentos de talho e peixaria. Tel: 534-2000 

Pessoal para supermercado em Mississauga. 
Tel: (905)501-9910 

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

Restaurante de categoria précisa de ajudante de 
cozinha corn alguma experiência. Contacte Manuel 
pelo telefone, 483-9818 

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

Pessoal para limpeza para parque de diversôes. 
Contacte Odete pelo telefone (905) 848-5032 ou 
260-8180 

Senhora para tomar conta de casai idoso em 
regime interno. Tel: 603-9297 

Pedreiros. Tel: 762-5947 

Pessoal para venda de publicidade e promoçôes e 
de pessoal para escritôrios. 
Tel: 451-2441 

Empregado para padaria em Brampton. 
Tel: (905)796-6361  

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

Pessoal para limpeza nas âreas de Scarborough e 
Woodbridge. Tel: 787-6354 

Carpinteiros corn experiência em montar portas e 
janelas. Tel: 520-5324 

Preparador para oficina de bate chapas. 
Tel: 503-0041  

Companhia Portuguesa précisa coin urgência 
de torneiro mecânico. Os interessados devem 
contactar Victor Ferreira pelo Tel: 234-1491 

Medalhôes 
de Tamboril 

coin Camarâo 
Ingredientes: 
200 gr de camarâo 
500 gr de lombo de tamboril 
Farinha q.b. 
Ôleo para fritar 
100 gr de margarina 
1 dl de vinho branco 
Sal e pimenta q.b. 
1 dl de natas 

Receita: 
Coza, descasque e reserve a âgua de cozedura do 
camarâo. Corte o tamboril em medalhôes, passe-os 
por farinha, frite em ôleo e ponha num prato. A 
parte, numa frigideira, misture a margarina corn o 
camarâo e polvilhe ligeiramente corn farinha; 
refresque corn o vinho, adicione um pouco do 
caldo onde cozeu o camarâo e deixe reduzir um 
pouco. Ligue corn as natas, rectifique o sal e a 
pimenta e deite sobre o tamboril. Sirva corn azzoz 
branco. 

Pudim Surpresa 
Ingredientes: 
1 lata de leite condensado 
Chocolate de culinâria para decorar 
1 colh. sopa de café solùvel 
2 dl de natas 
4 ovos 
4 colh. sopa de açücar 
Palitos La Reine q.b. 
3 dl de âgua 
1 calice de Licôr de Café 

Receita: 
Misture bem o leite condensado, as gemas e a âgua, 
retirando très colheres de sopa para dissolver o 
café. Leve a lume brando, mexendo sempre, até 
obter uma consistência cremosa. Coloque o creme 
numa taça e leve ao frigorifico durante cerca de 8 
horas. Humedeça bem cada palito, na mistura do 
licor corn as très colheres de âgua corn o café 
dissolvido. Retire o pudim do frigorifico e coloque- 
Ihe por cima os palitos La Reine. Bata as claras em 
castelo. De seguida, bata as natas corn o açùcar e 
junté as claras cuidadosamente. Deite por cima dos 
palitos de La Reine e volte a colocar no frigorifico. 
Antes de servir, décoré corn chocolate raspado. 
Bom apetite 

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

a 45 minutes de Lisboa. Paie corn 
Américo, em Hamilton, 
pelo tel: (905) 549-3527 
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Sporting - Benfica 
0 regresso do “filho prôdigo" 
Tal como hâ 18 anos, quando o Sporting ganhou o seu 
ultimo titulo no Campeonato Nacional de futebol, 
Augusto Inâcio vai estar no banco dos "leôes" durante o 
"derby" de sâbado corn o Benfica. A 28 de Março de 
1982, dia em que o Sporting bateu o Benfica em 
Alvalade (3-1, 23“ jornada), corn très golos de Rui 
Jordâo, o actual treinador dos "leôes", entào corn 
27 anos, era um dos futebolistas ao dispor do 
técnico inglês Malcolm Allison. Na sua ultima 
temporada ao serviço do Sporting - ingressaria na 
época seguinte no FC Porto -, Inâcio viu todo o jogo 

do banco, na companhia de Bastos, 
actualmente 
também membro 
da équipa técnica 
sportinguista, e 
Fidalgo, que nâo 
seriam igualmente 

utilizados. Hoje, corn 45 
anos, completados a 1 de 
Fevereiro ultimo, a Augusto 

Inâcio estarâ reservado o papel de "timoneiro" 
de uma équipa apostada em repetir a proeza de 

1982 e pôr fim a um longo jejum. O ambiente 
nâo podia ser mais propicio para o regresso 
do "filho prôdigo": o Sporting lidera a I 
Liga, corn quatro pontos de vantagem 

sobre o FC Porto, o Estâdio de Alvalade 
estarâ repleto e o adversârio é o Benfica, o 

maior rival do clube leonino. 

Quiromante 
Leitura das eart^g da palma da mao 

Se tem problemas financeiros, amor, 
casamento, saùde ou qualquer outra 

natureza, eu jà reconciliei casais,^ curei 
d^êftte^e ajudei muitas pessoas corn 
%jficundades. Onde outros falharanri§^“^ 
tive sucessoiNâo perguntarei o motivo da 

sua visita; dir-iho-ei. Chamarei amigos e 
inimigos pelo nome. 

