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Pequim exlgt "desculpas” He Washington 
A China reieitou as exigências do governo norte-americano acerca 
do incidente aéreo de domingo, afirmando que os Estados Unidos 
devem antes "pedir desculpa ao povo e ao governo Chineses". 

"Foram os EUA que 
provocaram o incidente. 
A China é a vitima", disse 
o porta-voz do Ministério 
dos Negôcios Estrangeiros 
chinés, Zhu Bangzao. 
Numa conferencia de 
imprensa, Zhu Bangzao 
admitiu que a colisâo nâo 
foi "deliberadamente" 
provocada pelo aviâo 
norte-americano, mas 
insistiu que os EUA 
"devem assumir todas as 
responsabilidades". 

^Pagina 9 

Visita ilo Dr. Francisco Fernaniles a Toronto 
Depois de uma visita de trabalho a Seatle, 

nos Estados Unidos da America, 

o Dr. Francisco José Vieira Fernandes, 

Licenciado em Finanças e Mestre de 

Gestâo do Desporto, e actual Secretàrio 

Regional da Educaçâo da Regiâo 

Autônoma da Madeira, deslocou-se a 

Toronto para um primeiro convivio com a 

comunidade madeirense local e conhecer 
um pouco mais este enorme pais de 

acolhimento que é o Canada. 

^Pagina 8 
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Pedofilia na Yahoo! 
O “site” bloqueou jà o acesso 
suspeitos ao seu “chat” 

O portal de busca na Internet Yahoo! recebeu 
hâ cerca de duas semanas uma queixa, segundo 
a qual o seu serviço de chat estaria a ser 
utilizado por pedofilos. No entanto, segundo 
uma noticia da ZDNet News, o Yahoo! ainda 
nao pode garantir que o acesso a este serviço 
tenha sido bloqueado a todos os suspeitos de 
pedofilia. 
A ZDNet News entregou aos responsaveis do 

Yahoo! uma lista de 10 utilizadores apanhados a 
tentar conquistar crianças com conversas de 
teor pedôfilo no Messenger chat, o serviço de 
conversaçào online deste portal. Duas semanas 
depois do ocorrido a transcriçâo de algumas 
conversas sobre Sexo surgem como prova de que 
o serviço de chat nâo foi bloqueado a todos os 
referidos utilizadores. 
O portai revelou que sô bloqueou o serviço a 
alguns dos utilizadores em causa embora 
estejam a ser tomadas medidas em conjunto 
corn a policia, incluindo a remoçâo de algumas 
contas. 
Um investigaçâo jornalistica levada a cabo pela 
ZDNetNews às salas de conversaçào Messenger 
do Yahoo! ajudou a chegar à alarmante 
conclusâo de que este portai de Internet esta a 
alojar um forum onde os pedôfilos podem 
livremente atrair crianças. 
As transcriçôes de diâlogos que foram enviadas 
para o Yahoo! e para a policia sâo a prova da 
vulnerabilidade das crianças e adolescentes às 

solicitaçôes dos pedôfilos feitas nas salas de 
conversaçào da Internet. 
Ao contrario do esperado pela ZDNet News, os 
advogados do Yahoo! recusam-se a prestar 
informaçôes sobre as medidas que estào a ser 
tomadas. 
Segundo uma directiva que deverâ ser aprovada 
brevemente pela Uniào Europeia, os 
fornecedores de conteüdos na Internet serào 
obrigados a retirar dos sens servidores todas as 
informaçôes que vào contra a lei, mal tenham 
conhecimento da sua existência. 
Desde Outubro de 2000 que a ZDNet News tem 
questionado o Yahoo! sobre a facilidade corn 
que as crianças podem aceder a conteüdos de 
teor pedôfilo, bem como porque é que o portai 
continua a nào colocar um aviso sobre este 
assunto.no seu software. 

No entanto, estas questôes ainda nào foram 
respondidas, apesar do comunicado que o 
portai emitiu recentemente. 

X 

Olâ, gente amiga! 

Estâmes quase na Pâscoa. 
Que venham a ter muitas e doces 
amendoas, nesta Pàscoa 2001 sâo, 
para jà, os nossos desejos. 
Quando esta ediçâo de O Milénio 
estiver nas vossas mâos jà me 
encontre em Portugal numa visita 
de trabalho. por gentileza do 
ICEP-Canadà e da Air France. 
Mas, mesmo assim, nâo quis 
deixar este "tu cà tu là" sem 
aquele pouco que lhes vamos 
dando semana-a-semana. 

Domingo, 8 de Abril, vamos até à Casa do 
Alentejo, em Toronto, participar no almoço- 
confraternizaçào e homenagem a Entidades 
Comunitârias, em reconhecimento pelos serviços 
prestados a Jovens Portugueses corn Deficiências 
no Desenvolvimento, uma realizaçào do Projecto 
Português de Inclusào que, considerou por bem, 
reconhecer o Jornal Sol Português, CFTM Canal 
47, Radio CIRV, St. Christopher House 
Community Centre, St. Clair Services For Seniors 
e Telecom Portugal. Antecipadamente 
agradecemos o simpatâtico gesto. 

O Sport Club Lusitânia of Toronto comemora 
sâbado, dia 7 de Abril, os sens 25 anos de 
actividades ao serviço da comunidade. As nossas 
felicitaçôes calorosas. A abertura da comemoraçào 

na sede-social sera corn a procissào de Nossa 
Senhora das Graças, padroeira do Lusitânia. 
Depois, um serviço de bufete, intervençôes dos 
responsaveis e baile corn o DJ-Sounds Good 
Productions. Animaçâo, alegria e confraternizaçâo 
nas hostes lusitanistas locais. 

Também em festa de aniversârio, sâbado, dia 7, esta 
o Graciosa Community Centre of Toronto. O 
conjunto Tropical'2000 animarâ o Vigésimo 
Primeiro Aniversârio dos Graciosenses de 
Toronto. 
O Jantar comemorativo sera servido pelas 20h00. 
Convidado especial, vindo da Graciosa, o 
Présidente da Câmara, Luis Reis. Uma bêla festa no 
gracioso salào do Graciosa C.Centre, em Toronto. 
Parabéns! 

colaboradores e amigos do clube. 
No domingo, dia 22, pelas 13h00, Almoço de Gala, 
variedades e müsica para dançar. Intervençôes dos 
responsaveis do S.C.P.T. e dos convidados, Isabel 
Trigo de Mira, Vice-Presidente do Conselho 
Directivo do SCP-Filiais, Nùcleos e Delegaçôes; 
Mârio Lino, antigo atleta internacional do Sporting 
e actual responsàvel do futebol Juvenil-atleta da 
équipa vencedora da Taça das Taças em 1964 e 
Fernando Mendes, outro internacional e idolo 
"sportinguista", capitâo da équipa vencedora da 
Taça das Taças em 64, recentemente treinador- 
interino do SCP e Assessor da SAD "verde-e- 
branca". 
Dias 21 e 22, grande confraternizaçâo 
"sportinguista" em Toronto, comemorativa do 21o. 
aniversârio. Parabéns! 

O Sport Club Angrense de Toronto organiza, 
sâbado, dia 7 de Abril, uma festa em favor do 
grupo de Dança da Casa do Povo de Porto Judeu, 
da Ilha Terceira. Além do "Cozido à Portuguesa", 
os présentes irâo "saborear" exibiçôes do Grupo de 
Danças de Porto Judeu e, também, do Grupo de 
Danças da Comunidade Portuguesa de Peabody, 
dos Estados Unidos da América. 
Esta feliz iniciativa terâ müsica para dançar do 
agrupamento "Samba 2001". 

Em festas comemorativas de aniversârio nâo 
ficamos por aqui. O Sporting Clube Português de 
Toronto vai "aniversariar" dias 21 e 22 de Abril, 
com iniciativas leoninas e vârios convidados vindos 
de Portugal. 
Sâbado, dia 21, pelas dez da manhâ, Içar das 
Bandeiras na sede-social, seguindo-se uma 
Conferêneia de Imprensa, corn os convidados de 
Lisboa. 
Às 20h00, um "Porto de Honra" para a 
comunicaçâo social, clubes, associaçôes, sôcios. 

Para finalizar este "tu câ-tu lâ" chamamos a atençâo 
dos amigos da Academia do Bacalhau de Toronto 
pois, corn saida a 13 de Abril e regresso dia 15 -dia 
de Pâscoa, sai uma excursào a Newark-USA, para 
participaçâo no aniversârio da Academia do 
Bacalhau de New Jersey e, a Fall River- 
Massachusetts, para uma visita à Pedra de Dighton, 
que prova a presença do navegador português 
Corte-Real na America, ém 1511. Informaçôes e 
réservas corn os compadres Ivo e Mia Azevedo: 
(905) 427-9923, ou Rui Gomes: 416-254-7060. 

Pronto, até p'râ semana. 
Um abraço e um pouco de Sol de Portugal 

JMCM 
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Aterragem de emergência Acidente corn aviâo militar 
de Airbus, 19 passageires deveu-se a "mas Gondiçôes 
recebem apoie medico atmosféricas" 
Desanove passageiros de um voo da 
Air Canada tiveram que receber 
assistência médica depuis do Airbus 
A320 em que viajavam ter feito uma 
aterragem de emergência no 
Aeroporto Internacional de Calgary. 
O voo 158 da Air Canada acabara de 
descolar de Calgary com destino a 
Montreal corn 158 passageiros e 
tripulaçâo quando começou a surgir 
fumo na cabine do aviâo. 
"O piloto declarou uma situaçâo de 
emergência", disse a porta-voz da 
transportadora, Angela Mah, 
acrescentando que o comandante do 
aparelho "decidiu voltar a Calgary e 
fazer uma aterragem completamente 

segura e normal". 
As équipas médicas assistiram os 
passageiros à medida que iam saindo 
do aviâo. Dezanove deles precisaram 
receber tratamento medico devido a 
tonturas, nauseas e problemas 
respiratôrios provocados pelo fumo 
no interior do aviâo. 
Très passageiros tiveram que receber 
tratamento em hospitais de Calgary, 
mas dois deles tiveram alta pouco 
depuis. Equipas de manutençâo vâo 
agora inspeccionar o aviâo para 
determinar as causas do problema 
que obrigou à aterragem de 
emergência, acrescentou Angela 
Mah. 

DCOCfl: 

PSP/Porto deteve 1.250 pessoas 
em 2000,40% trafïcavam 
o Comando Metropolitano da 
PSP/Porto deteve no ano passado 1.250 
pessoas ligadas ao crime do trâfico de 
droga, 40 por cento das quais 
traficantes. 
Quanto aos restantes 60 por cento do 
total dos detidos "alguns serâo 
toxicodependentes e outros estarâo 
numa faixa cinzenta, entre o consumo e 
o trâfego". 
"Deter o toxicodependente nâo esta na 
linha de prioridades da acçâo policial 
embora, muitas vezes, seja necessârio 
envolvê-lo no processo para agarrar os 
traficantes", disse. 
Aquele responsâvel salientou que "a 
acçâo policial esta, sobretudo, 
concentrada no combate ao trâfico e na 
prevençâo" da toxicodependência. 
"Fazêmo-lo corn clareza, como uma 

obrigaçâo decorrente da lei, e, no meu 
entender, os resultados nunca sâo 
satisfatôrios", salientou. 
O debate contou corn a presença de 
vârios especialistas na recuperaçâo de 
toxicodependentes. 
Defendendo a ideia de que a 
toxicodependência deve ser 
considerada como uma situaçâo 
transitôria, Pinto Coelho frisou que 
"quando um toxicodependente 
encontra factures que contrabalançam 
corn a entrada da droga, deixa de 
consumir". A estabilidade junto da 
familia e no emprego, assim como um 
certo estatuto na sociedade, sâo os très 
factures que o clinico considéra 
essenciais para equilibrar a balança e 
levar o toxicodependente a desistir de 
recorrer à droga. 

fl0ÇflnBIQU£/CH£lflS: 

84 mortos e 60 mil familias 
afectadas, diz PM Mocumbi 
o primeiro-ministro moçambicano, 
Pascoal Mocumbi, disse esta semana 
que as cheias deste ano na regiâo 
centro do pais provocaram 84 mortos 
confirmados e afectaram seis mil 
familias (cerca de 300 mil pessoas). 
Pascoal Mocumbi, que falava no 
parlamento moçambicano, numa 
sessâo destinada à resposta do 
governo a questôes colocadas pelos 
parlamentares, declarou ainda que as 
cheias provocaram também a 
destruiçâo de 42 mil hectares de 
culturas. O chefe do governo realçou 
que, em consequência das cheias, 183 
escolas primârias encontram-se 
temporariamente encerradas, 
afectando mais de 52 mil alunos e 
seus professores. Segundo Mocumbi, 
mais de très mil pessoas foram 
resgatadas em operaçôes de 

emergência e, neste momento, estâo a 
ser assistidas cerca de 240 mil pessoas 
em centros de acolhimento. O chefe 
do governo moçambicano citou estes 
numéros ao referir- se à execuçâo do 
piano quinquenal 2000/2004 que, 
segundo as suas palavras, foi afectado 
negativamente pelas cheias do ano 
passado, situaçâo agravada corn as 
cheias deste ano. Pascoal Mocumbi, 
que saudou "o apoio inestimâvel e a 
solidariedade dos parceiros 
internacionais", sem o quai, disse, 
"muito maior teria sido a catâstrofe", 
afirmou que , neste momento, a tarefa 
prioritâria consiste na reinstalaçâo 
das populaçôes. A politica a seguir 
vai no sentido de realojar as pessoas 
de preferência nos locais de origem, 
ou em locais mais seguros que evitem 
a vulnerabilidade das populaçôes. 

Cartum - O acidente corn o aviâo 
militar sudanês que custou a vida a 
15 pessoas, entre as quais o ministro- 
adjunto da Defesa, foi causado por 
"mâs condiçôes atmosféricas", référé 
um comunicado oficial divulgado. 
"O acidente foi causado pelas mâs 
condiçôes atmosféricas, que levaram 
o aviâo a sair da pista e a chocar corn 
um edificio", référé o comunicado 
da presidência sudanesa, sem mais 
pormenores. 
As autoridades de Cartum deploram 
a morte dos "mârtires das forças 
armadas sudanesas" e pediram a 
"todas as mesquitas do pais" para 
organizarem na prôxima sexta-feira 
uma oraçâo "pelo repouso das suas 
aimas". 
A televisâo estatal, que divulgou o 
esclarecimento oficial, nâo 
especificou se o acidente se registou 
na aterragem ou descolagem, nem 
de que tipo de aparelho se tratava. 
Para além do ministro-adjunto da 
Defesa, coronel Ibrahim Chams 
Eddine, o aparelho transportava 11 
générais, um coronel e um tenente- 
coronel, segundo um comunicado 
das forças armadas lido à tarde pela 
televisâo e pela radio locais. 

O coronel Chams Eddine passava a 
maior parte do seu tempo no sul e 
leste do pais, onde dirigia os 
combates contra os rebeldes do 
Exército de Libertaçâo dos Povos do 
Sudâo (SPLA, de John Garang), 
segundo fontes diplomâticas em 
Cartum. 
O acidente registou-se no aeroporto 
de Adaryel, uma pequena localidade 
a sudeste de Malakal, capital da 
provincia do Alto Nilo, regiâo 
petrolifera e zona de conflito desde 
1983, embora ultimamente nâo se 
tenham ali registado combates. 
A televisâo sudanesa difundiu 
fotografias dos 15 militares mortos, 
classificando-os de "mârtires". 
Depois do acidente, os programas 
habituais foram interrompidos e 
substituidos por cançôes patriôticas 
acompanhadas por fotos do coronel 
Chams Eddine saudando ~os seus 
subordinados ou recebendo abraço 
do présidente Omar al-Béchir. 
A televisâo retransmitiu igualmente 
em directo uma cerimônia em 
Cartum em que o présidente Béchir 
recebia condolências de 
responsâveis oficiais e de cidadâos 
comuns. 

mn WBftio «1 flRinovfl ruRumiw M 
PiSCOHTDS EM 

MOilUÂS iMPogm&M 
mmcrmèm 
ÙM EÂBRICAS 
’’Off-SHOOIE'” 

Artnova Furniture, 992 Bloor st. West, em Terente 
4 ^ 6-53S- 1133 

e, ne 930 Woedlawn Rd., em Guelph. 
5 1 S-76B-0444 

0096 



4  
COMUNIDADE 

Quinta-feira, 5 Abril, 2001 
O MILENIO 

Visita do Dr. Francisco Fornandes a Toronto 

Educaçâo da Madeira, teve uma 
saborosa recepçâo na sede-social do 
Canadian Madeira Club-Madeira 
House Community Centre, com um 
Madeira de Honra e um bufete 
confeccionado pelas senhoras do 
clube. Foi brindado com uma peça do 
artesanato local, oferta que Ihe foi 
entregue pelo présidente Salomé 
Gonçalves. For sua vez, o Dr. 
Francisco Fernandes ofertou à 
biblioteca do clube uma valiosa 
colecçâo de livros da histôria da 
Madeira. Um convivio simples, bonito 
e proficuo. Antes de partir para 
Portugal, O Dr. Francisco Fernandes 

populaçôes e através dos governos de 
todo O mundo, no sentido que a 
Internet possa, de facto, servir as 
populaçôes, mais do que neste 
momento que é um veiculo de 
transmitir informaçâo e de consulta, 
mas também da prestaçâo de serviços 
em que os governos e respectivos 
serviços passem a funcionar 24 horas 
por dia, assim como o cidadâo na sua 
prôpria casa possa ter acesso aos 
serviços que normalmente sô teria 
nas repartiçôes. Nesta "paragem" 
breve que fiz a Toronto, tive o prazer 
de ser recebido por varias entidades 
ligadas à comunidade madeirense 

primeira iniciativa nesse sentido. 
Todos os anos no mês de Maio 
realizam-se os jogos escolares, ou seja, 
a Festa do Desporto Fscolar da 
Regiâo Autônoma da Madeira, e 
desde o ano passado que houve esta 
intençâo e iniciativa de levar grupos 
de jovens das varias comunidades 
madeirenses que estâo espalhadas 
pelo mundo àquele momento de 
convivio social e desportivo. Foi 
intéressante que o ano passado 
muitos dos jovens que se deslocaram 
a esta festa, contactaram pela 
primeira vez corn a terra dos seus pais 
e avôs. Alguns jâ nâo dominavam 
bem a lingua portuguesa. Porém, o 
que se vai assistindo em todas as 
comunidades portuguesas é o desejo 
destes jovens e das terceiras geraçôes 

da autonomia jâ em 1976, altura em 
que este panorama era muito fraco e 
quase indigene em termos de prâtica 
e em termos de instalaçôes 
desportivas. Aquilo que foi feito a 
partir dai resume-se num conjunto de 
iniciativas no sentido de incentivar a 
prâtica desportiva e de criar 
instalaçôes para essa prâtica. Nessa 
altura, na Madeira, praticavam-se 
dez modalidades desportivas e hoje 
praticam-se quarenta e cinco; havia 
vinte e seis clubes, hoje hâ cento e 
vinte, para além de vinte associaçôes 
desportivas... Por isso as iniciativas 
lançadas em 1976 jâ estâo a dar os 
seus frutos. O que hoje em dia é 
preciso fazer, nâo sô na Madeira, mas 
em todo o pais, é incentivar uma 
prâtica desportiva de lazer e^ 

