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Frank Alvarez 

No inicio desta semana, deslocaram-se a Toronto, 

dois responsaveis da SIC Internacional, 

nomeadamente o Eng. Luis Vasconcelos, 

administrador da SIC e o Dr. Joâo Nava, director 

do Departamento de Relaçôes Internacionais da 

SIC. Esta visita teve como objective estudar o 

projecto Festival Português/SIC que foi aprovado 

no Hnal do ano passado pela CRTC e para fazer 

um trabalho de estudo à comunidade portuguesa 

do Canada. Jornal o Milénio aproveitou a ocasiâo 

para os entrevistar. 
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dûûima 
sem vértïebras 

A ciência avança, avança, nem se consegue vis- 
lumbrar até onde pode avahçar... 

No Japâo, terra de constantes terramotos, os 
cientistas ligados à construçâo civil em Numazu, 
cidade localizada no sopé do Monte Fuji, inven- 
taram uma nova tinta de fibra de vidro que con- 
segue manter cerradas as fendas e sustentar 
edificios com rachas, mesmo durante os ter- 
ramotes. 

Uma simples camada desta tinta tem a força 
équivalente à necessâria para levantar um peso 
de 750 Kg. 
A tinta superforte é constituida de poliuretano 
liquido à prova de âgua, altamente adesivo, mis- 
turado corn fibras de vidro ultrafinas, feitas de 
um material que, sob tensâo, é 10 vezes mais 
forte que o aço! Para além destas caracteristicas 
a tinta alia ainda uma enorme flexibilidade e 
elasticidade, que é o que lhe permite lidar corn a 

expansâo e contracçâo dos prédios. 
Os testes mostraram que, corn esta nova tinta, os 
edificios conseguem sobreviver a terramotos de 
nivel 7, ao invés de prédios normais, que sô 
resistem até ao nivel 4. 
Abençoada tinta! 
Sera que esta tinta poderâ ser ütil para travar os 
"linguareiros" que falam, falam, e nem sabem do 
que falam? 

JMC 

Tu Cfl Tu Lfl corn os leitores 

Olà, ola, gent;e amiga! 

Jâ estamos em Março de 2001. 
E este simpàtico mês de Março 
foi declarado o "Mês dos 
Cuidados corn o Cancro do 
Côlon"... Uma forma de alertar 
e aumentar as atençôes sobre 
tâo momentoso problema 
porque, naturalmente, devemos 
ter os maiores cuidados corn os 
que sofrem tâo gfrave doença (e 
outras!) todos os dias. 

Mas, se todos nos, tivermos cuidados especiais pelo 
menos num determinado mês, jâ nâo é nada mau, 
visto que os mil afazeres e as dificuldades diârias, 
fazem-nos egoistas ao ponto de esquecermos... a nos 
prôprios. Vamos, pois, dar um pouco mais neste 
mês de Março a quem sofre corn o flagelo do can- 
cro. Outras informaçôes e formas de cuidados por 
intermédio da Colorectal Cancer Association of 
Canada. Contactem a Gloria Silverman, pelo tele- 
fone: 416-920-4333. 

Sexta-feira, dia 30 de Março -apressem-sei, a 
Associaçâo Portuguesa da Universidade de 
Toronto, realiza a "2nd. Annual Fashion Show with 
a Twist", no 722 College Street, esquina com a 
Crawford. A festa terâ inicio as 20h00. 
Depois do desfile de modelos, havera um .leilao, 
que inclui como prémio um jantar gratis. 
Informaçôes: 416-892-8008. Falem com a Nancy 
Serrano. 

A Comissâo Organizadora do "9". ENCONTRO 
DE PROFESSORES dos EUA e CANADA, realiza 

r 

um jantar de confraternizaçâo e angariaçâo de fun- 
dos, dia 7 de Abril, no Dundas Banquet Place, corn 
inicio às 20h00. 
Além do jantar haverâ um programa aliciante e 
Bingo. Também sorteio de viagens a Portugal. 
Informaçôes e réservas: 416-652-6334, ou 
416-657-8347. 

GOS COMBATENTES DO ULTRAMAR. 
Informaçôes: 
416-538-0940 / 905-460-1361 / 416-534-5520. 
Vamos "apontar as armas" para o ENCONTRO de 
Maio, camaradas! 

O "WORKINK WOMEN COMMUNITY CEN- 
O objective dos ENCONTROS entre professores 
dos EUA e Canada é intensificar um trabalho coeso 
entre os professores da Diaspora para manter corn 
dignidade a lingua portuguesa em todos os 
Continentes, reforçando e incentivando o ensino 
nos Paises lusôfonos. 

Os antigos COMBATENTES DO ULTRAMAR 
vào realizar o "2o. Encontre dos Combatentes do 
Ultramar'2001" ( o primeiro teve lugar em 
Montreal, em 2000), em meados de Maio (ou em 
outre mês a combinar), no Dundas Banqueté Place, 
em Toronto. Do Encontre consta almoço de con- 
fraternizaçâo, exposiçâo de artigos dos tempos do 
Ultramar -medalhas, fotografias, armas, fatos de 

guerra, filmes, artesanato, recortes de jornais e 
revistas, etc...-, variedades e apresentaçâo de meda- 
lhas ou diplomas comemorativas aos ex-comba- 
tentes que estiveram no Ultramar. Todos os mili- 
tares e sens familiares, tal como o pùblico em gérai, 
estâo convidados para o ENCONTRO dos ANTI- 

TRE" tem um novo programa ao dispôr da mulher 
denominado "Career Exploration Mentorship 
Project" que tem por objective ajudar jovens por- 
tuguesas a explorar e adquirir novos conhecimen- 
tos em diverses ramos profissionais. 
O programa tem 3 componentes: 
-Desenvolvimento pessoal. 
-Guia de ajuda pessoal e profissional. Cada jovem 
terâ oportunidade de conhecer uma profissional 
portuguesa jâ estabelecida na comunidade. 
-Que estejam a trabalhar "part-time" ou em serviços 
que pagam o ordenado minime. 
Este programa é para jovens dos 16 aos 29 anos de 
idade que tenham desistido da escola mas que pen- 
sam em regressar. 
A "WW" estâ procurando senhoras profissionais- 
estabelecidas que possam dedicar 1 hora por sema- 
na corn as jovens do programa. 
O programa vai começar em Abril no "Working 
Women Community Centre" e as inscriçôes estâo jâ 
abertas. 
Contactem corn a Lldia Vieira pelo Telef: 
416-532-2824. 

A ACAPO-Aliança dos Clubes e Associaçôes 
Portuguesas do Ontârio, informa todos os mem- 
bres de que no proximo dia 3 de Abril haverâ uma 
reuniâo de Conselho de Présidentes, na Casa do 
Alentejo, em Toronto, corn inicio âs 19h30. 

Pronto, para este "tu-câ tu-lâ" chega! 
Muito mais nas pâginas seguintes. 
Até à prôxima ediçâo. 
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Somfl riBRIfl Dfl ftlBfl: 

Derrocada arrasta camiôes 
Num abrir e fechar de 
oUios, a terra desabou 
e engoliu quatre 
camiôes. Foi no 
armazém de uma 
empresa de transportes 
de mercadorias, em 
Argoncilhe, Santa 
Maria da Feira, à hora 
de almoço de domingo. 

O que se seguiu foi uma coisa nunca 
vista pelos habitantes do lugar de 
Seixa: veiculos, terras e ârvores 
deslizaram encosta abaixo e sô 
pararam cerca de 500 metros à Trente. 
Numa sucessào de enxurradas, e no 
meio de um lamaçal tremendo, um 
dos pesados irrompeu pelo jardim de 
uma casa. Por sorte, ninguém se 
magoou. "Foi um susto de morte". 
A voz de Joaquim Ferreirinha ainda 
estava trémula algumas horas depois 
do sucedido. Vive em S. Pedro do Rio 
e estava com a familia a preparar-se 
para almoçar quando ouviu um baru- 
Iho. 
O que primeiro "parecia um terramo- 
to" resultou num amontoado de 
ârvores arrancadas pela raiz, lama 
corn cerca de dois metros de altura e 

um camiào tombado, carregado de 
cortiça. Tudo no jardim da sua casa, 
que, por sorte, sô ficou corn o telhado 
parcialmente destruido. Os muros da 
residência ficaram desfeitos, no meio 
das terras. Gloria, esposa de Joaquim, 
também nâo ganhou para o susto. Foi 
a primeira pessoa a ir ao jardim e logo 
entrou em pânico: "Vi as ârvores 
cairem por ali abaixo, corn os camiôes 
e as lamas. Por ter havido vârias en- 
xurradas é que o camiâo entrou aqui". 
Tolhida pelo desespero, sô teve tempo 
de avisar o marido e os très filhos 
para sairem de casa. Lâ fora, o 
cenârio era desolador, tanto como o 
olhar de Joaquim Ferreirinha. 
Os destroços cobriam por completo 
os mil metros quadrados do jardim. 
Joaquim apontou logo o dedo ao mau 
tempo. "Tem sido um Inverno muito 
pesado, e os solos jâ nâo absorvem a 
âgua". Também o proprietârio dos 
camiôes se referiu às recentes chu- 
vadas como a causa mais provâvel do 
desabamento das terras. Manuel 
Pereira, que estima os prejuizos em 
cerca de 400 mil contos, nem quis ver 
o local onde os camiôes foram parar. 
Alguns dos veiculos estavam esta- 
cionados no parque, enquanto outros 
se encontravam no interior do 
armazém, que ficou "quase todo 
destruido", segundo o proprietârio. 
Os camiôes estavam carregados, corn 
cerâmicas e derivados de cortiça. 

tllROXinfl: 

Sismo em Hiroxima 
o sismo que abalou Hiroxima no pas- 
sado sâbado fez dois mortos, 24 feri- 
dos e prejuizos materials ainda nâo 
avaliados, revelou a policia japonesa. 
Trata-se do sismo mais grave no 
Japâo depois do que, em 17 de 
Janeiro de 1995, abalou Kobe, matan- 
do 6.432 pessoas. 
As vitimas mortals sâo duas mu- 
Iheres, uma de 80 anos cuja casa ruiu 
e outra de 50 que, quando fugia do 

causa dois mortes 
lar, foi atingida por uma barra de 
ferro. Dois dos feridos sâo estudantes 
de um liceu apanhados pela queda de 
um muro da escola. A agência noti- 
ciosa japonesa deu também conta de 
muitas pessoas bloqueadas em ele- 
vadores. 
No piano dos prejuizos materials, a 
policia referiu que pelo menos um 
edificio ruiu completamente e outros 
nove foram parcialmente afectados. 

flCIDttlTtS TRÔtISITO tM PORTUCfll: 

2.186 acidentes 
corn 39 mortos na ultima somana 
A Brigada de Trânsito 
(BT) da GNR registou na 
ultima semana 2.186 
acidentes nas estradas 
portuguesas, dos quais 
resultaram 39 mortos, 
73 feridos graves e 
644 ligeiros. 

De acordo corn dados divulgados no 
inicio da semana, entre segunda-feira 
ultima a domingo a BT registou 1.323 
infracçôes graves e 198 muitos graves. 

tendo ainda detectado 194 condu- 
tores corn taxa de âlcool positiva, 83 
dos quais ficaram detidos por apre- 
sentarem valores superiores a 1,2 g/l 
de sangue. 
Foram igualmente detidos 22 condu- 
tores por nâo possuirem carta de con- 
duçâo para veiculos de duas ou qua- 
tro rodas. 
Durante este periodo, as patrulhas da 
BT autuaram 1.482 automobilistas 
por excesso de velocidade e ainda 348 
condutores e/ou passageiros que nâo 
faziam uso do cinto de segurança e 
171 veiculos de mercadorias corn 
excesso de peso. 
A BT prestou auxilio a 2.399 condu- 
tores em dificuldades nas estradas. 

Acidente que envolve 
50 veiculos na 401 
causa 23 feridos 

Aauto-estrada mais concorrida 
do Canadâ testemunhou no 
passado fim de semana um 

dos maiores acidentes na histôria da 
sua existência corn o choque de 50 
veiculos ligeiros e pesados devido às 
rigorosas condiçôes do piso. 
Deste acidente resultaram 23 feridos, 
dois dos quais em estado grave. 
Segundo informaram as autoridades, 
erro humano e condiçôes climatéricas 
podem estar na origem deste aci- 
dente. 
Quando os primeiros veiculos da poli- 

cia e dos bombeiros chegaram ao 
local, puderam detectar que o aci- 
dente ocupou cerca de sete quilôme- 
tros da auto-estrada que neste local 
têm seis faixas - très em cada sentido. 
No passado mês de Fevereiro, um aci- 
dente parecido envolvendo 38 veicu- 
los perto de Woodstock causou seis 
feridos. 
Em Setembro de 1999, um acidente 
parecido ao de domingo que envolveu 
80 veiculos causou oito mortos ape- 
nas alguns quilômetros a sudoeste do 
local do fim de semana passado. 

PiEscoNiros m 

”©F{F=SIH©I^’® 
Artnova FurnRure, 992 Bloor st. West, em Toronte 

416-53S-1 133 
e, ne 930 Weedlawn Rd., em Guelph. 

5 1 9-76B-0444 
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Pequenas histôrias de |\j ^ grande 
Tem no rosto os traços da caminhada 
e da sua força interior. 
E daqueles que nâo vira a cara à luta, 
que nâo se poupa a sacrificios. 
José Joaquim Fernandes, nasceu em 
Tângil, Monçâo, no dia 12 de 
Dezembro de 1926. Conheceu a 
dureza da terra logo na tenra idade. A 
terra e o gado foram, paralelamente 
com a escola primâria, os sens "brin- 
quedos" de criança. 
Em Tângil, nasceu também a Maria 
das Dores Teixeira de Sa, no dia 4 de 
Outubro de 1936. Caminharam lado 
a lado na meninice e também no resto 
da vida. Casaram na Igreja de Sâo 
Salvador de Tângil, no dia 7 de Maio 

José 
Joaquim 
Fernandes 

de 1961. Ainda, em Tângil, nasceram 
os filhos José Antonio de Sâ 
Fernandes e Noémia das Dores de Sâ 
Fernandes. 
Em busca de dias melhores, o José 
Joaquim Fernandes partiu de 
Portugal, no navio Olympia, no dia 19 
de Maio de 1955 para o Canada, 
tendo atracado em Halifax, no dia 23. 
Os serviços da Imigraçâo do Canada, 
apôs uma pernoita em Halifax, 
enviaram-no de comboio para 
Hamilton, na provicia do Ontario. 
Em Caledonia, Hamilton, começou a 
sua saga numa quinta a tirar o leite às 
vacas e a tratar do gado. La se man- 
teve durante um ano, a 60 dôlares por 
mês. Em 1956, o seu tio Luis Antonio 
Fernandes, emigrado na California, 
visitou-o em Hamilton. Foram dar um 
passeio e, por obra e graça do destino, 
encontraram na estrada em que 
passeavam, uns amigos a cortar relva. 
Pararam, conversaram e... o José 
Joaquim Fernandes, jâ nâo voltou 
para a quinta do gado. Ficou a traba- 
Ihar no corte da relva e serviços afins, 
corn os amigos Manuel Lima da 
Rocha (jâ falecido) e corn o Manuel 
Fernandes Araüjo, da Gladstone 
Motors, sempre um grande compa- 
nheiro e bom amigo. Esteve no corte 
da relva durante 11 anos, em 
Mississauga, onde se radicou até aos 
dias de hoje. Em 1966, sua mulher 

No OASIS CATERING & CONVENTION CENTER 
1036 LAKESHORE ROAD. EAST. MISSISSAUGA. ONT. I5E1E4 

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

Maria das Dores Teixeira de 
Sâ Fernandes e os filhos José 
Antonio (4 anos) e Noémia das 
Dores (2 anos), Juntaram-se-lhe 
em Mississauga. Estava cansa- 
do de estar sô. 
Nessa altura, o José Joaquim 
Fernandes foi trabalhar para a 
firma de Scott Jack, na abertu- 
ra de tùneis. Embora o esforço 
fosse maior, em compensaçâo, 
o ordenado era mais consentâ- 
neo corn as suas necessidades e 
da familia. 
Cinco anos depois mudou-se 
para a McNelly, onde continu- 
ou a fazer tùneis, desde o Lago 
até à Keele... Debaixo da terra, 
o trabalho era duro, mas con- 
seguia bons ordenados. Por 

Fernandes Noémia, José ] 
Maria das Dores e José 
Antonio na sua casa 
em Mississauga. 

outro lado, nos subterâneos, neste 
pais gélido, as condiçôes de trabalho 
eram razoâveis, nem muito frio, nem 
muito calor. Era mais confortâvel que 
no exterior! A sua fibra e dedicaçâo 
ao trabalho, mereceu do seu patrâo, 
na altura, o titulo de "O Melhor 
Trabalhador". 
Depois, e durante mais 11 anos, ojosé 
Fernandes passou a trabalhar nos très 
terminais do Aeroporto de Toronto, 

numa firma de italianos, os me- 
lhores patrôes da sua vida de 
operârio. Nas obras dos termi- 
nais do Aeroporto Pearson, o 
José Fernandes era o responsâvel 
da canalizaçâo dos sanitârios, 
das âguas das chuvas e da âgua 
potâvel. 
Apôs tantos anos de trabalho 
ârduo, o José Joaquim 
Fernandes, reformou-se em 1992. 
Como nâo é homem de estar 
parado, continua a fazer "uns 
biscates". Deu como exemplo, os 
serviços que mantém para o 
Harry Goodson, jâ lâ vâo 33 
anos... Segundo nos informou, 
corn um sorriso feliz nas faces, 
aqueles para quem trabalhou 
através dos anos, continuam a 
chamâ-lo e, conforme pode, lâ os 
vai servindo, corn a dedicaçâo de 
sempre. 

A sua vida de trabalho nunca permi- 
tiu que se dedicasse aos movimentos 
sociais da comunidade mas, sempre 
que poude, colaborou. Ajudou na 
construçâo das duas Igrejas portugue- 
sas de Mississauga e vai às festas por- 
tuguesas. Como possui algumas pro- 
priedades em Portugal, vai lâ muitas 
vezes para cuidar do que é seu. Numa 
dessas idas, isto eml999, quando sul- 
fatava numa das suas propriedades. 

'r^ Foi vftima de acidente? 
Ficou magoado? 

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

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

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

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

Ontario M9B 1B4 

Paie corn Eduardo Furtado. 
Ele fala a sua lingua. 

(416] 239-8990 
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casai vistou 2 vezes o 
Brasil, França, Estados 
Unidos e muitas vezes 
Portugal. 
Hoje, com a nostalgia no 
olhar, O José Joaquim 
Fernandes vive na sua 
propria casa tendo por 
companhia o filho José 
Antonio Fernandes, de 39 
anos de idade. Sua filha 
Noémia das Dores, jâ casa- 
da, deu-lhe a felicidade de 
um neto. José Fernandes 
divide-se agora "por câ e 
por la", até Deus querer. 
Uma vida cheia de traba- 
Iho. José Joaquim 
Fernandes, homem forte, 
saudâvel, um retrato fiel 
do emigrante português. 

JMC 
"sentiu a morte de sua mu- 
Iher". Algo estremeceu den- 
tro de si e uma voz lhe deu a 
triste noticia. Duas horas 
antes estivera falando corn 
ela pelo telefone, pois, a 
Maria das Dores ia partir 
nesse dia para Portugal, jun- 
tar-se ao marido. 
Ela, ao sair de casa, caiu no 
patamar, bateu corn a nuca 
num degrau e morreu imedi- 
atamente. Momento mais 
triste e dramâtico da vida do 
José Joaquim Fernandes. 
Um momento que jamais 
esquecerâ! 
Maria das Dores Fernandes, 
faleceu no dia 20 de Maio de 
1999. 
Em vida de sua mulher, o 

Maria das Dores e José 
Fernandes no dia do 

casamento em 1961 

I nODtlBfl: 
Jardïm quer mais empenho de Lisboa 
na defesa da zona franca da Madeira 
o présidente dd Governo Regional, 
Alberto JoâoJardim, acusou o Estado 
português de assumir "uma posiçâo 
débil" na defesa do Centro 
Internacional de Négocies da Madeira 
(CINM) face às pressées da Uniâo 
Europeia. Alberto Joào Jardim falava 
apôs a Assembleia Gérai da Sociedade 
de Desenvolvimento da Madeira - 
empçesa concessionâria do CINM - e 
um almoço de trabalho corn os admi- 
nistradores daquela empresa, presidi- 
da por Francisco Costa. Para Alberto 
Joào Jardim, as quatre componentes 
do CINM - Praça Financeira Exterior, 
Serviços Internacionais, Zona Franca 
industrial e Registo Internacional de 
Navios - "constituem um instrumente 
de politica econômico-financeira de 
um pais que é econômica e financeira- 
mente mais débil que os restantes pai- 
ses da Uniâo Europeia". 

Por isso defende ser de "interesse 
nacional" a defesa do CINM perante 
os processes de investigaçâo da 
Comissâo Europeia aos beneficios fis- 
cais da praça madeirense. 
Alberto Joào Jardim sublinha que se 
houver discriminaçào contra o CINM 
para favorecer outras praças finan- 
ceiras de paises mais ricos, o Governo 
Regional vai recorrer para o Tribunal 
Europeu. 
A Assembleia Gérai da SDM analisou 
o relatôrio de gestâo e as contas do 
exercicio de 2000, procedeu à apreci- 
açâo gérai da administraçào e fiscal- 
izaçâo da sociedade, à conversâo da 
totalidade das acçôes representativas 
do capital social de tituladas para 
escriturais e a alteraçâo da denomi- 
naçâo do capital social para euros re- 
presentado por 150.000 acçôes de 
valor nominal unitârio de 25 euros. 

CONTACTE MANUEL DE PAULOS 

Nâo va, telefone: 416-534-5520 

[ISOa® Si [DGi*©[riS3[?S3Q' 
0 0000000030 
00QI'0 S003Ï' 

KARINA ANDRÉ 

Nào percam o lË^IPUSK^IL IBH lÎM'WllIÊM'© 

no renovado e alindado Europa Convention 

Centre, 7050 Bramalea Road, em Mississauga. 

I A jovem Karina André -a maninha 
I da Melissa André-, corn o seu com- 
I panheiro Kamil Studenny, conquis- 
I taram o mais importante troféu de 
I dança de salâo, no campo da mùsi- Ica latina: Canadian Junior 

Championship Level Couple - 
Canadian Championship 
Champions! Parabéns! 

I Karina André, agora corn apenas 
I 13 anos de idade, jâ hâ anos que 
I demonstrava um talento especial 
I para a dança. Vimo-la, pequena e 
I ladina, corn o seu loiro par, a 

dançar e a encantar... Diga-se mais 
uma vez que, na familia André, 
tudo tem jeito para a arte. A 
Melissa canta, a Karina dança e o 
mano toca piano e dança. Os pais, 
claroi, andam numa dança-roda- 
viva para conseguirem conciliar a 
educaçâo, a escola e a veia artistica 
dos filhos. Lâ vâo conseguindo 
levar a àgua ao seu moinho... 
A Karina, com 13, e o Kamil, com 
14 anos de idade, sâo uma beleza a 
dançar. Enlaçam-se, rodopiam, 
cumprem as regras da dança latina 
de salâo corn uma graça, leveza e 

I classe que... sô visto! 
I Por isso, um convite muito especial 
I a todos os nossos leitores para que 
I estejam sexta-feira, dia 30 de 
I Março, no Dundas Banquet Place, 

entre as comadres e os compadres 
da Academia do Bacalhau, onde 
vâo actuar. Além da Karina e do 
Kamil, vâo também dançar Marina 
Ananieva e Leon Turetsky, 
Canadian Pre-Championship 
Finalist Youth Category. 
Uma noite de Bacalhau com 
Batatas e "tintol" à portuguesa e de 
dança latina, ao gosto de todos. 
Nâo percam este espectâculo. Nâo 
sera fâcil juntâ-los de novo. As nos- 
sas felicitaçôes à Academia do 
Bacalhau de Toronto pela iniciativa 
e inovaçâo. Merecem da nossa 
parte um dourado Gaviào de 
Penacho. 

JMC 

Chefe Manuel de Paulos tem um 

que em muito facilitarà o seu 

casamento, baptizcido ou outrais 

quaisquer ocasiôes 

de convivio soci£d. 

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. 