Na primeira visita ficarà convencido que 
sou superior a qualquer um. 

Ji Corn cada leitura receb|^m amuleto de boa sorte. 
Ligue hoje mesmo porqiie amanhâ poderâ 
ser tarde déniais. 
Local: 30 Finch Avenue 
West a oeste da Yonge 
Ligue hoje mesmo para 
uma consulta gratis. (416) 224-5216 

Euro’2000 
piano de mobilidade para 

550 mil espectadores 
Um piano nacional belga 
de mobilidade, apresen- 
tado pela ministra dos 
Transportes Isabelle 
Durant, deverâ permitir a 
circulaçâo de 550 mil 
espectadores esperados 
na Bélgica aquando dos 
jogos do Euro'2000 de 
futebol. 
O piano, cujo custo estâ 
estimado em 100 milhôes 
de francos belgas (cerca 
de 2,5 milhôes de euros, 
500 mil contos), prevê 
preços atractivos para a 
utilizaçâo dos transportes 
pûblicos, uma sinalizaçâo 
especîfica nas cidades que vâo 
receber jogos e um 
acompanhamento de grupos de 
adeptos pelas forças da ordem. 
Segunda as estimativas do 
ministério, 40 por cento dos 
transportes dos adeptos vâo ser 
feitos de autocarro, 29,5 por 
automôvel, 23,5 por comboio e 7 
por aviâo. 
A maioria nâo ficarâ mais que 24 
horas na Bélgica. Para os 
transportes por estrada, a policia 

estabeleceu vârios tipos de 
itinerârio. Desvios para quem nâo 
se interesse pelo Euro'2000, 
atalhos para os adeptos que vâo aos 
jogos e itinerârios de serviço para 
os socorros. 
Quanto aos adeptos que cheguem 
ao aeroporto, estaçôes de comboio 
ou de metro, serâo encaminhados 
para os estâdios em camionetas, 
geralmente enquadradas pelas 
forças de segurança para evitar ao 
mâximo que adeptos de campos 
adverses se encontrem. 

'Boavista - Brasileiro Geraldiî 
quase certo 

o Boavista tem quase assegurada a 
aquisiçâo dos serviços do médio 
brasileiro Geraldo Oliveira, ex- 
Santo André, confirmou o 
présidente Joâo Loureiro. Apôs uma 
reuniâo no Porto corn o jogador e o 
empresârio, Joâo Loureiro revelou 
que "estâ tudo bem encaminhado", 
mas vincou que nada é ainda 
definitive. 
Oriundo do campeonato paulista, 
Geraldo Oliveira tem 27 anos e 
deverâ representar o Boavista nas 
prôximas très épocas, podendo ser 

V 

apresentado oficialmente jâ hoje. 
O brasileiro é um médio ofensivo 
que actua preferencialmente do lado 
direito, vindo assim reforçar um 
sector que este ano nâo revelou o 
rendimento da temporada passada. 
Se a contrataçâo se consumar, I 
Geraldo Oliveira é o quarto | 
elemento a rumar ao Bessa na I 
prôxima época, juntando-se ao 
maritimista Rui Oscar, ao 
setubalense Frechaut e ao gilista 
Pedro Santos. 

 J 

► 

► 

► 

► 

► 

□liveira Rental 
Cottage: Summer &\Winter Fishing 

Aluga-se Barcos a Motor 

Excelente Lugar para pesca 

Aluga-se Casa de Campo 

Verâo & Inverno 

Aluga-se Apartamento 5 min de Praia 
Midland:!-(705) 534-9935 
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FC Porto 2 - Barcolona 3 
FC Porto aponta dodo à arbitragem 

O treinador queixa-se de situaçôes anteriores e o ’’capitâo” vcd mais longe ao referir que nas très finals 
perdidas ”os resultados foram manipulados. Até um dos ârbitros desde jogo tem residência em Barcelona” Pelo lado do FC Porto 

ninguém teve düvidas em 
apontar o dedo acusador à 
dupla de arbitragem como 

principal causadora da insatisfaçâo 
que pairou no Pavilhâo Rosa Mota no 
final do encontro. Cristiano Pereira 
mostrou-se indignado e considerou 
que a actuaçâo dos juizes transalpinos 
teve influência directa na vitôria da 
formaçâo catalâ, referindo-se ao livre 
directo marcado por Borregan, que 
indicou o vencedor da Liga dos 
Campeôes. 
”A arbitragem desequilibrou o 
resultado. Aquele lance ditou o 
vencedor do troféu e, como tal, teve 
impacto maior. O FC Porto jâ tem 
vindo a ser flagelado em outras 
situaçôes. Nào tenho düvidas nessa 
jogada, como também nào tenho 

düvidas em outros lances, como um 
’penalty’ a seguir c^ue ficou por 
marcar a nosso favor. E uma situaçâo 
à semelhança do que aconteceu em 
ocasiôes anteriores”, salientou o 
treinador do FC Porto, prosseguindo 
corn o elogio às duas formaçôes. 
”Os jogadores das duas équipas 
estiveram à altura de uma final da 
Liga dos Campeôes. Qualquer uma 
das équipas merecia ganhar”, referiu 
Cristiano Pereira, que nào teve a 
percepçâo dos incidentes no final do 
jogo. ”As coisas passaram-se corn 
muita rapidez e a nossa preocupaçâo 
foi apoiar as pessoas do Barcelona. E 
dificil avaliar o que se passou”. 
O ’’capitâo” Tô Neves corroborou das 
palavras do seu treinador, insistindo 
que o FC Porto tem sido perseguido 
pelas arbitragens internacionais. ’’Foi 