Foi uma visita relâmpago mas bem 
aproveitada. Ana Bailâo, Assessora 
do Vereador Mârio Silva, recebeu-o 
na Câmara Municipal de Toronto, 
onde o Dr. Francisco Fernandes teve 
uma simpâtica visita guiada, o mesmo 
acontecendo na CN Tower e, de 
seguida, à grande feira torontina, a 
CNF, onde o prôprio Mârio Silva o 
recebeu e trocaram prendas muito 
bonitas e valiosas. O Delegado 
Permanente da Comunidade 
Madeirense no Canadâ levou o Dr. 
Francisco Fernandes a um 
obrigatôrio passeio-almoço à 
tradicional Niagara Falls e, no 
regresso, foi recebido no Consulado 
Gérai de Portugal, pelo Dr. Joâo 
Perestrello, Cônsul-Geral, e pelo Vice- 
Cônsul, Crescêncio José Ferreira. 
Para fecho desta "maratona" de um 
dia de visita, o Secretârio Regional da 

foi entrevistado na CIRV-fm, por 
Maria Fernanda. Saiu de Toronto 
encantado corn a cidade e corn as 
pessoas... 
M.F. - Apôs uma deslocaçâo aos 
Fstados Unidos onde participou 
num congresso, a visita a Toronto. 
F a primeira vez que se desloca a 
esta cidade? 
Dr. Francisco Fernandes - F sim. 
Aliâs, é uma visita relâmpago, ou 
seja, menos de dois dias, no 
entanto o suficiente para me 
aperceber, por um lado, da 
necessidade de voltar e aprofundar 
algumas das informaçôes que vou 
recolhendo. Nesta circunstância, 
venho, pois de uma deslocaçâo aos 
Fstados Unidos onde fui 
representar a regiâo num congresso 
da Microsoft que tem a ver corn as 
novas tecnologias ao serviço das 

nesta cidade que de alguma forma 
foram transmitindo aquilo que 
esperam de nos enquanto 
governantes que estamos longe na 
geografia. Fspero que as informaçôes 
e indicaçôes que levo, possam ser 
proveitosas no futuro para um 
aprofundar deste relacionamento e 
manter os laços que nos unem, às 
comunidades portuguesas que estâo 
espalhadas pelo mundo. 
M.F. - Ida dos jovens madeirenses da 
diâspora aos jogos escolares que se 
vâo realizar na Madeira. Quer nos 
falar deste projecto que aliâs jâ se 
realizou no ano passado? 
Dr. F. Fernandes - F pois uma 
experiência que se vai repetir pela 
segunda vez. O ano passado houve a 

y- conhecerem as raizes dos seus 
antepassados mais prôximos. Ali 

' notâmos muito essa curiosidade que 
os jovens manifestaram em 
contactar outros da sua idade de 
locais onde tinham partido hâ anos 
os seus pais ou avôs. Portanto, 
vamos manter esse principio este 
ano tentanto que outras 
comunidades que o ano passado 
nâo estiveram, possam estar. 
Fnviâmos correspondência a todos 
os conselheiros das comunidades 
madeirenses, no sentido de 
mobilizarem as associaçôes locais 
para que nas vârias modalidades 
desportivas em que o desporto 
escolar tem expressâo na Regiâo 
Autônoma da Madeira se fizessem 
representar, pelo menos corn uma 

équipa. Toronto, o ano passado, jâ 
esteve présente e este ano prepara-se 
para estar présente novamente, o que 
é um grande prazer para nos. 
M.F. - Uma vez que nos falou do 
desporto, gostaria que nos deixasse 
aqui um panorama gérai do desporto 
profissional e amador da Madeira. 
Dr. F. Fernandes - O Maritime é um 
dos représentantes do desporto 
profissional da Madeira, em Portugal 
sô O futebol e basquetebol sâo 
modalidades corn sector profissional, 
e nestas duas modalidades a Madeira 
estâ representada nas competiçôes de 
mais alto nivel. Fm relaçâo ao 
panorama desportivo regional, este 
momento verificamos um terminar 
de um ciclo que começou corn o inicio 

Foi Ultima de acidenteP 
Ficou magoadoP 

Nés 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 coiii Eduardo Furtado. 
5464 Dundas St. W. Toronto Ele fala a SUa Imgua. 

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

^h. 
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Queixas sobre negligências médicas 
A média é de 500 queixas per ano 
O numéro de queixas à Ordem dos Médicos por 
negligência aumentou nos ùltimos tempos. A média 
tem sido de 500 por ano, mas sô 20 por cento acaba 

II por seguir para procedimento disciplinar. O 
bastonârio Germano de Sousa quer ter uma 
radiografia do que esta a acontecer e enviou 
"um questionârio detalhado" para todas as 
secçôes regionais do Pais. E quer que, a 
partir de agora, a atribuiçào de penas aos 
médicos sejam do dominio püblico. 
Segundo argumentou Germano de Sousa, a 
maioria das acusaçôes nâo tem fundamento, 
sendo arquivadas por falta de provas de negligência 
ou de erro legitimo", mas em cerca de 20 a 25 por 
cento jâ sâo aplicadas penas que podem ir desde a 
simples advertência e censura à suspensâo, até cinco 
anos, ou à expulsâo. Neste momento, nâo hâ 
memôria de um médico ter sido expulso da Ordem, 
mas esta prepara-se para atribuir a maior pena de 
sempre: cinco anos de suspensâo a um profissional, 
acusado e condenado judicialmente pela prâtica de 
trâfico de droga. Isto, numa altura em que o 
conselho disciplinar do Norte também jâ começou a 
notificar alguns dos muitos clinicos visados no caso 
dos atestados falsos de Guimarâes sobre as penas 
impostas. A maioria teve advertências, no entanto, e 
de acordo corn o que apurâmos, estâo previstas 
censuras e algumas suspensôes. Mas as queixas que 
chegam aos conselhos disciplinares nâo estâo sô 
associadas à negligência médica. Os conflitos entre 
profissionais começam também a ganhar um lugar 
de destaque. A Ordem é cada vez mais solicitada 
para se pronunciar sobre casos que envolvem 
médicos contra médicos. Para o bastonârio, o 
aumento de queixas nestes dois ùltimos anos tem 
basicamente duas razôes: o facto de os doentes 

estarem mais informados sobre os sens direitos e a a 
acçâo da Ordem, de maior controlo ao exercicio da 
prâtica clinica. Este argumente serve, inclusive, para 

a defesa de que é essencial 
"começar a baver estatisticas 
sobre as queixas que nos 
chegam, até para termes uma 
ideia do tratamento que lhes é 

HÂ QUEM CONFUNDA 

NEGLIGÊNCIA MÉDICA 

COM ERRO, E ESTE É 

LEGITIMO PORQUE 

NENHUM DE 

NOS É DEUS. ** 

dado e das consequências que produzem", disse 
Germano de Sousa. Sô que, e apesar de os doentes 
estarem mais informados sobre os sens direitos, a 
média apurada indica que a grande parte dos 
queixosos nâo tinha razâo ou que os motivos 
invocados nâo foram os correctos. "Hâ quem 
confunda negligência médica corn erro, e este é 
legitimo porque nenhum de nôs é Deus." Contudo, 
concorda que alguns dos casos de negligência 
seriam evitâveis se as condiçôes de trabalho nas 
unidades de saùde fossem outras. 

Parlamento adia 
substituiçâo 
de Xanana 
Diligentes timorenses resistem 
a Ramos-Horta. 
A eleiçâo do novo présidente 
sera no dia 9 

A eleiçâo do novo présidente do Conselho 
Nacional (CN) timorense ficou marcada por 
grande polémica e o Parlamento transitôrio 
decidiu adiâ-la para o prôximo dia 9. Em 
causa esta a düvida sobre se Xanana Gusmâo 
abandonou apenas a liderança do CN ou se 
se vai afastar deste ôrgâo. Corn base nesta 
questâo, alguns membres do Conselho 
Nacional consideram incompreensivel que 
José Ramos-Horta tenha sido nomeado para 
substituir o lider histôrico. Tanto mais que 
Xanana Gusmâo ainda nâo confirmou 
oficialmente àquele estrutura ter abandonado 
o lugar que ocupava como um dos sete 
epresentantes do CNRT. Xanana Gusmâo 
confirmou, no entanto, à Lusa que a sua 
demissâo, apresentada quarta-feira a Sérgio 
Vieira de Mello, incluia igualmente o seu 
afastamento do lugar que tem ocupado deste 
a criaçâo da estrutura. Na carta de demissâo, 
Xanana apenas référé que quer demitir-se do 
cargo de présidente do CN e afirma a sua 
récusa em participar "num processo politico 
irresponsâvel". 

Trânsito? Noticias?      
——Tempo? Desporto? 
INFORMAçàO PERMANENTE! 

R A D 
INTERNATIONAL TORONTO 

TORONTO'S MULTIC 
hora.s diàrias de radio 
ao serviço da cultura 
portuguesa 

IflfUHAl- SUPER MIX 

Todos os 

domingos das 

8:00 àS 9:00 
damanhâ 

Agora em todo o mundo 
através da internet: 

www.cirvfm.com 

no d^iw^rL.. a astaçâo <fkituZûH! 

1S¥I¥AI PQRf tQlitS 
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Tel; (4161537-1088 Fax: (416) 537-2463 

ERVANARIA VITORIA inc. 
PRODUTOS NATURAIS £ MËDICINA HOMËOP/^TICA 

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

Manjiu' iwui cntreviati} coin o Natiirinta Homcopntn 
Antàiiio Medeiros, jn cosn inuitos anos de experiêda, 
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Mais de 13 milhôes 
de orfâes ne munde 
desde es ânes 80 
Mais de 13 milhôes de crianças em 
todo O mundo ficaram ôrfàs devido 
à sida, desde o aparecimento da 
epidemia no inicio dos anos 80, 
anunciou em Campala um 
responsâvel da ONUSIDA no 
Uganda. 
Col Sec fez este anüncio por ocasiâo 
da 8^ conferência internacional da 
organizaçâo Mulherés Face à Sida 
em Africa (SWAA), sob o tema 
"Crianças e Sida": Desafios e 
Estratégias a Adoptar", iniciada 
segunda-feira em Campala. 
"Treze milhôes de crianças, na sua 
maioria africanas, das quais 1,5 
milhôes no Uganda, sâo ôrfâs", 
afirmou o funcionârio das Naçôes 
Unidas, acrescentando que muitas 
delas vivem nas ruas ou tornaram-se 
por necessidade chefes de familia. 

"É um verdadeiro desastre", 
acrescentou Col Sec. 
A conferência foi aberta pela 
primeira dama do Uganda, Janet 
Museveni, com a presença das suas 
homôlogas tanzaniana, Anna 
Mkapa, e nigeriana, Stella 
Obasanjo. 
Cada novo ano, desde o 
aparecimento da doença, cerca de 
meio milhâo de crianças no mundo 
nascem infectadas pelas prôprias 
mâes portadoras do virus. No 
Uganda, o numéro para esse drama 
é de 40 mil crianças infectadas à 
nascença.A SWAA, criada em 1988, 
é uma iniciativa que permite às 
mulheres africanas abordar 
problemas relatives à sida, que 
afecta homens, mulheres, crianças e 
as familias em gérai. 

Blair adia eleiçôes 
para Junbo 
A crise da febre aftosa 
forçou o primeiro- 
-ministro britânico a 
abandonar o seu 
projecto de ir às urnas 
em Maio, mas decisâo 
é criticada tanto por 
certos sectores 
trabalhistas como 
pelos conservadores 

primeiro-ministro britânico Tony 
Blair privilegiou o consenso e as 
sondagens ao decidir adiar as eleiçôes 
por causa da febre aftosa: uma 
abordagem clâssica da sua forma de 
governar, segundo uma imprensa em 
grande parte critica. Depois de pesar 
durante bastante tempo os pros e os 
contras, Blair anunciou um 
adiamento de um mes das eleiçôes 
locais previstas para 3 de Maio, 
renunciando ao mesmo tempo ao seu 
projecto de realizar nesse dia eleiçôes 
gérais antecipadas. A decisâo deverâ 
provar que o patrào do New Labour é 
um homem de Estado acima da 
confusào, "alguém que, por natureza, 
une em vez de dividir"", segundo as 
palavras de um dos seus fiéis, o 
ministro para a Irlanda do Norte, 
John Reid. Afinal, Blair renunciou a 
uma reeleiçâo confortâvel - 16 pontos 
de avanço em relaçâo aos 
conservadores segundo a ultima 
sondagem - preparada à meses, por 
simpatia corn um mundo rural afecto 

aos seus adversaries tories. O patrào 
do New Labour sublinhou que o virus 
nâo impedia que se convocassem 
eleiçôes no prôximo mês, mas que 
quis aplacar "os sentimentos e 
sensibilidades" dos criadores de gado. 
No entanto, se esperava gratidâo em 
troca, Blair caiu em si: a imprensa, 
tanto de esquerda como de direita, 
criticou fortemente o que considéra 
ser a indecisâo e a falta de convicçâo 
do primeiro-ministro. Em primeiro 
lugar, Blair pensou ter encontrado 
uma boa medida adiando os seus 
projectos de reeleiçâo apenas um mês. 
Um escrutinio adiado para o Outono 
teria arriscado de facto desenrolar-se 
numa situaçâo econômica menos 
favorâvel. Mas o lider da oposiçâo 
William Hague imediatamente tirou 
partido da ocasiâo: “se a febre aftosa 
obriga hoje a adiar as eleiçôes, entào 
nâo é preciso convocâ-las dentro de 
um mês mas apenas no dia em que o 
virüs esteja efectivamente 
erradicado”. O prôprio Tony Blair 
preveniu, de facto, hâ duas semanas 
que adiar as eleiçôes "séria o sinal de 
que o pais tinha ido para férias". 

tnm-os-l^ios: 

Garro resgatado corn 
dois corpos no interior 

Ocarro resgatado no passdo 
fim de semana do Douro, 
junto a Entre-os-Rios, é um 

automôvel Volkswagen Passat caido 
ao rio no colapso da Ponte Hintze 
Ribeiro a 04 de Março e os corpos 
encontrados no interior sâo de um 
casai de namorados. 
O director técnico do Instituto 
Hidrogrâfico da Marinha, 
comandante Augusto Ezequiel, e o 
chefe da équipa de mergulhadores, 
tenente Paulo Vicente, confir- 

maram a informaçâo durante um 
encontre corn jornalistas. 
Indicaram que os corpos estavam 
presos na viatura e foram retirados 
durante uma operaçâo de 
desencarceramento realizada no 
porto de Sardoura, a 500 metros do 
local onde foi detectado o veiculo 
sinistrado. 
Os corpos sâo de Paulo Sérgio, 21 
anos, da freguesia de Sâo Martinho, 
e de Alexandrina, 23 anos, da 
freguesia da Raiva. 

Ùobç. 

'iioiesaie Meats 
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MOMEMTUM 
Durante a ültima Geia surgiu uma discussâo 
Os discîpulos tiveram uma discussâo sobre quai deles séria o mais 
importante. Mas Jesus disse-lhes: "Os reis do mundo consideram-se 
senhores dos povos e os que têm poder passam por benfeitores püblicos. 
Mas entre vocês nâo pode ser assim. Pelo contrario, aquele que for o 
maior, procéda como se fosse o mais pequeno, e o que governar procéda 
como quem serve os outros. Quai sera mais importante? O que estâ 
sentado à mesa a corner, ou o que estâ a servir? Claro que é o que estâ 
sentado à mesa! Pois bem, aqui entre todos, eu sou como aquele que 
serve". 

Lucas: 22, 24-27 

Comentàrio: 
Quai é a doença, o cancro, que destrôi as nossas comunidades? É a 
ânsia de ocupar os primeiros lugares, de ser superior aos outros, de 
mandar. E dai que nascem as invejas, as criticas, as murmuraçôes mais 
mesquinhas, as divisôes, as discôrdias entre as familias, cristâs ou nâo! 
Esta doença nâo fez a sua apariçâo nos nossos dias. Os Evangelhos 
referem vârios e frequentes episôdios desagradâveis e discussôes 
aborrecidas entre os apôstolos desejosos de définir as precedências e de 
estabelecer quem entre eles séria o maior. Eles nâo queriam de maneira 
nenhuma aceitar a proposta do Mestre que aconselhava a tornar-se 
pequeno, a ocupar o ultimo lugar, a pôr-se ao serviço dos mais pobres, a 
tornar-se servo dos outros. 
Inseridas neste contexte, as palavras de Jesus revestem-se do maior 
valor: tornam-se o seu testamento, o seu ultimo pedido. Por isso, devem 
considerar-se sagradas e inviolâveis. 
Quem de nos teria coragem de nâo cumprir o que o seu pai lhe tivesse 
pedido antes de morrer? 

flnCOLfl: 

José lello entrega material informàtico 
para formar juventude angolana 
o ministro português da Juventude e 
do Desporto salientou em Luanda que 
a cooperaçâo entre Portugal e Angola 
nas âreas que tutela "estâ em fase de 