0011 
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OPERARIO DE TORONTO 
25 ANOS DE HISTÔRIA 

O OPERÀRIO Sports Club of 
Toronto comemora 25 anos de 
existência. 25 anos de ôptimos 
serviços ao futebol amador, cultura e 
recreio. As "Bodas de Prata" do 
Operârio de Toronto terâ uma sema- 
na de expressivas comemoraçôes, 
corn as exposiçôes e troféus dos 25 
anos de actividade do clube e, ainda, 
vindas dos Açores, as exposiçôes 
"Descobrir Santa Cruz" e "Lagoa vale 
a pena", no salâo de festas da Igreja 
de Sâo Sebastiâo, 20 Pauline St., em 
Toronto. 
A propôsito, recorde-se que o Padre 
Pires, da Igreja de Sâo Sebastiâo, é 
um dos fundadores do Operârio de 
Toronto. 
As festas comemorativas do Vigésimo 
Quinto Aniversârio do Operârio de 
Toronto têm inicio no dia 1 de Abril, 
na Casa dos Açores, com um Torneio 
de Ténis de Mesa, com começo às 
09h00 am, com a presença de équipas 

do Operârio, Casa dos Açores e C.P. 
Mississauga. 
Depois, de 2 a 6, os festejos decorrem 
no salâo de festas da Igreja de S. 
Sebastiâo. 
Sobre as festas do Operârio de 
Toronto, conversâmos na redacçâo de 
O Milénio corn Edgar Soares, 
Présidente de Direcçâo e José 
Francisco Borges, Présidente da 
Assembleia Gérai. 
Quisemos saber algo mais sobre o 
Operârio de Toronto. Edgar Soares, 
sintetizou as actividades da seguinte 
forma. 
-Nâo temos sede-social nos ültimos 
anos. Estamos bem assim. As funçôes 
especificas estâo bem divididas e 
todos -como bons operârios!- cumpri- 
mos as missôes. Eu assumo as respon- 
sabilidades administrativas bem 
apoiado aqui pelo colegajosé Borges. 
O Vice-Presidente Luis Reis, toma 
conta da secçâo de cultura e recreio, e 
o Vice-Presidente Norberto Vital, que 
é também o treinador, responsabiliza- 
se pelo futebol. 
-Nesta altura-Atalhou, José Borges.-, 
todos "jogamos" para o mesmo, para a 
festa que se aproxima. 
-Nôs participâmes na MTSA- 
Metropolitan Toronto Soccer 

Association, agora, sô corn a équipa 
de veteranos. Nos ültimos 8 anos - 
desde que os veteranos entraram- 
fomos sempre campeôes. E, a Taça 
MTSA, conquista-mo-la 4 vezes!- 
Salientou Edgar Soares, visivelmente 
orgulhoso. 
-O Operârio de Toronto é filial do 
Operârio da Lagoa? 
-Sim, sim.-Respondeu José Borges.- 
Somos uma filial do Clube Operârio 
Desportivo da Lagoa, Sâo Miguel. 
-Voltando ao futebol -pegou Edgar 
Soares de novo o fio â meada-, nôs 
visitâmes vârios paises e associaçôes. 
Fazemos excursôes maravilhosas... Jâ 
fomos duas vezes aos Açores, e jâ nos 
deslocâmos vârias vezes a cidades 
canadianas e dos EUA onde residem 
lagoenses e nâo sô. 
O José Borges aproveitou o ensejo 
para desdobrar um documente que 
nos mostrou e que indicava que, dos 
EUA, se desloca um autocarro do 
Uniâo Lagoense para participar nos 
festejos do Operârio em Toronto. 
-E, em Julho, nôs vamos a Winnipeg, 
jogar corn uma équipa local e confra- 
ternizar corn aquela comunidade.- 
Concluiu Edgar Soares. 
-E durante todos os outres anos, que 

Operârio?-Perguntamos. 
Bom -Prosseguiu Edgar Soares, aqui e 
ali, apoiado pelo José Borges.-, em 
seniores também tivemos équipas 
vencedoras no futebol amador. 
Participâmes em 4 Mundialitos e ga- 
nhâmos très. Ganhâmos 4 Taças 
MTSA e 1 Supertaça. Também 
muitos Torneios de Abertura e 1 Taça 
Camôes. Para amadores pures, uma 
carreira brilhante. 
-Todas as Taças, fotografias e prémios 
conquistadas em 25 anos de activi- 
dade vào estar em exposiçâo no salâo 
da Igreja de Sâo Sebastiâo, de 2 a 7 de 
Abril.-Garantiu José Borges. 
-Constituimos uma grande familia 
mesmo sem sede. O nosso pic-nic, 
sempre na primeira semana de 
Agosto, é um sucesso. As festas sociais 
ultrapassam sempre as espectativas. 
As nossas excursôes sâo um êxito... 
Olhe, para o jantar comemorativo dos 

Trânsito? Noticias? ' 
 Tempo? Desporto? 
INTORMAçÀO PERMANENTE! 

CiRV 
R D 
INTERNATIONAL TORONTO 

TOnOMTO’S MOITIÉ 
hora.s diàrias; de radio 
ao serviço da cultura 
portuguesa 

yfjUnAL SUPER m 

Todos os 

domingos das 

8:00 às 9:00 
da maiLhâ 

no 

Agora em todo o mundo 
através da internet: 

www.cirvfm.com 

a izstaçâû ^ituzolll 

FiSTIlAl POtriMtS 
iâm E TEIEIISAO 

Tel: M161537-1088 Fax: 14181537-2483 

se passou corn outras équipas do 25 anos do Operârio de Toronto,^ 

ERVANÂRIA VrrORIA inc. 
PRODUTOS NATURAIS E MEDICINA HOMEOPATICA 

Murifitc inuü entrevista coin o Natufista HonicoptiUi 
Autânio Me(kiw>, jti coat uiiiitos anos de cxpcricda, 
que o podeni ujudar na solnçâo dos sais pyobtemns. 

Visite-nos no 920 Dmidas Street West 
Telefone: (416) 603-7978 
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► neste momento jâ temos mais de 
800 pessoas.-Disse, Edgar Soares, sem 
deixar de acrescentar.- O Oasis 
Convention Centre, vai encher, no 
sâbado, dia 7, encerramento das 
Bodas de Prata do Operârio... 
-Bem, agora falemos um pouco dos 
pontos importantes das comemo- 
raçôes, que vamos ter? 
-Muito e bom, estamos certos!-Nâo 
hesitou em afirmar Edgar Soares.- 
Primeiro as exposiçôes na Igreja de 
Sâo Sebastiâo e as actuaçôes de vârios 
artistas locais e, também, do "Grupo 
dejovens de Santa Craz", vindo dos 
Açores. Destaque para sexta-feira, dia 
6, para o "Porto de Honra" que terâ 
lugar às 19h00. Os oradores locais e 
vindos dos Açores, farâo as suas 
alocuçôes pelas 20h00 e, pelas 21h00, 
antes da "Noite de Fado", serâo 

entregues medalhas comemorativas 
dos 25 anos a todos os Directores e 
Treinadores do Operârio de Toronto. 
Présentes nesta cerimônia todos os 62 
elementos convidados vindos dos 
Açores e, naturalmente, socios e ami- 
gos. 
Na noite de encerramento, no Oasis 
C. Centre, dia 7, temos vârios convi- 
dados, como O Conselheiro Mârio 
Silva, O MPP Cari de Faria, Ana 
Sança, em representaçào do Cônsul- 
Geral de Portugal, as entidades ofici- 
ais vindas dos Açores, Eng. Luis 
Alberto Martins Mota, Présidente da 
Câmara Municipal de Lagoa, Eng. 
José Martins Mota, Présidente da 
Assembleia Gérai do Operârio da 
Lagoa, Gilberto Branquinho, 
Présidente da Direcçâo do Operârio 
da Lagoa, Durval Faria, Prsidente da 

CONFERËNCIA ANUAL 
Jorge Sampaio alerta para 
HtentaçâOH da mâo-de-obra Parafa 
Jorge Sampaio alertou para a 
tentaçâo de alguns 
empresàrios portugueses, 
que estarâo a apostar na 
mâo-de-obra barata, como 
forma de garantir o 
crescimento econômico. 

O aviso de Jorge Sampaio aos 
empresàrios, na abertura da con- 
ferência anual do «Diârio 
Econômico», onde se debateu a 
Reforma Fiscal, lembrou que o 
crescimento econômico nâo deve 
ser conseguido à custa da mâo-de- 
obra barata. O Présidente da 
Repüblica considerou «uma 
estratégia errada». Por um lado 
porque nâo garante a sustentabili- 
dade do cresôimento e por outro 
porque vai contribuir para um 
aumento das desigualdades sociais. 
Dai o desafio de Jorge Sampaio, 

para que os empresàrios adoptem 
novas politicas. O Présidente da 
Repüblica chegou a afirmar que o 
crescimento da economia por- 
tuguesa e da sua competitividade 
«nâo podem assentar hoje em situ- 
açôes do passado», e deu o exem- 
plo dos baixos salârios aos empre- 
gados. Este factor, na opiniâo de 
Jorge Sampaio nâo assegura a «sus- 
tentabilidade do crescimento 
econômico e é a causa de insu- 
portâveis desigualdades sociais». O 
Présidente da Repüblica questio- 
nou-se sobre a tentaçâo de apostar 
no crescimento extensivo e na mâo- 
de-obra barata, se «nâo estarâ a 
somar junto de alguns 
empresàrios», nâo serâ essa «ten- 
taçâo que explica em parte o recru- 
tamento de trabalhadores 
estrângeiros sem aproveitar a suas 
qualificaçôes?». 

Congresso Nacional 
luso-Canadiano 
Comunicado  
Concluida a fase da Eleiçâo para o 
Executive do Congresso Nacional 
Luso-Canadiano, a quai teve lugar no 
Consulado Gérai de Portugal em 
Toronto no dia 14 de Fevereiro do cor- 
rente ano, como na altura foi divulga- 
do, os senhores Peter Ferreira e 
Fernando Nunes foram eleitos 
Présidente e Vice-Presidente 
Nacionais, respectivamente. 
Corn esta eleiçâo completou-se a nivel 
nacional o quadro de responsâveis 
para o présente mandate. Assim, corn 
cinquenta e nove (59) Luso- 
Canadianos em todo o Canadâ 
(Executive, Vice-Presidentes do 
Geste, Centro e Leste, Directores, 
Delegados e Représentantes 
Regionais) o Congresso continua em 
posiçâo de poder estar junto da 

Comunidade em gérai para dar o 
suporte e cumprir corn o que foi esta- 
belecido quando criado em Março de 
1993 na Convençâo de Ottawa. 
Mais se informa que, corn a presença 
da Comissâo Eleitoral, dos Directores 
de Hamilton e de Oshawa, Delegados 
e outros amigos do Congresso, reali- 
zou-se no dia 23 de Março um jan- 
tar/reuniâo num restaurante de 
Toronto, corn o fim de dar as boas 
vindas e desejar as melhores venturas 
aos novos eleitos, os quais depuis de 
agradecerem, apresentaram os pianos 
de acçâo mais prioritârios e ainda 
convidaram corn sucesso os présentes 
a formarem grupos de trabalho, para 
angariaçâo de fundos, "News Letter" e 
"Web-site". 

Mais informaçôes: 
416-530-6608, ou Fax: 416-530-6612. 

Edgar Soares 
e José Borges 
na redacçâo 
de O Milénio 

Junta de Freguesia do Rosârio, 
Antônio Augusto Borges, Présidente 
da Junta de Freguesia de Santa Cruz 
e Dr. Eduardo San Bento, Director do 
Centro de Apoio ao Cidadâo 
Repatriado, entre outros. E os Orgâos 
de Informaçâo. 
-Somos uma grande familial-Rematou 
José Borges. 
-Sim, uma grande e feliz familia.- 
Reforçou Edgar Soares.- Quero 
endereçar um aceno de simpatia e 
amizade a todos os lagoenses e pes- 
soas ligadas ao Operârio, e peço-lhes 
que nâo faltem de 2 a 7 de Abril na 
sala de festas da Igreja de Sâo 
Sebastiâo. E que levem mais um 
amigo, os vossos amigos nossos ami- 
gos sâo! 
-Todos, todos, sâo bem vindosl-Disse, 
também, José Borges. 

Partiram os nossos convidados. Muito 
jâ realizado mas muito mais para 
fazer. Eles e seus pares nâo têm mâos 
a medir. Uma grande festa, corn 
dezenas de convidados, oferece mil-e- 
uma-dores -de-cabeça sô compensado 
se tudo correr bem, tal como foi pro- 
gramado. 
De 2 a 7 de Abril, participem nas 
comemoraçôes dos 25 anos do 
Operârio de Toronto. Todas as noites, 
uma noite diferente: Noite Regional, 
Noite dajuventude, Noite Folclôrica, 
Noite dos Artistas e Noite do Porto de 
Honra. Escolha todas as noites, é o 
nosso conselho. Desejamos as 
maiores alegrias aos responsâveis do 
Operârio de Toronto. Alegria que é 
sinônimo de sucesso. Parabéns! 

JMC 

iMliolesale Meats 
Deseja a todos uma 

ZCordeiros ou Cabritos 
Cort:adas - at:é 10 Kg cada 

2 Cordeiros grandes 
^ ou Cabritos 

• 1*1 Kg ou mais cada- 

aPresuntos 
semi-curados 

*1 Presuntocurado pronto a corner ^59.'"’ 

Wholesale Meats 
  

65 Signet Dr.. Weston 
Tel.: 416-745-7GOÜ 

Mon e Tues 09:00-06:00 Friday 09:00-09:00 
WedeThur 09:00-08:00 Saturday 08:00-09:00 

Sundays 10:00-03:00 

Finch Ave. 



8  
COMUNIDADE 

Quinta-feira, 29 Março, 2001 
O MILéNIO 

Responsàveis da SIC apontam Setembro 
para o arranque 
JMC - Gostaria que o Eng. 
Vasconcelos nos narrasse um pouco o 
historial da SIC. 
Eng. Vasconcelos - Nos começâmos 
corn o projecto da SIC muito antes de 
1992, se bem que esta sô tenha arran- 
cado a 6 de Outubro desse ano. A 
primeira ideia do projecto era o de 
uma televisâo por assinatura, nâo 
uma televisâo generalista e aberta 
como acabou por ser. No inîcio, foi 
dificil a competiçâo, uma vez que a 
Tvi aparece cerca de seis meses 
mais tarde e a RTF 1 e 2 fizeram 
uma concorrência bastante dificil e 
complicada nos primeiros anos de 
vida da SIC. No entanto, con- 
seguimos em 1995 obter a liderança 
do mercado português, liderança 
essa que mantemos até à data. 
Esta, claro, é uma maneira reduzi- 
da de explicar a histôria da SIC. 
Porque é que este fenômeno aconte- 
ceu? Pois, tinhamos uma dinâmica 
mais activa e moderna do que a 
RTP tinha, assim como flexibili- 
dade em procurar nova progra- 
maçâo e fazer programas mais evolui- 
dos e mais ao gosto dos portugueses. 
JMC - Como analisa a intervençâo da 
Embaixada de Portugal no Canada, 
em todo este processo de baixo assi- 
nados, cartas e comunicados... 
Eng. Vasconcelos - Na minha opiniâo 
pessoal, penso que nâo se deveria 
meter numa guerra dessas. No fundo, 
o mercado e as leis têm que funcionar. 
Em Dezembro de 2000, o Frank 
Alvarez conseguiu uma licença para 
trazer a SIC. A RTP teve a oportu- 
nidade de fazer acordos que nâo os 
quis fazer no ano anterior sobre este 
assunto e nesta matéria, agora penso 
que se vê, um pouco apertada porque 
certamente vê que lhe passou a opor- 
tunidade. Pelo que me foi dado a 
conhecer agora em Toronto, parece 
um pouco exagerado, assim como 
uma atitude menos correcta porque o 
governo português nâo deve agir 
dessa maneira, deve deixar funcionar 
o que existe porque hâ licenças 
atribuidas e se a RTP na altura 
propria conseguir a sua licença, que a 
tenha, mas nâo me parece que neste 
momento seja a oportunidade para a 
conseguir. Deixou passâ-la, agora nâo 
deve forçar as coisas, sobretudo corn 
abaixo-assinados, comunicados, entre 
outros. Nâo me parece correcto, nâo 
é assim que se deve avançar corn as 
coisas. 
JMC - Se me permite, passarei agora 

ao Dr. Joâo Nava, director do depar- 
tamento de relaçôes internacionais, 
ao quai vou pedir que nos descreva, 
embora resumidamente, a grelha de 
programaçâo da SIC Internacional. 
Dr. Joâo Nava - Obrigado. 

Eng. Luis 
Vasconcelos 

Relativamente ao projecto da SIC 
Internacional, também fico bastante 
satisfeito do facto de ter sido atribui- 
da uma licença e que nos possamos 
vir aqui em conjunto corn o Festival 
Português a emitir corn a vossa pro- 
gramaçâo 24 boras por dia. A SIC 
Internacional é um projecto recente e 
que esta, de alguma forma, no mundo 
inteiro corn bastante sucesso. 
Começâmos por alguns paises da 
Europa em comunidades como a 
França, Suiça e Luxemburgo que 
gradualmente têm vindo a aderir à 
nossa programaçâo. No ano passa- 
do, arrancâmos no continente 
africano, temos uma presença forte 
em Angola, Moçambique e estamos 
a arrancar para a Africa do Sul e 
aqui no continente americano, jâ 
arrancou hâ algum tempo nos 
Estados Unidos também corn bas- 
tante sucesso e fico agora feliz por 
saber que podemos transmitir para a 
comunidade residente no Canada. 
JMC - Que diferenças é que nos 
poderâ indicar entre a Televisâo 
püblica e a Televisâo privada? 
Dr. Joâo Nava - A SIC Internacional 
tem uma programaçâo muito seme- 
Ihante à SIC generalista em Portugal, 
hâ programas que passam ao mesmo 
tempo em Portugal e no mundo 
inteiro, temos dois blocos noticiosos 
muito importantes, temos programas 
desportivos, de entertenimento, no 

fundo é uma estaçâo comercial que 
tem feito algum sucesso e que estâ a 
desempenhar o seu papel e que nâo 
faz serviço pùblico. 
JMC - A SIC vai continuar corn o 
Benfica? 

Dr. Joâo Nava - A SIC tem um con- 
trato corn o Benfica, transmitimos 
os jogos corn o Benfica, portante os 
espectadores aqui poderâo ver os 
jogos do Benfica. Também posso 
avançar, porque é recente, que para 
além do Benfica temos um contrato 
para os jogos da Taça de Portugal 
por dois anos, transmissâo à quai os 
portugueses no Canada terâo aces- 
so. A SIC tem exibido em direito os 
jogos mais importantes de todas as 
jornadas. Hâ momentos quando 
me falava das diferenças entre as 
televisâoes privadas e pùblicas, eu 
posso adicionar que a SIC nâo 
transmite simplesmente os jogos; a 
SIC tem desenvolvido trabalhos jor- 
nalisticos antes dos jogos de fute- 
bol, emissôes diârias de vârias 
horas a acompanhar o “antes” do 

jogo de futebol. Por isso, estâ uma 
diferença que reflecte esta nova 
maneira de levar ao pùblico a infor- 
maçâo desportiva. 
JMC - Gostaria agora de abordar a 
prôxima questâo corn o Eng. Luis de 
Vasconcelos. Uma televisâo privada 
reflecte a anâlise, quase minuto a 
minuto, do sentimento do pùblico 
que a ouve e que a vê. A programaçâo 

Azeite 

o seu melhor companheiro 

da RTP, o pùblico português conde- 
nou, relegando a RTP para o ùltimo 
lugar das audiências. A que se deve 
esta descida vertiginosa da populari- 
dade da RTP? 
Eng. Vasconcelos - Eu penso que a 
RTP da maneira. como existe e a 
propria definiçâo de serviço pùblico, 
ninguém sabe o que é. Serviço pùbli- 
co é suposto ser algo que agrada a 
esse mesmo pùblico, pois quando nâo 
agrada deixa de ser serviço pùblico. 
O que é facto é que custa milhôes por 
ano ao contribuinte e nâo cumpre 
essa finalidade e no fundo acaba por 
fazer uma concorrência menos cor- 
recta às televisôes privadas. As tele- 
visôes privadas têm que agradar ao 

pùblico, têm que ter as receitas publi- 
citârias se quiserem sobreviver e, por- 
tante, têm que ter outre dinamismo e 
outra capacidade de produzir como 
deve de ser ao gosto do pùblico. Dai 
que eu acho que a embaixada e o gov- 
erno em gérai existe para defender as 
comunidades portuguesas e nâo as 
defesas do estado português, no meu 
entender. 
JMC - E curioso que recentemente, o 
Secretârio de Estado das 
Comunidades Portuguesas disse em 
Paris que a RTP nâo agrada a 
ninguém, desagrada a todos... 
Entretanto, temos enviado alguns 
apontamentos de trabalhos da nossa 
comunidade para Portugal e 
gostariamos agora de saber como tem 
sido a reacçâo do pùblico em gérai a 
essa programaçâo especial da SIC. 
Dr. Joâo Nava - Corn bastante agrado. 
As peças que têm sido feitas aqui e 
que têm sido integradas na progra- 
maçâo da SIC e no programa Mar 
Português têm sido um êxito. Esse 
programa pode ajudar a conhecer as 
comunidades espalhadas por todo o 
mundo e isso sera mais um passo para 
incentivar a SIC a internacionalizar a 
SIC Noticias. 
JMC - Aliâs, podemos jâ falar da pro- 
gramaçâo, assim como dos horârios... 
Dr. Joâo Nava - Vamos, corn a colabo- 
raçâo do Festival Português, tentar 
colocar o nosso “prime time” à 
mesma hora do canadiano. Por isso, 

o nosso jornal que é o mais visto 
em Portugal âs 20:00 horas, serâ 
reprogramado para que aqui passe 
à mesma hora, ou seja, às 20:00 em 
Toronto. Isso certamente que é 
um ponto decisive e que é um acer- 
to na nossa programaçâo no prime 
time canadiano. Certamente que 
isto irâ marcar pela positiva o 
nosso projecto do quai temos esta- 
do aqui a falar. 
JMC - Agora vou passar a palavra 
ao présidente de CIRV Fm, Frank 
Alvarez. 
F.A. - Obrigada. Sem dùvida que 
a deslocaçâo dos nossos ilustres 
convidados a Toronto é para tratar 
do lançamento do projecto SIC jun- 
tamente corn Festival Português, 
mas gostaria de aproveitar para 
esclarecer alguns pontos. Reina na 

comunidade portuguesa desta locali- 
dade uma certa confusâo por culpa 
dos responsàveis em nâo darem a 
informaçào correcta ou até mesmo 
incompleta em alguns casos. Na 
minha opiniâo o que se passa é um 
pouco injusto porque somos “obriga- 
dos” a dar esta explicaçâo à comu- 
nidade portuguesa. Podemos correr o 
risco de sermos julgados por quem 
nos ouve, vê e lê de estarmos aqui 
apenas para defender o nosso projec- 
to ou para atacar a RTPi. E natural 
que queremos defender o nosso pro- 
jecto uma vez que temos feito muitos 
sacrificios e é um grande investimen- 
to financeiro que nâo tem apoios do 
governo, como a RTPi. Nâo me opo- 
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nho a que a RTPi entre no sistema, mas à 
forma como, por um lado, a Embaixada de 
Portugal em. Ottawa esta a canalizar este 
processo e, por outro lado, esta a fazê-lo numa 
altura em que é importante para o lançamento 
destas duas estaçôes de televisâo que foram 
aprovadas pela CRTC em Dezembro do ano 
passado, alias uma comissào que merece a 
nossa total confiança devido à maneira correc- 
ta como tem tornado as suas decisôes no passa- 
do. A lei nesse aspecto é bem clara: a comissào 
analisa os pedidos de programaçâo estrangeira 
sem conteüdo canadiano desde que os mesmos 
nâo entrem em conflito, nem em concorrência 

directa ou indirecta corn serviços canadianos jâ 
autorizados pela CRTC. Ora esta lei aplica-se 
concretamente ao nosso caso porque por 
tradiçâo a CRTC apoia e defende os interesses 
daqueles que jâ tem o seu pedido, ou seja, pro- 
teje aqueles que jâ têm uma licença. Portante, 
no momenta em que estâmes em constantes 
reuniôes corn as companhias de cabo a procu- 
rar dar acesso à comunidade portuguesa, a dar 

a programaçâo da SIC a um preço acessivel, 
surge todo este movimento um pouco corn falta 
de transparência. Se o comunicado do Sr. 
Embaixador fosse explicite e esclarecedor a 
mencionar o facto da CRTC ter aprovado duas 
estaçôes de televisâo 24 horas por dia em lin- 
gua portuguesa, ambas corn conteüdo canadi- 
ano de quinze por cento, mesmo assim, e em- 
bora a RTP nâo tenha conteüdo canadiano, 
poderia-se apoiar um terceiro canal, nos nâo 
estariamos agora a ter este esclarecimento à 
comunidade. A maior parte das pessoas esta a 
assinar sem saber o que estava a assinar. 
Alguns até pensam que estâo a apoiar a SIC, o 

que nâo corresponde à realidade. 
De certo modo, irrita o facto de os 
responsâveis nâo colocarem a ver- 
dade nesses documentas. A sema- 
na passada fiz um telefonema ao 
meu amigo pessoal Tony Dionisio, 
business manager da Local 183, 
para lhe dizer que estava supreen- 
dido corn este movimento. 
Informei-o que sabia que o sindica- 
to estâ a apoiar a iniciativa e que 
esse apoio era um pouco contra os 
parâmetros do prôprio sindicato, 
uma vez que o sindicato defende os 
seus trabalhadores, associados e a 
criaçào de postos de trabalho. Dai 
que lhe disse que ao apoiar a RTP, 
o Tony Dionisio estava a pôr em 

risco o projecto da SIC porque nâo defende a 
ideia da criaçâo de postos de trabalho através 
do nosso projecto. Eu sô quis que o Tony 
Dionisio tivesse consciência do que poderia vir 
a acontecer ao quai ele disse que nâo tinha 
visto este lado da questào e que a iria repensar. 
Nâo sei agora se vai continuar a apoiar a RTPi 
e se o fizer estâ no seu direito. Eu sô quero que 
os portugueses saibam o que se passa. CD 

Excursâo-Peregrinaçâo 
a Fàtima 
o responsâvel da 
Turismo Tours, José 
Eerreira, esteve em 
entrevista na CIRV- 
fm, falando sobre a 
maior excursâo-pere- 
grinaçâo realizada 
até à data para o 
Santuârio de Fàtima 
e Santiago de 
Compostela. A saida 
de Toronto sera no • 
dia 6 de Maio, corn 
visitas a Lisboa, 
Coimbra, Minho, 
Fàtima e Santiago de Compostela, em Espanha. Segundo 
disse o José Ferreira, terâo lugar passeios a locais para- 
disiacos e almoços e jantares em casas tipicas e acolhedo- 
ras. Esta excursâo-peregrinaçâo serâ dirigida espiritual- 
mente pelo Padre Joào Cabrai e terâ acompanhamento 
de um jornalista da CIRV-fm e Festival Português TV 
que filmarâ e farâ um relato do acontecimento. 
José Ferreira mencionou na entrevista que, por uma 
pequena quantia mais, os peregrinos podem também 
deslocar-se a Ponta Delgada para assistirem às festas do 
Senhor Santo Cristo, corn regressos a combinar. 
Salientou ainda de que restam poucos lugares. Assim, os 
interessados podem reservar passagem pelo telefone: 
416-535-1924, ou contactando o seu normal agente de 
viagens. A excursâo-peregrinaçâo tem saida de Toronto 
em 6 e regresso a 14 de Maio, caso nâo queiram viajar 
até aos Açores. 
Esta excursâo-peregrinaçâo é uma iniciativa de Turismo 
Tours e Cirv-fm, em Toronto. 