Directores-gerais 
dos “quinze” preparam 

reuniâo dos Ministros da UE 
Os directores-gerais do Desporto da 
Uniâo Europeia vâo analisar quinta- 
feira, em Lisboa, as propostas a 
apresentar aos Ministros da UE 
sobre o futebol, a agência Mundial 
Antidopagem, a luta anti-doping e a 
dimensào social do desporto. O 
encontro, que se inicia pelas 10:00 no 
Centro Cultural de Belém, tem 
carâcter preparatôrio, com vista à 
reuniâo dos ministros dos Desportos, 
a realizar a 9 e 10 de Maio, também 
na capital portuguesa, e onde sera 
apresentada a proposta sobre futebol, 
da autoria de um grupo de trabalho, 
que inclui représentantes de 
organizaçôes nâo governamentais 
ligadas ao Desporto. A formaçâo de 
um grupo de trabalho saiu de uma 
reuniâo, realizada a 17 de Março, 
entre a "troika" comunitâria, o 
présidente da FIFA, Joseph Blatter, e 
o secretârio-geral da UEFA, Gerhard 
Aigner, com a presença da 
comissâria europeia responsâvel pelo 
sector, a luxemburguesa, Viviane 
Reding. Na ocasiâo, o ministre 
português que tutela o Desporto, 
Fernando Gomes, afirmou que nâo 
deverâ ser incompativel a inclusâo 
nos Tratados das preocupaçôes 
manifestadas pelo Futebol. Fernando 
Gomes admitiu na altura haver um 
"claro conflito de interesses" entre as 
normas europeias relativas à livre 

circulaçâo de pessoas e bens e as 
preocupaçôes apresentadas por 
Blatter e por Aigner relativas à 
necessidade de se preservar a 
"identidade nacional" do futebol. A 
UEFA, apoiada pela FIFA, pretende 
que a Uniâo Europeia aceite a sua 
intençâo de impor que cada équipa 
apresente pelo menos seis jogadores 
que possam alinhar na selecçâo do 
respectivo pais. A "troika" decidiu 
ainda propor aos estados membros a 
elaboraçâo de um protocole que 
permita a realizaçâo de anâlises anti- 
"doping" fora de competiçâo. Este 
prôtocolo estabelece que cada estado 
membre se compromete a realizar 
contrôles de dopagem fora de 
competiçâo em atletas de outros 
estados membros que estejam a 
treinar ou a competir no seu espaço 
territorial, apôs solicitaçâo oficial. Os 
ministros do Desporto da UE 
discutirâo aspectos politicos 
especificos da luta anti-doping, na 
quai a nova Agência Mundial Anti- 
Dopagem, serâ um ôrgâo de 
importâneia déterminante. A UE 
participa nesta Agência, ainda em 
fase embrionâria, mas exige uma 
compléta independência do Comité 
Olimpico Internacional (COI) e a sua 
construçâo apoiada em dois pilares 
fundamentais: o desportivo e o 
politico. 

um jogo excelente entre 
duas potêneias. Mas o 
arbitre teve influência no 
resultado. Alias, nas très 
finais que perdemos os 
resultados foram 
manipulados pelos 
ârbitros. Aquele lance 
teve influência, até 
porque a falta era ao 
contrario. E aborrecido 
ver estas situaçôes, nào 
esta correcte. Mas os 
adeptes do FC Porto 
estào a par do hôquei em 
patins e sabem que estas 
coisas se repetem. Até um dos 
ârbitros deste jogo tem residência em 
Barcelona. Sâo coincidências a mais”. 
Por seu turno, o treinador do 
Barcelona nào poupou elogios à 
forma como os responsâveis portistas 
protegeram a équipa do Barcelona à 
saida do campo. 
’’Agradeço a todas as pessoas ligadas 
FC Porto a actuaçâo exemplar para 

nos protéger”, referindo que, mesmo 
assim, os seus jogadores foram 
vitimas de ’’empurrôes, pontapés e 
socos”. Carlos Figueroa entendeu as 
queixas dos jogadores portistas sobre 
a dupla de ârbitros, porque também 
nào gostou da exibiçâo dos dois 
italianos. 
”Nâo foi uma arbitragem boa. Mas 
havia muita pressào”. 

LTD. 
t Propriedade e direçâo de uxn ex-agente, 

John Zadkovich; 

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

$ Preços acessiveis; 
ÿ Advogado disponivel para defesa criminal; 

Considera-se culpado? 
Poderà receber uma muita... mas nâo sera condenado. 

