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SANJOAHINAS 
em marcha 
A Comîssâo de Festas 

SA]NUOANINAS'2001 esteve em 

Toronto em contacto directo 

com a comunidade, na divul- 

gaçâo das festas e da cidade de 

Angra do Heroismo. Como 

habitualmente, o Présidente da 

Câmara Municipal de Angra do 

Heroismo -cidade Patrimonio 

Mondial, Sérgio Avila, também 

se deslocou à América do Norte 

com a Comissâo das 

Sanjoaninas'2001. 

^Pagina 7 

Aniversario do PS - Toronto 
e inicio da JS local 

A Secçâo do PS-Toronto, comemorou o seu 2o. aniversario, com um 
jantar-convlvio no New Casa Abril, com a presença dos convidados, 
o Deputado Vitor Caio Roque e o Secretario Nacional para a 
Organizçâo JS, Eduardo Galamba. ^Pdeina 6 

Na sede-social do 
Canadian Madeira 
Club-Madeira House 
Community Centre, 
decorreu a eleiçâo 
da Miss Madeira'2001, 
um espectaculo 
cbeio de beleza e 
juventude, perante 
uma plateia que 
soube participar na 
festa com todo o 
apoio e exuberância 
que a noite exigia. 

^Pagina 8 
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dûûima 
sem vértebras 

Se nâo entenderem como grave, pelo menos é 
surpreendente ou ridiculo! Escolham. 
Rodava na Dundas St., pouco depots da 
Lansdowne, quando fui forçado a parar pelo 
carro da frente, um carro da policia, daqueles 
que diz pomposamente, "To Help and Protect", 
pois O policia-conductor, saiu do veiculo para ir 
à loja...buscar café!?... Escrevi "buscar café" 
porque, normalmente, nâo o compram, segundo 
me contaram. 

Nâo me foi possivel fazer a ultrapassagem 
porque, às oito da matina, o trâfego é intenso. 
Pouco depots, o policia-conductor regressou ao 
carro, sorridente, corn dois cafés na mâo. Um 
para si e outro para a loura colega que ficara 
aconchegada no carro. Nem me olhou... 
Arrancou o carro e eu, naturalmente, seguiu-o. 
Foram bebericando o café e conversando. Jâ 
junto da Caldense, um veiculo estava parado, 
corn as luzes a tremelicar. Pararam. O granda- 
Ihâo policia-conductor saiu do carro e começou 
a escrever a respectiva multa... Saiu da Padaria 
uma senhora corn o saquinho do café e bolos na 
mâo e, ao ver o policia, dirigiu-se-lhe e, pediu-lhe 
clemência, concerteza, pois, nâo ouvi o diâlogo. 
Nem pensar nisso! O autoritârio defensor da Lei 
nem pestanejou. Apôs o "papelinho amarelo" no 

vidro do carro, preso no limpador. A senhora, 
desolada, meteu-se no seu carro e partiu. O poli- 
cia-conductor-multador, impante, voltou ao seu 
veiculo, riu para a companheira-policia, que 
gracejou alguma coisa, e foram-se... Fiquei um 
pouco mais parado. Que raio de moral tem um 
filho da mâe destes -cuja mâe nâo tem culpa, 
clarol-, para agir como o fez? Ele pode parar 
onde quer e lhe apetece para comprar café e os 
outros nâo? "To Help and Protect"? 
A cegueira do poder transforma os homens e 
mulheres. Uma reles farda e um boné faz de um 
homem ou de uma mulher, "donos e senhores" 
dos outros... 
Arranquei para o meu serviço, monologando 
sobre a sorte de nâo ter o vicio de beber café... 

JMC 

Olâ, carfssimos amigoa! 

Cada vez temos mais solitaçôes dos 

mais variados sectores. 
Bom, como "quem corre por gosto nâo 
causa" vamos contînuar abertos e ao 
dispôr, sem olhar a cores ou credos... 

Vamos começar por salientar axiiver- 
sarios de clùbes e colegas de infor- 
maçâo, dos quais temos conhecimento. 

' No proximo dia 24 de Março, sâbado, o PENICHE 
C.C. de TORONTO realiza a sua festa comemora- 
tiva dos seus 20 anos de histôria. 
A efeméride vai ser comemorada no salâo de festas 
da Casa do Benfica, no 1 Robina Avenue/St. Clair, 
em Toronto. O som e baile a cargo do EJ Nazaré 
Praia e exibiçâo de folclore corn o Rancho da Casa. 
Réservas pelo telefone: 416-536-7063. Aos amigos 
de Peniche (sem malicias, 'ta bem!) enviamos 

^saudaçôes e desejos de um aniversârio feliz e... 
muitos mais! 

A direcçâo do mais antigo Jornal de lingua por- 
tuguesa no Canada, A VOZ DE PORTUGAL, hon- 
rou-nos corn um covite para participarmos nos fes- 
tejos do seu 40o. aniversârio. E obra, parabéns! 
Quarenta anos nâo sâo "dois dias"! E uma cami- 

corn os leitores 
nhada longa e digna de registo. 
Os festejos terâo o seu ponto mais alto na "soirée" 
comemorativa no sâbado, dia 28 de Abril, no 
auditôrio Le Plateau, 3700 Calixa Lavallée, em 
Montreal. A abertura serâ feita corn um Porto de 
Honra, pelas 19h00. 
Os nossos sinceros agradecimentos aos colegas de 
A Voz de Portugal, paralelos ao desejo de continua- 
çâo de sucesso em prol da comunidade e dos paises 
que servem. Se for possivel, diremos présente! 

O conhecido ASAS DO ATLÂNTICO Sports & 
Social Club Inc., vai homenagear os BALEEIROS 
corn uma Noite Regional, na sua sede-social, sâba- 
do, dia 7 de Abril, com o inicio da festa às 18h00 e 
o serviço de um Pico de Honra e aperitivos regio- 
nais. 
Seguir-se-â o jantar corn as tradicionais Sopas do 
Espirito Santo. No salâo de festas terâo oportu- 
nidade de apreciar exposiçôes, artesanato, ouvir 
palestras, aplaudir o folclore e a famosa 
Chamarrita do Pico. 
Sâo convidados especiais nesta noite de 
Homenagem aos Baleeiros, Claudino Lopes, 
Présidente da Câmara Municipal das Lajes do Pico 
e Manuel Ermelindo (Canarinho), tocador de müsi- 
ca regional. 
Uma festa de se "lhe tirar o chapéu". O nosso obri- 
gado à Présidente de Direcçâo do Asas do 
Atlântico, Lucilia Simas, pelo convite enviado. 

Os nazarenos de Leamington visitam Toronto. Jâ 
nâo era sem tempo! Vâo exibir-se na>ede-suciaFd§ 
Casa do Benfica, em Toronto, no ^a 31 de Março, j 
pelas 20h00. Apareçam e levem vosist^ trajes tipiçps 
da Nazaré. Haverâ exposiçâo dé trabaftiOs doi 
artista nazareno Mârio Salsinha, exibiçôes do 
Ranchos Senior e Infantil dos Nazarenos e desfile 
kde trajes. 
Ainda, a peça de teatro "Fruto da Morte", de 7 Fernando Ybarra. Ouvirâo vozes nazarenas a inter- 
pretar os temas musicals. Informaçôes e réservas: 

; 416-653-6227, ou 416-658-0683, ou 416-654-6357, ou 
\ 416-653-6370. 
\ Façam desta noite nazarena na Casa do Benfica, a, 

noite de todos nos! Alegria, danças e cantares nâo 
vâo faltar, bem à moda da Nazaré. 

Este fim-de-semana temos teatro-revista à por- 
tuguesa! 
A revista "AS CALCINHAS AMARELAS", corn 
Maria Tavares, Joào Rodrigo, Paula Marcelo, 
Licinio França, Mena Leandro, Emilia Silva e 
Pépita Cardinalli. Sexta-feira, dia 16, no Portuguese 
Cultural Centre of Mississauga, pelas 21h00. 
No sâbado, dia 17, nos Leôes de Kitchener. 
Domingo, na Casa do Alentejo, em Toronto, corn a 
primeira sessâo às 14h00 e, a segunda sessâo, às 
18h00. 
Se gosta de rir, entào nâo deixe de ver a revista à 
portuguesa "As Calcinhas Amarelas"... 
Os bilhetes estâo à venda nos clubes mencionados. 

0 Consul Gérai de Portugal, Dr. Joào Perestrello, e 
os Leitorados do Instituto Camôes, convidam a 
Comunidade a visitar a exposiçâo de leitura e tex- 
tes "PALAVRAS DA TERRA", na Galeria Almada 
Negreiros, no Consulado de Portugal, em Toronto. 
A exposiçâo estarâ patente ao pûblico até dia 27 de 
Março. 

A escola de computadores "U can 2 Canada Ltd", 
do especialista Jacinto Simôes, vai lançar no proxi- 
mo dia 17, no 1807 da Eglinton Ave., West, suite 
300, o "Curso Complete de Computadores Para 
Principiantes de Todas as Idades", em português e 
em inglês. 

i;Ao Jacinto Simôes agradecemos o convite e felicita- 
1 mo-lo pela iniciativa. 

Bom, como se costuma dizer, para a semana hâ 
mais. 
Ciao. JMC 

AZEITEIBO 
Ao dispor o dia inteiro 
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ACTUALIDADE 

400 Internamentos em 2000 nas Casas 
de Sadde das llhas 
Cerca de 400 indivîduos com proble- 
mas de alcoolismo receberam trata- 
mento em 2000 nas duas casas de 
Saûde dos Açores, a funcionar em S. 
Miguel e Terceira, apurou a Agência 
Lusa. 
Segundo Fernanda Rosa, da 
Comissâo Organizadora das Jornadas 
de Alcoologia da Casa de Saûde de 
Angra do Heroîsmo, que decorrem a 
22 e 23 na ilha Terceira, esse numéro, 
numa populaçâo que ronda os 240 
mil habitantes, révéla um problema 
de dimensâo "preocupante". 
Embora admitindo o desconhecimen- 
to real da incidência do alcoolismo na 
regiâo, onde as "familias procuram 
escondê-lo o mâximo de tempo pos- 
sivel", a médica psiquiâtrica subli- 

nhou baver indicadores de um 
aumento da doença entre "os jovens e 
particularmente nas mulheres." 
Dados recolhidos por Aires Gameiro, 
responsâvel pela Casa de Saûde de 
Sâo Miguel, num estudo realizado 
nos Açores e Madeira confirmam a 
preocupaçâo de Fernanda Rosa, indi- 
cando que do total de pessoas referen- 
ciadas corn problemas de alcoolismo, 
16 por cento sâo jovens entre os 15 e 
18 anos. Fernanda Rosa sublinhou 
que "no passado a maioria das pes- 
soas que proctfravam auxilio médico 
tinham entre os 40 e 50 anos, situan- 
do-se actualmente na faixa etâria dos 
20 e 30 anos os que evidenciam sinais 
profundos de dependência alcoôlica". 
Para enfrentar o problema, os respon- 

sâveis pelas duas principals institui- 
çôes de tratamento de alcoôlicos dos 
Açores defenderam a implementaçâo 
de medidas de prevençâo que passam 
"pela educaçâo para a saûde nas esco- 
las , menos publicidade sobre o pra- 
zer das bebidas e aumento da fiscal- 
izaçâo". Nesse quadro, Aires 
Gameiro sublinhou as implicaçôes 
negativas de nova legislaçâo que 
atribui às policias municipals a 
responsabilldade pela fiscalizaçâo dos 
bares que servem bebidas a menores 
de 18 anos, uma vez que nos Açores 
nâo existe este tipo de policia. As jor- 
nadas sobre alcool programadas para 
a ilha Terceira vâo debater as 
"Consequências psiquiâtricas do 
Alcoolismo","A vida sexual do alcoôli- 

co", a "Neuropatia 
Alcoôlica","Demência Alcoôlica","A 
atracçâo dos jovens pelo alcool" e 
"Contributo dos meios de comuni- 
caçâo social". Formas de tratamento 
e diversas patologias associadas ao 
consumo excessivo de alcool sâo ou- 
tros dos temas em anâlise. 

Agressâo na via pûblica por motivos passionals 
Um individuo foi agredido corn gravi- 
dade, no centro da cidade de Ponta 
Delgada alegadamente por motivos 
passionals. 
Cerca das lOhOO um casai que se diri- 
gia para o local de trabalho foi abor- 

dado ainda nà interior da viatura em 
plena rua Machado dos Santos e ata- 
cado pelo ex-companheiro suposta- 
mente por motivo de ciûme. Munido 
de uma aneleira (um objecto de metal 
que se coloca entre os dedos e que per- 
mite aumentar a potência do golpe) o 
agressor feriu corn gravidade a face do 
ofendido e partiu dois vidros laterals 
tendo rachado um terceiro, frontal, da 
viatura ligeira. O ataque ocorreu na 

via pûblica sem interferência da popu- 
laçâo. A fûria do agressor e a rapidez 
do acto foram as razôes apontadas 
pelas testemunhas oculares para a nâo 
interferência. A vitima ficou prostra- 
da no passeio à espera da policia e da 

ambulância corn o apoio da compa- 
nheira. Era entâo grande o aparato na 
rua Machado dos Santos. Dezenas de 
populares assistiam ao desenrolar dos 
acontecimentos e o trânsito foi inter- 
rompido. Agentes da Policia de 
Segurança Pûblica ocorreram à rua 
Machado dos Santos cerca de oito 
minutes apôs a ocorrência. Segundo o 
comandante Machado da Silva "séria 
possivel chegar mais cedo, embora 

^Linhas de crédita 

► 2^ e 3® Hipotecas 

^Pagamento de divides 

^Limpamos mau crédito 
^► Pianos de financiamento 

para negôcios 
em funcionamento ou novos 

TELEFONE HOJE MESMO, FALE COM REBECCA E 

PERGUNTE-LHE COMO CONSEGUIR DINHEIRO EM 24 HORAS 

4^6-SSn-1 ^67 

este tempo de reâcçâo nâo seja mau". 
Machado da Silva especifica que "nâo 
se esta perante um caso de violaçâo da 
segurança pûblica, mas de violência 
passional". Defende inclusive que 
Ponta Delgada "é das cidades mais 
seguras da Europa". Ainda de acordo 
corn o responsâvel da PSP, diaria- 
mente noventa e nove agentes patrul- 
ham as ruas da principal urbe açoria- 
na e arredores, um nûmero "razoavel- 
mente bom", diz. De qualquer modo. 

Machado da Silva admite que em 
funçâo de alguns agentes terem entra- 
do na idade da reforma e outros con- 
cluido a comissâo na ilha de Sâo 
Miguel, "gostaria, tal como todos os 
comandantes, de possuir mais homens 
ao serviço". A policia ajudou a vitima 
a entrar para a ambulância que seguiu 
para o Hospital de Ponta Delgada. 
Apôs ter recebido tratamento hospita- 
lar, este deslocou-se à esquadra para 
dar nota do atentado. 

ARTNOVA FURNITURE PLUS 

teve uma inundaçâo 
no seu armazém... 

O seguro deu autorizaçâo para liquidar 
o inventangxom imperfeiçôes, 

atéV^^ûe desconto 

Àproveite também os preços reduzidos 
no restante inventârio,.. 

As boas ofertas nâo serâo recusadas... 
O prejuizo de Artnova é o seu lucro... 

Visite o armazém de AIHMIVà funsnuRE PLUS, 

de 18 a 25 de Março, 
no 420 Gilbert Ave., em Toronto 

0098 0096 
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Pequenas histôrias de |\| Ti— grande 
O seu destino esteve sempre ligado a 
uma bola de couro. Pontapeou O 

couro com o prazer de um menino 
pequeno que nunca larga o seu brin- 
quedo favorito. 
Armando Correia Dias nasceu na 
Freguesia de Santa Isabel, Campo de 
Ourique, Lisboa, em 19 de Janeiro de 

primeira e venceu a segun- 
da, ao Belenenses, por-3-2, 
corn os très golos apontados 
por si. No Nacional de 
jûniores, o Atlético foi eli- 
minado pela CUF. Estreou- 
se na primeira categoria, 
corn 18 anos, pela mâo do 
treinador Mario Imbelloni, 
isto em 1954. Estreou-se 
contra o velho rival de 
Marvila, o Oriental, onde 
ganhou. 
Nesta altura, sô nâo jogou 
na selecçâo por ter apenas 
18 anos. 
O treinador Castiglia, quan- 
do substituiu Imbelloni, 
manteve-o na primeira cate- 
goria do Atlético. O seu ulti- 
mo jogo foi no Estâdio da 
Luz, corn o Benfica, quando 
este se sagrou campeâo 
nacional na época de 
1955/56, corn Otto Gloria. 
Em 1957/58, Correia Dias 
passou a representar o 
Grupo Desportivo Peniche 

1935. Escola Primâria, futebol e a 
aprendizagem da profissâo de bate- 
chapas, foram a sua meninice. Iniciou 
a carreira futebolistica nos infantis do 
Atlético Clube de Portugal, em 
Alcantara. Nos jûniores, Correia Dias 
foi finalista do Regional de Lisboa, 
em 1952-53 e 1953-54, perdeu na 

Homenagem 
a 

Mariano Rego 

No OASIS CATERING & CONVENTION CENTER 
1036 IAKESHORE ROAD. EAST, MISSISSAUGA, ONT. 15E1E4 

Domingo, 1 de Abril as S:00 horas da tarde 

(GDP), onde jogou profissio- 
nalmente 9 épocas. 
A infelicidade de perder um 
filho, por atropelamento, em 
Peniche, mudou o rumo do seu 
destino. 
O trauma familiar obrigou 
Correia Dias a entrar em con- 
tacte com o seu amigo Antonio 
Viola, jâ radicado em Toronto 
e que, na altura, era director 
do Portuguese United. Assim, 
Correia Dias foi o primeiro 
profissional de futebol a jogar 
no Canada. Correia Dias 
chegou a Toronto no dia 22 de 
Outubro de 1965. 

Correia Dioi na Tapadinha 
envergiindo a ramisola do 
Atlético C. Portugal. 

A mulher de Armando Correia Dias, 
Rosalia Aline Monteiro do Rosario 
Dias, chegou ao Canada no dia 13 de 
Janeiro de 1966, com a filha 
Rosalinda do Rosario (10 anos de 
idade) e o filho Armando José do 
Rosario Dias (6 mess de vida). 
Quando Correia Dias fez a inspecçâo 
médica em Lisboa, encontrou-se na^ 

Foi vitima do acidenteP 
ijQQy magoadoP 

/,v 
N6s somos um grupo de especialistas experientes 
em acidentes pessoais. Um grupo dedicado e trabalhador 
que se compromete consigo e por si. 

Nio volte a ser prejudicado por alguraas companhias de seguros. 
N6s protegemos os vossos direitos. 

Temos COmo missâo fazer o melhor e providenciar todos os cuidados 
aos clientes. Procurar dar o maximo por um preço razoâvel e respeitar 
os desejos dos clientes. 

Rizzotto Ipacs LLP-Lawyers 
5464 Dundas St. W. Toronto 

Ontario M9B 1B4 

Fale corn Eduardo Furtado. 
Ele faia a sua Ifugua. 

(416) 239-8990 
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► inspecçâo com o jogador do 
Sporting de Braga, Armando, que 
entretanto fora contratado pelo Padre 
Antonio Cunha, de Hamilton, para 
jogar na équipa do Portuguese of 
Hamilton. 
Correia Dias jogou um ano no clube 
dos portugueses de Toronto 
(Portuguese United e, depots. First 

Portuguese C. Club) e, na segunda 
época, foi convidado para jogar no 
Croatia. Para evitar rupturas e tam- 
bém porque Ja se sentia com "peso" 
nas pernas, deixou de jogar e passou a 
treinador dos jüniores do First 
Portuguese, até 1974. Paralelamente, 
era adjunto dos treinadores princi- 
pals. 
Quando o treinador Karan abando- 
nou o First, o présidente Amadeu 
Vaz, convidou-o para treinador prin- 
cipal (1974). Recorda com saudade 

Ihe disseram que era "futebol a brin- 
car", para passatempo, nao aceitou, 
ficou o Norberto como treinador. 
Desde 1972 que, Correia Dias faz 
parte do Comité Prô-Lar de Santa 
Maria de Peniche em Toronto. No 
ano de 1981, esteve em Toronto o 
Cardeal Antonio Ribeiro (jâ falecido), 
acompanhado de Monsenhor Bastos. 

O Pic-nic dos amigos 
do Lar de Peniche foi 
realizado no Madeira 
Park. Como a equipa 
amadora do Peniche 
C. Centre estava la a 
participar num 
torneio, voltaram a 
convidar o Correia 
Dias para treinador. 
Entrou, e foi campeâo 
da Liga Portuguesa de 
Futebol Amador em 
1981 e 1983. Em 1984, 
o Peniche foi de novo 
campeâo, mas com o 
José Simôes como 
treinador, em virtude 
de o Correia Dias ter 
mudado para a Secçâo 

de Cultura e Recreio do Peniche. De 
1982 a 1984, o présidente do Peniche 
era o Rui Gomes. Em 1985, Correia 
Dias, Rui Gomes e José Simôes, 
sairam do Peniche e passaram para o 
Niagara Soccer Club, clube com o 
qual foram campeôes em 1985. Em 
1986, o Rui Gomes foi para o First 
Portuguese, o José Simôes para o 
Arsenal do Minho e o Correia Dias 
em justo descanso, a familia precisava 
mais atençâo... 
Mas, quem nasceu corn a bola ao lado 

A equipa do Peniche C. Centre, 

campeà da Liga Portuguesa em J98Z. 

esse tempo e jogadores como Jorge 
Félix, o guarda-redes Pedro, Walter, o 
Testas, Rilhas, Valdemar, Vicente 
André, Daniel, e tantos outros, corn 
quem criou amizades. Em 1981, par- 
ticipou na criaçâo do Peniche 
Community Centre, sendo convidado 
pelo présidente Manuel da Silva, para 
treinador da equipa de futebol. Como 

do berço, tem de voltar sempre. 
Assim, em 1987, Correia Dias, Simôes 
e Rui Gomes, juntaram-se de novo, no 
Arsenal do Minho de Toronto. 
Ganharam a Liga, a Taça e a Super- 
Taça e foram campeôes do Ontario. 
Em representaçâo do Ontario dis- 
putaram o Nacional em Saskatoon. 
Eoram eliminados nos quartos-de- 

A Comissào Prô-Lar de Santa Maria de Toronto, em Aveiro, quando participou no Z5o. aniver- 

sârio do Lar de Santa Maria, corn um Pic-Nic Internacional, em Peniche. Nesta foto, vêem-se 
Monsenhor Bastos, D. Antonio Marcelino, Bispo de Aveiro e Correia Dias, entre outros... 

final pelo British Columbia. 
Em 1988, Correia Dias voltou ao 
Peniche C. Centre, sagrando-se 
campeâo em 1988, 89, 90 e 91. No 
final de 1991, Armando Correia Dias 
"reformou-se" do futebol e dedicou-se 
à familia, ao lar de Santa Maria e à 
sua oficina de bate-chapas. 
Coincidência ou nâo, a Liga 
Portuguesa acabou em 1992... Mas, 
felizmente, hâ muito futebol por ai! 
Quando Correia Dias chegou a 
Toronto, além da bola, iniciou a sua 
vida profissional ligada a carros na 
Hertz da Oxford, como bate-chapas, 
durante dois anos. Em 1967, abriu a 
sua prôpria oficina, a "Dias Auto 
Body" na Portland St., em Toronto. 18 
anos depois, em 1986, Correia Dias 
mudou a oficina para a Dovercourt, 

onde esteve até 1998. Devido a um 
ataque cardiaco, Armando Correia 
Dias vendeu a oficina de bate-chapas 
e reformou-se. Dedicou-se mais à 
familia, especialmente aos netos 
Brian e Nelson -da sua filha 
Rosalinda Violante (casada corn 
Fernando Violante), e as netas 
Nichole e Amy -do filho Armando 
José Dias (casado corn Marylou Dias). 
Mantém o seu entusiâsmo e total 
apoio ao Lar de Santa Maria de 
Peniche. 
Corn sua mulher Rosalia, Armando 
Correia Dias passeia pelo Canada, 
EUA e Continente. E, claro, a ver 
futebol... 
Para o Armando Correia Dias, o 
mundo é mesmo uma bola! 

JMC 

SSQS5CÛ Si Lpofâmaffac? 

