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Foi uma festa em 
grande. Um jantar bem 
servido, a presença do 
jornalista-honnem de 
cultura Joao Lucio e a 
fest;a diferent:e e 
energética do Iran Costa 
e seus bailarinos. 
Uma grande noite e um 
sao e feliz convivio! 

► Pagina 
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Grape Teatre Alegre 
cumpriu a missae 
O Grupo de Teatro Alegre, do empresario José Leandro, 
trouxe até nos um espectaculo agradavel de seguir e 
cumprindo a missâo principal de alegrar as hostes. Estamos 

certos que aqueles que apreciaram o acto de variedades apre- 
sentado e a comédia "As Calcinhas Amarelas", no Oriental de 

Kitchener e na Casa do Alentejo em Toronto, tiveram a 
mesma satisfaçâo daqueles que, como nos, estiveram na 

sexta-feira no Cluhe Português de Mississauga. ^ Pdgina io 

O dia em que 
fîcarà decidido se o 
partido suspende 
ou nâo a sua 
actividade politica 
nos Açores. Fartos 
de andar a ser 
"injustiçados", p 
Partido quer agora 
saber qua! é o dese- 
jo dos açorianos: 
Se a suspensâo do 
Partido, ou a sua 
continuaçâo... 

^ Pagina 11 

estarà proximo o fimP 
Aproxima-se o dia do juizo final para 
o Partido Democratico do Atiantico. 
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O MILéNIO 

dûûuna 
sem vértebras 

Estamos coirhisos. 

Foi endereçado pelo Embaixador de Portugal em 
Ottawa uma missiva de propaganda a todos os 
Orgâos de Informaçâo-e nâo sô!- em defesa da 
RTPi, no Canada, através da rede de Cabo. A nossa 
confusâo divide-se em duas partes. A primeira diz 
respeito à propaganda. Entâo um "especialista de 
diplomacia e relaçôes internacionais" promove ofi- 
cialmente instituiçôes semi-privadas? 
Em segundo lugar, porque nessa missiva é men- 
cionado que "pela primeira vez a RTPi se candida- 
tou..." 
Ora, isto quer dizer que o senhor Embaixador foi 
muito mal informado. E natural, esta hâ pouco 
tempo entre nos e "os ratos de sacristia" roeram-lhe 
as noticias à sua maneira. 
E que, por ma informaçâo ou outras razôes, sua 
excelência esqueceu-se de que a CRTC-entidade 
canadiana que administra a comunicaçâo social 
electrônica no Canada jâ deu o seu aval ao Grupo 
CIRV, de Toronto, para, em conjunto corn a SIC 
internacional, irradidar programaçâo 24 horas por 
dia em lingua portuguesa, através do sistema digital 
de Cabo em todo o territôrio canadiano. 
Mais, a CRTC deu também o seu aval a uma outra 
companhia luso-canadiana, a Xybermedia Inc.- 
Luso ! TV. A CIRV corn um programa "Especialty" 
e, a Luso ! TV, corn programaçâo na "Pay-TV". 

Ainda, por desconhecimento, o senhor 
Embaixador nâo mencionou que a RTPi, a nosso 
pedido, esteve para entrar no Canada em 1993 T de 
Novembre de 1993, mais precisamente-, e que se 
recusou à ultima da hora corn desculpas de carâ- 
cacâ. Também nâo foi informado de que a RTPi, 
por intermédio do sr. Pedro Bicudo/OSG-Northern 
B.C. (um caso bicudo!), fez um pedido â CRTC em 
1999, que foi chumbado! Julgamos que nâo o eluci- 
daram que a CIRV, em 2000, requereu à CRTC a 
entrada na rede de Cabo do Canada, abrindo o 
pedido à SIC e à RTPi e que o ültimo se recusou na 
véspera da data limite? 
Por tudo isto estamos confuses. 

IMPOSTOS ao Canada, onde vivemos e ganhamos 
o pâo nosso de cada dia. Nos vamos diariamente 
pôr em destaque os PORTUGUESES DO 
CANADA, de costa-a-costa, noticiando os aconteci- 
mentos das suas instituiçôes, clubes, parôquias e 
individualidades. Propagandear diariamente os 
sens artistas (de todas as artes) e os sens ranchos fol- 
clôricos, conjuntos musicais, cantigas ao desafio, 
desgarradas à minhota e grupos carnavalescos à 
moda da Terceira. E, claro, os serviços dos 
Consulados e da Embaixada de Portugal, sem 
esquecer o nosso Portugal e a sua diaspora. E man- 
ter a lingua portuguesa em constante actividade. 
A RTPi limitar-se-â a "despejar o habituai conteü- 

CiRV 
R D 1 O 

Para que nâo se pense que estamos a fazer este 
esclarecimento por sermos beneficiaries de uma 
licença da CRTC, vamos também esclarecer quem 
nos lê, de outras razôes que foram camufladas. 
O Grupo CIRV têm um compromisse para corn o 
Canadâ e para corn a Comunidade Portuguesa, o 
que nâo acontece corn a RTPi. 
Nos -Grupo CIRV-, por obrigaçâo e vontade 
prôpria, vamos criar POSTOS DE TRABALHO 
no Canadâ. Nos vamos pagar os respectives 

INTERNATIONAL 

do" -apenas de Portugal e nada da comunidade do 
Canadâ, corn os prejuizos pages pelo Zé Povinho, e 
sem compromissos corn a Comunidade Portuguesa. 
Tal como disse o Secretârio de Estado das 
Comunidades Portuguesas, Dr. Rui Almeida, em 
Paris, "a RTPi desagrada a todos!". 
Entre estas duas realidades, o senhor Embaixador 
escolheu aquela que nâo nos serve. 
Que havemos de fazer? 

JMC 

Programas de 
BOLSAS DE ESTUDO 
do Instituto Camôes 
Diploma Universitârio de Formaçâo de 
Professores de Português, de Lingua Estrangeira, 
da Universidade do Porto. 

Os programas.de BOLSAS DE ESTUDO do 
Instituto Camôes para 2001/2002 jâ estâo aos dis- 
pôr dos interessados. 
Os objectivos, âmbito e caracteristicas, sâo: 
1- Apoiar a preparaçâo especifica de professores 
de lingua e cultura portuguesas a estrangeiros. 
2- Este programa destina-se a estrangeiros, titu- 
lares de uma licenciatura adquirida em 
Universidades portuguesas ou estrangeiras, corn 
uma componente de estudos portugueses. 
3- Ô numéro de Boisas a atribuir é de 10. 
4- As Boisas têm a duraçâo de 9 meses. 
5- A mensalidade corresponde ao quantitativo de 
100.000$00. 
6- Os Bolseiros do Instituto Camôes estâo isentos 
do pagamento de propinas. 
7- As candidaturas deverào ser apresentadas direc- 
tamente à Faculdade de Letras da Universidade do 
Porto. 
Tel: 011 351 226 077 100, ou Fax: 011 351 226 091 
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Demonstraçâo na 
Embaixada de Cuba 

610, ou www.letras.up.pt, ou flup@letras.up.pt, 
devendo o processo ser constituido nos termos 
expresses nesta noticia. 

Dentro dste critério, estâo ao dispôr BOLSAS DE 
ESTUDO para "Fundaçâo Eça de Queirôs", 
"Fulbright/Instituto Camôes", "Curso de Verâo de 
Lingua e Cultura Portuguesas" e outras. 
Informaçôes no Consulado Gérai de Portugal e no 
Instituto Camôes. 

sâbado, dia 24, na Embaixada de Cuba, pelas 
19h00. 
Desde jâ agradecem o apoio e salientam que estâo 
devidamente autorizados a realizar a demon- 
straçâo. 
Informaçôes: 416-531-6894. 
Recorde-se que Eddy Pinarreta estava a passar 
férias em Arenas Blancas, Varadero, Cuba, e 
nunca mais deu noticias de si. 

A familia Pinarreta e um grupo de amigos vào, 
sâbado, dia 24, fazer uma demonstraçâo de 
proteste junto da Embaixada de Cuba, no Edificio 
Kipling, no 5353 Dundas Street, West, em 
Toronto. 
Esta demonstraçâo visa chamar a atençâo das 
autoridades cubanas para o caso do jovem luso- 
canadiano Eddy Pinarreta, desaparecido em 
Varadero, Cuba, desde finais de Janeiro de 2001 e, 
até agora, sem resultados prâticos as investigaçôes 
levadas a cabo pelas autoridades policiais de 
Cuba. 
O pai Joâo e a irmâ Cora Pinarreta, apelam aos 
portugueses que queiram demonstrar o seu 
desagrado por esta situaçâo, que compareçam 

Cora e Joâo Pinarreta apelando na CIRV, 
por nottàas dofîlho Eddy Pinarreta. 

AZEITEIBO 
Ao dispor o dia inteiro 
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corn os leitores 
Ola, carissimos Leitores! 

Pois é, motivos de interesse 
na Comunidade 
Portuguesa nunca faltam. 
Ainda bem, pois, assim, 
teremos sempre que fazer. 
Trabalho e saüde, dâo 
longevidade. 
Ah, querem ver-se Kvres de 
mim!?... 'Ta bem, arranja- 
se outro, nâo hâ problema! 
Segundo o nosso 
"electronico" Jamie Iria, 
jà imprimimos 10.080 
paginas! Continuamos 
aqui p'ràs curvas...! 

Vamos aos motivos de interesse que, 
semana-apôs-semana, vâo acontecen- 
do... 

O Portuguese Heritage Committee, 
em Brampton, realiza um importante 
jantar e noite de fados, para angari- 
arem fundos suficientes de modo a 
que possam ter um Pavilhâo 

Português na CARABRAM'2001, 
condigno e representative da 
Comunidade e da Comissâo 
Realizadora. 
Esta noite especial terâ lugar no 
Portuguese Community Centre of 

Brampton, no 25 Fisherman Drive, 
onde poderâo escutar as vozes de 
Humberto Silva, Tony Camara, Dina 
Maria, Tessa Alves, uma surpresa, e 
mùsica com Gabriel Teves, David 

PfiOUISTflO; 

Duas crianças marias 
pela policia de intervençâe 
Duas crianças foram, no inicio da 
semana, mortas pela policia de inter- 
vençâo paquistanesa, depois de a sua 
familia ter sidccfeita refém na prôpria 
casa, em Karachi. Segundo fontes 
policiais, très assaltantes entraram na 
casa do juiz Rashida Asad, em 
Carachi, que foi feito refém junta- 
mente corn a sua mulher e os seus 
dois filhos. 

mO: 

Clnco traficantes de droga 
executados em publiée 
Cinco pessoas, entre as 
quais uma mulher, acusa- 
dos de trâfico e consumo 
de droga, foram enforca- 
dos segunda-feira em 
Teerâo. 
Cinco traficantes de 
droga, entre os quais 
uma mulher, foram exe- 
cutados hoje em pùblico, 
em Teerâo. Segundo a agência 
France-Presse, cerca de 500 pessoas, 
entre as quais altos responsâveis poli- 
ciais, assistiram às execuçôes dos traf- 
icantes, enforcadas de mâos atadas e 
olhos vendados. 
A mulher, Fariba Tadjiani- 
Emamgholi, 30 anos, que implorou o 

Freitas e Philip Alexandre. Som e luz 
de EJ-The Bird Man. 
Informaçôes e réservas: 905-459-3628. 
Uma festa em Brampton a favor da 
representaçâo dos portugueses de 
Brampton, com a realizaçâo do 
Pavilhâo Português na 
CARABRAM'2001. 
Nâo faltem. 

O Peniche Community Club of 
Toronto comemora 20 anos de bons 
serviços às comunidades de Peniche 
e de Portugal. 
Esta festa penicheira terâ lugar no 
salào de festas da Casa do Benfica de 
Toronto, corn müsica a cargo do E)J 
Nazaré Praia. Exibiçôes folclôricas 
pelo Rancho da Casa. 
O jantar comemorativo sera servido 
às 19h30. Os nossos parabéns aos 
amigos do Peniche C. Club of 
Toronto. Informaçôes e réservas: 
416-536-7063. 

A "Aliança de Juventude dos Clubes 
e Associaçôes Portuguesas do 
Ontârio" realiza, sâbado, dia 7 de 
Abril, a sua primeira iniciativa artis- 
tica, na sala de festas da College e 
Crawford, com inicio pelas 19h30. 
Actuam nesta primeira festa jovem, 
"Filhos da Màe", "Half Full" e "No 
Mesure". Haverâ também "uma con- 
vidada especial" e som a cargo do 
Peter Ferreira. 

"A policia abriu fogo quando os 
assaltantes tentaram a fuga, entrando 
na viatura do juiz com os reféns", 
disse o chefe da policia de Carachi, 
Tarik Jamil. 
As testemunhas afirmam que os 
tiros da policia mataram as duas cri- 
anças, uma menina de cinco anos e 
o seu irmào de très anos, e feriram o 
juiz. 

perdào dos juizes, foi 
colocada à esquerda dos 
homens. Ali Alipour, 
Ebrathim Ghaemchahri, 
Ali-Kazem Aslani e 
Farman Ghahremani- 
Azara. 
As cinco pessoas, acu- 
sadas de venda e con- 
sumo de «fortes quanti- 

dades» de heroina, desde hâ vârios 
anos, foram detidas durante uma 
operaçâo de policia efectuada a 23 de 
Fevereiro no bairro de Khak-é-séfid. 
Cerca de dois milhôes de iranianos, 
segundo os nümeros oficiais, sâo toxi- 
codependentes, numa populaçâo de 
60 milhôes de habitantes. 

Ainda a 7 de Abril, teremos a festa 
de "Homenagem aos Baleeiros" 
numa iniciativa do Asas do Atlântico 
Sports & Social Club Inc., em 
Toronto. Corn uma "Noite Regional", 
onde poderâo saborear um "Pico de 
Honra" e as "Sopas do Esjîirito 
Santo", o ASAS do ATLANTICO 
homenageia os velhos baleeiros corn 
exposiçôes, artesanato, palestras, fol- 
clôre e a famosa Chamarrita do Pico. 
Dos Açores, vêm para participar no 
acontecimento, Claudio Lopes, 
Présidente da Câmara Municipal das 
Lajes do Pico, e o Manuel Ermelindo 
(Canarinho), tocador de müsica 
regional. Parabéns pela iniciativa. 

O Canadian Madeira Club-Madeira 
House C. Centre, promove uma 
excursâo a New Bedford-USA, corn 
saida dia 3 e regresso dia 6 de 
Agosto, à noite. Os interessados em 
participar nesta excursâo de Verâo, 
devem entrar em contacte corn o 
José de Freitas, pelos telefones: 416- 
656-0864, ou 416-533-2401. Depois, 
no dia 12 de Agosto, a habituai 
excursâo a Montreal corn a ida do 
Rancho Folclôrico Madeirense às fes- 
tas de Nossa Senhora do Monte, em 
Montreal. Réservas, no Clube, pelo 
telefone: 416-533-2401. #Atençâo: 

Na madrugada 
de domingo, 

dia 1 de Abril, 
a hora adianta...! hora! 
Acerte o relôgio. 

[— 
^JfXanutilï da ^iâoa 

ARTNQVA FURNITURE PLUS 
teve uma inundaçâo 
no seu armazém... 

O seguro deu autorizaçâo para liquidât 
o invent^io com imperfeiçôes, 

atéjjîJ^^e desconto 

Aproveite 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 ARTNOVA ruRNiTijRc PLUS, 

no 420 Gilbert Ave., em Toronto 
0096 
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Pequenas histôrias de grande 

No OASIS CAIERINO & CONVENTION CENTER 
1036 LAKESHORE ROAD. EAST, MISSISSAUGA, ONT. 15E1E4 

Domingo, 1 de Abril às S:QO horas da tarde 

0 destino escreve direito... por linhas 
tortas. 
Manuel Braga da Costa, sonhou ser da 
Marinha Portuguesa e... acâbou por 
"navegar" para o Canada. 
Manuel Braga da Costa, nasceu em 
Vila do Porto, Ilha de Santa Maria, em 
1 de Julho de 1938. Completou a 4a. 
classe na Escola Primâria de Vila do 
Porto e começou a trabalhar na Pan 
America, juntamente corn seu tio 
Jacinto da Costa, na limpeza de aviôes. 
Paralelamente, sonhava pertencer à 
Marinha Portuguesa, e tirou a Cédula 
Maritima, em 1953, e a Cédula de 
Equipagem, em 1957, ano em que teve 

Manuel Braga da Costa corn ofiUio quando 
visitou a redacçào de O Milénio, em Toronto. 

lugar O rebentamento do Vulcâo dos 
Capelinhos. Tudo se transformou na 
vida do Manuel Braga da Costa e, na- 
turalmente, na vida de muitas 
familias. Assim, acertou o seu azimute 
para o Canada, pais onde chegou no 
dia 20 de Maio de 1958. 
Antes de embarcar para o Canada, 
casou corn Maria do Livramento 
Nunes Ribeiro, natural do Pico, onde 
nasceu em 30 de Abril de 1941. 
Casaram na Igreja de Vila do Porto, 
em Fevereiro de 1958. 
Ao chegar ao Canada, Manuel Braga 
da Costa ficou sediado em Hull- 
Quebec. Uma semana depois, os 

Serviços de Imigraçâo do 
Canada arranjaram-lhe 
trabalho no Hotel do 
Quebec, na lavagem de 
loiça. Um viajante judeu, 
que dizia meia-düzia de 
palavras em português, 
conheceu-o e levou-o para 
Ottawa, para casa de uns 
portugueses, naturals de 
Sâo Miguel. Era o Altino 
de Sâo Miguel, jâ faleci- 
do, que lhe arranjou tra- 
balho na fâbrica de blocos 
"20 City Du Brick", onde 
esteve 6 meses. 
Em 1960, Manuel da 
Costa foi para a cons- 

truçâo civil na companhia 

do dinamarquês Wiliam Hansen, 
ainda hoje vivo, para a firma de cons- 
truçào residencial e comercial 
"Nidan". Por encerramento da 
"Nidan", em 1966, mudou-se para a 
"Leader Mansonry & Foreman", até ao 
ano de 1969. Por conta desta ultima 
companhia. Manuel da Costa passou a 
trabalhar em Belleville, na construçâo 
do Four Seasons Hotel, como encar- 
regado da secçâo do Cimento. Nessa 
altura deu trabalho a 24 portugueses 
que se encontravam como turistas... A 
RCMP fez-lhe algumas visitas inespe- 
radas mas nâo apanhou nenhum por- 
tuguês! 
No Ontario, Manuel da Costa esteve 
encarregado de alguns trahalhos mais, 
como por exemplo, na Martin Grove e 
27, onde ergueu 5 prédios. Voltou a 
Ottawa em 1971. Foi para a companhia 
"Dilvar", para a construçâo do prédio 
Highland, na St. Laurent, e o Notre 
Dame Cemetry. Em 1974, em 
sociedade com Pierre Ganvin, abriu a 
sua prôpria companhia, a "Manacont". 
Depois, sozinho, em 1986, abriu a 
"DaCosta Forming". 
Um ataque de coraçâo aliado à crise 
econômica que o fez perder cerca de 
très milhôes de dôlares e desistir da 
sua companhia e vender todo o espôlio 
possivel para recuperar algum di- 
nheiro. O ataque cardiaco debilitou-o 
por isso foi obrigado a uma longa 
pausa de trabalho, corn muito descan- 
so e dieta severa. 
Nâo foi fâcil para um homem habitua- 
do a trabalhar no duro, muitas horas 
por dia. 
Ao simpâtico casai. Maria do 
Livramento e Manuel Costa, nasce- 
ram dois filhos, ambos no velho 
General Hospital de Ottawa: George 
da Costa e Carlos da Costa. Ambos 
enveredaram pela profissâo de carpin- 
teiro. Quem sai aos sens... 
No campo socio-cultural. Manuel 
Braga da Costa, foi um autêntico pio- 
neiro comunitârio. Manuel da Costa é 
um dos fundadores do Lusitânia 
Recreation Centre-Ottawa/Hull 
(1963), e o comprador do terreno onde 
foi erguida a sede-social do Lusitânia, 
em 1977. Este esforço deu-lhe a honra 

de ter o seu nome gravado numa plaça 
comemorativa na sede do Lusitânia. 
Manuel da Costa foi o mestre-de-obras 
da Igreja de Nossa Senhora de Fâtima 
- Os Amigos Unidos de Hull, em 1975. 
Recebeu a Medalha dos 25 Anos dos 
Amigos Unido de Hull, colectividade 
da quai foi também foi fundador. 
Recordou corn certa saudade os velhos 
tempos em que o Padre Antonio 
Araùjo e o Mestre José formaram a 
Comissâo na Igreja de Santa 
Bernardete, hoje portuguesa, para a 
formaçnao da Banda Filarmônica 
Nossa Senhora de Fâtima de Hull. 
Manuel Braga da Costa é um grande 
entusiâsta e apoiante da Filarmônica. 
"Morro por filarmônicasl", disse-nos 
sem cerimônias. Lembrou também 
que foi na casa do José Ferreira que 
recebeu o convite para responsabilizar- 
se pela feitura da Igreja e da sede- 
social dos Amigos Unidos de Hull. 
Uma vida bem recheada de trabalho, 
drama e alegrias. 
Corn a mulher Maria do Livramento, 
Manuel da Costa, jâ vistou Portugal de 
norte a sul, Açores e Madeira, Brasil, 
Cuba, Peru, Argentina, Coraçau, 
Aruba e Margaritta... 
Enquanto hâ vida temos de a viver, 
lema de Manuel Braga da Costa, que 
sonhou ser marinheiro e "navegou" até 
ao Canadâ onde*"nunca mais se fez ao 
mar". 

JMC 

Foi Ultima de acidenteP 
Ficou magoadoP 

V 
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 Fale Gom Eduardo Furtado. 
5464 Dundas St. W. Toronto ElG fala a SUa Hngua. 

Ontario M9B 1B4 [410] 239-8990 
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Maior platafoima petrolifera do mundo afunda-se 
Depois de seis dias, fracassaram as 
operaçôes para salvar a plataforma P- 
36, que sofreu très explosôes quinta- 
feira passada, no Rio, matando dez 
pessoas. A plataforma que produzia 
mais de 80 mil barris/dia e foi cons- 
truida na Itâlia em 1994, afundou-se 
na passada terça-feira às 10h30 da 
manhâ (hora local) e jâ vazou cerca de 

1,5 milhâo de litros de ôleo. A man- 
cha de ôleo tinha ontem jà 48 
quilômetros quadrados e segue para 
alto-mar. Segundo a Petrobras, a man- 
cha esta controlada e boa parte do 
ôleo que subiu à superficie jâ evapo- 
rou. Segundo a Petrobras, a platafor- 
ma teria-se-ia virado ao contrario 
quando começou a afundar-se. 

Aniversàrios na CIRV 
-parabéns Dolores Alvarez 
A famîlia da CIRV-fm estâ tao crescida que, quase sem darmos por isso, 
temos aniversârios todas as semanas. 
Nos ültimos dias, estiveram de parabéns, Valdemar Mejdoubi (Valdemar e 
Adélia, comemoraram também 25 anos de casamento!), Jamie Iria, Denise 
Guimarâes, Carlos Alberto Cuevas, Zélia Lifi, Bon Falcone e Dolores 
Alvarez. Uma farturinha. 
Bom, na impossibilidade de "fotografar" todos individualmente, aproveita- 
mos a festa de aniversârio da Dolores Alvarez para "captar" todos e, aqui, 
desejar-lhs as maiores venturas e muitos anos de vida! 
E, para a Dolores Alvarez, um beijinho de felicitaçôes. 
Parabéns, parabéns, parabéns! 

Homenagem do Projecto 
Português de Inclusâo 
No domingo, dia 8 de Abril, o 
"Portuguese Community Inclusion 
Project" (Projecto Português de 
Inclusâo Comunitâria) realiza iim 
Almoço de Reconheciinento a 
entidades comunitârias na Casa 
do Alentejo, pelas 13h00. 
O Comité Comunitârio de Apoio 
aoj Projecto Português de Inclusâo 
seleccionou as seguintes organiza- 
çôes pelo apoio e dedicaçâo à 
causa da inclusâo social dos défi- 
cientes; 

-Jornal Sol Português 
-CFMT Canal 47 
-St, Christopher House C. Centre 
-St. Clair Services For Seniors 

-Telecom Portugal 
e CIRV fm. 