O U telefone fora de haras para 

C4^63 8^7-SS68 

3045 Southereek Road, Unit 3 
Mississauga, On 
L4X 2X6 (Auto-estrada 427 e Dundas) 
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-O Sport Club Lusitania of Toronto apresenta a sua équipa de 
FUTEBOL no proximo dia 13 de Maio na sua sede-social. 
Haverâ "buffet" e müsica para dançar corn o DJ Viajante do Som. 
Info: (416) 532-3501. 

-A "Reggina Calcio Association of Canada" realizou no passado dia 27 
um encontro entre agentes desportivos locais para dar conhecimento do 
programa e espectativas para 2000. 
O grande jogo da época sera dia 6 dejunho, no Varsity Stadium, às 19:30 
boras, entre o REGGINA e o TORONTO LYNX. 
Info: (905) 660-4172. 

-Começou no passado dia 29 de Abril o " 13o. Torneio de Futebol de Pré- 
época do Peniche", corn a participaçâo dos seguintes clubes: 
Peniche, America United, Mississauga Portofino, North York Astros, 
Portugal '96, Portuguese United, C.D. Santa Clara e Toronto Eagles. 
Jogos e resultados da primeira jornada: 
North York Astros 0 - Mississauga Portofino 1 
Peniche 2 - Portuguese United 1 
America Unida 4 - Santa Clara 0 
Toronto Eagles 0 - Portugal '96 3 
No proximo sâbado, dia 6 de Maio, teremos: 
-Toronto Eagles - Santa Clara 
-North York Astros - Portuguese United 
No sâbado, dia 7: 
-Mississauga Portofino - Peniche 
-Portugal '96 - America Unida 
Todos os jogos sào no Lamport Stadium, com inicio às 15:00 e às 17:00 ' 
horas. 
A jornada final terâ lugar nos dias 12 (sexta-feira) e 14 (domingo), às 
mesmas horas e no Lamport Stadium, entre vencedores e vencidos, para ~ 

V apuramento do vencedor e lugares imediatos. 

Sporting / Beto 
quer "prenda" do tftnlo, 

mas avisa para incdgnita 
No dia em que compléta 24 anos, o 
central Beto pediu o titulo português 
de futebol como prenda no proximo 
sâbado, mas avisou para a "incognita" 
que habitualmente marca o "derby" 
lisboeta corn o Benfica. "Os jogos corn 
o Benfica sào sempre uma incognita. 
Vamos ter de mostrar mais vontade, 
determinaçâo, concentraçâo e rigor 
para levar de vencida" a turma 
"encarnada", referiu Beto, 
procurando refrear a euforia que 
envolve as hostes "leoninas". O 
central garante que a équipa "tem os 
pés assentes da terra" e sublinha: "E 
dificil manter o controlo no meio de 
tanta agitaçâo. Nada estâ ganho. Para 
ganhar temos de manter a mesma 
determinaçâo". "Nâo gosto de deitar 
foguetes antes da festa", comentou, 
apesar de ter admitido que o Sporting 
tem todas as condiçôes "para, no seu 
estâdio e perante o seu püblico, 
ganhar o campeonato". Uma situaçâo 
que para Beto também terâ um sabor 
especial e inédito jâ que, a ùltima vez 
que o Sporting foi campeâo, tinha 
apenas seis anos. "Infelizmente, tenho 

poucas memôrias. Tinhà apenas seis 
anos". Corn contrato vâlido corn o 
Sporting até 2005, Beto tem sido um 
jogador alvo de cobiça por clubes 
estrangeiros, tendo sido falado o 
alegado interesse do Manchester 
United, de Inglaterra, mas esse é um 
assunto que nâo parece apoquentar o 
jogador. "Tenho contrato corn o 
Sporting. Isso sô dépende da 
administraçâo do Sporting", frison. 

FC Porto - Carids Parados 
chegou ao Porto 

O "internacional" paraguaio Carlos 
Paredes chegou quarta-feira a 
Portugal corn destino ao FC Porto, 
clube com o quai deverâ rubricar 
um compromisse vâlido por cinco 
temporadas. O atleta vai fazer 
testes médicos e régressa ao seu 
pais na noite de hoje, pois sexta- 
feira o seu clube, o Olimpia de 
Assunçâo, defende a liderança do 
campeonato frente ao seu 
perseguidor directo. Carlos Paredes 
chegou ao Aeroporto Francisco Sâ 
Carneiro, acompanhado do 
présidente do Olimpia de 
Assunçâo, Arnaldo Cajes, do 
director Adolfo Bittar, do 
empresârio Francisco Ocampos e 
da sua mâe, Perla Paredes. O 
futebolista escusou-se a prestar 
declaraçôes, limitando-se a dizer 
que nâo podia falar, dando a 
palavra ao présidente Arnando 
Cajes, que considerou que este é 
um negôcio "vantajoso". O 
dirigente considerou Carlos 
Paredes um "bom jogador" frisando 
o facto de o médio marcar alguns 
golos, confirmado ainda que o 
provâvel contrato terâ a duraçâo de 
cinco anos. O empresârio Francisco 