000*0 2001]g^ 
Nâo percam o lËSIPIKDIÎÜIL lE)® 
no renovado e alindado Europa Convention 
Centre, 7050 Bramalea Road, em Mississauga. 

Chefe Manuel de Paulos tem um 
I^IPmcGïïiVIL ÏE)® lÎMWIBM© 

que em muito facilitarà o seu 
casamento, baptizado ou outras 

quaisquer ocasiôes 
de convivio social. 

O Chefe 
Manuel de Paulos tem 

para si um serviço 
profissional e a 

exposiçâo do Bufete corn 
o seu toque 

pessoal e de 
qualidade garantida. 

CONTACTE MANUEL DE PAULOS 

Nâo va, telefone: 416-534-5520 
0011 
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Aniversàrio do PS - Toronto 
e infcio da JS local 

No jantar de convivio, o Secretârio do PS-Toronto, 
John Dias, agradeceu a presença dos amigos e deu 
as boas vindas aos convidados da noite, Caio Roque 

e Eduardo Galamba. 
De seguida, falou o Deputado Caio Roque, que 
enalteceu o esforço dos socialistas de Toronto e 

pediu ao Eduardo Galamba para que saiba apoiar e 
unir os jovens socialistas locals e os de Portugal. 

asas e todos se possam 
orgulhar da JS local. 
Por sua vez, Eduardo 
Galamba, expressou a 
sua felicidade por se 
encontrar em Toronto, 
participando no 
aniversàrio do PS- 
Toronto e, dando o 
"ponta-pé de saida", à 
JS torontina. Eduardo 
Galamba ofereceu a 
John Dias e a Ana 
Bailâo medalhas 
comemorativas do 
encontro. 
No sâbado, na sede- 
social do PS-Toronto, 
houve o encontro entre Ajovem Ana Bailâo, a iniciado- a JS local, Eduardo Galamba e 

ra da JS-Toronto, agradeceu o Caio Roque, onde foram acertadas 
.esforço do seu jovem grupo de as condiçôes e metas dos jovens 

aderentes à JS-Toronto e prometeu socialistas locais, e do apoio logisti- 
tudo fazer para que a iniciativa ganhe co que vâo receber. 

Présidente de Angara do 
Heroismo Sérgio Âvila no 
jantar do PS de Toronto 

TRÂNSITO ? NOTÎCIAS ? 
TEMPO ? DESPORTO ? 

INFORMAÇÀO PERMANENTE 

TORONTO S MULTfC 
SUPER MIX 

SERVINDO MAIS 
DOZE GRUPOS 

ÉTNICOS 
AOSULDO 
ONTÂRIO 

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

CilIV-Fm,....A ESI 
DO FÜTUROm 

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

FESIÏÏAL PORTÜGIÈ RADIO E mVKÂO 

disruTso de 
fehntaçôes^ 

Ana Fernandes participou no 
encontro e registou a opiniào de 
Eduardo Galamba. 

M - Apôs ter estado no jantar 
comemorativo do 2“. aniversàrio do 
PS e apôs ter dialogado corn os 
jovens daJS/Toronto e escutado os 
diversos problemas que os preocu- 
pam, quai é a sua impressâo pe- 
rante este primeiro contacto? 
Eduardo - Como ponto de partida. 

forte em termos de apresentaçâo de 
iniciativas que visem criar me- 
Ihores condiçôes para os jovens 
émigrantes. 
M - Existe mais algum nücleo da JS 
fora de Portugal? 
E.C. - Em termos de Europa, foi 
criado recentemente o nücleo de 
Bruxelas. Fora da Europa, este é o 
primeiro que surge. No entanto, 
vamos tentar aproveitar as estru- 
turas do partido socialista para 

podemos dizer que a nivel de 
JS/Toronto estamos no bom cami- 
nho. Agora temos que criar estru- 
turas e iniciativas para cada vez 
cativar mais os jovens para uma 
integraçâo na vida polltica. 
M - Na sua opiniào, quais sâo os 
problemas que actualmente mais 
preocupam os jovens de Toronto? 
E.C. - Penso que os jovens estâo 
muito fechados entre si e nos 
clubes. Podiamos, por isso, criar 
mais laços de cültura e de lingua, 
um maior orgulho de ser português 
e nesse sentido nota-se uma falta de 
referências e de estruturas para que 
os ajude a aprender mais português 
e sobretudo a integrarem-se. 
M - Esse trabalho requer esforço de 
dois lados: da JS/Toronto e da JS 
Nacional. Assim sendo, o que é 
que a JS Nacional pode fazer para 
que se alcancem esses objectivos? 
E.C. - Antes demais, convem dizer 
que a JS Nacional tem um quadro 
de deputados muito forte na 
Assembleia da Repüblica e nesse 
cenârio podemos apostar muito 

criar mais nùcleos de JS corn 
jovens émigrantes de modo que 
haja ligaçôes corn a JS Nacional. 
M - Quai é a situaçâo da JS 
Nacional neste momento? 
E.C. - Depois de um periodo um 
pouco conturbado depois do con- 
gresso, podemos dizer que agora hâ 
condiçôes de trabalho para se cria- 
rem iniciativas e irmos em frente. 
M - Fazemos votos para que todos 
os pianos da JS, tanto Nacional, 
tanto o nücleo de Toronto, consiga 
concretizar todos os objectivos que 
esta presentemente a estudar. Quai 
é a mensagem final para os jovens 
luso-canadianos? 
E.C. - Gçstava de lhes dizer que é 
preciso aparecer, participar neste 
tipo de iniciativas. A cultura é 
vossa e para tal, façam parte da JS 
de Toronto porque vale a pena. 

Foi um convivio bonito. Um con- 
vivio onde reinou a boa disposiçào 
e a fé no futuro corn o nascimento 
da JS-Toronto. 

Ana Fernandes e JMC 
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SANJOANINAS 
em mancHa 

Houve uma Conferência de 
Imprensa no Pepper's Café, 
do conhecido amigo da festa 

brava, José Rodrigues, onde foi apre- 
sentado o programa. 
Em contacto com Sérgio Avila, sobre 
a vida politica açoriana, disse-nos 
"que hoje hâ um maior equilibrio 
entre a maior ilha açoriana. Sào 
Miguel, e a ilha Terceira, no que 
respeita a serviços e estruturas, e que 
a maioria deu ao Governo de Carlos 
César uma capacidade de acçâo que 
nâo possuia antes". Quanto às 
Sanjoaninas'2001, Sérgio Avila expli- 
cou toda uma série de festividades e, 
salientou, que "a novidade do ano, é 
que a Tauromaquia passou a ser geri- 
da pela Comissâo de Pestas das 
Sanjoaninas, passando a haver um 
maior e melhor controlo dos aconte- 
cimentos". 
Notamos um entusiasmo enorme nos 
elementos da Comissâo de Pestas das 
Sanjoaninasl2001, quando os encon- 
tramos no almoço de despedida no 
Angrense de Toronto. Luis 
Bettencourt-Presidente das 
Sanjoaninas; Ildebrando Ortis- 
Tauromaquia e José Bendito- 
Coordenador das Pestas, demons- 
traram uma confiança absoluta nas 
Sanjoaninas'2001, em todos os sens 
sectores, Cortejos e Desfiles, 
Tauramaquia, Espectâculos, Peira de 
Sâo Joâo, Teatro, Exposiçôes, 
Desporto, Etnografia, Pilarmônicas e 
Polclore. 
"ANCRA O RETRATO DA 

CENTE, é o tema principal das 
Sanjoaninas'2001. Como sempre. 
Alamo de Oliveira e Carlos Alberto 
Moniz, criaram a marcha/2001, inti- 
tulada: Angra - O Retrato da Cente. 
Curioso que, um dos directores do 
Angrense de Toronto, salientou-nos 
que iriam pôr em discussâo estes con- 
vlvios e entrar em acordo como os 
responseaveis das Sanjoaninas e corn 
os colegas do Lusitânia de Toronto 
para que, no futuro, o Angrense possa 
também fazer a festa ao sâbado, pois, 
ao Domingo é sempre mais dificil. O 
ideal sera, um ano no Lusitânia, outro 
ano no Angrense, para dividir o "mal 
pelas aldeias"... 
De 22 dejunho e até 1 de Julho, nâo 
percam as Sanjoaninas'2001, em 
Angra do Heroismo, Ilha Terceira. 
Para nâo ser desagradavelmente sur- 
preendido, marque jâ o lugar no seu 
agente de viagens. 
Para os aficionados da festa brava 
chamo a atençâo para a Peira de Sâo 
Joâo, corn 5 dias consecutivos de 
touradas na Praça de Toiros da Ilha 
Terceira, de 23 a 27 de Junho. 
Cavaleiros, Novilheiros e Matadores, 
sâo; Antonio Telles, Joâo Carlos 
Pamplona, Luis Rouxinol, Mario 
Miguel, Sergio Aguilar, Luis Procuna, 
Rui Pernandes, El Tato, Pinito de 
Côrdoba, Miguel Abelian, e os 
Porcados Amadores Barrete Verde de 
Alcochete e Tertùlia Terceirense. 
Mais informaçôes, por intermédio de 
José Rodrigues: 416-531-3146, no 
Pepper's Cafe. 

QVIflÇflO: 

TAP jà esta a receber 
dinheiro do empréstimo 
garantido pela Swissair 
Lisboa - O dinheiro do empréstimo de 
oito milhôes de contos garantido pela 
Swissair "jâ começou a entrar na TAP 
Air Portugal", afirmou o admi- 
nistrador-delegado da transportadora 
aérea portuguesa. Pernando Pinto 
explicou, na conferência de imprensa 
de apresentaçâo da reestruturaçâo 

das rotas da TAP, que foi firmado um 
acordo corn o Tokio Mitsubishi Bank, 
através da delegaçâo de Londres da 
instituiçâo financeira japonesa. Este 
dinheiro vai permitir, segundo o 
administrador-delegado da TAP, 
"responder às primeiras necessidades 
de tesouraria da empresa". 

“Os Amigos do 
Toatro A.P.E.S.” 
em Toronto 

Os simpâticos 
componentes e 
sens respon- 
siveis do 
grupo "Amigos 
do Teatro" da 
Associaçâo 
Portuguesa do 
Espirito Santo 
de Montreal, 
vâo apresentar- 
se em Toronto 
corn a peça de 
Teatro "A Vida 
de Médico é 
Boa" e um acto 
de variedades, 
intitulado, "As 
Ilhas dos Açores". 
Uma ideia original de Prancisco 
Oliveira e da autoria de Leonardo 
Aguiar. Teatro, Dança, Mùsica, cor 
e alegria, é o que vos oferece o 
grupo "Amigos do Teatro", de 
Montreal. 
A estreia sera na Bickford School, 
no 777 da Bloor St., West, em 

Toronto, no sâbado, dia 31 de 
Março, às 19h00. 
Info: 416-530-0774. 
No domingo, 1 de Abril, o grupo 
actuarâ no Oriental de Galt, às 
14h00. 
Divirtam-se corn Teatro e 
Variedades pelo grupo "Amigos do 
Teatro", de Montreal. 

ERVANÂRIA VrrÔRIA inc. 
PRODUTOS NATURAIS E MEDICINA HOMEOPATICA 

Manjuc uma cutrevista coin o Naturhtu Homeopata 
Antânio Medeiros, jâ coin niidtos anos de experiècia, 
tjuc o poderd a/udar na soîuçtîo dos sens pmblemas. 

Visite-nos no 920 Dundas Street West 

Telefone: (416) 603-7978 
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Miss MADEIRA'2001 beleza e iuventude 
Participaram 7 concorrentes que 
deram "âgua pela barba" aos membros 
do juri. Foram elas, Dina Costa, de 21 
anos, estudante, admiradora de 
Amâlia Rodrigues e Mel Gibson. 
Gosta de nadar e de arroz corn feijoa- 
da e pretende uma carreira ligada à 
Administraçâo de Negôcios 
Internacionais. 
Debora Abreu, de 18 anos, estudante. 

dançar no Rancho Madeirense. 
Pretende ser Cabeleireira Estilista. 
Debbie Gonçalves, estudante, 18 anos, 
quer ser especialista de Serviços 
Sociais, admira John Travolta e 
Jennifer Lopez, tern como prato 
favorito Milho frito corn Ovo. E com- 
ponente do Rancho Madeirense. 
Amanda Andrade, 15 anos, estudante, 
sonha ser Médica de Crianças, admira 

As grandes 
venceâoras da 
noite, Debbie 
Gançalves, Dina 
Casta, Débora 
Abreu e Elissa 
Fernandes 

Chris Meneses, 
Jason Gottoeia, 
Alex e Claudio 

acompanhantes 
dos concorrentes 

admiradora de Julia Roberts e dos 98 
Degrees, que sonha ser Arquitecta e 
adora dançar no Rancho Madeirense. 
Linda Canhas, estudante de 17 anos, 
com admiraçâo pelo Al Paccino e pelo 
Stevie B, que préféré Lasagna e adora 

Julia Roberts e Snoop 
Doggy Dog, adora Caldo 
Verde e de sair com a 
familia e os amigos. 
Elissa Fernandes, 18 anos, 
estudante, admiradora de 
Julie Andrews e Celine 
Dion. Pretende profissio- 
nalizar-se no Desenho de 
Moda e gosta de passar o 
tempo ajudando e ensinan- 
do crianças. 
Caria Henriques, 16 anos, 
estudante, diverte-se corn o 
actor Jim Carrey e corn as 
cantigas de Lil Kim. Gosta 
de comida grega e de parti- 
ci-par nas festas do Clube. 

O palco teve pinturas do Armando 
Jorge, ornamentaçâo e montagem de 
vârios voluntârios, e organizaçào das 
senhoras Olivia Abreu, Vanilda 
Gonçalves e Lourdes Ferreira. 
As jovens Miss Cathy Gonçalves e a 

Homenagem do Projecto 
Português de Inclusâo 

I No domingo, dia 8 de Abril, o 
I "Portuguese Community Inclusion 
I Project" (Projecto Português de 
I Inclusâo Comunitâria) realiza um 
I Almoço de Reconhecimento a 
I entidades comunitârias na Casa 

do Alentejo, pelas 13h00. IO Comité Comunitârio de Apoio 
ao Projecto Português de Inclusâo 
seleccionou as seguintes organiza- 

m çôes pelo apoio e dedicaçâo à 
I causa da inclusâo social dos defi- 
I cientes: 

I -Jornal Sol Português 
I -CFMT Canal 47 
I -St, Christopher House C. Centre 

-St. Clair Services For Seniors 
-Telecom Portugal v 

O Projecto Português de Inclusâo 
Comunitâria, um projecto da 7 
Family Service Association de " 
Toronto, informa a comunidade 
luso-canadiana sobre deficiências 
no desenvolvimento, facilita a tran- 
siçâo dos jovens da escola para a 
comunidade e diminui o isolamen- 
to e "stress" encontrado por estes 
adultos e suas familias. 
Para informaçôes e réservas con- 
tactem a Tania Hockett: 
416-971-6326 Ext. 308, ou Pedro 
Barata: 416-595-9230 Ext. 241. 

Dama Cristina Perestrelo, 
foram as ensaiadoras das 
jovens concorrentes. Um 
trabalho duplo para elas. 
Os rapazes Alex, Jason 
Gouveia, Claudio Abreu 
e Chris Menezes, foram 
os acompanhantes das 
jovens concorrentes 
"pau para toda a obra" no 
palco e bastidores. O 
“Make-up”, esteve a cargo 
da especialista Emily 
Evora. 
Nas mudanças de roupas, 
de salientar a presença de 
duas vozes bem portugue- 
sas e corn sabores dife- 
rentes. Joâo Cabrai, uma 
voz forte e corn a melodia do passado 
e Carlos Borges, no outro extremo, voz 
cheia e actual. Dois sabores para um 
bom gosto! Apoio sempre em cima do 
acontecimento do Jùlio Gouveia, 
responsâvel do DJ Zip-Zip, som e luz. 

O Juri foi composto pelos seguintes 
elementos: Paula Coiro, Carmen 
Marinha, Antonio Oliveira, Tito 
Fernandes e Abilio Ribeiro, este ulti- 
mo, o Présidente de Juri. 
As jovens desfilaram por 5 vezes: Traje 
desportivo (equipamento do 
Maritimo) e apresentaçâo pessoal, 
Traje de passeio corn saida de um pre- 
tenso aviâo chegado do Funchal, em 
Fato de Banho, em Jeans é, final- 
mente, em vestido de noite, respon- 
dendo a questôes em lingua portugue- 
sa, teste sempre dificil para as jovens. 
Desenrascaram-se muito bem... 
No final, a jovem Miss Madeira, 
Cathia Gonçalves, fez o seu ultimo 
desfile e discurso de despedida, sendo 
muito aplaudida pelos présentes. 
Seguiu-se a cerimônia habituai de 
anunciar -por veredicto do Juri- as 

vencedoras da noite. 
A escolhida entre as concorrentes 
Miss-Simpatia'2001, foi a jovem con- 
corrente #6, Elissa Fernandes. A 2a. 
Dama, a concorrente #4, Debbie 
Gonçalves; a la. Dama, a concorrente 
#2, Débora Abreu e, a mais feliz da 
noite, a Miss MADEIRA'2001, a con- 
corrente #1, Dina Costa. Pelos aplau- 
sos e ruideira infernal, ficamos corn a 
sensaçâo de que o pùblico concordou 
corn o Juri. Foi bonito! 
Todas as concorrentes receberam um 
prémio em dinheiro do Clube para as 
despesas corn roupas, também flores e 
taças de presença. 
A nova Miss Madeira'2001, Dina 
Costa, recebeu duas viagens a 
Portugal, oferta de Vista Sol Tours, e 
estadia de uma semana na Madeira, 
oferta do Turismo-ICEP. A la. Dama, 
Débora Abreu, recebeu uma viagem â 
Florida, oferta de Dundas Travel & 
Tours. Jantar das concorrentes e petis- 
cos, ofertas de La Bamba Restaurant e 
Salsicharia Garcia, respectivamente. 
Perto do final da Eleiçâo de Miss- 
Madeira'2001, compareceram no salâo 
de festas, o Deputado da Emigraçâo 
pelo Circulo Fora da Europa, Vitor 
Caio Roque, membro do PS, e o 
Secretârio Nacional para a 
Organizaçào JS, Eduardo Galamba, 
elementos que se deslocaram a 
Toronto em missâo de trabalho e para 
participar no 2o. aniversârio do PS- 
Toronto. 
De parabéns todos os elementos que 
estiveram envolvidos na Eleiçâo Miss 
Madeira'2001, desde os voluntârios da 
sala à cozinha, dos artistas às concor- 
rentes, dos dirigentes ao püblico em 
gérai. 
Felicidades para a nova Miss-Madeira, 
que possa corresponder em tudo que o 
clube deseja e ela propria anseia. 
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Fernando André lançon livro de poemas 
O poeta Fernando André, residente 
em Montreal, lançon com grande 
êxito O sen livro "Nas Asas do Vento", 
um punhado de "desabafos da aima" 
que traz consigo mas que "esvoaça" 
por muitas outras paragens... 
Em contacta telefônico corn o autor 
soubemos do seu intéressé em lançar o 
livro em Toronto, da mesma 
forma que o fez ein Montreal; 
corn um espectâculo-convivio, 
onde pudesse dialogar sobre o 
seu trabalho e conviver corn inte- 
ressados neste tipo de acçôes. Um 
tu-câ-tu-lâ com gente ligada à 
informaçâo, à literatura, poesia e 
educaçào. 
Fernando André é natural de 
Moncorvo, Trâs-os-Montes, onde 
nasceu em 18 de Novembro de 
1956. Do pai herdou o desejo de 
conhecer outros mundos, da màe, 
o sentido da rima. 
Fernando André fez os estudos 
secundârios no seminârio dos 
Carvalhos, em Vila Nova de 
Gaia, e os estudos profissionais 
(Desenhador Mecânico), em 
Lisboa. Para seguir a sua profis- 
sào, radicou-se em Setùbal, para 
trabalhar nos Estaleiros Navais 
da Setenave. Privilegiado corn o 
dom de expressar os sentimentos 
e vivências através da palavra 
escrita, deixou vârios poemas nos 
jornais e revistas, "Nova Vida" e 
"Setubalense", entre 1977 e 1982. 
Em 1980, publica o seu primeiro 

livro, "Gostava'de ser poeta", que fez 
parte do cartaz da Feira de Sào Tiago, 
em Setùbal. Ainda em 1980, lançon 
livros infantis, "O Porco e o Burro" e 
"A Cegonha e a Raposa"... 
Sem saber bem porquê, partiu à aven- 
tura, radicando-se em Montreal, 
Canada. Activista comunitârio, par- 

ticipou em cursos de alfabetizaçào, 
instigou a criaçào do Rancho 
Folclôrico Praias de Portugal, no 
Clube Português de Monterai, do quai 
foi o primeiro présidente, colaborou 
em vârios jornais e revistas. O casa- 
mento e o nascimento dos filhos afas- 
taram-no por algum tempo das activi- 
dades sociais comunitârias... Dedicou- 
se de novo ao estudo, fazendo um 
curso de Histôria na Universidade do 
Quebec, em Montreal. Foi acumulan- 
do na gaveta trabalhos "à solta"... que 
culminou corn a saida do livro "Nas 
Asas do Vento", no dia 18 de 
Novembro de 2000. 
"Nas Asas do Vento", Fernando 
André, começa assim: 

Meu sonho époder um dia, 
Saber 1er o pensamento, 
Navegar na poesia 
Voar "Nas Asas do Vento" 

Carrer terras, carrer mares. 
Carrer, correr, sem parar, 
Noutra esfera, noutros ares. 
De um mundopor desbravar... 

Depois, a paginas tantas, diz: 

Nos nào somos mais que uma sombra, 
no fundo, 

0 reflexo de outra vida mais além, 
A existência pertinente de outra mundo 
É a razào deste mundo que a gente tem... 

Nosso corpo nada mais do que cinza epô 
Ele séria se o mundo aqui acabasse. 
Era triste vivermos uma vez s6 
Se no Além, a gente nào acreditasse... 

Ajustiçajâ nào faria mais sentido, 
Mesmo a esperança nào teria mais razào. 
Séria a lei do vencedor e do vencido... 

Jâ nào faria diferença o mal e o bem!... 
Porém eu creio, do fundo do coraçào, 
Na existência da justiça... mais além. 

Mais além contamos corn a presença 
do Fernando André em Toronto para, 
junto de todos quantos apreciam e 
apoiam a cultura, nos cantar os sens 
versos cheios de vigor e sentido. Sim, 
cantar, porque o Fernando André 
acompanha-se à viola quando 
desabafa o que escreve. 

JMC 

Vasco Rodrigues 

St. Clair Ave. W. 

Davenport Rd. 

Bloor St. W. 

Downtown Fine Cars 
164 AVENUE ROAD EM TORONTO 

416-486-1018 

« I  

Agora em 
Stock!!! 

.B t:urba, 170 cavalos, VB GLS e Gl-X. 
Sist:ema de 4 tempos. 1S cores e opçôes. 

TOTALMëHTE B^EDESEHHADO 
Agora em Stock!!! Disponiveis: 1.8 Turbo e VR6 novos e 

um Turbo 1.8 Demonstrador, automético. 

New Beetles 2000-2001, caixa automatica 
ou de mudanças, corn todos os extras, 

em TDi, 1.8 turbo e 2000 cc 

Comece o Verâo mais cedo, corn uma 
grande selecçâo de Cabrio's 

2001 Jeita GLX, GLS e GL, caixa 
automatica e de mudanças, corn todos os 
extras, em TDi, VR6, 1.8 turbo e 2000 cc 

GL, GLS em Turtx) Diesel, 1.8 Turbo a gasolina e 
2000CC, caixa automâtica ou de mudanças 

m 
Drivers wantedl 

Este carro é fornecido corn: 

GBAMDE SALDO DE DEMOKSTRADOBES 
n 2001 PASSAT GLX E 1.0 TURBO GLS 
n 2001 PASSAT GLX 4 TEMPOS 

[Os 5 PASSAT RESTAHTES, TEM DE SER VENDIDOS) 

□ 2001 GOLF 1.0 TURBO GLS 
n 2001 JEHAGLE GLS 
n 2001 GOLF GTI 1.0 TURBO 

as opçôes, agora em armazém. 
APROVEITE AGORA, POIS Sô EXISTEM 1500 

CARROS. DESTE MODELO, NO CANADâ! 