'grande incremento", mas admitiu que 
"ainda pode ser feito mais". 
José Lello falava aos jornalistas no final 
de um encontro corn o seu homôlogo 
angolano, Marcos Barrica, durante o 
quai fez a entrega de um donativo da 
cooperaçâo portuguesa composto por 
oito conjuntos de material informàtico, 
que incluem computador, scanner e 
fax, além de livros para o ensino da 
informâtica. 
"Nos ültimos anos, mais de mil jovens 
angolanos receberam formaçâo na ârea 
das novas tecnologias no âmbito da 
cooperaçâo portuguesa", frisou o 

ministro. 
Lello anunciou ainda que em Maio terâ 
inicio um novo programa de 
cooperaçâo bilateral na ârea do 
desporto, que visa a formaçâo de 
técnicos, juizes e ârbitros. 
"Pretendemos corn este programa 
trazer alguma da experiência que 
adquirimos no desporto de alta 
competiçâo e no desporto para 
déficientes", frisou, acrescentando que 
o programa vai decorrer até Dezembro. 
Para o ministro português, a ârea do 
desporto "é um dominio muito 
importante, por onde passa a esperança 
do povo angolano que aspira à paz", 
acrescentando que Portugal "pode fazer 
mais para que a juventude angolana 
consiga atingir os sens objectivos". 
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A lingua Portuguesa 
e 0IX Encontro 
de Professores 
Muito se tem dite e escrito sobre os 
problemas que de alguma maneira 
têm alterado a Lingua Portuguesa, 
pois como se sabe tem deixado 
todos aqueles que se interessam por 
este tâo importante tema corn 
muitos pontes de interrogaçâo e, 
vamos lâ, corn algumas d'üvidas 
sobre a manipulaçâo que ela ainda 
pode vir a sofrer. Acompanhâmos 
bem de perte as evoluçôes o que o 
mundo tem sido sujeito nestes 
ultimos 50 anos. Verificâmos o que 
aconteceu à técnologia, à psicologia, 
à cultura, à politica enfim, a tantas 
outras variâveis as quais muitas 
delas produziram efeitos positivos, 
mas também muitos negativos que, 
como sabem, tem deixado marcas 
profundas em povos que aspiravam 
pelo menos ao que lhes foi 
prometido. Connosco Portugueses, 
entre muitos outros acontecimentos 
significantes verificou-se um 
enorme fluxo de emigraçâo, o fim 
das provincias Ultramarinas e 
acordos ou simpôsios sobre a nossa 
Lingua as quais sem 
compreendermos puseram-nos 
numa situaçào de luta para a 
defender e para querer que a Lingua 
Portuguesa seja falada e bem, onde 
qualquer Luso descendente ou 
ascendente se encontre na superficie 
terreste. Herdada duma cultura corn 
mais de 800 anos e dum 
desenvolvimento por grandes e 
famosas figuras da nossa literatura, 
a Lingua Portuguesa que é muito 
nossa deverâ ser preservada a todo o 
custo muito embora por outras 
razôes tenhamos que aprender 
outros idiomas. Bem hajam todos 
aqueles que tentam duma forma ou 
doutra, promover e ensinar o 
Português pois que é concerteza 
um dos mais valiosos patrimônios 
que nos possuimos e que devemos 
legar às geraçôes futuras. Depois do 
sucesso que se verificou nos oito (8) 
Encontros passados, o IX Encontro 
de Professores de Lingua 
Portuguesa dos Estados Unidos e do 
Canadâ que se realiza nos dias 20- 
21-22 de Abril proximo no Hotel 
Holiday Inn, Yorkdale Toronto, faz 
parte dum esforço muito 
homogéneo de professores 
conterrâneos nossos que dào do seu 
prôprio tempo, das suas energias e 

ainda dos sens dinheiros para 
ajudarem a ftianter e continuar 
sempre a desenvolver junto de todos 
os responsâveis, de todos os 
encarregados de educaçâo e ainda 
dos mais novos, o valor de saber 
falar e escrever o Português. Sabe-se 
que sâo os pais os iniciadores duma 
continuidade que os professores 
bem abraçam. Corn este conjunto 
de esforços a nossa Lingua, de 
certeza, nunca morrerâ, porém o 
que se terne para o nosso caso ou 
seja para aqueles que imigraram 
para este Continente é que esse elo 
de ligaçâo pais e professores seja 
interrompido, e assim como se deve 
calcular serâ bem dificil mais tarde 
recuperar o que se perdeu. Nos os 
adultos somos e devemos ser 
responsâveis, temos obrigaçôes que 
devemos respeitar, temos que evitar 
futuros arrependimentos ou 
acusaçôes dos mais jovens por nâo 
terem tido a oportunidade de 
aprenderem a Lingua dos seus avôs. 
Corn a colaboraçâo do Governo 
Português temos jâ no Canadâ uma 
Coordenadora do Ensino, temos 
muitos e muito dedicados 
professores, temos ainda muitas 
escolas, e além disso, temos ainda 
pessoas que se interessam em 
fomentar e promover organizaçôes 
que podem ajudar todos aqueles que 
precisam ser esclarecidos. O IX 
Encontro de Professores de Lingua 
Portuguesa dos Estados Unidos e 
Canadâ corn Oradores Académicos 
vindos de Portugal é sem düvida 
uma festa a todos niveis para 
enaltecer a nossa Cultura e para 
convivio de professores e pais. 
Todos nos devemos acarinhar 
iniciativas como estas. Para todos 
aqueles que tenham oportunidade 
sabem que ajudando, e, ou 
participando, o Encontro ficarâ 
enriquecido. Além disso os nossos 
professores terâo o prémio merecido 
e corn a satisfaçâo de terem dado 
aos seus colegas do Canadâ, dos 
Estados Unidos e da Europa uma 
recepçâo digna e o nivel cultural 
proporcionado nos outros 
Encontros anteriores. Estejam pois 
corn os professores de Lingua 
Portuguesa que, corn entusiasmo 
nos estâo a dar uma boa liçâo de 
Português. ^ ^ . 

Antonio F. Ribeiro 
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Peauim exige “desculpas” de Washingten 
Continuaçào da V pagina 

O incidente ocorreu domingo de 
manhâ (hora local) sobre o Mar do 
Sul da China entre um aviâo espiâo 
norte-americano "EP-3" e dois caças 
Chineses que o interceptaram, um 
dos quais acabou por se despenhar. 
Zhu Bangzao reafirmou que o "EP- 
3" mudou subitamente de direcçào, 
"violando as regras internacionais 
da aviaçâo", e depuis de colidir corn 
o caça chines aterrou "ilegalmente" 
num aeroporto da ilha chinesa de 
Hainan. 
O piloto do caça chinés, Wang Wei, 
conseguiu ejectar-se de pâra- 
quedas, mas ao fim de quase très 
dias continuava desaparecido. 
Desmentindo a versâo norte- 
americana, Zhu Bangzao disse que 
o aviâo norte-americano "nâo 

notificou" as autoridades chinesas 
acerca da necessidade de fazer uma 
aterragem de emergência, quando 
"tinha tempo e tecnologia para o 
fazer". 
Segunda-feira, o présidente George 
W. Bush reclamou "acesso 
imediato" de funcionârios da 
Embaixada dos EUA em Pequim 
aos 24 tripulantes do "EP-3", 
manifestando-se "perturbado" corn 
a "falta de uma atempada resposta 
da China aos pedidos" norte- 
americanos. 
Bush pediu também a "pronta 
devoluçâo" do "EP-3", um dos mais 
sofisticados aviôes de espionagem 
norte-americanos e que os EUA 
consideram protegido por 
"imunidade diplomâtica". 

Chineses inspeccionaram 
aviâo espiâo 

O aviâo espiâo norte-americano foi 
inspeccionado por Chineses, 
declarou hoje o embaixador dos 
Estados Unidos na China, Joseph 
Prueher, à estaçâo televisiva ABC. 
"Temos todos as razôes para pensar 
que os Chineses inspeccionaram o 
aviâo de alto a baixo", afirmou 
Prueher. 
O diplomata norte-americano 
pensa que os 24 tripulantes 
"começaram, pelo menos, a destruir 
parte do material", essencialmente 
informâtico, que équipa o aparelho, 
um aviâo EP-3 de vigilância 
electrônica", em conformidade corn 

as indicaçôes que tinham. 
"Supomos que os Chineses tiveram 
acesso ao aparelho faz agora 60 
horas. 
Nesse caso, tiveram acesso à 
informaçâo, mas nâo sabemos 
actualmente o grau de exploraçâo 
que puderam fazer", declarou 
Prueher a um outra estaçâo, a NBC. 
O embaixador mostrou-se "muito 
optimista" em relaçâo à libertaçâo 
nos "prôximos dias" dos 24 
tripulantes, incluindo très mulheres 
do EP-3. "Nâo os consideramos 
reféns", declarou à CBS. 

O chefe de Estado chinés, Jiang 
Zemin, imputou a responsabilidade 
do incidente aos Estados Unidos. 

Atitude americana considerada «arrogante» 
Pequim considerou a atitude 
americana como «arrogante», 
acerca do incidente aéreo de 
domingo. A China insiste em que 
o governo norte-americano «deve 
pedir desculpas ao povo e governo 
Chineses». 
«Em vez de enfrentar a realidade e 
assumir responsabilidades, os 
Estados Unidos exibiram um ar 
arrogante, usaram argumentos 
coxos e fizeram acusaçôes 

infundadas contra a China», 
declarou o ministro dos Negôcios 
Estrangeiros, Tangjiaxuan. 
O ministro chinés apresentou um 
protesto ao embaixador americano 
na China, Joseph Prueher, em que 
aproveitou para advertir os 
Estados Unidos de que «estâo a 
cometer erros repetidos e que o 
povo chinés esta extremamente 
descontente corn isso». 
O embaixador americano foi 

chamado ao Ministério dos 
Negôcios Estrangeiros pela 
terceira vez desde o incidente 
aéreo sobre o Mar da China que 
provocou a queda ao caça chinés, 
ainda nâo encontrado, e obrigou â 
aterragem de emergência do aviâo- 
espiâo. 
Tang Jiaxuan disse ainda que «a 
China dâ muito valor às suas 
relaçôes corn os Estados Unidos». 
O ministro manifestou ainda a 

esperança de que o diferendo seja 
resolvido «brevemente», mas 
sublinhou que «a soberania e 
dignidade nacionais sâo mais 
importantes do que tudo o mais». 
Entretanto, do lado americano 
continua a exigência da 
«libertaçâo imediata» da 
tripulaçâo do aviâo e a devoluçâo 
dos aparelho, que sera um dos 
mais sofisticados da marinha dos 
Estados Unidos. 
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Drivers wanted 

Caixa ae muaanças (5 veiocidades). com todas 
as opçôes, agora em armazem. 

APROVEITE AGORA, POIS Sô EXISTEM 1500 

CARROS, GESTE MODELO, NO CANADÂ! 

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

em TDi, 1.8 turbo e 2000 cc 

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

wmmm 

Disponivels: 1.8 Turbo e VR6 novos e 
um Turbo 1.8 Demonstrador, automàtico. 

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

GL, GLS em Turbo Diesel. 1.8 Turbo a gasolina e 
2000cc, caixa automâtica ou de mudanças 
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Oniulhosamente portuguesa. 
KsrinS André na Academia do Bacalliau 
Na passada sexta-feira dia 30 de 
Março, realizou-se o jantar mensal da 
Academia do Bacalhau, onde os 
compadres e comadres tiveram a 

oportunidade de assistirem a 
uma exibiçâo de dança de salào 
latino-americana. Os primeiros 
bailarinos que se exibiram 
foram o casai de jovens Leon 
Turetsky e Marina Ananieva, 
que sâo os atuais pré-campeôes 
anato Juvenil, seguidos dos 
campeôes de classe Juvenil 
Kamil Studenny e a luso- 
canadiana Karina André. A 
mais de uma centena de 
compadres e comadres 
présentes, muito se alegraram 
em poder apreciar estes dois 
pares de bailarinos e o facto de a 
campeâ ser orgulhosamente de 
origem portuguesa. Karina, 
extremamente contente, falou em 
português e manifestou aos présentes 

que tanto ela como os seus colegas 
estavam muito felizes por terem tido a 
oportunidade de actuar na Academia 
do Bacalhau. 
Présentes como convidados estiveram 
o Présidente do Congresso Peter 

Ferreira e esposa, e Philipe Gomes 
gerente do Hilton Hotel de London, e 
esposa, que nos falou sobre o 
projecto "CASA AMALIA" um 
centre para portugueses da terceira 
idade, em London 
Ontario. Rui Gomes 

Duas companhias aéreas britânicas, 
uma delas a Britannia, acabam de 
cancelar os voos para a Madeira 
devido à crescente 
inoperacionalidade do aéroporté. 
Duas outras companhias ponderam a 
hipôtese de seguir o exemple. "Nâo é 
dramâtico mas é um mau sinal", disse 
David Caldeira, empresârio hoteleiro. 

Isto nâo significa, porém, que os “tour 
operators” desistam do destine 
Madeira. "O que ira acontecer é que, 
a partir de agora, vâo optar por outras 
companhias que operem corn Boeing 
757", referiu. O mal-estar em relaçâo 
à "obra do século" é visivel. As 
promessas de um novo ciclo para o 
turismo madeirense, a partir da 
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[TÊIOQ 
ampliaçâo da pista 
inaugurada a 15 de 
Setembro de 2000, 
começam a ser 
colocadas em causa, 
apesar do licencia- 
mento de mais 13 
hotéis. 
Neste momento, os 
profissionais do sector 
receiam que a época de 
Inverno 2001-2002 
poderâ sofrer um 
impacto negativo. 
De acordo corn o 
Diârio de Noticias do 
Funchal, os constantes 
desvios de aviôes para 
a ilha do Porto Santo e 
os atrasos verificados 
nas descolagens 
dificultam a elabora- 
çào de programas a 
preços competitivos. 
As alteraçôes ou 
cancelamentos dos 
voos programados 
apresentam custos na ordem dos 5 
mil contos, "montante que os seguros 
nâo cobrem". Se a inoperacionalidade 
da nova pista se verificar, por 
exemplo, à quinta-feira, dia de 
charters, o montante pode atingir os 
200 mil contos. Sabe-se, agora, que 
nos estudos preliminares da obra de 
ampliaçâo da pista nâo foram 
analisados corfectamente alguns dos 
ventos que sopram do quadrante sul e 

que colocam problemas no sector da 
pista 23, sentido Machico-Santa Cruz. 
As barreiras de protecçâo provocant o 
"efeito bolha", tünel de vento onde a 
velocidade do mesmo cai para zero 
em segundos. A pista poderâ assim 
ser sujeita a obras de correcçâo, 
soluçâo jâ assumida quer pelo 
Institute Nacional de Aviçâo Civil 
quer pelo secretârio regional do 
Equipamento Social. 

^ Azei'te 

|[LZ.ü:[Lü:[Lli 
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fOatadas 2a u^ttozancia 
Hoje é domingo. Este acerto 

do tempo roubou-me uma hora. Nâo 
foi propriamente um roubo; tratou-se 
de um empréstimo, porque ma 
devolverâ no Inverno, quando nâo 
precisar de mais uma hora de 
escuridâo. Tenho aquela sensaçâo 
estranha de que esta hora me ira fazer 
muita falta... nâo sei porquê! Pelo 
menos jâ me tirou uma hora de sono. 
Quem me dera ser como os 
computadores: a gente abre aquela 
geringonça e aparece-nos logo a 
mensagem a alertar para a alteraçâo 
do calendârio. E ainda por cima tem a 
grandessissima lata de me pedir para 
verificar se esta correcto. Claro que 
esta ou nâo fossem eles mâquinas 
alheias a preocupaçôes de ritmos 
biolôgicos corn que a mâe natureza 
nos programou. E sô clicar no ok e o 
curso normal das suas vidas pré- 
programadas mantém-se inalterado. 

Oiço as noticias do meu pais e 
nâo posso parafrasear Manuel Alegre 
dizendo que o vento nada me diz. Foi 
resgatado o primeiro dos très carros 
engolidos pelas âguas barrentas do 
Douro, aquando da queda da ponte de 
Entre-os-Rios. Os meninos de sua mâe 
jaziam na carcaça amolgada que lhes 
serviu de leito de morte. Mais dois 
funerais a realizar. Vai o pais todo a 
enterrar. Afinal sempre havia profecias 
a cumprir na passagem do milénio; 
apenas se atrasaram; pontes que caem, 

muralhas que desabam, autocarros 
que deslizam para a morte atraidos 
pelos abismos das ribanceiras, tudo 
fruto do mau tempo que assentou 
arraiais e teima em nâo desmontar as 
tendas das desgraça. Mas o barômetro 
socio-politico também nâo augura 
nada de bom: cidadâos clamando por 
mais segurança na noite, estudantes 
contra a reforma de ensino, 
professores contra a precaridade de 
emprego, operârios contra os 
despedimentos, a Ordem dos 
Advogados em desordem corn o 
primeiro ministro, Jorge Coelho a 
ameaçar a ordem e a Ordem a 
responder pela boca do seu bastonârio. 
Isto mais parece a lenga-lenga de um 
pais à solta zangado contra tudo e 
contra todos. É a realidade despejada 
da caixa mâgica a confrontar-nos corn 
a fantasia de um recanto sossegado, 
bem guardado pelos filtros da 
memôria afectiva, que tudo faz para 
limar agruras e nos transportar aos 
lugares mâgicos da nossa infância. A 
televisâo rouba-nos também qualquer 
mistério que alguma vez tivéssemos 
guardado connosco, bem enrodilhado, 
em qualquer gaveta de contadores 
envelhecidos pelo tempo. Ali estâo 
elas, as imagens nuas e cruas, a 
acordarem-nos de sonhos mal 
sonhados. E pergunto-me: se fosse 
estrangeiro, séria este o pais que 
escolheria para viver? 

O que se segue corta-me as 
asas da divagaçâo. Uma pequena 
reportagem feita nos arredores de 
Coimbra, mais concretamente na 
Serra da Lousâ, em casa de um ame- 
ricano, um tal Michael Pye, contradiz 
as elucubraçôes a que me entregara. 
Cansado de vinte anos de jornalismo 
de um dos mais prestigiados jornais de 
Nova lorque; da pressâo que é ter de 
alinhavar e costurar noticias a metro, 
em cima da hora e, por vezes, em cima 
do joelho; pensou duas vezes (se calhar 
sô uma) e decidiu deixar tudo. Achou 
que tinha direito àquilo que hoje se 
chama qualidade de vida. Homem 
inteligente, este, porque muitos de nos, 
embora o pense, nunca tem coragem 
de o fazer. De visita a Portugal, por 
entre montes e vales de seduçâo, 
descobriu o seu paraiso. Pediu que nâo 
divulgassem a localizaçâo. Fez bem! 
Ser dono do paraiso, desde que Adâo e 
Eva de lâ foram expulsos, é privilégie 
de poucos. Hâ que defendê-lo de 
olhares libidinosos. Continüa a ser um 
homem inteligente, num pais em que 
tantos pagam para que lhes devassem 
intimidades de casas e de afectos nas 
capas e entranhas das revistas cor-de- 
rosa. Permitiu que o filmassem no 
escritôrio: apenas uma nesga que 
abarca uma estante, secretâria e 
computador, que serviram de cenârio 
à sua curta, mas pedagôgica entrevista. 
Um escritôrio como muitos outres 

que, por si sô, nâo denuncia lugar 
algum. Pergunta-lhe o repôrter: 

- Porquê Portugal? Responde que 
muitos outres lhe fizeram a mesma 
pergunta e a sua resposta é : 
- E porque nâo? 
Adianta que Portugal é um pais 

sossegado, acolhedor e que, ali, no 
meio do silêncio, rodeado de toda a 
tranquilidade que nâo exclui a 
tecnologia, pode continuar a trabalhar 
naquilo que lhe dâ prazer: construir os 
seus romances que até jâ pediram 
emprestadas personagens 
portuguesas. E continua explicando 
que “viver é um processo de 
investigaçâo”. E ele sabe do que fala 
porque a frase que proféré a seguir é a 
prova mais acabada de uma apurada 
pesquisa . É mais ou menos isto: 
“gosto de conviver corn as pessoas, de 
falar corn todos e hâ uma classe média 
que nâo sabe nada, e agricultores que 
sabem tudo”. 
Querem melhor? Eu que pensava 
estar o meu pais em debandada, vejo-o 
ser-me devolvido pelo olhar de um 
estrangeiro, na quietude em que o 
deixei. Como ele tem razâo! Hâ por ai 
tanto canudo a tapar intersticios de 
paredes de ignorância! 