Vasco Rodrigues 

GRANDE SALDO DE DEMONSTRADOBES 
n 2001 PASSAT GLX E 1.8 TURBO GIS 
n 2001 PASSAT GLX 4 TEMPOS 

COs 5 PASSAT RESTANTES, TEM DE SER VENDIOOS) 
n 2001 GOLF 1.8 TURBO GLS 
n2001lEnAGLEGLS 
a 2001 GOLF GTI 1.8 TURBO 

St. Clair Ave. W. 

Davenport Rd. 

Bloor St. W. 

m 
Drivers wanted 

Downtown Fine Cars 
164 AVENUE ROAD EM TORONTO 

416-486-1016 
Agora em 

Stock!!! 

I.S eurbo, 170 cavalos, V6 GLS e GLX. 
Sist:ema de 4 tempos. 1S cores e opçôes. 

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

em TDi, 1.8 turbo e 2000 cc 

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

^uui jetta ULA, e KJL, caixa 
automatica e de mudanças, corn todos os 
extras, em TDi, VR6, 1.8 turbo e 2000 cc 

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

Este carro é fornecido corn: 

as opçôes, agora em aimazem. 
APROVEITE AGOFV^. POIS Sô EXISTEM 1500 

CARROS, DESTE MODELO, NO CANAOÀ! 

PASSAT®’ 
TOTALMENTE REDESEHHADO 

Agora em Stock!!! Disponiveis: 1.8 Turbo e VR6 novos e 
um Turbo 1.8 Demonstrador, automàtico. 

Downbown Fine Cars o Avenue Road, Toronto 
Tel: 416-489-1018 a Fax: 416-489-9372 a WWW.dfCVW.com 
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MOMEMTUM 
Os Doctores da Lei 
levaram uma mulher apanhada em adultério 

Disseram a Jesus: "Mestre esta mulher foi apanhada a cometer adultério. 
Moisés, na Lei, mandou-nos apedrejar tais mulheres. E Tu, que dizes?" 
Jesus, disse-lhes: "Aquele de vocês que nunca pecou, atire-lhe a primeira 
pedra." 
Ao ouvirem estas palavras, foram saindo dali um a um, a começar pelos 
mais velhos, e sô la ficou Jesus. Ele entâo levantou-se e perguntou-lhe: 
"Mulher, onde estâo eles? Ninguém te condenou?" 
"Ninguém, Senhor!"-respondeu ela. 
"Também eu nâo te condeno."-Disse Jesus.-"Vai-te embora e daqui em 
diante nâo tomes a pecar.". 

Joâo 8, 4-5; 7-12 

COMENTARIO: 

Xanana Gnsmâo demite-se 
da presïdência do 
Conselho Nacional 
Xanana Gusmâo demitiu-se da presidência do 
Conselho Nacional timorense, o parlamento tran- 
sitôrio de Timor-Leste. Na base da decisâo esta a 
récusa do lider timorense em "ser parte de um 
processo politico irresponsâvel". Isso mesmo diz 
Xanana Gusmâo em carta enviada ao chefe da 
administraçâo da ONU, Sérgio Vieira de Mello, a 
que a agência Lusa teve acesso. 
Na missiva, Xanana Gusmâo considéra que se vive um clima de "contradiçâo 
frequente" entre as posiçôes dos membros do Conselho Nacional e os resulta- 
dos da votaçâo sobre pacotes importantes nesta fase de transiçâo politica. 
A carta surge 24 horas depois de um debate "bastante quente" no Conselho 
Nacional, sobre o regulamento para a criaçâo de uma Comissâo 
Constitucional Nacional - chumbado pelos membros do parlamento tran- 
sitôrio sem mesmo o debaterem na especialidade. 

Se Jesus nâo julga e nâo condena, entâo isso significa que o pecado é uma 
coisa de somenos importância? Comportar-se bem ou mal sera a mesma 
coisa? 
Nâo! O pecado é um mal muito grave, porque torna a pessoa infeliz e 
destrôi a vida de quem o comete. Jesus nâo diz à mulher; -"Vai em paz, 
fizeste bem em traires o teu marido, continua a fazer o mesmo". "Vai e 
doravante nâo tomes a pecar."; nâo repitas o erro de estragar a tua existên- 
cia por um momento de prazer, diz Jesus. 
É estranho que nâo se fale também do "companheiro" (é dificil cometer 
adultério sozinhoi). É a histôria de sempre. A agressividade, a violência, as 
paixôes abatem-se sempre sobre os mais fracos; normalmente os fortes 
conseguem sempre escapar. 

PERGUNTA; 
Se eu estivesse là teria atirado a pedra? 

DINHEiRO $$$ EM TODftS AS CHAMAOAS QUE FIZER COM 
A turns SdUOA ALTERNATiVA CANAOiAHA EM LONQA OiSTÂNCIA 
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Asmams DAYAKI 
i) Basta marcar 10'15 ‘ 945 e 

entâo ligar para qualquer parte do 
mundo, a qualquer altura 

I 2) Vbcê CONTINUA COM A BELL e serlhoâo 
cobradas as tarifas super baixas da YAK 
cada vez que utilizar os serviços da YAK' 

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

4) D Nâo temos custos adidonais. 
U Nâo temos despesas de ligaçâo. i 

U Nâo temos tarifas mensais. 
Q Nâo temos letra miudinha. 
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Angola 
Argentina 
Bermuda 
Braaiï..... 
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Cabo Verde 
Macao  49 ç 
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aviso prévc. As chamadas sâo cobradas em mcrementos de 60 segun- 

dos. As chamadas intemacionais para numéros de telemôveis poderâo ] 

ser cobradas a tarifas mais eievadas. 1 
Todas as tarifas estâo expressas em moeda Canadians 
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www.yak.ca 

Comissâo dos 
Descobrimentos 
Portugueses no Canada 
o dirigente da Comissâo Nacional para 
as Comemoraçôes dos Descobrimentos 
Portugueses, Joâo Gabriel Isidoro, esteve 
numa visita breve a Toronto, onde tratou 
de todos os assuntos inerentes à presença 
da banda ALA DOS NAMORADOS, em 
Toronto, por altura da visita oficial ao 
Canada do Présidente da Republica, Dr. 
Jorge Sampaio. Por simples coincidência, 
encontrâmos o dirigente da C.N.C.D.P., a 
caminho do Roy Thomson Hall, corn 
quem conversâmos. 
-A Comissâo Nacional para as 
Comemoraçôes dos Descobrimentos 
Portugueses realiza em paralelo corn a 
visita do Senhor Présidente um espec- 
tâculo, trazendo ao Canadâ a conhecida 
banda Ala dos Namorados. Temos outras 
ideias para o concerto mas, por agora, é 
melhor nâo divulgar pelas dificuldades 
de contacto encontradas... 
-Séria intéressante que entrasse no con- 
certo a nossa Nelly Furtado?-Atirâmos à 
tôa para abrir um pouco mais o véu. 
-Pois, era o ideal.-Disse a rir, Joâo Gabriel 
Isidoro, acrescentando.- Mas é complica- 
do... 
-Onde é o espectâculo e quanto vai custar 
cada bilhete? 
-Bom, o espectâculo dos Ala dos 
Namorados, concerto ùnico, vai ter lugar 
no Massey Hall, sexta-feira, dia 30 de 
Março, corn a presença do Senhor 
Présidente e comitiva e, se possivel sur- 
presas... -Riu-se de novo e finalizou.- O 
concerto é a custo zero. Os bilhetes sâo 
oferecidos pela C.N.C.D.P., vâo ser dis- 

tribuidos por vârias instituiçôes que os 
oferecerâo mediante uma formula à von- 
tade de cada uma das instituiçôes colabo- 
rantes... 
-Vai estar entre nos muito tempo? 
-Nâo, bem pouco tempo... Vou aqui ao 
Roy Thomson exactamente para pôr os 
"pontos nos ü's"... Assinar o contrato e 
acordar tudo o que for neccessârio. Nada 
mais posso acrescentar. 
Agradecemos a gentileza do senhor Joâo 
Gabriel Isidoro, da Comissâo Nacional 
para as Comemoraçôes dos 
Descobrimentos Portugueses. Um 
homem atarefado e responsâvel. Até à 
prôxima e que tudo decorra como ambi- 
ciona de modo a que todos venhamos a 
ganhar. 

JMC 

\ \ 
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Grupo Tradicional Carnavalesco 
da Casa do Povo de Vila Nova 

iTerceira), em Toronto 
O premiado Grupo Tradicional 
Carnavalesco da Casa do Povo 
de Vila Nova, Ilha Terceira, 
desloca-se a Toronto, para 
animar as festas de Carnaval 
dos nossos clubes. 

Com organizaçâo do Comité local, 
constituido por Antonio "Piloto" 
Silveira (905-949-6281), Joe F. Saùde 
(416-742-4464 e José Duarte (905-823- 
4815), informa que o Grupo faz o 
Ensaio Gérai, dia 13 de Abril, no 
Clube Português de Mississauga, 
pelas 20h30. Haverâ comes-e-bebes 

para os que queiram comparecer e 
participar na festa. 
Depois, dias 14 e 15, actuarâo nos 
habituais clubes da comunidade por- 
tuguesa onde as danças car- 
navalescas fazem parte da tradiçâo. 
O Comité de Toronto realiza uma 
festa de despedida ao Grupo 
Tradicional Carnavalesco da Casa 
do Povo Vila Nova, Ilha Terceira, no 
dia 21 de Abril, às 20h00, no 
Canadian Madeira Club-Madeira 
House Community Centre, com a 
presença do conjunto Os Panteras 
para animar o baile de confraterniza- 

Antônio 

çâo. Bilhetes à venda no Cawthra 
Meats, em Mississauga, ou contac- 
tando os elementos acima descritos, 
através dos seus telefones. 
Um 'Bern Vindos' ao Grupo 
Tradicional Carnavalesco da Casa 

do Povo da Vila Nova, Ilha Terceira. 
E sempre bom receber grupos premi- 
ados pela qualidade que apresentam 
e que, simultâneamente, têm a mis- 
sâo de nos alegrar a vida. 
Bem hajam. 

EXTREMA UNÇAOIP... 
Os sisteinas de saüde e de educaçâo 
no Ontario estâo doentes. 
Muito doentes, mesmo. Se fosse 
possivel, séria bom chamar o padre 
para lhes dar a "extrema unçâo". 
Hâ muito tempo que as enfermeiras 
e enfermeiros foram abandonando 
as suas posiçôes nos hospitais da 
provincia para trabalharem nos 
Estados Unidos. Foi um numéro 
considerâvel que se perdeu, fazen- 
do-se isso sentir-se, a sua ausência, 
nos serviços hospitalares. 
Nâo podemos criticâ-los. Foram 
para outras terras onde sâo me- 
Ihores as condiçôes. Mais dinheiro, 
menos impostos e especialmente, 
onde sâo compreendidos pelos 
politicos de la, dando-lhes o valor 
que nîerecem e que o têm! 
Aqui hâ umas semanas, o governo 
enviou uma "missâo" à América 
para convencê-los a voltarem. 
Houve certo interesse. Nâo sabe- 
mos quantos voltaram ou irâo 
voltar. 
Agora, a Direcçâo Escolar da 
Cidade de Nova lorque esta a 
reerutar professores aqui no 
Ontario. Mais especificamente, em 
Toronto. Eles sabem que os profes- 
sores estâo descontentes com as 
condiçôes de trabalho e prontos 

para se deslocarem. A "missâo" de 
Nova lorque ficou bastante impres- 
sionada corn a boa qualidade dos 
professores. 
Segundo parece, cerca de 150 pro- 
fessores jâ assinaram "acordos" 
para irem ensinar em Nova lorque! 
Porque nâo faz o governo provin- 
cial esforços para que nâo se per- 
cam estes professores? Sera que os 
politicos nâo percebem nada disto? 
Sera que sabem reconhecer os va- 
lores do professorado? 
Pensam que esles nâo sabem edu- 
car? 
Nada disto! Os politicos nâo 
querem dar o braço a torcer e 
reconhecerem que eles, politicos, 
nâo sâo perfeitos! 
Outra razâo? Pensam que sô servi- 
mos para pagar impostos. Outro 
grande defeito dos governos maio- 
ritârios. Somos o quero, posso e 
mando! 
Numa altura em que sô nas escolas 
pûblicas de Toronto sâo necessârios 
1.300, novos professores! 
Quem perde corn isto. O Ensino, 
que é o mesmo que dizer, as cri- 
anças. 
E, se em vez de dar a "extrema 
unçâo" àquelas entidades, fôsse 
dada aos politicos? 

PfÇflS PARA MfCÂniCOS 
E BflTE-GlflPflS 

25-B Canimboo Ave./Gsler TORONTD 
Contactar: 

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

Ajuda à Paroquia 
Fajâ de Cima 
A Paroquia da Fajâ de Cima, Ponta 
Delgada, depara-se corn grave proble- 
ma arquitectônico na sua Igreja, cor- 
rendo-se o risco de uma ruina da 
empena esquerda da mesma, como 
se pode comprovar pelo relatôrio da 
Protecçâo Civil, elaborado apôs audi- 
toria solicitada pelo pâroco desta 
comunidade. 
O Governo Regional dos Açores 
assumiu jâ o compromisse de ajudar 
financeiramente na execuçâo desta 
obra. 
No entanto, o contributo governa- 
mental nâo serâ, certamente, de 
100%, até porque o edificio em causa 
constitui patrimônio da igreja e nâo 
do governo. 
Estando ainda por définir orçamen- 
tos e contributes, estima-se que a 
prôpria terâ de contribuir corn, pelo 
menos, 70.000.000$00. 
Os que conhecem esta paroquia 
saberào da impossibilidade de ela, 
por si prôpria, realizar, a curto 
prazo, semelhante quantia, quer 
pelas condicionantes financeiras dos 
seus residentes, quer pelo muito que 
jâ deram (aproximadamente 
15.000.000$00). Assim sendo, foi 
decidido recorrer à generosidade da 
nossa diâspora, sempre colaborante e 

You’re getting older. 
Are you getting wiser? 

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

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

FALAMOS PORTUGUÊS Cî§*5 
Wood Gundy 

CICBC Wood Gundy is a division of CIBC World Markets Inc. Member CIPF. 
0022 

solidâria 
com a terra 
que os viu 
nascer, quer 
seja pela 
saudade dos 
entes queri- 
dos que ainda 
aqui resi- — 
dem, quer pela força e orgulho das 
raizes que os impedem de renegar as 
suas origens. 
A comunidade da Fajâ de Cima pré- 
cisa da vossa ajuda! 
Para que nâo haja qualquer tipo de 
düvidas quanto às nossas intençôes e 
objectivos, poderâo consultar, a 
nossa pâgina na internet: www.virtu- 
alazores.com/igreja, onde encontram 
todas as informaçôes. Podem enviar 
E-mail's: igreja@mixmail.com, com a 
certeza de obterem resposta. 
Por cada donativo serâ emitido um 
recebibo, desde que comprovem o 
deposito na nossa conta NIB 
001200000336714430272 do Banco 
Comercial dos Açores. 
Assinam pela Comissâo "Vamos 
Ajudar Fajâ de Cima", entre as assi- 
naturas que se reconhecem os 
nomes, Maria do Carmo Cabral do 
Rego Paquete e Vitor Manuel. 

0004 
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Santa Comha Dâo: TRAGÉDIA CAUSA 14 MORTOS 
Autoridades promovem inquéritos para apurar causas do acidente 
Foram a enterrar na segunda-feira, as 
14 vitimas mortals do acidente de 
autocarro que no passado fim de sem- 
ana ocorreu no Vimieiro, Santa 
Comba Dâo. As autoridades empe- 
nhavam-se em encontrar respostas. 
Sobretudo a Câmara de Viseu, que 
cedeu o autocarro ao movimento do 
Sagrado Coraçâo de Maria para a 
peregrinaçâo bianual (em Março e 
Outubro) ao santuârio de Fâtima. Para 
desfazer düvidas quanto à origem do 
acidente, dois inquéritos foram movi- 
dos. Um da responsabilidade da autar- 
quia. Outro da Direcçâo-Geral de 
Viaçâo. Os peritos deste organismo 
estiveram nos estaleiros municipals a 
recolher informaçôes. Embora a tese 
de excesso de velocidade tenha sido 
rejeitada por Osvaldo Gomes, capitào 
da Brigada de Trânsito, o présidente 
da Câmara, Fernando Ruas, quer tudo 
em «pratos limpos». "Temos infor- 
maçâo de que o tacôgrafo registou, no 
momento do impacto, uma velocidade 
na ordem dos 80 quilômetros/hora", 
diz Ruas. O autarca recorda que a 
velocidade maxima no IP3 é de 100 
quilômetros/hora, reduzida para 90 no 
caso veiculos de transporte de pas- 
sageiros. O acidente, que vitimou 14 
pessoas e feriu 23, no momento em 
que no autocarro se rezava o terço, 
poderâ ter outras explicaçôes. A chuva 
copiosa, associada à queda de granizo. 

é tida como a causa mais plausivel. "Jâ 
vi morrer muita gente neste pedaço de 
estrada. A curva é traiçoeira e, corn o 
piso escorregadio e um pouco de pé no 
travâo, ninguém segura os carros", 
disse a um matutino português 
Antonio Lopes Cardoso, residente em 
Santa Comba Dâo. Os familiares das 
vitimas aguardam explicaçôes para o 
despiste do autocarro, que tombou de 
uma ravina de 15 metros, no terreno 
de uma casa particular, junto ao 
Vimieiro. "O embate foi tâo violento, 
que muitas pessoas foram projectadas. 
Sorte a delas. Conseguiram, ao con- 
trârio de outras, sair vivas daquele 
«inferno» de chapas retorcidas", diz 
uma testemunha. A estrada que faz a 
ligaçâo entre Coimbra e Viseu tem, 
nos quilômetros que atravessam o 
municipio de Penacova, uma zona 
muito "negra". Nos primeiros 64 dias 
do ano, o numéro de mortos nesses 21 
quilômetros (entre o km 49 e 70) jâ é 
superior ao total de vitimas mortals do 
ano 2000, na mesma zona. Este ano, jâ 
morreram ali nove pessoas, enquanto 
no ùltimo ano se registaram oito viti- 
mas mortals. No inicio do mes, 
Mauricio Marques, cansado corn a 
sucessâo de acidentes naquele troço 
negro do seu municipio defendia uma 
râpida intervençâo no IP3. O autarca 
defendeu que uma estrada "em que cir- 
culam quinze mil viaturas por dia" nâo 

FUNCHAL Apartirile 
$799.00 por pessoa (mais taxas) 
Voos semanais e directos “Non Stop 
Corn saidas de Toronto a iniciar a 
28 de Jnnho e regresses 
até 27 de Setembro 

“OFERTA ESPECIAL” 
Combine Funchal e Ponta Delgada 
pagando uma tarifa ûnica  
(EdiKimcemc «oA (D ©IQJ AdiENiri ©i \!^QA®Ef^© 

A A ©AUA 
517 COÏKCE STI?I:I:T. SlllTi: 715. ffl TOPOMTO 
Tel.: 416-515-7^88 

pode continuar sem "o perfil de auto- 
estrada". A futura ligaçâo do troço ao 
IC3 é outra das suas preocupaçôes, jâ 
que a zona proposta no projecto farâ 
corn que muitos automobilistas per- 
corram uma das zonas mais perigosas. 
A concluir, o présidente da Câmara de 
Penacova recordou que jâ conseguiu 
evitar a realizaçâo de uma "marcha 
lenta" no IP3, mas admite que, de 
futuro, nâo terâ a mesma atitude. O 
comandante dos Bombeiros 
Voluntârios de Penacova, Antônio 
Simôes, também apontou o dedo "à 
imprudência e distracçâo dos condu- 
tores" uma vez que considéra a "veloci- 
dade excessiva" uma das principals 
causas de sinistralidade no troço. 
Consternado corn o elevado numéro 

de mortos que os seus homens jâ reti- 
raram, este ano, dos destroços das via- 
turas, Antônio Simôes também con- 
sidéra que nâo se deve passar "do oito 
para o oitenta". O comandante 
defende a colocaçâo do separador cen- 
tral apenas em algumas zonas do 
troço: "Jâ ouvi dizer que iam separar 
os dois sentidos em todo o IP 3 mas 
isso pode complicar a nossa tarefa de 
socorro". Nâo obstante a velocidade 
excessiva ser, nâo raro, a principal 
causa dos sinistros, o comandante da 
Brigada de Trânsito da GNR de Viseu, 
capitâo Osvaldo Gomes, assegurou 
ontem que a anâlise ao tacôgrafo do 
autocarro acidentado permitiu con- 
cluir que o mesmo "nâo circulava a 
velocidade excessiva". 

Ninguém respeita 
limite de velocidade 
Segundo publicou um matutino por- 
tuguês, mais de 50% dos veiculos 
ligeiros e pesados, que transitam na 
generalidade das estradas portuguesas, 
nâo respeitam os limites mâximos de 
velocidade impostos pela lei. De noite, 
quase 90% dos condutores esquecem as 
normas, atravessando povoaçôes a 
velocidades muito acima dos limites 
mâximos estipulados por lei. E uma 
das conclusôes que podemos extrair de 
um estudo sobre as "Velocidades prati- 
cadas pelos condutores nas estradas 
portuguesas", elaborado pelo 
Laboratôrio Nacional de Engenharia 
Civil (LNEC). Este organismo, que 
entregou o relatôrio à Direcçâo-Geral 
de Viaçâo (DGV), admite ter criado, 
corn o referido estudo a cujo texto o JN 
teve acesso "umâ importante ferramen- 
ta de monitorizaçâo do comportamen- 
to da populaçâo condutora e de apoio 
às intervençôes preventivas para este 

aspecto do sistema de trâfego". Dito de 
outra forma: trata-se de um estudo des- 
tinado à criaçâo de instrumentos de 
apoio à avaliaçâo do nivel de segurança 
do sistema de transporte rodoviârio (...) 
Na generalidade, sâo muito elevadas 
as percentagens de veiculos (ligeiros 
ou pesados) que rodam a velocidades 
superiores ao limite mâximo legal 
estabelecido para a classe de estrada e 
para o tipo de veiculo. De acordo corn 
o estudo do LNEC, "verifica-se um 
maior acatamento dos limites de 
velocidade pelos condutores dos veicu- 
los pesados do que pelos condutores 
de veiculos ligeiros". O LNEC, além 
de advogar "a conveniência em asse- 
gurar um carâcter sistemâtico e per- 
iôdico" deste tipo de estudos, recomen- 
da a produçâo de relatôrios periôdi- 
cos, complementares, para concretiza- 
çâo dos objectivos referidos no inicio 
deste texto. 

Ba1;atas com Bacalhau... 

Preparado por bom cozinheiro 

Olha, que nâo é nada mau, 

Mas... com Azeit:e AZEITEIRO! 
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TOUTtI COlîntP 
It's nice to sit back again 
and try to focus my 
thoughts. 
I had left writing article 
aside for a while because 
I wasn't sure of their 
importance. I want to 
make a difference in this 
world and I just wasn't 
convinced that this was 
the best vehicle. Until 
someone shared with me, 
that my job is to do my 
best job and understand that the rest 
is out of my hands. I think this is 
often a very frustrating thing for all 
of us to do. Just do something 
because it is important to you and 
after that let the chips fall where they 
may. 
I chose to write in the beginning 
because it was important to me. My 
community is important to me. It is 
something positive and wonderful 
even if it can't be measured. 
I mean probably no great projects 
will come about as a result of these 
articles, no one will be saved, heck 
maybe no one will even bother to 
read. But still the task is important 

in of itself. If you teach 
your child to read and he 
doesn't become an 
English Professor, was it a 
wasted effort. The tools 
we gain today are the 
things we will need 
tomorrow. I believe in 
our community not 
because it is doing any- 
thing spectacular but 
because it is doing a lot of 
the little things well. 