Down-town Fine Cans n -164 Avenue Fload, Tononto 

Tel: 416-489-1018 a FaX: 418-489-9372 ci .WWW.dfCVW.com 
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Exito na campanha da A.M. de Barcelos para angariaçâo 

POUPE DINHEiRO $$$ EM TOPAS CHAMAD/U^ QUE FUSE» COM 
A MAiS SÔUOA ALtERNATfVA CANAOIANA EM LONQA OISTÂNCIA 

Bastali^ar: ^01 
oN 

aat«s do aûmero d« diaiSncU 
qu* <Kint««tAr 

ASREQfUlS DA YAK: 
1) Basta marcar 10'15'945 e 

entâo ligax para qualquer parte do 
muado, a qualquer altura. 

2) Você CONTINUA COM A BELL e ser-lhedo 
cobradas as tarifas super baixas da YAK 
cada vez que utilizar os serviços da YAK! 

2) Nio tem contratos para assinar. Nfio tem 
^licaçôes de crédite a preencher. 

4) n Nâo temos custes adicionais. j 
U N&o temos despesas de ligaçâo. | 
Q Nao temos tarifas mensais. il 
D Nâo temos letra miudinha. | 

Na YAK, fiiMiforme «é, él 1 

NEW RATESm 

Argentina ........^9 « 
Bermuda   
Braatl **«**«*«*«««it««»*«*»«*Bâ t 
BraaU IU& ................21$ 
Cabo Verde ,„,...,89<! 
Macao   49 e 
Portugal continenisil. 

MM! Terne» ms»» tentas 
ffiiemaeionat» «Msilabl* 24 boum e 

dar, Td«iirsawe«a 

Instruçôespara 
. Pepoisdemarcar lO.U 

«ao faça i^aaa aexa «guard 
ligaçâo. Bajta 

10.15,048 « (J atuaero d 
dlatâacia <te oaia sd i 

«*: I0,l5.0«+ôii43§ 1^1*1 
’’Tarifas em vigor a partir de 1 de Oct.15/00 e sujeitas a alteraçâo sem j 

aviso prévo. As chamadas sâo cobradas em incrementos de 60 segun-1 

dos. As chamadas intemaciooais para numéros de telemôveis poderâo ] 

ser cobradas a tarifas mais elevadas. 1 

Todas as tarifas estâo expressas em moeda canadiana 

emiunesoiwmeftt» 
n» («st40 d» Toranto 

eMontreel- 

YAK iNIFO.: 
10*15*945*0 

www.yak.ca 

BSL610M t PRAKCl * OBRMANY 
HONO KOUQ • XHBlsAND « ITA1.Y 
NBTHERLANBS • SW1TZERX*ANXI • VK 

de fundos para o Rancho da col 
Os barcelenses sâo uma 

Dr. Francisco Fernandes 
em Toreme 

O Dr. Francisco Fernandes, 
Secretârio Regional da Educaçâo 
da Regiâo Autônoma da Madeira, 
desloca-se à América do Norte em 
finais do mês corrente. 
Assim, aproveita o ensejo para 
também visitar Toronto, conviver 
corn os madeirenses aqui radica- 
dos e conhecer a megacidade. 
O Dr. Francisco Fernandes chega 
a Toronto no dia 29 de Março à 
noite, passa a sexta-feira, dia 30, 
em passeios e contactos, regres- 
sando à Madeira, dia 31. 
O Dr. Francisco Fernandes é um 

[l.Z.ü:[lü:[LU 
rift sufl cozinufl O pno initiRO 

Quando se propôem a angariar fun- 
dos... vâo ao fundo da questâo. 
No passado sâbado, reuniram-se em 
festa -até às 4 da manhâ!- para angaria- 
rem fundos para a compra de trajes 
tipicos para o Rancho Folclôrico da 
Associaçâo Migrante de Barcelos. 
Bingo! Conseguiram a bonita soma de 
15 mil dôlares! E obra. Parabéns aos 
directores, voluntârios e barcelenses 
em gérai que corn sacrificio e saber 
conseguiram tanto em tâo pouco 
tempo. 
A Associaçâo Migrante de Barcelos 
tem agora cerca de 350 sôcios e 
muitos amigos. 
O Rancho de Barcelos, que sera apre- 

sentado ao püblico em breve, é com- 
poste por; Carlos Miranda-ensaiador; 
Artur Moreira e Francisco-cantadores; 
Miguel ejoâo Nogueira-tocadores de 
concertina; Adérito Fernandes-ferri- 
nhos; Manuel Linhares-reco/reco; 
Paulo Pato-guitarra; Adeline dos 
Santos e Manuel Dias-cavaquinhos; 
Helena Miranda, Graça Sousa, 
Alexandra Ferreira, Rosa Pereira e 
Rosâria Linhares-cantadeiras e Abilio 
Pereira-bombo. Claro, na sua maioria, 
também dançam as modas minhotas. 
Estâmes ansiosos por ver exibiçôes 
deste Rancho de Barcelos que, antes 
de sair, jâ tanta admiraçào suscita. 
As nossas felicitaçôes. 

dos novos Secretaries Regionais 
do rejuvenescido Governo da 
Regiâo Autônoma da Madeira, 
liderado pelo Dr. Alberto Joâo 
Jardim. 
Desde jâ as nossas boas vindas. 

flÇOPK: 

Mais droga apreendida 
na ilha Terceira 
Foram detidos mais 3 individuos na 
ilha Terceira por posse de heroina, 
cocaina e haxixe. Présentés a tribunal 
dois deles aguardam julgamento em 
prisâo preventiva. 
Nos dias 8 e 12 de Março de 2001, na 
cidade de Angra do Heroismo e no 
Aéroporté das Lajes, Ilha Terceira, 
elementos do Destacamento Fiscal de 
Angra do Heroismo do Grupo Fiscal 
dos Açores da Brigada Fiscal da 
Guarda Nacional Republicana, 
detiveram très cidadâos nacionais 
(sendo um do sexo feminine), natu- 
rais e residentes na Regiâo, por posse 

de 3,6 gramas de Heroina, 0,8 gramas 
de Cocaina e 485 gramas de Haxixe. 
As detençôes dos referidos individuos 
foram confirmadas pelos 
Procuradores Adjuntos junto dos 
Tribunais Judiciais das Comarcas de 
Angra do Heroismo e da Praia da 
Vitôria. Présentés aos Juizes, dos 
referidos Tribunais, foi deliberado 
que os dois individuos do sexo mas- 
culine ficariam em prisâo preventiva, 
no Estabelecimento Prisional de 
Angra do Heroismo, enquanto a mu- 
Iher ficaria em liberdade, a fim de 
aguardarem julgamento. 
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MISCELâNIA 

Um ano de 2001 de dificuldades e de lûtes 
O Conselho Regional da Madeira do 
Partido Social Democrata reuniu este 
ano pela primeira vez. Congratolou-se 
com o conteudo e a estratégia do 
Orçamento e do Plano regionais, 
agora aprovados, os quais, sintetizados 
em "ousar, realizar, cumprir", respon- 
dem jâ neste primeiro ano do manda- 
to do actual Governo Regional, aos 
compromissos assumidos para a legis- 
latura 2001-2004, apesar das conheci- 
das limitaçôes de meios, algumas 
destas colonialmente impostas pelo 
poder politico de Lisboa. 
Alias, quando ainda nem sequer 
cumpridos dois meses de mandata, o 
Governo Regional, incluso através de 
reuniôes com todas as Câmaras 
Municipals, jâ organizou e datou a 
concretizaçâo do Plano até 2004, ape- 
sar das contrariedades internas e 
externas ao territôrio. 
A vida dvica e o futuro da Regiao 
Autonoma também muito enriqueci- 
dos ficaram com o contributo do ulti- 
mo Congresso da Juventude Social 
Democrata, sendo de realçar o debate 
de novas ideias, a disponibilidade par- 
ticipativa da nova "geraçâo autônoma" 
e o envolvimento que vêm demons- 
trando na concretizaçâo, jâ em curso, 
de alguns pontos do Programa do 
Governo, mais conectados corn os 
problemas deste nivel etârio. 
Hâ preocupaçâo pela reconquista do 
poder, pelos comunistas, nalgumas 
repùblicas résultantes do desmembra- 
mento da ex-Uniâo Soviética, o que 
implica uma reavaliaçâo da situaçâo 
por parte dos paises democrâticos, e 

de uma forma mais realista e respon- 
sâvel. 
Também se considéra preocupante a 
situaçâo no Médio Oriente. 
Do novo Présidente republicano dos 
Estados Unidos, o PSD espera uma 
desmarcaçâo da Internacional 
Socialista, estreitamente ligada ao 
Partido Democrâtico, e quanto à 
Madeira, o respeito pela sobrevivência 
de produçôes que nos sào essenciais e 
sustêm a imprescendivel preservaçâo 
ecolôgica. 
O PSD/Madeira exprimiu toda a soli- 
dariedade para corn os Portugueses 
residentes na Africa do Sul e exorta-os 
ao pleno exercicio dos seus Direitos de 
cidadania, bem como apela às 
Autoridades democraticamente cons- 
tituidas para reporem a normalidade 
civica. 
O Conselho Regional da Madeira do 
PSD exigiu ao Governo socialista de 
Lisboa, maior celeridade nas medidas 
de apoio aos Portugueses vitimas de 
catâstrofe na Venezuela, prometidas 
hâ mais de um ano e nâo cumpridas. 
Criticou veementemente a burocracia 
e o excesso de zelo, os quais nâo se ve- 
rificam quando do fâcil e discutivel 
gasto de fundos nacionais corn ex-colô- 
nias, sem contrapartidas para 
Portugal. 
Os sociais-democratas madeirenses 
também protestam e denunciam, uma 
vez mais, a situaçâo insustentâvel a 
que chegou a empresa TAP, sob tutela 
do Governo de Guterres, agravada 
corn a degradaçâo do serviço que tem 
obrigaçâo de Estado para com a 

Madeira, mas que vem 
lesando a economia do 
nosso arquipélago. 
Responsabilizam o Governo 
do Eng. Guterres pelo cres- 
cente consumo de droga, 
agora mais permissivo pela 
legislaçâo que ele desen- 
cadeou e que sô intéressa aos 
"lobies" da droga, bem como 
recusam frontalmente a apli- 
caçào de medidas idiotas e 
trâgicas decretadas por 
Lisboa, nesta matéria. 
A degradaçâo da situaçâo 
politica nacional acentua, 
ainda mais, a importância das prôxi- 
mas eleiçôes autârquicas. 
É preciso inverter o processo politico 
que arruina Portugal e iniciar o per- 
curso de expulsâo dos socialistas do 
poder. 
Nâo basta protestar contra o que os 
socialistas fazem, na sua destruiçào 
de Valores do nosso Povo. 
E preciso votar. 
É preciso nâo ficar passivamente pela 
abstençâo. 
E preciso votar contra os socialistas. 
Mas, na Madeira, e apôs a radicaliza- 
çâo recentemente verificada no par- 
tido socialista local, agora na mào de 
sectores que estâo prôximos dos 
comunistas e fazem do ôdio a sua 
prâtica politica, a aproximaçâo das 
eleiçôes autârquicas irâ de novo sig- 
nificar tentativas de agitaçào. 
Os conhecidos "lobies" e certa comu- 
nicaçâo social tudo empenharào nos 
seus jâ denunciados ataques ao 

Por: 
Alberto Joâo Jardim 

PSD/Madeira. 
A Madeira estâ bipolariza- 
da entre PSD e Oposiçâo, 
entre autonomistas e cen- 
tralistas. 
É hora de cada um, livre- 
mente, assumir as suas 
posiçôes em consciência, 
decidindo se tem a ousadia 
de apostar na evoluçâo da 
Autonomia, na nossa 
Dignidade e na defesa dos 

nossos Direitos, ou se préféré a 
servidào histôrica que nos desgraçou 
ao longo de séculos. 
E assumir, nâo é se abster. 
A revisâo constitucional, que deve 
ser despoletada apôs as prôximas 
eleiçôes autârquicas, é decisiva para 
o futuro do Povo Madeirense. O 
Partido Social Democrata apelou a 
Todos para, sem excepçâo, defen- 
derem intransigentemente os 
Direitos que sào de todos nos. 
Na defesa do primado da Pessoa 
Humana, o Conselho Regional da 
Madeira do Partido Social 
Democrata répudia firmemente qual- 
quer forma de reconhecimento da 
prisâo perpétua, ainda que remetida 
para o foro internacional. 
Répudia também soluçôes que con- 
trariam a prôpria Ordem Natural, a 
quai, patologicamente, um cabotino 
e doente pseudo-intelectualismo pré- 
tende inverter. 

Encontro de Professores 
USA/Canadé 
A Comissâo Organizadora do "9o. ENCON- 
TRO de Professores de Português" informa de 
que o encontro se mantém para as datas previs- 
tas, de 20 a 22 de Abril, e que no dia 7 de Abril, 
no Dundas Banquet Place, terâ lugar o jantar de 
angariaçâo de fundos para auxilio às despesas 
do ENCONTRO. Um jantar que serâ animado 
por variedades e Bingo. 
Este encontro tem como objectivo principal 

"intensificar um trabalho coeso entre os profes- 
sores da Diâspora para manter corn dignidade a 
lingua portuguesa em todos os Continentes, 
reforçando e incentivandô o ensino nos paises 
Lusôfonos."-Disse a O Milénio, a professora 
Celina de Melo, Coordenadora Gérai do IX 
Encontro de Professores. 
Informaçôes: 416-652-6334, ou 
Fax: 416-217-0981. 

25-B Carimboo Ave./Osler TORONTO 

PKflS PARA niCfllIKOS 
£ BflT£-01flPfl5 

Cantactar: 
Tel; (416) 604-1140 OU (416) 604-7000 

You’re getting older. 
Are you getting wiser? 

As a Financial Consultant with CIBC Wood Gundy, 
I can help you invest for your retirement using financial 
tools ana some of the most comprehensive research in 
the business. Talk to me today to discuss RRSP and 
other investment strategies. 

Richard Bruton, Financial Consultant 
Tel. (416) 594-7224 

FALAMOS PORTUGUÊS l^lBC 
Wood Gundy 

CICBC Wood Gundy is a division of CIBC World Markets Inc. Member CIPF. 

0004 0022 
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local 30 e empreiteiros, inîcio de conversaçôes 
Numa informaçâo que nos chegou por intermédio Roofers Section, do sindicato "Sheet Metal 
do Eduardo F. Oliveira, Business Representative Workers' International Association, Local Union 

30", as conversaçôes entre o Sindicato e 
os Empreiteiros vao começar em breve. 
Segundo Eduardo Oliveira, a Local 30 
pretende "melhoria de salaries para os 
trabalhadores, bénéficiés, segurança no 
trabalho e de emprego". 
Informou-nos também que querem com- 
bater os Projectos-Lei (Bill) 69 e 139, do 
Governo do Ontario. 
O "Bill 69", "abre a hipotese de os emprei- 
teiros (Contractors) sairem dos Sindicatos 
e, o "Bill 139", que " vai proporcionar aos 
empreiteiros fazer obras fora da cidade de 
Toronto, sem obrigaçôes sindicais". 
Acompanhamos o Eduardo Oliveira até à 
McCormick Arena, na Sheridan e Brock, 
onde estavam trabalhando varies sindi- 

calizados, trabalhadores prontos a apoiar a Local 
30 nas suas reivindicaçôes. 

Bid-2008 impresslona Comhé Olimpico imernacional 
Por 

Denise Guimarâes 

Os 14 intégrantes do 
Comité Olimpico 
Internacional 
deixaram Toronto 
impressionados. 
Depois de inspec- 
cionarem a cidade 
durante 4 dias os 
membres do Comité deram uma 
entrevista cocletiva no domingo pas- 

Olimpicos de 2008. 

Hein Verbruggen disse que todos 
os membres do Comité estavam 
impressionados com o projecto do 
Bid-2008. Ele resumiu em cinco 
pontos a avaliaçâo da candidatura 
de Toronto aosjogos: 
- o grande envolvimento dos atle- 
tas no projecto; 
- o alto nivel técnico das apresen- 

taçôes; 
- o suporte e o comprometimento dos 

sado. O ambiente no salâo do Sutton 
Place Hotel era de muita ansiedade, 
pois, todos aguardavam o veredicto. 
A delegaçâo chegou com uma bora de 

^ atraso e o présidente do Comité 
Olimpico Internacional, Hein 
Verbruggen, bem humorado, pediu 
desculpas e disse que o motive do 
atraso era o elevador, pois, alguns dos 
membres tinham ficado presos. 
Porém, ele afirmou que o incidente 
nâo teria consequências na avaliaçâo 
da candidatura da cidade aos Jogos 

governos que deram todas as garan- 
tias para a realizaçâo dos jogos; 
- a concepçâo da vila olimpica (com 
elogios para o Skydome e o Air 
Canada Centre); 
- e por ültimo, o apoio da opiniâo 
pùblica e dos 75 mil voluntaries que 
jâ se prontificaram a trabalhar nos 
Jogos. 

O présidente do Comité destacou 
ainda a diversidade e o multicultura- 
lisme de Toronto como elementos 

i Bob Richardson liderni 
a conferénctû de wipre. 

1 Toronto Bid ZOOS, na 
companhia de David 
CromMe ejohn Büove 

importantes na concepçâo do projec- 
to. No fim da colectiva todos os mem- 
bres do Comité aplaudiram o nivel de 
profissionalismo do BID-2008. Fora o 
atraso no elevador, nâo houve uma 
palavra negativa na avaliaçâo da 
cidade. De Toronto, o Comité partiu 
para Istambul e, em seguida, para 
Paris onde vâo concluir os trabalhos 

de avaliaçâo. Agora é esperar e torcer 
para que Toronto seja o "ponto de 
encontre" de atletas de todo o Mundo 
no verâo de 2008. O anùncio da 
cidade vencedora sera feito no dia 13 
de Julho em Moscovo. Sera Osaka, 
Pequim, Toronto, Istambul ou Paris? 

Quem viver verâ! 

Ptank Ah 
Dionisim 
canadiM 

f do comité de candi- 
\ra Toronto Bid ZOOH 

Photo Restoration t Enlargement 
Family Collages on canvas 
Personalized Posters & Signs 
Mounting / Framing 

212VoddenSt,W. 
Br<mpton, ON 

L6X 2V3 

DeJfina AJexandre 

Tel: 905-459-3628 
www.finaimage.on.ca 

^ Ncnhum problema, 
quer ele seja 

grande ou 
pequeno, 

}# flea por 
resolver. 

Cotiiu 

:S«ts ik Cmldi Amor, Ç I 
Cssamento, 
Negocim e Saüde.\^ 

(416) 603-7755' 
1447 Bathurst St. (a«) sul da CotteKe), 

Mike Santos 
Programmer / web developer 

Marora 
Brampton, Ontario L6Y1E8 
Home: 
Cell: {41 

Web: www.designson!tne.ca 

0101 
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COMUNICADO da EMBAIMDA 
da REPÛBIICA BE ANGOU 
EMISSÂO DE PASSAPORTES 
O decreto No. 3/00 
de 14 de Janeiro reg^a o 
processo e utilizaçâo do 
passaporte nacional, 
assim como estabelece o 
regime de entrada e 
saida a que os cidadâos 
nacionais estâo sujeitos 
no territôrio angolano. 

Assim, reunidas as condiçôes 
necessârias à organizaçâo do processo 
e emissâo e controlo do passaporte 
nacional, os Serviços Consulares da 
Embaixada da Repùblica de Angola 
no Canada, informam a todos os 
cidadâos angolanos, imigrantes e re- 
sidentes temporariamente no 
Canada, o seguinte: 

1- A partir de 12.03.2001, procedeu-se 
à aceitaçâo dos pedidos de emissâo 
do novo modelo de passaporte 
nacional nos termos do Decreto No. 
3/00 de 14 de Janeiro. 

2- O pedido do passaporte nacional 
deve ser efectuado pessoalmente pelo 
interessado junto dos Serviços 
Consulares da Embaixada da 
Repùblica de Angola, em Ottawa. 

3- O pedido de emissâo de passaporte 
de Serviço deve ser acompanhado da 
seguinte documentaçâo: 
a) Fotocôpia do Bilhete de Identidade 
vâlido; 
b) Très fotografias coloridas actuais, 
tipo passe; 
c) Formulârio devidamente preenchi- 
do e corn assinatura legivel; 
d) Despa "ho ou guia de missâo oficial 
de serviço assinado pelo titular do 
organismo da tutela; 
e) Passaporte antigo. 

4- O pedido para emissâo de pas- 
saporte ordinârio deve ser acompa- 

nhado da seguinte documentaçâo; 
a) Fotocôpia do cartâo de inscriçào 
consular; 
b) Fotocôpia do Bilhete de Identidade 
vâlido ou, na falta deste qualquer 
outro documento que o identifique 
como cidadâo nacional; 
c) Très fotografias actuais coloridas, 
tipo passe; 
d) Formulârio devidamente preenchi- 
do corn assinatura legivel; 
e) Fotocôpia do passaporte antigo, 
caso exista. 

5- Para o pedido de emissâo de pas- 
saporte a favor de menor, de dezoito 
anos de idade ou maior incapaz, para 
além dos documentos constantes dos 
pontos 3 e 4, o processo deve ainda 
conter um termo de responsabilidade 
emitido por quem exercer a represen- 
taçâo legal, corn assinatura reconheci- 
da pelo notârio e fotocôpia do respec- 
tivo Bilhete de Identidade vâlido. 

6- Os cidadâos do sexo masculino 
abrangidos pela lei do cumprimento 
obrigatôrio do Serviço Militar devem 
ainda apresentar o documento com- 
provativo de que têm a situaçâo mili- 
tar regularizada. 

7- Os passaportes emitidos até a pré- 
sente data mantêm-se vâlidos até ao 
dia 19.04.2001, sem prejuizo de a sua 
substituiçâo poder ser solicitada antes 
do termo do prazo de validade neles 
estabelecidos. 

8- Para mais informaçôes os interessa- 
dos devem contactât os Serviços 
Consulares da Embaixada de Angola, 
no 75 Albert Street #900, Ottawa, 
Ont. KIP 5E7. 
Tele; 613-234-1152 e 
Fax: 613-234-1179. 
Web site: www.angolan.org 
E-mail: info@angolan.org 

0 Responsàvel Consular 

Francisco A. Mateta 
Primeiro Secretârio 
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'155'^ Eglin-bon Ave. W. 
TTel: 1493 

5SO Oloon S-t. W. 
Tel: 4ie>-333-67S8 

Addison on Bay e Joe da Costa 
oferecem na compra 
de um carro novo ou usado 
preços sensacionais 
e financiamento excelente 

Visite Joe da Costa, représentante português 
da Âddison on Bay, e saiba porque é que 
mais de 7000 clientes preferem os seus serviços 

)©Df\yO®i) {fla (MiOOMiQûOlail® 

GRANDE SAIDO DE ANIVERSARIO 
Na Addison-on-Bay, na Bay St. (desde 1921), a norte da College, 

em Toronto, e até dia 17 de Março, os amigos e clientes terâo 

descentes nos modèles novos'2001, até $5.000. dôlares! 

Ainda, jiu*os a 1.9%, pelo période de 5 anos, 

nos modèles seleccionados. 

Efectua o 1“ pagamento até $500 

em alguns modèles de 2001 

Excelente variedade de carros usados corn juros a partir de 

1.9% e sem qualquer pagamento até Julho de 2001. 

Tudo isto e muito mais corn JOSÉ DA COSTA 

e Addison-on-Bay! 

832 Bay Street, em Toronto (a norte da College St J | 
Ül^Telefone: 416-964-3211 ^ 
l^ll‘ ' , ' i|iul 

0024 00100 
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Eddy Pinarreta 
desaparecimento 
ou morte em CubaP 
Recebemos na CIRV-fm a visita da 
irmâ e do pai do jovem luso-canadi- 
ano desaparecido em Cuba. 
Desaparecimento ou morte? 
Foi uma das coisas que Cora 
Pinarreta e Joào Pinarreta nao sou- 
beram explicar. 
A jovem e deseperada Cora 
Pinarreta, foi a Arenas Blancas, 
Varadero, Cuba, com um seu tio, na 
tentativa de encontrar alguma pista 
do seu irmao. Quer a Consul 
Honoraria do Canada em Varadero, 
quer a Embaixada do Canada em 
Havana, nada adiantaram nem tao 
pouco se mostraram interessados em 
colaborar. Inclusivamente, os 
Serviços Policiais de Cuba, embora 
sabendo da ocorrência, nâo deram 
grandes hipôteses. Apenas iriam con- 
tinuar a investigar... 
O papel com um recado do jovem 
Pinarreta, deixado no quarto do 
Hotel onde estava instalado, oferecen- 
do as roupas para as empregadas, 
segundo a irmâ Cora, a letra nâo é do 
Eddie. Tudo estranho, confuso, tipo 
beco-sem saida... 
Por ca, a jovem Cora Pinarreta con- 
tinua os esforços para que respon- 
saveis politicos e dos Serviços de 

Justiça façam pressôes sobre o 
Governo cubano, em Havana, para 
que haja uma resposta a tantas düvi- 
das. Desaparecimento, rapto, morte? 
Se alguém que tenha estado em 
Varadero entre 20 de Janeiro e até 
agora, que possa dar alguma noticia, 
detalhe, fotografia ou pista do jovem 
Eddie Pinarreta, por favor contactem 
a familia pelo telefone: 416-531-6894. 
As vezes um pequeno facto sem 
importância dâ a pista para o todo. 