Real Republica de Maconge 
UITÊMA RATIO REGNÜM 

Se foste estudante do liceu Diogo Câo ou de 
qualquer outro estabelecimento do ensino 
secundàrio, meedio ou superior 
na cidade do Lubango (ex-Sà da Bandeira), 
Huila-Angola, contacta por favor 

Luiz Paiva de Carvalho 
Tel.: eo5-s47-eee5 
E-mail: lpaiva@mymandet;t;a.com 

Poli'cia Judiciària 
apreendeu obras de arte 
Elvas, Portalegre - A Policia Judiciària apreendeu 
diversas obras de arte e deteve duas pessoas, numa 
residência do Bairro de S. Pedro, em Elvas, disse fonte 
policial à Agência Lusa. Segundo a mesma fonte, a 
Policia Judiciària deteve nesta operaçâo um homem e 
uma mulher, ambos de etnia cigana, sobre os quais 
existia um mandado de captura, por suspeita de furto de 
um conjunto de peças de antiguidades, cujo valor nâo é 
ainda conhecido. Esta operaçâo foi efectuada 
conjuntamente corn cerca de 30 elementos da PSP de 
Elvas e uma équipa cinotécnica da Brigada Fiscal da 
GNR. O casai detido vai ser quinta-feira présente a 
tribunal. 

TORONTO 

PRfli PARU MfCflhICOS 

Contactar: 
Tel: (416) 604-1140 OU (4161 604-7000 

You’re getting older. 
Are you getting wiser? 

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

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

FALAMOS PORTUGUES 

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

CÎBC 
Wood Gundy 

0022 
0004 
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Noite de Fados para a Carabram 
Forte apoio do publico 
A fim de angariar fundos para a organizaçào 
Carabram, realizou-se uma noite de fados, 
na cidade de Brampton, onde se estreou a 
jovem fadista Veronica, que as cerca de 300 
pessoas présentes aplaudiram e apreciaram. 

Nesta noite de fados participaram os fadistaS 
Dina Maria, Humberto Silva e Tony 
Câmara. 
Manuel Alexandre, o promotor desta noite, 
mostrou-se extremamente feliz pela 

organizaçào, antevendo bons auspicios para 
a Carabram, acontecimento onde 
habitualmente se représenta a comunidade 
portuguesa residente naquela cidade 
limitrofe de Toronto. 

Robin Cook quer extradItar Milosovic 
O chefe da diplomacia britânica, o 
ministro Robin Cook, afirmou que o ex- 
ditador jugoslavo deverâ ser julgado 
pelo Tribunal Internacional Penal (TPI) 
de Haia para que seja feita verdadeira 
justiça. 
O ministro dos Negocios Estrangeiros 
jâ esta em Belgrade para pedir a 
extradiçâo de Milosevic para Haia. 
Cook declarou à BBC que "o povo 

sérvio tem o direito de saber que ele nâo 
é um grande nacionalista" como 
pretendia afirmar-se. 
O ministro britânico sublinhou ainda a 
dimensào "educativa" de um 
julgamento a Milosevic pelo TPI. 
Cook disse que "a justiça nâo sera 
completamente feita enquanto 
Milosevic nâo for julgado em Haia 
pelos seus crimes, nâo so contra a 

Sérvia, mas também pelas atrocidades 
contra os sens vizinhos na Bosnia e no 
Kosovo". 
"Nâo vai ser possivel julgâ-lo noutro 
lugar. Ele deve ir para Haia", insistiu 
Cook. "O resto do mundo vai ajudar a 
Sérvia e dar-lhe um future. Ela deve, em 
troca, cumprir as suas obrigaçôes para 
com o resto do mundo e, em primeiro 
lugar, entregar Milosevic à Justiça". 

FUNCHAL Apartirde 
$799.00 por pessoa (mais taxas) 
Voos semanais e directos “Non Stop 
Com saidas do Toronto a iniciar a 
28 do Junho e régressas 
até 27 de Setembre 

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

(E(I)Mm(CT[C SA ® SŒ01 A®ŒMTr[E ©I '5^QA®[EK10 

\misA A SATJA ESîLPBœSS 
517 Coiftct; STPm SuiTt 215. EM TOPPHTO 
Tel.: 4ie-5n5-71BB 

Leilao He arte 
em Oakville 
A Oakville Art Society, em Oakville, 
realiza o seu 35° leilâo de arte, com 
obras de varies artistas plasticos 
nacionais e internacionais, onde se 
inclui o artista português, aqui 
residente, Paiva de Carvalho. 

Este leilâo représenta uma 
oportunidade para os 
coleccionadores e apreciadores de 
arte, de adquirir cerâmicas, 
esculturas e piilturas originals e terâ 
lugar no sabado dia 7 de Abril de 
2001 e o leilâo começa às I9h30 na 
Oakville Centennial Gallery, 120 
Navy St. A entrada é gratis. 

Os interessados poderâo apreciar os 
trabalhos em pré-exposiçâo a partir 
de dia 13 de Março. O pintor Paiva de 
Carvalho participa neste leilâo com 
dois quadros. 

Batatas com Bacalhau... 

Preparado par bom cozinheiro 

Olha que nâo é nada mau, 

Mas... com Azeite AZEITEIRO! 

4| F 
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YOUTît CO 
Where Am I 

r 
I was recently challenged 
with this: to take some 
time and think about who 
do I want to be when I am 
80 years old? What do I 
want people to say about 
me? Who will I want to 
have there? How would I 
have made a difference in 
their lives? Why would 
they be there? This isn't a 
discussion of being 
popular. This is a matter 
of being true to people you care 
about. Yes, their opinions do matter, 
people do matter. 
We are not only about ourselves, we 
are about the people we share our 
lives with. You know we fill our time 
with so many different things. But 
do we prioritize our activities, do we 
do what is important, what will make 
a difference in the long run. Our 
bodies and minds are amazing 
creations and they can do amazing 
things. 
It's matter of laying out plans and 
getting to them. For example, say I want 
my friends to say I was loyal, 
trustworthy, caring, considerate. Then 
I have to make sure I am doing my best, 
to be that always. Of course no one is 
perfect but I have to try mybest. If I 
want people such as my family there, I 
have to make sure I treasure them and 
don't take them for granted. Just 
because I'm blood, it won't mean much 
if I don't take the time to be close to 
them. Prioritize, yes life has many 

interesting options, but isn't 
Tâ l.imily one of them. You 

™ I know we complain about 
H| different things but do we 
» do anything to make a 
” difference. No matter what 

your complaint is, figure 
out why you are 
complaining. If there is 
something you can do to 
change it, then do it. If not 
don't waste precious 
resources complaining 

about it. Face all problems, out of who 
you want to be. Do you want to be 
someone who gossips, sulks, complains, 
cries that it is not fair. 
Sometimes, things may not appear to 
be quite fair, so if there is something 
you can do about it, then do it! 
Otherwise try not to waste your time. 
Finally, this is not an argument of 
judgement. 
This is something that only each 
individual need decide for themselves. 
We don't know each others 
circumstances. Therefore we can 
never judge. I am nothing without my 
community and I ask for your 
assistance as always to help keep me to 
my true track: I want to make a 
difference. 

Steve De Quintal 
If you should have any questions or comments 
please don't hesitate to contact me at 
GOTOBUTTON BM_1_ 
sdequintal@oise.utoronto.ca or at 416-530- 
9967. 

nÛSICB/OblTO: 

Morreu maestro Nobrega e Sousa 
O compositor e maestro Nobrega 
e Sousa, de 87 anos, morreu terça- 
feira cerca das 12:00 no lar da 
Casa do Artista, na Pontinha, 
vitima de problemas cardiacos, 
disse à Agência Lusa fonte da 
familia. 
Foi autor de centenas de 
composiçôes sobretudo na area da 
mùsica ligeira, duas delas 

vencedoras do Festival da Cançâo, 
nomeadamente "Sobe, Sobe Balao 
Sobe" (1979), cantada por 
Manuela Bravo, e "Sol de Inverno" 
(1965), por Simone de Oliveira. 
Carlos de Melo Garcia Correia 
Nobrega e Sousa, conhecido por 
maestro Nobrega e Sousa, 
encontrava-se hâ cerca de dois 
meses no lar da Casa do Artista. 

COQCORD 
FURNITURE APPLIANCES 

a ® âïLfa5D(2)â 

© Dm©©ofLfa® Ü©aifi^® ®i?©(r©{g© vEnllS CREATlUliv 
® ©®^©®5©a (^© [Pâ®©®© ^© 

1551 Eglinton Ave. W. n Tel.: 416-789-1493 
920 Bloor St. W. n Tel.: 41S-538-6788 

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

Visite Joe da Costa, représentante português 

da Addison on Bay, e saiba porque é que 

mais de 7000 clientes preferem os sens serviços 

;(D m ®D' 

'l.3°/o em alguns modelos novas 
Especial de SO dies: 

nâo da nada de enerada, 
nâo faz pagameneos nem paga juras. 

Na compra de carra novo a Addison^  
oferece o primeiro pagamento at^leTTÏMlIfl 

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

832 Bay Street, em Terento (a nerte da College St J 
^elefone: 416-964-3211 4 

M 
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O Canadian Madeira Club-Madeira 
House Community Centre, em 
Toronto, homenageou a brilhante 
carreira de 30 anos -no Fado e na 
Cançâo- da consagrada Fatima 
Ferreira. 
Uma festa recheada de talentosos 
artistas que, nesta ocasiâo tâo 
especial, nào quiseram deixar de 
felicitar a sempre jovem artista. 
Tudo começou com um saboroso 
jantar do Chefe Branco e das 
senhoras voluntarias do clube e, 
depois, com uma noite longa de 
homenagens e cantigas, uma 
daquelas noites que nâo é fâcil 
esquecer. Sem preocupaçôes de 
escolha, a noite "artistica" iniciou-se 
corn o bem ensaiado e colorido 
Rancho da Associaçâo Cultural do 
Minho de Toronto, que pôs toda a 
gente aberta à festa e à participaçâo. 
A seguir, desfilaram e encantaram 

quem teve o privilégie de os escutar 
na esgotadissima sala de festas da 
Casa da Madeira, a Isabel Sinde, o 
Avelino Teixeira, a Liz Rodrigues e a 
Sarah Pacheco que, como 
habitualmente, fechou em dueto corn 
sua mâe Milü Pacheco. 
Apôs um curto intervalo, passou-se ao 
fado. Variaçôes e acompanhamento 
de Gabriel Têves e Tony Melo, e as 
vozes de Avelino Teixeira e Armando 
Jorge. Armando Jorge, que juntou o 
seu fado ao fado de Fâtima Ferreira - 
nas cantigas e na vida-, elogiou-a e 
agradeceu-lhe todo o apoio e amor 
demonstrados nos sens anos de 
convivio intimo. 
Para finalizar, em apoteose, a subida 
ao palco de Fâtima Ferreira, sob uma 
trovoada de aplausos. Ela brindou o 
seu püblico com uma mào cheia de 
fados -Ahh, fadista!, gritavam da 
plateia- e, por ultimo, as suas cançôes 

de maior êxito. 
Esteve impecâvel e bonita. 
Dois belos vestidos da 
estilista Maura Miranda, 
muitos ramos de flores de 
vârios amigos do meio, 
plaças de reconhecimento da 
ACAPO, por intermédio do 
présidente do Conselho de 
Présidentes, Joel da Naia, do 
amigo e artista Avelino 
Teixeira, e um sem numéro 
de felicitaçôes e beijinhos. O 
présidente do clube e mentor da 
iniciativa, Salomé Gonçalves, 
explicou aos présentes como tudo 
nasceu e elogiou nâo sô a artista 
como, acima de tudo, a amiga do 
clube, pois, Fâtima Ferreira, nunca se 
negou a colaborar corn o Canadian 
Madeira Club desde sempre. Fâtima 
Ferreira, comovida e feliz, por entre 
cantigas e prendas, foi agradecendo a 

Deus e aos amigos toda a felicidade 
que possuia, frisando que "valeu a 
pena e que cantarâ até que a voz lhe 
dôa"... 30 anos de carreira, de êxitos, 
de profundas amizades. 
Parabéns, Fâtima Ferreira. Que os 
anos nunca te pesem e que a tua 
garganta continue tâo limpida e forte 
como até aqui. 

JMC 

CENTRAI ONTARIO REGIONAL COUNCIL OF 
CARPENTERS. ORYWALL ANO ALLIEO WORKERS 
Hugh Laird, Director do Executivo 
da Associaçâo de Empreiteiros de 
Sistemas de Interior, e Ucal Powell, 
Secretârio e Tesoureiro Executivo do 
C.O.RC.C.D.A.W., por parte do seu 
afiliado Drywall Acoustic, Lathing 
and Insulation, Local 675, 
comunicam que: 
-Os membros do Sindicato e a 
Associaçâo acabam de rectificar 

radicalmente a indüstria de 
construçâo residencial. 
-Assim, haverâ estabilidade nas 
relaçôes de trabalho na Indüstria de 
Drywall Residencial para os 
prôximos 3 anos. O acordo 
proporciona aumento de salârio, 
assim como beneficios e melhorias 
nas pensôes para os trabalhadores. 
-O Local 675 assumiu o seu 

compromisso para corn compradores 
e contratadores de manter 
estabilidade e harmonia na indüstria. 
Os trabalhadores de Drywall 
permanecerâo no trabalho de modo 
que os negôcios de casas e 
apartamentos prossigam dentro dos 
prazos estabelecidos. 
O novo acordo garante a continuaçâo 
de uma melhor qualidade de nivel na 

indüstria. Ambos, Local 675 e sens 
contratadores, trabalharâo juntos 
num espirito de cooperaçâo e 
respeito mütuos para que o êxito seja 
total. 
Para outras informaçôes podem 
contactar o Senior Business Rep., 
César Rodrigues, pelo telefone: 
416-749-0672, ou Hugh Laird: 
416-746-4722, Director do Executivo. 

Portugal, um pais do desconfiados 
Os portugueses sâo mais 

desconfiados do que os seus 
parceiros europeus e têm 
perdido a confiança em 
instituiçôes como os tribunals, 
a Segurança Social e o sistema 
educativo. Isto é, pelo menos, 

,o que se pode concluir de um 
estudo europeu sobre valores 
socials, realizado de 1999, 
e que foi discutido na 
capital portuguesa. 

Dos mil inquiridos, 90% considéra que 
"todo o cuidado é pouco" nas relaçôes 
interpessoais enquanto apenas 10% 
defende que se "pode confiar". Isto 

apesar de 78% dos portugueses 
revelarem que, supostamente, nâo 
mentem, uma vez que nâo consideram 
justificâvel mentir-se nem no proprio 
interesse. Segundo o estudo, 
comparativamente aos dados 
recolhidos em 1990 verifica-se que, nos 
ültimos dez anos, os portugueses 
ficaram mais desconfiados (mais 10%) e 
que, relativamente à média dos 
Estados-membros da Uniâo Europeia 
(UE), Portugal regista uma 
percentagem 28% superior de 
desconfiança nas relaçôes interpessoais. 
O estudo révéla que nos ültimos dez 
anos os portugueses perderam 
confiança nos tribunais, na segurança 
social e no sistema educativo. No 
entanto, verifica-se que aumentou o 
crédite concedido ao conjunto das 

instituiçôes visadas, corn exemples no 
Parlamento (mais 6%), sindicatos (mais 
8%), Comunicaçâo Social (mais 14%), 
Forças Armadas (mais 9%) e Igreja (mais 
9%). Numa escala em que o "1" significa 
"nunca é justificâvel" e o "10" "sempre 
justificâvel", 78% dos inquiridos 
nacionais consideraram que mentir no 
prôprio interesse nâo é justificâvel, 
contra 5% que acham que é muitas vezes 
ou sempre justificâvel. O conjunto dos 
europeus é ligeiramente mais 
permissive que os portugueses, corn 67% 
a considerar que "nâo é justificâvel 
mentir no prôprio interesse" e 5% a 
defender que é muitas vezes ou sempre 
justificâvel. Aceitar um suborno é 
igualmente condenâvel pelos 
portugueses e pelo conjunto dos 
europeus inquiridos, corn cerca de 90% 

das respostas nesse sentido. O estudo 
dos valores europeus foi criado em 1978 
pela Fundaçâo Éuropeia para o Estudo 
dos Valores corn o objective de estudar 
quer. a existência de eventuais sistemas 
comuns de valores na Europa 
Ocidental, quer as eventuais mudanças 
dos valores nas sociedades europeias. 
Portugal participou pela primeira vez 
no estudo em 1990 e repetiu a 
experiência em 1999, corn este inquérito 
desenvolvido por uma équipa de 
investigadores do Institute de Ciências 
Sociais da Universidade de Lisboa 
coordenada por Manuel Villaverde 
Cabrai e Jorge Vala, cujos resultados 
serâo objecte de divulgaçâo e 
discussâo. O trabalho de campo 
decorreu no mês de Novembre de 1999 
e foi desenvolvido pela Euroteste. 

Nenhum problema, 
quer de seja 

grande ou 
pequeno, 
fica por 
resolver. 

Mike Santos 
Programmer/web developer 

înexa 
125 Harold Street 
Brampton, Ontario L6Y 1E8 
Home; (905)453.8175 

Ce»; (416)566-1829 

Web: www.designsoritine.ca ■, 

Anuncie no jornal 

o MILÉNIO 
Cont;act;e a nossa 

secçâo de publicidade 
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Fe5t;as, sâbado, 
7 de Abril 
-Festa do 25o. aniversârio do Lusitania de 
Toronto. Parabéns! 
-Baile da Pinha na Casa do Alentejo, com o 
conjunto Santa Fé. 
-O Sporting C.P. de Toronto realiza um baile de 
aniversârio corn o conjunto Eclipse e corte 
simbôlico do Bolo. 
-Festa no Angrense de Toronto a favor da Dança 
da Casa do Povo de Porto Judeu, da Ilha 
Terceira. 
-Festa da Juventude da ACAPO, corn os 
conjuntos "Filhos da Mae", "Half Full" e "No 
Mesure". Prémios, baile corn o E)J Peter Ferreira 
e muita animaçâo. Info: 416-536-5961. 
-A Associaçâo dos Amigos de Rabo de Peixe 
realiza a Dança da Pâscoa no salào da Igreja de 
Santa Helena, em Toronto. Variedades corn 
Décio Gonçalves, bailinho de Rabo de Peixe e 
baile corn o DJ-Street Sound. Info: 416-536-3364, 
ou 416-654-9313. 
-Festa de aniversârio do Graciosa C. Centre. 21 
anos de bons serviços. Parabéns! 
-Noite Regional-Homenagem aos Baleeiros, no 
Asas do Atlântico Sports & Social Club. 
Exposiçôes, artesanato, palestras, folclore e a 

tradicional Chamarrita. Dos Açores, participam 
Clâudio Lopes, Présidente da Câmara 
Municipal das Lajes do Pico e, o tocador de 
mûsica regional. Manuel Ermelindo 
(Canarinho). 
-Jantar da Comissâo Organizadora do 9o. 
Encontro de Professores de Português dos EUA 
e Canadâ, no Dundas Banquet Place, em 
Toronto. Info: 416-652-6334. 