Every time some one welcomes me 
with a warm greeting, assists me in 
the smallest way or is just simply 
willing to be.... 
They are beautiful in the little 
things. So yes, this article maybe 
nothing special and the things that 
you do in youF- day you may feel to 
be nothing special. But all these 
special little things are us even much 
more then the big things that we 
seem willing to live and die for. See 
another one of those little things is to 
be welcomed back 

Thank You Sincerely, 
Steve De Quintal 

O Vitoria de Setübal de 
Toronto, como vem sendo 
tradiçâo, vai proporcionar as 
suas gentes e amigos uma festa 
de Carnaval de arromba! 
De Boston/USA, virâo duas 
danças carnavalescas e, da 
California, uma dança. Actuam 
no Vitoria de Setûbal nos dias 
13 e 14 de Abril. 
Também actuam nesses dias, 
uma dança e um bailinho de 
pandeiro do Vitôria de Setübal. 
As danças carnavalescas vindas 
dos EUA e as do Vitôria de 
Setübal de Toronto irâo actuar 
também em outros clubes da 
comunidade, nos dias men- 
cionados. 
A festa promete, nâo faltem! 

832 Bay Street, em Toronto (a norte da College St 
^elefone: 416-964-3211 4 

Visite Joe da Costa, représentante português 

da Addison on Bay, e saiba porque é que 

mais de 7000 clientes preferem os seus serviços 

§§ âïlDS 4KD SdDr^®® (fla ®DDŒl[!]Il3(flaU© 

n.S9/b em alguns modelos novas 

Especial de SO dias: 
nâo dà nada de enerada, 

nâo faz pagamentos nem paga juras. 

Na compra de carro novo a Addison^ 

oferece o primeiro pagamento até^jiîf 

Reembalsannent;o de 
a est:udant;e recém formados ou finalistas 

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

Carnaval no Vitôria 
de Setübal de Toronto 

roncopn 
FimmruRE Sù APPLIANCES 

Apoia 

tlENUSCREATlOi 
venuscreations2001 .tripod.com 

Eglint^on Ave. W. 
Tel: 416-789-1493 

SSO Bloon St;. W. 
Tel: 416-338-6788 
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Eddy Pinarreta, uma 
Os pais, a irmà e vârios outras 
familiares do jovem Eddy 
Pinarreta, tal como muitos ami- 
gos e anônimos cidadâos seden- 
tos de respostas positivas ao 
caso do desaparecimento do 
Eddy, em Cuba, quando por la 
passava férias, concentrou 
junto do Consulado de Cuba, 
em Toronto, muita gente. 
Uma noite gelada e ventosa, imprôpria 
para uma concentraçâo do género, mas a 

"Perdoa-me 
Eddy, 

por ter-te 
enviado de 
férias para 

Cuba!". 

Eddy Pinarreta. Por outre 
lado, foi bom o vazio do local, 
porque o serviço que a Cora 
Pinarreta e restante familia 
pretendiam fazer, foi consegui- 
do. Os Orgàos de Informaçâo 
nâo faltaram para cobrir o 
acontecimento e divulgâ-lo, e 
as mensagens a enviar aos mais 
responsâveis de Cuba e do 

Canada, foram passadas. 
Entre lâgrimas e dor sentida, Cora 

força da razâo de cada um e a necessi- 
dade de mostrar o desagrado gérai pela 
falta de "respostas às muitas questôes 
feitas por todos e em todos os lados", fez 
corn que se esquecesse o mau tempo e, 
sem vacilaçôes, cumprissemos a obri- 
gaçâo que nos levou ao local mencionado. 
No sâbado, à noite, a concentraçâo no 
Consulado de Cuba, no Centro 
Comercial e de escritôrios onde esta 
instalado, nem foi bom nem foi mau. 
Como estava vazio àquela hora, nâo 

houve o mais pequeno confronto o que, 
por vezes, até é bom. Embora, julguemos 
que, por uma questào de diplomacia e 
respeito, alguém ou pelo menos uma mis- 
siva do Consulado de Cuba, devesse estar 
no local. Nada. Apenas o silêncio absolu- 
to, tal como tem acontecido até aqui em 
todas as situaçôes relacionadas corn o 

Pinarreta nâo conseguiu reprimir um sen- 
timento de culpa, por vârias vezes: 
"Perdoa-me Eddy, por ter-te enviado de 
férias para Cuba!". 
Um sentimento de culpa de quem nâo 
tem culpa de nada, apenas aconteceu o 
imprevisto. Na vida, Cora Pinarreta, tudo 
pode acontecer, nada mais! Todos temos 
culpa e ninguém a tem... 
Cora Pinarreta, aparentemente a mais 
sofredora corn o desaparecimento do 
irmào, corn a voz embargada pelo drama, 

leu aos présentes as cartas que vai enviar 
ao Présidente de Cuba, senhor Fidel 
Castro, e ao Primeiro Ministre do 
Canada, The Honourable Jean Chrétien. 
Cartas mais ditadas pelo coraçâo, plenas 
de dramatismo e incompreensào pelo 
sucedido ao irmào Eddy Pinarreta. É pre- 
cise, segundo a Cora Pinarreta, que o 

histôria por acabar 
mundo saiba do acontecimento, para que 
todos possam ajudar os muitos jovens 
como o seu irmào que desaparecem sem 
rasto um pouco por todas as instâneias 
turisticas, nâo apenas em Cuba. É precise 
pôr cobro a isso, urgentemente. 
Por sua vez. Antonio Forno, de 
Leamington, primo do jovem Eddy, por 
parte de sua mulher Maria, também toca- 
do pelo drama que a todos atormenta, 
pediu aos présentes e em especial aos 
"media" para que nâo deixassem de lutar 
em defesa da verdade, boa ou mâ, pois a 
familia e a sociedade precisam de respos- 
ta ao caso Eddy Pinarreta e alertar as 
autoridades para o que ultimamente estâ 
a acontecer corn frequêneia em Cuba. 
Mencionou vârios casos que aconteceram 

a clientes seus que nâo têm explicaçâo. 
Ele e sua mulher, foram muitas vezes a 
Cuba e nunca nada de anormal se passou. 
Sô, nos ùltimos tempos, surgiram acon- 
tecimentos que demonstram uma falta de 
segurança nunca vista em Cuba. É pre- 
ciso acabar corn tal situaçâo. Na sua 
agêneia de viagens. Antonio Forno nâo 
vende mais férias em Cuba, uma forma 
de lutar contra a situaçâo actual e 
defender a verdade do caso Eddy 
Pinarreta. Todos juntos, com uma aeçâo 
constante, é possivel conseguir a atençâo 
das autoridades de ambos os paises, e de 
outros, para evitar que as férias se trans- 
formem em tragédias, que as histôrias 
como a de Eddy Pinarreta, tenham 
principio, meio e... fim! JMC 

Solidarfedade precisa-sel 
Um jovem madeirense, radicado na 
Bélgica, ex-funcionârio da TAP, estâ 
em estado critico, fisico, moral e social. 
Adriano Fernandes, natural da 
Madeira emigrou para a Bélgica, pas- 
sando a residir em Bruxelas. Sofreu 
um acidente de automôvel em Agosto 
de 1998, ficando à beira da morte. A 
morte do pai um mes depuis traumati- 
zou-o mais. Adriano nâo resistiu a 

Um drama sem precedentes na comu- 
nidade portuguesa da Bélgica.. 
Assim, os amigos de Adriano 
Fernandes APELAM a todos e em 
todo o lado, para que ajudem. 
Esta uma conta aberta no banco 
CREDIT COMMUNAL (Group 
Dexia Banque), na Bélgica, com o 
mimero 068/2295353/69, em nome de 
SOLIDARITÉ AF. 

OmAHXZAÇÂO 

misas og 40RÎANO 
A VIDA DE ADRIANO FERNANDES 

tanto sofrimento. Apôs o desastre, no 
periodo de convalescença, surgiu-lhe 
hepatite, diabetes, cancro, anemia e 
tuberculose! 
Nem a familia na Madeira, nem os 
amigos em Bruxelas, conseguem 
"aguentar" as despesas dos tratamentos 
e uma necessâria e urgente operaçâo, o 
Transplante do Figado, que irâ custar 
cerca de 8 mil contos. A falta de di- 
nheiro tem feito adiar a operaçâo cons- 
tantemente. O Adriano Fernandes estâ 
a tomar 36 medicamentos diârios, o 
que atinge uma verba de 90 mil francos 
belgas mensais. Um sufoco para o 
jovem de 29 anos, para a familia e para 
os desesperados amigos que nâo con- 
seguem o suficiente para alimentaçào, 
medicamentos e hospitalizaçâo. 

Caso prefiram mandar cheque em 
nome do referido SOLIDARITÉ AF., 
podem enviâ-los para a morada: 
Chee de Wavre 150/2/B5 
1360 Perwez - Belgium 

Outras informaçôes, telef: 32 81 83 32 
69, Fax: 32 81 41 38 32, ou E-mail: 
Ajfernandez@swing.be 
Sem os cuidados necessârios e a ope- 
raçâo de transplante ao figado a espe- 
rança de vida do Adriano Fernandes é 
de apenas 8 meses. 
Se podem, voluntarizem-se para ajudar 
o madeirenses Adriano Fernandes. 
Ele précisa de todos. Adriano 
Fernandes e os seus amigos agrade- 
cem! 

JMC 

DeUina Alexandre 

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

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

212 VixSden St. W, 
Brampton, ON 

. L8X2V3 

Nett hum problerna, 
quer ele seja 

grande ou 
pequeno, 
/tea por 
resolver. 

Mike Santos 
Programmer/ web developer 

desioDson 
^ 125 Harold 

Cell: (4 

Web: www.designsonlirte 

0097 0102 0101 
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COMUNIDADE 

COMUNIDADE 
COMUNICADOS 

Sexta-feira, dia 30 
-Jantar e baile da Academia do Bacalhau, no 
Europa Catering. Présentes para alegrar a festa, 
a Academia do Bacalhau apresenta o par 
Campeâo do Canada em dança latina de salâo. 
E, ela, é portuguesissima! Informaçôes pelos 
compadres Rui Gomes: 416-254-7060, Marina 
Candeias: 905-281-2000, ou Ivo e Mia 
Azevedo:905-427-9923. 

Sàbado, dia 31 
-Os Nazarenos de Leamington na Casa do 
Benfica de Toronto. Folclore, Teatro, cantigas, 
baile e muita animaçâo. 
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 Regiâo do Bombarral, 
para angariaçâo de fundos de apoio ao Novo 
Lar 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 corn mùsica para dançar. 
-Festa de consagraçâo de Fâtima Ferreira, no 
Canadian Madeira Club. Homenagem pelos 
seus 30 anos de carreira artistica. Jantar e var- 
iedades, corn Liz Rodrigues, Joâo Cabrai, Isabel 
Sinde, Armando Jorge, Milü e Sarah Pacheco, 
Avelino Teixeira, Antonio Amaro, Leonardo 
Medeiros, Gabriel Teves e Tony Melo. 
-Baile no Graciosa C. Centre, corn o Duo Brasil. 
-O Lusitânia de Toronto em festa corn o conjun- 
to "Pai e Filhas". 
-O DJ-Onda Nova anima a festa do Angrense de 
Toronto. 
-Eleiçâo da Miss Cambridge'2001 no Clube 
Português de Cambridge. 
-Jantar e concerto de guitarra pelo artista 
Ricardo Ledesma, na sede do First Portuguese, 
982 Bloor St. West/Davercourt. 
-"Bacalhau à Porto" na sede do FC Porto de 
Toronto. Baile corn E)J. 

Professor português 
acusado de possuir 
material poruogràfico 
Um professor secundârio 
da cidade de Toronto, de 
origem portuguesa, foi deti- 
do no final da semana pas- 
sada sob acusaçôes de fabri- 
caçâo e distribuiçào de 
material pornogrâfico coin 
crianças. Jorge Alberto 
Ventura, 45 anos, director 
do departamento de Inglês 
da escola West Toronto 
Collegiate e professor nesta 
escola hâ doze anos, foi 
alvo de uma investigaçâo 
que durou cerca de cinco meses e que teve inicio nos 
Estados Unidos. As autoridades nâo revelaram 
grandes detalhes sobre a investigaçâo que ainda 
prossegue, apenas salientaram que o material apreendi- 
do até à data esta relacionado corn rapazes adoles- 
centes. Entre o material que foi apreendido, encon- 
tram-se computadores, Cds, videos, fotografias, livros e 
relatôrios, desconhecendo-se se todo este material con- 
tinha actos sexuais. Pelo menos um estudante confes- 
sou à policia que numa das aulas de inglês jornalistico, 
recorda-se de o professor ter mostrado um filme que 
continha uma cena que os alunos consideraram 
pornogrâfica. No entanto, a popularidade do professor 
entre os alunos era grande e a noticia chocou um 
pouco toda a populaçâo da escola. No inicio da sema- 
na, o director tinha alguns sociôlogos na escola que se 
dirigiram aos pais e alunos que buscavam uma resposta 
para toda a situaçâo. Até ao momento a policia conti- 
nua as investigaçôes, tendo optado por nâo revelar 
mais nenhum detalhe que directa ou indirectamente 
possa vir a atrapalhar as investigaçôes. 

HoJiâm DofHtHgctd WlmieAtth 
Domingos Meat Packers Ltd. 

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

^zfCozâcio ^^^otnin^cs 

Tel: 14161762-5503 OU 1-800-935-4441 
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Oconsagrado e bem sucedido agrupamento ALA DOS 
NAMORADOS vem a Toronto para um concerto ünico no 
dia 30 de Maio, no Massey Hall. Os Ala dos Namorados 
fazem parte da comitiva que acompanha o Présidente da 

Repüblica, Dr. Jorge Sampaio, na sua visita oficial ao Canada. O seu 
ultimo trabalho gravado tern por titulo "Cristal" e, entre os varies 
temas de interesse, destaque para "Lua de Todos", "Fado de Amor e 
Pecado", "Alice (onde estiveres eu estarei)" e "Café Paraiso". E, como 
sempre, sobressai a voz de cristal do solista Nuno Guerreiro, uma voz 
que faz realmente a diferença. 
Os temas sâo da autoria dos habituais companheiros Joâo Monge e 
Joâo Gil. Nâo percam esta oportunidade de ver, ouvir e aplaudir a 
banda Ala dos Namorados, com cantigas para quem sabe e gosta de 
apreciar as palavras e a müsica. 

H 
H U 

na crista da onda 
A morte do inditoso 
irmâo Leandro nâo 
impediu o prosseguimen- 
to da carreira de 
Leonardo. 
Mais um album a solo 
foi editado e, natural- 
mente, corn o êxito 
habituai. Quem gostava 
da dupla Leandro & 
Leonardo mantém a 
chama acesa por inter- 
médio de Leonardo. 
O tema principal deste 
ùltimo trabalho é suges- 
tivo: "Fiquei Sozinho". 
Depois, um rosârio de 
cantigas, entre elas 
"Longe de voeê", "Nâo 
me jogue fora", "Como 
esquecer voeê", "Feitiço", 
"Rola pinga" e "Fonte de 
desejos". 
Este trabalho de 
LEONARDO tem 
direcçâo artistica de 
Jorge Davidson, produçâo de César Augusto e Lucas Robles, mixagem de 
Ted, Silvio Richeto e César Augusto, corn gravaçôes nos estûdios Mosh e 
Roupa Nova. 

O MILéNIO 

f^i fflM m mM 
"um CD de cançOes minhas 
e de tentas mulheres" 
Fafâ de Belém gravou um novo âlbum apenas intitulado "Maria de 
Fâtima Palha de Figueiredo", seu nome de baptismo. Dedica-o, em 
espcial, "Para Mariana, minha filha. Corn amor." 
LFm trabalho que nasceu da sua vontade de cantar, um trabalho de 
cançôes suas e de tantas mulheres, como ela propria o afirma. 
Mulheres que como ela trabalham, criam filhos, vâo â luta, seguram a 

• onda, brigam, choram, gargalham e nâo têm medo de amar, nem 
• pudor de mergulhar na vida corn alegria. 
; Os temas interpretados por Fafâ de Belém têm a garantia dos autores 

e compositores Dori Caymmi, PC. Pinheiro, Marcos Valle e P.S. Valle, 
Tom Jobim, Vinicius de Morais, Lenine e Dudu Falcâo, Chico 
Buarque, H. Vianna, Paula Toller, W. Soriano, H. Barbosa, Luiz Reis, 
Fernando Girâo, Tito Madi, A. Moreira, P. André e Ruy Barata. 
"Velho Piano", "Preciso aprender a ser sô", "Amor em Paz", "Tortura 
de Amor", "Nas Flores Pintei o Teu Nome", "A medida da Paixâo" e " 
Ninguém chora por mim", entre outros, sâo de ouvir e voltar a escutar. 
Fafâ de Belém, a menina Maria de Fâtima Palha de Figueiredo, hoje 
uma mulher-artista amadurecida pelo tempo e pela vida, estâ na 
müsica e nas cantigas melhor que nunca. 

dsi iiAk^Li 
récitas e fado 

Foi lançado no mercado comunitârio o CD, a "Voz da Alma", corn récitas de 
Euclides Cavaco e fados nas vozes de Mario Jorge, Fâtima Ferreira, 
Armando Jorge, Joâo Ledo e Avelino Téixeira. 
Todas as letras sâo da autoria de Euclides Cavaco, corn müsicas tradicionais 
e, ainda, de Antonio Amaro, Raûl Nery, Nuno: Miller e: Avelino Teixeira; : : 
Este trabalho é uma ediçâo 
do prôprio Euclides Cavaco, 
corn produçâo, gravaçào e 
misturas de Hernâni 
Raposo e arranjos de 
Antonio Amaro, • 
Acompanharam os artistas 
Antonio Amaro, na guitarra 
portuguesa, Leonardo 
Medeiros â viola e Hernâni 
Raposo, na viola baixo. 
Este trabalho estâ à venda 
em todas as casâs da espe- 
cialidade. 
E um trabalho "feito à ; 
medida" dos simpatizantes: 
das récitas e fados, bem exe- 
cutado e interpretado pëlôs' 
consagrados artistas locais. 

WâzmMrm 
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Festival—^ 
^ da ~ ^ 
CançQQ 

Festiva 
de la Canciôn 

CiRV 
"A" ~'D" ~V Q 

sViVQ/ 

â/CIRVX 
2000 

ao dispôr dos autores, 
compositores e interprétés 
Corn produçâo de CIRV-fm, gravaçâo e arranjos de Hernani Raposo, esta jâ 
ao dispôr dos concorrentes do "Festival da Cançào CIRV'2000" -autores, 
compositores e intérpretes, o CD corn todas as cançôes concorrentes, na 
lingua portuguesa e as de lingua espanhola. Sào 22 cançôes -12 portuguesas 
e 10 espanholas. Um naipe de cançôes bonitas dos autores e compositores 
residentes no Canada e USA, interpretadas por vozes bem conhecidas, tais 
como Nancy Costa, Helder Afonso, Caeildo Mesquita, Steve Vieira, 
Michelle Cabrai, Katherine Marie (agora, Mikâ) Joe & Duarte, Paula 
Alexandre, Suzanne Silva, Rui Furtado, Miguel Cordeiro e Carlos Borges. 
Os concorrentes interessados no CD podem levantâ-lo nas instalaçôes de 
CIRV-fm ou em O Milénio. 

marcou a cerimônia 

rias a concurso, foram apresentados 
pelo comediante Steve Martin, um 
estreante em substituiçâo de Billy 
Cristal. 
Julia Roberts foi em palco a mais exu- 
bérante, apesar da sua vitôria parecer 
segura à partida. 
De facto, a actriz, 33 anos, celebriza- 
da corn "Pretty Woman", ganhou 
quase todos os prémios da critica 
norte-americana e o "Globo de Ouro" 
da associaçâo da imprensa 
estrangeira em Hollywood. 
Confessando receio de nâo encontrar 
um filme à altura, depuis de "Erin 
Brockovich", voltou afinal a trabalhar 
em "The Mexican", a sua ultima 
estreia, regressou à direcçâo de 
Soderbergh, em "Ocean ' s Eleven" e 
prépara "American Sweethearts". 
O australiano Russell Crowe, 36 anos, 
corn o "Oscar" para o melhor actor, 
em "Gladiator". Contou, também, 
corn a simpatia do publico, que dele 
se lembra em "L.A.Confidencial", 
onde contracenava corn Kim 
Bassinger. 
Nascido na Nova Zelândia e vivendo 
num rancho australiano, onde cria 
gado, a conquista do galardâo foi. 

como disse, o culminar de um 
sonho de infâneia. 
Surpresa da noite revelou-se a 
atrihuiçâo da estatueta à me- 
lhor actriz secundaria, Marcia 
Gay Harden, 41 anos, por 
"Pollock", de Ed Harris, o 
ponto alto de uma carreira ini- 
ciada no teatro, em Nova 
lorque e, mais tarde, na Sétima 
Arte, pela mâo dos irmâos Joel 
e Ethan Cohen, em "Miller's 
Crossing". 
O porto-riquenho Benicio del 
Toro, 34 anos, "Oscar" ao mel- 

hor actor secundârio, por "Traffic", 
reaprendeu espanhol para este 
filme e dedicou o prémio a Nogales 
(México) e Arizona (Estados Unidos), 

locais onde foi feita a rodagem. 
O cineasta Steven Soderbergh, 38 
anos, visto como um "prodigio" de 
Hollywwod e mais conhecido por 
"Sexo, Mentiras e Video" (1989) - 
"Palma de Ouro" do Festival de 
Cannes -, arrebatou o "Oscar" para o 
melhor realizador, corn "Traffic". 
O britânico Ridley Scott, orgulhoso 
pela sua reconstruçào do Império 
Romano, que lhe valeu um "Globo de 
Ouro" e tem arrecadado as maiores 
receitas de bilheteira do ano, levou o 
"Oscar" para o melhor filme coin 
"Gladiator" - "O Gladiador". 
O autor de "Alien" e "Blade Runer", 
entre muitos outros, revelou que, a 
partir de agora, o publico tem acesso 
directo ao campo de batalha, mesmo 
quando o seu "Coliseu" foi construido 
em Malta, porque o autêntico era 
pequeno, ironizou. 
O emblemâtico Bob Dylan, "Oscar" à 
melhor cançâo, interveio via-satélite 
desde Sydney, para realçar uma escol- 
ha da academia que représenta "um 
olhar sobre a natureza humana". 

Os cinco "ôscares" de 

"Gladiator" foram ganhos 
nas categorias de melhor 

nime, actor principal, 

guarda-roupa, som e 

efeitos especiais. 

Ex-aequo, corn quatro 

"ôscares cada, ncaram 

"Crouching Tiger, Hidden 

Dragon", de Ang Lee, e 

"Trîiffîc", de Steven Soderbergh. 

"Crouching Tiger, Hidden 

Dragon" foi contemplado nas 

categorias de melhor 

fotograüa, banda sonora, 

direcçâo artistica e fîlme 

estrangeiro."Traffîc" obteve 

distinçôes nas categorias de 

melhor actor secundârio, 

montagem, argumento 

adaptado e realizador. 

A comoçâo e alegria de Julia Roberts, 
que ganhou o "Oscar" para a melhor 
actriz, pela interpretaçâo em "Erin 
Brockovich", marcou a 73/a gala da 
Academia de Artes e Ciências 
Cinematogrâficas de Hollywood. 
A cerimônia teve a duraçâo de quatro 
horas, foi transmitida em directo para 
137 paises e 800 milhôes de telespec- 
tadores, inclusive para astronautas 
em ôrbita. 
Os candidates, escolhidos pelos 5.722 
membres da academia, nas 23 catego- 

Alegria de Julia Reberts 

► Pàgina 18 



_I8  
MISCELâNIA 

Quinta-feira, 29 Março, 2001 
O MILéNIO 

Melhor 
realizador 
Steven 
Soderbergh 

Passat New Beetle 

Modèles de 2001 a preços competitivos 
Grande exposiçào de automôveis usados corn garantia. 

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

Tel; 416-741-7480 • Fax:416-741-7809 
1950 Wilson Ave., Weston 

{ao Norte da 401, entre a Jane e a Weston Road) 

Continuaçào da pagina 17 

Finalmente, o produtor italiano Dino 
de Laurentis foi galardoado corn um 
"Oscar" honorifico e aplaudido de pé 
pelos 6.000 espectadores que esgo- 
tavam o Auditôrio Shrine de Los 

% 

Melhor actriz: Julia Roberts-"Erin 
Brockovich". 

Melhor actor secimdârio: 
Benicio del Toro-"Traffic”. 

Melhor actriz secundària: 
Marcia Gay Harden-'Tollock". 

Melhor argumento âdaptado: 
Stephen Gahan-"Traffic". 

Melhor argumento original: 
Cameron Crowe-"Almost Famous". 

Melhor filme estrangeiro: 
"Crouching Tiger, Hidden Dragon". 