PUINICHAL Apartirde 
$799.00 por pessoa (mais taxasl 
Voos semapais e directos “Non Stop” 
Corn soldas do Toronto a iniciar a 
28 de Junho e regresses 
até 27 de Setembro 

“OFERTA ESPECIAL” 
Combine Funchal e Ponta Delgada 
pagando uma larita unica  
(EïiMmÆITE M ® SŒU ACBEWTIŒ BI 
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José lello 
I inaugura sàbado Parque I Desportivo da Costa Grande 
I o ministro da Juventude e 
I Desporto, José Lello, inaugura 
I sâbado o Complexo Desportivo da 
I Costa Grande, em Amarante, 
i implementado numa area de 
I 14.000 metros quadrados no 
; perimetro urbano da cidade. 
^ Este espaço - que esta orçado em 
i cerca de 460.000 contos e confina 

corn O rio Tâmega, ao longo dà sua 
margem esquerda, e corn a EN 312 
- esta dotado de espaços para disci- 
plinas tradicionais e radicais, de 
forma a envolver os mais variados 

~ grupos etârios. 
O parque dispôe de uma pista de 
atletismo, très polidesportivos para 

, andebol, basquetebol, futebol de 
' cinco, voleibol e hôquei em patins 
' e um campo de ténis, sendo pos- 

sivel a prâtica simultânea de sete 
^ modalidades. 
I No que respeita a desportos radi- 
I cais, O complexo a inaugurar pelo 
I ministro José Lello integra varias 
I pistas para a prâtica de "skate", 
I patins em linha e BMX, além de 
I uma "parede" para escaladas. O 
I projecto contemplou ainda a con- 
I struçâo de bancadas para o pübli- 
I CO corn 1.300 lugares sentados, um 
I edificio destinado à administraçâo 

e balneârios, um bar corn esplana- | 
da e um parque de estacionamen- | 
to. I 
A inauguraçâo segue-se à abertura, 1 
hâ um ano, do Pavilhâo | 
Desportivo de S. Lâzaro e ao I 
recente inicio da segunda fase das | 
obras do Parque Desportivo de | 
Vila Meâ. 

Napster assina acordo para 
melhorar sistema de filtragem 
de cançôes pretegidas 
o Napster assinou um acordo para 
melhorar o sistema de filtragem do 
seu distribuidor de arquivos MP3, 
cumprindo a ordem judicial que o 
obriga a bloquear o acesso a cançôes 
protegidas por direitos de autor. 
A Gracenote (corn quem o acordo foi 
estabelecido) é uma companhia de 
Berkeley que se dedica ao reconheci- 
mento de mûsica e gestâo de bases de 
dados, possuindo um arquivo corn 
cerca de 140 mil variaçôes de 250 mil 
artistas e cerca de 3 milhôes de varia- 
çôes de mais de 9 milhôes de combi- 
naçôes de titulos de artistas e cançôes. 
Os tribunais da California ordenaram 
ao Napster o desenvolvimento de um 

sistema, em colaboraçâo corn a indùs- 
tria discogrâfica, para deter a dis- 
tribuiçâo gratuita de mûsica sujeita a 
direitos de autor através do seu sis- 
tema de troca de ficheiros em forma- 
te MP3. "Explorâmes um acordo 
corn a Gracenote durante meses e a 
capacidade de juntar rapidamente o 
seu apoio aos nossos esforços de fil- 
tragem vai melhorar a nossa eficâcia 
em grande medida", afirmou Hank 
Barry, o présidente do Napster, apôs o 
anùncio do acordo. O Napster e a 
Gracenote anunciaram que a base de 
dados da companhia de Berkeley vai 
estar integrada no sistema de fil- 
tragem a partir da prôxima semana. 

Ba-ta-tas com Bacalhau... 

Preparado por bom cozinheiro 

Olha, que nâo é nada mau. 

Mas... com Azeit:e AZEITEIRO! 
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Comunicados 

O First Portuguese Seniors Centre realiza diaria- 
mente na sede convivios corn idosos, refeiçôes, 
jogos de mesa e trabalhos manuais, bingo, jogos 
e apresentaçâo de filmes e telenovelas. Estâo pro- 
gramados passeios guiados ao Ontario Science 
Centre, dia 21 de Março e, a Niagara Falls e 
Midland, no dia 25 de Março. Informaçôes e 
réservas: 416-531-9972. 

O Portuguese Cultural Center Of Mississauga 
Inc., faz a festa de despedida da velha sede, 
sâbado, dia 17, para comemorar os 25 anos de 
serviço à comunidade, e a prôxima mudança 
para a nova sede. Jantar às 19h00, variedades e 
fado. Ainda, ceia à 01:30 da madrugada. 
Marcaçôes e informaçôes: 905-275-6844, ou 416- 
616-7637, ou 416-532-2650. Nào faltem a esta 
festa ünica! 

Sâbado, dia 17 

-O AMOR DA PÀTRIA C. Centre realiza a sua 
famosa Matança do Porco, no salâo da Igreja de 
Santa Helena. 416-656-9481. 
-Baile no LUSITÂNIA de Toronto corn o conjun- 
to Eclipse. 
-O Conjunto Santa Fé anima a festa do 

SPORTING C. P. Toronto. 
-Matança do Porco à Açoriana no ANGRENSE 
de Toronto e um jantar de feijoada, torresmos, 
môlho de figado e morcela à Ilha Terceira. 
-Baile no GRACIOSA C. Centre corn o conjunto 
Sequência. 
-Chamarrita no ASAS DO ATLÂNTICO S.S. 
Club. 
-A CASA DO BENFICA de Toronto realiza o 
baile de fim de Inverno corn o conjunto "Ô-Lâ- 
Lâ". 
-A CASA DO ALENTEJO-realiza a Noite da 
Amizade para Directores, Sôcios e Amigos. 
Levem merenda e repartam corn todos. 

Domingo, dia 1B 

-Tarde Fadista no Oasis C. Centre e o lançamen- 
to do CD "Voz da Alma", corn letras de Euclides 
Cavaco e as vozes de Fâtima Ferreira, Armando 
Jorge, Mario Jorge, Avelino Teixeira e Joào 
Ledo. Info: 1-519-474-3033, ou 416-832-8558. 
-Almoço Convivio no Dundas Banquet Place a 
favor da senhora Rita de Oliveira em momento 
grave da sua vida. Info: 905-823-6126. 
-A Associaçâo de MARINHEIROS da Armada 
Portuguesa realiza a sua festa anual no Europa 
Catering, com almoço e matinée dançante. 
Info: 416-653-9637. 

Programa 
"PORTUGAl NO CORAÇÂO" 
O Consulado Gérai de Portugal em Toronto 
comunica à Comunidade Portuguesa que, à seme- 
Ihança dos anos anteriores, a Secretaria de Estado 
das Comunidades Portuguesas, vai organizar mais 
um programa "Portugal no Coraçâo". 
Este programa que oferece viagens e estadia em 
Portugal a idosos sem recursos econômicos, esta 
ao dispôr dos interessados. Informaçôes no 
Consulado Gérai de Portugal, pelo telefone: 
416-217-0358, ou pelo Fax: 416-217-0973. 

Antonio luis Vicente 
29/06/24 - 24/02/2001 

Uma saudade 
Nào tivemos conhecimento na altura prôpria 
do falecimento do itmigd de longa data. 
Antonio Luis Vicen<^. . 
Antonio Lun Vicente, um homem de con- 
vicçôes foi tes, .sério e vertical. 
Antonio Lufs «asceu. em Alhandra, 
em 29 de Junho de 1924< Faleceu em Toronto, 
apôs doença prolongada, no passado 24 de 
Fevereiro de 2001. 
Membro da Associaçâo Democrâtica Luso- 
Canadiana e colaborador do jornal "9 Ilhas", 
foi um dedicado elemettfô da Comunidade 
Portuguesa de Toronto, À familia enlutada 
enviamos sentidas condolências. 

HoJtMM VmwgM IVhSuah 
Domingos Meat Packers Ltd. 

o ùnico matadouro português 
de suinos no Canada. 
Uma filial de Horâcio 
Domingos Wholesale. 

^!zJù)tâcw ^^èomin^s 

Tel: (4161762-5503 OU 1-000-935-4441 
0007 
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mais um 
Ol/r sonlio gravado 
O agrupamento musical de 
Cambridge, SDP-Sonhos de 
Portugal, lançou mais um 
trabalho gravado; no passa- 
do sabado, no Clube 
Português de Cambridge. 
Uma enchente, um grande 
sucesso. 
"A viver um sonho" é o titu- 
lo do novo album dos SDP e 
tern 10 cantigas vivas, felizes, 
para dançar. 
Na festa de lançamento, 
estiveram présentes, a Sarah 
Pacheco e o agrupamento 
Jovem Império, que deram à festa um brilho especial e uma demonstraçâo 
de amizade e companheirismo. 
O novo album dos SDP esta em distribuiçâo pelas casas da especialidade. 
Desejamos aos jovens componentes d'os SONHOS DE PORTUGAL, de 
Cambridge, as maiores felicidades. 

com "Saudades 
da Terra" 

i f t i i * 

Com o apoio de Nel 
Monteiro, Eddy Lemos, 
Nüria e José Placido, o 
conhecido EDUARDO 
voltou a gravar. Trata-se 
do album "Saudades da 
Terra", com cançôes 
escritas pelo prôprio 
Eduardo, Eddy Lemos e 
Nel Monteiro. Um trabalho agradavel de ouvir e naturalmente feito a pensar 
naqueles que gostam de dançar a müsica popular portuguesa. Um âlbum em 
distribuiçâo pela Henda Records and videos. 
EDUARDO, estâ este fim-de-semana em Toronto, em parceria com Adriano 
Sousa, actuando sabado no Vitoria de Setùbal de Toronto, no Graciosa 
C.Centre e no Angrense de Toronto. Uma volta intéressante pelos nossos 
clubes, numa so noite, cantando e divertindo, e deixando o cheirinho da sua 
müsica entre nos. Depots, o regresso "a casa", aos EUA, onde estâ radicado. 

MMWM 

chegou à müsica portuguesa 
Sâo 5 jovens que, de sonho em sonho, chegaram onde queriam. 
Rui Machado (voz e guitarra acùstica), Américo Machado (baixo), Sérgio 
(guitarras eléctrica e acùstica), Luis Nino (guitarras) e David (bateria e 
percussôes), formaram a banda Sangue Azul e apresentaram-se no 

Festival da Cançâo da RTP 
com o tema "Lança em 
mim a moeda ao ar". A 
moeda foi lançada e, simul- 
taneamente, lançou os 
Sangue Azul. 
O album de estreia, chama- 
do "Algo p'ra dizer", tern 12 
temas originals, com- 
posiçôes do "voz" Rui 
Machado. Sangue Azul, um 
projecto nascido em 
Setübal para todo o mundo 
português. Bern vindos! 
Este trabalho foi produzido 
pela Editora Lusosom Ltd. 
e é distribuido pela 
Ibersom. 

esta 
de neve entre nos 
o jornalista, poeta, declamador e amigo, Joào Lücio, como bom filho, 
voltou a casa! 
Igual a si mesmo, corn o mesmo ar, a mesma vontade de viver. Parece que 
o tempo nâo passa por ele... 
No Forum Luisa Todi, foi homenageado pela Câmara Municipal. 
"Uma vida de dedicaçâo à comunidade é um feito de que muito poucos se 
podem gabar. Joâo Lücio 

liOMfVti .i « 
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Fernandes Monteiro, 78 
anos de idade, faz parte 
dos nomes incon- 
tornâveis da vida recente 
de Setùbal. Para além do 
seu envolvimento nas 
areas do jornalismo, da 
cultura, do desporto 
(quem nâo se lembra do 
famoso Oitavo 
Exército?) e do associa- 
tivismo, a sua prôpria 
personalidade é a de 
alguém que nâo cruza os 
braços perante con- 
trariedades, quando 
decide levar a cabo algu- 
ma tarefa, sempre corn a 
mente posta nos valores 
da sua terra. É este o 
homem que agora foi 
homenageado.", lê-se no 
"O Setubalense". 
Também em "O 
Setubalense", pela pena 
de Alfredo Portugal da 
Silveira, lê-se: "Quem fal- 
tou? Ninguém, digo ninguém que seja setubalense de gema. Até porque 
Joào Lücio mereceu aquela tâo justa homenagem que o présidente e toda 
a vereaçâo camarâria nâo lhe negaram. Tanto se falou, tanto se escreveu, 
que as vozes, mesmo as dos burros, foram ouvidas.". Quem somos nos para 
acrescentar algo mais? Parabéns, Joào, e bem vindo a Toronto! 

27 JanUro - 21h;M) - Fwum MuiiH-ifKU {.«ijssr ’lixli 
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, na vtiiz 
üJëI Mua Marunaz 
Nâo se preocupem, o Jorge Martinez... 
é português! 
"Internacionalizou" o nome. Nasceu no Porto, a 
cidade invicta. É autor, compositor, cantor e 
coreôgrafo. Uma conjugaçào explosiva, onde a 
voz, a dança, a figura, a personalidade, o caris- 
ma, fazem o resto e.,.é de cortar a respiraçào! 
Da sua autoria podem escutar nâo sô o 
"Sonar", "Bailar Colados", "Assim és Tu", 
"Viver sem Ela", "Ama-me", "Abraça-me" e 
"This Goodbye Is Not Forever", temas bem rit- 
mados e quentes, com belissimos arranjos e 
melodias a condizer. 
Jorge Martinez, veio para ficar! 

“Palavras Simples” 
na voz de llda de Castro 
A transmontana ILDA DE CASTRO, que iniciou a 
carreira no Brasil, continua a encantar com a sua 
simpatia e voz. 
llda de Castro gravou de novo para a Produtora e 
Editora Cristal o âlbum "Palavras Simples", onde se 
destacam ainda os temas "Baile da Fazenda", 
"Campos e Manhàs", "Espera-me", "Valsa da Paixâo", 
"De Mâos Dadas" e "Como é Verde o Ribatejo". 
Roberto e Erasmo Carlos, Arlindo Moniz e Tais de 
Almeida, Alberto Soares e Eduardo Olimpo, Benny 
e Joâo Mira, entre outros, escreveram os bonitos 
temas que completam o CD que recebemos. 
Os admiradores de llda de Castro têm neste traba- 
lho trechos que lhes vâo agradar. 
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Dentro de uma caixa de cerveja Carlsberg PUB-IN-A-BOX, encontrarâo 
uma toaiha de Bar, um par de porta-copos de cabedal ou um abre latas 

Oferta vâlida arc o dia 5 de Março, quntidades ümitadas. Deverâo 1er idadc leyal para consuma de alcool. 
Tclefoae 1-800-858-6353. para mais delalhes, nâo para cotnpra. O lamanho difere do original. 
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Visita do Adido de imprensa da Repûbiica de Angoia sediado em Ottawa 
Teve a gentileza de visitar a 
Redacçâo de O Milénio e os 
estùdios da CIRV-fin, o Adido de 
Imprensa angolano Joâo Ligio 
Neto, sediado na Embaixada da 
Repûbiica de Angola, em 
Ottawa. 
No breve convivio, tivemos opor- 
tunidade de saber um pouco 
mais da actualidade de Angola e 
das razôes da visita a Toronto e 
aos Orgâos de Informaçâo de 
lingua portuguesa. 

J.L.Neto - Inicialmente, deixo desde 
jâ uma saudaçâo muito especial a 
todos. Estou aqui hâ sensivelmente 
dois meses - fui indicado jâ no quadro 
de uma nova dinâmica que o pais pré- 
tende transmitir a sua realidade ao 
mundo, visto que ao longo desses 
tempos, Angola atravessou varias eta- 
pas de carâcter politico e atingiu 
agora um estâgio, praticamente pres- 
sionado por todo o mundo, de 
abraçar a democracia. Estamos ainda 
no embriâo e é lôgico que os passos 
ainda sâo ainda medrosos, mas corn 
vontade de firmeza. Hâ uma parte da 
comunidade a nivel da diâspora que 
nào estava habituada a isso, sobretu- 
do aqui no Canadâ onde encontrei 
pouca informaçâo sobre Angola e da 
pouca informaçâo â quai pude ter 
acesso, era informaçâo muito ultra- 
passada no tempo, corn uma fraseolo- 

gia ainda da altura do monopartidaris- 
mo que jâ foi ultrapassado desde 1991. 
Por isso, estâ a trabalhar para implan- 
tar todas as permissas em Angola, 
dando voz a todos os segmentas do 
xadrez nacional. Portanto, é dentro 
deste quadro que eu fui indicado como 
adido de imprensa no Canadâ. 
Pretendo nesta minha missào quebrar 
o vazio informativo que existe tanto 
em relaçâo â comunidade angolana, 
ou até mesmo da comunidade lusa, jâ 
que estamos todos a trabalhar in loco. 
Para além disso, também influenciar 
a comunidade canadiana em si que 
ainda sabe pouco ou nada de Angola. 
Eu trago quinze anos de experiência 
de televisâo e corn base nessa minha 
experiência e na liberdade que me 
deram de trabalho, vou tentar a 
minha ligaçâo corn a comunidade na 
diâspora porque ninguém saiu defini- 
tivamente de Angola para viver de 
costas viradas para sempre ao seu pais 
e creio que entre eles hâ aquela 
curiosidade de saber como estâ o seu 
prôprio pais. 
M - Entretanto, muitas das suas 
palavras podem também ser dirigidas 
â comunidade portuguesa, uma vez 
que muitos portugueses aqui radica- 
dos viveram em Angola e falam sem- 
pre daquele pais corn uma saudade 
profunda e que tem ainda vontade de 
voltar, porque nâo, um dia... 
J.L.N. - Exacto. Angola tem ainda 
espaço para todos e nesta nova inicia- 
tiva do estado, a abertura para quem 
quer bem e tem jâ o hâbito e a cultura 

no sangue, como diz o nosso ditado 
em Angola - quem bebeu âgua do 
bonga, régressa sempre - aliâs o 
prôprio Bonga, um dos grandes artis- 
tas que temos em Angola tem 
intençôes de se estabelecer em 
Angola. Creio que algo parecido se 
passe corn muitos dos portugueses 
aqui porque deparei-me corn gente 
que viveu ou conviveu corn a cultura 
Angolana. Angola tem muito espaço e 
pouca gente... 
M - Aliâs, a guerra em Angola jâ nem 
se justifica, acima de tudo que os 
povos irmâos angolanos sejam inimi- 
gos... 
J.L.N. - Exactamente. Se recuarmos 
um pouco no tempo, ern 1991 houve 
as eleiçôes em que cada um foi votar 
de livre vontade, escolheu quem dévia 
conduzir os destinos do pais pelos 
primeiros quatro anos e infelizmente 
o perdedor nâo aceitou o resultado, 
mesmo sobre a força da voz das 
Naçôes Unidas que reconheceu o 
processo eleitoral exemplar. Mesmo 
assim uma das partes optou por voltar 
à guerra para obter o poder. Acredito 
que hoje esta intençâo de obter o 
poder pela via das armas, tanto em 
Angola, como em qualquer parte do 
mundo, jâ nâo é viâvel. 
M - Hâ pouco falou em democracia e 
é também um homem ligado à 
imprensa. Na sua opiniâo, hoje em 
dia a imprensa angolana ainda per- 
manece ligada ao poder, ou hâ jâ 
liberdade de possuir um meio de 
comunicaçâo social independente? 
J.L.N. - Como referi hâ momentos, 
estes passos que o pais estâ a dar para 
a democracia jâ sâo notâveis: portan- 
to, hâ permissas e essas permitem que 
haja liberdade de imprensa. No entan- 
to, esta liberdade nâo se pode con- 
cluir como tal, uma vez que em qual- 
quer parte do mundo duvido que a 
palavra liberdade seja praticada corn 
o seu sentido nato, mas nos estamos a 
dar os passos nesse sentido, tanto 
mais que jâ temos cerca de cinco 
râdios privadas, temos mais de cinco 
jornais... 
M - Hâ pouco falou no Bonga. Em 
Portugal, estamos recheados de artis- 
tas angolanos. Entretanto, esta guer- 
ra, esta metamorfose angolana veio 
criar novos artistas que sejam voz 
dessa liberdade? 
J.LhN. - Jâ existem sim. Hâ uma nova 
faixa de jovens na mùsica, sobretudo a 
de animaçâo, um pouco influenciados 
pela mùsica comercial, mas aquela 
vaga dos mais velhos, se assim 

podemos dizer, da mùsica de inter- 
vençâo ou de sensibilizaçâo das popu- 
laçôes, professam sobretudo a paz que 
o pais précisa. Hoje, na sociedade, jâ 
se nota um certo amadurecimento, a 
prôpria sociedade jâ comenta o seu 
prôprio destino, ao contrârio de 
antigamente que se tivesse que haver 
comentârios, teriam que sair às escon- 
didas. Agora hâ manifestaçôes, hâ 
associaçôes socio-profissionais e ambi- 
entalistas que estâo a defender o seu 
espaço. 
M - Vamos agora falar um pouco na 
educaçâo, uma vez que as crianças sâo 
o amanhâ. Sabemos que muitas das 
crianças angolanas estâo mutiladas, 
estâo traumatizadas corn a guerra... 
enfim, o que é que o governo angolano 
tem feito - o sector mais velho - para 
minimizar esses traumas e esses pro- 
blemas? 
J.L.N. - Este é um dos desafios que vai 
para além da autoridade governamen- 
tal - é um desafio de todos os 
angolanos. O governo tem a sua co- 
participaçâo corn maior intensidade, 
mas dépende de todôs os angolanos 
eliminar esse fenômeno de crianças de 
rua, de mutilados e de todas as forças 
negativas que surgem como conse- 
quência da guerra. O esforço finan- 
ceiro do governo para apoiar a guerra 
diminuiu e, como tal, os nùmeros de 
jovens a entrarem no exército tam- 
bém. Este ano, aquando da aprovaçâo 
do orçamento de estado, verificou-se 
uma subida de um para vinte e um 
por cento do orçamento dirigido ao 
sector social. Ora, se o governo deu 
esse passo, acredito que vai depender 
da sociedade civil para que o resulta- 
do seja visto rapidamente. 
M - Antes de terminarmos, gostaria de 
o informar que se necessitar dos nos- 
sos serviços - seja râdio, televisâo ou 
jornal -, poderâ contar corn eles. Em 
segundo lugar, gostava que enviasse 
um “recado” aos angolanos ou nâo, 
mas que partilham a lingua portugue- 
sa - que no fundo é o pais - em como 
podem ajudar esta vossa causa. 
J.L.N. - Desde jâ agradeço. E uma das 
mensagens que posso deixar para toda 
essa gente é a de que Angola tem um 
novo quadro, uma nova realidade. E 
importante que se inteirem sobre essa 
realidade: para nâo referir aqui ponto 
por ponto e ser suspeito do mesmo; 
mas posso dizer que jâ temos a râdio 
de Angola, a televisâo, assim como o 
jornal, entre outros privados. 
Para mais informaçôes sobre os mes- 
mos, poderâo consultâ-los através da 
internet wwW.angolan.org ou 
www.ebonet.net. Todas as infor- 
maçôes poderâo ser encontradas nes- 
tas pâginas. Este é o nosso objectivo: 
fazer Angola crescer. E uma pena 
ainda termos tantos mutilados, de ter- 
mos um nùmero elevado de viùvas e 
de ôrfâos, temos muitas crianças fora 
do circuito estudantil; para além disto, 
o nosso sector da saùde estâ bastante 
débil... Estes sâo alguns dos sectores 
em que podemos ajudar Angola a sair 
do marasmo em que estâ. 