O Projecto Português de Inclusâo 
Comunitâria, um projecto da 
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. 
Agradecemos a simpatia. 

chegando aos 1.360 metros de profun- 
didade. 
Agora a P-36 ficarâ isolada no leito da 
bacia de Campos. AJustiça determi- 
nou que a empresa deve resgatar os 
corpos dos nove funcionârios que 
ficaram presos na P-36, que era a 
maior plataforma petrolidera do 
mundo. Um dos corpos foi resgatado 
no sâbado e existe um ferido 
em estado grave. Segundo 
Henri Philippe Reichstul, prési- 
dente da Petrobras, o mar 
revolto foi o motivo do fracasso 
do resgate da P-36. 
Mergulhadores e técnicos ten- 
taram salvar a plataforma corn 
a injecçâo de substâncias 
quimicas na coluna. As équipés 
da Petrobras também fracas- 
saram em evitar o vazamento 
do combustivel. Agora no 
fundo do mar, a 1.360 metros 
de profundidade, a P-36 pesava 

31,4 mil toneladas e tem a altura de 
um prédio de 40 andares. A platafor- 
ma nâo pode ser deixada, pura e sim- 
plesmente, no leito oceânico. Equipas 
corn robotes e, provavelmente, mer- 
gulhadores, terâo de certificar-se da 
situaçâo para que a P-36 nâo pre- 
judique a extraçâo de petrôleo das ou- 
tras plataformas da bacia de Campos. 

MS® SI [TlDfâŒlaïŒlGP 

Nâo percam o ÏËSïPlKDII^ilL Pîl IEMMIIRMO) 

no renovado e alindado Europa Convention 
Centre, 7050 Bramalea Road, em Mississauga. 

Chefe Manuel de Paulos tem um 
Ï^IPIKOILMâ ©H lîSWIllMfD 

que em muito facilitarà o seu 
casamento, baptizado ou outras 

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 

quaisquer ocasiôes 
de convivio social. 
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Esquerda vencedora em Paris \\ 
Bertrand Delanoë 

Pela primeira vez em mais de um 
século, a cidade de Paris terâ um 
présidente de câmara socialista. O 
candidate da esquerda plural, 
Bertrand Delanoë, corn 50 anos, 
sucederâ a Jean Tiberi no Hôtel de 
Ville apôs uma segunda volta 
extremamente cerrada e que con- 
heceu uma maior mobilizaçâo do 
eleitorado que na primeira volta, rea- 
lizada uma semana antes. A eleiçâo 
de Delanoë, um aliado discrete mas 
fiel do primeiro-ministro de Lionel 
Jospin, pôe terme à presença ininter- 

rupta, durante os ùltimos 24 anos, 
dos gaullistas na presidência da capi- 
tal. Um acontecimento histôrico para 
Paris e que foi largamente festejado 
na grande Praça do Hotel de Ville, 
que acolheu milhares de pessoas logo 
apôs O amincie oficial da vitôria da 
esquerda. De acordo com as estima- 
tivas feitas apôs o fecho das urnas e 
os primeiros resultados oficiais, as lis- 

tas Delanoë terâo conseguido 49,7 
por cento dos votes, contra 35,8 por 
cento para as listas de Philippe 
Séguin, 12,7 por cento para as listas 
Jean Tiberi (o maire cessante) e 1,8 
por cento para as restantes listas con- 
correntes. A derrota do candidate 
oficial dos gaullistas do RPR, 
Philippe Séguin, é vista como um 
importante rêvés para o Présidente 
Jacques Chirac, que presidiu aos des- 
tines da capital entre 1977 e 1995, 
ano em que foi eleito para a 
Presidência da Repüblica. Tanto 

mais que a derrota ocorre 
apenas a um ano das eleiçôes 
presidenciais francesas, nas 
quais o actual chefe de 
Estado sera candidate à sua 
prôpria sucessâo. 
A vitôria da lista da esquerda 
plural em Paris é interpreta- 
da como uma sançâo do 
eleitorado em relaçâo a um 
sistema que nestes ùltimos 
anos tem sido marcado por 
sucessivos escândalos finan- 

ceiros e por uma ausência de 
transparêneia na gestâo da capital 
pela équipa do maire cessante, o 
polémico Jean Tiberi. 
As divisées da direita na primeira 
volta e a ausência de acordos gérais 
entre Séguin e Tiberi para a segunda, 
teriam igualmente beneficiado forte- 
mente o candidate da esquerda. Um 
dos bairros que ditou a derrota da 
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TEMPO ? DESPORTO ? 

INFORMAÇÂO PERMANENTE 
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direita, foi o 12.°, onde o candidate 
da esquerda venceu o seu adversârio 
centrista, que integrava nas suas lis- 
tas o empresârio português Armando 
Lopes. As derrotas dos candidates 
gaulistas em Paris e em Lyon nâo 
podem, no entante, ofuscar uma 
forte resistência da direita no conjün- 
to do territôrio nacional. Em 
Toulouse, a direita conserva a mairie 
enquanto em Estrasburgo, a ex-min- 
istra Catherine Trautmann foi batida 
pela sua adversaria gaulista, 
Fabienne Keller, que beneficiou de 
uma lista dissidente da esquerda. De 
notar ainda a derrota de très min- 
istres de Lionel Jospin: Jack Lang 
(Educaçâo), em Blois, Pierre 
Moscovici (Assuntos Europeus), em 
Montbéliard, Elizabeth Guigou 

vai suceder 

a Jean Tiberi 

na "mairie" da 

capital francesa 

apôs uma 2“ volta 

ext r emament e 

disputada 

\\ 
(Emprego), em Avignon. Isto a somar 
a Dominique Voynet (Ambiente) e 
Jean-Claude Gayssot (Transportes), 
que jâ haviam sido eliminados na 
primeira volta, no passade domingo. 
Lang comentou de imediato que o 
seu fracasse "nâo pôe em causa a 
maioria nem o Governo" e atribuiu o 
facto a uma deslocaçâo dos votes da 
extrema direita para a direita. Mas a 
verdade é que o facto de apenas uma 
dos seis ministres concorrentes - 
Marylise Lebranchu (Justiça) - ter 
sido eleita, nâo deixa de constitur um 
importante rêvés para o Executive de 
Jospin. O cargo de présidente da 
Câmara de Paris é um dos mais 
cobiçados de França, face â sua 
importâneia politica e prestigio. 
Gerindo um orçamento anual de 500 
milhôes de euros e 40 mil fun- 
cionârios, o maire recebe os chefes de 
Estado estrangeiros em visita a 
França. 

■migrantes portugueses 
corn prestaçao positiva 
Joâo Rui de Almeida, secretârio de 
Estado das Comunidades 
Portuguêsas ejosé Lello, ministre da 
Juventude e do Desporto, mostraram- 
se satisfeitos pela prestaçâo portugue- 
sa nas autârquicas de França. 
O secretârio de Estado das 
Comunidades Portuguêsas, Joâo Rui 
de Almeida, mostrou-se satisfeito corn 
a eleiçâo de «muitos portugueses» nas 
autârquicas de domingo em França. 
«Temos a confirmaçâo de que mais de 
uma dezena de portugueses foram 
eleitos e muitos outres terâo sido tam- 
bém», referiu Joâo Rui de Almeida, 
que considéra «importante» esta par- 
ticipaçâo portuguesa nas primeiras 
eleiçôes francesas abertas a cidadâos 
da Uniâo Europeia. «Apelâmos â par- 
ticipaçâo dos portugueses e luso- 
descendentes, fnas notâmes que 
muitos nâo se tinham recenseado, 
pelo que é de saudar a grande partici- 
paçâo daqueles que se recensearam», 
sublinhou. No total, poderâo ter sido 
eleitos nas eleiçôes autârquicas 
francesas, cerca de cem portugueses e 
luso-descendentes, tende nalguns 
cases a afluência âs urnas atingido os 
95 por cento entre os recenseados de 
origem portuguesa. 
José Lello também esta satisfeito corn 
a participaçâo dos portugueses nas 
autârquicas de França, especialmente 
corn a eleiçâo de alguns deles para 
funçôes a nlvel do poder local. 

«Sempre defendi que os portugueses 
devem intervir, a nlvel politico e 
social, nos paises de acolhimento e é 
corn satisfaçâo que vejo acontecer isso 
também na Europa e particularmente 
em França», disse. Actual ministre da 
Juventude e do Desporto, José Lello 
ocupou durante quase seis anos a 
Secretaria de Estado das 
Comunidades, pelo que defendeu 
uma politica de inserçâo nas 
sociedades de acolhimento que per- 
mitisse fazer sentir a importâneia das 
comunidades portuguêsas nos paises 
onde residem. Lello elogiou também 
o nivel de participaçâo dos portugue- 
ses nas duas voltas das eleiçôes 
autârquicas, lamentando no entanto 
que o numéro de recenseados seja 
bem inferior aos cerca de 700 mjl por- 
tugueses residentes em França. 



O MILéNIO 
Quinta-feira, 22 Março, 2001  7 

MISCELâNIA 

Profissâo: ESTUOAKTE UKIüERSITâRIO Ainda a softer os efeitos de anos e 
anos em que os alunos entravam 
sem a fronteira de uma nota mi- 
nima e corn médias extrema- 

mente baixas, a Universidade da Beira 
Interior é, a par da da Madeira, a instituiçào 
em que os estudantes permanecem mais tempo até 
concluirem os cursos. "Nâo podemos esquecer-nos 
de que somos uma escola de engenharias e de que 
esta é uma area aonde os alunos chegam sempre 
corn as notas mais modestas", diz o reitor. A partir 
de 1997, a instituiçào assumiu uma média obri- 
gatôria na franquia para os seus cursos e imple- 
mentou precedências (disciplinas sem as quais o 
aluno nâo pode matricular-se nas seguintes) e pres- 
criçôes (numéro limitado de inscriçôes por estu- 
dante na mesma cadeira), o que "melhorou os 
niveis de aproveitamento", garante Manuel José 
Silva. A média etâria dos universitârios, aqui, é de 
25 anos: "Uma boa média, a nivel nacional." Para 
que os alunos nâo se eternizem no sistema, a UBI 
introduziu, hâ dois anos, a figura do tutor, em todas 

as licenciaturas: um docente dos ültimos 
anos que se responsabiliza pelo sucesso 
dos alunos estreantes. Nâo serâ por 
excesso de teoria e falta de prâtica que os 
estudantes vâo ficando pela Covilhâ. 
Os laboratôrios sâo o ex-libris da institui- 

çâo, desde o Atelier de Audiovisuais/Multimédia 
até ao pavilhâo dedicado à Engenharia 
Aeronâutica. E aqui que o Joâo passa muitos dias 
observando as ultimas novidades do ultraleve que 
esta a ser construido, hâ dois anos, na universidade. 
"Entrei na UBI hâ sete anos e em primeira opçâo. 
Sempre gostei muito desta instituiçào", salvaguar- 
da. E porquê tanto tempo a tirar o curso? "E uma 
licenciatura dificil, que envolve vârios departamen- 
tos - e isso traz sempre alguma competiçâo." 
A maior parte dos alunos "esta neste curso porque 
nâo conseguiu entrât na Academia de Força 
Aérea", explica o Joâo. Outro problema muitas 
vezes referido sâo as dificuldades de comunicaçâo 
corn os professores estrangeiros; "Ainda se fosse 
noutra ârea, mas nas engenharias..." 

As universidades da Beira Interior 
e da Madeira sâo as 

instituiçôes cujos alunos demoram 
mais tempo a concluir os cursos 

OfTOSfl: 

Uniâo Europeia rejeita 
proposta portuguesa 
Os ministros da Agricultura da 

Uniâo Europeia rejeitaram a 

proposta de Capoulas Santos 
que defendia a suspensâo 

temporâria de exportaçôes de 
animais no espaço comunitârio. 

O ministre português da Agricultura 
nâo conseguiu fazer aprovar a propos- 
ta de auto suspensâo das exportaçôes 
de animais vivos no espaço comu- 
nitârio durante as prôximas duas 
semanas. Face a esta récusa e por con- 
sidérât «insuficientes» as medidas 
tomadas em Bruxelas para travar a 
epidemia, Capoulas Santos disse que 
Portugal vai «restringir ao mâximo» a 
entrada de animais vivos prove- 
nientes de outres paises até 27 de 

Março, como forma de prévenir a 
febre aftosa. Na prâtica, esta medida 
significa um fecho virtual das fron- 
teiras portuguesas às espécies prove- 
nientes dos restantes paises dos 
Quinze, o que pode ser controlado 
através das autorizaçôes concedidas 
pela Direcçâo-Geral de Veterinâria à 
circulaçâo dos animais. 

lar de idosos em Oleires 
encerra por falta de condiçôes 
A Segurança Social de Castelo 
Branco encerrou esta semana um Lar 
de Idosos na localidade de 
Panasqueira, no concelho de Oleiros, 
por nâo reunir as condiçôes minimas 
de funcionamento. 
Segundo Joaquim Antunes, director 
distrital da Segurança Social, o lar 
funcionava desde Outubro de 1993 e 
nâo possuia licenciamento de qual- 
quer espécie. 
O lar era propriedade da Associaçâo 
Vida Cristâ Filadélfia e nâo reunia as 
condiçôes minimas de salubridade e 
higiene, desde a âgua, que segundo 
anâlises era imprôpria para consume, 
à falta de segurança. 
Por outro lado, o espaço disponivel 
nâo era o suficiente para os 20 utentes 

que ali residiam e que durante o dia 
nâo tinham qualquer ocupaçâo. 
Também nâo havia acompanhamento 
dos referidos utentes e o pessoal exis- 
tente nâo era o indicado para prestar 
um serviço de qualidade, referiu o 
responsâvel à Agência Lusa. 
O lar nunca teve nenhum director téc- 
nico para fazer a gestâo que se impun- 
ha nestes casos e nem tâo pouco um 
responsâvel médico para fazer o 
acompanhamento destas pessoas que 
carecem de cuidados de saüde muito 
especiais, sustentou. Dos 20 utentes, 
alguns regressaram a casa de fami- 
liares, enquanto outros foram dis- 
tribuidos por lares de Castelo Branco, 
Oleiros, Proença-a-Nova Vila de Rei e 
Vila Velha de Rodâo. 

Miss CAMBRIDGE'2001 
O Clube Português de Cambridge 
realiza a festa da Eleiçâo da Miss 
Cambridge'2001 na sede-social da 
colectividade sâbado, dia 31 de 
Março, corn inicio pelas 19h30. 
A actual Miss Cambridge, Michelle 
Rosa, e as suas Damas Angélica 
Cunha e Elizabeth Moreira, estarâo 
présentes para apoio e entrega das 
respectivas coroa e faixas às vencedo- 

ras de 2001/2002. 
As concurrentes, sâo as jovens, Sara 
Semedo, Leila Correia, Tracy 
Oliveira, Raquel Ferreira e Jacquie 
Pavâo. 

Nas variedades, actiuaçâo de 
Catarina Cardeal, uma passagem de 
modelos e müsica corn o DJ- 
Productions & Sounds. 

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

Marque uma entrevista corn o Natmista Homeopata 
Antonio Medeiroi^, jd corn muitos anos de experiêcia, 
que o podeni ajudar «« sohfÇfio dos sens pwblemas. 
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ETA mata poli'cia na Catalunha 
A ETA fez mais uma vitima mortal 
este passado fim-de-semana, quando 
um policia, na localidade balnear 
catalâ de Rosas, sucumbiu atingido 
por uma peça de metal proveniente 
da explosâo de um carro armadilha- 
do. Outro policia, que também asse- 
gurava o cordâo de segurança, ficou 
ligeiramente ferido. Em Gandia, na 
costa valenciana, a policia fez 
explodir de forma controlada outro 
veiculo corn ajuda de um robô. 
Santos Santamaria Avedano, de 33 
anos, O "mosso d'esquadra" que mor- 
reu em Rosas, é a quinta vitima do 
terrorismo basco no que vai de 2001, 
e a n.° 796 desde que a ETA resolveu 
pegar em armas no ano de 1968. E 
demonstra que, apesar do anunciado 
desmantelamento do Comando 
Barcelona, a organizaçâo terrorista 
basca jâ conseguiu refazer as suas 

estruturas na Catalunha. Os atenta- 
dos foram reivindicados pela ETA 

boras antes das explosôes, em 
telefonemas para os bombeiros e 
para o jornal independentista 
basco Gara. Porém, a de Rosas 
aconteceu sete minutas antes da 
hora prevista, levando as autori- 
dades a pensar que a intençào dos 
etarras era mesmo a de conseguir 
atingir os membros da autoridade 
que fossem enviados para o local. 
Calcula-se que os dois automôveis, 
providos de matriculas falsas, 
tivessem sido roubados em territôrio 
francês - de onde era igualmente 
proveniente a dinamite utilizada. O 
ministro do Interior catalâo, Xavier 
Pomés, afirmou à imprensa que a 
ETA beneficiou da proximidade da 
fronteira franco-espanhola para per- 
pretar mais estes dois atentados. 
Duas acçôes da organizaçâo terrorista 
basca que visam mostrar que a ETA 

se encontra activa e em pleno, e capaz 
de influenciar pela força as eleiçôes 
antecipadas no Pais Basco, marcadas 
para 13 de Maio. Numa altura em 
que, pela primeira vez desde a criaçâo 
do Governo autonômico, no final dos 
anos 70, as sondagens admitem que 
os nacionalistas poderào perder a 
maioria no Parlamento basco e o ex- 
ministro do Interior espanhol Jaime 
Mayor Oreja poderâ tornar-se no 
primeiro lehendakari (chefe do 
Governo) nâo nacionalista. 

Entre os Bios: Extracçâo de 
areia nunca parou na area 

de protecçâo da ponteP 
Entre os Bios, 21 Mar (Lusa) - A ârea de 
protecçâo da ponte de Entre-os-Rios, em 
Castelo de Paiva, nunca foi respeitada 
pelas empresas que fazem a extracçâo de 
areia no rio Douro nos seus 10 quilôme- 
tros para montante e para fusante, 
indicaram testemunhas locais. 
Estes testemunhos prestados à Agência 
Lusa por dezenas de pessoas contrariam 
as informaçôes avançadas pelo responsâ- 
vel do Instituto de Navegabilidade do 
Douro(IND), Mârio Fernandes. 
Uma das testemunhas que afirma ter 
visto "areia a ser extraida a menos de 300 
metros da ponte de Entre-os-Rios" no mês 
de Abril de 2000, foi Manuel Moreira, 
um pescador "de hâ muitos anos" de 
Oliveira do Ardo. 
"Quando passava pela ponte de Entre-os- 
Rios vi, como dezenas de pessoas viram, 
as barcaças a carregar areia na confluên- 
cia do Rio Tâmega corn o Douro", que 
fica a escassas très centenas de metros da 
ponte que ruiu, alegadamente devido ao 
descalçamento do quarto pilar 

no momento em que um autocarro e, pelo 
menos, très ligeiros, estavam sobre o seu 
tabuleiro no dia 04 de Março. 
Estas afirmaçôes contrariam as 
avançadas por Mârio Fernandes, director 
do IND, que, nas ùnicas declaraçôes 
prestadas publicamente sobre as eventu- 
ais razôes que levaram à queda da ponte, 
afirmou que nos ùltimos très anos e meio 
nâo existiram extracçôes de areia na ârea 
de protecçâo da ponte de Entre-os-Rios - 
10 quilômetros para fusante e 10 para 
montante. 
A sustentar o alegado incumprimento 
desta disposiçâo da entidade reguladora 
do Douro, que prevê a ârea de protecçâo 
à ponte sinistrada, estâo também teste- 
munhos sobre extracçôes de areia prôxi- 
mo de Oliveira do Ardo que, pelo percur- 
so do rio, nâo ultrapassa os sete quilôme- 
tros da ponte. 
A Agência Lusa falou corn varies habi- 
tantes desta localidade que declararam 
ter visto, durante os festefos da Senhora 
das Amoras, nos dias 06, 07 e 08 de 
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Setembro de 2000, "durante a madruga- 
da", os batelôes a fazer a "carrega" de 
areias. 
A extracçâo de areias do Douro em larga 
escala, contrariando as disposiçôes téeni- 
cas e legais para o efeito, aparece â cabeça 
das referêneias às causas da queda da 
ponte, porquanto a sustentaçâo do pilar 
que ruiu era fundamentalmente assegura- 
da pela penetraçâo de estacaria em 
madeira no leito do rio, conforme afir- 
maram técnicos que se pronunciaram 
sobre este fenômeno. 
Neste contexto, o présidente da câmara 
de Castelo de Paiva, Paulo Teixeira disse 
à Lusa que "nada vai ficar como dantes 
no Rio Douro", embora refute o conheci- 
mento de qualquer situaçâo ilegal desde 
que ocupou o cargo em 1997. 
O autarca lembrou que no inicio do seu 
mandato "havia barcaças a retirar areia 
funto à ponte de Entre-os-Rios" e que essa 
situaçâo "deixou de se verificar por com- 
pleto". 
"E verdade que temos algumas margens 
do rio danificadas pela erosâo, mas posso 

garantir que desde que estou à frente 
desta autarquia, funtamente corn o 
Instituto de Navegabilidade do Douro e o 
Ministério do Ambiente, tudo temos feito 
para colocar um ponto final na situaçâo", 
frisou. Sobre a ausência de referêneias 
püblicas à questâo da extracçâo de areias 
neste troço do rio apôs o trâgico acidente 
de Entre-os-Rios, o présidente da câmara 
de Castelo de Paiva disse estar de con- 
sciência tranquila, acentuando que "vai 
esperar pelo relatôrio" que estâ a ser 
ultimado pela comissâo de inquérito 
nomeada pelo ex-ministro do 
Equipamento Social Jorge Coelho 
para se pronunciar. 
Admitiu, contudo, que "essa é uma 
das possiveis causas para o acidente". 
"Tenho provas de que a extracçâo de 
areias foi sempre uma preocupaçâo 
minha e aquilo que sei é aquilo que 
afirma o IND e que é que nâo hâ 
extracçâo na ârea de protecçâo â 
ponte nos ùltimos très anos e meio", 
frisou. A questâo das areias envolve 
um negôcio de milhôes de con- ^ 
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► tos. Um dos responsâveis por uma das sete 
empresas a operar na zona que optou por nâo 
se identificar, admitiu à Agência Lusa que o 
IND recebe anualmente cerca de um milhâo 
de contos referentes à actividade e à regula- 
mentaçâo da exploraçâo nos lotes distribuidos. 
Outra das questôes complexas no seio do 
"negôcio" das areias é a entrega de "donativos" 
por parte dos "areeiros" às autarquias como 
forma de "calar algumas pessoas" sobre "aqui- 
lo que toda a gente vê mas poucos falam sobre 
isso", avançou à Lusa Carlos Alberto, membro 
da Assembleia de Freguesia de Pedorido, 
uma das nove freguesias de Castelo de Paiva. 
Carlos Alberto, sustentado em documentos a 
que a Lusa teve acesso, nâo tem düvidas que 
"sô no ano passade - 2000 - esta junta de 
freguesia recebeu 12.500 contos - num orça- 
mento global proximo dos 30 mil - de dona- 
tivos corn origem nas empresas de extraeçâo 
de areia". 
"Eu estou à vontade para falar nisto porque 
esta questâo foi discutida em reuniâo da 
Assembleia de Freguesia, sempre estive con- 
tra e manifestei a minha oposiçâo ao recebi- 
mento destes donativos porque sào clara- 
mente uma forma de calar as pessoas", afir- 
mou. 
Segundo a mesma fonte, outro dos "dona- 
tivos" recebidos pela junta de Pedorido foi de 
5.750 contos atribuidos sob a forma de mate- 
riais de construçâo utilizados em trabalhos 
de recuperaçâo de sede desta autarquia pela 
empresa "GRD sete", cujos sôcios sâo as sete 
empresas que detêm direitos de exploraçâo 
de areias no Rio Douro. 
"É por estas razôes que a exploraçâo descon- 
trolada de areia continua no Douro hâ muitos 
anos", referiu Carlos Alberto, autarca e 
"pescador desde sempre". 
O autarca sublinhou ainda que esta questâo 