Melhor banda sonora original: 
"Crouching Tiger, Hidden Dragon". 

Melhor cançâo original: 
"Things Have Changed", 
de "Wonder Boys", porBob Dylan. 

Melhor Direcçâo ajdistica: 
"Crouching Tiger, Hidden Dragon". 

Melhor montagem: "Traffic". 
Melhor curta-metragem: 

"Quiero Ser". 
Melhor curta-metragem de animaçâo: 

"Father and Daughter". 
Melhor guarda-roupa: "Gladiator" 
Melhor som: "Gladiator" 
Melhor montagem sonora: "U-571". 
Melhor fotogr^a: 

"Crouching Tiger, Hidden Dragon". 
Melhor caracterizaçâo: "Grinch". 
Melhor curta-metragem docmnental: 

"Big Mama". 
Melhor documentàrio: 
"Into the Arms of Strangers: Stories 
of the Kindertransport". 
Melhor efeitos especiais: "Gladiator" 

Angeles. Recompensado pela carreira, 
Dino de Laurentis recebeu a estatueta 
das maos de Anthony Hopkins, dedi- 
cando-a à indùstria cinematogrâfica 
italiana e chamando a atençâo dos 
grande estüdios para os novos talentos. 

Drivers wanted 

Golf Jetta 

Jo Carvalho 
Serviço de Oficina Melhor filme: "Gladiator" 

Melhor realizador: Steven 
Soderbergh. 

Melhor actor: Russell Crowe- 
"Gladiator". 

Fiiipe Gomes 
Departamento de vendas 

A lista compléta 
dos galardôes 
atriburdos: 

MEDIUM MONA 
CONSELHEIRA ESPIRITUAL 

Fala-lhe de coiiio foi o seu passado, revela-llie 
o seu présente e dir-lhe-â como sera o seu future 

Ajuda em todos os problemas da vida grandes ou pequenos, tais como: 
AMOR; CASAMENTO; SAÛDE; FINANÇAS; NEGÔCIOS; EMPREGO. 

Faz desaparecer a energia negativa e obstâculos de qualquer 
género.Restaura a sorte e a felicidade, especialisada em 
reunir a familia e apaixonados, 40 anos de experiência. 
Ela dirigir-se-â aos seus amigos e inimigos pelos nomes 
de cada um. 

teom este anûncio tera uma consulta gratis 
Tel.: 4MG 22S-BSQi 

Yonge & Finch 

York Volkswagen 

Oscars 
Alegria de Julia Roberts 
marcou a cerimônia 
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A “Paranoia” dos telemoveis em Portugal 
- O vfcio incontrolâvel dos adolesceri'tes - 

Incomodados corn os sinais sonoros 
de alerta, muitos pais jâ ameaçam os 
filhos corn medidas drâsticas. A 
maior parte dos casos acaba por nào 
ir além dos cortes nas mesadas, 
porque a verdadeira preocupaçâo, 
dizem, é a "dependência e o alhea- 
mento". Patricia, uma estudante de 15 
anos, récusa essa ideia: "Nâo acredito 
que O serviço séparé as pessoas. Até 
acho que me aproxima dos amigos. 
Posso é afastar-me um bocado da 
familia, mas também nào é muito." 
Os receios dos pais, que acusa de 
estarem sempre “a ralhar por causa 
disto", podem nào ser infundados. 
Em apenas dois dias, esta adolescente 
conseguiu enviar 300 mensagens. 
Uma proeza que a prôpria garante ser 
bastante fâcil por causa do tarifârio 
que escolheu: "Oferecem-me 150 men- 
sagens gratuitas por mês. Como 
tenho dois telemoveis posso enviar 
300." O facto de ter esgotado o crédi- 
to em dois dias é o que menos atra- 
palha a explicaçào: "Nào acontece 
todos os meses, mas é habituai. E nào 
acho que precisem de me internar, 
porque de certeza que nào sou a 
ünica." Inevitavelmente, aquilo que 
parece ser uma "moda" inofensiva, 
também começa a ter consequências 

ao nivel do comportamento, 
nomeadamente no modo como as 
pessoas socializam e vivem as 
relaçôes. 

Agora quando 
se namora jâ nâo se 
dâ beijinhos, 
enviam-se mensagens 

Os namoros sào o melhor exemplo 
dessas mudanças: "Acho que quando 
as pessoas começam a "andar" têm 
sempre mensagens à mistura", acres- 
centa Patricia. Corn ela aconteceu o 

Jennifer Lopez, para todos 
A latina Jennifer Lopez é um dos nomes da moda no "show-bizz" ame- 
ricano e, consequentemente, em todo o mundo. Lidera os tops mundi- 
ais de discos e cada filme em que entra é um sucesso. Hâ raparigas 
assim. No seu site, www.jenniferlopez.com, podemos saber as nqticias 
mais recentes. Por exemplo, que a sua linha de roupa vai para as lojas 
nesta Primavera (que alguns garantem jâ ter chegado...), ou que o seu 
proximo filme, "Angel Eyes", estreia nos EUA no dia 18 de Maio 
(podemos mesmo ver um trailer, em americano...). A nào perder, pelos fâs. 

TODO-O-TERRENO 
Aventuras sobre rodas 
E um amante das actividades de todo-o-terreno? Costa de aventuras 
sobre rodas? Entâo visite o site da revista 4X4 (www.revista4x4.pt) e 
observe imagens espectaculares de veiculos em plena acçâo. 
Acompanhe as classificaçôes do Campeonato Mundial de Ralis e fique 
a par dos eventos e passeios desta modalidade: os que jâ se realizaram 
(passeio dos Açores) e os futuros. No link Stand pode consultar infor- 
maçôes técnicas sobre as viaturas. No link Zoom encontra disponiveis 
fotografias dos carros todo-o-terreno. Existem ainda informaçôes sobre 
modelismo. Um site corn muito bom gosto e muito bem elaborado a 
nivel grâfico. 

BIOGRAFIA 
Muhammad Ali, o ünico campeâo 
Hoje em dia, existem dezenas de idolos que o mundo inteiro classifica 
de campeôes. Mas sera que algum destes terâ alguma vez o carisma de 
Muhammad Ali? Para esclarecer esta düvida, é imperative visitar o 
endereço electrônico www.definitionofchamp.com. Como a morada 
indica, encontraremos ali, em torno da figura de Ali, uma definiçâo de 
campeâo. Todos nos temos o direito a idolatrar quem quisermos, mas é 
impossivel, depois de visitar o site, ter alguma düvida sobre se este 
pugilista foi ou nâo um verdadeiro campeâo. 

mesmo: "Na escola falâvamos pouco. 
Depois ele começou a mandar-me 
mensagens e ficâvamos horas a con- 
versar daquela maneira." As noites 
em branco corn o telefone no modo 
silencioso - "para nâo acordar a casa 
inteira" - passaram a ser habituais. 
O pior mesmo, conclui, "é ficar à 
espera das respostas". Nas escolas, o 
hâbito também nâo é pacifico. Os pro- 
fessores confessam que ficam impres- 
sionados corn a forma "viciante" como 
os alunos utilizam o SMS. "E assusta- 
dor e parece que nào hâ maneira de 
os fazer parar. Jâ temos avisos afixa- 

dos em todas as salas, onde se pode 
1er que é expressamente proibido ter 
o telefone ligado." Mas a verdade, 
continua, "é que todos os dias tenho 
de mandar alguém desligar o telefone 
à minha frente, depois de ouvir aque- 
les toques de aviso". 
Nos intervalos a situaçâo agrava-se e 
os muros enchem-se de alunos com- 
penetrados no pequeno ecrâ do apar- 
elho. 
O toque chama-os para dentro, "mas 
os primeiros minutas sô servem para 
comentar as mensagens enviadas e 
recebidas. E demais!" 

Incubaçâo da BSE leva 30 anos 
A variante humana da 

chamada "doença das vacas 

loucas", para a quai nâo é 

conhecida a cura, poderà vir a 

atingir milhares ou dezenas 

de milhares de britânicos, 

nos prôximos anos. 

A hipôtese acaba de ser colocada 
pelo professor John Collinge ao 
primeiro-ministro britânico. Tony 
Blair. Falando ontem sobre o pro- 
blema corn o chefe do Coverno do 
Reino Unido, o especialista subli- 

nhou que o periodo médio de 
incubaçâo da nova variante da 
doença de Creutzfeldt Jakobs (DCJ) 
poderâ ser de 30 anos, superior por- 
tanto àquilo que se pensava. "E 
necessârio ponderar seriamente a 
eventualidade de vir a haver mil- 
hares ou dezenas de milhares de 
casos", disse John Collinge, comen- 
tando um relatôrio apresentado, 
anteontem, relativo à aldeia inglesa 
de Queniborough, onde uma série 
de cinco mortes oferece algumas 
pistas para a possivel forma de 
transmissào da doença dos bovinos 
aos seres humanos. 

0021 
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CARNCIRO - 21/03 A 20/04 

Uma relaçào desarmônica entre a Lua e Marte ira fazer 
subir a tensâo, dando-lhe maior agressividade, uma certa 
atracçâo para o combate ou uma tendência para implicar, 
para nâo deixar passar nem as pequeninas coisas. 

TOLIRO - 21/04 A 20/05 

Enquanto a Lua esta a passar pela sua Casa XI, 
a sua sintonia corn valores de ordem colectiva esta de 
facto no mâximo. Facilidade nos contactos corn Gémeos 
e Balanças. 

^ ^ H 4^ GÊMEOS - 21/05 A 20/06 

Sera um momento especial em que terâ uma capacidade 
mais aprofundada de observar o desenrolar do seu prôprio 
destino. Um balanço do passado ou um projecto para o 
futuro estâo na ordem do dia. 

CARANOLEJO - 21/06 i 21/07 

O conflito entre a Lua e Marte indica uma ocasiào em que 
o mais indicado para si é manter-se solitârio. 
Pode sentir-se incapacitado e esta é altura ideal para 
procurar identificar as suas verdadeiras capacidades. 

BALANçA - 23/09 A 22/10 

Voce vai poder sentir uma certa necessidade de trazer para 
a sua vida algumas regras. Mas nâo exagere! Aproveite, 
apenas, para se organizar interiormente e para se preparar 
para aquilo que lhe poderâo trazer os dias que irào 
seguir-se... 

ESCORPIÀO - 23/10 A 21/11 

Neste dia o seu lado instintivo estarâ subünhado e poderâ ser 
tentado a agir irracionalmente. Tenha calma! Nâo brinque 
corn o fogo! Nâo seja imprudente, évité excesses cujos 
resultados lhe poderâo provocar algum desconforto. 

SAGITÂRIO - 22/11 A 21/12 

Neste momento, poderâ sentir maior movimento à sua 
volta, em casa, na familia. Pode mesmo ser mais solicitado 
a assumir a resoluçâo de assuntos da sua esfera doméstica. 
E, também, o momento em que as recordaçôes do passado 
têm tendência para virem mais à superficie. 

CAPRICÔRNIO - 22/12 A 20/01 

Uma coincidência, um telefonema, uma noticia poderâ servir 
de elemento estimulante nesta altura. 
Poderâ também ser levado a clarificar situaçôes através de 
uma conversa. 

vm\m CRUZADAS 
HORIZONTAIS: 
I- Ferrar; erra. 2-Oferecer; 
carimba. 3-Art. plural; 
sücia; oca. 4-RevoIta; soltar. 
5-Sacodes; abundância 
(fig.). 6-Desejaria; apelido. 
7- Brisa; residência. 
8- Grande quantidade; flau- 
ta arabe. 9-Charruas; cals 
(pl.). 10-Pedra de moinho; 
namorado. igualdade em 
farmâcia. 
II- Nome de mulher; cloreto 
de sôdib. 12-Indignar; 
momices. 

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

SOLUÇÂO NA HORIZONTAL: 
1-Filar; peca. 2-S; dar; sela; f. 3-Os; matula; va. 4-Motim; largar. 5-Abanas; 
r; rio. 6-Amaria; Sa; 1. 7-A; ar; morada. 8-Ror; c; sufara. 9-Arados; gares. 
10-Mô; amador; AA. 11-E; Inès; sal; r. I2-Irar; memos. 
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Corn ûpresentaçao de Jamie Iria 

( MIJSICA CINéMA ) ( Jooos ) ( ENTREVISïAS ) ( BiooRAriAS 

SILENCE A 
rumam a Londres 
A 19 de Abril o grupo português actua no orderline Trente 
à imprensQ local. Editora aposta na internacionalizaçao 
O mais bem sucedido dos grupos portugueses 
corn carreira feita em inglês teria, mais tarde ou 
mais ccdo, de encarar o cendrio da internaciona- 
lizaçao. Depois de ter ultrapassado as 220 mil 
unidades vendidas do album de estreia, Silence 
Becomes It (urn recorde), e mais cem mil do seu 
sucessor Only Pain Is Real, os Silence 4, em ano 
de prometida sabdtica dlscogrdfica lusa, 
preparam agora uma operaçdo em solo britônico. 
A estreia inglesa dos Silence 4 esta marcada 
para o dia 19 de Abril, em concerto no polco do 
Borderline, f rente ao gual $e espera uma pbteia 
corn représentantes de dtversos drgaos de comu- 
nicaçdû laçais. Sobre as possïbiltdades de inter- 
nacionalîzaçSo, que a operaçao britônica jevanta, 
David Fonseca (vocalista do grupo), corn cautela, 
adianta que “îsso i cotsa que sd se saberd Id, com 
os coiSQS a acontecerem. O que se passa é que, 
para jd, vamos iazer um concerto em Londres e 
hoverd pessoos ügadas aos media o assîstir. Se é 
uma internacionalizaçao, isso ultrapassa-nos", 
disse 00 DN. Admitiu que a îdeia de interna- 
cionalizaçao nao passa arnda do piano das expec- 

tativas e que esta sera uma experiência: "S6 
depois se saberd se poderd baver algum 
impacte", concluiu. Toze Brito, o homem do leme 
do editora Universal, vê este concerto londrino 
como ocontecimento capaz de abrir duas portas; 
"Uma primeira aos media locals, uma outra a 
responsdveis dos cscritdrios do companhio cm 
vdrios paises, que a Londres se podem destocar 
corn facitidade, para ver o grupo." Tozé Brito 
ocredita cm hipdtcses de ediçao em paîses do 
Centro c do Norte dû Europa continental; "Sou 
céptico em relaçao a Inglaterra e tudo o que daf 
vier sera jd um bonus", diz. Em relaçoo a uma 
ediçao inglesa, ocredita que o cendrio mais 
provdvel venha a ser o de um trabalho conjunto 
entre a Universal c uma boa independente local, 
estratégia de uso frequente pela companhio. 
Entretanto, esta jd conf irmada para AAaio a 
ediçao em Esponho de Only Pain Is Real, devendo 
em Abril ser lonçodo o single To Give, o mesmo 
que entre nos serviu de cortao-dc-visita oo disco. 
O lonçamento cm Esponho sera ocomponhodo por 
uma digressoo; "Ai, temos um supcrplano de pro- 

moçao c marketing. Elcs vao ficqr ccrco de dois 
meses pelo mcrcodo esponhol... E uma abertura 
como nunco antes se viu para corn um artiste por- 
tugucs", admitiu Toze Brito. Esponho nao é ter- 
ritorio novo para o grupo, que por Id tocou jd corn 
os belgas dEUS; "Na alturo, demos, até, olgumos 
entrevistas, para jornois e revistos, mas nada de 
especial. Nao foi uma tentotivo de internacional- 
izaçao", recorda David Fonseca. Na manga esta 
ainda a ediçao em DVD do concerto no Coliseu de 
fins de 2000, previsto para o final destc ano. 
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Single de ALX: Principio de homenagem para album 
ALX é 0 nome escolhido por Paul Alexander Ferreira para o seu arranque musical, cujo sin- 
gle apresentado recentemente na Cirv Radio, é prova. 
Paul Alexander Ferreira é canadiano, de Toronto e tem descendência portuguesa jd que a 
sua mae é a fadista Fdtima Ferreira. 
Se bem que uma das suas paixoes tenha sido o hoquei sobre o gelo, modalidade que praticou 
corn dedicaçao nos tempos de escola, parece que as influências artisticas familiares con- 
seguiram conquistd-lo para a musica. 
Segundo ALX, o album que vai soir depois deste single, sera uma homenagem a dois dos seus 
grandes amigos que tiveram fins trdgicos no espaço de seis meses. Um deles morreu num 
acidente de automdvel, em Outubro de 2000 e o outro, levou-o um ataque de coraçao em 
Janeiro de 2001. Desde entao, o Paul dedicou-se profundamente à composiçao do album, 
como uma homenagem àqueles que foram grandes companheiros em parte da jornada da sua 
vida. 
"As coisas acontecem 
por alguma razSo. Eu nao 
estou a fazer isto por 
mim mas sim por eles", 
disse ALX ao Milénio. 
A dar os primeiros pas- 
ses na dificil vida artis- 
tica, ALX começa jd por 
revelar o seu lado 
humano, que é bem capaz 
de 0 conduzir ao sucesso. 
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Local 30, “Roofers Section” 
I Nécessita de operàrios 
I com experiência para trabalhar 
I nos telhados. 
I Ordenado de sindicato e com todos 
I os beneficios conhecidos. 

I Tel,; 41B-a39--7aBO 
Preci$a-se de pessoa para trabalhar ao balcâo 
em Bar/Café. 
Tel.: 416-516-3770 

Pessoal para limpeza na area dc Mississauga, 
Tel.:905-568-3838. 

Empregada para escritorio, com conhccimento 
de computador e contabilidade, 
Tel.:416-329-5302 ou envie curn'culo pelo 
Fax #905-457-5131. 

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

Cozinheira com experiência, Manuel. 
Tel.:416-538-3197. 

Cozinheira para a area de Mississauga, 
Tel.:905-270-5060. 

Jardineiro, Tel.:416-505-2977. 

Empregado com experiência, para armazcm, 
Tel.: Ernesto Sousa, 905-670-1855 Ext. #226. 

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

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

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

Carpinteiros para a construçâo com alguma Empregada de balcâo para churrasqucira, 
experiência, Tel.:416-658-4167. contacte Joâo Tel.:416-538-3363. 

I Assine e divulgue 

! O MILÉNIO 
I 
I Assinatura anual no Canada, 
I por apenas $48, GST incluido, 
I para os EUA $75 e Europa $130. 

— — — — — — — — ""“T 

Nome; I 
I 
I 

Morada;  | 

 I 
 C. Postal;  I 

Tel! ( )  ’ 

REPATRIADOS NOS AÇORES 
Os Açores contam neste momento corn cerca de 
550 repatriados. Um numéro que provém do 
CAR - Centro de Apoio ao Repatriado. Apenas 
293 destes individuos se encontram a trabalhar 
em regime temporârio e sem quaisquer garan- 
tias de continuidade. 
Apenas 47 destes homens e mulheres se encon- 
tram corn trabalho efectivo o que simboliza que 
106 repatriados continuam no desemprego. Mas 
é a percentagem de individuos que se encon- 
tram em regime de trabalho temporârio que 

preocupa o Centro, cerca de 65% do total, tanto 
mais porque o responsâvel pelo CAR adianta 
que as entidades patronats têm dificuldades em 
criar "empregos permanentes radicais". 
Refira-se também que do total de repatriados na 
Regiâo, a sua maior percentagem se encontra 
em Sâo Miguel, 327, na ilha Terceira cerca de 57 
individuos, seguindo-se depots o continente 
corn 23, O Fatal corn 16, a ilha do Pico corn 15 
repatriados e finalmente Sâo Jorge corn 12 indi- 
viduos. 

ANIMAIS MALTRATADOS SERVEM DE CORAIAS 
Hâ animais, no campo de ensaio dos serviços de 
Desenvolvimento Agrârio do Pico (SDAP) a 
serem usados como cobaias para experiências a 
nivel alimentar. 
Nâo fosse O estado lastimâvel deste ensaio e nada 
de anormal se passava. 
O alerta foi dado ao Jornal Ilha Maior por um 
agricultor, e de resto os contactos feitos por aque- 
le ôrgâo de comunicaçào social junto de outros 
agricultores revelou que existe uma unanimidade 
na reprovaçâo como estâo a decorrer estes 

ensaios corn os animais, chegando mesmo ao 
ponto de suspeitarem que alguns destes animais 
poderâo nâo ter sobrevivido a estas experiências. 
Sâo os prôprios agricultores que cedem a titulo 
gratuito e por um periodo de dois anos os seus 
animais ao SDAP, aguardando depots o recebi- 
mento da venda da carne do animal abatido. 
Contactada a chefe de divisâo do 
Desenvolvimento Rural, Manuela Sâo Joâo, nâo 
foram tecido quaisquer comentârios sobre o 
assunto. 

Bifinhos corn Natas e Cogumelos 
CRCDi;nTCS: 
1,5 kg de bife de porco (sem gordura e nervuras); 
2 embalagens de natas; 2 latas de cogumelos às 
lâminas (ou 500 g de cogumelos naturals); 1 
cabeça de alho; pimenta q.b.; salgrosso q.b.; sal 
fino q.b.;folhas de louro q.b.; manteiga ou mar- 
garina; vinho branco. 

(OnP£CÇflO: 
Cortar os bifes em pequenos bifinhos (ou pedir 
para fazê-lo no talho) e fazer uma vinha-dalhos 
corn os bifes utilizando os dentes de alho esma- 
gados, sal grosso, folhas de louro, a pimenta e o 
vinho branco (sô até cobrir os bifes). Deixar os 
bifinhos em vinha-dalhos umas 12 a 15 horas. 
Derreter a manteiga (+/- 2 colheres de sopa 
cheias) numa frigideira sem deixar queimar, 
fritar os bifinhos na manteiga até tirar o 
sangue, metendo-os numa caçarola. Depots 
fritar os cogumelos no molho restante (se 
necessârio derrete-se mais uma colher de sopa 
de manteiga) e quando estiverem lourinhos 
introduzir as natas e vai-se mexendo até as 
natas ficarem quentes. Chegando- a este ponto 
rega-se os bifinhos corn o molho de natas e 
cogumelos na caçarola. Servir corn arroz bran- 
co e/ou batatas fritas. 

SOBRtriESfl; 

Bolo da Quinta 
InCPtDICriTtS: 

2 1/2 chàvenas de (châ) de açücar; 4 colheres 
de (sopa) hem cheias de margarina; 4 ovos 
inteiros; 100grs de coco ralado(ao quaise 
acrescenta 1/2 copo de âgua); 2 chàvenas de 
(châ) rasas defuba de miUio; 1 châvena de 
(châ) rasa de farinha de trigo; 1 colher de 
(sopa) de fermento empô; 2 copinhos de 
yogurt (natural); 7 colher de (châ) de canela 
empô; 1 châvena de (châ) de marmelada 
Goiabada cortada em pedacinhos 

COn»CCflO: 
Bâter em creme o açücar, a margarina e os ovos. 
Misture o coco ralado e o yogurt. Adicione a fuba 
de milho, a farinha, e o fermento e bata muito 
bem. Junte a goiabada polvilhada de farinha e 
misture na massa. Coloque numa forma corn 
buraco no meio untada e polvilhada de farinha e 
canela em pô. Leve a cozer em forno moderado, 
durante +-1 hora (verifique corn um palito). 
Este bolo demora a cozer. 

      

AZEITEIBO 
Ao dispor o dia inteiro 

Para nos enviar a sua assinatura, 
oportunidade de emprego ou qualquer 
outra informaçào: 

» 

» 

» 
« 
* 
« 
« 
« 
« (416) 538-0084 

(416) 538-0940 
Ll°uîfûSi0Os info@omilenio.com 
(êOFFCiSog 1087 Dundas St. W. 