Agradecemos ao simpâtico visitante a 
oportunidade das suas declaraçôes e 
ficâmos ao dispôr. 

Ana Femades eJMC 

Drivers wanted 
York Volkswagen 

Carios Ferreira 
Représentante de vendes 

Jo Carvalho 
Serviço de Oficina 

Tem o prazer de informar que se encontre agora à vossa 
disposiçâo uma équipa portuguesa para meihor o servir 

Golf Jetta 

Passat Beetle 

Modèles deste ano a preços compétitives 
Também poderà visitar a grande exposiçâo de automôveis usados. 

Venha ver todos os modelos disponiveis e conduzir o carro dos seus 
sonhos. 

Marque um apontamento corn Carios Ferreira através dos teiefones 
(416) 741-7480 ou (416) 897-6142 
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ClÊNCIAS 

Medico israelita 
aauncia projecto de | 
clonagem 
Très médicos associados ao projec- 
to de clonagem Humana anuncia- 
ram, num convénio em Roma, a 

I intençâo de realizarem um 
primeiro projecto, em lugar secre- 
to, mas «possivelmente num pais 
mediterrânico, onde a clonagem 
nâo esta proibida». 

i Foi a origem israelita de um dos 
I cientistas associados ao projecto 
i que fez corn que constasse ser 

Israel o pais escolhido. Logo apôs a 
publicaçio da noticia, as autori- 

I dades israelitas reagiram negando 
I que a clonagem Humana esteja per- 

mitida em Israel. Uma lei promul- 
I gada Hâ cerca de um ano proibiu a 
I clonagem Humana, pelo periodo de 

Humana 
cinco anos, a fim de dar tempo a 
acompanHar os progressos, que a 
medicina farâ durante esse periodo 
e eventualmente prorrogar ou 
reconsiderar a proibiçâo. Mas, o 
médico israelita, Ben-AvraHam, um 
dos médicos associados a este pro- 
jecto, contestou essa proibiçâo, 
avançando que a lei israelita per- 
mite ainda «certas fases 
preparatôria do projecto». 
«Estamos perante o maior aconte- 
cimento cientifico da histôria da 
humanidade, tào grande que, da 
ultima vez que algo de semelhante 
foi feito no passado, o autor foi o 
prôprio Deus», afirmou o médico 
Ben-Avraham. 

Ttcnoiocip : 
IBM apresenta computador 
que combina o papel corn a 
electrônïca 
A empresa informâtica IBM lançou 
no inicio da semana em Singapura 
um novo modelo de computador 
portâtil que combina a electrônica 
corn o bloco de notas e a esferogrâfi- 
ca. 
Segundo fontes da empresa, o novo 
computador foi desenvolvido tendo 
em conta os hâbitos de trabalho de 
profissionais dos sectores da medici- 
na, finanças, funçâo püblica, edu- 
caçâo e direito, entre outros. 
O computador tem incorporado, à 
direita ou à esquerda, de acordo corn 
a preferência do utilizador, um bloco 
de notas e uma caneta digital que per- 

mite escrever corn tinta normal. 
O texto passa imediatamente para o 
pequeno computador pessoal, a partir 
do quai pode imprimir-se, enviar-se 
por correio electrônico ou arquivar-se. 
O director da divisâo de computa- 
dores da IBM para o sudeste asiâtico, 
Alfred Cheng, referiu na ocasiâo que 
o "TransNote", nome da nova 
mâquina, foi apresentado em finais 
de Fevereiro nos Estados Unidos. 
"Trata-se do primeiro do mundo a 
combinar o papel corn a electrônica, 
duas coisas que muitos profissionais 
utilizam em simultâneo", disse 
Cheng. 

\A/\A/V\A 
Toda a histôria do mais famoso prémio 
Comemora-se este ano o centésimo aniversârio da criaçâo do Prémio 
Nobel. O primeiro prémio remonta ao ano de 1901 e o homem que 
esteve por detrâs da sua origem foi Alfred Nobel. Para saber toda a 
histôria de um dos mais célébrés galardôes, consulte o wwwMobeLse. 
Aqui vai encontrar todos os prémios atribuidos até hoje, bem como 
as listas dos candidatos e vencedores. Pode ainda fazer uma viagém 
virtual à mansâo do criador. O Nobel é anualmente atribuido a seis 
areas distintas: Fisica, Quimica, Medicina, Literatura, Paz e 
Economia. 

Autïomobilismo 
Siga o Rali de Portugal em casa 
Se gosta de estar ao corrente do que se passa no desporto automôvel, 
nomeadamente nos ralis, navegue um pouco neste site que lhe sugeri- 
mos. Em www.rallyiive.coin encontra toda a informaçâo sobre o 
campeonato mundial e, por estes dias, sobre a prova que esta a decor- 
rer em Portugal até domingo: a 35.“ ediçâo do Rali de Portugal. Aqui 
pode consultar a descriçâo das provas, a classificaçâo dos concor- 
rentes e a biografia dos melhores corredores (dados pessoais, ultimas 
classificaçôes). Ainda uma tabela corn a calendarizaçâo de todas as 
provas até ao fim do ano. 

Banda Deaenhada 
As aventuras de Astrerix 
Um endereço para os fanâticos das aventuras de Astérix. No site ofi- 
cial deste herôi de banda desenhada, em www.asterix.tm.6r, estâo 
disponiveis inùmeras informaçôes sobre as histôrias e personagens 
deste imaginârio, em francês. 
Também um espaço para a descriçâo das personagens e uma galeria 
com imagens muito coloridas e engraçadas. Pode ainda ver e adquirir 
produtos Astérix, desde os bonecos às peças de porcelana. Para os 
mais novos, ainda um link para jogos. 

Conheça os passos de Jorge Sampaio 
Navegue um pouco no site oficial da Presidência da Repûblica. Em 
www.presidenciarepublica.pt encontra inùmera informaçâo sobre os 
ôrgâos de soberania portugueses: o seu enquadramento histôrico e 
juridico. Ainda os dados biogrâficos do actual Présidente e os ûltimos 
discursos proferidos por este. Se quiser acompanHar o dia-a-dia de 
Jorge Sampaio consulte a sua agenda. Existe também um espaço para 
os mais novos, onde estes podem fazer uma visita guiada ao Palâcio 
de Belém feita por Mondego, o câo da residência, e ainda escrever ao 
Présidente. 

Duos de dinossauro 
apreendidos em cembeie 
Ovos de dinossauro foram 
apreendidos no Extremo-Oriente 
russo, num comboio que fazia o 
percurso Pequim/Moscovo, noti- 
ciou a Agência Interfax. 
Os ovos, em numéro de 15, foram 
descobertos nos lavabos do com- 
boio e provêm, provavelmente. 

do Deserto de Gobi, na 
Mongôlia. 
Submetidos a um primeiro exame 
por cientistas da Repûblica 
Autônoma da Buriatia, na 
Sibéria, os ovos foram enviados 
para um instituto de Moscovo, 
para exames complementares. 

0021 
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HOROSCOPO 
CARIMCIRO - 21/03 A 20/04 

Neste momento o seu passade pode vir mais ao de cima. 
Nâo se deixe absorver por pensamentos mais deprimentes. 
Dê maior importâneia ao seu descanso. Récupéré energias 
dormindo mais. 

TOLRO "21/04 A 20/05 

Os assuntos do quotidiano estarâo na ordem do dia. 
Procure dar maior atençâo às rotinas diârias, de forma a 
que nâo sejam executadas tâo automaticamente. 

GfcMCOS -21/OSA20/06 

Sentirâ, porventura, uma maior vontade de comunicar corn 
O mundo exterior. Poderâ mesmo sentir um certo frenesim 
ou uma maior disponibilidade para iniciar novas relaçôes. 
Telefone aos sens amigos, disponha-se para uma pequena 
viagem. 

CARANOLIEJO - 21/06 A 21/07 

Uma boa relaçâo entre a Lua e Plutâo ira dar-lhe uma 
maior acutilâneia, uma sensibilidade mais acentuada. 
Poderâ ainda dar-lhe uma capacidade de remodelar uma 
situaçâo ou de criar um piano mais profundo, para transfor- 
mar uma relaçâo do passade, sobretudo na esfera familiar. 

LEÀO - 22/07 A 22/Oa 

Estando a sua capacidade de comunicaçâo, por influência 
positiva de Mercùrio, num ponto alto, terâ ocasiâo de fazer 
prevalecer as suas opiniôes ou sugestôes para iniciativas que 
lhe trarâo bons resultados. A sua força de realizaçâo ira abrir- 
Ihe caminhos. 

A^2/0^ 
~TC 

ViROCM -23/0» 

Esta semana voce poderâ ver reforçada a sua relaçâo corn os 
objectes, sentindo-se mais possessive em relaçâo a eles. 
Sentirâ também um maior desejo de se ver rodeado por 
objectes familiares ou que tiveram para si, no passade, um 
significado muito especial. 

  BALANçA - 23/09 A 22/10 

Nesta altura, em que a Lua transita pela sua primeira Casa 
Astrolôgica, trate de tudo o que tem a ver corn a cabeça. Dê 
um novo semblante ao rosto. Valorize alguns dos sens ele- 
mentos: por exemple corte o cabelo. 

ESCORPIÂO - 23/10 A 21/11 

A Lua em bom aspecto corn Plutâo intensifica as suas emoçôes 
e a pjiixâo pelo seu parceiro sentimental. Sob este trânsito, 
poderâ também interrogar-se acerca do oculto ou desconheci- 
do. 

SAGITÂRIO - 22/11 A 21/12 

Pode sentir um certo desencorajamento, pois parece-lhe 
nâo ter liberdade de aeçâo. Sente que aqueles que estâo em 
posiçôes de autoridade lhe apresentam desafios ou obstâcu- 
los. Se hâ algo que nâo funciona bem na sua vida, dispon- 
ha-se a passar adiante e a começar de novo. 

^q^CAPRICÔRNIO -22/12 A 20/01 M ^ J^\ 
Momento positive para contactes corn Caranguejos e 
Escorpiôes. Em Saùde, métodos ancestrais poderâo ser os 
mais indicados para si. Jejuns parciais, dieta, cura de âguas, 
podem resolver eficazmente um problema que sente. 

AQUÂRIO - 21/01 A19/02 

A Lua em bom aspecto corn Mercùrio acentua as sua 
aptidôes sociais e de diâlogo, levando a uma maior inter- 
aeçâo corn os outres. A sua sensibilidade irâ tocar alguém 
de quem gosta. 

Peixes -20/02^0/03 ; . ^ rj. 
Vai entrar num bom momento para as suas actividades, no 
ciclo complete da sua realizaçâo; idealizaçâo, estratégia e ener- 
gia operacional. E natural, no entante, que a sua mente se 
mantenha numa expectativa um pouco pessimista, mas isso 
ajudâ-lo-â até a corrigir e reorganizar os primeiros pianos. 

PALAVRAS CRUZADAS 
123A567891011U HORIZONTAL 

1-Sepultura;Instru- 
mente musical.2-Rio 
português;assim se- 
ja.3-Terra de mol- 
ros;simb.qu£m.do as^ 
tato.4—Antlgo peso 
de 15 quilos;pau de 
charrua.5-Interj.u- 
sada ao telefone; 
convocar.6-Laço a- 
pertado;fruto sil- 
vestre;larva do 
queijo.7-Rio da Rû£ 
sia ; répété;particu- 
la afirmativa do^ 
dialecto provençal. 
8-Torna a mastigar; 
10-Nota musical;exa- 

mina corn atenqâû.11-Vivenda; nome de mulher.12-Guardara 
silêncio;expressâo. 
VERTICAL:-l-Nêspera.2-Ave de rapina;arma de guerra;adv. 
de lugar.3-Salmoira;contrario h moral.4-Grosseira; si. 
5-Detesta;brisa.6-Governanta;Base Aérea Portuguesa.7- 
Acredita;nome de mulher.8-Nota musical;linguagam obscu- 
re. 9-Estimar a; amolgar. 10-Reconquista;estdril.11-Prefi- 
xo;fragmento de louça quebrada;alas.12-Ave de rapina. 
SOLUÇAO NA HORIZONTAL * asBL j î 

ZT'BPVÎsïss^O-TT'espiBUEiaato-OI'aejope;eposi-ô•eteqeiEU 
-imn'g-g • DO î Baaqr S Tqo-/, * BDB i EDOIUB i 0N-9 " aBmaqo i ope î Q-g * eo 

-oaoî BqoajB-t; • DÎ 3B i BlaB3TOK-£ ' UamB î B î BOO-2: 'taTJBXDf BdniB3-1 

Senhora Eva 
A màe de todas as Videntes. 
Lê a palma da mào e cartas. 
Ajuda garantida no amor, casamento, 

separaçôes, saùde e doenças. 

Cura através de oraçôes. E uma verdadeira Vidente, 
onde outras falharam. RESULTADOS RâPIDOS. 

nTTrîl'Mrbl; 
*1306 Wilson Ave, 

OU 416-614-9923 
perto da Jane 
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MISCELâNIA 

j/oVIE M 

Agora às 6“ fciras o ritmo é jovem.,. 

porW lueso Mo 

dos 21:00 às 24:00 horas. 

ROCK 
DANCE 

POP 

WB TECNO 

lOUCURA TOTAL 

Corn ûpresentûÇQo de Jamie Iria 

MLISICA CINEMA } ( JOGOS ) ( ENTREVISTAS ) ( BIOORAFIAS ) 

CONCERTO VIRTUAL 
COAA ELVIS PRESLEY 
NA ALEAAANHA 
Alguns fas inveterados de Elvis Presley decidi- 
ram lever a cabo um concerto virtual inédito, 
na Alemanha, em que o "Rei do Rock" ira can- 
tar acompanhado de alguns musicos da sua 
banda original. 

No proximo dia 23 de Março decorre em 
Dusseldorf, na Alemanha, um concerto em que 
Elvis Presley nao so cantard como também 
sera acompanhado por alguns dos elementos da 
sua banda original. Para que tal seja posstvel, 
alguns fas incondicionais deste musico esco- 
Iheram algumas das melhores gravaçoes de concertos de Elvis 
Presley e, recorrendo a alta tecnologia, retiraram todos os sons adi- 
cionais, deixando ficar apenas a voz do designado “Rei do Rock“. 
O resultado deste trabalho foi um filme que sera projectado num 
ecra gigante, Contudo, Elvts Presley nâo estard sozinho, Serd acom- 
panhado por uma banda composta por 30 elementos, entre os quais 
se encontram alguns musicos que o acompanhavam e também Joe 
Guercio, o director musical do "Rei do Rock”. Graças às maravilhas 
da tecnologia, neste espectdculo Elvis Presley ira também interagir 
corn a banda e apresentor oS musicos a partir de dois écrans coloca- 
dos acima do palco. Segundo alguns fas que assistiram a concertos 
de Elvis Presley antes do seu falecimento “o resultado deste espec- 
tdculo é electrificante na sua intensidade e mais satisfatdrio do que 
qualquer imitador alguma vez conseguird ser." Mais informaçôes 
podem ser obtidas através do e-mail info@philipshalle.de. 

Cançôes das Oueen 
vâo ser tema de opera rock 
As cançdes dos Queen, um dos grupos de rock mais teatrais, vâo ser 
tema dc uma opera rock, confirmou quarta-feira o guitarrista Brian 
May a uma radio local de Londres, "Capital Gold". Brian May disse 
que a banda esta a trabalhar no projecto com o dramaturgo Ben 
Elton. "E verdade que estâmes a fazer um musical", indicou, adi- 
antando que nâo serd um espectdculo sobre a historic dos Queen. 

9 DE OUTUBRO DE 2005: 
FERIADO POR JOHN LENNON? 

# 

A partir de 2005, o dia 9 de Outubro poderd ser um feriado 
designado como o dia John Lennon pela Paz e Amor na Terra. 
Para tal, estâo a ser recolhidas dez milhoes de assinaturas. 

O dia 9 de Outubro de 2005 asstnala o 
65° aniversdrio do nascimento de John 
Lennon, musico e f undador dos Beatles. 
A partir de 2005, este dia poderd pas- 
ser a ser feriado mundial, segundo 
esperam os organizadores, como o dia 
John Lennon pela Paz e Amor na Terra. 
Neste sentido, estao a ser recolhidas no 
site www.Lovearth.net dez milhoes de 
assinaturas que serâo enviados para os 
governos de todos os poises do globo e também para o 
Secretdrio Geral da Organizaçâo das Naçoes Unidas, solicitan- 
do a declaraçûo deste dia como feriado, por forma a nâo deixar 
esquecer a mensagem que este musico tentou fazer passar ao 
longo da sua correira, interrompida em Dezembro de 1980, 
aquando do seu ossassinato, em Nova lorque. 
A tornar-se realidade este projecto, o dia do nascimento de 
John Lennon passera a ser feriado em diverses poises e para 
relembrar a mensagem deste musico, o tema "Imagine" deverd 
passar nas rddios, televisoes e sites na internet durante o 
anoitecer. Actualmente, encontram-se recolhidas cerca de 
7500 assinaturas. 

Eltïon John vai cantar em dueto 
com Nelly Furtado 
Elton John vai cantor em dueto 
com a jovem luso-canadiana 
Nelly Furtado, grande vence- 
doro da ediçâo de 2001 dos 
prémios "Juno" da musica, os 
chamodos "Grammys" do 
Canadd. O encontre ocorrerd 
num concerto de angariaçâo de 
fundos, em que Nelly Furtado 
cantard cinco temas, um dos 
quais, 0 êxito "I'm Like a 
Bird", com a participaçâo de 
Elton John. 

Editado o primeiro single do novo 
album dos Madredeus 
O primeiro single do novo album dos Madredeus, "O Labirinto 
Parado", foi lançado a semana passada. O dIbum, intitulado 
"Movimento", serd editado em Abril, quando a banda de Teresa 
Salgueiro efectuard uma série de concertos no Porto e em Lisboa. 
Os Madredeus, com a participaçâo do maestro Antonio Victorino 
d' Almeida, actuarao em Abril no Parque da 
Cidade no Porto e Parque dos Naçoes em Lisboa. "Movimento" é o 
sexto dIbum de originals do grupo, sucedendo a "Os Dias Da 
Madredeus", "Existir", "O Espirito Da Paz", "Ainda" e "O Paralso". 

# 

sempre a primeiro 
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Carpinteiros Rough 
^^FRAMIIMG CREWS” 

Paga deade *3.'*° até ®3.®° 
O pé quadrado 

Scarborough ou Markham 

Carpinteiros de acabamento corn experiência. 
Tel.: Antonio, 416-534-8218, depois das 19h00 

Carpinteiros de acabamento e instaladores de 
“drywall” com experiência. 
Tel.: Sam, 416-740-9400. 

Carpinteiros de acabamento. 
Tel.: 905-670-2894. 

Condutor para mudanças. 
Tel.: Joe Pavâo, 905-454-5551. 

Pedreiros. Tel.: Silva, 416-762-5947. 

Limpeza cm Mississauga. 
Tel.: 905-455-5414. 

Condutor, part-time. 
Tel.: 905-501-7300. 

Emprcgado para fâbrica de massas alimenticias, 
corn conhecimentos de inglês e carta de 
conduçâo. Tel.: 905-890-5550. 

Cozinheira para Churrasqueira. 
Tel.: 416-762-4279. 

I Papa farà discurso 
em mesquita durante : 
uiagem à Si'ria | 
O papa Joâo Paulo II ira fazer um discurso | 
aos muçulmanos durante a histôrica visita à | 
magnifica mesquita islâmica de Umayyad | 
durante a sua viagem à Siria de 5 a 9 de j 
maio. O bispo catôlico da Siria, Izdor |1 
Battikha, disse em um comunicado que o I 
papa, na sua primeira visita à Siria, se ira | 
encontrar corn a principal autoridade muçul- | 
mana. Mufti Sheiklh Ahmed Kifratro, e ou- | 
tros estudiosos islâmicos no pâtio da mesqui- | 
ta. O papa, que sera o primeiro pontifice a I 
entrar numa mesquita, e nâo ira rezar dentro | 
do templo mas apenas visitar o tùmulo do | 
(profeta Yahya) Joâo Batista localizado dentro 
da mesquita". Sua santidade farâ um discur- 
so no pâtio da mesquita endereçado aos 
muçulmanos na Siria e em todo o mundo. 
Em resposta, discursarâ Sheikh Kifrator, disse 
Battikha. A histôria diz que o chefe de Joâo 
Batista estâ enterrado debaixo de um dos 
pilares no salâo de oraçâo da mesquita de 
Umayyad, que foi usada em parte como igreja 
cristâ pelos bizantinos. Muçulmanos e 
cristâos dividiram o local sagrado para rezas. 

Oportunidade de carreira 
na venda de auteméveis 
Quer juntar-se a uma équipa vencedora? 
Procurâmes individuos corn 
PERSONALIDADE e ATITUDE POSITIVA. 
Oferecemos: 

n Treino gratis 
n Grande apoio publicitârio 
n Planeamento inicial 
U Bonus mensal e anual 
Q Excelente piano de comissôes 

Nâo précisa ter experiência no ramo. 
Cont;act:e Bill Orr 
West York Chev Olds, 1785 St, Clair Ave. W. 

Enviar résumé. Fax: 416-656-7332 

Pessoal para trabalhar em telhados. 
Tel.: 416-876-8484. 

Pessoal para companhia de cogumelos. 
Tel.: 905-878-9375. 

Empregado para uma fâbrica, contactar Fâtima 
Almeida depois das 18:00 h. 
teI.:416-251-6729. 

Serralheiro corn experiência em 
gradeamcntos de fcrro, contactar Alberto, 
tel.: 416-535-3700 ou 416-984-4921. 

Pessoal para limpeza na area de Mississauga. 
Tel.: 1-800-786-7559 contactar Bill depois das 5 
Horas e deixar mensagem. 

Para nos enviar a sua assinatura, 

oportunidade de emprego ou qualquer 

outra informaçâo: 

(416) 538-0084 
(416) 538-0940 

mfo@omilenio.com 
1087 Dundas St. W. 
Suite #103 
Toronto, On, M6J 1W9 

Bacalhau da Velha Quarda 
InCREDItnUS: 

4 postas de bacalhau 
7 coUier de sopa de farinha de trigo 
1 coûter de sopa de manteiga ou margarina 
3 cebolas grandes; 2 colheres de sopa de vinagre 
3 cebolas grandes; 3 dentes de aUio 
2 colheres de sopa de banha;pimenta empô q.b. 
; 1 raminho de salsa; 8 fatias de toucinho picado 
6 batatas + ou - 

ConftCCflO: 
Pôe-se o bacalhau a demolhar de um dia para o 
outre. No dia seguinte, limpa-se o bacalhau de 
peles e espinhas e faz-se em lascas. Cortam-se 
as cebolas em rodelas muito finas, assim como 
as batatas depois de escascadas. Cobre-se o 
fundo de um tacho de barro de preferêneia 
corn uma camada de rodelas de cebolas, e vâo- 
se pondo, em camadas sucessivas, lascas de 
bacalhau, rodelas de batatas e salsa picada, e 
todos os ingredientes acima mencionados. A 
ultima camada deve ser de rodelas de batatas e 
toucinho para se derreter facilmente corn a fer- 
vura. Tapa-se o tacho e leva-se a lume brando 
até estar cozido. Depois de cozido serve-se ime- 
diatamente para nâo secar. 

SOBRtIltSfl; 

Bolo Brasil 
lnCR£DI£nT£S: 

220 grs de fécula de batata; 12 ovos 
1 colher rasa de (café) de baunilha em pô 

ovos moles c/amêndoa q.b.; fios de ovos q.b. 
220 grs de açûcar; 7 colher de (sopa) de 

leite; 7 colher de (sobremesa) de fermento 

empô 

(OnfECCflO: 

« « ft « 9 ftftftftftftftftftftftftftftftftftft 

Bate-se o açûcar corn as gemas. Quando estiver 
grosso juntam-se o leite, a baunilha e, em segui- 
da, a farinha corn o fermento, batendo muito 
bem. Batem-se as claras em castelo firme e 
ligam-se à massa sem bâter. Divide-se por très 
formas iguais, préviamente forradas corn papel 
e untadas corn manteiga. Cozem-se os bolos em 
forno brando, para crescerem devagar. Depois 
de desenformados e frios, unem-se corn ovos 
moles, para formar um ùnico bolo. Coloca-se 
no prato que va â mesa, cobre-se corn o resto 
dos ovos moles e tapa-se completamente corn 
fios de ovos, estes podem ser de compra. 