Pàscoa, sàbado, dia ^4 
-Fim de semana Pascal, dias 14 e 15 de Abril, no 
Europa Convention Centre, em Mississauga. 
Variedades corn Tessa Alves, Nancy Costa, Duo 
Latin Touch, Nelson Câmara e Joâo Cabrai. 
Informaçôes e réservas: 416-534-5520. 
Folar para todos. 

Domingo, dia 15 
-Pâscoa feliz corn a Casa Cultural de Vila do 
Conde no salâo de festas do Europa Catering. 
Almoço tradicional, bençâo Pascal, amendoas e 
prémios. Réservas: 416-653-6227, ou 416-254- 
6581. 
-Baile da Pâscoa da Irmandade Portuguesa do 
Divino Espirito Santo da Parôquia de St. 
Catherine of Siena. Danças pascais à moda da 
Terceira. 

-A Casa dos Poveiros Varzim S.C. of Toronto, 
realiza a sua festa de Pâscoa, no salâo da St. 
Clair Church. Info:416-588-1797, ou 654-7353, ou 
247-1046. 
-A Associaçâo Cultural do Minho de Toronto 
realiza a sua Festa da Pâscoa, corn almoço 
tradicional, o Beijar da Cruz, folclore corn o 
rancho ACMT e baile corn Os Panteras. 
Réservas: 416-781-9290, ou 654-4442, 261-1396 e 
656-6021. 
-Festa da Pâscoa da A.M. de Barcelos no 1573 
Bloor St., em Toronto, pelas 13h00. Actuaçâo de 
Otilia de Jesus, som e luz do EJ-Zip Zip. 
Informaçôes e réservas: 416-530-1662. 

Festa de beneficência 

Maria de Lurdes Ourique, residente na Praia da 
Vitôria, ilha Terceira, de visita à sua filha em 
Toronto, foi acometida de doença sübita e 
encontra-se em estado de coma no hospital de 
St. Joseph em Toronto. 
A fim de auxiliar a fazer face às altas despesas 
hospitalares, a sua filha Monica Ourique dirigiu- 
se ao Vitôria Sports Club of Toronto a pedir 
ajuda. 
“O Milénio” soube, através do seu présidente da 
direcçâo José Rocha, que o Vitôria Sports Club 
vai realizar um jantar corn variedades, no 
sâbado dia 7 de Abril, na sua sede, 1166 Dundas 
St. West. 
Participam neste jantar os cantores Jorge 
Adriano e José Adriano e haverâ baile corn DJ. 
O preço é de apenas $5.00 dôlares por pessoa. 
Para mais informaçôes telefone para: 
416 534-4417. 

Holmia VimiugM Wlunieôoh 
Domingos Meat Packers Ltd. 

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

ZaùLO trunks 

Tel: [4161762-5503 OU 1-600-935-4441 
0007 
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Como é do conhecimento 
de uma parte da 
comimidade, a guitarra 
portuguesa do saudoso 
Mariano Rego 
encontra-se em exposiçâo 
no ROM- Museu Real 
do Ontario, em Toronto, 
doado pelo proprio. 

Esta guitarra portuguesa de 1900, 
com a inscriçào "José Marciano 
da Silveira/José Guitarrista 
Funchal Madeira Island" faz 
parte da colecçâo do ROM, no 
100 Queen's Park, e esta ao dis- 
pôr dos estudiosos e interessados. 
A Dra. Manuela Marujo, numa 

das suas visitas ao ROM, 
adquiriu o bonito postal da 
guitarra de Mariano Rego e 
ofereceu-nos para expôr na 
Galeria dos Pioneiros 
Portugueses. 
Agradecemos a gentileza. 
Agora, que se fez a festa-home- 
nagem a Mariano Rego para 
angariaçâo de fundos para 
Boisas de Estudo a estudantes de 
mùsica que queiram dedicar-se à 
guitarra nacional, vem a proposi- 
to relembrar esta guitarra que 
tantos momentos de satisfaçâo 
espiritual nos deu dedilhada 
pelos dedos ageis do virtuoso 
Mariano. 
Que Mariano Rego, por intermé- 
dio das "Boisas de Estudo" 
prossiga tao litil aos portugueses 
como o foi em vida. 

nova gravaçâo no mercado 
as outras cançôes, "O trabalho", 
"Mistério", "O teu corpo", "O 
lavrador" e "O principio e o fim" e o 
tema que dâ titulo ao trabalho. O 
trabalho foi gravado no estùdio Midi 
Digital, do Nelson Câmara, que tam- 
bém foi o responsâvel dos arranjos 
musicais. 
A jovem Lindsey Câmara deu voz 
aos coros e, os arranjos de "Na vida é 
melhor ser criança", sào de Ricardo 
Paes. 
Este trabalho de Dinis Cruz é uma 
homenagem aos mais pequenos e, na 
capa, faz-se acompanhar do seu filho, 
a sua maior riqueza. 
Por isso o seu desabafo natural, com 
a cançâo, "Na Vida o Melhor é Ser 
Criança". Mas quem consegue ser 
criança toda a vida? Era bom, mas o 
crescer e o perder a inocência infan- 
til fazem parte da vida do homem e 
da mulher... 
Dinis Cruz esta de parabéns corn 
este seu novo trabalho. 

O conhecido autor, compositor e 
intérprete Dinis Cruz, gravou um 
novo trabalho, cujo titulo é, "Na vida 
é melhor ser criança". Corn excepçâo 

dos temas "Amigo" e "A nossa 
cançâo", que teve a colaboraçâo de 
Jack Sebastiâo ejô Furtado, respecti- 
vamente, Dinis Cruz assinou todas 

‘Sonhos de Portugal”' 
DE CAMBRIDGE, EM FORMA 

que vâo animar muitas noites por- 
tuguesas. 
Os jovens do SDP estâo em boa 
forma. 
Os CD's e cassetes d'os "Sonhos de 
Portugal", de Cambridge, estâo à 
venda nos estabelecimentos por- 
tugueses da especialidade. 

Os jovens componentes da banda 
"Sonhos de Portugal", de 
Cambridge, Nelson Vicente (voz). 
Steve Rego (guitarra), Mike 
Oliveira (viola baixo), Manny 
Rego (bateria) e Danny Braga 
(teclados), gravaram um novo tra- 
balho, corn produçâo, gravaçâo e 
mistura de Hernani Raposo e, 
arranjos, de Hernani Raposo e 
Danny Braga. 
A colega e amiga Sarah Pacheco 
deu a sua participaçâo especial 
nos temas "On The Internet" e 
"O Brilho do Teu Olhar". 
As cantigas sâo da autoria de 
Tony Starlight, Milü Pacheco, 
Edna Guimarâes-Raposo e 
Hernani Raposo, Manuel 
Rodrigues e dos SDP. 
Um conjunto de cantigas festivas, 
bem equilibradas, cheias de ritmo. 

m- 

mo foi 
Luis Represas vive um ano de numéros redondos: vai fazer 40 anos 
de vida em Novembre e compléta 20 de carreira. Mas nem por isso 
tem vontade de fazer grandes balanços. Foi como foi, como diz a 
cançâo. 

Pois é, Luis Represas, o rapaz dos Trovante, estâ quase quarentâo. 
Mas mantém a pele Usa, os sinais na face, o cabelo escuro quase 
pelos ombros e o mesmo olhar de sempre. Garante nâo saber o que 
é isso da depressâo dos 40 de que alguns amigos seus falam. «Pode 
ser presunçâo minha mas julgo que ao Um destes anos todos con- 
segui guardar a ingenuidade, a capacidade de acreditar, o gosto 
pelos desaUos...por outre lado aprendi a ter algumas precauçôes», 
diz. De 1990 data o ültimo âlbum dos Trovante (ou «do Trovante», 
na boca dos seus ex-membros), Um Destes Dias... O titulo fazia 
super que ia acontecer alguma coisa e, de facto, o grupo que mar- 
cou deUnitivamente a mùsica popular portuguesa do pôs-25 de 
Abril nâo resistiu à ûltima década do século. O Um nâo foi 
doloroso. Nâo houve propriamente saltos e pinotes, ninguém bateu 

em latas, como no poema de Màrio de Sâ Cameiro que os 
Trovante cantaram, mas cada um foi à sua vida. O grupo foi-se 
desmembrando lentamente até perceber que jâ nâo fazia senUdo. 
Luis Represas foi dos ùltimos a sair. Sentiu algum desamparo 
quando se viu sem a sua companhia dos ùltimos 17 anos, «houve 
um pequeno vacilar, um quase deixar cair os braços, uma angùstia 
existencial». Essa indecisâo durou pouco. 
Num geste arriscado e pouco comum no mercado musical por- 
tuguês. Luis Represas decidiu seguir o caminho sozinho sem se 
intimidar corn o peso do sucesso dos Trovante. «Tomei uma opçâo 
radical de me afastar, mesmo Usicamente, de qualquer tipo de 
referêneias que pudessem exercer luna pressâo sobre mim; houve, 
sobretudo, um trabalho de redescoberta», conta. «Precisava de 
saber como era eu a funcionar sozinho e nâo em prol dum artista 
pesadissimo que se chamava Trovante». Descobriu-o, primeiro em 
Cuba onde foi gravar Represas (1993) corn arranjos do pianista 
Miguel Nunez e, jâ este ano, em Lisboa com Cumplicidades onde 
colaboram Bemardo Sassetti, Sérgio Godinho, Joaquim de 
Almeida e Davy Spillane. Para saber mais novidades acerca de 
Luis Represas pode consultar o seu “site” na internet: www.luis- 
represas.com. 
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odelo e actriz, Suzana Werner teve um ano 2000 em cheio. Firmou-se como apresentado- 
ra do programa desportivo "Surreal", criado por ela mesmo para o Sport TV; fez uma 
novela na Globo e cobriu as Olimpiadas de Sydney. O bom desempenho de todos estes 
projectos valeu-lhe um contrato de très anos corn a TV Globo. 

Aos 23 anos de idade, Suzana diz que jâ nào tem tempo para brincadeiras e quer namorar a sério. 
Nos momentos livres corre para a praia onde passa grande parte do seu tempo na prâtica de surf. 
Continua a gostar de Ronaldo, achando-o uma pessoa fantâstica e que ambos estâo felizes pois ambos 
fazem o que querem. Suzana confessou-se feliz por, praticamente apôs a sua separaçâo de Ronaldo, 
este ter sido pai, dizendo que, se quisesse, poderia ter sido ela a ser a mâe dos seus filhos. A actriz 
confessou que tanto um como outro evitam o contacto assiduo pois, uma vez que ambos sâo muito 
conhecidos, as pessoas poderiam começar a inventar histôrias o que iria prejudicar a sua vida. 
Suzana Werner diz que o namoro corn Ronaldo poderia ainda ter tido outras consequências que 
poderiam destruir todos os seus sonhos, devido à muita fama de Ronaldo. 
Assim, continua, ela é hoje a Suzana Werner e ele o Ronaldo. 

Novo projecto de Julio Pereira 
Sois anos depots do seu ultimo disco, Rituais marca o regresso de 
Julio Pereira, no começo de uma nova fase em que se vira para a 
utilizaçâo das novas tecnologias digitais, aproveitando as potencia- 
lidadès que estas lhe conferem para a manipulaçâo e colagem de 
sons. "Hojè em dia é quase como se nos nos pudéssemos 'samplar' 
a nos prôprios", afirma, "o computador dà-nos a possibilidade de 
construirmos um objecto e depois brincarmos corn ele, manipulâ- 
lo, fazer: a; nossa propria construçâo narrativa". 
Estas novas ferramentas permitiram-lhe passar a trabalhar de um 
outro modo, gravar diversos instrumentos e depois fazer um tra- 
balho de corte-e-costura ou neste caso "copy and paste". 
Para ele jâ nâo estamos no tempo em que os registos musicals 
eram essencialmente estâticos; para a grande revoluçào musical do 
fim-de-século foi o que define como o "conceito de EJ" em que os 
discos passaram a servir de matéria para novas sonoridades. 
A ideia para este projecto surgiu apôs ele ter adquirido uma 
câmara digital e começado a familiarizar-se corn "software" de 
imagem e som, Isso levou-0 a pensar em fazer algo que nâo se cir- 
GUnscrevesse apenâs à müsica, mas se estendesse também a outras 
areas, como a fôtografia e a dança. 
"O inicio do projecto Rituais diferia de todos os outros porque nâo 
tinha temas compostos. Comecei tudo como um pintor abstracto 
que dâ a primeira pincelada. Depois afasta-se, olha e é levado pela 
prôpria: pincèlâda a acrescentar mais qualquer coisa e ai por 
diante. Neste: caso em termos paralelos comecei corn o ritmo. 
Jùlio Pereira lamenta que em Portugal, mais de um quarto de 
século sobre o 25 de Abril, se mantenha uma série de complexes 
contra este tipô de experiências: "sério-sisudo" é a expressâo que 
usa para définir a maneira como tratamos as coisas ligadas ao pas- 
sado. 
O projecto Rituais abrange ainda uma exposiçâo multimédia corn 
fotografias digitais de Jùlio Pereira. 
Podê recollier mais informaçôes no endereço www.juliopereira.pt. 

SGlNiarzenegger 
DE ACTOR ' 

AGOVERNADORi 
DA CALIFORNIA 
Os republicanos da California, na tenta- 
tiva de deter o dominio democrata 
naquele estado, apostaram no actor 
Arnold Schwarzenegger para o 
governar, mas o "Exterminador" ainda 
nào se decidiu. 
Desde que Ronald Reagan o fez hâ 35 
anos, nenhum outro actor alcançou 
corn sucesso um cargo estadual na 
California. 
O partido republicano da California 
esta moribundo. Dai que os seus mem- 
bros e simpatizantes, desesperados, te- 
nham implorado a Schwarzenegger 
para se candidatar a governador da 
California nas prôximas eleiçôes. 
"E o candidate perfeito e tudo o que os 
republicanos da California necessitam. 
A maior estrela de cinema do mundo, ; 
tem uma grande fortuna e é um repu- ^ 
blicano que acredita naquilo em que | 

i nos acreditamos", foi a explicaçào apre- 
j sentada por Brian Todd, um delegado 
[ de Bakersfield que participou na con- 
• vençào anual do partido, no mês passa- 
i do em Sacramento. 
I Gray Davis, o actual governador 
! democrata do estado, vai candidatar-se 
I à reeleiçào e, por isso, no congresso 
^ republicano jâ começaram a distribuir 

t-shirts corn a frase mais famosa do 
actor "Hasta la vista baby", do filme 
O Exterminador. | 

J î 
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Seita americana prépara primeira clone humano 
Processo nao é proibido 

nos EUA e Cong^resso 

estuda legislaçâo, mas 

raelianos poderâo 

ignorar quaisquer 

interdiçôes 

O aparecimento do primeiro clone 
humano podera estar proximo. Sabia- 
se jâ que uma equipa liderada pelo 
médico americano de origem 
cipriota, Panos Zavos, e pelo italiano 
Severino Antinori, esta a desenvolver 
pesquisas nesse sentido, e era 
também pùblico que uma seita 
americana, os raelianos, planeava 
uma clonagem, mas a confirmaçâo 

Inuestigadores avaliant a Ciência que 
podem fazer em Portugal e no exterior 

Portugal é um pais de contrastes onde 
coexistem, também no mundo da 
Ciência, areas e instituiçocs que 
registaram grandes progressos no 
^oio à investigaçâo com outras onde 
ha muito a fazer para incentivar 
devidamente o esfor^o dos cientista.s. 
A opiniao é de Nuno Crato, doutorado 
em Matematica/Estatistica que 
ensinou e desemoKeu investigaçâo nos 
Estados Unidos durante 12 anos. 
O cientista comentou as dificuldades 
que, em seu entender, a actividade 
cientifica ainda enfrenta a nivel 
nacional. 
"De momenlo, Portugal quase nada 
tern a oferecer que nâo exista, e 
melhor, noutros paises”, disse, 
acrescentando que "nâo nos podemos 
iludir pelo facto de haver alguns 
académicos de origem estrangeira 
entre nôs”. Nuno Crato ê membro 

fundador do Forum Internacional de 
Investigadores Portugueses, que se vai 
reunir pela 3» vez, entre sâbado e terça- 
feira, na üniversïdade do Algarve. 
Durante o encontre deste ano, "vai 
haver apresentaçôes de âreas 
cientificas e a discussâo de teraas de 
politica de investigaçâo", explicou 
Nuno Crato. "O grande objectivo é dar 
vü/, a jo\ens investigadores 
porUigueses", continuou, esclarecendo 
que se pretende que os dentistas no 
pais e no estrangeiro se encontrem, se 
COnheçam, saibam a que uns e outros 
estâo a fazer nas suas âreas de 
investigaçâo. Tlido porque, para além 
da falta de reconhecimento que muitas 
vezes enfrentam os investigadores 
portugueses, considéra o matemâtico, 
é necessârio um maior contacto entre a 
comunidade cienÜfica nacional e 
estrangeira. 

York Volkswagen 

Drivers wanted 

Filipe Gomes 
Departamento de vendas 

Jo Carvalho 
Serviço de Oficina 

Golf Jetta 

Passat New Beetle 

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

Venha ver todos os modeios 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) 

deste ultimo caso renovou agora as 
preocupaçôes de legisladores 
americanos e de cientistas, na 
sequêneia de uma audiçâo 
parlamentar na Câmara de 
Représentantes. Nesta audiçâo, 
dedicada a uma avaliaçâo do 
problema, dado que a clonagem 
humana nâo é expressamente 
proibida por lei nos EUA, a directora 
da empresa Clonaid, ligada aos 
raelainos, afirmou claramente estar a 
trabalhar desde Dezembro nesse 
projecto. A audiçâo parlamentar 
destinou-se a préparai legislaçâo 
sobre a clonagem humana, um 
processo a que o Présidente Bush jâ 
declarou opor-se, e a afirmaçào da 
directora da Clonaid, Brigitte 
Boisselier, desencadeou de imediato 
uma reaeçâo da Food and Drug 
Administration (FDA), a autoridade 
sanitaria dos EUA, que advertiu que 
tal tentativa nâo poderia ser feita sem 
autorizaçâo, a quai, de qualquer 
forma, nâo séria concedida. A 
Clonaid esta a desenvolver estudos, 
num laboratôrio secreto, para clonar 
um humano, a partir do material 
genético preservado de um bébé que 
morreu aos dez meses, apôs uma 
operaçâo cirürgica. A clonagem é 

feita a pedido dos pais do bébé e esse 
material genético sera introduzido 
num ovôcito da mâe da criança, cujo 
nücleo sera retirado. O embriâo assim 
obtido sera depois introduzido no 
ütero da mâe. A prôpria directora da 
Clonaid perdeu também um filho ejâ 
declarou querer clonâ-lo, afirmando, 
tal como o fazem Zavos e Antinori, 
que para se evitar qualquer 
malformaçâo no feto basta examinai 
os embriôes a serem implantados na 
mâe hospedeira. Mas essa tarefa é 
tanto mais dificil quanto se sabe que, 
para a clonagem da ovelha Dolly, 
houve 267 tentativas falhadas. Tanto 
o chefe da equipa que criou a Dolly, 
Ian Wilmut, como um reputado 
cientista americano, Rudolf Jaenisch, 
alertam, no numéro de hoje da revista 
Science, para a "irresponsabilidade" 
da clonagem humana, tendo enj vista 
os riscos de malformaçôes e de 
problemas diversos, desde a elevada 
taxa de mortalidade de fetos e de 
recém-nascidos de mamiferos jâ 
clonados a problemas relacionados 
corn deficiênciais renais, do sistema 
circulatôrio e imunitârio, etc. 
O Congresso dos EUA poderâ agora 
proibir a clonagem. Mas talvez 
chegue tarde de mais. 