Ocampos esclareceu que a 
"operaçâo" envolve 2,5 milhôes de 
dôlares, sendo 100 mil contos o 
"bolo" que cabe ao atleta pela 
transferêneia. Francisco Ocampos 
revelou que Carlos Paredes é um 
jogador corn uma "filosofia muito 
prôpria" e que é uma das revelaçôes ' 
do Paraguai, comparando-o ao ex- . 
benfiquista Carlos Gamarra. Os ' 
empresârios portugueses Jorge - 
Mendes e Sérgio Alves também 
estiveram no aeroporto, pois estâo 
também envolvidos na provâvel 
contrataçâo do novo jogador para o r 
FC Porto. 
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tJli 
Classificaçôes 
EQUIPAS 

2 FC PORTO 

OMNfiCA 

4B0AUISTA 

iiSilViaOITE 

OMARiTIMO 

TGuauuiiis 
8EST.ANIAD0RA 

MRAfiA 

10BE1ENENSES 

HUNUiOEElRiA 

12A1VERCA 

ISSAICKUM 
14CAMP0MAI0RENSE 

liOmENSE 

16 RIO AVE 

ÜSEIWAI 
18 SANTA CURA 

J V E 

32 22 8 

32 21 T 

32 18 8 

32 16 

13 

D M 

32 
32 12 

32 14 
32 9 

32 12 
32 9 

32 g 
32 10 

32 9 
32 9 

32 } 
32 

32 
32 

6 
«I 

n 
8 

15 

5 

13 

n 
8 

8 
6 
11 

9 

5 

10 

2 
4 

7 

10 
9 
9 

13 
8 

53 
63 

55 

38 

48 
36 

44 

36 

21 
23 

15 42 

10 35 

12 
14 

n 
11 

14 
16 

•a 

16 

28 

38 

28 

30 

33 
30 

24 

30 

38 

33 

43 

35 

33 

46 

43 

48 

58 

49 

48 

45 

Resultadosi 
(32“jornada) 

L da Amadora - Braga, 3-3 

Boavista - Rio Ave, 2-0 

Farense-FC Porto, 3-3 

Salgueiros - Uniio leiria, 3-0 

Setûbal - Campomaior, 1-2 

611 Vicente-Alverca, 2-2 

Santa Ciara - Belenenses, 1-0 

Benlica - Gnimaries, 3-0 

Maritime-Sporting,0-2 

M 

10 

32 63 

28 54 

33 48 

32 41 

41 

42 

41 

40 

38 

38 

33 
33 

32 

30 

29 

28 

(33“jornada) 

Gnimaries - Saigueiros 

Beienenses - Setübai 

Sporting - Benfica 

Maritimo - Rio Ave 

U.Leiria ■ Santa Ciara 

Campomaior • Farense 

Sp. Braga - Gil Vicente 

Aiverca - Boavista 

FC Porte - L da Amadora 

Melhores Marcadores 
38geiOS: 

MiriolAROEl-FC Porta 

22 voies: 

Aiberto ACOSTA - Sporting 

IBgolos 

Eric Gomes "GAÜCHO I" - Estreia da Amadora 

NUNO GOMES-Beniica 

15 galas 

Idelbrando Dalsoto "BRANDÂ0" - Gnimaries 

iSvoios 

Mariano TOEDTU - Maritime 

12IOIOS 

HUGO HENRIQUE-Rio Ave 

Ugobis 

WHElllTON Silva-Boavista 

Incian MARINESCU - Farense 

Classificaçôes 
Cl EQUIPS 

IIEIU-MSe 

2AVES 

3P.FEMEIU 

4VUIIM 

5SCADÉMICA 

6PEIUFIEL 

IFELSUEIRAS 

UUNliO UMAS 
9 CUVES 

10ESPINU0 

HUÇ« 

12 EIEAMUNDE 
13 MAU 

14UVAI 

15 IMUATAl 

16 MOAEIIENSE 

ncoviuU 
18ESP0SEN0E 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

61 

60 

59 

51 

53 

52 

49 

46 

44 

42 

42 

41 

40 

39 

32 

21 

25 

22 

CL EQUIPA 
1 MICAELENSE 
2 PRAIENSE 
3 MADALENA 
5 VILA FRANCA 
4 ST.ANTÔNIO 

P 
56 
48 
36 
31 
30. 

S*|om9ids 
Uniâo Micaeiense • Vila Franca 
Madalena • Santo Antonio 
Folga: Praiense 

ReSUltadOS (32‘Jomada) 

PtÇM Firrsiri - ESPBIMAI. 4-0 

ChavBs-Aca4imici,2-1 

UiliB Lanaa-lnonal,4-1 

Mala-Vanin, 0-3 

Naval-Paaailal, 3-3 

Freamuada - Naira-Mar, 2-1 

Cavlibi - Marairaaaa. 0-1 ^ 

Falgaairaa-Eapibbo,3-1 ' 

Avaa-La(a.2-1 

Proxina loraada 
(33"jornada) 

Paatifamira - uça 
IwataaVa . maaaa 
BcaVémlca . anlia laaiaa 

Imitai - Mala 
Vanin . aaial 

raaaflal . FraanwHla 
Bam-Mar . caaVM 

MtralraBaa - Falamlrat 

StRIE AÇORES 
7* Jornada ~ II faae 

Santo antonio - Uniâo Micaeiense, 02 
Praiense - Madalena. 1-0 
Folga: Vila Franca. 