Continua na pagina 22 

CRONICA À DISTANCIA  
PARTIU A D. MARIA ASCENSÂO 

D. Maria Ascensâo Fernandes 
Teixeira, aquela senhora "loira" do 
Grupo Folclôrico da Casa do Povo da 
Camacha, deixou-nos para sempre. 
Faleceu no domingo 18 de Março, 
cantara ainda na véspera, em püblico. 
Como alguém escreveu, "morreu a 
cantar", talvez a forma que ela mais 
gostaria. 
Nascera em Maio de 1926 e entrara 
no Grupo Folclôrico da Camacha em 
1949, onde nunca interrompeu a sua 
participaçâo. Era casada corn Abel 
Policarpo de Freitas. Do matrimônio 
nâo houve filhos, pelo que o casai 
dedicou muito da sua vida ao Grupo, 
fazendo deste um dos mais prestigia- 
dos europeus, pelo rigor cultural do 
folclore, que muita arte exprimia, e 
que o levou à conquista de vârios 
prémios internacionais. 
Nos milhôes de cartazes da Madeira 
espalhados por esse mundo fora, a 
cara alegre e sâ de D. Maria Ascensâo 
constituia o rosto do arquipélago. 
Era uma grande aima, sempre 
disponivel. Foi por vârios paises, 
nomeadamente âqueles onde estâo 
Comunidades Madeirenses, ensinar 
os nossos cantares e bailares, transmi- 
tir como perpetuar a cultura 
madeirense. Nunca se negou a estes 
altos serviços quando os solicitâva- 
mos. Nas muitas casas particulares 

onde ficou, quando ia junto das nos- 
sas Comunidades, a sua educaçâo, a 
sua alegria contagiante e a sua sim- 
patia humilde deixaram marcas pro- 
fundas. 
Torna-se impossivel dissociar o nome 
da Camacha, da sua pessoa. Ela e o 
Grupo Folclôrico da Casa do Povo da 
Camacha fizeram aquela lindissima 
Freguesia, muito conhecida em tanta 
parte do mundo. Era a expressâo viva 
da Cultura de um Povo. Da Cultura 
autêntica, a que vem das raizes e ai 
criada e desenvolvida através dos tem- 
pos. E que nada tem a ver corn o sno- 
bismo da mâ, dolosa e déficiente 
importaçâo. 
A Cultura, por difiniçâo, é universal. 
Mas é universal porque faz os povos, 
na sua diversidade, transmitir um 
pouco de si prôprios aos outros, crian- 
do, pelo respectivo conhecimento e 
intercomunicaçâo, uma comunidade 
mundial que aprecie e respeite o direi- 
to à diferença, caminho da paz, bem 
como eleja a Arte uma forma de rea- 
lizaçâo da Pessoa Humana. 
Embaixadora da Madeira, D. Maria 
Ascensâo foi também uma destas 
arautas da Arte e da Paz entre os 
povos. Em nome da nossa terra, o que 
muito nos orgulha. 
Hâ algum tempo que o seu coraçâo, 
de um ouro espiritual, lhe ameaçava a 

Por: 
Alberto 

saùde. Quando da minha ultima visi- 
ta à Australia, em que também seguiu 
o Grupo Folclôrico da Camacha, D. 
Maria Ascensâo jâ nâo se deslocou, 
por imposiçâo médica- 
Ficou na Camacha, junto dos mais 
pequenos, os mais novos do grupo 
Folclôrico que, durante sucessivas ge- 
raçôes, ela tanto se empenhou e con- 
seguiu trazer para a vida cultural no 
folclore, propiciando-lhes um ambi- 
ente que certamente muito lhes con- 
tribuiu para uma formaçâo adequada. 
Cabe a estes jovens continuar D. 
Maria Ascensâo e afirmar sempre o 
nome da Camacha e da Madeira por 
esse mundo além. 
É uma responsabilidade que, tenho a 
certeza, esta Juventude nâo engeitarâ, 
pois criados e educados num meio 
sâo como é o da Freguesia 
camacheira. 
Santa Cruz decretou luto concelhio 
oficial e certamente que a Camacha, 
bem como todos os Madeirenses, 
saberâo perpetuar a Memôria desta 
cidadâ exemplar, a Quem todos 
ficamos a dever. 

Rodrigues 

Downtown Fine Cars 
164 AVENUE 

416- 

EM TORONTO 

-1018 
Agora em 

Stock!!! 

St. Clair Ave. W. 

Davenport Rd. 

Bloor St. W. 

m 
Drivers wanted 

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

em TDi, 1.8 turbo e 2000 cc 

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

PASSAT®® 
TomiLMËNTS I^ËDESEHHADO 

Agora em Stock!!! 
Oisponiveis: 1.8 Turbo e VR6 novos e 

um Turbo 1.8 Demonstrador, automâtico. 
Comece o verâo mais cedo, corn uma 

grande selecçâo de Cabrlo’s 
GL, GLS em Turbo Diesel. 1.8 Turbo a gasotina e 

2000CC, caixa automàtica ou de mudanças 

Este carro é fornecido com: 
'1 .S turbo, ^70 cavalos, V6 GLS e GLX. 

Sistema de 4 tempos. ^8 cores e opçôes. 

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

GARROS, DESTE MOOELO, NO CANADÂ! 

GRANDE SALDO DE DEMONSTRADOBES 
n 2001 PASSAT GLX E 1.0 TURBO GLS 
n 2001 PASSAT GLX 4 TEMPOS 

IDs 5 PASSAT RESTANTES, TEM DE SER VENDIDOSI 

n2001 GOIF 1.8 TURBO GLS 
n 2001 JEnA GL E GLS 
n 2001 GOLF GTI 1.8 TURBO 

Oowntiown Fine Cans n '164 Avenuie Road, Xononbo 
Tel: 416-489-1018 a fax: 416-489-9372 a WWW.dfCVW.com 
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Grupo Teatro Alegre 
cumpriu a missâe 
O Grupo Teatro Alegre 
apresentou-se equilibra- 
do, sem "asneirada" de 
riso fâcil mas de gosto 
duvidoso, sem pretensôes 
de estrelato. Apenas e sô 
um trabalho sério, sim- 
ples, e corn muito boa 
disposiçâo. O acto de var- 
iedades mostrou um 
pouco de tudo, particu- 
larmente, corn cantigas 
melodiosas do passado, 
nas vozes de Paula 
Macedo, Licînio França, 
Pépita Cardinalli, Joâo 
Rodrigo e Mena 
Leandro. Maria Tavares declamou Amarelas", Maria Tavares, Joâo 
um "Cântico Negro" pleno de rigor e Rodrigo, Paula Marcelo e Licinio 
vigor. França, deram a graça que a cenas 
Na comédia "As Calcinhas exigiam, bem apoiados por Emilia 

Silva e Pépita Cardinalli. 
Assim, vale a pena ir ao 
Teatro. 
E bem melhor que nos 
tragam comédias leves 
em vez de revistas à por- 
tuguesa retalhadas e de 
linguagem que deixa 
muito a desejar. 
O empresârio José 
Leandro e o seu assis- 
tente no Canada, Carlos 
Firmino, estào de 
parabéns. 

I»0U{»£ DINHEiRO $$$ EM tmm AS CHAMADAS QUE FtZEft CQM 
A MAIS SÔUQA ALTERNATIVA CANAOiAHA EM LQNQA OiSTÀHCIA 

NEW RATESfl! 

n» Tofwito 

••Tanfas em vigor a partir de 1 de Oct.15/00 e sujeitas a alteraçào sem 

aviso prévK). As chamadas sâo cobradas em inaementos de 60 segun- 

dos. As Chamadas internaciohais para numéros de telemôveis poderâo 

ir cobradas a tanfas mais elevadas. 

Todas as tarifas estâo expresses em moeda canadlar^a 

YAK if4R2.i 
10*15*945*0 

www.yak.câ 

Angola 
Argentina 
Bermuda 
Braall 
Braali Rio 
Cabo Verde 
Macao. 

39 « 
,26 « 

B9^ 
49 e 

continenîîil »«»» 

BBLOIUM » VHANCB * QSBMANY 
E0S16 KOHQ * mmtjmji * XTALY 
EBTHBHXiAliBS • SWITZBBLANB • UX 

AS REGRAS DA YAK: 
1) Basta marcai 10 ‘ 15'945 e 

entâo ligar para qualquer parte do 
mundo, a qualquer altura. 

2) Você CONTINUA COM A BELL e ser-lhe4o 
cobradas as tarifas super baixas da YAK 
cada vez que utilizer os serviços da YAKl 

3) Nâo tem contratos para assinar. Nâo tem 
aplicaçôes de crédito a preencher. 

4) Q Nâo temos custos adicionais. 
Q Nâo temos despesas de ligaçâo. 
U Nâo temos tarifas mensals. 
Q Nâo temos letra miudinha. 

Na ÏAX, vè, a$$ipi él 

Instmçôesparaiilaj. 
P*Wi»d«Bj«rc(iriO,iS,948 

œstâscia de us» 

Bésteilgiir; 

State» do awtaero de tooge dJüstSncie 
que de»«j« eomtecter 

MOMEMTUM 
Jésus olhou para os seus discipulos e disse-lhes: 

“Felizes de voces, os pobres, 
parque lhes pertence O Reino de Deus. 
Felixes de voces os que têm fonte, 
parque irào ser satisfeitos. 
Felixes de voces os que choram, 
parque depois hào-de rir. 

Felizes quando os odiarem, rejeitarem, insultarem e disserem 
que sâo maus, puserem seguidores do Filho do Fîomem. 
Alegrem-se quando isso acontecer, saltern de contentamento 
porque no céu sâo largamente recompensados. Foi assim que os 
antepassados dessa gente maltrataram também os profetas. 

Mas ai de vocês, os ricos, 
porque jâ tiveram a recompensa. 
Ai de vocês, os que agora riem, 
pois vâo ter muito que lamentar e chorar. 
Ai de vocês quando toda a gente os elogia, porque era assim 
que os seus antepassados tratavam os falsos profetas. ” 

Lucas 6, 20-26 

Comentàrio 

As Bem-Aventuranças, “Carta Magna” da nova humanidade, nascida 
da Morte Ressurreiçâo de Cristo, sâo a expressâo mais profunda de 
que O cristâo pôe a sua confiança em Deus e nâo nos bens materiais. 

FERNANDO 
esteve no aniversàrio 
da Streamline 
O Fernando Correia Marques, corn toda a sua 
simpatia, alegria e cantigas ritmadas e felizes, 
esteve animando a festa de 3o. aniversàrio da 
revista Streamline, da Flô da Silva. 
A festa realizou-se no salâo de festas da Igreja 
de Cristo-Rei, em Mississauga, com um mag- 
nifico jantar, baile corn EJ e... Fernando 
Correia Marques! 
Uma festa que teve o seu auge corn a entrada de 
FCM no palco. Irreverente, alegre, de fâcil 
expressâo e corn cantigas que toda a gente 
gosta, Fernando Correia Marques encheu a sala 
de vida e sô saiu do palco depois de vârias ten- 
tativas . O pùblico queria sempre mais. E, o 
Fernando, nâo se fez rogado. O problema é que 
o espectâculo teria de ter um fim... E teve, 
claro! 
Fernando Correia Marques seguiu para os 
EUA, onde tem espectâculos este fim-de-sem- 
ana. 
As nossas felicitaçôes à Flô da Silva pelo aniver- 
sârio e pela reali'zaçâo da festa. Um grande 
abraço ao amigo e artista, Fernando Correia Marques. 

fifl SUR COZIhHfl O flno ItlTEIRO 
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P DA : estarà proximo o fimP 
Dentro em breve os açorianos vâo 
assistir ao principio do fim do Partido 
Democrâtico do Atlântico. E que esta 
iminente a possivel suspensâo do 
ùnico partido corn sede nos Açores, 
uma decisâo que afinal poderâ estar 
nas màos dos açorianos em gérai, e 
que deverâ ser dada a conhecer logo 
depois do Conselho intercalar, a 
realizar na sede do partido, no proxi- 
mo dia 31 de Março. Depois desta 
semana em comunicado o PDA ter 
lançado a possibilidade da suspensâo 
da sua actividade, logo em seguida 
reuniu em conferência de imprensa os 
jornalistas para explicar as causas de 
tal decisâo. Segundo Joaquim Cabrai, 
secretârio gérai daquele partido os 
baixos pontos percentuais eleitorais 
conseguidos até aqui, e que nâo vâo 
de encontro à intervençâo politica do 
partido, constituem uma das princi- 
pais causas para esta decisâo. A esta 
causa junta-se um vasto leque de criti- 
cas dirigidas aos politicos, aos ôrgâos 
de comunicaçâo social e a todos os 

açorianos em gérai, que nâo têm 
prestado o devido apoio e militância 
ao ùnico partido corn sede nos 
Açores. Depois surgiu ainda uma 
forte critica ao Tribunal 
Constitucional, que nos ültimos tem- 
pos tem cobrado elevadas multas aos 
partidos, no quai se inclui o PDA. 
"Sei que a morte do PDA é aquilo que 
muita gente tem estado à espera". Foi 
corn esta afirmaçâo peremptôria que 
Joaquim Cabrai, sem mais rodeios, 
referiu saber que existem muitas indi- 
vidualidades que "jâ devcm estar a 
esfregar as mâos de contentes corn 

esta situaçâo". Uma das situaçôes ipie 
ajudaram a esta "morte" quase 
inevitâvel, estâ na aplicaçâo das ele- 
vadas multas que o Tribunal 
Constitucional tem vindo a aplicar ao 
partido. Multas injustas, referiu 
Joaquim Cabrai, porquanto, o Pai lulo 
nunca recebeu um escudo do Estado 
em tantos anos de existência, ao con- 
trârio dos outros, como o PCP, lefe- 
renciou, que recebeu milhares de con- 
tes do Estado, e que pagou uma 
raulta mener que a do Partido 
Democrâtico do ' Atlântico. 
Visivelmente transtornado corn um 
avoiumar de "injustiças", que fez 
questâo de ir realçando, pouco a 
pouce, Joaquim Cabrai revelou tam- 
bém que para além do apoio moral, o 
Partido precisava muito de um apoio 
financeiro que nunca teve. Os 
desafios foram sendo lançados pelo 
Secretârio Gérai do Partido 
Democrâtico do Atlântico - ex Uniào 
Democrâtica do Atlântico - nomeada- 
mentc um desafio que levou o partido 

a pedir uma "manifestaçâo de soli- 
dariedade". "Aos açoreanos pedimos 
uma manifestaçâo de solidariedade 
por estas e por outras injustiças, para 
dizerem a Portugal que querem este 
partido activo ...". Uma manifestaçâo 
de solidariedade que a acontecer, 
durante o Conselho intercalar, séria 
uma forma do Partido Democrâtico 
do Atlântico ir a Congresso para 
eleiçâo de novos dirigentes. A veri- 
ficar-se o contrario, avança o respon- 
sâvel pelo partido, "anunciaremos a 
suspensâo de actividades, deixando 
assim completamente à vontade as 
forças centralistas ou obrigando out- 
ras forças que até agora confortavel- 
mente se serviram do PDA como 
escudo protector". O futuro do PDA 
estâ incerto. 

Secretârio Regional 
da Educaçâo da 

Madeira visita Toronto 
O Dr. Francisco Fernandes, 
Secretârio Regional da 
Educaçâo da Regiâo 
Autônoma da Madeira, 
visita Toronto, nos dias 29 
e 30 de Março. 

No dia 30, sera recebido pelo 
Vereador Mario Silva, visitarâ a CN 
Tower e Niagara Falls e, â noite, con- 
viverâ corn a comunidade madeirense 
na sede-social do Canadian Madeira 
Club-Madeira House Community 
Centre, onde terâ uma recepçâo- 
bufete de boas vindas. Todos os inter- 
essados podem participar. Contactem 
pelo telefone: 416-533-2401. 

O Dr. Francisco José Vieira 
Fernandes, casado, 2 filhos, nasceu 
em 3 de Março de 1952. 
È Licenciado em Finanças, pelo 
Instituto Superior de Economia 
(1976) e Mestre de Gestâo do 
Desporto na especialidade de Gestâo 
das Organizaçôes Desportivas pela 
Faculdade de Motricidade Humana 
da Universidade Técnica de Lisboa 
(1998) e Técnico Oficial de Contas, 
inscrite na respectiva Associaçâo. 
Desempenha as funçôes de 
Présidente do Conselho Directive do 
Instituto do Desporto da Regiâo 
Autônoma da Madeira, desde 1993. 
Iniciou a sua carreira profissional, 
como professor de Ensino 
Preparatôrio apôs o que desempen- 

PfCflS PARA MfCflmCOS 
£ BflTE-OlflPAS 

25-B Carimboo Ave./Osler TORONTO 
Contactar: 

Tel: (4161604-1140 OU (416) 604-7000 

hou funçôes nos Aéroportés da 
R.A.M., durante 16 anos. 
Leccionou a disciplina de Estatistica 
em varies cursos ministrados em 
Escolas Superiores de Educaçâo. 
Présidente da Direcçâo da Coohafal- 
Cooperativa de Habitaçâo 
Econômica do Funchal, instituiçâo de 
utilide püblica, sem fins lucratives. 
Como economista o Dr. Francisco 
Fernandes é autor de varies projectos 
de investimento e consulter de 

empresas em diverses ramos de activi- 
dade. 
Prelector em diversas acçôes de for- 
maçâo, nomeadamente em cursos de 
dirigentes desportivos onde leccionou 
matérias relacionadas corn gestâo 
desportiva, fiscalidade e introduçâo 
da Moeda Unica em Portugal. Na 
ârea da Gestâo do Desporto foi con- 
ferencista em Portugal, Espanha e 
Brasil. 
É autor do livre "Madeira-Desporto 
em Autonomia", publicado em 1999. 
Destacou-se no Basquetebol, corn 
uma longa carreira de atleta, técnico e 
ârbitro, tende exercido as funçôes de 
Director Técnico Regional da modal- 
idade, durante 7 anos, tende sido fun- 
dador do Clube Amigos do Basquete 
(1979). 
E colaborador assidue do Semanârio 
O DESPORTO Madeira, do Jornal 
da Madeira (opiniâo desportiva) e do 
Diârio de Notlcias (opiniâo desporti- 
va e social). 
O Dr. Francisco Fernandes é membre 
do Conselho Desportivo Regional da 
R.A.M., do Conselho Superior do 
Desporto e do Conselho Nacional 
contra a Violêneia no Desporto. 
Bern vindo! 

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 and 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 
Wood Gundy 

CICBC Wood Gundy is a division of CIBC World Markets Inc. Member CIPF. 
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Morreu Maria Ascençâo 
voz e imagem do folclore madeirense 
13/05/1027 - 13 CH- '1. 

Maria. Ascençâo e o grupo Folclore da Camacha, 
recebendo o présidente da Repüblica, Jorge 

Sampaio, no aeroporto do Funchal. 

tos elegantes, ficarâo para sempre na nossa retina e 
no coraçâo. E a saudade também nos vai fazer com- 
panhia. 
O Canadian Madeira Club-Madeira House 
Community Centre, em Toronto, enviou um ramo 
de flores para a Camacha, em reconhecimento do 
seu trabalho e como ultimo gesto de homenagem à 
grande figura do folclore da Camacha e da 
Madeira. 
Maria Ascençâo Fernandes, irmâ do também dedi- 

cado fadista Joâo Fernandes, nasceu no Sitio dos 
Casais de Além, Camacha, Concelho de Santa 
Cruz, Madeira, em 13 de Maio de 1927 e faleceu 
dia 18 de Março de 2001, vitimada por um alegado 
ataque cardiaco, em vésperas de completar 74 anos 
de idade e 52 anos de carreira artistica no Grupo 
Folclore da Camacha. 
O présidente do Governo Regional da Madeira, 
Alberto Joâo Jardim, lamentou a morte da "amiga 
Maria Ascençâo, o rosto da alegria, da pujança do 
povo madeirense, era a imagem que se tinha da 
Madeira por esse mundo fora.". Joâo Carlos Abreu, 
secretârio regional do Turismo e Cultura, lamentou 
o desaparecimento da Maria Ascençâo, "figura de 
proa do Grupo Folclore da Camacha". 
Maria Ascençâo e Max, os maiores embaixadores 
artisticos da Regiâo Autônoma da Madeira pelos 5 
cantos do mundo. 

Era uma figura carismâtica da Camacha, do 
Folclore e da Madeira. 
Uma mulher que se deu de corpo e aima à sua 
paixâo, o folclore madeirense e a sua terra. 
Quem nâo se lembra de ver e ouvir a MARIA 
ASCENÇAO dançando e cantando integrada no 
Grupo Foclore da Camacha? 
Quem, pelo menos, nâo viu a sua imagem incon- 
fundivel em fotografias de propaganda da Regiâo 
Autônoma da Madeira? 

Madeira, folclore e Maria Ascençâo, um triunvira- 
to inseparâvel. 
Morreu a Maria Ascençâo. A Madeira chora a sua 
partida! 
Nos também. Ficarâ para sempre na memôria 
colectiva, como mulher e artista. A "loira da 
Camacha" deixou-nos fisicamente, mas a sua figura 
electrizante e bonita, a sua voz e os seus movimen- 

Maxe Mana, Ascençâo, 
os dois artistas 
Madeirenses mais 
populares de sempre 

MACEDONIA: Russia admite recorrer à força 
o présidente russe, Vladimir 

Putin, pronunciou-se, esta 

segunda-feira, a favor de um 

reciu^o à força da comunidade 

internacional, «se necessàrio», 

^ para impedir o aumento do con- 

flito macedônio. 

Em carta dirigida ao présidente jugoslavo, Vojislav 
Kostunica, o Kremlin, através de Vladimir Putin 
afirma que «sô uma acçào politica enérgica e, se 
necessârio, um recurso à força da comunidade 
internacional, permitirâo impedir a extensâo do 
conflito nos Balcâs». Putin exprime a sua «preocu- 
paçâo em relaçâo âs acçôes dos combatentes 
albaneses que alargam o territôrio das suas activi- 
dades terroristas» e confirma o apoio de Moscovo 

aos esforços de Belgrado para «preser- 
var um Estado federal unido». O gover- 
no macedônio é, entretanto, apoiado 
pelo ministre dos Negôcios Estrangeiros 
albanês, Paskal Milo. O governante con- 
sidéra que o conflito entre o seu pais e 
os separatistas albano-macedônios tem 
origem na Antiga Repüblica Jugoslava 
da Macedônia (ARJM) e nâo no Kosovo 
ou na Albânia. «Este conflito nâo tem 

origem étnica ou religiosa, esta relacionado corn 
extremistas financiados a partir do estrangeiro por 
albaneses ricos que querem protagonismo à custa 
dos problemas do pais», declarou Milo. O chefe da 
diplomacia albanesa reconheceu que alguns dos 
rebeldes albaneses da ARJM sâo antigos comba- 
tentes do Kosovo que, tendo ficado sem oCupaçâo, 
lutam pelos seus ideais na Macedônia, onde 25 por 
cento da populaçâo é albanesa. 

Delfina /Uexandre 

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

Photo Restoration / Enlargement 
Family Collages on canvas v _ 
Personalized Posters & Signs Brmpton, ON 

Mounting / Framing 
   

4imor, C [ 
CasamMo, 
Negôms e Saûde.^\% 

(416)603-7735 
1447 j Bathurst St, (ao sut da College). 

^ Netthum problema. 
quer ele seja 

grande ou 
pequeno, 
Jica por 

Il . lit--' resolver. 
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AÇORLINE PUNIDA 
NO PROCESSQ DOS 
CABQ-VERDIANGS 
A Inspecçâo Regional do Trabalho dos Açores 
vai intimar a empresa de navegaçâo 
açoriana Açorline para que esta pague 200 a 
250 contos a cada um dos trabalhadores cabo- 
verdianos que no ano transacto estiveram a 
trabalhar a bordo do navio Golfinho Azul 
daquela empresa. A IRT considerou "contrato 
de trabalho" o documenta que havia sido assi- 
nado entre a AçorLine e os trabalhadores e 
por isso a empresa terâ agora de pagar um 
valor que corresponde a férias, subsidio de 
férias e subsidio de Natal. 
O caso que se reporta ao ano 2000 abrange 
mais de 20 trabalhadores que trabalharam seis 
meses para a empresa, o que lhes dâ o direito 
agora de usufruir destas regalias sociais. 