Motores de busca na net 
nâo chegam para as encomendas 
o crescimento exponencial da Web - 
alguns especialistas afirmam que 
existem neste momento qualquer 
coisa como 5,50 mil milhôes de 
paginas na Net - tem como efeito uma 
maior dificuldade em encontrar 
alguns sites. Mesmo através dos 
melhores e mais utilizados motores 
de busca, como o Yahoo ou o Alta 
Vista, começa a nâo ser possivel 
chegar a todo o lado. Cada um deles 
cobre milhâo e meio de sites, o que 
significa que hâ uma imensidade 
deles que fica de fora do auxilio 
prestado pelos motores de busca. ,Os 
especialistas chamam a esta 
imensidâo de sites, nâo cobertos pelos 

muitos motores de busca, a "Web 
invisivel" ou a "Web profunda". E 
alguns afirmam que ela representarâ, 
a prazo, o fim dos motores de busca, 
cada vez que for mais acentuado o 
fosso entre a realidade que eles 
cobrem e a "Web profunda". E 
prevêem que, no futuro, o acesso aos 
sites na Net possa funcionar como 
funciona hoje a televisâo por cabo: o 
assinante escolherâ um menu de sites 
a que quer ter acesso. É a pensar nisso 
que alguns motores de busca se estâo 
a preparar, assumindo alguns nichos 
de mercado. Por exemple: motores 
que dâo acesso sô a sites econômicos 
ou cientificos, ou de desporto. 

MÉDIUM MONA ^ 
CONSELHEIRA ESPIRITUAL 

Fala-lhe de como foi o seu passado, revela-lhe 
o seu présenté e dir-llie-â como sera o seu futuro 

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

rf 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. 

'2 leituras por $15.°” e uma pergunta gratis 
Tel.: 4^6 SSS-8SO^ 

Yonge & Finch 
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Publicidade “online” 
val explodir em breve 
O mercado mundial da publicidade 
online deverâ atingir qualquer coisa 
como 33 mil milhôes de dôlares no ano 
2004, segundo um relatôrio da 
empresa de consultadoria Cap Gemini 
Ernst & Young. De acordo corn este 
estudo, O aumento exponencial do 
mercado publicitârio na Rede sera, 
sobretudo, resultado do investimento 
de empresas tradicionais (e nâo, em 
primeira linha, das da nova economia), 
que deverâ aumentar a uma média de 
71 % por ano. Em 2004, metade dos 
investimentos publicitârios destas 
empresas deverâo estar centrados na 
Web. O relatôrio da Ernst & Young 
("Business redefined: connecting 
content, applications and costurriers") 
foi elaborado na sequência de uma 
série de entrevistas a mais de 120 
empresârios das principals companhias 
mundiais de telecomunicaçôes. 

Sessenta e seis por cento dos 
empresârios consultados consideraram 
que as ligaçôes de Internet por banda 
larga serâo um factor-chave para o 
desenvolvimento de novos serviços na 
Rede. Este aumento exponencial da 
publicidade online serâ uma 
importante fonte de rendimento para 
as empresas de fornecimento de 
conteùdos, em âreas como o 
entretenimento e a informaçâo, ou 
noutras aplicaçôes, como os negôcios 
ou o home banking. A importânda 
dos conteùdos foi realçada por todos 
estes empresârios, considerando que os 
gestores desses conteùdos serâo 
igualmente decisivos para a criaçâo dos 
valores para que o relatôrio aponta. 
Aliâs, os operadores na Internet terâo 
muito mais valor e poderâo ser mais 
beneficiados, quanto mais serviços 
online prestarem. 

IMatureza 
A vida selvagem on line 
Se é um amante da natureza, dê uma vista de olhos no site da National 
Geographic (NG). No endereço electrônico 
www.nationalgeographic.com encontra uma enorme variedade de 
informaçôes sobre a vida selvagem, desde mapas, videos de 
observaçôes directas, imagens, entre outras coisas. Aqui também pode 
aceder às publicaçôes da NG, como a Traveler ou a Adventure. Ainda 
um link curioso "Eye in the sky", onde pode observar o estado do 
planeta do ponto de vista dos satélites: poluiçâo, camada de ozono ou 
conflitos humanos. 

ROCK PORTUGUES 
A modesta "home" dos Xutos & Pontapés 
Se hâ herôis no chamado rock português eles sâo certamente os Xutos 
& Pontapés, uma verdadeira banda de culto à escala nacional. Também 
eles jâ estâo na Internet, corn vârias pâginas, entre elas a oficial 
www.xutos.pt. Uma pâgina onde podemos saber todas a histôria desta 
banda, a discografia compléta e tudo o que sobre eles jâ foi publicado. 
Hâ ainda lugar para o inevitâvel clube de fàs e, “last but not the least”, 
para a agenda da digressâo de 2001, verdadeiramente imperdivel para 
quem queira seguir de perto a carreira da banda de Tim e Zé Pedro. 

AIMIMAÇÂO 
Personagens divertidas e animadas 
Agora uma sugestào animada para toda a familia e que pode consultar 
juntamente corn os seus filhos: o site dos desenhos animados Looney 
Cartoons. Em www.looneycartoons.com estâo personagens animadas 
como o Bugs Bunny, o Duffy Duck ou o Pepe Le Pew. Aqui veja, num 
ambiente muito colorido e divertido, as fotografias destes bonecos, os 
clips sonoros ou as imagens animadas. Conheça estas personagens, as 
suas caracteristicas e as aventuras em que embarcam e que fazem as 
delicias de muitas pessoas, dos mais novos aos mais velhos. 

www.scoobydoo.com 
Este é o site oficial de Hanna Barbera. Nele vai encontar uma série de 
brincadeiras. Para além da animaçâo, pode descobrir as ùltimas 
novidades do Scoobydoo, o câo mais engraçado dos desenhos 
animados. A colecçâo dos links leva-o a viajar pelo mundo da fantasia. 
Nâo perça os jogos disponiveis. www.scoobydoo.com 

0 incontornavel 
fim das barlas 
A era das borlas na 
Internet podera estar a 
chegar ao fim, pelo 
menos nos sites que 
disponibilizam serviços 
ou conteùdos, uma 
situaçâo catalisada 
também pela quebra nas 
receitas publicitarias. 

Dos jogos online aos leilôes, das 
enciclopédias à troca de ficheiros 
musicals, os cibernautas vâo 
começar a ter de abrir os cordôes â 
boisa se quiserem continuar a 
beneficiar de serviços que até aqui 
lhes eram oferecidos. O Napster 
terâ marcado o inicio desta nova era. 
O site que permitia, até hâ duas 
semanas, a troca gratuita de 
ficheiros musicals entre mais de 56 
milhôes de utilizadores foi obrigado 
pela justiça dos Estados Unidos a 
colocar filtros nos titulos protegidos 
pela lei dos direitos de autor e de 
distribuiçâo. A Bertelsmann, 
gigante alemâo para o sector da 
mùsica, nâo perdeu a oportunidade 
e, apôs retirar a queixa que 

mantinha contra o site, associou-se 
ao Napster em Outubro de 2000, 
anunciando agora que a partir do 
Verâo irâ começar a cobrar uma 
taxa de subscriçâo mensal. 
Também a prestigiada 
Enciclopaedia Britannica, até agora 
integralmente disponivel em 
www.britannica.com, vai deixar de 
ser gratuita, tendo a empresa 
decidido instaurar uma subscriçâo 
para quem queira aceder aos 
conteùdos. Outras vitimas recentes 
desta nova politica sâo os fâs de 
basebol, que até aqui podiam 
acompanhar gratuitamente os 
encontros das suas équipas favoritas 
na Internet. Mas a partir da prôxima 
époça, que se inicia jâ este mês, a 
Liga de Basebol norte-americana vai 
instaurar uma taxa de subscriçâo de 
9,95 dôlares (cerca de dois mil 
escudos) pelas transmissôes âudio 
no site. "Penso que as pessoas vâo 
começar a pagar, como parece 
confirmar o ambiente pôs-Napster 
que vivemos actualmente", 
constatou recentemente o nùmero 
dois da empresa Real Networks, 
Larry Jacobson. "Até agora as 
pessoas nâo pagavam nada na 
Internet, em parte porque ninguém 
lhes pedia", sublinha. 
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HOROSCOPO 
CARNCIRO * 21/03 A 20/04 

Tenha cuidado, pode sentir alguma inquietaçâo e agir 
precipitadamente neste momento. E possivel que esteja 
mais nervoso do que é costume devido a discussoes, ou 
porque alguém constantemente o importuna. 

TOURO -21/04 A 20/05 

Cultive a sua relaçào amorosa e a sua relaçâo com a 
natureza. Em ambas podera obter satisfaçôes e vai sentir-se 
mais disponivel para dar e receber. A sua natural 
capacidade de seduçâo e envolvimento ficarâ mais actuante. 

GÊMCOS - 21/05 A 20/06 xr ^ tiL. 
Uma relaçâo desarmoniosa entre Marte e Mercürio ira 
criar-lhe um momento de menor capacidade de controlo, 
de concentraçào ou de trabalho. Poderâ, também, sentir-se 
mais disperso ou distraido. 

CARANGLICJO - 21/06 A 21/07 

Momento propicio para novos investimentos, que virâo a ter 
uma rentabilidade assegurada. Para tanto, ajuste a direcçào 
dos seus interesses, bastando-lhe uma apreciaçào global do 
que pretende alcançar. 

LCÂO - 22/07 A 22/08 

Neste momento tente fazer uma pausa em tudo aquilo que 
pede acçào e prontidâo e, vire-se para o mundo dos afectos e 
das relaçôes. Procure tirar um tempo e va a um concerto, a 
uma exposiçâo ou a um museu. 

ViRQCM - 23/08 
TT 

Marte em conflito corn Mercürio faz corn que a sua mente 
trabalhe mais depressa, tornando-o receptivo a todos os 
estimulos exteriores. Neste momento seja bom juiz, 
nas suas discussôes corn aqueles a quem ama. 

BALANçA - 23/09 A 22/10 

Terâ maior necessidade de se afirmar, de mostrar quem é e 
o que sente na realidade. O seu lado romântico e 
apaixonado estarâ mais acentuado, dando maior brilho 
à sua vida amorosa. 

ESCORPIÀO - 23/10 A 21/11 

Sera uma semana fértil em oportunidades para situaçôes 
românticas. No entanto, nem todas serâo para explorar. 
Analise previamente a concretizaçào de qualquer 
relacionamento, para nâo ter depois horas amargas, 
e acabar por dizer que sô ganhou... experiência. 

SAGITÂRIO - 22/11 A 21/12 

Você estarâ mais sensivel â reacçâo dos outros. Qualquer 
luta, neste momento pede-lhe um esforço maior. 
Estarâ corn mais aptidâo para conduzir melhor um assunto 
delicado, pois o seu tacto diplomâtico estarâ mais actuante. 

w 
CAPRICÔRNIO - 22/12 A 20/01 

Corn a passagem da Lua pela Casa VI, poderâ sentir uma 
mais agradâvel sensaçâo de bem-estar na sua rotina diâria e 
de prestar ao seu corpo as necessidades de que ele carece. 

flÇQgtS 

Câmara de Ponta Deigada 
Interdita deposiçâo de 
vîsceras na lixeira 
A Câmara Municipal de 

Ponta Deigada decidiu 

interditar a deposiçâo na 
lixeira do concelho de 

visceras dos animais 

abatidos na ilha de Sâo 

Miguel ao abrigo do 

programa comunitârio 
de combate à BSE, 

anunciou a autarquia. 

Segundo fonte autârquica, a decisâo, 
jâ comunicada à secretaria régional 
da Agricultura, decorre da 
constataçâo de que o volume de 
residuos animais depositados na 
lixeira das Murtas "quase duplicou" 
nas ultimas semanas. 
Além disso, a Câmara Municipal de 
Ponta Deigada nâo recebeu "qualquer 

informaçào oficial sobre a eventual 
perigosidade das visceras para a 
saüde pùblica", assim como "possiveis 
cuidados especiais a ter no processo 
da sua deposiçâo", référé a mesma 
fonte. 
O secretario do sector, Ricardo 
Rodrigues, rejeitou pronunciar-se 
enquanto nâo tiver em sua posse a 
deliberaçâo da autarquia, mas 
adiantou que os produtores de gado 
de Sâo Miguel nâo estarâo de acordo 
corn a decisâo. 
No final de Março, o Governo 
açoriano garantiu que o 
encaminhamento para a lixeira das 
visceras dos bovinos abatidos na ilha, 
no quadro da estratégia da Uniâo 
Europeia de combate à doença das 
"vacas loucas", sempre esteve previsto 
e respeita o regulamento comunitârio 
aplicâvel. 
Um porta-voz da secretaria da 
Agricultura adiantou, na altura, que 
as visceras sâo alvo de um tratamento 
especial antes da sua entrega na 
lixeira de Ponta Deigada. 
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O novo fenomeno Hear'Say 
continua a liderar top de singles 
O fenomeno pop que abala actualmente o panorama musical 
britânico, Hear Say, manteve-se na semana passada, pela 
terceira consecutiva, no primeiro lugar da tabela dos singles 
mais vendidos no Reino Unido corn a cançSo "Pure And Simple". 
As Hear'Say, um quinteto formado por Noel, Myleene, Danny, 

Kym e Suzanne, foram as 
vencedoras do programa 
de televisâo britânico de 
descoberta de novos 
valores na müsica, 
"Popstars", cuja versSo 
portuguesa estreia 
brevemente na "SIC". 
Os dez singles mais 
vendidos na semana 
passada no mercado 
discogrdfico britânico 
foram os seguintes (entre 
parênteses a posiçao na 
semana anterior); 

1. (1) "Pure And Simple", HearVSay. 
2. (2) "It WasnVt Me", Shaggy (corn Ricardo "RikRok" 

Ducent). 
3. (-) "Butterfly", Crazy Town. 
4. (6) "Clint Eastwood", Gorillaz. 
5. (3) "Uptown Oirl", Westlife. 
6. (-) "Salsoul Nugget (If U Wanna)", MdS presents Girl 

Next Door. 
7. (4) "Whole Again", Atomic Kitten. 
8. (7) "Teenage Dirtbag", Wheatus. 
9. (9) "I'm Like a Bird", Nelly Furtado. 
10. (5) "Mr. Writer", Stereophonies. 

une gigantes da ediçqo 
Warner, a EMI, a 

m e a Real Networks 
laram a criaçâo do MusicNet, 

tiaforma comum de 
lo de müsica na Net por 

ao. 
80 ao MusicNet serâ possivel a 

ye diversos sites tematicos, 
ado alguns que nâo pertencem a 
sas associadas ou as éditeras 
Idas na parceria. A 

feAforlcs, iider mundlal na 
produçâo de software de müsica e 
video para uso na Net e a AOL^Time 
Warner v.'m disponibili/ar os sens 
serviços ainda estt; ano, algo que a 
Vivendi Universal e a Sony Music 
também jâ anunciarain, rjnando em 

Feverciro assinaram um acordo < 
deu origem a uma plataforma 
semelhante à MusicNet, as 
denominada Duet 
A importâneia do acordo agora 
anunciado foi explicada por Dick 
Parsons, co-director da AOL Time 
Warner, para quem "isto inaugura ', 
uma nova era, a da distribuiçâo 
maciça, segura, pràdca e interactiva 
de müsica na Internet". A teojologia 
da Real Networks permitirâ. a 
distribuiçâo dos titulos das très 
editoras, que perfazem 40 porcento 
da oferta mundiaJ de müsica. As obras 
de Bjork, Eric Clapton, Whitney 
Houston, Madonna ou Santana estâo 
noscatalogos do MusicNet. 

nODOLlSBOfl; 

encontravam os seus pares, ao som de 
uma banda sonora a dar um "swing" 
muito especial ao desfile, marcado 
pelas imagens de moda "retro", a 
lembrar os loucos anos 20. A 
inspiraçâo oscila entre o romantismo 
do Século XX, aliado ao esplrito 
neoromântico do inicio da década de 
80, com destaque para as aplicaçôes 
de fios de missangas brilhantes e saias 
duplas, com cortes assimétricos. 
Miguel Flôr também voltou a insistir 
do seu tema favorito, a "reinvençâo do 
classico", com a maior novidade a 
recair do alargamento da paleta de 
cores: tons cinza azulados e 
castanhos, negro e verde acido. O dia 
fechou com as propostas de Manuel 
Alves e Jose Manuel Gonçalves, com 
a dupla a apostar na austeridade e 
nos pormenores artesanais para criar 
imagens de ambiência urbana, com 
visuais sôbrios, mantendo o toque 
"couture". 

Fatima 
lopes 

estreia-se 
na Alta 

Costura 
A apresentaçâo da primeira 
colecçâo de Alta Costura e 
joalharia de Fatima Lopes e o 
regresso de José Antonio 
Tenente em dia do seu 
aniversario, rtiarcaram a 
segunda Jornada da 16" 
Modalisboa (Outono/Inverno). 

A capital portuguesa viu 
finalmente a nova faceta da 
criadora madeirense, lançada 
em Paris. Nem o diamante, 
desenhado pela propria 
"designer", faltou a fechar o 
desfile. Uma colecçâo onde os 
vestidos longos em seda e rendas 
bordadas mostram um lado mais 
"couture" da étiqueta Fâtima Lopes, 
embora os décotes arrojados, as 
rachas e as micro-peças com forte 
conotaçâo sensual, continuam a ser a 
pedra de toque, sobretudo na 
colecçâo de pronto a vestir, onde 
abundam os cabedais. Na colecçâo 
de homem, apenas o brilho dos 
"blazers" acrescenta alguma novidade, 
mantendo-se as calças de linhas 
direitas e amplas, com bainhas 
descaidas. Em dia do seu aniversario 
natalicio (35 anos), José Antonio 
Tenente brindou a ModaLisboa com 
um intéressante espectâculo de moda, 
a que nâo faltou uma chuva de 
papelinhos brilhantes e o apoteôtico 
encerramento, com a recreaçâo de 
um concurso de danças do salâo. Os 
manequins, com numéros nas costas. 