APURAMENTO DOCAMPEAO 

fliïÀNÜT^ÔÂO 
Vilanovense - Lajense, 1-0 
Beira - Âguia, 2-2 
Folga; Fayai. 

CL EQUIPA 
1 LAJENSE 
2 VILANOVENSE 
3 ÂQUIA 
4 FAYAL 
5 BEIRA 

I^Jomada 
lajense - Fayai 
Âguia • Vilanovense 
Folga; Beira 

P 
32 
32 
31 
20 
14 

Campeonato Nacional de Futebol II divisao B 
Cla§$ilicaçôe$ (Zona Norte) Clai$iliea(d€i (Zona Centro) (laislilcaçôei (Zona Sul) 
CL EQUIPA 

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

J P Resultados 
Sandinenses - Famalicâo, 1-0 
Ermesinde - FC Porto "B”. 2-0 

27 56 Vizela - Vilanovense. 1 -0 
27 48 Sp. Braga "B“ - Caçadores Taipas, 1-1 
27 43 Lourosa - Marco, 1-1 
27 43 Lixa • Leixoes, 3-2 
27 41 Infesta - Fafe. 3-1 
27 41 Vianense - Trofense, 2-1 
27 39 Joane - Canelas, 2-1 
27 38 
27 36 28“ jornada 
27 35 FC Porto "B“ 
27 35 Vilanovense 
27 32 Caçadores Taipas 
27 31 Marco 
27 30 Leixoes 
27 29 Fafe 
27 29 Trofense 
27 25 Canelas 
27 24 Joane 

Famalicâo 
Ermesinde 

Sp. Braga "B" 
Lourosa 
Lixa 
Infesta 
Vianense 
Sandinenses 

CL EQUIPA 

T OVARENSE ^ 
2 SANsfOANENSE 
3VILAFRANQUENSE 
4 AGAD.VISEU 
5SPPOMBAL 
6 TORRES r«3VAS 
7FE1RENSE 
8 LCXJRINHANENS6 
9 OLfV,BAlRRO 
10ARRIFANENSE 
11 CALDAS 
:12 MARINHENSEi 

; 13 O.IVEIRENSE ■ 
:14 T0RREENSE ; 
15 PENICHE ; 
16 BENEDITENSE 
17ÇAMARATÊ 
18AGÜEOA 
19 GUARDA 
20CUCUJÂES 

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

>31 

: 67 
55 
55 
52 
52 
49 
46 
45 
45 
44 
41 
41 
41 
35 
33 
33 
32 
30 
28 
27 

Reniltados 
Feirénaè; • Arrifanense, 6-0 
Guarda - Torreense, 2-1 : > 
Marinhenae -, Penlche, 1-1 
Sanjdanense - Torres Novas, 1*2 > 
Çeneditense • Cücujâes, 3-0 
ÂQuias Camarate - Oliveirense, 2*3 
ViTafranguense * Caldas, 5-2 
Acad. Viseu rOftveira do Bairro,2-0: 
Lourinhanense - Sp. Pombal, 5-0 
Agueda ► Ovarense, 2-4 

32* jornada 

TorreenSé • 
: Peniche't 

Torres Novas • 
;; Cucüjâes • 
Oliveirense - 

CaWas - 
Oliveira do Bairro > 

Sp. PombaJ 
Ovarense • 

Agueda • 

Arrifanens© : ' 
Guarda 
MarSthense ; , 
Sanjoanense >::i : ■ 
Beneditense ;> 
Aguias Carrtai^te 
Vilafranquense ' 
Acad Viseu > 
Lourinhanense: 
Feirense 

CL EQUIPA 

1 NACIONAL 
2 PORTIMONENSE 
3 U.MADEIRA 
4 CAMARA LOBOS 
5 BARREIRENSÉ 
6 OLHANENSE 
7 MACHICO 
8 ESTORIL 
9 ORIENTAL 
10MARÎTIMOB 
11 OPERARIO DES 

12 BENFICA B 
13CAMACHA 
14 SESIMBRA 
15 LUSITANIA 
16 LOULETANO 
17 RIB.BRAVA 
18AMORA 
19 ALCOCHETENSE 
20 JUV.ÉVORA 

O Amora, o Atcochetense e o 
desceram matematicamente 

31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
30 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
30 
31 
31 
31 

67 
62 
59 
55 
53 
53 
52 
51 
44 
43 
40 
40 
37 
37 
36 
35 
25 
22 
18 
16 

Resultados 
Portimonense - Ribeira Brava. 4-1 
Alcochetense - Uniâo da Madeira, 0-1 
Lusitânia - Oriental, 0-1 
Amora • Câmara de Lobos, 2-2 
Estoril-Praia - Benfica "B“, 2-0 
Barreirense - Operârio, 1-0 
Camacha - Juventude, 5-1 
Maritime ”B" - Louletano, 1-1 
Sesimbra • Machico, 1-2 
Nacional da Madeira - Olhanense, 3-2 

Juventude Évora jà 
’ terceira divisao. 