Mike Santos 
Programmer / web developer 

îDexa 
125 Hardd Street 
Brampton, Ontario L6Y1E8 
Home: (905)453-8175 
Cel!: {416)566-1829 

Web: www.ttesignsonlîne.ca E-mail; king_santos@hotaiail.ccwi 

0097 0102 0101 
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FATIMA FERREIRA 
30 anos de carreira 

Dividida entre dois amores -o 
Fado e a Cançâo-, a conhecida 
e admirada Fâtima Ferreira 

atravessou 30 anos ao sabor dos sens 
sentimentos, ora cantando o fado 
como poucas o sabem fazer, ora 
enveredando pela cançâo, também 
corn o brilho que lhe é reconhecido. 
30 anos! Parece que foi ontem. 
Recordo perfeitamente a sua chegada 
e estreia... Também nesses tempos 
passei a fazer parte desta comunidade 
portuguesa de Toronto, jâ na altura, 
corn notôria capacidade para fazer 
frente aos acontecimentos da época, 
em todos os sectores da vida. Fâtima 
Ferreira chegou, viu e venceu. 
O Canadian Madeira Club-Madeira 
House Community Centre, em 

Toronto, realiza-lhe uma festa-home- 
nagem no proximo sâbado, dia 31 de 
Março, corn toda a justiça. 30 anos 
nâo sâo 30 dias! 
Partilharâo na festa-homenagem a 
Fâtima Ferreira, corn sua presença, 
amizade, cantigas e müsica, Liz 
Rodrigues, Joâo Cabrai, Isabel Sinde, 
Armando Jorge, Milù e Sarah 
Pacheco, e Avelino Teixeira, e os 
mùsicos Antonio Amaro, Leonardo 
Medeiros, Gabriel Teves e Tony 
Melo. Também actuarâ o Rancho da 
Associaçâo Cultural do Minho. Som e 
luz, a cargo do E)J-TNT. 
Informaçôes e réservas: 416-533-2401. 
Parabéns, Fâtima Ferreira. 
Lâ estaremos. 

JMC 

VOZ DA ALMA 
Decorreu no passado Domingo, dia 
18, no Oasis Convention Centre a 
festa de lançamento de um trabalho , 
discogrâfico corn poemas de Euclides 
Cavaco intitulado Voz da Alma, ao 
quai emprestaram a voz os artistas 
Fâtima Ferreira, Mârio Jorge, 
Armando Jorge, Joâo Ledo e Avelino 
Teixeira, acompanhados pelo trio de 
guitarras de Antonio Amaro, 
Leonardo Medeiros e Hernâni 
Raposo. 

Numa sala acolhedora, corn uma boa 
moldura humana e depois de servido 
um suculento almoço, começou o des- 
file dos artistas, cantando bonitos 
fados, salpicados aqui e acolâ corn as 
récitas de Euclides Cavaco. 
No final, o pùblico elogiou o traba- 
lho de todos os intervenientes neste 
espectâculo, ovacionando de pé e 
desejando que iniciativas como esta 
se repitam valorizando a comunidade 
que représentâmes. 

Carlos Ferreira 

roncoRn 
FURNITURE & APPLIANCES 

venuscreationsZOOl -tripod.com 

^55^ Eglin-bon Ave. W. 
Tel: 

SSO Bloon Sb. W. 
Tel: 41 €5-3 33-6738 

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 Àddison on Bay, e saiba porque é que 

mais de 7000 ciientes preferem os seus serviços 

i.S°/a em alguns modelas novos 
Especial de SO dias: 

nâo dâ nada de enerada, 
nâo faz pagamentos nem paga juras. 

Na compra de carro novo a Addisoj^ 
oferece o primeiro pagameneo atéîjii 

Reembolsamento de 
a est:udant:e recém formados ou finaliseas 

832 Bay Street, em Toronto la none da College St 
^elefone: 416-964-3211 4 

D O 
00100 0024 



\4  
MISCELâNIA 

Quinta-feira, 22 Março, 2001 
O MILéNIO 

517 (OLL^ci: STPKT. SUITE ?J5 I:M TOPOMTO 
Tel.: 4n6-5nS-7nB8 

SA ® SŒQJ AÆŒKmœ ®I 7ÜA®[EM© 

A ©AITA [CSÎŒ^SŒ©© 
Oefïalïas com Qacalhau... 

Preparado por bom cozinheiro 

Olha, que nâo é nada mau, 

Mas... corn Azeit:e AZEITEIRO! 

★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ 

★ ★ 

PUINICHAL Apartirde 

$799.00 por pessoa (mais taxas) 
Voos semapais e directos “NOR Stop 
Corn soldas de Torooto a ioiciar a 
28 de Jonho o regresses  1- 
até 27 de Setembro 

corpo, dançou e lançou 
fogo... E verdade, Nuno 
entusiasmou os présentés 
dançando individual- 
mente corn tochas a 
arder, onde coreografou 
um trabalho em simultâ- 
neo com o lançamento de 
fogo pela boca, no palco e 
entre as surpreendidas 
pessoas. Foi um dos 
momentos altos do espec- 
tâculo. 
Iran Costa teve que 
voltar ao palco. Os seus 
admiradores nâo des- 
cansaram enquanto nâo 
voltou e os premiou corn 
mais duas ou très canti- 
gas. Uma delas, das 
novas, ainda nâo core- 

ografada. Mas, para bons 
profissionais, isso nâo foi 
obstâculo. Foi um fim de festa 
em beleza. Depuis, a habituai 
"romaria" para fotografias, 
autôgrafos e convivio corn os 
artistas. 
Quando se gosta da profissâo 
escolhida e o pùblico aceita a 
sua arte, é sempre assim. 
Simpatia mütua. 

JMC 

“OFERTA ESPECIAL” 
Combine Funchal e Ponta Delgada 
pagando uma tarifa unica 

IRAK COSTA 
e sua gente empolgaram 
os admiradores 
Depuis do jantar e de um breve 
momento de baile corn som Starlight, 
subiu ao palco o "velho" amigo Joâo 
Lùcio Monteiro que, recentemente, 
foi justamente homenageado pela 
Câmara Municipal de Setübal -sob o 
tema "Um homem da cidade". Joâo 
Lùcio, corn a sua fleuma de sempre e 
facilidade de expressâo, dialogou corn 
o pùblico e bridou-o corn dois poemas 
magnificos: "Saida a ver o mar" e 
"Cântigo negro". 
A reaeçâo foi a melhor. Ficâmos cons- 
cientes de que o pùblico présente 
sabia o que queria. Soube ouvir em 
silêncio e aplaudir o Joâo Lùcio e, 
pronto, para mudar as agulhaslSO 
graus para se deixar contagiar pela 
magia de Iran Costa e seus bailarinos, 
as esculturais brasileiras Vini (loira), 
Fabi (morena) e o "desdobrâvel" 
caboverdiano Nuno Lopes, um espec- 
tâculo dentro do espectâculo. Iran 
Costa apresentou-se corn um novo 
visual, actualizado, cantou as suas 
cantigas de ontem e de hoje e, pela 
amostra, esta pronto para cançôes de 
amanhâ. Nâo adormeceu corn o 
sucesso alcançado, promete conti- 
nuar. 

As jovens Vini e Fabi, para além de 
acompaharem cheias de ritmo e ener- 
gia Iran Costa e suas coreografias, 
apresentam também um nùmero de 
temâtica ârabe cheio de quebros e 
requebros, e gestos apropriados e gen- 
tis, 
Nuno . Lopes, um 
"calmeirâo" bem ginastica- 
do e corn a diabrura no 
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A ACÀPO-Aliança dos Clubes e 
Associaçôes Portuguesas do 
Ontario 
comunica a todos os membros 
interessados em participar na 
TAÇA CAMÔES'2001 que bavera 
uma reuniâo no proximo dia 20 de 
Março, na sede do FC do Porto de 
Toronto, às 20h00, para tratar do 
assunto. Também a ACAPO terâ 
um encontro na sede do First 
Portuguese com todos os seus mem- 
bros, dia 28 de Março, às 19h30, 
para tratar do VIII Festival de 
Folclore "Raizes do Nosso Povo". 
Todos bem vindos! 

Medeiros e Hernani Raposo. 
A Dra. Manuela Aguiar, Deputadaî 
do PSD pela Emigraçâo Fora da 
Europa, participarâ no jantar. ^ 
Informaçôes e réservas: 
416-531-9971/2. 

Bacalhau, no Europa Catering. 
Informaçôes pelos compadres Rui 
Gomes: 416-254-7060, Marina 
Candeias: 905-281-2000, ou Ivo e 
Mia Azevedo: 905-427-9923. 

Sâbado, dia S4 / 
-A Casa da Madeira C. Centre, reaj- 
liza a Festa do Sôcio, corn jantar e 
baile, corn a presença do conjuntp 
"Os Vadios". Actuaçâo do Ranchdi 
Infantil Madeirense. 1 
-Eleiçâo da "Miss ASAS do 
Atlântico'2001", corn mùsica e va^ 
riedades. \ 
-Baile no Graciosa C. Centre, corn o 
Conjunto Pai e filhas. 

^ -O Angrense' em festa corn o 
grupo de amigos de MARIA "'ï Conjunto Chaves D'Ouro. . .. '^ ^intar, baile e entrega de prémios 

do Torneio de Sueca no Sporting 
C.P. de Toronto. 

ALICE RIBEIRO promove-lhe 
uma homenagem pôstoma no 
Dundas Banquet Hall, sâbado, 24 
de Março, às 19h30, denominada 
"Vida e Obra de Maria Alice 
Ribeiro", corn apresentaçâo de um 
video e a participaçâo gentil de 
Avelino Teixeira, Humberto Silva e 
Fernanda Dinis, acompanhados 

■îO conjunto Além-Mar anima o 
taile do Lusitania de Toronto. 
ÏBaile da Primavera na Casa do 
dentejo, corn o Samba2001. 

Sexta-feira, dia 30 
Amaro, Leonardo-/Jantar e baile da Academia do 

Sabado, dia 3^ 
-Os Nazarenos de Leamington na 
Casa do Benfica de Toronto. 
Folclore, Teatro, cantigas, baile e , 
muita animaçâo. ir- 
Info: 416-653-6227, ou 416-658-0683/ | 
-Noite de Fado no Portuguese C. 
Centre de Brampton, de apoio ao 
Pavilhâo Português no 
Carabram'2001. Info: 905-459-3628. 
-Festa dos Amigos da Regiào do 

\ Bombarral, para angariaçào de fun- 
dos de apoio ao Novo Ear da 
Terceira Idade do Bombarral. 
Baile, bingo e valiosos prémios. 
Esta festa terâ lugar no Dundas 
Banquet Place, em Toronto. 
Info: 416-288-8484. 
-Baile e noite regional no "Amor da 
Pâtria C Centre", na Igreja de 
Santa Helena. Participaçâo de 
Emely Melo, Grupo de Mulheres 
"50+", Rancho Folclôrico Amor da 
Pâtria e o Five Stars 
para dançar. 

corn musica 

FPCBP 
Nova data 
para o Forum 
de Négociés 
Por exigência de vârios interessados, 
a Federaçào de Comerciantes e 
Profissionais Luso-Canadianos adiou 
para mais tarde a partida para 
Portugal em relaçâo ao Forum de 
Negôcios'2001 (International Business 
Forum). 
Assim, para satisfazer a maioria, as 
datas de partida e regresso para o 
FORUM, em Portugal, sâo: de 11 a 21 
de Outubro de 2001. 
Para além dos encontros para dis- 
cussâo de vârios temas importantes 
nas relaçôes comerciais entre Portugal 
e Canada, os participantes terâo opor- 
tunidade de jogar torneios de Golf e 
de dar importantes passeios de norte a 
sul do pais. 
Informaçôes e réservas: 416-537-8874, 
ou directo para: 
Joe Pinto 416-259-8222 Ext. 239, ou 
jlpinto@tranquilityfinancial.com 
Esperam-vos em Portugal, passeios, 
discussôes de trabalho e boas tacadas. 
Sem esquecer os saborosos pratos da 
nossa terra! 

HofiAm WMuah 
Domingos Meat Packers Ltd. 

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

tacuy 

Tel: [4161762-5503 OU 1-600-935-4441 
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direcçâo artistica de Jorge Davidson. 
Além de bonita, a Wanessa Camargo tern uma voz aveludada, 
romântica e cheia. Da gosto fechar os olhos e ouvi-la... 
Claro, o papa Zezé di Camargo "deu um jeito" em algumas 
cançôes, assim como, César Lemos, Ricardo Fiuza, Fernanda 
Takai, Juno, Fernando Carvalho, Nilson Chaves, Patricia 
Coelho, Gilson, Tivas, Claudio Malta e Karla Aponte. A 
propria Wanessa colaborou em algumas das versoes com o pai. 
Wanessa Camargo chegou e vai ficar. Quern duvidar que a 
escute a cantar "O Amor nâo Deixa" ou "Apaixonada por 
você"... 
Uma doçura que canta e encanta! 

Filha de peixe 
sabe.. -cantar! 
A bonita filha de Zezé di 
Carmargo, a jovem e morenaça 
Wanessa Camargo, lançou o seu 
primeiro trabalho gravado, numa 
produçào de Jason Deere e 

--"-"I 

LI'LüLüTLL 
É da tradiçâo. 

Carlos Alberto Moniz 

e Alamo de Oliveira 

escreveram em 

parceria a Marcha 

Sanjoaninas'2001, 

intitulada "ANGRA-O 

Retrato da Gente". 

Querem canta-la? 

Ai vai a letra do 

Alamo de Oliveira; 

Angra esta bonita e em corpo 
inteiro 

Neste seu retrato para Sâo Joào. 
Dâ-nos um olhar alegre e 

feiticeiro, 
Um sorriso de algodào. 
Toda bem vestida, é mesmo 

princesa 
Posta na moldura, afectuosa- 

mente. 
Angra serd sempre, sempre 

concerteza, 
0 retrato desta gente. 

Sâo Joào, vaidoso, anda pela rua 
A curtir a festa com seus 

arraiais. 
A cidade d'Angra é toda muito sua: 

Quer-lhe tanto que é demais. 
É nesta cidade que ele muito 

goza 
E câ vai na marcha pronto a 

foliar. 
Pica no retrato, com seu ar de 

prosa, 
A bailar e a cantar. 

Refrâo: 

Com Sào joào, 
Teu retrato, coraçào. 
Pica dentro do meu peito. 
Agora, sim!. 
Esta marcha é ofim. 
Leva tudo borda a eito. 
Se alguém se pica. 

Tanto vai o pote à bica 
Que acaba por rachar. 
Se dizes nâo. 
Antes um amor na mào 
Do que dois sempre a voar. 

No CD, ainda o tema "Poetas do 
Povo da Ilha", dos mesmos 
autores. 

Bom, agora toca a dançar e 
a cantar que esta vida sâo 
dois dias. Jâ agora nâo 
esqueçam, as SA^tJOAJVI- 
NAS'2001, têm lugar entre 
22 de Junho e 01 de Julho, 
em Angra do Heroismo, 
Ilha Terceira. 

O jovem Nelo Ferreira, radicado em França, "T 
? esta a conquistar, vagarosa mas segura- | 
I mente, um lugar no meio artistico por- ® 
I tuguês. r 
I Desta feita e pela "mâo" da Editora e 
I Distribuidora Cormusical, Nelo Ferreira i 
J' trasmite a sua felicidade através das cançôes | 
Ç contidas no album " O Homem mais Feliz jiv 

do Mundo", trecho da autoria da Tucha, e | 

^ vârios outros temas escritos por Fernando I 
I Correia Marques, Leonor Ferrâo, Américo 
I Machado, Tô Maria Vinhas, Gil e Licinio 
I Vieira, e Antonio Ferrâo, o que -logo à parti- , 
I da- dâ garantia de qualidade. Este trabalho 
I de Nelo Ferreira foi produzido por | 
I NUCAFE-produtora de som e imagem, corn | 
I arranjos de A. Machado e Antonio Ferrâo e, 
I coros, nas vozes da Celeste e da Leonor. 
I Nelo Ferreira, 10 anos de carreira, divididos . 
I entre a França, Portugal e algumas comu- S 
f nidades espalhadas pelo mundo... f 
I Nelo Ferreira, um nome a fixar. 

l-LL^aàtl llü: [LlLmi ” 
novas emoçôes de l'étiuiLa 
o conhecido Wando dedicou às suas fans mais um 
punhado de bonitas e românticas cantigas. "Picada 
de Amor" é um album recheado de temas que ver- 
sam o amor bem à moda do Wando, que, normal- 
mente, chega a tocar p'ia rama da sexualidade... 
Escutem "Droga de Amor", "Baba de Moça", "Vale 
do Desejo", "Lâgrima de Mulher", "É Amor" e a jâ 

mencionada "Picada de 
Amor" e verâo as razôes 
das nossas afirmaçôes. 
O prôprio Wando assina 
todas as composiçôes 
tendo na maioria delas 
colaboraçôes significati- 
vas de Annibelli, Gilson, 
Carlos Colla, Guilherme 
Arantes, Dedé Paraiso, 
Paulo Rios, Juninho, 
Chico Roque e Sérgio 
Caetano. A direcçâo 
artistica esteve a cargo de 
Liber Gadelha e a pro- 

de Wando e 
Carlinhos Kalunga. 
Vâo gostar desta 
"picadela" de Wando, 
âcreditem. 
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Dentro de uma caixa de cervefa Carlsberg PüB-IN-A-BOX, encontrarào 
uma toalha de Bar. um par de porta-copos de cabedai ou um abre latas 

vàîîda aie o <ija 5 4ît Mar<ço, <j«aii4a4es ümiïaxîas. l>«'V«*rao îcr ixîaéc icgal para coaswaî» de aJco«J. 
felefoae ï-SO0’-83B’'l>3iSB, para mais deïalhes. «â« para. «««ipra. O ramashx» dilere «io 0ripl®al- 
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CSPflÇO/rilR : 

Na Nova Zelândia recela-se a queda da estaçâo orbital 
A medida que se aproxima a data pre- 
vista pelos russos para a queda da estaçâo 
espacial no Oceano Pacifico, nos prôxi- 
mos dias, aumenta a preocupaçâo pe- 
rante a possibilidade de algum destroço 
do complexo atingir alguma area povoa- 
da. O Governo admitiu publicamente 
confiança na capacidade dos peritos rus- 
sos, mas O Serviço de Protecçâo Civil con- 
siderou no fim-de-semana "inütil e con- 
traproducente" fazer qualquer aviso caso 
se descubra que o aparelho se pode pre- 

cipitar sobre alguma regiâo do pais. 
O director da Protecçâo Civil, John 
Norton, assegurou que "qualquer 
intençâo de avisar o pùblico sobre uma 
iminente queda do engenho séria um 
erro estûpido, jâ que as pessoas começa- 
riam a gritar e a correr, ninguém sabe 
para onde". 
Segundo Norton, os serviços nacionais de 
emergência, como policia, hospitais, 
ambulâncias, bombeiros e exército, estâo 
a receber informaçào permanente sobre a 

Pirata de 15 anos 
ataca "sites" da NASA 
Os ataques de hackers a sites de 
refêréncia sâo uma constante. Desta 
vez, as vitimas foram très portais da 
NASA. O atacante, de 15 anos, e 
cujo o nome nào foi revelado por 
ser menor de idade, entrou nos sis- 
temas da NASA e alterou os respec- 
tivos portais ao colocar fotos de um 
grupo de piratas informâticos con- 
hecido no meio como Electronic 
Souls. Um dos investigadores da 
agência espacial norte-americana, 
Stephen Nesbitt, garantiu que o 
adolescente nâo chegou a ter acesso 
a nenhuma informaçào sensivel. 
O rapaz enfrenta agora diversas 
acusaçôes que poderâo condenâ-lo 

a, no mâximo, cinco anos de prisâo. 
Mas, enquanto aguarda a primeira 
audiência, marcada para dia 28, o 
jovem, oriundo de Michigan, estâ 
"detido" numa casa de reinserçâo. 
Outro alvo deste jovem foi o 
Departamento de Energia de 
Albuquerque, no Novo México. No 
mesmo mês, Janeiro, atacou mais 
dois laboratôrios da NASA, o de 
Pasadema e o de Maryland. "Os 
hackers invadem os sistemas corn a 
mesma intençâo que os graffers pin- 
tam as paredes. E para se sentirem 
importantes", afirmou Brian 
Martin, responsâvel por uma 
empresa de segurança informâtica. 

York Volkswagen 

Drivers wanted 
Carlos Ferreira 
Représentante de vendas 

Joe Carvalho 
Serviço de Oficina 

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

Golf Jetta 

Passat New Beetle 

Modelos deste ano a preços compétitives 
Grande exposiçâo de automôveis usados. Venha ver todos os modelos 

disponiveis e conduzir o carro dos seus sonhos. 
Estamos no Wilson Avenue, North York 

Marque um apontamento corn Carlos Ferreira através dos teiefones 

(416) 741-7480 ou (416) 897-6142 

entrada da Mir na atmosfera. 
"Nào hâ nada que o pùblico em 
gérai possa fazer perante esta 
eventualidade", insistiu. 
As declaraçôes do responsâvel 
da Protecçâo Civil con- 
tribuiram para aumentar os 
receios dos neozelandeses, uma 
vez que, segundo os peritos, 
alguns destroços da estaçâo 
espacial poderâo cair no sen 
territôrio. 
A regiâo da Nova Zelândia 
com mais possibilidades de tal 
acontecer é Otago, entre 500 e 
800 quilômetros a sul de Wellington, a 
capital, acrescentou o responsâvel do 
Serviço de Protecçâo Civil. 
Nesta regiâo encontram-se cidades impor- 
tantes como Christchurch (500 mil habi- 
tantes), Dunedin (250 mil), Oamarù (40 
mil) e um conjunto de povoaçôes, muitas 
delas costeiras e a maioria corn mais de 5 
mil habitantes. 
Os peritos russos insistem que a proba- 
bilidade de algum dos 1.500 fragmentos 
résultantes da destruiçào da Mir, cada 
um corn cerca de 700 quilos, se precipitar 
sobre uma cidade é inferior a um por 
cento. 
No entanto, os responsâveis pelo proces- 
so avisaram que caso aconteça algum 
imprevisto terào apenas 10 minutos para 
avisar as populaçôes, jâ que os fragmen- 
tos da Mir cairào a cerca de 3.600 
quilômetros por hora. 

(OMUtlIDflDES/fPRnCfl: 

\\ 
As dùvidas sobre 

onde è quando cairà 
a estaçâo orbital 
Mir estâo a causar 
alarme entre os 

neozelandeses, que, 
apesar das 

explicaçôes russas, 
temem que algum 
destroço caia 

em zonas habitadas 
do seu territôrio. 

W 

RTPi acusada de “interferir” 
na consciência dos eleitores 
A RTF internacional foi acusada 
por Albano Cordeiro, candidato 
dos Verdes, em Paris, de interferir 
na "consciência dos eleitores" em 
França ao difundir opiniôes de 
candidatos durante o escrutinio 
para as autarquicas, no passado 
domingo. 