« 

E sempre o primeiro 
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Local 30, “Roofers Section” 
Nécessita de operàrios 

corn experiência para trabalhar 
nos telhados. 

Ordenado de sindicato e corn todos 
os beneficios conhecidos. 

Tel.: 416-SSS-7S60 

Empregado de baicâo para talho, corn alguma 

experiência no corte de carnes. 

Contacte Carlos Tel,: 416-651-5194 

Empregada de baicâo para loja de pronto a 

vestir.Contactar Teresa. Tel.: 905-615-1402, 

Pessoal para fazer limpeza na area de 

Mississauga. 

Tel.: 416-461-8748. 

Jardineiros e pedreiros, para companhia de 

jardinagem, Tel.: 905-318-4464. 

Pessoal para fazer limpeza na area de 

Mississauga. 

Tel.: 905-455-5414. 

Precisa-se de pessoa para trabalhar ao baicâo 

em Bar/Café. 

Tel.: 416-516-3770 

Cozinheira para a area de Mississauga. 

Tel.: 905-270-5060. 

Senhora ou menina para uma lavandaria 

püblica em Brampton, em regime de Part Time 

ou Full Time, que fale inglês. 

Tel.: 416-255-5901 ou 905-453-4109. 

Borrego corn Ervilhas 
CRCDICnTCS: 
1,5 kg de borrego (costelas, pescoço) 
2 cebolas 
1 ramo de salsa 
3 coUieres de sopa de banha 
sal e pimenta 
7 kg de ervilhas 

COn»CÇflO: 
Corta-se a carne de borrego em bocadinhos^ 
regulares (para guisar). Faz-se um refogado corn 
as cebolas e a salsa e finamente picadas e a 
banha, nâo o deixando apurar muito. Junta-se a 
carne, tempera-se corn sal e pimenta e deixa-se 
cozer juntando uns pinguinhos de âgua. 
Quando a carne estiver cozida, introduzem-se 
as ervilhas e deixam-se cozer, juntando mais 
uns pinguinhos de âgua, se for necessârio. 
Acompanha-se corn salada de alface segada 
(como caldo verde) temperada corn azeite, 
vinagre, âgua e hortelà ou coentros. 

Pedreiro para companhia de jardinagem. 

Contactar Many. Tel.: 416-837-2320. 

Carpinteiros para casas novas. Contactar Victor 

Tel,:905-789-5824 ou Jack Tel.:416-656-2668. 

Empregado de baicâo em regime de Part-Time 

ou Full-Time, para utn Talho, para mais 

informaçôes diriga-se ao 1042 Bloor. 

Na zona da Creditview e Britania em 
Mississauga. A casa corn 3.000 Sq Feet corn 
garagem dupla e o lote corn 44 ft por 110 ft. 

Tem 4 quartos, 1 cozinha, 3 c/ banho, 
1 sala de jantar, 1 sala de estar e 

1 quarto de serâo (family room). 
|Châo em madeira, excepte cozinha, corn màrmore.l 

Tel.: 

Pessoal para Companhia de Jardinagem. 

Tel.:416-399-9694 ou 905-858-3848. 

Empregado para instalaçâo de armârios de 

cozinha corn experiência. Tel.:416-763-7l77. 

Pessoal para fazer limpeza, na area de 

Mississauga. 

Contactar Bill. Tel.: 1-800-786-7559. 

Empregados para a construçâo corn experiência 

e pedreiros. 

Contactar Evaristo. Tel.: 416-295-2992. 

Empregadas para caixa registadora, condutor e 

empregado para armazém, para companhia em 

Toronto. Tel.: 416-531-2401. 

Vendedor de automôveis. 

Tel.: 905-625-1420 

I Assine e divulgue Nome: I 

! o MILÉNIO  ! 
I Morada;  _ 

I Assinatura anual no Canada,  | 
I por apenas $48, GST inciuido, r Pn«fai- i 
I para os EDA $75 e Europa $130. . 
' Tel: ( )  ' 

• Para nos enviar a sua assinatura, 
I oportunidade de emprego ou qualquer 

outra informaçâo: « 
« 
» 

(416) 538-0084 
ïdts (416) 538-0940 
[I^OUDSODS info@omilenio.com 
©@[r[r©a®g 1087 Dundas St. W. 

Suite #103 
Toronto, On, M6J 1W9 * 

SOBREHESfl: 

rolar de Pàscoa 
lriCREDI£nT£S: 

7 kg de farinha 
30 gr de fermento de padeiro 
7 dl de âgua moma 

400 gr de açücar 
2 ovos 
2,5 dl de leite quente 
50 gr de manteiga 
sal 
raspa da casca de 2 limôes 
ovos cozidos corn casca de cebola 

(OnEECÇflO: 
Peneira-se a farinha para uma tigela, faz-se uma 
cova no meio e deita-se ai o fermento esfarelado, 
que se rega corn âgua morna. Cobre-se o 
fermento corn um pouco de farinha, envolve-se a 
tigela num pano de flanela ou cobertor e deixa-se 
levedar cerca de 15 minutos. Depois, mistura-se a 
farinha corn o fermento, juntam-se o açücar, os 
ovos, um a um, mexendo sempre, e o leite morno, 
no quai se derreteu a manteiga, o sal e a raspa 
dos limôes. Amassa-se tudo vigorosa e 
longamente. Abafa-se a massa novamente e deixa- 
se levedar perto de uma fonte de calor pelo o 
menos 2 horas. Retira-se a massa em bocados, a 
que se dâ uma forma redonda, dobra-se ao meio 
e, corn os dedos passados por azeite, molda-se em 
forma de ferradura. À medida que se vâo 
tendendo, dispôem-se em tabuleiros, deixando os 
folares crescerem. Na altura de irem ao forno, 
enterram-se os ovos cozidos na massa (um, dois, 
ou très por folar). Levam-se a cozer em forno bem 
quente (220°C) durante 15 a 20 minutos. 

      

AZEITEIBO 
Ao dispor o dia inteiro 
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Sanvo DC-C10 
'215 00 

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

nie RK-FS430 
Radio/Cassette Recorder 

00* 

Panasonic RX-D11 
leo 

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

î T ’,"T - 

Sanyo MCD-X190 

CD Portable, Digital 
Radio AM/FM, 

Cassette Recorder 

mus GST & PST 

informiaçdes pelo tel: (416) 537-108S 
Estes radios estâo à venda nos sequintes 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 MISSISSAOGA: Nova Pastry & Bakery - 3635 Cawthra Rd. Tel: (905) 279-3206 * Vi-Ana Gifts - 289 Dundas ■ 
St East Unit 4 Tel: (905) 279-9997 * Elifaz Bakery 607 LakeshoreRd. E. 905-278-2392 EM BRAMPTON: Concord Furniture - 280 
Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 EM HAMILTON^: - Alves Meats -157 Macnab St. N. Tel: (905) 528-0165 EM lONDON: Acadia Travel 

-j 366 Hamilton Rd. 519-432-3797 * Internacional Gift Shop, 416 Hamilton Rd. 519-675-0446 * Atlantic Sea Fish Market, 
708 Hamilton Rd. 519-452-7511 * Ocean Food Center, 778 Hamilton Rd. 519-452-1220 * Francisco de Almeida 519-685-1452 

/' EM KITCHENER: Legacy Travel 585 Queen St. S. 519-745-3233 EM CAMBRIDGE: Beiros Supermarket 50 Ainslie St. S. 519-621-6950 

0003 
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MARINO'S LAKESHORE AUTOMALL 

* SUBARU 
MARINO'S 
FINE CARS 

(Si HOIVDiV 

l^Veshofe Blvd West 
3526 

3526 Lakeshore Blvd. West 
Etobicoke,ON M8W1N6 

(Between Browns Une& Kipling) 

Phone: (416) 252-5055 
Cell: (416)816-5417 

Fax: (416) 251-5906 
e-mail: subaru.sales@marinosautogroup.com 

posaram para as camaras dos ôrgâos de 
informaçâo, que mais uma vez deram 
incondicionalmente o seu apoio a este 
acontecimento, aos quais o comité 
organizador esta profundamente grato. 
Embora passasse jâ das vinte e duas 
horas quando o espectâculo terminou, 
podia-se notar um ar satisfatôrio em 
todas as pessoas que quiseram estar 
présentes, homenageando um 
açoreano que corn as suas guitarras 

soube granjear a simpatia de todos 
aqueles que tiveram o ensejo de o ver e 
escutar. 
A informaçâo do total da receita 
proveniente deste acontecimento, bem 
como os donativos de aigpns 
comerciantes da comunidade 
portuguesa (tendp-se a ainda a 
esperança da adesâo de muitos outros), 
sera dada oportunamente aos ôrgâos 
da informaçâo local. 

www.marinosautogroup.com 

BES quer entrai nos 
investimentos no 
Canada 
Toronto - O Banco Espirito 
Santo, desde hâ seis anos 
corn um escritôrio de 
representaçâo em Toronto, 
esta a estudar o "melhor 
caminho" para entrar no 
mundo dos investimentos 
também no Canada. 
A afirmaçâo é de José 
Manuel Espirito Santo, 
administrador executivo daquela 
instituiçâo bancâria, que ontem de 
manhâ esteve reunido corn 
représentantes da Comunicaçâo 
Social de expressâo portuguesa em 
Toronto. 
Aquele administrador, que se fez 
acompanhar de Luis de 
Vasconcelos, director do 
Departamento de Residentes no 
Estrangeiro, historiou a vida do 
Banco, sobretudo depois do periodo 
de 1975 a 1982, em que aquela 
instituiçâo financeira esteve 
nacionalizada. 
"Quando retomâmos o contrôle 
iniciâmos logo o caminho para as 
comunidades portugiiesas espalha- 
das pelo mundo", acabando corn a 
designaçào de Departamento da 
Emigraçâo e adoptando "um nome 
que é mais consentâneo corn as 
realidades de tantos e tantos 
portugueses espalhados pelo mundo 
e que sâo, na maior parte dos casos, 
muito mais do que émigrantes", 
disse José Manuel Espirito Santo. 
Com representaçôes, designa- 
damente no Canada, Estados 
Unidos, Brasil, Africa do Sul, 
França, Suiça e Alemanha, o BES 
tem 606 agências espalhadas por 
todo o Portugal, "cobrindo pelo 
menos 94 por cento do poder de 

compra do pals" e permitindo novos 
e mais déterminantes avanços para 
os paises onde existem portugueses, 
frisou. 
"A semente lançada em Toronto esta 
a ser fertilizada e a crescer, por 
forma a dar força a um estudo que 
estâmes a fazer para irmos ainda 
mais longe" disse, por seu turno. 
Luis de Vasconcelos, ao acentuar 
que o actual escritôrio de 
representaçâo "esta a acompanhar o 
crescimento da comunidade, a 
anotar as oportunidades, testando 
acordos de financiamento e 
acompanhando o andamento gérai 
dos bancos canadianos". 
"O sistema é, de facto, para crescer", 
garantie à Lusa José Manuel 
Espirito Santo. 
Soube-se ainda durante a 
conferêneia de Imprensa, que o BES 
acaba de adquirir a Caixa 
Econômica da Misericôrdia de 
Ponta Delgada, que ficarâ corn a 
designaçào de Banco Espirito Santo 
e das Misericôrdias de Ponta 
Delgada. 
O objectivo é de acompanhar de 
perto, mesmo no mundo, os muitos 
milhares de portugueses de origem 
açoriana, espalhados um pouco por 
toda a parte, disse Leonel Ramos, o 
représentante em Toronto do Banco. 

Também uma Grande Variedade de Carras Usados de Todas as Marcas. 

Visite os nossos Deaier e 
pergunte pelo Pedro De Oliveira 
que terû o prazer em servi-lo na 

sua lingua. 

LAKESHORE 
HONDA LAND ROVER 

METRO WEST 
WESTEND 
HYUNDAI 

HOMENAGEM A 
MARIANO REGO 
POR. AVELINO TEIXEIRA 

Realizou-se no passado Domingo, 1 de 
Abril de 2001, a tâo divulgada e 
merecida homenagem a Mariano 
Rego, o saudoso, peculiar e flanboiante 
müsico (Mestre da Guitarra 
Portuguesa, adjectivo que lhe era 
vulgarmente atribuido, no Oasis 
Catering Convention Centre. 
Foi uma tarde inolvidâvel que se 
iniciou pelas catorze horas e trinta 
minutos corn um apetitoso almoço, 
seguido da apresentaçâo de um video 
intitulado Recordando Mariano Rego 
que se encontra disponivel nas casas de 
especialidade. 
Seguiram-se depois alocuçôes por 
individualidades que se encontravam 
numa audiência de aproximadamente 
300 pessoas nomeadamente José 
Eustâquio, présidente da Aliança dos 
Clubes, o professor da LFniversidade de 
Toronto José Carlos Teixeira, Mario 
Silva vereador da Câmara Municipal 
de Toronto, Nélia Pedro de Gente da 
Nossa, Ana Sanca em representaçâo do 
cônsul-geral de Portugal em Toronto, 
que nâo pouparam os elogios ao 
homenageado. 
Apôs estas breves intervençôes, 
procedeu-se entâo ao ponto alto da 
tarde corn o descerramento de uma 
pintura a ôleo de Mariano Rego, 
executada pelo ilustre pintor, oriundo 

de Ilha Graciosa, Hildebrando Silva, 
que ao usar da palavra disse que teria 
demorado cerca de dois anos a 
execuçâo do seu minucioso trabalho. A 
pintura foi finalmente ofercida à viuva 
do homenageado. Maria da Luz Rego 
que, corn a emoçâo nâo pôde conter as 
lâgrimas. 
Apôs um breve intervalo deu-se inicio a 
um espectâculo de variedades 
apresentado, profissionalmente, pelo 
poeta, dinâmico locutor e produtor do 
programa Voz da Amizade, de 
London, Euclides Cavaco, espectâculo 
que teve a participaçâo de trinta e très 
artistas, que ao desfilarem num 
improvisado palco decorado com 
muitas flores e uma das guitarras 
eléctricas de Mariano Rego, nâo 
resistiram à tentaçâo de aludirem, corn 
certa nostalgia, ao perecido amigo 
Mariano Rego. 
O sucesso deste maravilhoso 
espectâculo de variedades, corn o 
maior elenco artistico até hoje 
verificado num palco da nossa 
comunidade, segundo a opiniâo 
pùblica, nâo teria sido possivel sem a 
participaçâo do Tony da Silva, 
Produçôes TNT, que corn a 
combinaçâo de efeitos luminosos 
tornou ainda mais brilhante a actuaçâo 
dos artistas que numa apoteose final. 
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SAüDE 

SAUDE EM SLA CA8A 
O ARREPIO 
O arrepio é uma sensaçâo repentina 
que começa algures dentro do corpo 
e se espalha a toda a superficie: à pele 
e aos cabelos; os müsculos ficam 
contraidos e os cabelos erectos, 
numa sensaçâo desagradâvel de que 
existe algo, dentro ou fora de nos, a 
perturbar o nos’so corpo. O arrepio 
pode ser um sintoma de doença, 
muitas vezes associado à febre; pode 
ser causado pelo frio; ou pode ser 
provocado pela frieza dos outros 
quando entra em choque corn o calor 
dos nossos sentimentos. 
No dia 29 de Março, de 2001; que se 
fixe bem esta data porque pode ser 
uma data funesta na Histôria do 
Mundo; estava eu, depuis de um dia 
de trabalho, a ver calmamente o 
noticiârio televisivo da CBC, quando 
senti subitamente um arrepio. 
Aconteceu quando o présidente dos 
E.U.A., George W. Bush, estava a 
declarar que as regras estabelecidas 
internacionalmente para controlar a 
poluiçâo da atmosfera eram um 
estorvo para a economia da América, 
e por isso ia abandonar o acordo de 
Quioto, um compromisso acordado e 
assinado pela administraçâo Clinton. 
Foram as palavras, dum homem 
poderoso, dando mais importância 
ao poder e riqueza da América, do 
que à qualidade de vida e saüde do 
homem do futuro, o que originou, na 
minha mente, uma reacçâo de 
arrepio. A causa do horror foi a 
frieza, nào sô emocional, mas 
também intelectual, do homem mais 
poderoso do mundo; foi o sentir-me 
impotente perante a força do 
dinheiro, comprador nâo s6 de 
empresas e mâquinas de guerra, mas 
também de tenentes, générais, e 
supremos présidentes. Estava ali um 
présidente supremo, a nâo querer 
pensar no futuro das pessoas; sô a 
tentar contentar a força ambiciosa do 
dinheiro, coisa capaz de eleger 
politicos, e fabricar outros 
présidentes, para moldar o destino 
deste mundo. 
O acordo de Quioto, assinado no 
Japâo em 1997, foi um compromisso 
dos paises industriais do mundo, a 
reduzirem a produçâo e descarga na 
atmosfera dos gases poluentes 
capazes de originar o efeito de estufa. 
Esses gases, o mais abondante de 
todos o anidrido carbônico 
résultante das combustôes 
industriais, ou fogos florestais, vâo 
modificar a atmosfera e, corn o 

tempo, criar uma capa isoladora 
capaz de receber o calor do sol mas 
nâo 0 deixar sair, tal como acontece 
nas estufas usadas em agricultura. O 
Globo Terrestre ■ ficarâ, pela 
deposiçâo de anidrido carbônico, 
transformado numa imensa estufa; a 
temperatura subira; as zonas 
temperadas ficarâo désertas; e o nivel 
de âgua dos mares subirâ, 
inundando terrenos e alagando 
cidades litorais. Se o poluir da 
atmosfera continuar sem controlo e 
nâo for travado, daqui a muitos anos. 
Nova York ficarâ debaixo de âgua; a 
antiga capital do império do 
dinheiro, poderâ ser vitima da 
decadência desse mesmo império. 
Os topos dos sens prédios, que 
arranharam céus por tantos anos, 
ficarâo sem vidas numa cidade 
fantasma, talvez para atestar o 
desprezo do homem por si prôprio. 
Essa imagem arrepiante, corn 
pedaços de arranha céus petrificados 
na vastidâo do mar, nâo é uma 
imaginaçâo surrealista; poderâ ser o 
nosso futuro real se nâo houver 
qualquer intervençâo. 
O acordo de Quioto foi um dos 
primeiros passos num caminho de 
esperança pelo futuro da 
humanidade. Agora surgem de 
chofre as palavras do Présidente, 
arrepiantes, como uma sentença de 
morte vinda do Texas a dizer ao 
mundo:Sô a nossa riqueza e poder 
nos intéressa; o resto do mundo que 
se dane. Eu que fui sempre bastante 
optimista, e acreditei na vontade e 
poder criador do homem para 
mover o progresse da Histôria e 
ultrapassar as barreiras da 
ignorância, alienaçâo, e 
prepotências, senti uma dor 
pungente no meu reduto, ainda 
forte, da esperança. E tâo triste ver 
os poderosos: os que mais 
responsabilidades deviam ter no 
mundo, a ignorarem as geraçôes 
vindouras. A saüde, liberdade, e 
felicidade, que muitos ainda nâo 
puderam ter, mas que serâ possivel 
se houver solidariedade e compaixâo 
humanas, deviam ser prioridades 
num estado verdadeiramente 
democrâtico. Mas o que vejo é o 
dinheiro a comprar tudo: politicos, 
consciências, até mesmo a razâo, e o 
homem comum a deixar-se humilhar 
olhando para o châo. Contudo, 
ainda me resta muita esperança de 
que o homem, um dia, em vez do 

châo, fite bem de frente o 
firmamento, e diga aos chefes que 
comandam o vil metal: - Jâ basta, 
nunca mais, nâo tenho medo!. 
Se o homem adquiriu poder mental 
para sair das cavernas e da selva, nâo 
pode agora, depois de alguns 
milénios de progresse, ser vitima de 
ouros que alimentam e exploram, os 
seus instintos de seres racionais, mas 
algumas vezes irracionalmente 
primaries. No principio era sô o 
homem a competir corn outros 
animais; depois vieram as distinçôes 
de sacerdotes, chefes de guerra, de 
reis e de herdeiros, a clamar poderes 
e propriedades. Nos ültimos dois 
séculos, corn os novos conceitos de 
democracia, os coraçôes 
filantrôpicos encheram-se de 
esperança: podiam ser, finalmente, a 
paz, o espéranto, a comuna, ou 
talvez a vitôria do amor. Para alguns 
foi sô a Utopia; para outros um 
optimisme de momento. O 
desanuviamento, que parecia ter 
trazido ao homem a consciência da 
loucura dos armamentos nucleares, 
foi um repouso reconfortante que 
durou muito pouco tempo. O poder 
do dinheiro tinha conquistado os 
economistas neo-liberais, que 
entregaram as suas teorias a Regan, 