Suite #103 
Toronto, On, M6J 1W9 
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Festival Português - Canal 2 

Plus GST & PST 

Informaçôes pelo tel: (416) 537-1088 
Estes radios estâo à venda nos seguiirtes locals; 
EM TORONTO; Viseu Electric - 896 College St. Tel: 531-2847 * Portugal Mix - 1191 Dundas St. West Tel: 534-4114 * Manata - 846 
Dundas St. West Tel: 603-9572 * Artnova 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: p05) 279-3206 * Vi-Ana Gifts - 289 Dundas 
St East Unit 4 Tel: (905) 279-9997 * Elifaz Bakery 607 LakeshoreRd. E. 905-278-2392 EM BBAMPTOK: Concord Furniture - 280 

Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 EM HAMIITON: - Alves Meats -157 Macnab St. N. Tel: (905) 528-0165 EM LONDON: Acadia Travel 
366 Hamilton Rd. 519-432-3797 

708 Hamilton Rd. 519-452-7511 * 
EM KITCHENER: Legacy Travel 585 Queen St. S. 519-745-3233 EM CAMBRIDGE: Beiros Supermarket 50 Ainslie St. S. 519-621-6950 

* Internacional Gift Shop, 416 Hamilton Rd. 519-675-0446 * Atlantic Sea Fish Market, 
Ocean Food Center, 778 Hamilton Rd. 519-452-1220 * Francisco de Almeida 519-685-1452 

Sanyo MCD-Z190 

Panasonic RX-FS430 
Stereo Radio/Cassette Recorder 

00* 125, 

Citizen JTR1819... 
Portable Radio AM/FM ^ H |j 
Cassette/Recorder Player ' 

•k 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

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

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

Générai Eiectric 

CD Portable, Digital 
Radio AM/FM, 

Cassette Recorder 

0003 
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8ALPC EM SLA CASA 
A PELE E O TEMPO 
Todos os ôrgâos crescem e dege- 
neram com o tempo, mas é na pele 
onde os anos deixam a marca mais 
visivel. Nâo sô a idade faz envelhe- 
cer, mas também o sol, a secura, o 
frio, o vento, e a poluiçâo da 
atmosfera, exercem uma acçào 
implacâvel que pode afectar as 
cores, contornos e rugas que se 
irâo formar no rosto. Corn os anos, 
a pele fica cada vez mais fina e 
seca, formando rugas; o cabelo cai 
da cabeça e aparece dentro das 
orelhas; e a gordura migra para 
debaixo dos olhos, e do queixo, 
pondo os ossos da face salientes, e 
os olhos cada vez mais fundos. 
Assim, a imagem do rosto, que 
estampa a nossa identidade, vai 
ficando cada vez mais velho. 
A idade em que- a velhice começa a 
aparecer no rosto tem uma varia- 
çâo individual, dependente dos 
genes herdados dos pais; mas, 
mesmo nas melhores condiçôes 
genéticas, a qualidade de vida tem 
uma importância fundamental. O 
fumo do tabaco, poluiçâo do ambi- 
ente, falta de repouso, e alimen- 
taçôes déficientes, podem causar 
um envelhecimento précoce. 
Nâo sô as rugas, mas também a 
pele seca, e as comichôes, sào 

muito mais frequentes no idoso. A 
estaçào do ano, tem uma grande 
influência nesse desconforto. O 
inverno canadiano, seco e frio, e os 
aquecimentos sem humidificaçào, 
vào aumentar a secura da pele, e os 
banhos quentes frequentes, ainda 
agravam mais a situaçâo. O sol é o 
maior culpado pelo envelhecimen- 
to précoce da pele, e pode causar, 
nâo sô manchas e caroços inofen- 
sivos, mas também tumores sérios 
ou fatais. O fumo do tabaco, para 
além da sua acçào nefasta nos pul- 
môes, coraçào e vasos sanguineos, 
é também uma causa agravante, e 
frequente, de enrugamento da 
pele, ainda cedo. 
O sol, essencial à vida em muitos 
aspectos, começa a afectar a pele, 
para bem ou para mal do corpo, 
desde o primeiro dia de contacto 
corn a luz solar; o seu efeito é 
cumulativo e, pelos dezoito anos 
de idade, jâ causou alguns estra- 
gos. E por isso que as crianças e 
jovens, corn ainda muitos anos de 
sol no seu futuro, devem ser prote- 
gidos dos raios ultra-violetas 
solares. Uma criança que va brin- 
car fora de casa, ou va à praia, deve 
permanecer o mâximo de tempo 
possivel à sombra, ou estar coberta 

MENS^DS DE SEMIPI^ES 

VENHA E FAçA UM LEASE DE 

48 MESES SEM QUALQUER 

PAGAMENTO DE ENTRADA 

2001Giffinr 

Para um serviço 
personalizado e 
obter todas as 
vantagens 
fale corn 
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C4VAUCR V 

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

lease de 46 meses 
Mais taxas 
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1525 Dundas St. East 
Tel: go5-6S5-i4SO 

Cell: 416-816-5417 
www.addisonondundas.com 
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corn camisa e corn chapéu; quando 
exposta ao sol, deve ter a pele pro- 
tegida corn uma loçâo, ou creme, 
bloqueador dos raios ultra-violetas. 
A escolha da hora para ir à praia é 
importante, devendo-se evitar o sol 
entre as 10 horas da manhà e as 4 
horas da tarde, quando o indice de 
raios ultravioletas, por ser maior, é 
muito mais perigoso. 
O sol pode causar queimaduras, se 
nâo houver cuidado. As 
queimaduras mais graves sào, 
quase sempre, causadas por descui- 
do, ou adormecimento, quando a 
corpo estâ exposto ao sol intenso 
do meio dia, ou exposto a lâm- 
padas para bronzear. Contudo, é o 
efeito repetitivo do sol ao longo 
dos anos, o que vai causar 
mudanças degenerativas crônicas 
na pele. Muitos desses efeitos sào 
benignos e tem uma importância 
meramente cosmética, como as 
sardas, as rugas, e a pele seca; out- 
ras vezes, podem-se formar Igsôes 
benignas, mas corn o tempo, elas 
podem ter o potencial de transfor- 
marem-se em cancros. Sào assim as 
queratoses actinicas, manchas 
avermelhadas, ou acastanhadas, 
corn aspecto seco e escamoso, que 
aparecem nas zonas do corpo 
expostas ao sol, sobretudo na pele 
da cara, redor dos olhos, nariz, 
lâbio inferior, e queixo; e sào estes, 
exactamente, os locais onde os 
raios solares sào mais intensos por 
incidirem no corpo num ângulo 
mais perpendicular. Ao apare- 
cerem, estas lesôes nào devem ser 
ignoradas, e devem ser tratadas 
sem demoras para evitar uma pos- 
sivel transformaçâo em cancro de 
pele. 
Os cancros da pele aparecem, na 
maioria das vezes, nas âreas da 
face onde os efeitos do sol sào mais 
intensos. O tumor de célula basal 
aparece geralmente na forma de 
um caroço arredondado, ou esféri- 
co, corn cor e aspecto de pérola 
luzidia, por vezes corn uma peque- 
na cova no centro. Este tumor nào 
se espalha a outras partes do 
corpo, como acontece corn os can- 
cros, e raramente pode causar 
morte; mas pode causar destruiçào 
na cara, às vezes em grandes 
extensôes, porque continua a 
lavrar, e a destruir, se nào for com- 
pletamente removido. O tumor de 
célula escamosa é mais agressive, 
mas apenas moderadamente; às 
vezes pode espalhar-se a locais dis- 
tantes, mas, na maioria das vezes, 
é curâvel, sobretudo se for detecta- 
do e tratado cedo. 
O pior cancro da pele é o 
melanoma maligno. E um tumor 
que aparece por vezes em pessoas 
jovens e tem tendência para se 
espalhar muito cedo a sitios dis- 
tantes. Muitas vezes pode ser fatal: 

O MILéNIO 

Por: 
Dr. César 
Nunes 
Cordeiro, 
médico 

uma morte evitâvel, se a pele nâo 
tivesse estado tào exposta ao sol. 
Pode aparece em nevos: os sinais 
negros ou azuis escuros que apare- 
cem pelo corpo; muitas vezes nas 
zonas expostas mais ao sol; mas 
também é comum no peito, costas, 
solas dos pés, màos, e ôrgàos geni- 
tals. Qualquer mancha escura ou 
sinal que se modifique, ou apareÇa 
corn um aspecto irregular ou 
engrossado, deve ser examinado 
imediatamente por um médico. A 
sua remoçào, o mais cedo possivel, 
é a ûnica possibilidade de saber ao 
certo o diagnôstico, e pode ser a 
salvaçào. Se muitas vezes é dificil 
salvar o doente corn melanoma, é 
sempre possivel tentar prévenir 
esta doença nào descurando a pro- 
tecçào solar, ou tentar descobri-la 
cedo, quando ainda estâ localizada 
sô à pele, corn a inspecçào periôdi- 
ca dos sinais. 
A pele é o sistema do corpo que 
corn mais facilidade pode ser 
inspeccionado. Os ünicos instru- 
mentos necessârios sào um espelho 
grande e um espelho de mào. Corn 
o corpo nu a pessoa observa o seu 
corpo pela frente e pelos lados e 
corn a combinaçào dos dois espe- 
Ihos observa as outras partes. As 
pessoas corn muitos nevos devem 
fazer um mapa do seu corpo corn o 
registo de todos os sinais; se obser- 
varem lesôes novas: devem regista- 
las; se notarem modificaçôes: 
devem consultar o médico. Mais 
de 1% da populaçào de raça branca 
nasce corn nevos congénitos, e 
mais de 10% adquirirâ corn o 
tempo sinais na sua pele. Sô cerca 
de um por cento dos nevos con- 
génitos, e um numéro extrema- 
mente pequeno de nevos adquiri- 
dos, poderâo um dia transformar- 
se em melanoma maligno. 
O tempo pode ser implacâvel, mas 
nem todas as suas consequêneias 
sào inevitâveis. Embora nào pos- 
samos evitar a morte e a velhice, 
podemos retardar o seu apareci- 
mento prematuro. Os efeitos do 
ambiente têm uma grande 
importância na qualidade de vida, 
longevidade, e felicidade do 
homem, e a prevençào da doença 
continua a ser um dos melhores 
remédios. Para isso é necessârio a 
promoçâo da responsabilidade, 
que tem sempre por base a edu- 
caçào. A preservaçào dum bom 
ambiente, fundamental à saüde e 
liberdade humana, envolve toda a 
sociedade, mas sô pode fazer-se 
corn as consciências e responsabili- 
dades individuals. 
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MISCELâNIA 

1171 Dundas 8t. West, Toronto, Ontario, M6J1X3 
Tel: (416) 534-7515 n Fax: (416) 534-3171 

Toll Free: 1-877-829-5151 E-mail: alfamar@idirect.com 

Cnra-os-üios: 

Nâo se perderam corpos 

a gazância 

?e ^tihézw TStancû 
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os saZüiços 2a utna boa 

agancia 2a oiagans. 

^^=Atug^uat 2e automooeù. tio 

CLcn iittettte, ^^y4çozes 

e ^jHxi2eita a pteços 

sent concotzâncla 

nas permitiram recuperar o 
cadaver de um homem, que 
se confirmou ser do aci- 
dente de Castelo de Paiva. 
De acordo corn aquele ofi- 
cial da Armada, o outro 
corpo que nâo chegou a ser 
resgatado poderâ ser o de 
uma mulher, dado que as 
indicaçôes fornecidas pelo 
navio mercante indicavam 
ter cabelo comprido. 
"Estamos a prosseguir corn 
as buscas e temos também 
nas praias mais de uma cen- 
tena de homens, numa 
acçâo que envolve efectivos 
da Policia Maritima, 
Bombeiros, e brigadas fis- 
cal e territorial da GNR", 
disse à Lusa Centeno da 
Costa. 
As acçôes de patrulhamento nas 
margens do Rio prosseguem corn 11 
botes e 20 fuzileiros navals, para ten- 
tar localizar eventuais corpos que 
estejam presos nas margens, tendo 
sido cortada parte da vegetaçào sub- 
mersa, corn esse intuito. 
Segundo Centeno da Costa, a força 
da corrente no Rio Douro ainda nâo 

permitiu que fossem efectuados mer- 
gulhos para validar os objectos 
detectados pelos sonares e assinala- 
dos pelos càes utilizados na oper- 
açâo, que poderâo corresponder as 
outras très viaturas sinistradas e aos 
seus ocupantes. 
Até agora apenas foram recuperados 
os cadâveres de 17 das mais de 50 
pessoas que morreram no acidente 

O seu melhor companheiro 

Os 

^aza o (Zûntinanta, ^Jl\a7>alza 

e r::Açczcs jd cstâo no mozcado. 

fDaza gazantiz o s ou âugaz nas 

2atas f2Zetfiezc2as, contacta zasazva jà nt 

^jy^az ^^^Izaoal. 

O comandante da Capitania do 
Douro e Leixôes, Centeno da Costa, 
rejeita a possibilidade de se "terem 
perdido corpos" ao movimentar o 
autocarro sinistrado a 04 de Março, 
na queda da Ponte de Entre-os-Rios. 
"Foi colocada uma rede presa ao 
fundo, para fazer a retençâo a meia 
âgua, e tinhamos também na âgua 
um numéro significativo de botes 
corn fuzileiros", disse hoje à Lusa 
Centeno da Costa, reagindo a criti- 
cas püblicas de que a retirada do 
autocarro do rio teria sido mal real- 
izada, possibilitando que cadâveres 
retidos dentro da viatura fossem 

arrastados pelo rio. 
"Mesmo depois do autocarro ficar 
parcialmente fora, foi envolvido por 
uma rede que impedia que qualquer 
corpo fosse levado pela subida das 
âguas", observa aquele responsâvel. 
Meios navals, aéreos e terrestres 
estâo a patrulhar as praias entre 
Figueira da Foz e Caminha, para 
localizar corpos de vitimas da ponte 
de Entre-os-Rios, depois de domingo 
terem sido localizados dois 
cadâveres, mas sô um resgatado. 
Centeno da Costa, disse que os dois 
corpos foram detectados por um 
navio mercante, mas as buscas ape- 

OZCITtlüO 
Azeite 

IW apreendeu 50 mil pipas 
a empresa que falsificava 
vinlio armazém do Instituto 
Torres Vedras - O Instituto da 
Vinha e do Vinho (IVV) apreendeu 
50 mil pipas de vinho a granel que 
se encontravam num armazém na 
zona Oeste de Lisboa, alugado 
pelo prôprio IW à empresa que o 
veio a falsificar. 
O présidente do IW, José Soeiro, 
confirmou à Lusa que o instituto 
"alugou a capâcidade (120 depôsi- 
tos) à empresa, um procedimento 
que nâo é inédito, ocorrendo por 
todo o Pais, nem reduz a capaci- 
dade de fiscalizaçâo do IW", adi- 
antando que, "a confirmar-se o 
crime de falsificaçâo vamos cessar 
este relacionamento". 
O responsâvel pela apreensâo que 
se escusou a revelar o nome da 
empresa e o local exacto da apreen- 
sâo, disse que a maior parte do 
vinho é proveniente de Espanha e 
de Itâlia, sendo o restante compra- 
do a operadores locals referindo no 
entanto que "a empresa, embora 
nâo seja da regiâo, opera muito no 
Oeste". 
"Temos suspeitas que a falsificaçâo 
era produzida nas instalaçôes onde 
foi encontrado, falsificaçâo essa 
obtida pela adiçâo de âgua e 
aguardente", frisou o présidente do 
IW, acrescentando que "embora 
nâo se saiba quai séria o destino do 
vinho, tudo indica que nâo séria 
para consumo doméstico, mas que 

se destinaria a paises terceiros". 
Segundo José Soeiro, trata-se de 
vinho a granel branco que nâo é de 
marca nem é engarrafado e cujo 
consumo "nâo acarretaria nenhum 
risco para a saüde dos consumi- 
dores jâ que o objectivo é obter por 
métodos ilicitos vinho mais barato 
tratando-se de um crime de 
natureza anti-econômica". 
Se os 25 milhôes de litros de vinho 
tivessem sido vendidos, o IW esti- 
ma que a empresa tinha feito um 
negôcio de cerca de dois milhôes 
de contos. 
O IW que se encontrava "hâ bas- 
tante tempo a acompanhar este 
caso" obteve hâ 10 dias os 
primeiros resultados feitos a 
amostras pelo que pediu autoriza- 
çâo ao Ministério pùblico para 
efectuar a apreensâo. 
Consumada a apreensâo, os 120 
depôsitos do armazém serâo anal- 
isados. A medida que forem obti- 
dos os resultados, o vinho serâ 
devolvido à empresa se nâo houver 
falsificaçâo, ou serâ destilado para 
fins industrials se estiver falsifica- 
do. 
O présidente do IW disse ainda 
que a apreensâo sô foi possivel pela 
utilizaçâo de métodos de ressonân- 
cia magnética nuclear que permiti- 
ram corn rigor e segurança confir- 
mar as suspeitas. 

ao mexer no autocarro 

0026 



26 
MISCELâNIA 

Quinta-feira, 29 Março, 2001 
O MILéNIO 

0 CAIVARIO DAS ROMEIRAS 
Numa daquelas tardes tôrridas 

de Julho, encontrâvamo-nos (eu e meu 
marido) junto ao Padrâo dos 
Descobrimentos a ver o sol espelhar-se 
nas' âguas do Tejo e as gaivotas a faz- 
erem voos rasantes em busca dos peix- 
es mais incautos que se atrevem a 
nadar à superficie. Como a melhor 
bebida para saciar a sede, no entender 
de alguns, ainda continua a ser a âgua, 
recordo-me de ter bebido seguramente 
uma garrafa de litro e meio. Ao cair da 
tarde, decidimos ir jantar à outra 
banda do rio. Nào eram propriamente 
horas de se formarem os conhecidos 
engarrafamentos mas, naquela tarde 
particularmente quente, talvez alguns 
tivessem tido a ideia de ir ainda dar um 
mergulho as praias da Costa da 
Caparica. Por isso, logo apôs a pas- 
sagem do Aqueduto das Âguas Livres, 
deparàmo-nos corn uma daquelas inter- 
minâveis bichas do pâra-arranca, sem 
que lobrigâssemos andar pouco mais 
de meia dùzia de metros de cada vaz. 
Ora, os rins sào ôrgàos que nâo se com- 
padecem corn os ritmos das bichas; 
continuam a funcionar mesmo quando 
estas estâo paradas. Depois de ter 
bebido tanta âgua, estâo a imaginar o 
que aconteceu: durante os momentos 
de pausa e avanço, ela tivera tempo de 
fazer o seu percurso normal e estava 
toda alojadinha naquele ôrgâo que dâ 
pelo nome de bexiga. Os tratados de 
anatomia dizem-nos que ela é elâstica, 
mas a sua capacidade de armazena- 
mento tem limites. E quando isto acon- 
tece, nâo é preciso entrar em mais por- 
menores, porque jâ quase todos pas- 
saram por situaçôes idênticas. O mini- 
mo movimento obriga-nos a um 
esforço de retençào tal, que temos a 
sensaçâo de que jâ nào aguentamos 
mais. E nào! A silhueta da ponte 
esgueirava-se por entre os carros à 
minha frente, mas ainda faltava tanto 
(as urgências tornam as distâncias 
maiores)! E agora, que fazer? Ou mel- 
hor, como fazer? Pedi ao meu marido 
que encostasse o carro o mais possivel 
à berma da estrada, abri as duas portas 
laterais e ali tinha duas barreiras 
improvisadas contra olhares alheios. 
Tào simples como isto! Nào pensei 
mais na lentidào do trâfego, pois jâ 
estava suficientemente aliviada para 
aguentar horas de espera. 

Depois desta prosa, jâ estarào 
os leitores a pensar que ensandeci de 
vez, para estar para aqui a ocupar a col- 
una de um jornal corn confidências de 
natureza escatolôgica, de quem nào 
tem assunto para hoje. Nada disso, nâ 
senhora! Eu sô quis demonstrar que, 
no que toca a necessidades bâsicas, os 
relôgios biolôgicos funcionam todos da 
mesma maneira e que o desenrascanço 
nào tem género. Vem isto a propôsito 
da tào debatida questào acerca das mu- 
Iheres poderem ou nào participar nos 
ranchos das romarias de S. Miguel que 
se realizam na Quaresma. O tema até 
teve honras de debate na RTP 
Internacional, leiam bem - RTP 
Internacional - para depois nâo pen- 
sarem que foi no programa Opiniào da 
Cirvfm. Pois bem, enquanto alguns 
convidados expôem as suas doutas 
opiniôes, de permeio, lâ vào aparecen- 
do uns telefonemas dos nossos compa- 
triotas na diâspora. Tentando reconsti- 
tui-los de cor, dou-vos jâ conta de um : 
“...um homem, quando lhe dâ a von- 
tade... sabe... desenrasca-se sempre ... 
mas uma mulher ... bem, sabe como é... 
nào é bem a mesma coisa...”. Eu nem 
quero acreditar no que estou a ouvir. 
Que invocassem a tradiçào e a dificul- 
dade que sentem em ter que lidar com 
a inovaçào, ainda vâ que nào vâ; agora 
argumentarem corn uma simples e pre- 
mente necessidade biolôgica, a minha 
aima espanta-se e interroga-se sobre o 
século em que vivemos. Serâ que entrâ- 
mos mesmo no novo milénio? E que o 
avanço tecnolôgico é inversamente pro- 
porcional à abertura das mentalidades. 
Se as romarias nasceram no século 
XVI, na sequência do terramoto que 
destruiu Vilâ Franca do Campo, do que 
estes homens precisam agora é de um 
abanào mental, mas daqueles mais ele- 
vados da escala de Richter. Meus caros 
romeiros, isto assim nào vale. Estamos 
a partir de argumentas falaciosos. Se os 
senhores querem continuar a fazer das 
vossas romarias uma coutada de 
machos, tenham a coragem de o dizer e 
defender publicamente mas, por favor, 
nào me venham corn desculpas “ab 
absurdo”. Como catôlicos que sois 
aceitais a mulher como obra do 
Criador, mas o lugar que lhes dais é 
apenas o da retaguarda: preparar os 
farnéis que le-vais; limpar as casas onde 
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pernoitais; fazer as camas onde dormis, 
preparar as refeiçôes que comeis - tudo 
isto, sim, cabe à mulher. Negais-lhes a 
oraçào e penitência, mas exigis-lhes os 
sacrificios para que vos as possais 
praticar! C’um raio, quando em Lisboa 
as mulheres se reùnem para debater e 
reivindicar o direito ao sacramento da 
Ordem - o direito a serem ordenadas, 
que nào é o mesmo que estarem sujeitas 
a ordens - aqui, na nossa comunidade, 
discute-se o direito a participar nas 
romarias, a partir da posiçâo em que 
cada sexo dâ vazào às mais comezinhas 
necessidades biolôgicas. Ora, corn fran- 
queza, metam estes senhores, na 
ordem! 

. Como “abyssus abyssum invo- 
cat”, ou seja, asneira puxa asneira, lâ 
veio mais um telefonema que, como o 
anterior, se revelou uma pérola do mais 
acabado machismo. Era mais ou menos 
assim: “Olhe, se-nhor, nos até vivemos 
num pais democrâtico ... as mulheres, 
aqui, têm os mesmos direitos que os 
homens... mas, 6 senhor, tudo tem lim- 
ites... eu nào acho bem as mulheres par- 
ticiparem... os homens estâo ali para 
rezar e fazer penitência e no dia em que 
as mulheres forem... o senhor com- 
preende... elas passam a ser uma ten- 
taçào...”. Ora, senhores romeiros, mas o 
que é isto? As mulheres pretendem, tào 
sô, formar ranchos de romeiras e nâo 
de rameiras. Consultem um dicionârio 
porque, em matéria de palavras, uma 
simples vogal faz a diferença! E agora 
pergunto eu: que tipo de homens sào 
estes que, ao invés de se concentrarem 
na oraçào, sucumbem ao primeiro rabo 
de saia que lhes aparece? Ou serâ que 
pensam como Oscar Wilde: “Sabem 
porque as mulheres sào religiosas? Porque 
a religiào tem todo o encanto dum flirt”. 

Comentei este programa corn 
uma pessoa amiga que me referiu 
estarem a circular umas cartas dirigidas 
às entidades eclesiâsticas, contra a 
inclusâo das mulheres, invocando, para 
o efeito, além das razôes jâ apontadas, 
ainda o ciclo menstrual da mulher. Esta, 
entào, toca as raias do ridiculo! Nào 
consta nos anais da nossa Histôria 
recente que as ministras, chefes de gov- 
erno, directoras de empresa, médicas. 

atletas e, por ai adiante, se escusassem a 
cumprir os sens deveres profissionais 
por causa de uma misera menorreia que 
nos acompanha, mensalmente, desde 
que o mundo é mundo. Jâ é caso para 
começarmos a clamar “Valha-nos o 
Senhor Santo Cristo”! Imaginem a 
Governadora Gérai do Canadâ, 
Senhora Adrienne Clarkson, a cancelar 
compromissos oficiais porque “estâ 
naqueles dias”. 

Meus senhores, é tempo de 
acabarmos corn certos pruridos, precon- 
ceitos e, acima de tudo, corn a discrimi- 
naçâo. Portante, mulheres imigrantes 
deste pais, lembrai-vos que “ad augusta 
per angusta” que o mesmo serâ dizer 
”nào se alcança o triunfo-sem as agruras 
do combate”. Continuai a lutar por 
aquilo em que acreditais e que vos é dev- 
ido por di-reito prôprio. Se o problema 
que vos levantam é somente a tal neces- 
sidadezinha que nào escolhe hora nem 
local, argumentai que tudo tem remé- 
die. A medicina dâ-vos a soluçâo: “que 
tal um rancho de romeiras algaliadas, 
corn o respective saquinho de plâstico à 
cintura, muito bem disfarçado debaixo 
da roupa? Poupavam-se os transeuntes à 
poluiçào visual de, aqui e ali, dissemi- 
nadas pela imaculada paisagem açori- 
ana, verem uma ou outra mulher de 
côcoras a dar satisfaçâo ao curso nor- 
mal da sua natureza. 

Perdoem-me a leveza corn que 
trato este assunto, mas quando a 
natureza dos argumentes é deste jaez, 
nada pode ser levado a série. E eu, que 
nem aspire a ser romeira, como mulher, 
sinto-me insultada. Por isso, recorro a 
uma citaçào de Valtour “Morre-se pela 
familia e pela pâtria - unicamente um 
Deus morre pela humanidade”. Que eu 
saiba, a humanidade é constituida por 
homens e mulheres e, tanto quanta ref- 
erem as estatisticas, neste momento até 
estamos em vantagem. 