Em comunicado enviado à Agência 
Lusa, Albano Cordeiro, candidato 
dos Verdes no llo. bairro parisiense, 
considéra que "a difusào, durante o 
telejornal da RTPi, de domingo, 18 
de Março, foi uma intervençâo direc- 
ta na consciência dos eleitores, no 
preciso momento em que se 
aprestavam a cumprir o seu dever 
eleitoral". 
Albano Cordeiro critica a difusào 
pela RTPi de uma entrevista de 
Armando Lopes, candidato Uniâo da 
Direita, em Paris 12, na quai foi dito 
que "se a direita nâo ganha neste bair- 
ro, Portugal nâo estarâ representado 
no Conselho de Paris". 
"E' verdade que a RTPi nâo é uma 
televisâo francesa, que nunca poderia 
fazer tal coisa, mas, sabendo que é 
uma estaçâo vista pelos portugueses 
aqui em França, a mensagem nâo foi 
inocente, tanto mais que a 

reportagem difundida inclui uma 
entrevista corn um jâ eleito, de 
Corbeil-Essonnes, 
também de direita", acusa Albano 
Cordeiro. 
Em Lisboa, uma fonte da RTP disse à 
Agência Lusa que as acusaçôes nâo 
têm sentido."Tratamos todos os por- 
tugueses por igual e por isso o 
principal serviço informativo, o tele- 
jornal, é difundido em simultâneo no 
pais e através de todos os canais inter- 
nacionais. 
E possivel que uma peça ou outra crie 
problemas em França ou na Nigéria, 
mas nào hâ intençâo de o fazer", 
acrescentou a mesma fonte. 
O ex-candidato dos Verdes diz ainda 
que "o discurso era para demonstrar 
que a direita em Corbeil ajuda as 
associaçôes, e que por causa disse os 
portugueses votaram, e elegeram logo 
à primeira volta uma lista de direita, 
por isso jâ sabem o que devem fazer". 
"Porque é que a RTPi nâo mostrou 

imagens de outres portugueses eleitos 
na primeira volta, tal como a jovem 
Vera Lucia, em Alfortville, numa lista 
de esquerda?", interroga Albano 
Cordeiro. 
Para o ex-candidato dos Verdes, "a 
falta de regulamentaçâo internacional 
nesta matéria nào justifica que se 
espezinhem os mais elementares prin- 
ciples democraticos". 
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Investigadora portuguesa propSe melheramentos 
no tratamento da doença 

Uma investigadora portuguesa desen- 
volveu um projecto que permite melho- 
rar os tratamentos do cancro por 
braquiterapia, tornando-os mais 
homogéneos e menos dispendiosos. 
A braquiterapia é uma extensâo da 
radioterapia que utiliza fontes de radia- 
çâo para matar as células do tumor, 
usada especialmente em cancros 

ginecolôgicos e quando o tumor esta 
numa fase inicial. 
A braquiterapia é utilizada como alter- 
nativa à radiaçào exterior. Fios de mate- 
rial radioactivo sâo colocados no inte- 
rior de cateteres, que podem ser intro- 
duzidos directamente na zona do corpo 
a ser irradiada, permitindo nâo afectar 
outras zonas sâs. 

\A/\A/\A/ 
Para aprender mais sobre a “WWW” 
Agora uma sugestâo para quem gosta de computadores e de saber sem- 
pre um pouco mais. No site lançado pela Visualwork, o "Truques e 
Dicas" (www.truquesedicas.com), é possivel encontrar tudo para desen- 
volver e promover outros sites na Internet: scripts de Java e Perl, 
Photoshop, artigos, noticias, downloads, entre outros. Aqui esta uma 
galeria de clipart, sons e mais de mil gifts animados para usar nas pagi- 
nas pessoais. Ainda centenas de tutoriais sobre software para aprofundar 
conhecimentos de informâtica. 

Mûsica 
Variante nacional do Napster 
Hâ, de certeza, milhares de cibernautas 
portugueses a recorrer ao Napster para 
descarregar os tâo desejados mp3. Agora, e 
abstendo-nos de comentar a legalidade do 
site, sugerimos que se dirija ao www.mp3-portugal.com e descubra o que 
por ali se faz. Escusado sera dizer que hâ muitas müsicas gratuitas à sua 
espera, num ambiente em português. Ao que consta, a indüstria fonogrâ- 
fica nacional ainda nâo se insurgiu, talvez por o site ser demasiado 
recente. Mas, dependendo do sucesso, talvez o mp3 nacional também 
tenha que vir a colocar filtros. 

Espaço 
Veja aquilo que poucos viram 
Hâ uma pequenissima élite que todos invejamos. É a dos cibernautas e 
cosmonautas, que têm da Terra uma perspectiva visual ùnica e inex- 
plicâvel. Mais uma vez, a fotografia assume aqui um papel prépondé- 
rante na partilha de imagens singulares, a que poucos têm acesso materi- 
al. Dirija-se ao endereço www.eahb.jsc.nasa.gov e veja corn os seus olhos 
aquilo que apenas alguns viram. Milhares de imagens vistas do espaço, 
que contemplam as grandes cidades, as paisagens, as tempestades, os 
habitats e até as intersecçôes entre o homeni e a natureza. 

BÂTIRA 
A brincar, a brincar 
Um site para descontrair e rir um bocado, sem deixar de pensar. No 
endereço www.vascoSATIRI.com tem ao seu dispor uma verdadeiro jor- 
nal satirico. Aqui "brinca-se" corn temas da actualidade e declaraçôes 
publicadas em ôrgâos de comunicaçâo, através de desenhos, imagens ani- 
madas e alguns comentârios, sempre jocosos. Apesar de jâ estar online o 
numéro 3 deste boletim, pode consultar as ediçôes anteriores no arquivo. 
Para 1er crônicas corn titulos tâo sugestivos como "As iludências aparu- 
dem", "Perguntar nâo ofende", "Prémio Zé Maria", entre outras. 

MÜSICA 
O poder de Madonna 
A tâo irreverente cantora Madonna jâ aderiu ao mundo digital. O site da 
norte-americana estâ acessivel no endereço www.madonnamusic.com e 
nele o cibernauta vai encontrar um mundo cheio de mûsica. As muitas 
rubricas disponiveis vâo proporcionar aos utilizadores alguns momentos 
divertidos: a destacar a galeria das fotos, as letras das müsicas e ainda o 
clube de fâs de Madonna. O portai oferece-lhe também diversos links 
que o vâo levar a outras müsicas. A animaçâo deste espaço é em flash. 

"Actualmente sâo utilizados fios de iri- 
dio activado revestidos por uma camada 
de platina", explicou à Agência Lusa 
Lina Cerdeiral, cujo estudo decorreu no 
âmbito do seu projecto de fim de curso 
da licenciatura em Engenharia Fisica da 
Universidade Nova de Lisboa. 
A investigadora estudou este tipo de 
revestimento e procurou desenvolver no 
Instituto Tecnolôgico e Nuclear (ITN), 
organisme em que desenvolveu grande 
parte do seu trabalho, um fio seme- 
Ihante de origem nacional. 
No decurso do projecto, Lina Cerdeiral 
demonstrou que o uso de molibdénio 
(elemento metâlico semelhante ao ferro 

em algumas propriedades) como revesti- 
mento dos fios de iridio teria algumas 
vantagens em relaçâo à platina. 
"Além de ser 10 vezes mais barato, per- 
mite diminuir o factor de sobreex- 
posiçâo do doente à radiaçào, mantendo 
o valor desejado de irradiaçâo no vo- 
lume total do tecido canceroso", expli- 
cou. 
O projecto nâo teve até agora desen- 
volvimentos prâticos, jâ que nâo existe ^ 
em Portugal tecnologia, muito dis- 
pendiosa, para produzir fios de iridio. A 
investigadora planeia publicar os resul- 
tados do seu trabalho, que poderâ susci- 
tar interesse a nivel internacional. 

CUPOPR: 

Portugal é o pafs da UE corn maior 
numéro de 'pobres' - Eurostat 
Portugal é o pais da zona euro corn 
maior percentagem de “pobres”, 
segundo um relatôrio do ôrgâo estatis- 
tico da Uniâo Europeia (UE) que visa 
analisar a situaçâo social dos europeus. 
Segundo o Eurostat, cerca de 22 por 
cento dos portugueses sâo “pobres”, 
uma vez que obtêm rendimentos infe- 
riores a 60 por cento da média 
nacional. 

A seguir a Portugal, encontra-se a 
Grécia corn 21 por cento, a Grâ- 
Bretanha e a Itâlia corn 19 por cento e 
a Espanha e Irlanda com 18 por cento. 
Os Estados corn menos pobres sâo a 
Dinamarca, onde apenas 11 por cento 
da populaçâo se integra no critério 
definido, a Holanda e Luxemburgo, 
ambos corn 12 por cento, e a 
Alemanha, com 13 por cento. 
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CARNCICO 21/03 A 20/04 

Nesta altura o seu lado instintivo estarâ sublinhado e voce 
poderâ ser tentado a agir irracionalmente. Tenha calma! 
Nào brinque corn o fogo! Nào seja imprudente, évité 
excesses cujos resultados lhe poderào provocar algum 
desconforto. 

TOLIRO -21/04 A 20/05 

A sensaçâo de ter esquecido algo, de lhe ter escapado qual- 
quer pormenor em acçôes desenvolvidas, trarâ uma 
insegurança indefinida. Sera bom, para séu sossego, que 
recapitule o que fez; ficarâ tranquilo e mais confiante nas 
suas capacidades. 

GCMEOS -21/05 A 20/06 

A sua inspiraçâo e a sua imaginaçâo estarâo sublinhadas. 
Conviva corn os outres, corn os amigos, escreva, fale, tele- 
fone, comunique. Se tem irmâos, contacte-os. 
Se tem uma conversa pendente ou um assunto por resolver, 
avance agora. 

CARANGLCJO - 21/06 A 21/07 

Uma relaçâo de conflito Sol/Lua vai poder trazer-lhe uma 
pronunciada insatisfaçâo ou a sensaçâo de que lhe falta 
qualquer coisa, que nâo esta bem ou, simplesmente, uma 
vontade de alterar uma situaçào. 

LCÀO - 22/07 A 22/0» 

A ùnica soluçâo é deitar-se cedo e tentar dormir a noite toda. 
Poderâ ter ainda uns momentos de dispersâo ou alguma 
tensâo entre o seu lado racional e emocional, entre aquilo 
que gosta de fazer e aquilo que deve fazer. 

ViROCM - 23/08 ^2/0^ ^ 
~RT 
V 

Nesta altura o sentimento de amizade poderâ assumir uma 
importâneia maior. Contacte pois corn os amigos, tenha 
mesmo corn eles conversas profundas mas, évité tornar-se 
demasiado possessivo, pois corre o risco de ser intrometido. 

BALANçA - 23/09 A 22/10 

Prudência nos contactes corn Sagitârios e Peixes. Momento 
oportuno para novos conhecimentos, e corn tudo o que se 
relacionar corn movimento, nem que seja numa viagem 
limitada, mas que lhe trarâ efeitos benéficos. 

CSCORPIÂO - 23/10 A 21/11 

O seu lado inconsciente e instintivo poderâ vir à superficie. 
Vai ter uma certa tendência para a reaeçâo pronta, para a 
concretizaçâo imediata dos seus objectives. Afectivamente, 
serâo tempos de afirmaçâo e de conquista. 

SAOITÂRIO - 22/11 A 21/12 

A Lua, em Oposiçâo a Jupiter, promete tornar-se uma 
altura bastante agradâvel, se dedicar algum tempo a 
apreciar e conceber expectativas realistas a respeito dos 
outres. Poderâ ter também um forte desejo de quebrar as 
cadeias que o oprimam, nas suas relaçôes pessoais. 

^,^^CAPRICÔRNiO -22/12 A 20/01 ^ w 

A sua sensibilidade estarâ acentuada mas mais voltada para 
dentro. Embora corn resultados menos obvies na sua relaçâo 
afectiva, pode mesmo assim, vir a ser um bom momento neste 
campo, pois ira ficar mais permeâvel aos estados de espirito, 
âs solicitaçôes silenciosas dos outros. 

AOUÂRIO -21/01 A 19/02 

As ideias fervilharâo na sua cabeça nesta época. 
Mas também os ideais politicos, sociais ou, mais simples- 
mente, as suas metas de vida. Porém, nâo se limitarâ a 
deixar finir os seus pensamentos, procurarâ as diversas 
maneiras de os realizar, de poder entrar em aeçâo. 

PEIXES - ^ ri 
Jupiter e a Lua, em relaçâo desarmônica, irâo trazer-lhe um 
momento de dispersâo, de descontrolo, provocando talvez um 
equivoco, uma indefiniçâo, um mal-entendido. 
Tente manter a calma e deixe passar esta onda negativa. 
Melhores dias virâo. 

Palavras Cruzadas 
10 II 12 HORIZObri'AL 

1-Hinuta;rocar.2-Cariz; 
cidade da antlga Babiîd 
nia.3-Separa;estacar.4- 

Làcrar ;moiaice. 5-Mixima; 
ave palmipede.6-Surri- 
bar.7-Vagabunda.8-Bos- 

que;roça.9~Acorrenta; 
velho, 10-Ado<çar ; oprl — 
mir, 11-Slmb.qulm.do a~ 
merlcio;dévora.12-Asso 
reou;invulgar. 
VERTICAL 
1-Abrev.de faculdadc; 
frota.2-Embaraçar;pa- 

trao.3-Escavar;tocar a 
boia do bilhar duas ve- 
zes corn o caco.4-Desi- 

   quilibrado mental ;flo ^ 
metâlico.S-Inflamacjao articular ; consoante dupla . 6-Igualdade. ^ 
em farmacia;solo ;pronome pessoal.7-Letra grega;filtrara;suf x- 
xo.Sücenslllo dom^stlco;arrebatar.9-Transpirara;planta lenho- 
sa da famllia das compostas. iO-Afastai;rezar,11—Preposicao; 
prddio. 12-Excremento ; reza. 

SOLUCAO NA HORIZONTAL 

inoaav-?,! • ei rSexa ttunSy-x | • jirrauoî jeooQ-QT ‘ osopr i naaeniv-b 
•etBduj‘B38K-8■uoTâBX-isi"dtntaeeaoajv-g'mapnioaiplv-Ç 
• BxaJKO i • jBJfBd î sajiedv-£ • 3 t an ; oeavD î • ansEx ; va0^-1 

Senhora Eva 
A mâe de todas as Videntes. 
Lê a palma da mào e cartas. 

f'* 
i Ajuda garantida no amor, casamento, 
^ separaçôes, saüde e doenças. 

Cura através de oraçôes. É uma verdadeira Vidente, 
onde outras falharam. RESULTADOS RÂPEDOS. 

13SB Wilson Ave, perto da Jane 
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Santos <& Pecadores começam a gravar novo album 
Os Santos & Pecadores entram novamente em estüdio para dar inicio às 
gravaçoes do seu quinto album. O grupo de Olavo Bilac esta no panorama musi- 
cal desde 1995 tendo alcançado o seu maior sucesso corn temas como «NSo 
voltarei a ser fiel» e «Fala-me de amor». 

O grupo Santos <& Pecadores estao de regresso aos estüdios para gravarem um 
novo album, dois meses depois de terem lançado «Voar». Este ultimo chegou a 
ser disco de platina. O novo album, ainda sem titulo, vai ser gravado em Madrid 
e conta corn a ojuda de Carlos Martos, um conceituado produtor espanhol. 
Carlos Martos e conhecido em Espanha por ter trabalhado corn os Estopa, que 
chegaram a vender mais de um milhao de discos. Este vai ser o quinto album dos 
Santos & Pecadores, um grupo que teve a sua primeira apariçao em 1995 corn 
«Onde estas?» e «Love» em 1996. Em 1997 gravaram «Tu» e em 1999 
entraram pela ultima vez em estudio para lançarem «Voar». A banda de Olavo 
Bilac popularizou-se corn temas como «Nao voltarei a ser fiel», «Momento 
final» e «Fala-me de amor». O grupo é muitas vezes caracterizado por ter uma 
fusao de vdrios estilos como o rock, o soul e o funk. 

PUFF DADDY 
ILIBADO DE TODAS 
AS ACUSAÇÔES 
Puff Daddy foi ilibado, na passada 
sexta-feira, dia 16, de todas as 
acusaçoes de que era alvo, designada- 
mente, posse ilegal de arma e suborno, 
na sequência de um tiroteio ocorrido 
numa discoteca em Nova lorque, em 
1999. O Supremo Tribunal de 
Manhattan considerou também inocente 6 seu guarda costas, ^ 
Antony 'Wolf Jones. Contudo, Jamal 'Shine' Barrow, protegido 
de Puff Daddy, foi considerado culpado das acusaçoes que recaiam 
sobre si e conhecerd a sentença a 16 de Abril. 

Em comunicado à comunicaçao social emitido no dia 19, Puff Daddy 
afirmou que "estes foram os piores dias da minha vida e dou | 
graças a Deus por ter posto fim a isto. Sinto-me verdadeiramente 
abençoado (...). Quero aproveitar esta oportunidade para agrade- 
cer à minha familia, amigos e fas em todo o mundo porque sem 
eles, sem as suas oraçdes e apoio, nao teria conseguido superar 
isto". 

Entretanto, um dos advogados de Puff Daddy afirmou que, face à 
absolviçao em tribunal, provavelmente muitas das queixas apresen- 
tadas por particulares contra o rapper na sequência do tiroteio, 
que solicitavam milhoes de ddlares de indeminizaçdes, irSo ser 
retiradas. 

Os Eagles vao regressar aos palcos este Verâo, tendo jd anunciado 
très datas europeias, nos paises ndrdicos. Desconhece-se ainda se 
esta digressSo ira passar por Portugal. 

Os Eagles reuniram-se para uma digressSo europeia, a ocorrer este 
VerSo e que marcard o regresso aos palcos desta banda que jd nao 
entra em digressSo desde meados dos anos 90. Contudo, foram adi- 
antadas unicamente très datas, todas elas em Junho e no norte da 
Europa. Sendo assim, os autores de "Hotel California" irSo actuar no 
dia 1 em Helsmquia, no dia 4 em^ Oslo e no dia 25 em Estocolmo. ^ 
Ainda nSo é do conhecimento publico se Portugal serd um dos paises 
que ird acolher esta digressSo. Entretanto, Don Henley, vocalista 
desta mitica banda dos anos 70, tem estado a trabalhar em alguns 
temas para um possivel novo dibum dos Ecoles e conta corn o apoio 
dos restantes elementos da banda Olenn Frey, Joe Walsh e Timothy 
B. Schmidt. Sd Don Felder nSo participa visto que, no mês passado, 
foi afastado, por motivos que se desconhecem, tendo agora proces- 
sado a banda gor cessaçSo de contrato sem justa causa. A conf ir- 
mar-se a ediçao de um dibum novo dos Eagles, tratar-se-d do seu 
primeiro registo de originals em 22 anos, isto porque "The Long 
Run", 0 ultimo dibum de inéditos da banda, remonta jd a 1979. 

E sempre o primeiro 
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Carpinteiros Rough 
''FRAMING CREWS” 

®3. Paga desde ^3.^° até 
o pé quadrado 

Scarborough ou Markham 

BO 

Pessoal para trabalhar etn “flat roof’ com grupo 
de produçôes para a area de Mississauga, 
Brampton e Hamilton. Começo imediato. 
Contactar Toni. Tel.: 416-717-0020 

Jardineiros e Carpinteiros, contacte Joâo 
Constância. 
Tel.:905-318-4464, ou Fax 905-318-4692. 

, Oportunidade de carreira I 
na venda de autemoveis 
Quer juntar-se a uma equipa vencedora? 
Procuramos individuos com 
PERSONALIDADE e ATITUDE POSITIVA. 
Oferecemos: 

n Treino grâtis 
ta Grande apoio publicitario 
ta Planeamento inicial 
ta Bonus mensal e anual 
ta Excelente piano de comissôes 

Nâo précisa ter experiência no ramo. 
Contacte Bill Orr 
West York Chev Olds, 1785 St, Clair Ave. W. 

Enviar résumé. Fax: 416-656-7332 

Cozinheira para Mississauga, Tel.:905-270-5060. 

Jardineiros para Markham, Tel.:905-947-0527. 

Empregada de balcâo para churrasqueira, 
contacte Joâo Tel.:416-538-3363. 

Jardineiros e Pedreiros, contacte Joe, 
Tel.:416-603-1995. 

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

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

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

Pessoal para a construçâo, contacte Joe Brasil, Condutor para mudanças. 
Tel.:905-338-0547 ou 416-991-7656. Tel.: Joe Pavâo, 905-454-5551. 

Entre os RIos: 
Exiraeçâo de areia 
nunca parou na area 
de proteeçao da ponteP 
Continuaçào da pagina 9 

dos donatives dos areeiros foi discutida ainda no mês 
de Fevereiro numa reuniâo onde se opôs à sua 
aceitaçâo pela junta, assegurando que nâo se cala "em 
memôria de todos os amigos que morreram na 
ponte". Contactado pela Lusa, um influente 
empresârio do sector de extraeçào de areias no Douro 
disse, sob a condiçâo de ficar no anonimato: "nâo hâ 
rigorosamente nada que ligue a extraeçào de areia à 
queda da ponte". 
"Neste momento, as pessoas devem pensar que quem 
esta nesta actividade tem outros negôcios e é a 
questâo social que deve ser tida em conta porque, 
tudo aquilo que esta a ser dito desde o acidente da 
ponte, pode pôr em causa mais de-300 postos de tra- 
baiho", frisou. 
Por seu lado, o présidente da câmara de Castelo de 
Paiva, questionado pela Lusa sobre este melindroso 
assunto, disse: "as autarquias nâo podem receber 
donativos legalmente", escusando-se a tecer outros 
comentârios. 
Entretanto, o relatôrio preliminar da Comissâo de 
Inquérito às causas do acidente de Entre os Rios, 

divulgado terça-feira, nâo aponta qualquer evidência 
para o acidente, mas deixa indicaçôes précisas de que 
as investigaçôes vâo incidir na questâo da extraeçào 
das areias. 
No seu ponto sete, dedicado ao "piano para o desen- 
volvimento dos trabalhos" até à conclusào aprazada 
para o inicio do mês de Abril, 30 dias apôs o acidente, 
a comissâo presidida pelo présidente do Laboratôrio 
Nacional de Engenharia Civil, Rui Correia, référé 
"corn destaque" a incidência dos trabalhos nas "activi- 
dades de extraeçào e depôsito de inertes". 
O mesmo documento adianta a intençào de procéder 
à realizaçâo de anâlises destinadas a avaliar "quanti- 
tativamente os fenômenos de erosâo local e gérai do 
leito do rio no local do atravessamento", tendo em 
conta "as caracteristicas do escoamento e dos materi- 
ais aluvionares ocorrentes". A "identificaçâo de medi- 
das preventivas destinadas a reduzir a probabilidade 
de oeorrêneia de colapsos do tipo do que ocorreu na 
ponte em questâo" é outro dos pontos onde as inves- 
tigaçôes vâo incidir, de acordo coin o relatôrio pre- 
liminar da Comissâo de Inquérito. 

Arroz de flarisco 
CREDIEriTES: 
500 grs de mexilhâo; 400 grs de arroz 
500 grs de amêijoas; 500 grs de camarâo 
4 bocas de sapateira; 4 colheres de sopa de azeite 
1 cebolas médias picadas; 50 grs de margarina 
2 dentes de alho picados; 1 molhinho de coentros 
picarde q.b.; sal; 7 dl de vinho branca 

ConEECÇttO: 
Limpe e lave os mariscos. Coza-os e descasque- 
os, aproveitando a âgua de todos eles, e dejxan- 
do alguns camarôes inteiros para decoraçâo. 
Corn as cascas e cabeças do camarâo faça um 
bom caldo. Refogue os alhos picados e as cebo- 
las no azeite e margarina, sem deixar queimar. 
Junte O caldo, e o vinho deixe levantar fervura 
e, junte o arroz (4 châvenas de caldo para 1 de 
arroz) deixe cozer por 12 minutos, junte os 
mariscos e os coentros picados, rectifique os 
temperos e deixe ao lume por mais 3 minutos. 
Retire o tacho do lume e décoré, corn alguns 
camarôes inteiros. Sirva de imediato. 
* Se gostar pode adicionar ao refogado 1 bom 
tomate maduro, sem peles nem grainhas e 
picado. 

SOBPEMESfl: 

Bolo Chiffon de larahja 
In CREDIEMTES: 

6 ovôs; 315 grs de açücar 
150 grs de farinha de trigo 
1,25 dl de sumo de laranja 
1 colher de châ de salfino 
1 colher de châ de fermento em pô 
3/4 de châvena de ôleo 
raspa da casca de 1 laranja 

COnEECÇflO: 
Misture muito bem a farinha corn o açùcar junte 
O ôleo, a raspa da casca da laranja, o sumo, o sal, 
as gemas e, bata tudo muito bem durante 20 min- 
utos. Bata as claras em castelo bem forte e adi- 
cione ao preparado, envolvendo sem bâter, junte 
também nesta altura o fermento em pô. Barre 
muito bem uma forma grande corn chaminé e 
deite o preparado. Alise e leve a cozer em forno 
moderado durante 1 hora. Depois de cozido retire 
do forno e vire imediatamente sobre um prato de 
serviço e deixe arrefecer corn a forma. 
*E importante nâo abrir a porta do forno enquan- 
to O bolo coze, porque se for aberta o bolo abate, 
sô se abre no fim do tempo da cozedura. 

      

nZEITEIBO 
Ao dispor o dia inteiro 

l Para nos enviar a sua assinatura, 
l oportunidade de emprego ou qualquer 
• outra informaçâo: 

(416) 538-0084 
TI&3B (416) 538-0940 
H°[/ùûa0Qg info@omilenio.com 
©@ir[r©9®B 1087 Dundas St. W. 