32* jornada 

Uniâo Madeira 
Oriental 

Câmara Lobos 
Benfica ”B" 

Operârio 
Juventude 
Louletano 

Machico 
Olhanense 

Nacional Madeira 

Ribeira Brava 
Alcochetense 
Lusitania 
Amora 
Estoril-Praia 
Barreirense 
Camacha 
Maritimo "B" 
Sesimbra 
Portimonense 

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

1 BRAGANÇA 
2 PEVIDÉM 
3 SERZEDELO 
4 RIBEIRÀO 
5 VILAVERDENSE 
6 SÂO MARTINHO 
7 LIMIANOS 
8 MERELINENSE 
9 MACEDO CAV. 
10 VALENCIANO 
11 CABECEIRENSE 
12 MONCÂO 
13 MARIA FONTE 
14AMARES 
15 MONTALEGRE 
16 VIEIRA 
17 AGUIAS GRACA 

18 JUV.RONFE 

29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 

61 
52 
50 
49 
43 
40 
39 
39 
38 
37 
36 
35 
35 
34 
34 
31 
30 
27 

Série B 
CL EQUIPA 

1 GONDOMAFi: 
:>2.LÔUSADA " 

PAREDES x 
::,4F1AES: "" 

5DRAGÔES SAN. 
: 6 reOROUÇOS ^ 
iMVILAREAL 
•8LAMEGO 

; 9 RRUBRAS 
i 10T.MONCORVO 
>11 ESMORIZ , : 

12 RIOTINTO 
13 AVINTES 
14 AMARANTE ^ 
15VAL0NGUENSE>; 
16RÉGUA 

: I7GASTMAIA : ^ 
:>i8 LOBÂO : : ■ 

29 
29 
29 
29 
29 

;>29:- 
29 
29 
29 : : 
2S 
29 
29 
29 

: 29 
29 
29 
29 
29 

65 
62..:; 
59- 
48' 
47 
47 
44 
42 
42 
41 

:38 
"37 
'••^33:. 

32 
26 
26 ; 
22 
17 

Série C 
CL EQUIPA 

1 SÂO JOÂO VER 
2 U.COIMBRA 
3 ESTARREJA 
4 SÂO ROQUE 
5 OLHOSPITAL 
6 AVANÇA 
7 VALECAMBRENSE 
8 SOURENSE 
9 CESARENSE 
10 F.ALGODRES 
11 MIRANDENSE 
12 MANGUALDE 
13 OLIV.FRADES 
14 ANADIA 
15 MEALHADA 
16TOUR1ZENSE 
17 MILEU 
18 VOUZELENSES 

29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 

53 
53 
52 
49 
46 
45 
45 
43 
42 
38 
37 
37 
36 
35 
30 
29 
26 
19 

Série D 
CL EQUIPA 

1.FÀTIMA 
;:2ALCA}NS 
> 3 PORTOMOSENSE 

4EPORTALEGRE 
5 BENFICA CB 
6FAZENDENSË 
7 FERROVIÀBtOS 
8 U.TOMAR 
9U.SANTARÉM : 
:10VIT.SeRNACHE" 

: 11 CORUCHENSE : 
12 CARANGUEJEIRA : 
13BIDOEIRENSE 
14 ALCANENENSE 
15RIACHENSE 
16AVISENSÊS 
17 fDANHENSE 
18PO1TERR0LÊNSE 

29 
29 
29 
29 
28 
29 : 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
28 
29 
29 

65 
.: 61 

57 

53 
m9':- 

42 
39 
38 
36 
35 
32 

':''29-.' 
ÿ28.'. 

25 
24 
23 
23 

Série E 
CL EQUIPA 

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

29 
28 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
28 
29 
29 
29 

70 
57 
49 
42 
42 
42 
41 
40 
38 
35 
34 
34 
33 
31 
31 
31 
29 
27 

Série f 
CL EQUIPA 

1.LUS.ÉVORA 
2 SEIXAL > 
3ESTRELAVN 
4 PES.CAPARICA 

>:5 DESRBEJA 
6 PINHALNOVENSE ^ 
:7VASCOGAMA 
aOURIQUE 
9 QUARTEIRENSE 

: 10PALMELENSE 
>11 ALMANSfLENSE 

12ALMADA 
isLUsrr.vRSA 
14ESP.LAGOS 

; lSU.MONTEMOR : 
16PC^TEL 
17 ALJUSTRELENSE 

:ü 18 LAGOA 

29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 

66: 
62 
60 
:56 
;so 
:46 
45 
45 
43 
43 
38 
36 
36 
31 
26 
14 
14 
Î2 

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

Amarante- Torre de Moncorvo, 0-1 
Dragôes Sandinenses - Gondomar, 1-2 

ïCastelo da Maia - Esmoiiz, 0-2 ■ 
;Vila Real * LoUsada, 0-2 
.$p. Lamego - Valonguense, 2-1 > 

: Lobâû - Régua, 0-1 ; 
>:Redrouços - Fiées, 0-t 

Rio Tintp T Pedras Rubras, 4-I ■ 
Parades r:;Ayintes, 5-0 

Sourense - Avança, 2-0 
Fornos Algôdres - Tourizense, 3-1 
Estarreja - Mirandense, 1-0 
Meaihada - Sâo Roque, 4-1 
Cesarense - Vouzelenses, 4-1 
Oliveira de Frades • Mangualde. 1-1 
Anadia - Sâo Joao Ver. 0-0 
Oliveira do Hospital • Mileu, 1-0 
Valecambrense - Uniâo de Coimbra, 2-1 

; Riachense • AlcanenensD, 0-0 
Pprtomosense - Uniâo deTbmar,:3-t:;;:: 
Uniâo de Santarém - Ferroviàrios;:5-iï ; 
Avisenses - Benl Cast. Branco, àdiàdo 
para 24 Maio 
Câranguejeira - Fétima, 0-2 
Idanhense - Fazendense. 0-1 ; : • 
Alcains - Cofüchense, 2-1 
Ponterrolense - Vitôriâ Sernache, 2*1 
Estreia - Bidaeirenée, 2-1 

o Casa Pia jà garantiu a subida 

à segunda divisée B. 