      

AZEITEIBO 
Ao dispor o dia inteiro 

e divulgue Nome: 

o MILENIO 
Assinatura anual no Canada, 

por apenas $48, GST incluido, 
para os EUA $75 e Europa $130. 

Morada: 

C. Postal: 

Tel: ( \ 



Festival Português - Canal 2 

24 noras por dia 
Sanyo DC-CIO 

$ life' Panasonic RX-D11 
'160."* 

Audio System, Digital Tunning 3-CD Changer, 
AM/FM/SMO, Double Cassette, Remote Control 

AM/FM/SMÔ, CD-Cassette Player 
corn Remote Control 

mus GST & PST 

Inforniaçôes peio tel: (418) 5S7-1IIS8 
Estes radios estâo à venda nos sequiirbes locals: | 
EM TORONTO: Viseu Electric - 896 College St. Tel; 531-2847 * Portugal Mix -1191 Dundas St. West Tel: 534-4114 * Manata -846 | 
Dundas St. West Tel: 603-9572 * Artnova Furnitiure Plus - 992 Bloor St. west Tel: 532-1133 * Advanced Electronics - 1332 Dundas 

' St. W. Tel: 537-7606 EM MISSISSAUGA: Nova Pastrv & Bakery - 3635 Cawthra Rd. Tel; (905) 279-3206 * Vi-Ana Gifts - 289 Dundas ' 
St East Unit 4 Tel: (905) 279-9997 * EHfaz Bakery 607 LakeshoreRd. E. 905-278-2392 ÉM BRAMPTON: Concord Furniture - 280 > 

" Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 EM HAMILTOK: - Alves Meats -157 Macnab St. N. Tel: (905) 528-0165 EM LONDON: Acadia Travel '1 
; ; 366 Hamilton Rd. 519-432-3797 * Internacional Gift Shop, 416 Hamilton Rd. 519-675-0446 * Atlantic Sea Fish Market, 

708 Hamilton Rd. 519-452-7511 * Ocean Food Center, 778 Hamilton Rd. 519-452-1220 * Francisco de Almeida 519-685-1452 

, EM KITCHENER: Legacy Travel 585 Queen SL S. 519-745-3233 EM CAMBRIDGE! Beiros Supermarket 50 Ainslie St. S. 519-621-6950 
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COMUNIDADE 

Panasonic RK-f S430 
Stereo Radio/Cassette Recorder 

*125. 

Citizen JTR1819 __ 
Portable RadioAM/FM 
Cassette/Recorder Player ’ 

00 

Sanyo MCD-Z190 

150, 
CD Portable, Dgital 

Radio AM/FM, 
Cassette Recorder 

General Electric 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 
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8ALPC CM 8LIA CASA 
REIAQOES INTIMAS 
DOS OIHOS COM A PEIE 
Nào existe relaçâo mais intima, 4o que 
a dos olhos corn a pele. Ambos sào as 
ünicas partes do corpo visiveis e em 
contacto corn o mundo exterior. A 
pele, fina e jovem no formato do rosto, 
olhos, e cabelos, é talvez a primeira 
impressâo a cativar os olhos: janelas de 
luz que se abrem para os mistérios da 
aima bem profundos, e que a leva a 
formar o embriâo etéreo do desejo. 
Depois, esse embriâo cresce; desen- 
volve-se pela comunicaçâo de gestos, 
falas e agrados; e os olhos: os embai- 
xadores da mente, fixam-se na pele; 
procuram cativâ-la, e ficam também 
presos, numa relaçâo mùtua de 
emoçôes. Assim nasce o amor: o 
primeiro sentimento capaz de unir, e 
fazer progredir, a humanidade. Um 
amor que começa sempre na relaçâo 
mùtua dos olhos corn a pele. 
Nâo hâ ninguém, salvo algumas excên- 
tricas excepçôes, que nâo dê uma 
grande importância â sua pele, pelo 
simples facto de ela estar exposta à luz 
dos olhos. O aspecto da pele, pela 
atracçâo ou repuisa que pode ter em 
relaçâo ao escrutinio e julgamento 
pelos outros, é, de longe, o que, corn 
maior frequência, leva muitas pessoas 

ao estùdio da esteticista, ou ao con- 
sultôrio do médico, ou dermatologista. 
Muitas pessoas nâo se encontram sa- 
tisfeitas corn a sua prôpria imagem, o 
que pode ter um aspecto negativo no 
afecto das suas emoçôes; e a imagem 
pessoal nâo é sô a reflectida no espe- 
Iho, mas a apreciada pela mente. E a 
imagem mental, visual, mas modifica- 
da pelas emoçôes, que leva algumas 
pessoas a procurar, na cirurgia plâsti- 
ca, uma forma de tornar mais aceitâ- 
vel a sua prôpria imagem, submetendo 
a pele ao sacrificio para agradar aos 
olhos e à mente. Por vezes esse sacrifi- 
cio passa a ritual, até ao momento em 
que o desengano, ou a morte, vêm 
sanar a aversâo da mente às mudanças 
do corpo na velhice. 
Nâo sâo os instrumentos sofisticados 
da alta tecnologia, mas sim os olhos, o 
que vai ajudar o médico a observar 
corn atençâo, e fazer um diagnôstico 
preciso, indispensâveis ao tratamento 
correcto das doenças cutâneas. A pele 
é uma montra do corpo onde se obser- 
vam os anos e a saüde, e sâo os olhos 
que vâo examinar a cor, feitio, exten- 
sâo, numéro, ou a variedade das suas 
inümeras doenças, que podem apare- 

Os MSLH®0€S P^GAMËNTOS 
MSNIS^IS DE SEMPRES 

VENHA E FAçA UM LEASE DE 

48 MESES SEM QUALQUER 

PAGAMENTO DE ENTRADA 

Para um serviço 
personalizado e 
obter todas as 
vantagens 
fale corn 

IP(B(ûir(D (fl® 

(D)Ilâ^®âir3i 

2001 CHHY CAVAUCR V 

Fecho central, ar condicionado, 
caixa automâtica. Radio AM/FM CD... /por mês durante 

lease de 48 meses 
Mais taxas 
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10 DUNHAR 
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1525 Dundas St. East 
fl_ Tel: 905-6S5-1420 

Cell: 416-816-5417 
-niyf- 

IN/lis 
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www.addisonondundas.com 
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cer em manchas, escamas, nôdulos, 
püstulas e ulcéras; ou apresentarem-se 
com mudanças de cor, de tonalidades 
variâveis e diversas. 
Embora o eczema seja uma causa fre- 
quente de manchas rosadas, muitas 
vezes corn pele escamosa e irritada na 
face, dobras das orelhas, cotovelos e 
joelhos, a miliâria é ainda mais fre- 
quente, em bébés e crianças pequenas. 
Sâo pequenos pontos vermelhos, 
espalhados como se fossem aos mi- 
Ihares, donde provem o nome desta 
doença, causada pelo calor e excesso 
de transpiraçâo nos poros. O seu trata- 
mento é simples, pois basta nâo agasa- 
Ihar em excesso a pele sensivel da cri- 
ança, e por o bébé fora de calores, em 
sitio fresco. A melhor forma de pré- 
venir o eczema é nâo introduzir cedo 
de mais, na dieta do bébé, certos ali- 
mentos; essas comidas, sujeitas a 
provocar reacçôes alérgicas na pele, 
como a clara do ovo, nozes, amen- 
doins, peixes e mariscos, nunca devem 
ser dados a um bébé corn menos de 
um ano, muito mais vulnerâvel a esse 
problema. 
No adolescente, ou no adulto jovem, o 
acné é o que corn mais frequência vem 
causar perturbaçôes à pele. Sâo as hor- 
monas que najuventude dâo a maturi- 
dade sexual ao corpo, por 
aumentarem a produçâo de ôleo nas 
glândulas sebâceas, o que vai aumen- 
tar a possibilidade de obstruçâo corn 
inflamaçâo nessas glândulas da pele; 
assim formam-se borbulhas corn pon- 
tos negros, ou corn pus. O acné causa, 
quase sempre, mais tormento aos 
olhos do que â pele. Geralmente nâo 
dâ dor, nem dâ prurido, mas pode em 
casos mais graves, deixar cicatrizes no 
rosto, ou até na aima, por tornar mais 
feia a pele. Aparece, muitas vezes, na 
idade dos namoros, quando existe 
uma relaçâo mais intensa dos olhos 
corn a pele. O medo do acné no rosto 
nâo agradar aos olhos, pode criar no 
jovem inibiçôes e sofrimento, a ultra- 
passarem, por vezes, os limites do 
aspecto e da razâo. Hoje, corn os trata- 
mentos modernos e efectivos da 
doença, nem a pele corn cicatrizes 
feias, nem as misérias e tristezas cau- 
sadas pelo acné, têm razâo de existir 
ou ter justificaçâo. 
No adulto mais velho, o acné é difer- 
ente, chama-se rosâcea; a pele, sobre- 
tudo a do nariz e rosto fica avermelha- 

Por: 
Dr. César 
Nunes 
Cordeiro, 
médico 

da, corn pequenos vasos sanguineos 
encarnados; em casos mais severos, o 
nariz vermelho fica arredondado corn 
forma de batata. Evitar excessos de 
temperos e bebidas, pode melhorar o 
visual do rosto, assim como certos 
cremes podem diminuir o calor da 
pele e vermelhidâo. O nariz encarna- 
do, em forma de batata, pode ser 
remodelado corn operaçâo. 
Os pigmentas naturais, sintetizados 
pelo corpo, protegem a pele das radia- 
çôes côsmicas e solares, uma ameaça 
constante à saüde, sobretudo nos pais- 
es corn mais sol, das zonas temperadas 
e dos trôpicos. O mais importante 
desses pigmentas é a melanina, que dâ 
a cor trigueira ou negra â pele; a sua 
quantidade relativa tem uma origem 
hereditaria, a que chamam raça, e que 
pode ir do branco mais claro ao negro 
mais escuro, como cor da pele. No 
albinismo, um fenômeno muito raro, 
hâ uma falta total de melanina; por 
isso a cor do albino é sempre o branco: 
a impressâo cromâtica da mente quan- 
do nâo hâ cor, seja ele filho de preto, 
branco, ou moreno. 
A pele: o manto sobre a forma, que 
cobre o nosso corpo, deve ser cuidada; 
a higiene, a protecçâo do sol, ou dos 
horrores ambientais criados pelo 
homem pouco responsâvel, ou pouco 
consciente, sâo essenciais para a saüde 
e preservaçâo da vida. Se a forma do 
corpo e o aspecto da pele podem ser 
atributos de beleza quando observa- 
dos pelos olhos, é a aima: um outro 
nome que se dâ à consciência, quem 
vai determinar finalmente, todos os 
aspectos da beleza. Mas a psique 
humana, ainda tâo misteriosa, tanta 
pode ser generosa e altruista, como 
pode ser odienta, mesquinha e 
traiçoeira. Muitas aimas consideram 
todos os homens como irmâos; outros 
porém existem, para quem até a cor da 
pele pode causar ôdio. O racismo é o 
horror dos olhos; divisor do mundo; 
antagônico do amor, esse sentimento 
maravilhoso que começa na relaçâo 
intima dos olhos corn a pele. 
A pele pode dar amor aos olhos; assim 
como os olhos podem receber e dar a 
luz â pele. Ambos sào ôrgâos da beleza 
e do amor; Vénus ou Afrodite câ na 
Terra, dentro de nos, no nosso amor 
total ao Homem, sem ôdios, nem 
especulaçôes, subjugaçôes, ou medos 
de deuses e de céus. 

Azeite 

o seu melhor companheiro 
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MISCELâNIA 

NASOER E MORRER. MINHA FIIHA 
Passou mais um Carnaval, 

tempo de folias, em que cada vez mais 
as mascaras e os disfarces vào dando 
vez à nudez dos corpos. Este ano, dis- 
putando o lugar aos nossos irmâos 
brasileiros (digam la se nâo apren- 
demos depressa?), também tivemos a 
nossa Eva à Trente de um dos desfiles, 
descascadinha até ao pescoço, sô corn 
a parra a tapar-lhe a vergonha, como 
diria o nosso Pero Vaz de Caminha. 
Portante, ficam jâ a saber que a vinha 
nâo foi plantada no paraiso para mais 
tarde nos entregarmos aos prazeres de 
Baco, mas para nos fornecer os 
primeiros elementos de indumentâria 
corn que nos cobrimos. A macieira é 
que estragou tudo: Eva tentou-se a 
corner a maçâ; nâo satisfeita, deu-a a 
corner ao Adâo, cometeram ambos o 
pecado e, a partir dai, passâmes todos 
a andar vestidinhos, porque sô entâo 
tivemos consciência de que estâvamos 
nus. Assim rezam as Escrituras! Nâo 
fosse isso, a parra continuaria a ser 
trajo internacional e poupâvamos 
muito dinheiro em trapinhos. 

Depois deste parâgrafo de 
humor - foi Carnaval, ninguém leva a 
mal - passemos a coisas mais sérias. 
Depois da terça-feira de Carnaval, 
segue-se a quarta-feira de cinzas: o ri- 
tual da liturgia em que o padre desen- 
ha o sinal da cruz sobre a testa de cada 
fiel, ao mesmo tempo que proféré as 
premonitôrias palavras biblicas: 
“Lembra-te, ô homem, de que és pô e 
em pô te hâs-de" tornar!”. Assim, o 
Carnaval mais nâo é do que um 
pequeno intervalo neste nosso calvârio 
de sofrimento e um ritual de despedi- 
da dos prazeres do corpo, para que 
este ao entrar na Quaresma tome con- 
sciência - através de jejuns, abstinên- 
cias e penitências - de que deverâ estar 
preparado para a morte e ressurreiçâo, 
que o mesmo é dizer, para o Juizo 

Final. 
Ao longo dos séculos, o homem 

teve vârias atitudes perante a morte. 
Contudo, foi durante o periodo barro- 
co que esta mais foi exaltada e elevada 
â categoria de espectâculo püblico, tes- 
tamentando quase sempre o defunto o 
dinheiro a gastar corn as cerimônias 
fünebres que se exigiam pomposas. 
Nâo admira, pois, que existisse um 
tipo de profissâo institucionalizada 
nesta época - a das carpideiras con- 
tratadas - que tinham como missâo 
chorar o morto. Escusado sera dizer 
que estas seriam em numéro propor- 
cional à riqueza do testamentârio. O 
Barroco, como fenômeno cultural, 
assenta numa atitude espiritual ao 
serviço da Igreja Romana Pôs- 
Tridentina, na reorganizaçâo da Igreja 
Catôlica e no acentuado reforço da 
Monarquia. Corn a Companhia de 
Jesus, a Inquisiçâo e o Indice , o 
Papado conseguiu impor um outro 
estilo plasmado numa nova formu- 
laçâo para os dogmas. A unidade reli- 
giosa era o corolârio do absolutismo: 
uma fé, uma lei, um rei. Poder tempo- 
ral e espiritual unidos: ceptro e cruz de 
mâos dadas, na luta pela felicidade dos 
homens. Por um lado, a moral tri- 
dentina; por outro, a ostentaçâo do 
poder, constituiram as traves mestras 
que iriam définir e caracterizar todo o 
“décor” em que se desenvolveria a cul- 
tura barroca, definindo valores e com- 
portamentos que saltam para a rua 
para gâudio do povo. E nesta perspec- 
tiva de ’’entretenimento de multidôes” 
que o Catolicismo faz um apelo âs 
tendências hedonistas, nâo desdenhan- 
do os recursos mais extrerhados. A 
ostentaçâo e o esplendor revelam-se 
em toda a sua magnificência, tanto nas 
Testas profanas como nas cerimônias 
religiosas. A nova estética resultou da 
necessidade de criar uma arte para o 

CSPflCO 

Mir desceu 2.700 metros 
nas ultimas 24 horas 
A estaçâo orbital Mir desceu 2.700 
metros nas ultimas 24 horas, encon- 
trando-se a uma altitude de 240,9 
quilômetros da superficie terrestre, 
informou o Centro de Controlo de 
Voos Espaciais da Russia (CCVE). O 
CCVE assinalou que a descida regis- 
tada terça-feira pela Mir représenta 
uma distância recorde desde que 
começou a sua queda em Fevereiro, e 
os peritos estimam que nos prôximos 
dias o engenho aumente a sua veloci- 
dade de descida. Os peritos calculam 
que a Mir alcance a sua ôrbita critica 
um dia antes ou dois dias depois de 
21 de Março. O director do programa 
de voos espaciais russo, Victor Blâgov, 
disse que os especialistas do CCVE 
"controlam completamente a descida 
da Mir". Ao comentar os prepara- 
tivos para as manobras de afunda- 
mento do engenho, Blâgov afirmou 
que o sistema de navegaçâo e o com- 
putador central a bordo "funcionam 
segundo os parâmetros previstos". 
Por outro lado, o porta-voz da 

povo devoto, expressa nurna lin- 
guagem figurativa que fosse capaz de 
mobilizar multidôes e comovê-las 
através da exaltaçâo dos sentidos. 
Atentemos no poema de Luis Botelho 
Frôis de Figueiredo: 

“Era enfim tanta a Testa 
a variedade tal, tal a floresta 
que os deuses julguei quase 
arrependidos 
de terem feito sô cinco sentidos 
pois para tanto brinco 
dariam cinco mil, além dos 
cinco”. 

Mas essa exaltaçâo nâo é dirigi- 
da apenas para o belo, mas atinge tam- 
bém a estética do feio e do grotesco, do 
horrivel e do macabro, sujeita a uma 
mundividência teolôgica, em que se 
nâo vislumbra ainda a autonomia do 
profano face ao sagrado. A Igreja 
debate-se permanentemente entre dois 
apelos: a ostentaçâo e a re-presentaçâo 
teatral versus a penitência e a oraçâo, 
que acabam por se conver-ter, num 
todo, em espectâculo püblico. A ascese 
e a meditaçâo caminhavam lado a lado 
corn a auto-flagelaçâo püblica - como 
era o caso das procissôes - todas elas 
formas de elevar o homem até Deus. 

Partindo desta dualidade entre o 
perene e o efémero, a morte transfor- 
ma-se em espectâculo, quer através das 
pompas fünebres, quer da grandiosi- 
dade dos monumentos tumulares, ao 
mesmo tempo que reflectem o nada 

Dra. 
Aida Baptista 

dessa grandeza. Dai, a proliferaçâo dos 
ossos como elemento decorativo, ao 
ponto de se utilizarem caveiras na fab- 
ricaçâo de lustres, de pisa-papéis, para 
além de outros artefactos ornamen- 
tals. A presença dos mesmos tinha um 
efeito apologético: despertar no 
homem barroco uma verdadeira 
obsessâo pelo tema da morte para que 
estivesse preparado para a derradeira 
viagem. 

“E se sou caveira agora 
jâ fui flor, jâ fui bonina.” 
(Antônio Serrâo da Mota) 
Poderia apresentar incontâveis 

exejnplos de como o homem do perio- 
do barroco tinha consciência de que 
era permanentemente um morto adia- 
do e de como a morte, sempre pré- 
sente, envenenava todos o sens 
pequenos prazeres. Recordo apenas o 
breve diâlogo da ôpera Blimunda 
(composta a partir de “Memorial do 
Convento” de José Saramago), entre a 
princesa Barbara e sua mâe, que sin- 
tetiza, de forma eficaz, esta ideia: 

Barbara - Mâe, o que é nascer? 
Mâe - Nascer é morrer, minha 
filha. 

Agência Aeroespacial russa (AAR), 
Serguei Gorbunôv, anunciou que, nas 
suas ültimas horas de existência, a 
Mir vai estar a sobrevoar territôrio 
russo e nâo outros paises, como o 
Japâo. O funcionârio voltou a afir- 
mar que os peritos vâo iniciar o afun- 
damento da estaçâo a partir do 
momento em que esta alcance uma 
altitude de 220 quilômetros. 
Explicou ainda que as manobras para 
alcançar a trajectôria de queda vâo 
executar-se no intervalo de quatro 
voltas que o engenho darâ em torno 
da Terra. Antes de cada volta, os per- 
itos do CCVE vâo, por controlo 
remoto, dar um impulso à Mir através 
dos propulsores da nave de abasteci- 
mento Progress, acoplada à estaçâo 
orbital. O quarto impulso, o mais 
forte, vai ser accionado sobre a Rüssia 
e, a partir desse momento, o engenho 
vai começar a desintegrar-se em con- 
sequência do atrito ao mergulhar nas 
camadas mais densas da atmosfera, 
explicou Blâgov. 

a ^atància 

2a ^îibéth TStaneo 
tant paza si to2os 

os sazoiços 2a uma boa 

agancia da oia^ns. 

Os 

paza û Oûittinante, ^jKa2aiza 

a K^çüZas jâ astâo no matca2o. 

fOaza ^azantiz o s au tug^az nas 
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e ^^^^ladeizn a fizeços 

sent concozzância 

1171 Dundas St. West, Toronto, Ontario, M6J 1X3 
Tel: (416) 534-7515 a Fax: (416) 534-3171 

Toll Free: 1-877-829-5151 E-mail: alfamar@idirect.com 
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Que future para e 
Celiseu Micaeleuse Jâ poucos se lembram do seu 

nome de baptismo: Coliseu 
Avenida. Coliseu porque era 
um verdadeiro "colosso" o que 

a cidade via nascer nos idos de 1917 
e porque a sua explicita vocaçâo de 
teatro-circo trazia consigo evocaçôes 
directas do famoso protôtipo, o 
Coliseu romano; Avenida, por seu 
lado, porque se situava numa zona 
nova da cidade, modernizada pela 
abertura da Avenida Roberto Ivens 
que se queria um boulevard, à seme- 

Ihança de outros passeios e avenidas 
da renovaçâo urbana de Ponta 
Delgada. Construido inteiramente 
corn os capitals privados de um 
pequeno grupo de investidores sai- 
dos na sua quase totalidade do 
comércio (e nâo do alto comércio) a 
inauguraçâo do Coliseu Avenida a 10 
de Maio de 1917 teve para os sens 
promotores o sabor de uma ver- 
dadeira vitôria, a conquista de um 
sonho acalentado durante 5 anos de 
dispendiosos trabalhos, obstâculos e 
impedimentos de toda a ordem que 
tinham mobilizado a opiniâo pùbli- 
ca, dividindo-a em duas facçôes con- 

trarias, a dos defensores e a dos 
detractores deste ambicioso, senâo 
megalômano, projecto. O facto é que 
no momento da abertura toda a 
cidade vibrava de entusiasmo pe- 
rante o que consideravam "a 
primeira casa de espectâculos dos 
Açores e a segunda de Portugal", "o 
novo templo aonde se exibirâo todas 
as manifestaçôes da arte scenico- 
teatral...". Exemple claro da afir- 
maçâo de uma classe média urbana 
distanciada da velha aristocracia 

comercial da laranja, o Coliseu é 
bem o simbolo do novo século que 
de hâ pouco se inaugurava. Do 
mesmo modo que se enaltecia o 
Coliseu como simbolo do progresse - 
"monumento erigido sob a égide do 
amor do progresse e do desenvolvi- 
mento de S. Miguel" -, também a sua 
arquitectura constituia motive de 
admiraçâo: "... a sua construçâo quai 
outra fortaleza, a sua estrutura bem 
delineada, a profusâo de luz imensa, 
espargindo-se por todo o edificio que 
o torna como um céu aberto!" Q^e 
melhor libelo a favor dos novos mate- 
rials e tecnologias aplicados a uma 

nova arquitectura que reflectia prob- 
lemas da relaçâo entre a estrutura, os 
materials, a construçâo e o uso, 
deixando para trâs as preocupaçôes 
de estilo e os revivalismes histôri- 
cos... De facto, sendo embora uma 
obra de arquitecto, da autoria de 
Antonio Ayala Sanches, o coliseu faz 
alarde dos valores construtivos. 
Ao empregar os "melhores mate- 
rials", "artifices e profissionais dos 
melhores, de fora e da casa...", 
entrevemos a atitude de um proto- 
racionalismo que pensa a funçâo e a 
técnica, testando as possibilidades da 
tecnologia do ferro, rasgando amplas 
fenestraçôes na fachada à maneira 
dos armazéns ou das modernas fâbri- 
cas. Por outre lado, uma certa desar- 
ticulaçào do corpo da fachada, cons- 
truida em alvenaria, corn a enorme 
armaçâo metâlica da sala de espec- 
tâculos, atesta, apesar de tudo, uma 
soluçâo algo tradicional e académica 
que também esta patente na referên- 
cia ecléctica do desenho inicialmente 
proposto. 
O trabalho em ferro forjado dos 
varandins e escadarias, integral- 
mente executado pelas fundiçôes 
locals Moura & Filhos e Industrial 
Micaelense, teve inspiraçâo "arte 
nova", assim como os restantes ele- 
mentos décoratives, de que se desta- 
cam o baixo relevo do proscénio da 
autoria de Canto da Maia e o pano 
do pake, de Domingos Rebelo. 
Construido a varias mâos, o Coliseu 
Avenida resolve-se pelo emprego da 
melhor tecnologia disponivel e dos 
sens melhores artifices sendo, por 
isso, considerada uma obra de abso- 
luta modernidade. 
O optimisme dos primeiros tempos 
cedo se dépara corn graves e sérias 
dificuldades de gestào. A exploraçâo 
estruturada na mira das grandes 
companhias de Opera e Teatro lirico 
que atravessariam o Atlântico de e 
para a América, depressa vê-se con- 
frontada corn a necessidade de dar 
vida prôpria à casa de espectâculos, 
independentemente dessas mirificas 

ocorrências. Pese embora as firmes 
convicçôes dos seus promotores que 
o destinavam às artes cénicas, foi o 
animatôgrafo e depois o cinema 
sonore que deu a funçâo principal ao 
Coliseu. Soluçâo de recurso ou nâo, 
os balles de Carnaval passaram 
igualmente a integrar o cartaz anual 
de actividades desde meados dos 
anos 20 até aos nossos dias, corn 
alguns anos de -interrupçâo pelo 
meio... "A perplexidade e a inde- 
cisâo que caracterizam as pequenas 
cidades quando dotadas de 
empreendimentos correntes nas 
grandes métropoles" (Correio dos 
Açores, 10-5-1967) foram de certa 
forma ultrapassadas pela dedicaçâo e 
empenho de Pedro de Lima Araùjo 
que tomou a seu cargo a exploraçâo 
do Coliseu, alternando as exibiçôes 
de cinema com os circos e os teatros 
quando se oferecia a oportunidade; 
depois gerido por Antonio Santos 
Figueira, o Coliseu continuou a abrir 
as suas portas a diversos actos civicos 
da cidade, espectâculos, balles e con- 
certos pop/rock, que mantiveram até 
hoje "a maior casa de espectâculos 
dos Açores". 
Apôs 83 anos de vida ligada aos 
divertimentos e actos püblicos dos 
habitantes desta cidade, o Coliseu 
ameaça ruina (todos os anos, por 
alturas do Carnaval, se fala nessa 
ameaça que paira no ar corn uma 
espécie de certeza infalivel. O seu 
destino continua a causar a maior 
das perplexidades. 
O que lhe acontecerâ? As propostas 
jâ se ouvem por ai: talvez seja con- 
vertido num centro comercial, talvez 
parte "aproveitada" para construçâo 
de apartamentos, lojas, escritôrios, 
etc. Ninguém sabe ao certo e os 
poderes püblicos desinteressam-se 
porque o Coliseu lhes mete medo! 
Certo, porém, é que a sociedade 
Cinaçor, cujo sôcio majoritârio é a 
Fundaçâo Nossa Senhora da Vida, 
espera ver realizado um negôcio 
aceitâvel, aguardando propostas de 
compra. 
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Cristina a Fernanda têm para vos um sen/iço 
compléta e sério em tudo que diga respeito a 

serviços e viagens. 