Suite #103 
Toronto, On, M6J 1W9 
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COMUNIDADE 

Festival Português - Canal 2 

Consigo 24 Noras por dia 
Sanun nü-fîin 

00* 
Panasonic RX-D11 

*160."* 

InformaçOes pelo tel: (416) 537-1088 t 
Estes radios estâo à venda nos seguiirbes locais; | 
EMTORONÎOL 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 Furniture Plus - 992 Bloor St. west Tel: 532-1133 * Advanced Electronics - 1332 Dundas 
; St. W. Tel: 537-7606 EM MISSISSAUGA: Nova Pastry & Bakery - 3635 Cawthra Rd. Tel: (90^ 279-3206 * Vi-Ana Gifts - 289 Dundas 

: St East Unit 4 Tel: (905) 279-9997 * Elifaz Bakery 607 LakeshoreRd. E. 905-278-2392 EM BRAMPTON: Concord Furniture - 280 
* Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 EM HAMILTON: - Alves Meats -157 Macnab St. N. Tel: (905) 528-0165 EM LONDON: Acadia Travel ; 

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 KITCHENEBî Legacy Travel 585 Queen St. S. 519-745-3233 EM CAMBBIDGEl Beiros Supermarket 50 Ainslie St. S. 519-621-6950 

 V f " S'.-v ' ''■y •. f yf f ,s ' X V , ' ^ /'Xÿs <■ AV s ft-s swX 
0003 

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

Sanyo MCD-Z190 f 

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

Panasonic RX-FS430 
Stereo Radio/Cassette Recorder 

11^ 

Citlien ITB1819 
Portable Radio AM/FM ^H|| 
Cassette/Recorder Player * 

00* 

‘^Plus GST & PST 

«1Ü. 

Ceneral liectric 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

CD Portable, Digital 
Radio AM/FM, 

Cassette Recorder 
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SALDC CM SLIA CASA  
A CAUSA DOS COMUNS NOS MALES DA PELE 
As coisas comuns sâo, muitas vezes, 
as mais ignoradas. Senti isso na 
pele, na vida pessoal, na profissio- 
nal, e ainda mais, na vida estudantil, 
quando o conhecimento, que hoje 
utilize para escrever estas paginas, 
estava ainda imaturo e fragmenta- 
do. Por isso, aproveitando o assunto 
das doenças da pele, vou defender a 
causa dos comuns, na casa de 
comuns para quem escrevo: Saüde 
em sua casa. 
O professor da Universidade, na sua 
aula, ou através dos seus assistentes, 
falava-nos, e depois examinava-nos, 
sobre um grande numéro de 
doenças, muitas vezes nos seus mais 
infimes detalhes. Ainda me lembro 
dos pênfigos, penfigoides, purfirias, 
e outres rares males de pele, cujos 
detalhes tive de decorar para os 
exames, pois, como dizia um dos 
professores: - O estudante de 
Medicina tem de saber tudo, porque 
senâo, depois, quando tiver doentes: 
o doente morre. Passaram-se mais 
de trinta anos, e jâ vi milhares de 
doentes, mas nunca vi nenhum corn 
pênfigo, ou aquelas doenças impor- 
tantes que tive de decorar para os 
exames, de que esqueci muitos dos 
detalhes, mas que nâo lamento ter 
estudado. Hoje apenas sei que essas 

doenças, que foram tâo importantes 
nos estudos académicos, também 
existem, e poderei reconhecê-las se 
me aparecerem pela frente. O que 
lamento é a falta de ênfase dada 
pela Academia aos males comuns; 
àquelas doenças, por vezes s6 quei- 
xumes, que afligem o homem dia a 
dia, e sô a prâtica, nesta grande casa 
de comuns que é o mundo, nos pode 
dar a sua verdadeira perspectiva. Se 
lamento a grande confusao que vai 
no povo, que ainda tem grande difi- 
culdade de distinguir uma gripe 
duma constipaçâo, lamento muito 
mais o médico formado, que nunca 
teve na Universidade, sobre este 
assunto uma explicaçâo. 
Neste artigo nâo vou falar de rari- 
dades sem interesse para o homem 
comum; vou sim manter a perspecti- 
va do comum; uma base fundamen- 
tal de qualquer elucidaçâo. 
As dermatites: inflamaçôes da pele, 
sâo males bastante frequentes; sâo 
causadas por qualquer factor que 
provoque inflamaçâo, seja ele de 
natureza auto-imunolôgica, alérgica, 
traumatica, ou infecciosa. As der- 
matites alérgicas, aparecem sob a 
forma de manchas avermelhadas, de 
tamanhos variados, por vezes corn 
comichâo intensa; além dos alimen- 

tos, também certos quimicos, e 
alguns medicamentos ingeridos, 
podém ser a causa da doença. Na 
dermatite de contacte, certos quimi- 
cos como os produtos de limpeza, 
pôs e cinzas, cimentes e outres 
materiais de construçâo, metais, e 
muitos outres residues no trabalho, 
assim como as luvas, braceletes, e 
muitos ornamentos, sâo a causa da 
inflamaçâo da pele na zona de con- 
tacte; as mâos sâo as areas atingidas 
corn maior frequêneia. Também a 
luz solar pode sensibilizar a pele, 
tornando-a vulnerâvel às reacçôes 
inflamatôrias; estas dermatites sô 
aparecem nas areas do corpo 
expostas à luz solar, sobretudo o 
rosto. As dermatites infecciosas sâo 
hoje muito menos frequentes do que 
no passade, embora os fungos ainda 
infectem a pele corn alguma fre- 
quêneia. Algumas bactérias podem 
causar inflamaçâo, às vezes corn 
crostas junto ao nariz e boca: o 
impetigo ou impigem; ou uma 
infecçâo nas pernas a que se chama 
erisipela. Os furûnculos sâo 
infecçôes nas raizes dos pelos, cau- 
sadas por bactérias. 
A caspa é um dos sintomas mais 
comuns, causada geralmente por 
seborreia; o excesso de ôleo da pele, 
na cabeça. A dermatite seborreica 
aparece sob a forma de escamas 
oleosas, nâo sô na cabeça, mas tam- 
bém nas dobras de pele por baixo 
das marnas, no umbigo, nas virilhas, 
e dentro das orelhas. O intertigo é 
um mal de pele comum, sobretudo 
em pessoas gordas, nos sitios onde 
as peles se esfregam corn atrito; corn 
a humidade do suor e a frieçâo, a 
pele fica macerada, sujeita a 
infecçâo. Algumas vezes, as 
infecçôes por fungos sâo a causa das 
escamas no couro cabeludo, que se 
soltam para formar caspa nos cabe- 
los. 
A psoriase é uma doença da pele 
que se observa corn bastante fre- 
quêneia. Tem tendência de aparecer 
em alguns membres da mesma 
familia, e esta, em 10% dos casos, 
associada a doenças articulares 
reumâticas. E provavelmente uma 
doença de origem autoimunolôgica 
pois, como as doenças reumâticas 
corn essa origem, responde bem ao 
tratamento corn medicamentos 
supressores das reacçôes imunolôgi- 
cas, incluindo pomadas corn anti- 
inflamatôrios potentes. Aparece na 
forma de manchas arredondadas e 
salientes, corn escamas prateadas, 
de preferêneia nas superficies exten- 
soras dos joelhos e cotovelos, unhas, 
cabeça, pés, fundo das costas, e 
redor do ânus; pode ter a extensâo 
mais variada: corn poucas manchas, 
ou estender-se a quase todo o corpo. 
As preparaçôes à base de alcatrâo, e 
os raios ultravioletas: artificiais ou 
da luz solar, podem diminuir ou 
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controlar temporariamente a 
doença. 
Os nôdulos na pele sâo queixas fre- 
quentes, que podem ser tumores, 
quase sempre benignos. Os mais fre- 
quentes sâo os quistos sebâceos; 
podem aparecer em qualquer zona 
do corpo e nunca se transformam 
em doenças perigosas; quando irri- 
tados, geralmente em areas de 
pressâo, podem inflamar, ou infec- 
tar, necessitando de drenagem; para 
que nâo voltem, a sua remoçào tem 
de ser compléta, incluindo a 
extraeçào da boisa que envolve a 
massa sebâcea. 
As bolhas na pele sâo geralmente 
causadas por traumas ou por virus. 
No primeiro caso estào as bolhas 
causadas por ferramentas em mâos 
pouco habituadas a trabalhos manu- 
ais, ou os pés irritados por sapatos. 
Quando aparecem bolhas dolorosas 
nos lâbios, ou nos ôrgâos genitais, a 
causa é quase sempre o virus herpes 
simplex. Se as bolhas seguem a 
linha de um nervo, a causa é geral- 
mente o herpes zôster do adulto: o 
mesmo virus que causou em criança 
a varicela. 
A pele é o maior ôrgâo do corpo; e é 
também o ôrgâo corn o maior 
nùmero de doenças. Contudo, pela 
sua grande capacidade de se defen- 
der e renovar, raramente os seus 
males causam a morte ou severa 
penitência. Mas, nem por isso, 
vamos deixar de falar deles, dos 
males comuns da pele, como a 
caspa, o acné, a rosâcea, ou a calvi- 
cie e perça de cabelo; apesar de cor- 
riqueiros, podem nâo sô incomodar 
a cabeça, mas também causar pena 
e afligir a mente. 
Os males comuns sâo os que mais 
fazem sofrer a humanidade, por 
serem numerosos, imensos, e afli- 
girem tanta gente. Por serem vul- 
gares, ficam muitas vezes esqueci- 
dos, ou desprezados, como coisas 
sem valor e importâneia, ou dignos 
de respeito. As revistas cor de rosa 
sô falam de “gente importante”, 
rainhas e princesas; outras: de mag- 
natas, senhores poderosos, e 
grandes atletas. Os professores e 
compêndios das faculdades falam de 
assuntos cientificos e preferem as 
ilustres raridades. E o que é comum, 
embora imenso, fica ignorado nas 
ruas do esquecimento. Ao escrever 
estas linhas, vem-me à lembrança a 
Velha Faculdade, e um antigo pro- 
fessor de Dermatologia, corn nariz 
vermelho de rosâcea, e a cabeça 
luzidia de careca, a falar, na sua câ- 
tedra, de tantas raridades, ... mas 
dos males da sua pele, comuns a tan- 
tos homens, nâo diz nada. 
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MISCELâNIA 

Crônica de Coimbra Por: 
Z).“ Lucinda 

Ferreira 

Lva COtTL,, 

UHI dcntiuga de Sct£ e detitie de mile cefiaçâe! 
Câ estou eu galgando o tempo e o 
espaço, fiel a mim prôpria e a vos tam- 
bém. Tem sido muitos os leitores que 
me escrevem! A comunicaçâo esta 
estabelecida. A vossa energia alimenta 
o meu espirito e dâ-me alento. Obriga- 
me a voltar, o que alias é sempre um 
prazer. Hoje, vou-lhes falar de uma 
coisa linda que me aconteceu. 
Em 1982, fundei o coro dos pequenos 
Cantores de Coimbra. Viajâvamos bas- 
tante em Portugal e no estrangeiro, 
fazendo pontes e criando laços, através 
da müsica e da poesia, enquanto 1.500 
jovens disciplinavam o seu espirito, 
alargavam horizontes, ocupavam os 
sens tempos livres e sobretudo sentiam- 
se amados e apreciados, o que é muito 
importante para uma criança e um 
jovem! 
Nessas mudanças, convidei uma senho- 
ra, màe de uma das nossas crianças, a 
acompanhar-nos a França. Num gesto 
de gratidào, ofereceu-me um livro; O 
Poder Infinito da sua Mente, de Lauro 
Trevisam. Li o livro de um fôlego! 
Sublinhava. Voltava para trâs. Tornava 
a 1er. Quase se rompeu o livro! 
Era todo ele novidades, mas sem dùvi- 
da libertador e anunciador de mil 
descobertas através da pedagogia do 
amor! 
Maravilhoso! 
Um dia, soou no meu ouvido: Lauro 
Trevisam! Fiz o possivel e o impossivel 
para assistir ao congresso que decorria 
no Porto. Infelizmente o autor jâ tinha 
partido para o seu pais. Apenas no ano 
seguinte, foi possivel participar nestas 
jornadas. Acabava de ser operada hâ 
cinco dias, mas tinha que ir. Confesso, 
mudou a minha vida! 
Era uma fome e uma sede de saber 
mais e mais. De praticar. De ir mais 
longe e experimentar. Desde dessa 
primeira vez para câ, jâ lâ vâo oito 
vezes. Cada vez é melhor! 
Ontem, dia 18 de Fevereiro, no Hotel 
Ipanema Park, no Porto, 500 pessoas 
sairam dali mais leves, mais sorri- 
dentes. Diferentes. Renascidos! 
Mas... falar disto tudo, sem dar um 
cheirinho da essência da mensagem, 
séria sâdico (fazem assim os publi- 
citârios). Eu faço-o, para partilhar a 
minha alegria que sô é grande, quando 
dividida corn os outros! 
Como o espaço é escasso, resumirei, 
resumirei, tentando apenas deixar no 
ar este perfume... 
O objectivo das jornadas é a descoberta 
de nos mesmos. Abrir caminhos. 

Romper com o passado sofrido. 
Limpar! Depois conhecer a nossa 
dimensâo maior e... clicar para SER 
FELIZ! 
Começâmos por iniciar uma viagem 
numa nave. Ai, percebemos que a causa 
do mundo primitivo, precârio, agressi- 
vo... é apenas porque ainda nâo se trans- 
cendeu a matéria. (Alguns jâ levan- 
taram voo. Esses sào os trabalhadores 
da messe. O fermento, os que têm que 
lutar pelos que ainda estâo para trâs, 
na caminhada). 
A viagem continua até o ser humano 
(nos, eu, você) ser o que realmente é. 
Um ser cheio de potencialidades que 
desabrocham. 
Antes porém, tal como no aviào em que 
sô pode levar 5 quilos na bagagem de 
mâo, tem que se desfazer, libertar-se de 
todas as cargas inùteis que impedem a 
viagem da felicidade! Sobretudo é pre- 
ciso perdoar! Perdoar a si prôpria, 
tanta coisa... e depois a todos e a cada 
um que lhe fez mal. Enquanto nâo se 
libertar disso, o outro fez-lhe mal e jâ 
nem se lembra. Você é que carrega corn 
o lixo. Entâo? E depois... nâo pode 
voar. Iniciar a viagem! Liberte-se! Jâ. 
Corn urgência! 
Depois viaje para dentro de si. Para o 
silêncio do seu coraçâo. Ai estâo as 
respostas. Os segredos. Tudo o que 
précisa para ser feliz! Ao viajar para 
dentro de si, encontrar-se-â consigo 
mesmo/a. Ao entrar, terâ entâo co- 
nhecimento das leis universais, tais 
como; 
A Lei do Amor - se nâo se amar a si 
prôpria fica tudo encrencado e emper- 
ra-se logo aqui. Nâo é verdade que 
quem nâo tem, nâo pode dar? Entâo! 
Ame-se. Respeite-se. Aprenda a gostar 
muito de si. Jâ. Agora! 
Depois, a Lei da Saüde - o mundo que 
cria na sua mente é o que se expande 
no seu corpo. Aqui entra o valor infini- 
to do optimismo, da boa vontade, do 
sorriso... de tudo o que motivo. 
Decorrente ou paralela à Lei de Saüde, 
a Lei da Riqueza. da Abundância. da 
Prosperidade - o mundo que se cria na 
mente, é o mundo que se vai materi- 
alizar na realidade. Fé e confiança sào 
entâo imprescindiveis! 
“Vale mais quem Deus ajuda do que 
quem muito madruga...” Riqueza. 
Pobreza... é estado mental que leva ao 
sucesso ou ao fracasso. 
A Lei do Retorno - todo o mal ou bem 
que se faz, retorna em duplicado. Nâo 
é verdade que “Quem corn ferros mata. 

corn ferro morre?” O semelhante atrai o 
semelhante. A Lei da Fé - quando se 
colocam as premissas, nada falha. “Se a 
nossa fé fôr como um grào de mostarda 
removerâ montanhas”. A Fé é o salto 
no escuro, mas vale a pena treinar, 
garanto-lhes! Aliâs, nada hâ a perder. A 
Lei de Causa e Efeito - Todo o efeito 
tem uma causa. Colhe-se sempre o que 
se semeia. E grande o ignorância e o 
atrevimento das pessoas que apregoam; 
“mas como é que Deus pôde fazer isto 
comigo, corn as criancinhas, corn tanto 
inocente?” Deus nâo cria o mal. Fez- 
nos livres! Aqui é que estâ o centro da 
questào. Entâo quem semeia vento, tem 
que colher tempestades ou nâo serâ 
assim? Ou os provérbios, sabedoria 
milenar do Povo estâo errados?! Nâo. A 
Lei do Poder da Mente (talvez novidade 
para muitos de nôs, praticantes de 
religiôes, sofridos, bem intencionados) 
- aquilo que o nosso subconsciente acei- 
ta como verdade, é verdade. Acontece! 
Grande maravilha! Entâo escolha no 
consciente TUDO o que quer e depois 
mentalize, mentalize. Repita e... acon- 
tece. Acontece: saüde, Amor, Paz, Bens 
Materiais, Trabalho... Tudo. Saüde... 
doença... tudo. (entâo nâo fale dos sens 
males...) 

Enfim.. tanta... tanta coisa... 
Mas dir-me-âo: “Como posso ser feliz 
num mundo tâo conturbado?” 
Mas é verdade que estamos fazendo 
uma viagem para dentro de cada um de 
nôs. Ai, raros buscam a felicidade!!! Ao 
descobri-la, quem lha poderâ roubar? 
Ai expulsarâ depressâo, encrencas, ne- 
gatividades... Ai mora o sucesso, o 
Amor, o Bem Estar... posso teste- 
munhar isso mesmo e por isso aqui 
estou! 
Isto que é assim para mim, pode ser 
para cada um de vôs, se o desejarem. 
Estas jornadas realizam-se na 
Alemanha, Brasil, Argentina e em ou- 
tras partes do mundo. Se d^sejar que se 
realizem ai no Canadâ, na 
Comunidade portuguesa, digam que 
farei tudo para saber se é possivel que 
se realizem ai e para ajudar. Isto nâo é 
para lucros. É para semear paz, amor, 
saüde! Até lâ, força! Muita luz e... dese- 
jo de ser feliz. De renascer! 

D.® Lucinda Ferreira 

R. da Mesericôrdia n°9 

Conchada 3000-280 Coimbra 

PORTUGAL 

„AVtL 

^ûb a g^atâncui 

de ^tibétiô IStaneo 
tem ^ata si todos 

os sewiços de uma boa 

amenda de oia^ous. 

a seu melhor companheiro 

a 

paza û dcntinenta, ^jHxi2eiza 

e rzrAçozes jâ estâo no metcado. 

^aza ^azantiz o seu tu^az nas 

datas pzetflezt2as, contacte zesezve jâ na 

_Jl\az ^^dlzaueâ. 

de auto me V et no 

dontinentey ^^y4çotes 

e yyiaèeiza a jiteços 

sem coitcotzâitcui 

1171 Dundas St. West, Toronto, Ontario, M6J1X3 
Tel: (416) 534-7515 o Fax: (416) 534-3171 
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□epois do|êxito em Toranto 
"o bicho” |rai a London 

IRAN COSTA e suas bailarînas vào brilhar 
sàbado, dia 24, no Clube Português de London, 

134 Falcon Street 

Nào percam esta noite de loucura! 
Deîtem o "stress" para trâs das costas e desafîem 

O sistema de equilibrio corn IRAN COSTA 
e suas bailarînas. 

Informaçôes e réservas: 
519-4534330 

Bilhetes à venda em Acadia Travel e 
no Clube Português de London 

AMEND0EIRA$ 
EMDOR 

Assim reza a lenda... 
Hâ muitos, muitos anos, tan- 

tes que se perdem na memôria dos 
tempos, havia um pais ainda em for- 
maçâo, que adquiriria a forma de um 
rectângulo atirado para a ponta mais 
ocidental da Europa, a que muitos 
chamariam, mais tarde, um jardim à 
beira-mar plantado. Como ainda esta- 
va em fase embrionâria, tentava 
crescer e estender-se mais para sul, em 
busca do mar que lhe servisse de fron- 
teira. Para o atingir, teria que conquis- 
tar uma faixa de terreno - o Algarve - 
que pertencia ainda aos Mouros. Nesse 
territôrio vivia um rei mouro, valente, 
de tez morena, bonito, como se quer 
que sejam todos os reis das lendas. 
Esse rei veio a casar-se corn uma boni- 
ta princesa do Norte da Europa, de um 
daqueles paises em que as princesas 
sâo todas de pele muito alva e olhos 
claros. Por ser tâo bêla, chamavam-lhe 
a Bêla do Norte. Como cumpre a qual- 
quer rei que se preze, para se 
realizarem os esponsais, organizaram- 
se as mais animadas Testas por todo o 
reino, para gâudio da corte e do seu 
povo. À amada, foram oferecidos os 
mais ricos présentes. Tudo fazia crer 
que a princesinha, agora tornada rai- 
nha, se sentiria muito feliz no sumptuoso 
palâcio do seu amado. Mas, nâo! À 
medida que os dias iam passando, 
uma enorme nostalgia apoderou-se 
delà ao ponto de deixar de sorrir. O 
rei, coitado, nâo compreendia a razâo 
de tâo profunda tristeza! A rainha, por 
sua vez, nâo queria magoar o seu afâv- 
el marido. Mas, um dia, encheu-se de 
coragem e segredou-lhe o motivo da 
sua mâgoa: “sentia a falta dos campos 
cobertos de neve que havia na sua 
terra”. Ora, um rei tudo pode, mas 
mudar o clima do mundo nâo era 
proeza que estivesse ao seu alcance. No 
entanto, o receio de.perder a esposa 
amada fê-lo dar voltas à imaginaçâo e 
encontrar uma soluçâo - ordenou que, 
em toda a regiâo do Algarve, se plan- 
tassem amendoeiras de modo a que 
elas florissem no inicio da Primavera. 
O rei contava os dias na ânsia de que o 
milagre se realizasse. Logo que as 
ârvores se cobriram de flores, o rei 
pediu â sua amada que assumasse à 
varanda da torre mais alta do castelo, 
para contemplar um espectâculo 
encantador. Assim que a rainha 
chegou ao alto da torre, soltou gargal- 
hadas de alegria ao ver os campos à 
sua volta cobertos de um manto bran- 
co que lhe lembravam a neve do seu 
pais distante. Depuis de tanto tempo, 
eram estas as primeiras risadas de ale- 
gria que a bêla do Norte voltara a dar. 
O rei, como nâo podia deixar de ser, 
sentiu-se muito feliz porque tinha recu- 
perado a princesa alegre corn quem 
casara. Dizem os que a viram, que 
todos os anos, pela Primavera, ela se 
quedava horas sem fim na varanda do 
castelo, fascinada corn as amendoeiras 
cobertas todas de branco, julgando 
tratar-se, realmente, da neve do seu 
pais. 