Chirac disponivel 
para aiudar Portugal 
o présidente francês Jacques 
Chirac, mostrou-se disponivel para 
ajudar Portugal na questào dos 
reféns portugueses retidos em 
Cabinda pelas organizaçôes sepa- 
ratistas do enclave. Chirac responde 
assim favoravelmente ao pedido de 
Guterres. 
O présidente francês Jacques Chirac 
aceitou o pedido do primeiro-minis- 
tro. Antonio Guterres, e vai tentar 
sensibilizar os chefes de Estado 
africanos de lingua francesa para 
pressionarem os independentistas 
de Cabinda para que libertem os 
reféns portugueses que estâo retidos 
no territôrio. O primeiro-ministro 

português. Antonio Guterres, for- 
mulou um pedido informai a Chirac 
momentos antes do inicio da 
cimeira de Estocolmo.' Guterres 
disse que França «conhece bem o 
problema de ter cidadàos raptados» 
pela FLEC e «é o pais da Uniâo 
Europeia que mais facilmente pode 
ajudar Portugal». Guterres conta 
corn paises como a Repüblica do 
Congo e o Gabào, corn quem os diri- 
gentes da FLEC mantêm boas 
relaçôes. «Espero que a influência 
de França possa ser utilizada para 
concretizarmos o nosso objective, 
que é a libertaçâo dos portugueses», 
afirmou ainda o primeiro-ministro. 
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Manuela Aguiar am Toronto 
para homonagom a 
Maria Aiico Riboiro 
Um grupo de amigos realizou no pas- 
sado dia 24, no Dundas Banquet Place, 
um jantar-homenagem pôstuma a 
Maria Alice Ribeiro. De salientar esta 
O esforço do Dr. Ernesto Feu, antigo 
consul gérai de Portugal em Toronto e 
Chefe de Protocolo do governo do 
Ontario, agora aposentado, que nâo 
mediu esforços na organizaçâo da 
homenagem pôstuma à amiga pessoal, 
Alice Ribeiro. A convite da organiza- 
çâo, Manuela Aguiar - deputada do 
PSD pelo circulo fora da Europa - 
esteve em Toronto para participar da 
homenagem. Maria Fernanda entre- 
vistou a Dra. Manuel Aguiar. 

M.F. - Dra. Manuela Aguiar encontra- 
se novamente em Toronto, desta feita 
para um motivo muito significativo - 
uma homenagem à saudosa Maria 
Alice Ribeiro. Fale-nos um pouco deste 
acontecimento. 
Dra. Manuela Aguiar - E sem düvida 
um enorme prazer estar novamente 
entre os portugueses de Toronto e 
desta vez por um motivo particular- 
mente importante para mim e ao 
mesmo tempo muito triste. Vim a 
uma festa de homenagem a uma 
grande amiga que era a Maria Alice 
Ribeiro e devo dizer que tenho ainda 
uma sensaçâo de incredibilidade. E 
dificil acreditar que venho a Toronto e 
nâo tenho aquela mulher cheia de 
força, energia e ideias, corn vontade de 
fazer mais alguma coisa para a cultura 
portuguesa. Ao longo deste meu tra- 
jecto na emigraçâo - que jâ vai em 
mais de vinte anos -, a Alice Ribeiro é 
uma das pessoas que eu conheci que 
mais empenhada estava na vida e no 
melhoramento da sua comunidade, 
assim como Portugal era para ela uma 
causa. Para além disso, ela lutava corn 
muita força, energia e profundo senti- 
mento por essa e outras causas. Por 

tudo isso, ela é uma personalidade 
inesquecivel. Quando agora se olha 
para a vida desta mulher, ninguém 
pode ter düvida que â grande força que 
a moveu foi sempre o progresso de 
Portugal, da comunidade, da imagem 
dos portugueses e da mulher por- 
tuguesa - foi sempre uma mulher de 
grandes causas. 
M.F. - Embora a sua deslocaçâo a 
Toronto fosse essencialmente para 
homenagear a memôria de Maria 
Alice Ribeiro, gostariamos de 
aproveitar a sua visita para falar de um 
projecto sobre a deportaçâo que foi 
apresentado por si e recentemente 
aprovado... 
M.A. - Era um projecto antigo que 
nasceu da realidade vivida aqui no 
Canada e nos Estados Unidos por 
muitos jovens portugueses que vêm 
para este pais ainda crianças e que 
praticamente nâo conheceram outro 
pais, sâo produto desta sociedade e por 
vezes nem sequer falam português. 
Por alguma razâo, por alguma infeleci- 
dade ou até mesmo por algum grupo 
de amigos com quern se envolvem têm, 
uma condenaçâo penal e depuis é-lhes 
aplicada uma pena acessôrîa de expul- 
sâo para um pais que nâo conhecem, 
separados da sua familia e do seu meio 
ambiente. Desde o primeiro caso do 
quai tomei conhecimento, fiquei muito 
chocada porque acho que nenhum 
pais tem o direito de mandar para o 
degredo ou para o exilio, uma pessoa 
que faz parte dele. Estes jovens, 
mesmo que nâo tenham um papel a 
dizer que sâo oficialmente canadianos 
ou americanos, sâo parte desse pais 
porque foram criados nestes paises 
onde têm a sua comunidade. Eu creio 
que esta penas - que sâo para a vida 
inteira - sâo de uma enorme injustiça 
e uma violaçâo aos direito humanos. 
Eu tomei o assunto e apresentei-o ao 
Concelho da Europa. O processo foi 
longo, as burocracias nâo existem 
somente nos parlamentos nacionais e 
por isso desde 1996 que apresentei este 
papel sô agora é que consegui que 
fosse aprovado. Por isso, no meu 
relatôrio, que foi aprovado por una- 
nimidade, consta que os jovens que sâo 
criados em determinado pais sâo inex- 
pulsâveis e por isso gozam de direitos 
como um cidadâo. Qualquer émi- 
grante que tenha mais de cinco anos 
de presença num pais, nâo pode ser 
expulso. Portugal jâ mudou a sua le- 
gislaçâo e no bom sentido. 
M.F. - Foi mais uma vez um prazer tê- 
la de novo entre nos. 

I Aqui veio o Manuel 
• Que provou azeite AZEITEIRO 

□eixou escrito num papel 
Que em quaiidade é o primeiro 

Antonio Ribeiro, Carlos Mondes, Deputada Manuela Aguiar, Sra. Mondes e Rui Gomes. 

M.A. - Eu é que agradeço. E jâ agora 
se me permite gostaria de dizer apenas 
mais uma coisa. Eu valorizo muito a 
informaçâo das comunidades - radio, 
televisâo e jornais - e por isso mesmo 
faço votos para que o projecto que esta 
a ser estudado para uma grande 
ampliaçâo da televisâo comunitâria 
que funcionarâ vinte e quatro horas 
por dia e corn um programa especifico, 
siga em frente e se concretize. Esta 
prôpria programaçâo local é que é 
insubstituivel: uma televisâo que 
dinamize uma comunidade, que a 
sirva e seja um espelho e imagem delà, 
essa vertente comunitâria é fundamen- 
tal e muda a realidade de uma comu- 
nidade. Eu tenho sido muito critica 
desde o inicio da introduçâo da RTP 
nas comunidade: eles tentaram entrar 
para destruir as televisôes comu- 
nitârias. Ora esta é uma estratégia que 
eu sempre critiquei. Estes meios sâo 
importantes se souberem ajudar à me- 
Ihoria, â difusâo dos meios que exis- 
tem na comunidade. Por isso, volto a 
repetir que uma televisâo quando 
entra numa comunidade, deverâ fazê- 
lo para construir e valorizar e nâo para 
se tornar um competidor ou concur- 
rente como se estivessemos num mer- 
cado como outro qualquer. A meu ver, 
a RTPi tem sido muito negativa neste 
aspecto, para além do conteüdo dos 
programas: as pessoas têm uma 
grande ânsia em ver a programaçâo 
para depuis chegarem à conclusâo que 
tirando o noticiârio, os outros progra- 
mas sâo pouco intéressantes. O novo 
secretârio de estado, Dr. Rui de 
Almeida, numa das primeiras decla- 

raçôes que fez e que eu estou perfeita- 
mente de acordo corn ele, disse que o 
conteüdo da RTPi nâo serve, nem é 
adequado. 
A RTPi tem dois problemas: o proble- 
ma de conteüdo que faz corn que seja 
em Portugal, neste momento, a tele- 
visâo que tem menus audiências. 
Tanto a SIC como a Tvi que sâo as tele- 
visôes privadas têm vindo a subir, 
mesmo nos telejornais, QS niveis de 
popularidade e a que o povo português 
acha-menus intéressante é a oficial. 
Isto quanto à televisâo que passa em 
Portugal. Mas a televisâo que passa 
nas comunidades, a meu ver, é ainda 
pior porque é feita de programas na 
grande parte antigos, muito pouco 
intéressantes, dirigidos apenas à emi- 
graçâo e que nunca dâo uma imagem 
da emigraçâo. É como se fosse uma 
coisa dirigida ao gueto: esta ali o gueto 
dos émigrantes portugueses, para eles 
qualquer coisa serve. Entâo vemos uns 
programas antigos, uns talk-shows que 
acabam por ter muito pouco interesse 
e que nem sequer sâo feitos por espe- 
cialistas, mas por cantores em voga 
que como cantores até sâo muito bons, 
mas como entrevistadores é que às 
vezes vemos uns melhores, outros 
piores. O pior de tudo e a minha 
grande critica é o nâo ter sabido entrar 
nas comunidades para ajudar as tele- 
visôes que lâ existem e que sâo pre- 
ciosas. Eu sei que este projecto esta em 
causa e que fosse para a frente. Nâo 
tenho nada contra a RTPi, nem contra 
o estado, mas quero que o estado este- 
ja ao serviço das comunidades e das 
televisôes comunitârias. 

Maria Fernanda/Ana Fernandes 

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

Cristina e Fernanda têm para vos um serviço 
completo e sério em tudo que diga respeito a 

serviços e viagens. 

O Verâo é connoscol 

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. iModUdn 
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O Ministre do Desporto, Eng. José Lello, afirmou à imprensa que 
, "aguardarei pelo Benfica até final de Março", para poder contar corn o 

' Estâdio da Luz. Sera corn medo que deitem o estâdio abaixo? 

A Federaçâo Portuguesa de Futebol solidarizou-se corn a tragédia da 
ponte de Entre-os-Rios, que vitimou 5 dezenas de pessoas. 

' 15 mil contos estâo jâ garantidos e, se a receita do jogo Portugal- 
Holanda, for boa, o "bolo" aumenta. Afinal, nem tudo é mau no futebol 
português! 

Em Portugal, o Benfica nâo dâ uma para a caixa... 
No estrangeiro, é um vê se te havias. Ganharam no futebol de salâo corn 
brilho e, na Polonia, venceram a équipa do Slask Wroclaw, por 2-0, corn 
o Baiâo a fazer pela vida e pelo Benfica. Jâ lhe chamam o "bom Baiâo"... 
O capitâo Ronaldo, foi considerado o melhor em campo e foi premiado 
coin um ramo de flores... sem espinhos! 

Sâ Pinto enganou a ciência. Apôs a operaçào ao joelho direito, o médico 
disse que precisava de 6 meses fora dos relvados. Sâ Pinto deu a "volta- 
por-cima" e, depois de très meses de tratamentos, jâ anda correndo e 
saltando em Alvalade e pronto para entrar na équipa! E Jâ trata a bola a 

'' ponta-pé... 

'-U Helder, antigo defesa central do Benfica, actualmente ao serviço do 
^ Corunha, em Espanha, diz que gostava de voltar à Luz... "Todos os 
' momentos sâo bons para voltar a vestir a camisola do Benfica". 

-5 Momento para pensar... 

>' Foram précisas 4 Assembleias Gerais para que os sôcios do Santa Clara 
dos Açores decidissem certas mudanças. Finalmente, os Estatutos do 
Santa Clara'2001, foram aprovados. Agora podem passar a "SADicos", 
como os outros! 

A Selecçào de Setübal de Sub-16 venceu na final a sua congénère de 
Beja, por 10-0, sagrando-se campeâ do Torneio Internacional de Sub-16, 
OVIBEJA'2001. Os da casa "Ovibeja"... mas nâo viram a Taça! 

tiLtiiili l 

Sporting de Toronto em testa 
o Sporting C. P. de Toronto realiza a 
sua festa de 21o. aniversârio nos dias 
21 e 22 de Abril, na sede-social. 
Como nos habituaram, os "sportin- 
guistas" de Toronto estâo preparando 
uma grande festa e, naturalmente, 
corn convidados de peso! 
Este ano vêm de Lisboa, a Vice- 
Presidente do Conselho Directivo, 
Isabel Trigo de Mira, e os idolos 
"leoninos", Mârio Lino, actual respon- 

sâvel do Departamento de Futebol 
Juvenil, e Fernando Mendes, Assessor 
da SAD do Sporting C. R, e num pas^ 
sado bem recente, treinador da 
équipa principal dos campeôes 
nacionais. 
Lino e Fernando Mendes, figuras 
gradas do Sporting, dois campeôes 
que vêm honrar os desportistas de 
Toronto. Parabéns, "verdes" de 
Toronto e arredores! 

Foi vi'tima de acIdenteP 
Ficou magoadoP 

'P 
N6s 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 com Eduardo Furtado. 
5464 Dundas St. W. Toronto Ele faia a SUa ll'ngua. 

Ontario M9B 1B4 [4^0) 239-8990 

0 Ministério Pûblico questiona a falta 
de detecçâo das irregularidades 
imputadas a Vale e Azewede 
A divida do Benfica ao fisco, de mais de 
dois milhôes de contos, acumulada 
durante a gerêneia de Joâo Vale e 
Azevedo, esta a atingir as Finanças. O 
Ministério Pûblico (MP) abriu um inquéri- 
to para averiguar a alegada prâtica de um 
crime de corrupçào passiva, por parte dos 
membros da anterior Comissào de 
Acompanhamento das Dividas dos Clubes 
que actuavam sob a orientaçâo da 
Secretaria-Geral das Finanças. 
O Ministério Pûblico quer saber quai a 
responsabilidade da Comissào pela nâo 
detecçâo das irregularidades imputadas ao 
ex-presidente benfiquista, suspeito do uso 
de fundos pûblicos, nomeadamente a 
retençào na fonte de 1RS - o imposto sobre 
rendimentos de colaboradores e trabal- 
hadores do clube - durante Maio de 1998 a 
Outubro de 2000. 
Nas Finanças, as explicaçôes, oficiais, nâo 
surgem. Mas alguns responsâveis alegam 
que se trata de "mais um caso de 
indefiniçào de responsabilidades". O 
decreto que nomeou a Comissào de 
Acompanhamento, afirmam, "foi dûbio na 
atribuiçào e interpretaçâo" do que séria 
acompanhado. Ou seja, a Comissào enten- 
deu que vigiaria apenas as dividas inscritas 
no Totonegôcio, muitas vezes confundidas 
com o Piano Mateus. De acordo com esta 
interpretaçâo, estaria fora do alcance de 
vigilâneia do grupo, jâ extinto por Pina 
Moura, as dividas ao fisco contraidas à 
margem do Totonegôcio. Estas ûltimas, 
porque posteriores a Julho de 1998, seriam 
da responsabilidade da mâquina fiscal, 
sob a dependência de Nunes dos Reis. O 
director-geral dos Impostos nâo confirma 
esta versâo, mas fala em "situaçâo indefini- 
da" e falta de "ligaçâo hierârquica" para 
explicar o sucedido. 
Segundo a Agência Lusa, as investigaçôes 
estâo a decorrer na Policia Judiciâria (PJ), 
na mesma secçâo em que se investigam os 
crimes mais graves imputados a Vale e 
Azevedo (que se encontra hâ 40 dias em 
prisào domiciliâria), nomeadamente pecu- 
lato e branqueamento de capitais na venda 
do passe do guarda-redes russo 
Ovchinnikov e, também, de peculato e fal- 
sificaçâo de documentos no negôcio da 
compra e venda dos terrenos da urbaniza- 
çào sul do Estâdio da Luz à empresa imo- 
biliâria Euroârea. A aeçâo do MP mereceu 

a imediata reaeçâo do Director-Geral dos 
Impostos, que afirmou nâo ter suspeitas de 
"comportamento incorrecto" por parte dos 
elementos da anterior Comissào, que indi- 
ciem crime de corrupçào passiva. "Nâo hâ 
da minha parte qualquer suspeita de com- 
portamento incorrecto dos elementos da 
Comissào de Acompanhamento". 
Nûnes dos Reis declarou ainda que man- 
tém a sua "confiança" nos membros que 
integraram o ôrgào e que continuam a 
fazer parte do seu departamento. Dos très 
elementos da anterior Comissào de 
Acompanhamento, demitida pelo min- 
istro das Finanças, dois pertencem à 
Direcçâo-Geral dos Impostos, nomeada- 
mente Fernando Caldeira Martins, fun- 
cionârio da Inspecçâo Tributâria, e 
Francisco Antas, da Justiça Tributâria, 
enquanto Antonio Lino Gonçalves Coelho 
pertence à Inspecçâo-Geral das Finanças. 
Nenhum destes très elementos sofreu até 
ao momento qualquer procedimento disci- 
plinar, de acordo com o mesmo responsâv- 
el. O Director-Geral dos Impostos é, no 
entanto, mais cauteloso no que diz 
respeito a explicaçôes sobre as razôes que 
levaram a Comissào a nâo detectar a situ- 
açào de incumprimento da divida fiscal do 
Benfica. O assunto estâ a ser alvo de uma 
auditoria da Administraçâo-Geral 
Tributâria e, para jâ, Nunes dos Reis préfé- 
ré nâo se alongar em comentârios. 
A questâo da dependência hierârquica dos 
elementos da Comissào de 
Acompanhamento, "muito ligada à 
Secretaria-Geral das Finanças", também 
foi referida por Nunes dos Reis, que a 
propôsito, recordou as palavras de Pina 
Moura, no despacho em que demitiu o 
anterior grupo de vigilâneia, no quai era 
mencionada "falta de ligaçâo hierârquica." 

Joâo Vassalo também 
recebe "Strakar" 
A dupla campeâ nacional, Joâo 
Vassalo/Miguel Ramalho alinharâ no 
campeonato deste ano, que se inicia este 
fim-de-semana no Algarve, com uma 
Mitsubishi Strakar idêntica à utilizada por 
Carlos Sousa/Victor Jesus. 
"Tenho o handicap de ser obrigado a 
"descobrir" um carro novo, mas vou fazer 
tudo para revalidar o titulo", assegurou 
Joâo Vassalo, contando "naturalmente" 
corn a concorrêneia do seu companheiro 
de équipa, Carlos Sousa, que terminou o 
Paris-Dacar na quinta posiçâo. "Este ano 
vou começar o campeonato na primeira 
prova - o que nâo sucedeu em 2000, em vir- 
tude do acidente no Dacar-Cairo - e é claro 

que vou tentar "roubar" o titulo ao Joâo 
Vassalo", assegurou Carlos Sousa. 
A opçào pelas duas Strakar preparadas 
pela SBM, facilitarâo a assistência da 
Mitsubishi, além de projectarem a 
imagem de um dos mais atractivos produ- 
tos TT da marca. 
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wuniiiai2oo2: Portugal 2-Holanda 2 
A selecçâo portuguesa de 

futebol conquistou nas 

Antas, frente à Holanda 

(2-2), um dos empâtes 

mais saborosos da sua 

histôria, num jogo, de 

apuramento para o 

Mundial’2002, que a 

seis minutos do fîm 

"estava"... perdido. 

Os encontros sô acabam, no entanto, 
no fim, e o "onze" de Antonio Oliveira 
teve o mérito de acreditar sempre e, 
nos derradeiros instantes, transformou 
uma derrota certa num empâte que 
pode valer "ouro", corn golos de Pauleta 
(84 minutos) e Luis Figo (93). Corn dois 
extremos demolidores (Zenden e 
Overmars) e um Kluivert a funcionar 
de forma excelente como "pivot" do 
ataque, a Holanda chegou a 2-0, corn 
golos de Jimmy (18 minutos) e Kluivert 
(48), mas, no final, Portugal esteve ao 
nivel do quarto lugar que ocupa no 
"ranking" mondial, corn todo o mérito... 
como se viu. Dizer que o resultado é 
justo, é mentira: a Holanda, como 
Portugal em Roterdâo, foi superior e 
teve muito mais oportunidades de golo, 
tendo valido à équipa nacional, em 

diversas situaçôes, a qualidade de 
Quim, autor de algumas defesas quase 
impossiveis. Como na meia-final do 
europeu, quando falhou duas grandes 
penalidades e perdeu a final para a 
Itâlia, a Holanda ainda deve estar a 
pensar como foi possivel perder este 
jogo: a culpa foi de Portugal, que, pelo 
que arriscou, mereceu a sorte que teve. 
Corn esta vitôria, ou melhor, empâte 
corn sabor a vitôria, Portugal mantém 
très pontos de avanço sobre o "onze" 
holandês e vantagem num possivel 
empâte final, ficando agora tudo adia- 
do para as deslocaçôes das duas for- 
maçôes à Repùblica da Irlanda, a nova 
lider. Na équipa portuguesa, é obri- 
gatôrio destacar a notâvel actuaçâo de 
Quim, apesar da falta que provocou o 
primeiro "penalti", e também a exibiçâo 
dos dois criativos: Rui Costa e Luis 
Figo, este muito frio na hora de marcar 
a grande penalidade do nosso contenta- 
mento. A formaçâo lusa entrou em 
campo em "4-4-3", corn Secretârio, 
Fernando Cou to, Litos e Rui Jorge à 
frente de Quim, dois "trincos" (Paulo 
Bento e Costinha), Rui Costa solto e 
très jogadores na frente (Luis Figo e 
Sérgio Conceiçâo, nos extremos, e 
Pauleta, no meio). Por seu lado, a 
Holanda começou corn Van der Sar na 
baliza, Reiziger, Stam, Frank de Boer e 
Cocu na defesa, os "trincos" Van 
Bommel e Davids, Zenden como 
extremo direito, Overmars na esquerda 

e Kluivert nas "costas" de Jimmy. Aos 
très minutos, Pauleta fez o primeiro 
remate, contra Stam, mas cedo a 
Holanda começou a ganhar ascen- 
dente, corn Zenden e Overmars a dese- 
quilibrar nas faixas laterals e Kluivert a 
funcionar muito bem como "pivot", 
atrâs do ex-avançado do Boavista 
Jimmy. Zenden, apôs Jogada de 
Overmars, deu o primeiro sinal de peri- 
go, aos cinco minutos e, aos 11, foi 
Quim a salvar très vezes: defendeu um 
primeiro remate do isolado Overmars 
e, de forma espectacular, novo "tiro" do 
mesmo jogador e ainda um remate 
fraco de Jimmy. Na resposta, aos 12 
minutos, uma grande jogada de Rui 
Costa foi mal concluida por Pauleta, 
apôs centro de Luis Figo, mas a équipa 
"laranja", que por vezes parecia ter mais 
jogadores em campo, acabou por 
chegar ao golo... naturalmente, aos 18 
minutos. Frank de Boer fez um lança- 
mento em profundidade para Jimmy, 
este ganhou em velocidade aos centrais 
lusos, entrou na area, flectiu para direi- 
ta e foi carregado por Quim, que viu o 
amarelo e foi impotente, depois, para 
defender o "penalti" apontado pelo 
mesmo Jimmy. O "onze" nacional ten- 
tou reagir, mas os remates de Costinha 
(20 minutos) e Rui Costa (22) nem 
sequer assustaram Van der Sar e a 
Holanda continuou mais perigosa e 
poderia ter chegado ao segundo golo 
aos 30 minutos, apôs uma triangulaçâo 

entre Jimmy e Kluivert. Aos 34 minu- 
tos, Antônio Oliveira optou por colocar 
em campo Capucho, retirando um dos 
"trincos" (Paulo Bento), e colocando o 
portista como segundo ponta-de-lança, 
em permuta corn Luis Figo, quando 
séria mais natural a entrada de Joâo 
Pinto. Até ao final da primeira metade, 
Portugal sô logrou criar perigo por 
intermédio de um remate de Rui Costa 
detido pelos punhos de Van der Sar (44 
minutos), enquanto Kluivert (37) e 
Jimmy (42) voltaram a fazer "parar os 
coraçôes" aos adeptos lusos. A segunda 
metade começou da pior maneira para^ 
Portugal: Overmars passou mais uma 
vez por Secretârio, na esquerda, foi à 
linha e centrou atrasado para Kluivert, 
que, sô, no meio da area, "estourou" 
corn o pé esquerdo e Quim ficou estâti- 
co, nada podia fazer. O "onze" nacional 
acusou o segundo tento holandês, mas, 
volvidos très minutos, poderia ter 
reduzido: Rui Costa marcou um livre 
na direita, Litos ganhou de cabeça ao 
segundo poste e Fernando Couto, quase 
em cima da linha, atirou "escandalosa- 
mente" por cima. Aos 58 minutos, o 
técnico nacional transformou o "4-3-3" 
em "4- 4-2" e corn todos nos sens 
lugares, ao trocar Sérgio Conceiçâo 
por Nuno Gomes, que foi jogar ao lado 
de Pauleta, ficando Capucho a actuar 
no lado direito do ataque e Luis Figo 
do lado contrario. 
Corn esta alteraçào,^^^^.^^ g 

1785 St. Clair Ave., West, Toronto 

CHEV-OLDS 
Agora ao serviço da 
Secçâo de Assistência 
da West; York Chev-Olds 
esta o técnico 
DAIMIMY CABRAL. 
Danny fala português e 
esta pronto a responder 
a todasas perguntas 
que tenha sobre 
os nossos Serviço 
de Assistência. 