O Verào é connosco! 

Aproveitem os ESPECIAIS DE VERÀO para o 
Continente, Madeira e Açores. Lembrem-se que 

esgotam rapidamente! 

Use também os serviços especializados de 
Happy Travellers para o preenchimento do seu 

INCOME TAX. 
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Visite a Happy Travellers na 
Galeria Shopping Centre, na 
Dufferin e Dupont, em Toronto 

Aqui veio o Manuel 
Que provou azeite AZEITEIRO 

Deixou escrito num pape! 
Que em qualidade é o primeiro 
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Sacristâo e regente do coro 
duraote quase 80 anos 
Muitas pessoas nâo têm sequer essa 
duraçâo de vida, mas o senhor José 
Rodrigues atingiu quase 80 anos 
como sacristâo e regente do grupo 
coral da Maia. 
Quase a completar 89 anos de idade, 
plenos de discernimento, José 
Rodrigues vive corn o seu filho, no 
conforto de uma casa situada junto à 
Igreja. E para ela se continua a dirigir 
todos os domingos para fazer aquilo 
que mais gosta: cantar. 
O nosso interlocutor é um anciâo da 
freguesia. Nâo teve queda para pegar 
no sacho e trabalhar a terra como os 
outros. O apelo da mùsica foi mais 

forte. Alias, por ser o mais novo da 
familia, colheu as influências de 
quem o puxava para o cântico: justa- 
mente o irmâo que foi padre na 
California (EUA) e se dedicou tam- 
bém a este campo especifico da arte. 
Nâo tinha ainda dez anos (por volta 
de 1920) ejosé Rodrigues Jâ estava ao 
serviço da igreja, desempenhando as 
funçôes de sacristâo. Sacristâo e logo 
ali regente porque o cura da altura, 
padre Benjamim Resendes (ele 
prôprio um "grande müsico") apostou 
nas suas qualidades. "Tinha habili- 
dade, sempre tive, até que fui regente 
em criança de uma capela de 15 
vozes. Agora é que jâ nâo posso. Jâ 
vou fazer 89 anos. 
Comecei a cantar corn 8. Aquele 
nùcleo de segunda voz eu é que 
aguentava...", recorda hoje o idoso 
num torn nostâlgico e de grande afa- 
bilidade. José Rodrigues gostava de 
mùsica. Mas nâo se pense que era um 
eximio tocador. Apenas lhe é grata a 
experiência de violâo. Especialista 
mesmo era em dar voz e orientar o 
coro: "Ou hei-de fazer bem feito ou 

nâo faço!" De forma efectiva à frente 
do grupo, esse tempo veio corn a von- 
tade de um homem chamado 
Agostinho Quental. Atribuiu-lhe o 
cargo de regente, que, todavia, esteve 
para ser retirado por um novo pâroco, 
transferido da Tomba para a Maia. 
O padre Arlino nâo gostava de um 
coro composto apenas por homens <- 
preferia as mulheres < e, por isso, quis 
acabar corn tudo. Inclusive corn a 
missâo delegada a José Rodrigues. 
Hoje, o nosso interlocutor lembra que 
"o padre Arlino foi retirando os mùsi- 
cos e queria ver se me escorraçava, 
mas como era empregado na igreja 

(foi sempre a minha vida) ele 
nâo me podia tirar. O povo 
mesmo nâo deixava, porque 
gostava muito de mim e ainda 
gosta". 
A sua vida passou-a sempre 
naquele templo, num regime a 
roçar o voluntariado: Auferia 
um salarie minime quando 
tinha de zelar para que nada fal- 
tasse a nivel da logistica. Fê-lo 
durante cerca de oito décadas, 
raramente corn férias, e "nunca 
ganhei mais de très mil escudos 
por mes, até casado e jâ corn fi- 
Ihos. Como regente também 
ganhava pouco, quase nada. Nas 
festas (conta a propôsito) os 
padres sempre davam uma coi- 
sinha. E como o povo gostava de 
mim porque eu repicava os sinos 
nos baptizados, davam-me mais 
algum. Fui empurrandq a vida 
assim". Hoje, o antigo regedor e 
sacristâo frisa que passou quase 
oitenta anos a trabalhar para a 
Igreja e "agora é que recebo 
aquilo que nunca ganhei 
durante a minha vida toda: dez 
contos por mês". Uma espécie de 
reforma. O quotidiano de José 
Rodrigues consistia em pratica- 
mente tudo um pouco: desde 

varrer a Igreja (aos sâbados e segun- 
das-feiras), fazer e manusear as hôs- 
tias e, quando era Verâo, regar diaria- 
mente as plantas da varanda do pâro- 
co. Largou essa vida recentemente, 
corn . bem mais de 80 anos. 
Actualmente, José Rodrigues nâo tra- 
balha para a Igreja, mas a sua vida 
nâo é de compléta inactividade em 
relaçâo ao passado. Pelo contrârio, 
para a idade que tem (a caminho dos 
90 anos) possui uma energia deveras 
invejâvel, acompanhada de rara 
lucidez mental < "Ainda vou cantar 
todos os domingos na capela corn os 
outros. Nâo assumo é responsabili- 
dades". A Igreja possui um arquivo 
"cheio" de pastas com sonoridades 
suas e do irmâo sacerdote, jâ falecido. 
Melodias "lindas" que, em sua 
opiniâo, nâo se comparam corn aqui- 
lo que se canta presentemente nas cer- 
imônias litùrgicas. Figura sobeja- 
mente conhecida e apreciada na 
Maia, José Rodrigues tem igualmente 
plena consciência de que "toda a 
gente me estima porque nunca fui 
mau corn ninguém. Graças a Deus". 

IRAN COSTA e suas bailarinas vâo brilhar 

sàbado, dia 17, no Oasis Convention Centre, 
1036 Lakeshore Road, East, no cruzamento 

com a Ogden, em Mississauga. 

Nâo percam esta noite de loucura! 
Deitem o "stress" para trâs das costas e desafîem 

o sistema de equilibrio corn IRAN COSTA 
e suas bailarinas. 

Jantar, balle e espectàculo, apenas $35. dôlares 
para os adultos e $25. dôlares para as crianças. 

Infomiaçôes e réservas: 905-891-7777 
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PflLi DE PORTUGAL 

Hervos de aço de Teinmi 
asseguram triunfe 
De cortax o fôlego. 

MaJkinen, que domingo 

partiu corn 13 segundos 

de vantagem sobre 

Carlos Salnz, teve na 

anulaçâo da primeira 

classifîcativa do dia a 

vantagem que, teorica- 

mente, chegaria para 

garantir a vitôria sobre 

O espanhol. 

No entanto, uma ma escolha de 
pneus fez com que o finlandês da 
Mitsubishi fizesse um piâo em Ponte 
de Lima/Oeste, perdendo a lide- 
rança para Sainz, que ficou na frente, 
pendurado por 3 décimas de segun- 
do, quando faltava disputar apenas 
uma especial. O muito pûblico - 
espanhôis marcaram presença - que 
acorreu para assistir ao mano-a- 
mano entre os dois pilotos ficou ao 
rubro, esperando a estocada final de 
"El Matador". Sô que Makinen voou 
pelo troço final, completando-o ofe- 
gante, mal conseguindo falar. Contas 
acertadas, tinha feito menos 8,9 
segundos do que Sainz e vencido a 
prova, comemorando da melhor 
forma o seu 100° rali. Entre os por- 
tugueses, Rui Madeira foi o melhor, 
mantendo o 11° lugar, e Pedro Matos 
Chaves desistiu na primeira especial 
do dia, corn problemas de embra- 
iagem 

Tommi Makinen é o vencedor da 35“ 
ediçâo do TAP Rallye de Portugal. 
No ultimo dia de competiçâo, o fin- 
landês da Mitsubishi confirmou o 
dominio que começou a exercer 
desde o inicio, em Baltar, mas nâo 
ganhou para o susto, quando fez um 
piâo em Ponte de Lima/Oeste, devi- 
do a uma ma escolha de pneus, e 
perdeu a liderança para Carlos 

Sainz. O espanhol, que perdera mais 
uma oportunidade de atacar, quando 
a organizaçâo anulou, por razôes de 
segurança, a primeira especial do 
dia, levou o Ford Focus WRC ao li- 
mite no troço e passou para a frente, 
deixando tudo em suspense para 
Ponte de Lima/Sul. A prova por- 
tuguesa conhecia o final mais emo- 
cionante da sua histôria, num dia em 
que S. Pedro foi clemente. O muito 
pûblico que acorreu para ver a PEC 
22, boa parte do quai era constituido 
por espanhôis, esperava pela estoca- 
da final de "El Matador", mas 
enganou-se. Makinen resolveu o 
problema de pneus e voou pela espe- 
cial, chegando ao fim ofegante, 
demorando algum tempo a recom- 
por-se, entre ataques de tosse, antes 
de responder às perguntas dos jor- 
nalistas que o aguardavam. E quan- 
do o piloto da Ford entrou no troço, 
percebeu-se de imediato que o seu 
andamento nada tinha a ver corn o 
do finlandês. O Focus nâo "gosta" de 
estradas estreitas, como as de Ponte 
de Lima/Sul, onde nâo tem a mesma 
eficiência do Lancer a deslizar. O 
tempo confirmou isso mesmo e o ar 
de desalento de Sainz, quando os 
repôrteres abriram a porta do carro, 
dizia tudo. Sabia que acabara de 
perder o rali, ainda que tivesse colo- 
cado de imediato os auscultadores 
para confirmar a diferença para 
Makinen, num derradeiro acesso de 
esperança. 

Foi vitima de acidente? 
Ficou magoadoP 

Nôs somos um grupo de especialistas experientes 
em acidentes pessoais. Um grupo dedicado e trabalhador 
que se compromete consigo e por si. 

Nâo volte a ser prejudicado por algumas companhias de seguros. 
Nôs protegemos os vossos direitos. 

Temos como missâo fazer o melhor e providenciar todos os cuidados 
aos clientes. Procurar dar o mâximo por um preço razoâvel e respeitar 
os desejos dos clientes. 

Rizzotto Ipacs LLP-Lawyers 
5464 Dundas St. W. Toronto 

Ontario M9B 1B4 

Fale corn Eduardo Furtado. 
Ele fala a sua lingua. 

(4161239-8990 

o conhecido (e desejado!) treinador Sven-Goran Eriksson -dos tempos 
m em que o Benfica ganhava campeonatos!-, hoje seleccionador inglês, ^ 

' apresentou-se nas Antas para assistir ao jogo Porto-Liverpool e apreciar / 
os sens "boys". Bern perto sentou-se outro benfiquista do passado, 

-- Zoran Filipovic, que acompanhou o seleccionador da Jugoslavia, 'V 
Milovan Djoric, tal como o seleccionador nacional. Antonio Oliveira. 
Mas nâo ficaram por aqui os "espiôes". Por la "espreitaram" emissârios 
do Chelsea, Inter de Milâo, Lazio, Barcelona e Saragoça! Bolas, assim 

, nem um Santos pode fazer milagres... 

O guarda-redes do Sporting, Schmeichel, é considerado na sua terra 
' natal, a Dinamarca, um simbolo sexual! 

Esta é a razâo, segundo os jornalistas dinamarqueses, para a grande ;, 
^ corrida das mulheres à procura de bilhetes para o jogo Dinamarca- 4 

Eslovénia, no dia 25 de Abril, ultimo Jogo de Schmeichel corn a 
m camisola do seu pais. Schemeichel, de 37 anos, vai dedicar-se ao "seu" «• 

Sporting. Schemeichel, simbolo sexual? Jâ ouvi alguns sportinguistas 
chamar-lhe frangueiro... 

éi Très centenas e meia de atletas em representaçâo de 30 paises vâo par- 
ticipar no Campeonato Europeu de Karaté, a decorrer em Vila do 

/ Conde, entre 5 e 10 de Julho, numa organizaçâo do Ginâsio Clube 
Vilacondense. Curioso, para além do Hoquei em Patins, em Portugal 

m nada acontecia de Europeus e Mundiais. Agora, é um vê se te havias... 

-, O fadista Carlos do Carmo, que esteve em perigo de vida devido a 
doença grave, foi um dos assiduos no Pavilhâo Atlântico, no Mundial 
Lisboa2001, em atletismo. Carlos do Carmo, um apaixonado do 

, atletismo e de Lisboa, conseguiu "correr" corn a morte, deixando-a à 
distância. Foi quase um recorde... ; 

O "VI Torneio Internacional Junior de Vizela" realiza-se entre 14 e 16 
^ de Abril. Além da équipa anfitriâ, participarâo as équipas do Benfica, ’'Ç. 
, „ Belenenses, Real Oviedo (Espanha), Abenir Sportif (França) e 

Montluçoin (França). Sô os "putos" é que jogam em tempo seco e 
% quente... 

A Super-Taça Cândido de Oliveira tem 5 cidades candidatas para a 
desejada final entre o Sporting e o FC do Porto. Angra do Heroismo, 'f, 

P Ponta Delgada, Paris, Genebra e Maputo. Parece um programa tipo J 
% Jogos Olimpicos... p 

A FPF vai decidir no dia 20, se calhar, na base de "quem dâ mais"... v 

O sub-20 do Bari, Cassano, vai realizar o seu sonho de jogar ao lado do 
' seu idolo, o Totti. E que o jovem Cassano, foi trasferido para o Roma, 

pela "simpâtica e ofensiva" quantia de 10 milhôes de contos, por 5 
épocas! E o sub-20 mais caro do mundo... 

O guarda-redes de Inglaterra, Gordon Banks, campeâo do mundo em 
1966, vai vender a sua medalha de ouro e o boné que lhe ofereceu a 
Rainha para realizar dinheiro e distribui-lo pelos très filhos. Segundo 
Banks disse â imprensa corn lâgrimas nos olhos, os 3 filhos teriam difi- 
culdade em fazer a divisâo da medalha e do boné... Assim, o dinheiro é ,/ 

m muito mais fâcil e rentâvel... i 

Acusaçâo pede proibiçâo 
de permanência eai França 
Paris - A proibiçâo temporâria de per- 
manência em territôrio francês e uma 
multa foram requeridas contra os très 
futebolistas sul-americanos pos- 
suidores de passaportes europeus fal- 
sos, que lhes permitiam jogar como 
comunitârios. 
O représentante da acusaçâo, Gilbert 
Cervoni, deixou ao critério do tribunal 
a duraçâo da proibiçâo de permanên- 

cia no pais do colombiano Faryd 
Mondragon, do argentino Emiliano 
Romay e do chileno Pablo Contreras, 
pedindo uma multa de 300 mil francos 
(cerca de 9.150 contos). 
Os très futebolistas respondem pelas 
acusaçôes de "posse e uso de falsos doc- 
umentos administrativos e obtençâo 
indevida da licença da Federaçâo 
Francesa de Futebol". 
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Usboa2001: Rui Silva a "sprintar" para o aura 
Lisboa - Rui Silva correu os ültimos 
300 metros da sua fantâstica prova, 
que lhe valeu o titulo de 1.500 em 
Lisboa2001, em menos de 39 segun- 
dos, mostrando ao Mundo que é o ter- 
minador de corridas de meio-fundo 
em melhor forma. 
Nem o campeào olimpico, o queniano 
Ngeny, nem o campeào europeu, 
Reyes Estevez, acompanharam o por- 
tuguês na sua "explosiva" arrancada 
final, em que mais parecia um 

velocista... 
Rui Silva conquistava, perante o seu 
pùblico, em Lisboa, a primeira meda- 
Iha de ouro portuguesa em campe- 
onatos do Mundo, atingindo no 
Pavilhâo Atlântico o ponto mais alto 
da sua carreira, jâ bem "recheada", 
aos 23 anos. 

Desde 1998 que Rui Silva nâo passa 
uma época sem conseguir medalhas 
em grandes competiçôes, ou pelo 
menos bâter recordes de Portugal. 
Isto apesar de vârios grandes fa- 
Ihanços, também... 
Mas hoje estava fadado para ter um 
"dia de ouro" e ser ovacionado por 
milhares de compatriotas. Um dia que 
nâo vai esquecer, por muito que ainda 
venha a ganhar. 
Rui Silva, geralmente comedido a 

falar das suas ambiçôes, 
sentia que podia estar 
nos primeiros lugares, 
atendendo à época fan- 
tâstica que vinha fazen- 
do. E por isso nâo escon- 
dia o "sonho da meda- 
Iha". De manhà, ao falar 
corn o treinador, 
Bernardo Manuel, disse 
que se sentia bem, ao que 
o técnico lhe respondeu: 
"entâo, corre como 
sabes". Sem lhe définir 
uma tâctica, sabendo que 
o seu pupilo tem um bom 
"feeling" de avaliaçâo da 
melhor corrida a fazer. 

Durante a semana, Rui Silva admite 
que sentiu alguma "pressâo", e que 
correr "em casa", numa pista como a 
do Atlântico "nâo ia ser fâcil". Mas 
hoje apareceu calmo, no pavilhâo, 
acompanhado pela mulher, Susana, e 
a filha. 
Pouco depois das 17:00, começava a 

mais importante corrida da sua car- 
reira, apostando num inicio discrète, 
"escondido" num grupo que mais 
parecia de populares em "jogging" de 
fim-de-semana. O pùblico percebeu 
isso e nâo poupou as vaias, mas os 
atletas continuaram imperturbâveis, 
num andamento para bem mais de 
quatre minutes. 
Por essa altura liderava o espanhol 
Higuero, que cederia um pouco mais 
à frente a liderança a Ngeny, quando 
as coisas começavam a "espevitar". 
Atrâs do queniano, Estevez era a sua 
"sombra", numa corrida tâctica per- 
feita. Um pouco mais atrâs, Rui Silva 
começava também a colocar-se. 
Estevez tentou a sua. sorte, atacando 
muito forte na ultima volta, e inespe- 
radamerite o campeào olimpico nâo 
teve "pernas" para o seguir, nesse 
ritmo frenético. 
Mas Rui Silva teve, nunca cedeu mais 
que dois a très metros, nessa fase da 
corrida. "Quando vi no placard do 
estâdio que jâ ia sôzinho corn o espanhol, 
percebi que ia ganhar", explica o 
campeào, referindo-se a uma zona da 
pista a cerca de 150 metros da meta. 
"O espanhol é râpido, mas numa 
prova tâctica eu sou melhor", acres- 
centa. E assim foi: entraram lado a 
lado para os ültimos 60 metros, mas 
Rui Silva superou-o corn determi- 
naçâo, na recta, emocionando todo 
um pavilhâo. 
Reyes Estevez reconheceu que perdeu 
força no final, mas nâo desgostou da 

Rui Silva chora de alegria, 
coberto pela bandeira de Portugal. 

corrida, a sua grande experiência em 
pista coberta, ele que é campeào 
europeu mas ao ar livre. 
Jâ Ngeny diz que a pista coberta "nâo 
é para ele", queixando-se dos corre- 
dores e das curvas "apertadas". Uma 
experiência para nâo repetir, em 
principio. 
Corn a vitôria, Rui Silva ganhou 40 
mil dôlares (mais de nove mil contos). 