E, a partir daquele dia, foram felizes 
para sempre... 
Assim terminam todas as histôrias que 
povoaram o nosso imaginârio infantil. 
Mas as crianças desse pais nâo mais 
poderâo ouvir contar esta histôria corn 
um final feliz. E que a lenda nâo ter- 
mina aqui; hâ que acrescentar-Hie o 
que lhe falta. 
Certo dia, alguém maravilhado corn o 
espectâculo dos campos do Algarve, 
decidiu levâ-lo para Trâs-os-Montes. A 
populaçâo dessa regiâo, em despique 
corn os do sul, passou também a fruir 
da mesma beleza encantatôria das 
amendoeiras em flor. Passados muitos, 
muitos anos, quai;do o homem 
começou a perceber que a beleza da 
natureza também rende, passaram a 
organizar-se excursôes para que todos 
pudessem desfrutar duma simples 
ilusâo de ôptica. Num certo sâbado do 
ano da graça de dois mil e um, um 
grupo de setenta pessoas vivia a 
véspera de mais um domingo, 
preparando farnéis para o passeio do 
dia seguinte. A alguns ainda foi sugeri- 
do que se deixassem estar em casa, que 
nâo fossem; afinal também havia os 
pessegueiros em flor, ali tâo perto, e 
que eram quase a mesma coisa. A 
véspera estava fatalmente marcada por 
aquela teimosia. Como diz Saramago 
“A véspera é o que trazemos a cada dia 
que vamos vivendo, a vida é acarretar 
vésperas como quem acarreta pedras, 
quando jâ nâo podemos corn a carga 
acabou-se a transportaçâo, o ultimo 
dia é o ünico a que se nâo pode 
chamar véspera”. E aquele domingo jâ 
nâo foi véspera de mais nada, porque 
tudo acabou ali, entre duas margens 
de um rio que passou a ser leito de 
morte. Naquele domingo, ele nâo se 
chamou Douro, mas antes Lete, um 
dos rios do Inferno cujas âguas - 
segundo a mitologia grega - levam o 
esquecimento às aimas dos mortos. 
Naquele domingo, nâo houve pas- 
sagem para a outra margem. Caronte, 
barqueiro dos Infernos, esperava-os 
para os levar na sua barca, em troca de 
um ôbulo, condiçâo para que nâo 
ficassem vagando pelas margens do 
rio. Mas, poucas aimas iam preparadas 
para o pagamento do resgate. Assim, o 
ôbulo exigido atingiu o preço mais ele- 
vado que se pode pagar por uma pas- 
sagem: a dor e a angüstia dos que 
desesperadamente esperam...E tudo 
por culpa de um rei mouro apaixona- 
do que quis satisfazer os caprichos da 
sua amada. As crianças desse pais 
saberâo agora que a lenda das amen- 
doeiras deixarâ de ser mais um exem- 
plo de uma bêla histôria de amor. 
Quando alguém lhes falar das amen- 
doeiras em flor, a sua imaginaçâo 
inocente de crianças voarâ por cima de 
amendoeiras em dor, vestidas de negro 
luto, em vez do branco cintilante da 
neve. 
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"0 FC Porto voi sor compeâo", Paulinho Santos 
O futebolista Paulinho Santos mani- 
festou a firme convicçâo de que o FC 
Porto vai conquistar o titulo por- 
tuguês, apesar do considerâvel atraso 
pontual da sua équipa para o lider 
Boavista. 
"Ainda falta muito campeonato por 
disputar", justificou, mesmo reco- 
nhecendo que os "dragôes" estâo 
dependentes de terceiros para con- 
seguir o seu objective, nomeada- 
mente do desempenho do coman- 
dante "axadrezado". 
Paulinho Santos sustentou a sua con- 
vicçâo corn a confiança inabalâvel no 
grupo de trabalho "azul e branco", e 
corn a desvalorizaçâo da concorrên- 
cia: "os outres nâo nos interessam!". 
Confrontado o seu optimisme corn o 
facto do FC Porto nâo estar a atrav- 
essar um ^om momento desportivo, 
Paulinho Santos preferiu destacar o 
facto da équipa estar preparada para 
enfrentar os varies desafios que 
ainda tem pela frente. 

Segundo o futebolista, a sorte tem fal- 
tado ultimamente à équipa que, no 
entante, continua empenhada em 
vencer as varias frentes. 
O campeonato esta, para jâ, em 
"stand by" e Paulinho Santos garante 
que a concentraçâo do grupo de tra- 
balho esta unicamente virada para o 
desafio de quinta-feira corn o 
Sporting, a contar para as meias- 
finais da Taça de Portugal. 
Para vencer os "leôes" e garantir um 
lugar nojamor, o "suplente" portista 
defende uma receita simples: "temos 
de jogar e lutar como habitual- 
mente". "Nâo vai ser um jogo do tudo 
ou nada, mas vamos entrar em 
campo para ganhar", vincou. 
Questionado sobre se gostaria de 
encontrar o vizinho "axadrezado" no 
Jamor, Paulinho Santos foi pragmâti- 
co: "queremos ir à final, seja corn o 
Boavista ou o Pedrouços!". 
O FC Porto regressou aos treinos, 
optando por uma sessâo à porta 

fechada, que decorreu no Pavilhâo 
Américo de Sâ, para fugir à chuva, 
vente e frio que têm assolado a 
cidade. 
O grupo de trabalho evoluiu desfal- 
cado de oito dos seus elementos, uns 
lesionados, outres "poupados" e os 
restantes convocados para as respecti- 
vas selecçôes nacionais. O "capitâo" 
Jorge Costa, Esquerdinha, Vitor Baia 
e Hilârio continuam a recuperar de 
lesôes, enquanto Pena e Capuche 
foram poupados a desgaste adicional, 
cumprindo um piano de gestâo de 
esforço. 
O russe Alenitchev e o esloveno 
Pavlinjimtaram-se hoje às respectivas 
selecçôes nacionais, que se 
defrontam sâbado em jogo da fase de 
qualificaçâo para o campeonato do 
Mundo. 
Os titulares segunda-feira frente ao 
Sporting (2-2) salram mais cedo, 
numa sessâo que durou apenas cerca 
de uma hora. 

ÏRÇfl: 

Marîtimo no Bessa no ‘logo da época” 
O jogo da época' é como o 
Maritimo (dirigentes, équipa técni- 
ca e jogadores) consideram o 
embate de quarta-feira corn o 
Boavista, no Bessa, a contar para as 
meias-finais da Taça de Portugal 
em futebol. 
A équipa "verde-rubra" pretende 
salvar a présenté época desportiva 
numa aposta clara na final do 
Jamor, tentando assim uma eventu- 
al qualificaçâo para uma prova da 
UEFA, a que se jâ habituou nos ùlti- 
mos anos. 
O treinador Nelo Vingada, para 
nâo colocar pressâo sobre os seus 
jogadores, afirma que este jogo "é o 

mais importante por ser o proxi- 
mo", mas que o mesmo "tornar-se-â 
marcante se houver sucesso, isto 
porque proporcionarâ escrever mais 
uma pâgina gloriosa na histôria do 
clube". O objectivo da équipa no 
Bessa, frente ao lider destacado da I 
Liga, é, segundo Vingada, o de 
vencer: "Se nâo fossemos com esse 
pensamento, mais Valeria nem sair- 
mos da Madeira". 
No entanto, o técnico "verde-rubro" 
reconhece que a tarefa "serâ muito 
dificil", jâ que o Boavista "é melhor 
e actua perante os seus adeptos, e 
por isso é favorito". 
"Porém, todas as grandes équipas 

têm também dias menos bons e as 
équipas pequenas podem ter um 
dia de grande inspiraçâo", afirmou, 
esperançado. 
Ronaldo, o jovem avançado 
brasileiro "recrutado" â équipa B 
nas duas ùltimas jornadas da I 
Liga, é peremptôrio em afirmar que 
0 encontro "pode salvar a época" do 
clube, revelando-se ainda muito sa- 
tisfeito pela oportunidade que lhe 
foi concedida pelo técnico, que lhe 
permitiu marcar dois golos nos 
encontros em que actuou. 
Para o encontro, Nelo Vingada pro- 
cedeu a vârias alteraçôes em 
relaçâo à convocatôria do passado 

fim-de-semana, na primeira vitôria 
fora de casa para a I Liga na pré- 
sente época, frente ao Estrela da 
Amadora, na Reboleira. Assim, 
foram chamados os "poupados" 
Albertino, Porfirio e Bakero, saindo 
da convocatôria o médio Dani Diaz 
e os avançados Joâo Oliveira Pinto, 
Musa Shannon e Quim, bem como 
o elemento da équipa B Hugo 
Morais. 
De fora das conjunturas da équipa 
técnica madeirense continuam o 
defesa Eusébio, o médio Zeca e o 
avançado argentino Lagorio, todos 
a recuperarem de lesôes prolon- 
gadas. 

flçoBn 
Câmara de Angra oferece très relvados sintéticos a clubes 
A Câmara Municipal de Angra do 
Heroismo vai investir, este ano, 
330.000 contos (1,6 milhôes de 
euros) em très relvados sintéticos 
para équipas de futebol do conce- 
Iho, anunciou o présidente da 
autarquia. 
Sérgio Avila, que falava em confe- 
rêneia de imprensa, referiu que os 
pisos sintéticos se destinam ao 
Boavista da Ribeirinha, Maritimos 
de Sâo Mateus e Barreiros do Porto 
Judeu, clubes que disputam o 
campeonato da ilha Terceira. 
Segundo referiu, o investimento 
previsto résulta do saldo da conta 
de gerêneia do Municipio relative 
ao ultimo ano e da rubrica de apoio 

ao fomento desportivo do Piano 
para 2001. 
A autarquia vai, agora, submeter 
ao parecer da Assembleia 
Municipal uma proposta de revisâo 
orçamental. 
A Câmara de Angra pretendia ofe- 
recer um campo de relva sintética 
ao vencedor do campeonato da ilha 
Terceira na présente época, mas a 
possibilidade de "nâo haver 
campeâo devido a um proteste 
apresentado por utilizaçâo irregu- 
lar de jogadores levou a edilidade a 
alterar os seus pianos". 
O clube Maritimos de Sâo Mateus 
protestou junto da Comissâo de 
Disciplina da Associaçâo de 

Aqui veio o Manuel 
Que provQU azeite AZEITEIRO 

□eixou escrito num papel 
Que em qualidade é o primeiro 

Futebol de Angra do Heroismo por homologaçâo dos resultados da 
o Boavista da Ribeirinha ter uti- partida em causa, o Boavista de- 
lizado, alegadamente de forma verâ ser o vencedor do campeonato 
irregular, dois jogadores sem, de acordo corn os regulamen- 
estrangeiros. tos federativos, lhe ser atribuido o 
Como o protesto surgiu apôs a titulo de campeâo. 

DOO OQH 
U 

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

lŸaoe.U6.n 

Cristina e Fernanda têm para vos um serviço 
compieto 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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Um caso sério. 
O treinador do Portomosense, o ilustre desconhecido, JOÀO SOUSA, 
parece viver um conto de fadas. Desde que assumiu a liderança do 
Portomosense, a militar na III Divisâo, Série D, nunca mais perdeu um 
jogo. Do risco de descida, o Portomosense esta em "riscos" de subida! 
E esta, hein! 

PEPA, jovem jogador do Benfica, emprestado ao Lierse, da I Divisâo 
Belga, esta desapontado corn a sua experiência fora de Portugal. 
Pepa, umas vezes por lesâo, outras por opçâo técnica, raramente joga. 
Assim, a sua vida de emigrante-futebolista chega ao fim... 
no fim da temporada! 

CALADO, fala cada vez mais alto. Depois da sua medalha de bronze no 
Mundial de Atletismo Lisboa'2001, partiu de mala aviada para o Meeting 
de Madrid, um dos mais importantes da Europa . Outros se eguem. 
O recorde do comprimento de Calado, 8.16 metros, esta a dar-lhe fama e 
proveito... 

O présidente PIMENTA MACHADO, do V. de Guimaràes, foi condenado 
a pagar 200 contos, por injurias, ao administrador da empresa grâfica do 
Jornal Comércio de Guimaràes. E caso para pôr pimenta na lingua do 
Machado... Valha-lhe, Santo Inâcio! 

.'S 

1 O BENFICA, mesmo "em baixo", nào deixa de ter convites. Dia 23, joga || 
em Aachen, na Alemanha. Dois dias antes, disputam dois jogos "indoor"- m 
Torneio de Marselha, e, depois, dia 25, joga na Polonia, aproveitando a m 

‘ paragem da Liga devido ao jogo Portugal-Holanda. Em Maio, dia 7, joga 
em França corn o Paris-Saint Grmain e, no principio de Junho, o Benfica 

‘ desloca-se aos EUA, onde ira realizar dois jogos, em Torneio Internacional. i* 
, Nada mau para arranjar uns trocos... 

O présidente VILARINHO nào estarâ arrependido de o "meu treinador é is 
m o Tony"? E que Tony nào é o nosso, o do Benfica, vale? Nem a saida o Vale M 
s;^ nos vale, Santo Deus! si 

VombOL: 
Governo - Primeiro-Ministro félicita triuafo 
do Sporting de Espinlio 
o primeiro-ministro felicitou o 
Sporting de Espinho pelo triunfo 
numa das mais importantes provas 
europeias de voleibol masculino - a 
Taça de Clubes de Topo. 
Em mensagem dirigida ao présidente 
do Sporting Clube de Espinho, 
Antonio Guterres disse ser "grande" a 
sua "satisfaçào" pela vitôria, tendo 
felicitado por essa conquista desporti- 
va "todos os jogadores, técnicos e diri- 
gentes" da équipa. 

Segundo o chefe do Governo, este tri- 
unfo da équipa da Costa Verde "con- 
stitui um feito inédito na histôria do 
voleibol português". "Este excep- 
cional resultado desportivo, para além 
do prestigio que conféré ao clube e ao 
voleibol nacional, vem também, natu- 
ralmente, prestigiar de uma forma 
muito expressiva a imagem de 
Portugal no panorama do desporto 
internacional", sustentou o primeiro- 
ministro. 

wiiinta 06 acii 
fjcQy magoado? 

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

Foi vitima de acidenteP 

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. 
Elefaiaasua lingua. 

(4161239-8990 

o piloto luso-canadiano Manny Fernandes, rea- 
liza um jantar dançante no Ambience Banquet 
Hall, sâbado, dia 31, para apresentaçâo da équipa 
"Speedzone Raceworks". 
Vai ser um espectâculo fora do normal mas... 
surpresas sâo surpresas, por isso fica para o dia 
31! 
Manny Fernandes, vai correr no GT 
Championships'2001, na VW Jetta Turbo GT-2. 
As corridas terâo inicio no sâbado, dia 28 de 
Abril. Um fim-de-semana em grande no Mosport, 
corn começo às 09h00 da manhâ e terminam no 
domingo à tarde. 
Para informaçôes, contactem o Manny Fernandes 
pelo telefone: 416-892-4774. Vamos "fazer figas" 
pela équipa luso-canadiana no VWJeta Turbo 
GT-2, em 2001, em Mosport, em 28 e 29 de 
Abril. 

CAMPEONATOS GT 
Jantar de apresentaçâo 
da équipa portuguesa 

Pantera a rir 
Os clubes das Antas e de Alvalade atrasaram-se na 
luta pelo titulo corn um empâte que nâo intéressa a 
nenhum, desbravando o caminho ao Boavista 

Do "clâssico" das Antas, quem saiu a 
rir foi o Boavista, que viu "dragôes" e 
"leôes" atrasarem-se no jogo que 
"escolhia" o seu principal rival na luta 
pelo titulo. Fica o Sporting como o 
perseguidor imediato, mas pode 
queixar-se de nâo ter ganho umà par- 
tida em que foi quase sempre supg- 
rior. Um golo de DeCO despertou um 
"louco" final, corn o Sporting a fazer a 
reviravolta em dois minutos, mas a 
deixar fugir o "tesouro" ao cair do 
pano, quando Marie empatou defini- 
tivamente 0 jogo. 
Fernando Santos lâhçara o reptô aos 
sens jogadores. "Sejâüi, guerreiros. 
Dêehi o peito as balas", pwira o téc- 
nico para o jogo d«j tudo ou nada. É 
que, o que nâo lusse uma vitôria 
deixaria o FC Porto praücamente 
fora da corrida ao titulo, dias depois 
da eliminaçào europeia em Liverpool. 
Mas também o Sporting se via na 
obrigaçâo de ganhar nas Antas para 
nâo deixar abrir o fosso em relaçâo ao 
lider Boavista. Manuel Fernandes 
sabia-o e anunciara também ele uma 
équipa de ataque. No Bessa, "dona 
pantera" podia calçar as pantufas e 
assistir tranquila, pela TV, ao espec- 
tâculo de "dragôes" e "leôes" a degla- 

diarem-se, e esperar um empâte que 
lhe abrisse caminho para o titulo. 
O coro de assobios ao intervalo exigia 
a Fernando Santos outra atitude para 
a segunda parte e o "dragâo" surgiu 
bem mais veloz, incômodo, a recla- 
mar protagonismo e a estender as 
emoçôes pelos dois pôlos do relvado. 
Capucho foi o guia dos portistas. 
O «xtremo ganhou vârios lances a 
Rui Jorge, mas nào encontrava, na 
âreâ, â. melhot sequêneia. Do outro 
lado^ FUUÎO BéUto demonstrava o des- 
perdicio dos "leôes", ao nâo ser capaz 
de ultrapassar a oposiçâo de Pedro 
Espinha. 
Mas foi Déco a dar um verdadeiro 
"pontapé" no jogo. Com um remate 
certeiro de fora da ârea, o médio 
brasileiro deu ao FC Porto uma van- 
tagem até entào pquco imaginada. 
Manuel Fernandes nâo demorou a 
réagir e fez enirar a ofensiva dupla de 
Rodrigos - Tcllo e Fabbri. E o jogo 
gauhou um ritmo "louco" até final. 
Em dois minutos, o Sporting deu a 
volta ao marcador, corn golos de Joâo 
Pinto e Acosta, perante um Estâdio 
das Antas incrédulo. Mas Marie inter- 
rompeu a festa antecipada dos "leôes" 
e fez o empâte jâ sob o pano final. 
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Jogadores do Corunha sob investigaçâo 
A Federaçào Espanhola de 
Futebol (RFEF) esta a investigar 
O estatuto de comunitârios de 
vârios futebolistas do Deportivo 
da Corunha, dispondo os 
campeôes espanhôis de um prazo 
para apresentar os respectivos 
certificados originals. 
O camaronês Songoho, o 
brasileiro Emerson e o argentino 
Duscher sâo os jogadores visados 
pelas averiguaçôes da RFEF e, 
embora fora do prazo estabeleci- 

do, os dirigentes galegos compro- 
meteram-se a entregar nas prôxi- 
mas horas ao organismo federati- 
vo a documentaçâo requerida. 
SongoEo nasceu nos Camarôes e 
ingressou no Corunha em 1996, 
detendo a nacionalidade franco- 
camaronesa, enquanto o ex- 
sportinguista Aldo Duscher, que 
entrou no Deportivo no ano 
2000, possui a nacionalidade 
argentino-austriaca. 
O brasileiro e ex-portista 

Emerson, natural do Rio de 
Janeiro e jogador do Corunha 
desde o inicio desta época, detém 
a nacionalidade luso-brasileira. 
A possibilidade da existência de 
irregularidades noutras 
inscriçôe^, para ' aquisiçâo do 
estatuto de comunitârio, levou jâ 
a RFEF a suspender a licença do 
guarda-redes argentino Martin 
Herrera, do Alavés, cujo pas- 
saporte italiano lançou sérias 
dùvidas no organismo federativo. 

VftU t flztvtpo 
Recurso contra prisâo domiciliària 
subiu à Relaçâo 
o recurso interposto pelo advo- 
gado de defesa de Joâo Vale e 
Azevedo contra a aplicaçâo da 
prisâo domiciliària ao ex-presi- 
dente do Benfica subiu ao 
Tribunal da Relaçâo de Lisboa, 
apurou hoje a Agência Lusa. 
Fonte do escritôrio do advogado 
José Antonio Barreiros adiantou 
que o despacho relative ao caso 
"chegou hoje", dando conta de 
que "o recurso subiu à Relaçâo". 
A mesma fonte escusou-se a 
referir quais os prazos para uma 
decisâo daquela instância, afir- 

mando apenas que poderâ surgir 
"dentro de 10 ou 15 dias". 
Vale e Azevedo encontra-se 
sujeito à medida de coacçâo de 
"obrigaçâo de permanência na 
habitaçâo", imposta pela juiza de 
instruçâo criminal Maria Emilia 
Costa, que o ouviu na noite de 16 
para 17 de Fevereiro. O ex-presi- 
dente do Benfica foi detido pela 
Pollcia Judiciâria na tarde de 16 
de Fevereiro, por "fortes indicios 
de apropriaçâo de verba do 
clube" relativa à transferência 
para o Alverca do guarda-redes 

russo Serguei Ovchinnikov, 
actual futebolista do FC Porto. 

f( PORTO-SPORTIHC 

Poli'cia afasta cn'ticos 
de Feraando Santos 
A policia de choque evitou segunda-feira pos- 
siveis desacatos no Estâdio das Antas, quando 
cerca de très centenas de adeptos do FC Porto 
se concentraram para criticar duramente o 
treinador Fernando Santos. 
Mal acabou o encontro, em que "dragôes" e 
"leôes" empataram (2-2), os simpatizantes 
portistas concentraram-se junto à rampa de 
acesso ao departamento de futebol, ensaiando 
duros comentârios dirigidos ao técnico "azul e 
branco". 
Face à visivel tensâo que se instalou, a policia 
de choque interveio e, corn alguns empurrôes 
à mistura, conseguiu criar um perimetro de 
segurança. Os adeptos do FC Porto ficaram 
mais longe do departamento de 
futebol, onde circulavam vârios elementos 
"VIP" ligados aos dois clubes, mas nâo 
pararam corn os insultos, que agora visavam 
também as forças da ordem. 
Os apupos ao técnico começaram no intervalo 
do jogo.(O-O) e mantiveram-se no seu final, 
estendendo-se para a zona exterior do Estâdio. 
Apesar da chuva que começou a cair apôs o 
encontro, mais de uma hora apôs o "clâssico" 
ainda haviam algumas dezenas de adeptos nas 
imediaçôes do Estâdio, que permanecia bem 
guardado pela PSP. 
Apôs o empâte cedido frente ao Sporting, o 
FC Porto ficou a nove pontos do lider 
Boavista, mas tem ainda um jogo por cumprir, 
em Abril no terreno do Maritimo. 

1785 8t. Clair Âve., West, Toronto 

CHEV-OLDS 
Agora ao serviço da 
Secçâo de Assistência 
da West Vork Chev-Olds 
esta o técnico 
DANNY CABRAL. 
Danny fala português e 
esta pronto a responder 
a todas as perguntas 
que tenha sobre 
OS nossos Serviços I ^ 
de Assistência. I0l0S^ 

Web: ^ 
E-mail 
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dâassi(^icaçâo 
Equipas 1 V E D M S P 

13 8 
14 4 
13 5 
11 6 

1B8AVISTA 25 16 7 
2 SPORTING 25 15 4 
3SRBRAGA 25 
4 FC PORTO 24 
5BENFICA 25 
6 BELENENSES 25 
7BEiRA-MAB 25 
8 SALGUEIROS 25 
9 P. FERREIRA 25 
10U.LEIRIA 25 
IIMARiTlMO 24 
12FARENSE 25 
13ALVERCA 25 9 5 
14GUIMARÂES 25 5 8 
15CAMP0liliAI0R. 25 4 9 
16 GIL VICENTE 25 5 6 
11LAMAD0RA 25 3 5 
18DESP.AVES 25 2 8 

11 5 
11 3 
9 9 
8 10 
9 6 
8 8 

2 46 
6 47 
4 40 
6 46 
7 42 
8 28 
9 32 

11 28 
7 30 
7 30 
9 24 
9 27 

11 35 
12 32 
12 22 
14 21 
17 21 
15 19 

14 55 
28 49 
28 47 
22 46 
28 44 
23 39 
33 38 
36 36 
23 36 
33 34 
24 33 
32 32 
39 32 
43 23 
43 21 
34 21 
41 14 
46 14 

(25‘* jornada) 
Boavista - Campomaior.3-1 

Est Amadora - Maritimo, 0-1 
Sp. Braga-Beleaense& 2-0 
üniâoleiria-Farense,2-0 

Oesp. Aves - Alverca. 0-0 
Salgueiros - Gil Vicente, 0-1 

Benfica - Paços Ferreira, 2-3 
Beira-Mar - ViL Guimarâes, 3-2 

FC Porto-Sporting,2-2 

(26“jornada) 
Paços Ferreira - Beienenses 
Campomaiorense - Benfica 

Maritime-Boavista 
Farense-Est. Amadora 

Vit. Gnimarâes - Uniâo leiria 
Snorting - Beira-Mar 

Ahierca - FC Porto 
Git Vicente-Desp. Aves 
Saigueiros-Sp. Braga 

PORTUCUESfl DC fUTCBOL 
PROCISSIOnflL 

Resultados Mnu jirnado 

elhores arcadores 

17 guilds 
Renivaldo Jesus "PENA" (FC Porto) 

Pierre VAN HOOIJDONK (Benfica) 

15 gdlos 

HASSAN Nader (Farense) 

Joâo Tomâs (Benfica) 

13 golds 
Miki FEHER (Braga) 

12 golos 
Alberto ACOSTA (Sporting) 

RAFAEL Dias (Paços Ferreira) 

Eric Gomes "GAÛCHO F (E. Amadora) 

Taça - Maritimo bate 
Boauista e esta na final 

PORTUCUCSa DC fUTCbOL 
ppocissionttL 

11^   •. 