Goodwrendi 
Senrioe 

HEVROLB 

Web: ^ 
E-mail 



30  
DESPORTO 

Quinta-feira, 29 Março, 2001 
O MILéNIO 

dâassL^icaçâc 
Equipas I U E D M S P 

1BIAVISTA 2S 
2 SPORTING 25 
3 SP. BRAGA 25 
4 FC PORTO 24 
SBEHFIGA 25 
6 BELENENSES 25 
TBEiRA-MAR 25 
0 SALGUEIROS 25 
GPFERREIRA 25 
10U LEIRIA 25 
IIMARfTiMO 24 
12FARENSE 25 
13ALVERCA 25 
14G0IMARÂES 25 
15CAMP0MAI0R. 25 
16GIIUICENTE 25 
1TPAMAD0RA 25 
10DESP.AVES 25 

15 
7 
4 

2 46 
6 47 

13 8 
14 
13 
11 
11 
11 

4 
5 
6 
5 
3 

4 
6 
7 
8 

40 
46 
42 
28 

9 32 
11 28 

9 9 
8 10 
9 6 
8 8 
9 5 
5 8 
4 9 
5 6 
3 5 
2 8 

7 
7 
9 
9 

30 
30 
24 
27 

11 35 
12 32 
12 22 
14 21 
n 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 

PORTUGUÊSfl DC fUTCDOL 
pROcissionai 

Resultadosi Fréxlmalotnada 
(25“jornada) 

Boavista - Campomaior.3-1 
Est Amadora - Maritimo. 0-1 

Sp. Braga-Belenense& 2-0 
Uniâo leiria - Farense, 2-0 

Desp.Aves-Aiverea.0-0 
Salgueiros - Oil Vicente, 0-1 

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

FC Porto-Sporting,2-2 

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

Maritimo - Boavista 
Faronse-Est, Amadora 

Vit. Guimarâes - Uniâo leiria 
Sperting-Beira-Mar 

Aiverca - FC Porto 
Gii Vicente-Desp.Aves 
Salgneiros-Sp. Braga 

elhores ■llarcadores 

Renivaldo Jesus "PENA" (FC Porto) 

Pierre VAN HOOIJDONK (Benfica) 

15 gnlos 

HASSAN Nader (Farense) 

14 giolos 

Joâo Tomàs (Benfica) 

13 giolios 

Miki FEHER (Braga) 

12 giolns 

Alberto ACOSTA (Sporting) 

RAFAEL Dias (Paços Ferreira) 

S) giolos 

Eric Gomes "GAÛCHO I" (E. Amadora) 

riunDIflLlOOZ: 

Portugal 2-Holanda 2 
Continuaçào da pâgina 29 

Portugal passou a correr mais riscos, mas assumiu, 
finalmente, o controlo da posse de bola, o que nào 
se traduziu, no entanto, em oportunidades, sendo 
o lance mais perigoso um livre de Figo, aos 69 
minutes, que saiu por cima da barra. 
Na parte final do encontre, a Holanda, que foi tro- 
cando de jogadores sem nunca mexer no esquema 
tâctico, soube, no entanto, refrear o impeto dos 
portugueses, sô que, aos 84 minutes, aconteceu o 
que todo um estâdio queria e jâ pouco acreditava. 
Num contra-ataque muito rapide, Pauleta lançou 
Capuche na direita e este correu e centrou para a 
area, onde apareceu o avançado do Bordéus a 
rematar de primeira de pé direito, fazendo a bola 
entrar rasteira junto ao ângulo inferior direito de 
Van der Sar, que bem se estirou. A Holanda, que 
tinha perdido em casa por 2-0, voltou a atacar è 
procura do terceiro golo, que sô nâo aconteceu aos 

RESULTADOSDETERçA-FQRA 

INDIANA 110, WASHINGTON 10S 

BOSTON 115, ATLANTA 112 

TORONTO 101, MIAMI 92 

HOUSTON 109, UTAH 86 

SAN ANTONIO 93, CHARLOTTE 79 

I LA CLIPPERS 101, DETROIT 94 

I SACRAMENTO 124, NEW YORK 117 

CONFERÊNCiA 

ORIENTAL 

- ' 

IVULVt/AUKËE 44 BB ,629 
CHARLOTTE 40 31 

TORONTO 39 36 

INDIANA 3S 38 

CLEVEUANO 86 44 

□ETROIT 85 46 

ATLANTA 81 61 

CHICAGO 12 56 

.563 

.649 

.457 

,371 

.358 

.898 

LLÇitL 
PORTUCUCSfl DE fUTCBOL 

PROcissionai 
%  

(ZÂassL(fticaçâo T^jzsuâtados 
Equipas 

1VAR2IM 
2 SANTA CLARA 
3WIT.SETÛ8AL 
4PENAFIEL 
5MAIA 
6 RIO AVE 
7NACI0NAL 
8 NAVAL 

10 ONIÂO LAMAS 
IIACAOIMICA 
120VARENSE 
13 CHAVES 
14 MARCO 
15FELGUEIRAS 
16ESPINH0 
17FREAMUNDE 
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 

Acadèmicn - Imortal, 2-1 
So.Esoinho-Nacional,0-0 

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

Penafiel - Felgueiras, 1-1 
Vit. Setübal - Oesp. Chaves, 7-1 

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

Z6“ ^ûZnada 

Ovarense-Penafiel 
Bio Ave-Chaves 

Varzim - Académies 
Felgueiras - Espinho 
Freamunde-Setùbal 

Imortal - Uniâo de lamas 
Santa Clara-Maia 

Nacional - Naval 
leça-Marco 

87 minutes devido a nova excelente intervençâo 
de Quim, que susteve um remate de cabeça de 
Kluivert, apôs um centre da esquerda de 
Overmars. Mas, Portugal ainda queria o empâte 
e "atirou-se" decidido para a frente à procura do 
que, pouco antes, parecia um "milagre": em "cima" 
da bora. Luis Figo quase ofereceu o golo a Nuno 
Gomes e, ainda no minute 90, o mesmo Figo fez 
a bola rasar o poste direito. 
A busca lusa parecia em vâo, mas aos 93 minutes, 
o empâte chegou mesmo: depois de um centre na 
esquerda, Pauleta (por Frank de Boer) e Nuno 
Gomes (Reiziger) foram carregados na ârea e, na 
transformaçâo da grande penalidade. Luis Figo... 
levou as Antas à "loucura". Num embate corn 
final muito feliz, o arbitre suiço Urs Meyer reali- 
zou um bom trabalho e foi corajoso, ao assinalar 
uma grande penalidade em pleno période de 
descentes. 
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Tunis de Musa 
em Hamilton 
O Vasco da Gama de Hamilton e a Associaçâo de Tenis 
de Mesa do Ontario, vâo ter escola de Tenis de Mesa 
nos dias 1, 8, 13, 22 e 29 de Abril de 2001, das lOhOO às 
12h30, corn treinadores profissionais. 
Estas aulas sào para jovens dos 10 aos 18 anos de idade. 
As inscriçôes para os interessados terâo lugar dia 1 de 
Abril às 09h45 da manhâ. 
O Vasco da Gama de Hamilton informa que realiza um 
TORNEIO PARA JUNIORES, domingo, dia 6 de 
Maio, pelas 09h30. 
Hâ treinos para todas as pessoas às segundas e quartas 
feiras, das 18h00 às 21h00. 
Mais informaçôes na sede-social do Vasco da Gama de 
Hamilton. 

Jogador turco faz 
ameaça de bomba 
para atrasar voo 
Um futebolista turco, atrasado para o voo de regresso da 
sua équipa, lançou uma ameaça de bomba para atrasar 
a partida do aviào, revelou a agêneia Anatolie. 
Depois de ter efectuado um jogo de futebol, o jogador 
Huseyin Ok, dum clube da segunda divisâo de 
Sanliurfaspor, deveria realizar uma viagem corn destino 
a Ankara e, apercebendo-se que nâo chegaria a tempo, 
alertou os serviços de segurança para a existência de 
uma bomba no aviào. 
O futebolista chegou ao aeroporto bastante nervoso e 
agitado, poucos minutos depois de ter feito a ameaça, e 
foi rapidamente interpelado pela policia, acrescentou a 
agêneia de noticias. 
Depois de exprimir o seu ressentimento pelo sucedido, 
Huseyin Ok, seguiu, finalmente, viagem. 
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DESPORTO 

Campeonatïo Nacional de Fu^ebol - QQ 
O. IKQ,<lIŒPi^ 

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

JI IP 

27 61 
26 52 
27 49 
27 48 
26 44 
27 44 
27 42 
27 40 
27 36 
27 33 
27 33 
27 31 
27 30 
27 29 
27 28 
27 27 
27 27 
27 27 
27 25 
27 24 

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

28* Jornada 
Sandinenses - FC Porto "B" 

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

Infesta - Sp. Braga "B" 
Fafe - Canelas Gaia 
Moreirense - Vizela 

Vilanovense - Paredes 
Lourosa - Sào Joào Vêr 

Oi JJ IP 

1 OLIVEIRENSE 26 
2 SANJOANENSE 26 
3SP.COVILHÀ 25 
4 FÂTIMA 25 
5 SP.POMBAL 26 
6 FEIRENSE 25 
7AC.VISEIJ 25 
8TORREENSE 25 
9 0LI.BAIRR0 26 
10 MARINHENSE 26 
n VILAFRANQtEN 26 
12 L. COIMBRA 
13 ALCAINS 
14 CALDAS 
15 ARRIFANENSE 
I6AGIJEDA 
17 TORRES NOVAS 

ISCLlCtJÀES 
19 LOURINHANENS 25 

58 
52 
51 
44 
44 
42 
41 
40 
36 
34 
33 
32 
32 
28 
27 
24 
20 
19 
14 

Resultados 
Académico de Viseu - Sp. Pombal, 2-3 
Torreense - Oüveirense, 0-1 
Torres Novas - Àgueda, 2-1 
Marinhense - Vilafranquense. 2-1 
Arrifanense - Sanjoanense, 1-3 
Oliveira do Bairro - Feirense, 1-0 
Cucujàes - Fâtima, 2-2 
Caldas - Lourinhanense, 3-1 
Alcai'ns - Uniào de Coimbra, 1-2 
Folga: Sp. Covilhà 

28* Jornada 
Sp. Pombal - Sp. Covilhà 

Oliveirepse - Académico de Viseu 
Àgueda - Torreense 

Vilafranquense - Torres Novas 
Sanjoanense - Marinhense 

Feirense - Arrifanense 
Fâtima - Oliveira do Bairro 
Lourinhanense - Cucujàes 

Uniào de Coimbra - Caldas 
Folga: Alcains 

CIL 3(Q)miIPi^ JJ IP 

1 PORTIMONENSE 27 
2 LOULETANO 
3SEIXAL 
4 ATEÉTICO 
5 L.MADEIRA 
6 BARREIRENSE 
7 ESTORIL 
8 MACHICO 
9CAM.LOBOS 
10 OPERÂRIO 
11 BENFICAB 
12 OLHANENSE 
13 CASA PIA 
14 CAMACHA 
15 SPORTING B 
16 MARITIMO B 
17 MICAELENSE 
18 ORIENTAL 
I9SESIMBRA 
20 LliS.ÉVORA 

27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 

Resultados 
Benfica "B" - Atlético, 2-3 
Operàrio Desportivo - Micaelense, 0-0 
Lusitano de Evora - Seixal, 0-1 
Barreirense - Câmara de Lobos. I-O 
Camacha - Olhanense. 5-0 
Oriental - Loulelano, 0-2 
Portimonense - Uniào da Madeira, 4-1 
Sesimbra - Casa Pia, 1-0 
Estoril-Praia - Sporting "B", 1-0 
Machico - Man'timo "B”, 1-0 

28* Jornada 
Micaelense - Atlético 

Seixal - Operàrio Desportivo 
Câmara de Lobos - Lus. de Évora 

Olhanense - Barreirense 
Louletano - Camacha 

Uniào da Madeira - Oriental 
Casa Pia - Portimonense 
Sporting ”B" - Sesimbra 

Man'timo ”B" - Estoril-Praia 
Machico - Benfica ”B" 

INIacional de Rut^ebol - QQQ 
Sérié A Sérié B Sérié C Serie O Sérié E Serie F 

CL WQUIIIPA 
1 TAIRAS 
2 SERZEDELO 
3 JOANE 
4 MARIA FONTE 
5 LIMIANOS 
6 VIANENSE- 
7 AMARES 
8 FÀO 
9TER.BOURO 
10 VILAVERDENSE 
11 VALENCIANO 
12 MONTALEGRE 
13 MONÇÀO 
14 MIRANDES 
15 MERELINENSE 
16 NEVES 
I7CABECEIRENSE 
18 P.SALGADAS 

JJ IP 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
24 
24 

53 
49 
48 
45 
38 
36 
36 
35 
34 
33 
32 
31 
30 
29 
26 
25 
23 
11 

Monçào - Cabeceirense, 1-0 
Mirandês - Vianense, 2-0 
Monlalegre - Merelinense, 4-0 
Serzedelo - Maria da Fonte, 2-1 
Joane - Valenciano, 3-1 
Limianos - Fào. 6-0 
Terras Bouro - Amares, 1-2 
Neves - Pedras Salgadas, 1-2 
Vilaverdense - Taipas, 0-1 

CL ÏQUHIPA 
1 VILA REAL 
2 PRUBRAS 
3 DRAGÔES SAND 
4 REBORDOSA 
5 T.MONCORVO 
6 ESMORIZ 
7 RIBEIRÀO 
8 AVINTES 
9TIRSENSE 
10 AMARANTE 
11 LAMEGO 
12 LOUSADA 
13 PEDROUÇOS 
14 RIO TINTO 
15 FIÀES 
16 PBRANDÀO 
17S.MARTINHO 
18 LIXA 

JJ IP 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

50 
45 
44 
40 
38 
38 
37 
37 
36 
34 
33 
32 
32 
29 
28 
25 
22 
20 

Avintes - Ribeirào, 2-1 
Torre Moncorvo - Lousada, 3-3 
Dragées Sandinenses - Rio Tinto, 2-0 
Esmoriz - Vila Real, 2-3 
Pedrouços - Paços Brandào, 6-2 
Fiàes - Lixa, 2-1 
Lamego - Sào Martinho, 2-1 
Rebordosa - Tirsense. 4-0 
Amarante - Pedras Rubras, 2-0 

CL ÏQUUIPA 
ISOURENSE 
2 OL.HOSPITAL 
3 VALECAMB. 
4CESARENSE 
5 ESTARREJA 
6 S. ROQUE 
7 PCASTELO 
8GAFANHA 
9 MANGUALDE 
10 F.ALGODRES 
11 ANADIA 
12 SATÀO 
13 MIRANDENSE 
14 OL. FRADES 
15 AVANÇA 
I6GOUVE1A 
I7GUARDA 
18 LOUSANENSE 

JJ 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

•25 
25 
25 

53 
49 
47 
46 
41 
41 
36 
33 
31 
31 
30 
30 
29 
29 
28 
22 
20 

9 

Oliveira Hospital - Lousanense, 3-0 
Satào - Fomos Algodres, 2-1 
Mangualde - Avança, 3-1 
Cesarense - OI. Frades. 2-1 
Sào Roque - Valecambrense, 2-1 
Anadia - Sourense, 1-1 
Estarreja - Guarda. 0-0 
Gouveia - Penalva Castelo, 1-2 
Mirandense - Gafanha, 0-6 

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

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

62 
51 
48 
41 
41 
39 
37 
34 
30 
30 
29 
28 
27 
26 
26 
26 
20 
19 

Bidoeirense - Semache. 1-1 
ARanenense - Caranguejeira, 2-3 
Peniche - Almeirim, 1-1 
Portalegrense - Portomosense, 2-0 
Benfica C. Branco - U. Santarém, 2-1 
Mirense - Bombarralense, 3-2 
Fazendense - Est. Portalegre, I -0 
Beneditense - Uniào Toniar. 0-0 
Sertanense - Ferroviàrios, 2-0 

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

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 - 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

52 
47 
47 
39 
37 
37 
36 
36 
36 
35 
35 
32 
32 
29 
26 
26 
25 
17 

Fanhôes - Pontassolense. 3-0 
Alcochetense - Âguias Camarate, 1-1 
Sacavenense - Saniora Correia. 0-0 
r Maio - Sào Vicente, 1-0 
Lourd - Olivais e Moscavide, 0-1 
Coruchense - Sintrense, 2-0 
Elvas - Calipolense, 3-3 
Portosantense - Matra, 1-1 
Ribeira Brava - Odivelas, l-I 

CL mQimiiPA 
I PADERNF.NSE 
2AMORA 
3 OURIOUE 
4 ESP. LAGOS 
5 PINHALNOVENS 
6 ESTRELA VN 
7 JUV.ÉVORA 
8 VASCO GAMA 
9QUARTEIRENSE 
10 LUS. VRSA 
II ALMANSILENSE 
12 BE.IA 
13 FUT.BENFICA 
14 F.BARREIRO 
I5CASTRENSE 
16 PESCADORES 
17 ALMADA 
18 PALMF.LENSE 

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
24 
25 
25 
24 
25 
25 

52 
50 
45 
43 
42 
39 
39 
37 
36 
36 
35 
35 
34 
30 
23 
22 
18 
14 

Pinhainovense - Futebol Benfica. 1-1 
Castrense - Beja, 0-2 
Pescadores - Àmora. 1-1 
Vasco Gama - Almansilense. 4-0 
Pademense - Palmelense, 6-0 
Ouarteirense - Lusitano VRSA, 2-0 
Fabril Barreiro - Esperança Lagos, 1-2 
Est. Vendus Novas - Almada. 3-3 
Juv. Evora - Ourique, 0-1 

Sub-21 de Portugal venceram 
a Holanda [3-01 e atingem primeiro lugar no grupo 
CONTINUACÂO DA PÂGINA 32 

Portugal revelou-se mais forte no primeiro tempo, 
mercê de uma boa organizaçâo defensiva e da 
irreverência e criatividade dos elementos mais adi- 
antados. Miguel, Cândido Costa e Semedo protagoni- 
zaram alguns lances bem gizados que podiam ter 
dado vantagem, mas faltou na finalizaçâo a mesma 
arte demonstrada na construçâo. O merecido golo 
português sô chegaria, porém, no inicio da segunda 
parte (4), num dos raros momentos em que Hugo 
Leal teve espaço para desmarcar um companheiro. 
O passe isolou Miguel que, corn notâvel frieza, 
empurrou calmamente a bola para as malhas holan- 
desas, dando expressào no marcador ao melhor fute- 
bol dos portugueses. 
A Holanda, apesar de mostrar um conjunto meca- 
nizado e corn boa cultura tâctica, sô por duas vezes 
ameaçou a baliza nacional no primeiro tempo. E no 
segundo, mal teve tempo para esboçar sequer uma 

reacçâo, jâ que 10 minutes apôs o golo, Portugal con- 
solidou a vantagem numa jogada caricata: um defesa 
holandês atrasou a bola para o seu guarda-redes que, 
infantilmente, a deixa escapar para cima da linha 
golo. O recém-entrado Paulo Costa, na primeira vez 
que tocou na bolci, agradeceu o "brinde" e marcou o 
segundo tente, limitando-se a encostar a bola para a 
baliza deserta. 
A fechar uma segunda parte brilhante, o mesmo 
Paulo Costa ainda marcou, depois de outros terem jâ 
esbanjado varias ocasiôes. Uma vitôria incontestâvel... 

CLASSIFICACÀO: 
1. PORTUGAL, 10 PONTOS 

2. Holanda, 7 pontos 
3. Rep Irlanda, 3 pontos 
4. Chipre, 0 pontos 
5. Estônia, 0 pontos 

Proximo jogo: Irlanda-Portugal, 1 dejunho de 2001 

Açores 
jornada: 

Lusitânia-^anto Antônio, 4-1 
Fraiense-Santiago, 4-0 
Folga: Madalena 

1. Lusitânia 2 43 
2. Madalena 1 41 
3. Praiense 1 35 
4. St. Antônio 2 33 
5. Santiago 2 31 
As équipas transitam corn a totalidade dos pontos 
conquistados na primeira fase.  

3° jornada: 
Madalena-Lusitânia 
Santo Antônio-Praiense 
Folga: Santiago 

r jornada: 
Juventude Lajense-Angrense, 1-0 
Vila Franca-Vilanovense, 2-0 
Folga: Flamengos, 

' I.Angrense 2 25 
^ 2. Flamengos 1 17 

3. Vila Franca 1 16 
4. Vilanovense 2 16 
5. Lajense 2 14 

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

ï 3° jornada: 
-J Flamengos-Juventude Lajense 

Angrense-Vila Franca 
Folga: Vilanovense 
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Sub-21 venceram 
a Holanda (3-0) e atingem 
primeiro lugar no grupo 
A selecçâo nacional Sub-21 
deixou os portugueses a 
sonhar. Os golos de 
Miguel e Paulo Costa (2), 
no segundo tempo, foram 
expoentes mâximos de 
uma exibiçâo feita de raça, 
genica e talento, que 
deixou O conjunto luso no 
primeiro lugar do seu 
grupo de apuramento para 
a Campeonato da Europa 
de Sub-21. 

Frente a frente estavam dois paises 
reconhecidos como escolas de excelência 
na formaçâo de talentos: a Holanda, jâ 
corn uma tradiçào consolidada pela cons- 
tante renovaçâo da constelaçâo de estre- 
las da sua selecçâo A, muitas das quais 

* actuam nos principais clubes europeus; 
e Portugal, que ascende justamente a 
esse titulo apôs as brilhantes geraçôes de 
campeôes mundiais, que deram ao 
mundo do futebol intérpretes da quali- 
dade de Figo, Rui Costa ou Fernando 
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üSelecçOesI 
iciLiLtfekËiE Cia. liga 

É isso, os curtos dias de tréguas -"ape- 
nas" corn as meias-finais da Taça de 
Portugal e os jogos das Selecçôes 
Nacionais-, jâ passaram â histôria e 
vêm ai de novo, os tormentosos Jogos 
da la. Figa. 
Vamos fazer uma referência especial 
âs équipas do Maritimo, Boavista, 
Sporting e FC do Porto que, por obra 
e graça do destino, se encontraram 
em duplicado. Para a Taça o 
Maritimo pôs a Madeira em fésta ao 
conseguir a proeza de ir ao Estâdio do 
Bessa eliminar o Boavista e, nas 
Antas, o FC do Porto, apôs prolonga- 
mento, fez o mesmo ao Sporting. Para 
a Liga, também nas Antas, o Sporting 
foi mais feliz ao conseguir um empâte 
(2-2) e, assim, "roubar" dois preciosos 
pontos ao Porto... Curiosamente, o 
Boavista, sâbado, dia 3l, desloca-se à 
Madeira para defrontar o Maritimo e, 
o FC do Porto, também la irâ para 
completar a Jornada 2% e tentar os 
très pontos corn que busca ültrapassar 
o Boavista e alcançar o titulo 
nacional. F giro. O velho e glorioso 
Clube Sport Maritimo, da Madeira, 
no caminho do Boavista e do FC do 
Porto, na Taça de Portugal e na la. 
Liga! Quem diria!?... 
Bom, voltando entâo â la. Liga, 

vamos recordar os Jogos da 26a. Jor- 
nada, assim programados: 
Sâbado, dia 31, corn transmissâo na 
SporTV, teremos o Jâ mencionado 
Maritimo-Boavista, às llhOO da 
manhâ. As 13h00, o jogo 
Campomaiorense-Benfica, corn trans- 
missâo na RTPi e, àsl5h30, o Jogo 
Salgueiros-Sp. Braga, que poderâo ver 
na SporTV. 
Domingo, 1 de Abril, às llhOO da 
manhâ, Paços de Ferreira-Belenenses; 
Farense-Estrela da Amadora; V. 
Guimarâes-Uniâo de Leiria e Gil 
Vicente-D. das Aves. Depuis, às 
16h00, Alverca-FC Porto, corn trans- 
missâo na SporTV. 
Na segunda-feira, ultimo Jogo da Jor- 
nada 26, com o Sporting-Beira Mar, 
às 16hü0, corn transmissâo televisiva 
na SporTV. 
Se tudo parece complicado e dificil na 
la. Liga, imaginem o pulsar dos 
coraçôes em relaçâo à II Liga... Para 
nâo falar de outros, lembremos sô os 
Jogos, Varzim-Sp. de Espinho, Uniâo 
de Lamas-V. de Setubal e, o duelo 
entre ilhéus, Nacional da Madeira- 
Santa Clara dos Açores. O diabo que 
escolha, nâo concordam? 
Quem tem unhas que toque a guitar- 
ra da vitôria. 

Jâ experimentou dar 

aima às suas festas 

corn a cerveja 

CARLSBERG? 

De aos sens 

familiares e amigos 

cerveja geladinha 

Carlsberg e vai 

perceber a razào de 

tanta alegria. 

novo représentante de vend a s 

da S£CLS<M para a 

comunidade portuguesa. 
SêaScM 

I î 