17S5 St. Clair Ave., West, Toronto 

CHEV-OLDS 
Agora ao servîço da 
Secçâo de Assist;ência 
da West; York Chev-Olds 
esta o técnico 
DAIMIMY CABRAL. 
Daniiy fala português e 
esta pronto a responder 
a todas as perguntas 
que tenha sobre 
os nossos Serviços I 
de Assistência. fOlOS^ 

Web: ^ 
E-mail 
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Quinta-feira, 15 Março, 2001 

dâassù^> icaçao 
Equipas J V E D M S P 

(24“jornada) 
Paços Ferreira - Boavisia. 0-2 

Belenenses-Benfica,l-0 

Campemaior. - L Amadera, 4-1 

Maritime - Uniâo leiria, 2-1 

Farense-Beira-Mar,1-2 

Aiverca-SaigueireaO-3 

Gii Vicente-Sp. Braga, 1-1 

Spelling - Oesp. Ave& 2-0 

V. Guimarâes - FC Porta, 2-2 

(25* jornada) 
Boavista - Campomaiorense 

Sp, Braga-Beienenses 

Est. Amadera-Maritime 

Uniâo leiria-Farense 

Oesp.Aves-Alverca 

Saigueiros-Gii Vicente 

Benfica -Pages Ferreira 

Beira-Mar - Vit. Guimarâes 

FC Perte-Snorting 

1 BOAVISTA 24 15 7 2 43 13 52 
2 SPORTING 24 15 3 0 45 26 40 
3 fC PORTO 23 14 3 6 44 20 45 
4 SP. BRAGA 24 12 8 4 38 28 44 
5BENFICA 24 13 5 6 40 25 44 
6BELENENSES 24 11 6 7 28 21 39 
7SAL6UEIR0S 24 H 3 10 28 35 36 
88EIRA-MAR 24 10 5 9 29 31 35 
OeiERREIBA 24 8 9 7 27 21 33 
10 FARENSE 24 8 8 8 27 3 0 32 
llUNlftOUIRlA 24 7 10 7 28 33 31 
12ALVERCA 24 9 4 11 35 39 31 
13MA8fTiM0 23 8 6 S 23 24 30 
14 GUIMARAES 24 5 8 11 30 40 23 
15CAMPOMAIOR. 24 4 9 11 21 40 21 
16 GIL VICENTE 24 4 6 14 20 34 18 
11 EST AMADORA 24 3 S 16 21 40 14 
18DESP.AVES 24 2 7 15 19 46 13 

Resuliados Mxlmaiornada 

PORTUCUCSfl DE fUTEBOL 
% PROEISSlOnflL 

|_ 

elhores Iwlarcadores 
17 golos 
Renivaldo Jesus "PENA" (FC Porto) 

16 golos 
Pierre VAN HOOIJDONK (Benfîca) 

15 golos 

HASSAN Nader (F arense) 

14 golos 
Joâo Tomâs (Benfica) 

13 golos 
Miki FEHER (Braga) 

Alberto ACOSTA (Sporting) 

RAFAEL Dias (Paços Ferreira) 

S) golos 
Eric Gomes "GAÛCHO F (E. Amadora) 

Roger deve voltar à équipa 
Apos a ausência no enconOro com o Belenensea tpara o quai nem foi 
convocadol, Roger deve regreasar ao onze frente ao Paços de Ferreira 

A suspensào por uma partida do holandês Pierre 
van Hooijdonk vai provocar profundas alte- 
raçôes na équipa do Benfica para o embate corn 
o FC Paços Ferreira. A mais provâvel das alte- 
raçôes prende-se corn o regresso do brasileiro 
Roger à équipa, depois da sua 
ausência da lista de convocados 
para o encontre corn o Belenenses. 
Recorde-se que o médio ofensivo 
brasileiro nào fez parte da lista de 
opçôes de Toni para o embate do 
Restelo na sequêneia da sua reaeçâo 
à substituiçâo de que foi alvo 
durante partida corn o Sp. Braga e 
conséquentes acontecimentos que 
se verificaram durante a semana 
que se seguiu. Toni justificou, 
mesmo, a ausência do brasileiro do 
lote dos convocados para a partida 

corn o Belenenses como medida de protecçâo 
’’para uma semana cheia de primeiras paginas 
nos jornais”. 
O técnico encarnado afirmou ainda esperar ’’que 
Roger ultrapasse esta fase e seja um dos eleitos 

para domingo”. Terça-feira, e 
depois de na véspera ter afirmado no 
programa da RTF, ”Jogo Falado”, 
que Roger ”nâo é causa nem a 
soluçâo dos problemas” da équipa, o 
treinador do Benfica preocupou-se 
em estar proximo do jogador, 
aproveitando as pausas mais prolon- 
gadas do treino para conversar corn 
o brasileiro, nomeadamente 
durante o periodo que medeou o 
exercicio de circulaçâo de bola e o 
treino de conjunto corn duas 
équipas de nove elementos. 

INDIANA 

ATLANTA 80 45 

CHICAGD 11 51 

RESULIADOS DE TERÇA-FEIRA 
MILWAUKEE 101, TORONTO 97 

ATLANTA 109, VANCOUVER 99 

NEW YORK 98, CLEVELAND 79 

SACRAMENTO 114, ORLANDO 108 

DALLAS ISS, NEW JERSEY 98 

HOUSTON 1S7, INDIANA 118 

SEATTLE 99, PORTLAND 90 

LA LAKERS 11S, BOSTON 107 

CONFERÊNCIA 

ORIENTAL 

IVUIAWAUKËE 39 

CHARUDTTB 37 

.308 

.177 

O MILéNIO 

PORTUCUEStt DE fUTEBOL 
. ♦ PROEISSIOnflL 
tp- 

d^assii^icaçâo 
Equipas 

1VARZIM 24 47 
2 SANTA CLARA 23 46 
SPENAFia 24 44 
4VIT.SETUBAL 24 43 
SMAIA 24 40 
6 RIO AVE 23 39 
7NACiONAl 23 38 
8 NAVAL 24 36 
9 UNIAO LAMAS 24 35 
10LECA 24 33 
11ACABEMICA 24 31 
120VARENSE 24 30 
13 MARCO 24 26 
14FELGUEIRAS 24 25 
15E$PINH0 24 24 
16 CHAVES 23 24 
17IM0RTAL 24 16 
18FREAMUN0E 24 16 

Varzim-Marco, 2-2 

Felgueiras-Maia, 2-1 

Leça - Sporting Esninho, 0-3 

Santa Clara-Rio Ave, 1-0 

Ovarense-Naval, 1-0 

lmortal-Penaliel.0-1 

Freamunde - Uniâa lamas, 1-1 

Académica - Vitâria Setübal, 0-1 

Nacional - Oesp. Chaves, 2-0 

Naval - leça 

Bio Ave-Nacional 

Uniâo lamas - Académica 

Vit. Setübal-Santa Clara 

Oesp. Chaves - Felgueiras 

Maia-Ovarens 

So.Espinho-lmortal 

Penafiel-Varzim 

Marco-Freamunde 

Subida historica 
de Portugal 
Continuaçào dtt pAgina $Z 

Portugal, que termitiou o anu 2000 no sexto lugar, 
entâo a sua melhor classificaçio de sempre, ascende 
agora ao quarto posto, depois da categôrica vitoria 
sobre a selecçâo de Andorra (3-0), em jogû dlsputado 
no Funchal. É um marco na hlstôria do futebol por- 
tuguês que tem de ser visto com realismo. Dériva do 
trabalho feito ao longo de uma década e no investimen- 
to da Federaçâo e dos clufaes na formaçâo. Mais do que 
embandeirarmos em arço, o 4® lugar deve servir de 
ponto de referêneia do que é Importante fazer nos prô- 
ximos dez anos», referiu Rui Caçador, trelnador-adjun- 
to da Selecçâo Nacional, à «Radio Renascença». No seu 
site oficial a FIFA sublinha, no entanto, que agora sera 
dificil à selecçâo portuguesa - semî-finalista derrotada 
no Euro 2000- ir mais longe, dado o «fosso» existente 
para os très primeîros. Portugal contabîliza 738 pontos, 
enquanto o Brasil lidera, ainda e sempre, com 814 pon- 
tos, contra 7i)7 da Prança e 771 da Argentina. 
O proximo ranking serâ divulgado a 11 de Abril. 
Ranking da FIFA (a 14 de Março): 

1. (1) Brasü, 814 pontos 
2. (2) Framçat 797 
3. (3) Argentina» 771 
4. (6) PORTUGAL, 738 
5. (4) Itâlia, 735 
6. (5) Rep.Checa, 734 
7. (7) Espanha, 727 
8. (10) Paraguai, 703 

9. (8) Holanda, 702 

10. (9) Jugoslavia, 701 
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DESPORTO 

Campeonat;o Nacional de Futebol - 00 (ïlOwOsS© 
GL XSÜIIICPi^ . 

1 MOREIRENSE 
2 VIZELA 
3 FC PORTO B 
4 FAMALICÂO 
5 INFESTA 
6 PAREDES 
7 LEIXÔES 
8 S. JOÂO VER 
9 SP.BRAGA B 
10 VILANOVENSE 
11 ESPOSENDE 
12 CANELAS 
13 TROFENSE 
14 FÂFE 
15 ERMESINDE 
16 BRAGANÇA 
17 PEVIDEM 
18 SANDINENSES 
19 GONDOMAR 
20 LOU ROSA 

JI IP 

24 56 
24 47 
23 46 
24 43 
24 41 
24 38 
23 37 
24 36 
24 33 
24 30 
24 30 
24 27 
24 27 
24 25 
24 24 
24 21 
24 21 
24 21 
24 21 
24 21 

Resultados 
Bragança - Trofense, 0-0 
FC Porto "B" - Pevidém, 4-1 
Sandinenses - LeixÔes, 1-1 
Famalicâo - Sp. Braga "B", 1-1 
Esposende - Canelas Gaia, 2-2 
Gondomar - Vizela, 1-4 
Ermesinde - Paredes, 2-1 
Infesta - Lourosa, 0-0 
Fafe - Vilanovense, 0-1 
Moreirense - Sao Joào Vêr, 3-1 

25‘Jornada 
Sào Joào Vêr - Bragança 
Trofense - FC Porto "B" 
Pevidém • Sandinenses 

LeixÔes - Famalicâo 
Sp. Braga "B" - Esposende 
Canelas Gaia - Gondomar 

Vizela - Ermesinde 
Paredes - Infesta 
Lourosa - Fafe 

Vilanovense - Moreirense 

GL IB|}1IIII9>ià J 

1 OLIVEIRENSE 23 
2 SP.COV1LHÂ 23 
3 SANJOANENSE 23 
4 AC.VISEU 23 
5 FÀTIMA 22 
6 FEIRENSE 22 
7 TORREENSE 22 
8 SP.POMBAL 23 
9 OLLBAIRRO 23 
10 VILAFRANQUEN 23 
11 MARINHENSE 
12 U. COIMBRA 
13 ALCAINS 
I4CALDAS 
I5ARRIFANENSE 

16 ÂGUEDA 
17 CUCUJÂES 
18 TORRES NOVAS 
19 LOURINHANENS 22 

Resultados 
Académico de Viseu - Torreense, 2-1 
Sp. Covilhà - Torres Novas. 4-1 
Sp. Pombal - Marinhense, 1-0 
Oliveirense - Arrifanense, 3-1 
Àgueda - Oliveira do Bairro, 1-2 
Vilafranquense - Cucujàes, 2-0 
Sanjoanense - Caldas, 2-1 
Feirense - Alcai'ns, 3-1 
Fàtima - Uniào de Coimbra, l-O 
Folga; Lourinhanense 

24‘ Jornada 
Torreense - Sp. Covilhà 

Torres Novas - Sp. Pombal 
Marinhense - Oliveirense 

Arrifanense - Àgueda 
Oliveira do Bairro - Vilafranquense 

Cucujàes - Sanjoanense 
Caldas - Feirense 
Alcains - Fàtima 

Uniào de Coimbra - Lourinhanense 
Folga: Académico de Viseu 

1 PORTIMONENSE 

2 Ü.MADEiRA 
3SEIXAL 
4 LOULETANO 
5 0PERARI0 
6BARREIRENSE 
7 CASA PIA 
8 ATLÉTICO 
9 MACHICO 
lOOLHANENSE 
11 CAM.LOBOS 
12 ESTORIL 
13 SPORTING B 
14 BENFICAB 
15CAMACHA 
16 MARITIMO B 
17 ORIENTAL 
18MICAELENSE 
19SESIMBRA 
20 LUS.ÉVORA 

24 

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

Resultados 
Op. Desportivo - Lus. de Évora, 3-0 
Atlético - Barreirense, 2-2 
Micaelense - Camacha, 0-1 
Seixal - Oriental, 2-1 
Câmara de Lobos - Portimonense, l-I 
Olhanense - Sesimbra, 3-1 
Louletano - Estoril-Praia, 2-1 
Uniào da Madeira - Machico, 0-1 
Casa Pia - Maritime "B", 2-1 
Sporting "B" - Benfica "B", 4-0 

25* Jornada 
Benfica "B" - Operàrio Desportivo 

Lusitano de Evora - Atlético 
Barreirense - Micaelense 

Camacha - Seixal 
Oriental - Câmara de Lobos 
Portimonense - Olhanense 

Sesimbra - Louletano 
Estoril-Praia - Uniào da Madeira 

Machico - Casa Pia 
Man'timo "B" - Sporting "B" 

I de F=ut;el3ol - QÜQ 
Sérié A Serie B Sérié C Serie □ Serie E Serie F 

1 TAIPAS 
2 MARIA FONTE 
3 SERZEDELO 
4 JOANE 
5 VIANENSE 
6 LIMIANOS 
7 TER.BOURO 
8 FÀO 
9 AMARES 
10 VILAVERDENSE 
11 VALENCIANO 
12 MONTALEGRE 
13 MONÇÀO 
14MIRANDES 
15 MERELINENSE 
16 NEVES 
17CABECEIRENSE 
18 P.SALGADAS 

J 

23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
22 
22 

47 
45 
45 
42 
35 
35 
34 
32 
30 
30 
29 
27 
27 
26 
25 
25 
20 

8 

Monçào - Mirandès, 2-1 
Montalegre - Cabeceirense, l-I 
Serzedelo - Vianense, 0-2 
Joane - Merelinense, 2-1 
Limianos - Maria da Fonte, 0-0 
Terras Bouro - Valenciano, 0-0 
Neves - Fào, 1-0 
Vilaverdense - Amares, 2-2 
Taipas - Pedras Salgadas, 5-0 

CL XQHTII1PA 

1 VILA REAL 
2 P.RUBRAS 
3 DRAGÔES SAND 
4 T.MONCORVO 
5 ESMORIZ 
6 RIBEIRÀO 
7 AVINTES 
8 REBORDOSA 
9 TIRSENSE 
10 AMARANTE 
11 LAMEGO 
12 PEDROUCOS 
13 RIO TINTO 
14 LOUSADA 
15 FIÀES 
16 P.BRANDÀO 
I7S.MARTINHO 
18 LIXA 

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

44 
42 
41 
37 
37 
34 
34 
34 
33 
31 
30 
29 
28 
28 
24 
24 
22 
17 

Avintes - Torre Moncorvo, 2-0 
Dragôes Sandinenses - Ribeirào, 3-0 
Esmoriz - Lousada, 2-1 
Pedrouços - Rio Tinto, 1 -0 
Fiàes - Vila Real, 1-2 
Lamego - Paços Brandào, 2-2 
Rebordosa - Lixa, I-O 
Amarante - Sào Martinho, 2-0 
Pedras Rubras - Tirsense, 3-1 

CL KQUrnPA 

ISOURENSE 
2 OL.HOSPITAL 
3 VALECAMB. 
4 CESARENSE 
5 ESTARREJA 
6 S. ROQUE 
7 P.CASTELO 
8 F.ALGODRES 
9 MIRANDENSE 
10 AVANÇA 
11 ANADIA 
12GAFANHA 
13 MANGUALDE 
14 OL. FRADES 
15 SATÀO 
I6GUARDA 
I7GOUVE1A 
18 LOUSANENSE 

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

49 
46 
46 
40 
40 
38 
30 
30 
29 
28 
28 
27 
27 
26 
24 
19 
19 
9 

Oliveira Hospital - Satào, 3-0 
Mangualde - Lousanense, 2-0 
Cesarense - Fornos Algodres, 0-0 
Sào Roque - Avança, 1 
Anadia - 01. Frades, 2-1 
Estarreja - Valecambrense, 0-1 
Gouveia - Sourense, 0-3 
Mirandense - Guarda, 3-2 
Gafanha - Penalva Castelo, I -0 

CL XfQHTIIIPA 

1 BENFICA CB 
2 EST.PORTAL. 
3 BENEDITENSE 
4 PORTOMOSENSE 
5 PORTALEGRENS 
6 FAZENDENSE 
7 PENICHE 
8 SERNACHE 
9 BIDOEIRENSE 
10 U.TOMAR 
11SERTANENSE 
12CARANGUEJEIR 
13 ALMEIRIM 
14 MIRENSE 
15 U. SANTARÉM 
16 FERROVIÂRIOS 
17 ALCANENENSE 
18 BOMBARRALENS 

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

59 
50 
46 
38 
37 
36 
35 
30 
29 
26 
26 
25 
24 
24 
23 
23 
20 
16 

Bidoeirense - Alcanenense, 1 -0 
Peniche - Semache, 2-2 
Portalegrense - Caranguejeira, 2-0 
Benfica Castelo Branco - Almeirim, 3-0 
Mirense - Portomosense, 1-3 
Fazendense - U. Santarém, 2-1 
Beneditense - Bombarralense, 5-1 
Sertanense - Est. Portalegre, 0-4 
Ferroviarios - Uniào Tomar, 1-1 

CL XiQ^HniIPA 

1 OL.MOSCAVIDE 
2 MAFRA 
3 ODIVELAS 
4 1“MA10 
5 RIB.BRAVA 
6 ALCOCHETENSE 
7 CORUCHENSE 
8 S.VICENTE 
9 AG.CAMARATE 
10 PONTASSOLENS 
11 SINTRENSE 
12 PORTOSANTENS 
13 SACAVENENSE 
14 LOUREL 
15 CALIPOLENSE 
I6ELVAS 
17SAM.CORREIA 
18 FANHÔES 

23 
23 
23 
22 
23 
23 
23 
23 
23 
22 
23 
23‘ 
23 
23 
23 
23 
23 
23 

46 
43 
43 
35 
35 
35 
34 
34 
34 
33 
32 
31 
30 
25 
25 
24 
22 
14 

Fanhôes - Alcoebetense, 1-2 
Sacavenense - Pontassolense, 1-1 
1° Maio - Âguias Camarate, 2-0 
Lourd - Samora Correia, 1-3 
Coruchense - Sào Vicente, 1-2 
Elvas - Olivais e Moscavide, 1-3 
Portosantense - Sintrense, 2-1 
Ribeira Brava - Calipolense, 4-0 
Odivelas - Mafra, 0-0 

CL XQIDIIIPA 

1 PADERNENSE 
2 AMÔRA 
3 PINHALNOVENS 
4 ESP. LAGOS 
5 OURIQUE 
6 ESTRELA VN 
7 JUV.ÉVORA 
8 VASCO GAMA 
9 LUS. VRSA 
10 ALMANSILENSE 
11 F.BARREIRO 
12 FUT.BENFICA 
13QUARTE1RENSE 
14 BEJA 
15 CASTRENSE 
16 PESCADORES 
17 ALMADA 
18 PALMELENSE 

23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
22 
23 
23 
23 
22 
23 
23 

49 
46 
41 
39 
39 
37 
36 
34 
33 
32 
30 
30 
30 
29 
23 
21 
17 
14 

Pinhainovense - Castrense, 4-0 
Pescadores - Futebol Benfica, 2-2, 
(inlerrompido aos 80 minutas) 
Vasco Gama - Beja, I-l 
Pademense - Amora, 2-0 
Quarteirense - Almansilense, 0-1 
Fabril Barreiro - Palmelense, 2-0 
Est. Vendas Novas - Lusitano VRSA, 0-1 
Juv. Évora - Esperança Lagos. 1-0 

^^Ouri^ue^^AJmadaj^^^^^^^^^^^^^^^ 

[x-àrbitro Graça Olhia e mulher morreram 
em acidente de viaçâo 
Vila Franca de Xira - O antigo ârbitro internacional 
de futebol Graça Oliva e a mulher, desaparecidos 
desde sexta-feira, foram ontem encontrados mortos 
dentro do carro numa ravina na auto-estrada do 
Norte, perto de Vila Franca de Xira. Segundo disse 
à Agência Lusa fonte dos Bombeiros Voluntârios 
de Vila Franca de Xira, o carro de Graça Oliva, que 
também presidiu à Câmara de Castanheira de 
Fera, foi encontrado por trabalhadores da Brisa que 
se tinham deslocado ao local para reparar o sepa- 
rador da auto-estrada que se encontrava danificado. 
No interior do carro estavam os corpos de Graça 
Oliva e da sua mulher. De acordo corn a mesma 
fonte, o automôvel foi encontrado numa ravina 
pouco depuis da saida de Vila Franca de Xira, no 
sentido Sul/Norte, tendo sido entâo retirado do 
local. "Devem ter tido um acidente, mas como 
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ninguém viu nada, o carro acabou por ficar na ra- 
vina", acrescentou a mesma fonte. 
Os cadâveres foram depois transportados para a 
morgue do Hospital Reynaldo dos Santos, em Vila 
Franca de Xira. 
O antigo ârbitro de futebol e a mulher sairam de 
Loures, onde viviam, na sexta-feira à noite, corn 
destino a um restaurante em Pombal, para se 
encontrarem corn o filho. 
O alerta para as autoridades séria dado pelo fami- 
liar, visto que os pais nunca apareceram no local 
combinado. Depois de se ter afastado da arbi- 
tragem e da autarquia, Graça Oliva dedicava-se 
agora à gestâo da empresa de importaçâo de mâr- 
more Tulipa Negra, da quai era proprietârio. As 
autoridades jâ tinham admitido que o casai poderia 
ter sofrido um acidente de viaçâo entre Loures e 
Pombal, avançando a possibilidade do carro ter 
ficado num local pouco visivel, o que acabou por se 
confirmar. 

Açores 
APURAMENTO 

CAMPEÂO sooo/soon 

1° VolTa 
*1° Jornada 
Santo Antonio - Madalena 
Santiago - Lusitania 
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DESPORTO 

Quinta-feira, 15 Março, 2001 
O MILéNIO 

A la Liga do Futebol Português 
encaminha-se para o seu final e, 
segundo o andamento, parece que os 
homens aos "quadradinhos" vâo 
chegar ao desejado titulo que, diga-se 
desde jâ, bem o merecem. 
Numa demonstraçâo de poder, força e 
confiança, o Boavista foi a Paços de 

pontos). Braga e Benfica, corn 44 pon- 
tos cada um, e uma caminhada de 
altos e baixos, estâo acasalados no 4o. 
lugar. 
O Belenenses que bateu o Benfica, por 
1-0, esta agora na sexta posiçâo, corn 
39 pontos. 
Salgueiros, Beira Mar, Paços de 

Ferreira, vencer e convencer, consoli- 
dando o seu lo. lugar na tabela classi- 
ficativa, com 52 pontos. O Sporting, 
vencendo o Desportivo das Aves subiu 
à 2a. posiçâo, estando agora corn 48 
pontos. O FC do Porto, que sô "caçou" 
1 ponto em Guimarâes -a pilula 
Inâcio, resultou!-, subiu à terceira 
posiçâo (corn um jogo de atraso e 45 

Ferreira, Farense, Uniâo de Leiria, 
Alverca e Maritimo, estâo em zonas 
calmas, mas, o "sobrevivente" 
Guimarâes, Campomaiorense, Gil 
Vicente, Estrela da Amadora e 
Desportivo das Aves, estâo em situ- 
açâo critica. Alguns deles irâo fugir à 
despromoçâo. Quais? 
A "cara" da prôxima jornada nâo 

augura nada de bom. 
A 25a. jornada, inicia-se sexta-feira, 
dia 16, corn o jogo Boavista- 
Campomaiorense, às 16h00, corn 
transmissâo na SporTV. 
No sâbado, dia 17, também corn trans- 
missâo na SporTV, terâo o Sp. Braga- 
Belenenses, às 13h00. 
No domingo, Estrela da Amadora- 
Maritimo; Uniâo de Leiria-Farense; 
Desportivo das Aves-Alverca; 
Salgueiros-Gil Vicente. Depots, às 
14h00, corn transmissâo na SIC, 
Benfica-Paços de Ferreira e, mais 
tarde, às 16h00, o Beira Mar- 
Guimarâes, corn transmissâo na 
SporTV. 

Na segunda-feira, o ultimo jogo da jor- 
nada 25, entre o FC do Porto e o 
Sporting, às 16h00, corn transmissâo 
na RTPi. 
Nesta altura da Liga nâo hâ mesmo 
jogos fâceis. Todos sâo complicados 
pelas necessidades de uns e afliçôes de 
outros. Casa ou fora, os graus de difi- 
culdades existem corn maior ou 
menor influência devido a vârios fac- 
tures... A "guerra dos pontos" é mesmo 
a sério nesta altura e até ao fim. 
Ninguém facilita ninguém! 
Se, como dizem, as arbitragens 
deixaram "rasto" pelo caminho, ima- 
ginem qualquer falha, por pequena 
que seja, a partir daqui. ‘ 

Subida 
historica 
de Portugal 
A Selecçâo Nacional 
ocupa este mês um 
histôrico quarto lugar no 
ranking da Federaçâo 
Intemacional de Futebol 
(FIFA), sendo apenas 
suplantada por Brasil, 
França e Argentina, os 
très primeiros da hierar- 
quia mundial. 

^ Pâgina 30 

Jâ experimentou dar aima 

às suas festas corn a cerveja 

CARLS BE RG? 

Dê aos sens familiares 

e amigos cerveja geladinha 

Carlsberg e vai perceber 

a razào de tanta alegria. 

Dentro de um<\ caixa de cerveja CarLsbert} PU 14-1N-A-BOX, encontrarào 
uma toalha de Bar. um par de porta-copos de cabedal ou um abre îatas 

Oferta v&iida atc o dia ." <!<.' Mar<;o, qsuuidade!! Ümitad.xs l>c-vtr.à!> ter idade î«3ai para cr.-n.sumo de aicaoî 
ïclctiinc 1-SUO-.SS.S-(5555, para mars. dciaUu'.';. BAO para corapra O taniasiho diicic do oiiijinal. 