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

Desp. Beja -Uniâo de Montemor, 1*2: 
Almansilense - Esperança Lagos, 1-1 
Almada - Lagoa, 2-0 

: Patmelense - Aljustrefense, 1-2 
Ursitano de évora - PinbaJnovense, 5-1 
Vâsco da Gamà - Portel. 2-0 
Ourique - Seixal, 2-0 : . : 

; Lusitanp VRSA - Pescadores.;5-i: : 
:,;É. Vendas Novas - Quarteirense, 1-0 
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CiRV 

Ufl, desabafam os sportinguistas. 
Agora, é que é! Mas, sera? Tudo leva a 
crêr que sim, mas nunca fiando pois, 
como se ouve por ai, o diabo tece-as. A 
viagem dos "verdes" à Madeira visitar 
os "leôes" do Funchal, foi de uma 
facilidade tal que até dâ para 
desconfiar. Nem uns nem outros 
pareciam querer "andar", tantas as 

cerimônias... Mas, enfim, o que conta 
sâo os très pontos e, neste campo, os 
"Leôes" de Lisboa foram os mais 
prâticos. 
No Algarve, com os ares fortes da 
regiào, os azuis-e-brancos do Porto 
deram-se mal, embora o Jardel tenha 
feito pela vida. 3-3, foi a conta que Deus 
fez e que desfez (?) os sonhos nortistas. 
Quando se chega a este ponto da la. 
Liga todos os jogos sâo finais para 
quase todos os clubes. Apenas o 
Benfica vive sem poder descer ou subir. 
O 3o. lugar é dele, venha o que vier. Se 
calhar foi por isso que "despachou" os 

TORONTO’S MULTK' 
UlTUOAL SUPER MIX 

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

FESnVAL PORTUGUÊS RADIO E TELEVISÂO 

vimaranenses corn um 
soculento 3-0. 
No Bonfim, em Setübal, o 
Campomaiorense arrefeceu 
os ânimos dos vitorianos, 
conseguindo o que ninguém 
esperava: vencer no Bonfim! 
O Santa Clara mantém 
esperanças ao vencer o Os 
Belenenses pela margem 
minima e, o Rio Ave 
comprometeu as aspiraçôes 
ao perder no Bessa. Uma 
ponta final cheia de afliçôes 
para Salgueiros, Campo- 
maiorense, Farense, Rio Ave, 

Setübal e Santa Clara, e ainda corn o 
Uniâo de Leiria e o Alverca a nâo 
conseguirem "dormir" descansados. 
A jornada 33, vem para aumentar 
distâncias ou oferecer maiores 
aproximaçôes? 
Sexta-feira, dia 5 de Maio, às 4pm, 
Guimarâes - Salgueiros, corn 
transmissâo na SporTV. No sâbado, 
Belenenses - Setübal, à Ipm, corn 
transmissâo na SporTV e Sporting - 
Benfica, às 3pm, corn transmissâo na 
RTPi. 
No domingo, às 11 am, Maritimo - Rio 
Ave; U. Leiria - Santa Clara; 
Campomaiorense - Farense; Braga - Gil 
Vicente e Alverca - Boavista, este 

VE HORA 
RÂDiO f 

'A CULTÜHA 

^"^RTUGUESA 

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

CtPV-FM.-..A ESTAÇAO 
DO FUTUROm 

ültimo corn transmissâo na SIC. 
As 13pm, o jogo F.C. do Porto - 
E. Amadora, corn transmissâo na 
SporTV. 
Os jogos U. Leiria - Santa Clara e, 
Campomaiorense - Farense, têm graus 
de grande emoçâo e risco. 
Mesmo assim, somente no derradeiro 
apito do ârbitro, é que vamos "tirar a 
limpo" os acontecimentos da la. Liga 
1999/2000, nesta altura corn a cor 
verde a brilhar intensamente. Antes 
disso "é chover no molhado"... 

SERVINDO MAIS 
DOZE GRUPOS 

ÉTNICOS 
AO SUL DO 
ONTÂRIO 

^ 4 I -4 

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

7- Acontecimentos Comunitârios 
2- Nossa gente e suas /estas 
3- Curiosidades 
4- Cantigas 

) 5- NoUcias de Portugal 
i e do Mundo Às 08:00 am e até às 09:00,1 
I 6- Desporto alegre o seu despertar corn ^ 

Festival Português no Canal 20. i 

Hâ mais di 1? «MS «M 0 Nacitinl 
■io en Ida imdel 