(ZâassL^icaçâo TZ^suùtados 
Equipas 

l¥AR2ilN 
2 SANTA CLARA 
3VIT.SETUBAL 
4PENAFIEL 
5MAIA 
6 RIO AVE 
7NACI0NAL 
8 NAVAL 
9LECA 
10 ONIAO LAMAS 
11ACADEMICA 
12 0VARENSE 
13 CHAVES 
14 MARCO 
1SFELGUEIBAS 
16ESPINH0 
llFR^UNDE 
18IMORTAL 

25 50 
25 49 
25 46 
25 44 
25 43 
25 42 
25 41 
25 36 
25 36 
25 35 
25 34 
25 30 
25 27 
25 26 
25 25 
25 25 
25 19 
25 17 

Académies - Imortal, 2-1 
Sp.Espinho-Nacionai,0-0 

Uniâo lamas-leça, 1-2 
Framunde-Varzim,1-2 

Penafiei-Feigueiras.1-1 
Vit. Setûbat - Oesp. Chaves, 1-1 

Maia-BioAve,1-0 
Navai-Santa Clara, 5-1 
Marco-Ovarense, 4-0 

26“ ^^czna2a 

Ovarense - Penafiel 
Bio Ave - Chaves 

Varzim-Académies 
Felgueuas-Espinho 
Freamunde-Setûhal 

Imortal - Uniâo de lamas 
Santa Clara-Mala 

Nacional - Naval 
leça-Marco 

Michael Schumacher 
e Ferrari ganham na 

Coiilitmaçâo da pagina 32 

Don Alberto sô nâo cumpriu corn a tradiçâo hâ 15 dias, 
porque, além de a Ferrari ter ganho em Melburne, tam- 
bém ali morreu um comissârio de pista. Mas, é muito 
dificil nâo reconhecer que a pilotagem de Michael 
Schumacher, no circuito da Malâsia, mereceria, de 

Porto - O Maritimo apurou-se para a final da Taça de Portugal em futebol, ao vencer o Boavista 
por 1-0, em encontro das meias-finais da prova, disputado no Estâdio do Bessa, no Porto, quarta- 
feira passada. A équipa insular, que jâ vencia ao intervalo por 1-0, golo do brasileiro Paulo Sérgio, 
aos 32 minutos, defrontarâ na final, a 10 de Junho, nojamor, o vencedor do encontro 
FC Porto-Sporting, a disputar hoje, quinta-feira, no Estâdio das Antas. 

CONFERÊNCIA 

ORIENTAL 

MILWAUKËJE 41 25 .SS1 
RESULTADOS DE TERÇA-FEiRA ' 
NEW YORK 110, CLEVELANO 75^ 

NEW JERSEY 104, VANCOUVER 9? 

TORONTO 10E, INOIANA 81 ^ 

ORLANDO 103, CHICAGO 95 

PORTLAND 96, DALLAS 88 

PHOENIX 105, WASHINGTON 91 

UTAH 84, DETROIT 79 

LA CLIPPERS 88, PHILADELPHIA 77 

SACRAMENTO 185, HOUSTON 109 
CHICAGO 11 55 .167 

CHARLOTTE 39 sôi ilËa 
TORONTO 36 ,■ ail iii7 

INDIANA l37i 

DETROIT   liai liila 
CLii|EBNÜ:i |s4i| iWil ■sa 
ATLANTA «il liii .309 

facto, os sinos do padre Alberto. A pole position, aliâs, 
poderia nâo ter significado nada, porque o "dilùvio" 
começou à terceira volta e os Ferrari de Schumacher e 
Barrichello foram â relva, corn o alemâo a apanhar um 
tremendo susto ao ver os rails a aproximarem-se e o 
brasileiro a perder vârias peças. A situaçâo encaminhar- 
se entâo para um ponto que "o safety car era mais râpi- 
do que os Formula 1" - como 
brincava Schumacher, no 
final. 
Mas os dois Ferrari voltaram à 
pista sem grandes problemas, 
o que nâo sucedeu corn 
Montoya, Bernoldi, Villeneuve 
e Heidfeld. Contando corn 
um asfalto cada vez mais seco 
e a vantagem dos pneus mis- 
tos, além de uma conduçâo 
genial, o alemâo levou apenas 
seis voltas para alcançar a lid- 
erança. Neste periodo. 
Schumacher ganhava um a 
dois segundos por volta a Barrichello - sempre na sua 
esteira - e quatre a cinco segundos face aos pilotos que 
seguiam na cabeça da corrida. Tâo naturalmente como 
recuperou o primeiro lugar. Schumacher foi ampliando 
a vantagem, ao ponto de, à 30.“ volta, quando parou 
para voltar a mudar para pneus de piso seco, jâ contava 
com mais de um minuto de avanço sobre Barrichello e 
1.30 em relaçâo a David Coulthard. O escoeês, que ficou 
a par de Barrichello no segundo lugar do Mundial, 
reconheceu que pouco mais poderia fazer. E que as limi- 
taçôes do McLaren-Mercedes - e, neste momento, nâo sô 
face aos Ferrari - sô serâo ultrapassadas depois do 
Grande Prémio do Brasil, altura em que a escuderia de 
Woking conta apresentar diversas inovaçôes que a colo- 
carào em pé de igualdade corn a Ferrari. 
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Campeonato Nacional de Fut;ebol - 0] @ 
GL IKQjJUmPi^ 

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

JJ a> 

26 60 
25 49 
26 47 
26 46 
26 44 
25 43 
26 41 
26 40 
26 33 
26 33 
26 31 
26 30 
26 30 
26 28 
26 27 
26 27 
26 25 
26 24 
26 24 
26 21 

Resultados 
FC Porto "B" - Bragança, 2-3 
Sandinenses - Trofense, 1-0 
Famalicào - Pevidém, 1-0 
Esposende - Leixôes, 1-2 
Gondomar - Sp. Braga ”B", 4-2 
Ermesinde - Canelas Gaia, 1-0 
Infesta - Vizela, 3-2 
Fafe - Paredes, 2-0 
Moreirense - Lourosa, 3-0 
Viianovense - Sào Joào Vêr, i-2 

27" Jornada 
Sào Joào Vêr - FC Porto "B" 

Bragança - Sandinenses 
Trofense - Famalicào 
Pevidém - Esposende 
Leixôes - Gondomar 

Sp. Braga "B" - Ermesinde 
Canelas Gaia - Infesta 

Vizela - Fafe 
Paredes - Moreirense 

Lourosa - Viianovense 

1 OLIVEIRENSE 
2 SP.COVILHÂ 
3 SANJOANENSE 
4 FATIMA 
5 FEIRENSE 
ôAC.VISEli 
7SP.POMBAL 
8TORREENSE 
9 VÏLAFRANQUEN 
lOOLl.BAIRRO 
11 ALCAINS 
12 MARINHENSE 
13 C. COIMBRA 
14 ARRIFANENSE 
15CALDAS 
16 ACCEDA 
17CCCUJÂES 
18 TORRES NOVAS 
19 LOCRINHANENS 

J IP 

25 55 
25 51 
25 49 
24 43 
24 42 
24 41 
25 41 
24 40 
25 33 
25 33 
25 32 
25 31 
24 29 
25 27 
25 25 
25 24 
25 18 
24 17 
24 14 

Resultados 
Sp. Covilhà - Académico de Viseu, 2-0 
Sp. Pombal - Torreense, 4-2 
Oliveirense - Torres Novas, 1-0 
Agueda - Marinhense, 2-2 
Vilafranquense - Arrifanense, 1-2 
Sanjoanense - Oliveira do Bairro, 3-1 
Feirense - Cucujàes, 1-1 
Fàtima - Caldas. 5-2 
Lourinhanense - Alcains, 2-3 
Folga: Uniào de Coimbra 

27’ Jornada 
Académico de Viseu - Sp. Pombal 

Torreense - Oliveirense 
Torres Novas - Agueda 

Marinhense - Vilafranquense 
Arrifanense - Sanjoanense 

Oliveira do Bairro - Feirense 
Cucujàes - Fétima 

Caldas - Lourinhanense 
Alcains - Uniào de Coimbra 

Folga: Sp. Covilhà 

CIL IKQimCPi^ 

1 PORTIMONENSE 
2 C.MADEIRA 
3 LOCLETANO 
4SEIXAL 
5ATLET1CO 
6 BARREIRENSE 
7 ESTORIL 
8 MACHICO 
9 CAM.LOBOS 
10 BENFICAB 
11 OPERA RIO 
12 0LHANENSE 
13 CASA PIA 
14 SPORTING B 
15MARITIMOB 
16CAMACHA 
17 ORIENTAL 
18 MICAELENSE 
I9SESIMBRA 
20 LCS.ÉVORA 

J IP 

26 48 
26 45 
26 44 
26 43 
26 43 
26 41 
26 40 
26 40 
26 39 
26 38 
26 38 
26 38 
26 37 
26 33 
26 32 
26 31 
26 24 
26 23 
26 
26 

18 
16 

Resultados 
Atlético - Operàrio Desportivo, 2-1 
Micaelense - Lusitano de Évora, 2-0 
Seixal - Barreirense, 1-1 
Câmara de Lobos - Camacha. l -0 
Olhanense - Oriental, 1-1 
Louletano - Portimonense, 3-1 
Uniào da Madeira - Sesimbra, 2-1 
Casa Pia - Estoril-Praia, 0-1 
Sporting "B" - Machico, 0-0 
Maritimo ”B" - Benflca "B", 2-3 

27’ Jornada 
Benfica "B" - Atlético 

Operàrio Desportivo - Micaelense 
Lusitano de Evora - Seixal 

Barreirense - Câmara de Lobos 
Camacha - Olhanense 
Oriental - Louletano 

Portimonense - Uniào da Madeira 
Sesimbra - Casa Pia 

Estoril-Praia - Sporting ”B" 
Machico - Maritimo "B" 

im|3( INIacional de Fut^eksol - QQQ 
Sérié A Sérié B Sérié C 

(CIL KQTJinPA 

1 TAIPAS 
2 SERZEDELO 
3 JOANE 
4 MARIA FONTE 
5 VIANENSE 
6 FAO 
7 LIMIANOS 
8TER.BOURO 
9 AMARES 
10 VILAVERDENSE 
11 VALENCIANO 
12 MONTALEGRE 
13 MONCAO 
14M1RANDES 
15 MERELINENSE 
16 NEVES 
17CABECE1RENSE 
18 P.SALGADAS 

J IP 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
23 
23 

50 
46 
45 
45 
36 
35 
35 
34 
33 
33 
32 
28 
27 
26 
26 
25 
23 

Cabeceirense - Mirandès, 2-0 
Vianense - Montalegre, 2-2 
Merelinense - Serzedelo, 1-1 
Maria da Fonte - Joane, 0-2 
Valenciano - Limianos, 2-0 
Fào - Terras Bouro, 2-1 
Amares - Neves, 2-1 
Pedras Salgadas - Vüaverdense, 1-2 
Taipas - Monçào, 4-3 

€1L Xt^MIPA 

1 VILA REAL 
2 P.RUBRAS 
3 DRAGOES SAND 
4 ESMORIZ 
5 RIBEIRAO 
6 T.MONCORVO 
7 REBORDOSA 
8TIRSENSE 
9 AVINTES 
10 LOUSADA 
11 AMARANTE 
12 LAMEGO 
13 PEDROUCOS 
14R10TINTO 
15 FIAES 
16P.BRANDAO 
17 S.MARTINHO 
18 LIXA 

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

47 
45 
41 
38 
37 
37 
37 
36 
34 
31 
31 
30 
29 
29 
25 
25 
22 
20 

Ribeirào - Torre Moncorvo, 3-2 
Lousada - Dragôes Sandinenses, l-O 
Rio Tinto - Esmoriz. 1 -1 
Vila Real - Pedrouços, 1-0 
Paços Brandào - Fiàes. l-l 
Lixa - Lamego, 1-0 
Sào Martinho - Rebordosa. 0-1 
Tirsense - Amarante, 2-0 
Pedras Rubras - Avintes, 6-2 

CIL XQimnPA 
1 SOURENSE 
2 VALECAMB. 
3 OL.HOSPITAL 
4CESARENSE 
5 ESTARREJA 
6 S. ROQUE 
7 P.CASTELO 
8 F.ALGODRES 
9GAFANHA 
10 MIRANDENSE 
11 ANADIA 
12 OL. FRADES 
13 AVANÇA 
14MANGUALDE 
15SATAO 
16GOUVE1A 
I7GUARDA 
18 LOUSANENSE 

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

52 
47 
46 
43 
40 
38 
33 
31 
30 
29 
29 
29 
28 
28 
27 
22 
19 
9 

Lousanense - Satào, 1-4 
Fomos Algodres - Mangualde, 0-0 
Avança - Cesarense, 0-2 
Ol. Frades - Sào Roque, 2-0 
Valecambrense - Anadia, 0-0 
Sourense - Estarreja, 2-0 
Guarda - Gouveia, 2-3 
Penalva Castelo - Mirandense. 2-1 
Gafanha - Oliveira Hospital, l-O 

Sérié □ 
CIL IK<QII71IIPA J IP 
I BENFICA CB 24 59 
2EST.PORTAL. 24 51 
3 BENEDITENSE 24 47 
4 PORTOMOSENSE 24 41 
5 PORTALEGRENS 24 38 
6 FAZENDENSE 24 36 
7 PENICHE 24 36 
8SERNACHE 24 33 
9 BIDOEIRENSE 24 29 
10 U.TOMAR 24 27 
II SERTANENSE 24 27 
12 CARANGUEJEIR 24 26 
13U. SANTAREM 24 26 
14 FERROVIARIOS 24 26 
15ALMEIR1M 24 25 
I6MIRENSE 24 24 
17 ALCANENENSE 24 20 
18 BOMBARRALENS 24 19 

Semache - Alcanenense, 2-1 
Caranguejeira - Peniche, 0-0 
Almeirim - Portalegrense. 2-2 
Portomosense - BenHca C. Branco, 1-0 
U. Santarém - Mirense, 4-1 
Bombarralense - Fazendense, 3-2 
Est. Portalegre - Beneditense, l-l 
Uniào Tomar - Sertanense, 2-2 
Ferroviàrios - Bidoeirense, 2-1 

Sérié E Sérié F 
CIL SQTJIHPA 
1 OL.MOSCAVIDE 
2 MAFRA 
3 0DIVELAS 
4 PONTASSOLENS 
5 r MAIO 
6 SINTRENSE 
7 RIB.BRAVA 
8 AG.CAMARATE 
9 S.VICENTE 
10ALCOCHETENSE 
11 CORUCHENSE 
12 PORTOSANTENS 
13SACAVENENSE 
14CALIPOLENSE 
15 LOUREL 
16 SAM.CORREIA 
17 ELVAS 
18 FANHOES 

24 
24 
24 
23 
23 
24 
24' 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 

49 
46 
46 
36 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
34 
31 
31 
28 
26 
25 
24 
14 

Pontassolense - Alcochetense, 2-0 
Âguias Camarate - Sacavenense, 1-1 
Samora Correia - I® Maio, 2-0 
Sào Vicente - Lourel, 2-2 
Oliyais e Moscavide - Coruchense, 1-0 
Sintrense - Elvas, 3-2 
Calipolense - Portosantense, 3-2 
Mafra - Ribeira Brava, 3-0 
Odivelas - Fanhôes. 3-0 

CIL X<QIITIIIPA 
1 PADERNENSE 
2 AMORA 
3 OURIQUE 
4 PINHALNOVENS 
5 ESP. LAGOS 
6 JUV.EVORA 
7 ESTRELAVN 
8LUS. VRSA 
9 ALMANSILENSE ^ 
10 VASCO GAMA 
11 QUARTEIRENSE 
12 FUT.BENFICA 
13 BEJA 
14 F.BARREIRO 
15 CASTRENSE 
16 PESCADORES 
17 ALMADA 
18 PALMELENSE 

24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
23 
24 
24 
24 
23 
24 
24 

49 
49 
42 
41 
40 
39 
38 
36 
35 
34 
33 
33 
32 
30 
23 
21 
17 
14 

Futebol Benfica - Castrense, 3-2 
Beja - Pescadores, 1-0 (sàbado) 
Amora - Vasco Gama. 4-2 
Almansilense - Pademense, 3-1 
Palmelense - Quarteirense, 1-5 
Lusitano VRSA - Fabril Barreiro, 3-0 
Esperança Lagos - Est. Vendas Novas, 1 -1 
Almada - Juv. Évora, 2-3 
Ourique - Pinhainovense, 3-0 

Irlandês enferrujado régressa aes exiles 
Des Smith voltou a "desenferrujar" os 
seus melhores tacos e venceu, categori- 
camente, o IX Open da Madeira em 
golfe. O irlandês conseguiu na ûltima 
volta um cartâo corn o score dourado de 
66 pancadas, para terminar corn duas 
de avanço sobre o inglês John 
Bickerton, o segundo, e menos quatro 
pancadas que o quarteto de terceiros, 
formado pelos italianos Massimo 
Florioli e Massimo Scarpa, pelo gaulés 
Stephen Dodd e pelo sueco Niclas 
Fasth, que defendia o titulo. O irlandês 
Smith, de 48 anos, que se estreou como 
profissional aos 21, jâ venceu sete 
provas do circuito europeu em quatro 
décadas diferentes, mas desde 1993 
(Madrid Open) que nâo sabgreava um 
triunfo a este nivel. "Quase fiquei corn 
medo de ganhar. O piano era atacar de inicio, mas 
... O buraco 7 foi crucial, porque fui para o meio das 
ârvores, mas sai bem e consegui um "birdie"", disse 
no final Des Smith, que na derradeira volta fez seis 

birdies e um eagle no dificil buraco 11, 
corn saida de um promontôrio para um 
vale fechado, corn âgua à esquerda e 
ârvores a penalizarem qualquer erro de 
ataque ao green. "Hâ coisas que me 
deixam muito feliz e o facto de ter 
ganho torneios em décadas diferentes é, 
seguramente, uma delas", salientou Des 
Smith, depois de ter recebido das mâos 
de Alberto Joâo Jardim o troféu e um 
cheque de 18.400 contos, perante largas 
dezenas de espectadores que acorreram 
num domingo solarengo ao panorâmico 
e excelente campo do Santo da Serra. 
John Bickerton, a seu lado durante a 
consagraçâo no green do 18, voltou a ser 
"vice-campeào" em Portugal, depois do 
play-off perdido corn Van Philips na 
Penina em 1999. Deixa a Madeira com a 

consolaçâo de ter ganho o Pro-Am desta ediçâo. A 
prôxima grande competiçào nacional, o Algarve 
Open de Portugal, disputa-se de 25 a 29 de Abril, 
na Quinta do Lago. 

SSBKIW— 

BUrrALO 3, TORONTO O 

MONTREAL 3, TLORIDA 3 

PITTSBURGH 2, BOSTON 2 

NY ISLANDERS 4, ST LOUIS 3 

COLORADO 4, SAN JOSE 1 

CONFERÉNCIA 
OmENTAL 

"[ÉMfeiiËJÉë'tiiii 
 - d) g) 

OTTAWA 7S 93 

BUFFALO 7E BS 

TORONTO 74 BS 

BOSTON 7E 73 

MONTREAL 73 SS 

CONFERÊNCIA 
ORIENTAL 

/ d3 t^ 

COLORAOO 73 407 

VANCOUVER 73 BS 

EDMONTON 73 83 

CALGARY 7S sa 

Açores 
1‘jomada 
Santo Antônio-Madalena, 1-2 
Santia^Lusitânia, 2-1 
Folga: Praiense 

J P 
1. Madalena 1 41 
2. Lusitânia 1 40 
3. SL Antônio 1 33 
4. Praiense - 32 
5. Santiago 1 31 
As équipas transitam corn a totalidade 

pontosconquistados na primeira fase. 

2* jomada 
Lusitânia-Santo Antônio 
Praiense-Santiago 
Folga: Madalena 

dos I 

□espromoçoes 
1* jomada 
Angrense-Flamengos, 3-0 
Vilanovensejuventude Lajense, 2-2 
Folga: Vila Iranca 

J P 
1 25 
1 17 
1 16 

13 
1 11 

1. Angrense 
2. Flamengos 
3. Viianovense 
4. Vila Franca 
5. Lajense 

MINNESOTA 73 S3 

As équipas transitam corn a totalidade 
pontos conquistados na primeira fase. 

2'jomada 
"uventude Lajense-Angrense 

~ila Franca-Vilanovense 
Folga: Flamengos 

dos 
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Maranello despertou 
cedo, apesar de ser domingo. 
Don Alberto, o padre da parôquia, 
encarregou-se de sublinhar, corn 
repique, a dobradinha da Ferrari 
^^ Pagina 30 

-Sporting-Beira Mar 
-Alverca-FC Porto 
-Gil Vicente-D. das Aves 
-Salgueiros-Sp. de Braga. 

Uma jornada aliciante, uma jornada 
que pôe frente-a-frente Maritimo- 
Boavista, Sporting-Beira Mar, 
Salgueiros-Sp. Braga e Alv^ca-FC 
Porto, jogos que podem provocar uma 
reviravolta no cimo da classificaçâo 
gérai. Nesta altura, qualquer falha é a 
morte do artista... 

Esta Liga'2000/01, jâ esta a deteriorar-se de novo. 
Entâo jà estâmes como antigamente, corn o Benfîca 

fora da "competîçâo"? Assîm, nâo vale! 

La anda o Benfica de novo nos "paços 
perdidos", corn o Paços de Ferreira a 
sacar-lhe, na Luz, mais très pontos. E 
o Tony la continua feliz da vida a pen- 
sar no futuro (dele, concerteza!). 
O BOAVISTA, que nada tem a ver 
corn esta "estôria" vai somando pon- 
tos e avançando para o titulo que se 
encontra , agora, a 9 passadas de 
gigante. Hâ muito para andar, "vamos 
a ver", como diz o ceguinho, ou, "dâ- 
Ihe Pacheco", como dizia a Amâlia 
antes de um fadinho à sua maneira! 
FC do Porto e Sporting, na quinta das 
Antas, fizeram um pic-nic entre ami- 
gos e dividiram as despesas. O 2-2 
final nas Antas, foi justificado por 

ambos e deu mais um impulso aos 
axadrezados. 
Em pontos, no topo da tabela, é 
assim: 
Boavista (55), Sporting (49), Sp. Braga 
(47), FC Porto (46 e menos 1 jogo) e 
Benfica (44). 
Na sexta posiçâo Os Belenenses, corn 
39 pontos, seguido pelo Beira Mar, 
corn 38. 
Salgueiros e Paços de Ferreira, estâo 
acasalados no 8o. posto, corn 36 pon- 
tos cada um. 
Do lOo. lugar e até à 14a. posiçâo, 
encontram-se corn uma certa tran- 
qualidade, Uniâo de Leiria, 
Maritimo, Farense, Alverca e 
Guimarâes. 
Do 15o. lugar e até ao fim da tabela, 
vivem em afliçâo permanente, 
Campomaiorense, Gil Vicente, 
Estrela da Amadora e Desportivo das 
Aves. 
A jornada 26, para ajudar à festa, terâ 
lugar dia 1 de Abril, acreditem! 
E sâo uns jogos muito simpâticos. 
Tomem nota: 
-Paços de Ferreira-Belenenses 
-Campomaiorense-Benfica 
-Maritimo-Boavista 
-Farense-E. da Amadora 
-Guimaràes-U. Leiria 

Jâ experimentou dar aima 

às suas festas corn a cerveja 

CARLS BERG? 

Dê aos sens famUiares ^ 

e amigos cerveja geladinha | 
f 

Carlsberg e vai perceber | 
a razào de tanta alegria. 

Dentro de uma caixa de cerveja Carl.sberq P U B - i N * A-H OX, encontraràt» 
uma toalha de Bar, um par de porta-copoti de cabedal ou um abre latas. 

Ofori.i vâlidJi aie o dia 5 de Mar<;o. (iiinsidadcs limiïadas. lîeverâo icr idade it'îja! para coosurn» de aU'otU, 
îeîcfune ! «OO-«SS-i.i'îâr-. para mai.s dctaüu’s. nâo para rompra O Samafthn tiUVre do orjçsinai 