Por: 
Dr. César 
Nunes 
Cordeiro, 
médico 

Tacher, e a outros lideres politicos 
mundiais, e estes puseram-nas em 
prâtica na economia global, baseada 
no principio de que da miséria 
também se faz riqueza. Emprestou- 
se muito dinheiro a jures aos paises 
pobres, e eles ficaram mais ' 
endividados: impotentes na sua 
dependência. As empresas maiores 
comem as menores, e o homem forte 
aniquila o fraco, na mesa do 
negôcio, ou do jogo, vicie, droga, e 
outras prepotências. É a lei da a 
selva humana no império do 
dinheiro!. 
Ainda hâ esperança parafa Terra?: 
....- Sim,....talvez. O homem, ao ver 
que vai morrer, acordarâ um dia; 
mas poderâ acordar jâ muito tarde, e 
as coisas que se fazem, desfazem-se, 
ou fazem-se outra vez. O valor do 
dinheiro acaba corn a morte, e o 
homem vive apenas uma vez. Por 
isso o tempo urge para dizer sim à 
nossa esperança  Poderemos 
acabar, se ficarmos parados, à espera 
dum talvez! 
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rifllIUtL VlLflRinHO: 
âi Doença do Benfica nâo passa de repente” 
O présidente encarnado, 

que segunda-feira inaugurou 

a Casa do Benfica de 

Alpiarça, voltou a sublinhar 

que os sôcios e simpatizantes 

têm um papel importante na 

recuperaçâo financeira e 

desportiva do clube da Luz 

Manuel Vilarinho, embora continue a 
traçar um quadro negro quando 
analisa o actual momento do Benfica, 

esta certo de que o clube ira 
recuperar os seus tempos de gloria. 
”0 Benfica esta doente e grandes 
males nâo passam de repente. 
E preciso estarmos conscientes de 
que muitos dias destes ainda irâo 
acontecer, mas temos a esperança 
de que serâo cada vez menores no 
futuro. O antidoto é trabalho, 
alguma habilidade e a necessidade 
de encararmos as coisas corn outro 
sentido”, afirmou segunda-feira o 
présidente encarnado. Manuel 
Vilarinho, que segunda-feira 
passou cerca de très boras em 
Alpiarça, onde inaugurou a Casa 
do Benfica da localidade. 

TQCR UCffl 
Barcelona - SImâo Sabrosa 
convocado, très meses depois 
Barcelona - Simâo Sabrosa, o 
avançado português do FC 
Barcelona, figura na lista de 
convocados do treinador do FC 
Barcelona, Lorenzo Ferrer, para o 
jogo de quinta-feira corn o 
Liverpool, para a Taça UEFA. 
Apôs très meses de baixa por lesâo, 
devido a uma ruptura muscular, 
Simâo Saborosa régressa à équipa 

principal do FC Barcelona para a 
importante partida de quinta-feira. 
A lista dos jogadores convocados 
por Lorenzo Ferrer é a seguinte: 
Reina, Dutruel, Frank de Boer, 
Sergi, Puyol, Gabri, Petit, Guadiola, 
Xavi, Cocu, Luis Enrique, Rivaldo, 
Overmans, Zenden, Dè la Pe^a, 
Simâo Sabrosa, Alfonso, Dani e 
Kluivert. 

®[II5)CS)0D(t 
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^ Churrasqueira Portug^esa 

>■ Frango no churrasco 
e no espeto 

^ Sala de jantar & cervejaria 

^ Especiais todos os dias 

► Preços especiais 
para festas [?Ê§Ê®a ta 

TAKE OUT! 
Tel.: 416-536-S905 
1519 Dupont St. Toronto, Ont. 

sublinhou que a actual debilidade do 
clube foi gerada por erros cometidos 
no passado, ainda que nâo tenha 
particularizado nomes. ”A aima do 
Benfica é fortissima, mas esta fraca. 
Amoleceram-nos o orgulho de ser 
benfiquistas e pouco faltou para que 

destruissem o Benfica. Mas vamos 
ressuscitar”, destacou. ’’Temos de 
mudar a maneira de estar à frente 
do clube. 
Os campeôes nascem da humildade 
e nâo da bazôfia”, acrescentou. 
O présidente encarnado, nas 
intervençôes feitas em Alpiarça, 
solicitou a ajuda de todos os 
benfiquistas para recolocar o clube 
no caminho da estabilidade e das 
vitôrias desportivas. 
Manuel Vilarinho, inclusive, 
lembrou que a participaçâo de 
sôcios e simpatizantes ^ é 
fundamental para o sucesso das 
operaçôes de aumento de capital da 
SAD encarnada e da criaçâo da 

SGPS do clube. ”E imperioso que 
todos participem neste momento, nâo 
sô pelo dinheiro, mas para 
demonstrarmos ao Pais e ao mundo 
que estamos unidos, para além da 
confiança que poderemos transmitir 
aos investidores exterhos”, frisou. 

Fernando Conte 
sob suspeita 
o internacional português Fernando 
Couto, jogador da Lazio, da I Liga 
italiana de futebol, é um dos suspeitos 
de ter acusado positivo num controlo 
“antidoping” efectuado apôs o 
encontre corn a Fiorentina, no dia 28 
de Janeiro, o quai foi ganho pelos 
romanos (4-1). A Comissâo Médico- 
Desportiva da federaçâo italiana 
havia anunciado a existência de um 
teste positivo, mas sô quarta-feira 
comunicou que o mesmo diz respeito 
ao referido jogo. E, sabe-se, Couto foi 
um dos futebolistas sorteados para o 
controlo, tal como o seu companheiro 
de équipa Roberto Baronio, pelo que 
um deles é o culpado. 
O jogador português recusou 
comentar a situaçâo, remetendo uma 
declaraçào para quinta-feira, 
presumivelmente para negar 

qualquer envolvimento no caso. 
A prôpria Lazio confirmou que em 
causa esta um dos seus jogadores, 
embora também tenha anunciado a 
divulgaçâo de um comunicado para 
quinta-feira, onde ira esclarecer o 
assunto. Seja como for, o defesa 
português tem um defensor no 
médico do clube, Andrea Campi, que 
pôe as mâos no lume por ele. “Estou 
seguro que Fernando Couto nada 
tomou, nem administrado por nôs 
nem por sua iniciativa. Èstamos 
surpreendidos, pois sô damos 
vitaminas e sais minerais aos nossos 
jogadores”, sublinhou. A substância 
encontrada é a nandrolona, um 
esterôide anabolisante que jâ 
comprometeu atletas como o cubano 
Javier Sotomayor ou o velocista 
britânico Lindford Christie. 

^Linhas de crédita 
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4i6-SS^-i ^67 



O MILéNIO 
Quinta-feira, 5 Abril, 2001  ^ 

DESPORTO 

iTflLIfl: 

Fiorentina propôe multa de 
mais de 5.000 contes a Toido 

Futebol brasileiro 
esta a ser vasculbado 
de alte a baixe A Fiorentina, da primeira liga italiana 

de futebol, anunciou a intençào de 
propor à Comissâo Arbitral uma 
multa de 5.600 contos (28.000 euros) 
ao guarda-redes Francesco Toido, 
pelas declaraçôes deste a anunciar a 
sua saida do clube no final da época. 
As declaraçôes de Toido, corn 
contrato até 2005 corn a équipa onde 
militam os internacionais 

O Torneio Internacional de Futebol 
de Sub-21, ente ano denominado 
"Porto 2001", vai decorrer de 11 a 14 
de Abril com a participaçâo das 
selecçôes da Finlândia, Eslovâquia, 
Repüblica da Irlanda e Portugal. 
A 19“ ediçâo do habituai torneio da 
Pâscoa promovido pela Associaçâo 
de Futebol do Porto (AFP), em 
colaboraçâo corn a Federaçâo 
Portuguesa de Futebol (FPF), 

portugueses Rui Costa e Nuno 
Gomes, foram publicadas pelo diârio 
italiano "Gazzetta dello Sport" e nâo 
foram desmentidas pelo jogador. 
Francesco Toido referiu ao diârio 
milanês que o vice-presidente do 
clube, Mario Sconcerti, lhe tinha 
indicado que a transferência se 
consumaria no final da temporada, 
algo que o dirigente negou. 

decorrerâ nos estâdios do 
Padroense, Varzim, Sonhos, 
Valonguense, Pasteleira e Trofense. 
O torneio principia a 11 de Abril 
com a realizaçâo do Eslovâquia- 
Finlândia, pelas 16:00 horas, no 
Estâdio dos Sonhos, em Ermesinde, 
ficando a jornada concluida corn o 
Portugal-Republica da Irlanda, 
pelas 18 horas, no Estâdio do 
Varzim. 

Nem o "rei" Pelé consegue 

escapar, enxovalhado, na 

investigaçâo governamental 

A recente crise irâ fazer corn que o 
futebol brasileiro nunca mais seja o 
mesmo. De forma inédita, estâo em 
curso duas comissôes parlamentares 
de inquérito (CPI): uma na Câmara e 
outra no Senado. Corn isso, diversos 
problemas jâ foram levantados e 
inùmeras irregularidades anunciadas 
publicamente. O présidente do Vasco 
da Gama, deputado Eurico Miranda, 
corre dois riscos: de ser processado 
por corrupçâo e até de perder o 
mandate parlamentar. Foi pedida a 
quebra de sigilo bancârio do 
présidente do Flamengo, Edmundo 
Silva, e, igualmente, de présidentes de 
outres grandes clubes, como Sào 
Paulo e Corinthians. Estâ a ser 
apurada a participaçâo de 
empresârios brasileiros na venda de 
jogadores para a Europa, corn uso de 
passaportes falsos da Uniâo Europeia 

_ embora, nesse caso, esteja mais ou 
menos claro que o crime maior é de 
clubes europeus e nâo de brasileiros. 
Também um ex-presidente do 
Flamengo, Kleber Leite, teve 
problemas, ao nâo saber explicar 
como um cheque seu, de 70 mil 
dôlares, foi parar à contabilidade de 
outre clube, o Sport Recife. 

SUB-21: 

"Porto 2001" corn Irlanda, 
Eslovâquia, Finlândia e Portugai 

Santa Clara joga domingo 
Canada importante 

PflSSflPORT^S j:flLSOS 

RFEF suspende licenças 
a Bartiet, Moya e Barata Ponta Delgada - Perseguido por 

Vitôria de Setübal, Penafiel e Maia, o 
Santa Clara précisa de ganhar 
domingo ao Felgueiras para manter 
seguro o projecto de regresso à I Liga 
do futebol português, acalentado 
desde o inlcio da época. A oito jogos 
do final do campeonato da II Liga, a 
équipa açoriana, em segundo lugar da 
classificaçâo a um ponto do Varzim, 
nâo poderâ perder domingo em casa, 
sob pena de ver os sens mais directes 
adversârios aproximarem-se 
perigosamente dos lugares que 
garantem a subida. 
A formaçâo de Carlos Manuel é 
perseguida pelo Setübal e Penafiel, 
ambas corn menos dois pontes, e 
Maia, quinte na tabela classificativa, 
corn 46, menos très do que a équipa 
açoriana. 
Invenciveis no seu reduto, onde 
totalizam 13 vitôrias em outres tantes 
jogos, os "encarnados" de Ponta 
Delgada denotam, porém, 
dificuldades em amealhar pontes nos 
terrenes adversârios, nos quais jâ 
perderam sete vezes, vencendo 
apenas dois jogos. 
Até final da temporada, a formaçâo 
da ilha de Sâo Miguel tem de se 
deslocar quatre vezes ao Continente 

para cumprir os compromisses corn 
Ovarense, Imortal, Freamunde e 
Uniâo de Lamas, partidas que, em 
termes teôricos, se mostram 
favorâveis, aos açorianos. 
No estâdio de Sâo Miguel, além do 
Felgueiras, Leça e Académica, o 
encontre mais importante estâ 
agendado para o inicio de Maio, 
quando o Santa Clara receber o 
Varzim, num encontre que oporâ os 
actuais primeiros dois classificados 
da II Liga. 
Um jogo que poderâ resolver as 
contas para a équipa de Carlos 
Manuel, que assim ficarâ associado â 
subida, pela segunda vez, do Santa 
Clara à I Liga. Na temporada 
1999-2000, a formaçâo treinada por 
Manuel Fernandes, actualmente 
técnico do Sporting, classificou-se no 
ultimo lugar no ano de estreia no 
escalâo maior do futebol nacional. 
Quarido estâo disputadas 26 
jornadas, o Santa Clara somou 15 
vitôrias, cinco empâtes e seis derrotas, 
como resultado dos 46 golos 
marcados e 30 sofridos. Corn 
Brandâo a liderar a lista dos melhores 
marcadores corn 24 tentes, possui o 
segundo melhor ataque e a terceira 
melhor defesa. 

A Federaçâo Espanhola de Futebol 
(RFEF) suspendeu esta semana as 
licenças dos argentines Gustavo 
Bartiet (Rayo Vallecano) e Carlos 
Daniel Moya (Granada, da segunda 
divisâo) e do brasileiro Joâo Maria 
Menezes "Barata" (Tenerife), 
confirmou o organisme federative. 
A suspensâo provisôria das licenças 
de "Barata" e de Moya produz-se 
como consequência da confirmaçâo 
da falsidade dos passaportes italianos 
dos futebolistas, que lhes permitia 
actuar como comunitârios, pelo 
consulado de Itâlia em Madrid. 
O caso de Bartiet tem contornos 

diferentes, mas aponta para um fim 
semelhante: segundo concluiu o 
consulado italiano, o passaporte do 
argentine é legal, mas os documentes 
apresentados para a sua obtençâo sâo 
falsos. 
As suspensôes dos futebolistas sâo 
passiveis de recurso a dirigir à RFEF, 
que se reunirâ no proximo dia 20 de 
Maio. 
Na ultima reuniâo, o organisme 
decidiu manter a suspensâo do 
paraguaio Delio César Toledo 
(Espanhol), mas retirou a do guarda- 
redes argentine do Alaves, Martin 
Herrera. 

Aqui veio o Manuel 
Que provou azeite AZEITEIRO 

□eixou escrito num papel 
Que em qualidade é o primeiro 
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Cristina e Fernanda têm para vos um serviço 
compléta e séria em fudo que diga respeito a 

serviços e viagens. 

O Verâo é connoscol 

Aproveitem os ESPECIAIS DE VERÂO 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. 

1 
Visite a Happy Travellers na 
Galeria Shopping Centre, na 
Dufferin e Dupont, em Toronto 

0014 
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TODO-O-TERRtnO: 

Vitoria para Carios Sousa 

Carlos Sousa, ao volante de 
uma Mitsubishi Strakar, 
beneficiou dos azares de Rui 
Sousa, numa Nissan Pick Up 

Navara, para vencer o Rali Terras d’El 
Rei, primeira prova do Campeonato 
Nacional de todo-o-terreno. O quinto 
classificado do Dacar’2001 conquistou 
a vitôria perto do final do evento, 
beneficiando de um furo e de um 
espectacular despiste de Rui Sousa, o 
grande animador da primeira prova 

da temporada. "Durante o primeiro 
dia tivemos problemas de direcçâo, 
que conseguimos resolver. Parti corn 
confiança e estâvamos a rodar muito 
perto. Depois, quando ele teve o furo, 
aproveitei para passar para a frente", 
disse Carlos Sousa. O segundo posto 
do evento foi ocupado pelo actual 
detentor do ceptro, Joâo Vassalo, que 
se estreou ao volante de uma 
Mitsubishi Strakar, enquanto o 
terceiro lugar ficou entregue a Joâo 

OTTAWA 

"IV Games of 
La Francophonie" 
De 14 a 24 de Julho de 2001, vâo 
decorrer na regiâo de Ottawa-Hull os 
"IV Games of La Francophonie"-os, 
jogos dos francôfonos, corn os 
responsâveis a procurar atingir o 
mâximo na organizaçâo dos jogos, 
na qualidade dos atletas e nas 
vertentes culturais. 
A organizaçâo prevê a inscriçâo de 
52 paises corn os sens melhores 
atletas. 
No atletismo, os "IV JOGOS 
FRANCÔFONOS" vâo contar com 
os melhores atletas dos paises 

convidados e dos medalhados dos 
Jogos Olimpicos de Sidney e dos 
Campeôes Mundiais de Pista 
Coberta de Lisboa. Os atletas mais 
destacados estarâo 10 dias depois no 
Mundial de Atletismo de Edmonton. 
Para mais informaçôes visite o Web 
site : www.jeux2001.ca, ou telefone, 
para: 613-749-5389. 
De 14 a 24 de Julho, participe nos IV 
GAMES OF La FRANCOPHONIE, 
em Ottawa-Hull. 
Mentalizem-se para os Jogos 
Olimpicos'2008, em Toronto. 

'l' 

Foi uftima de acidenteP 
Ficou magoado? 

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

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

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

Rizzotto ipacs LLP-Lawyers Fale GOili Eduardo Furtado. 
5464 Dundas St. W. Toronto Ele fala a Siia li'ligua. 

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

Serra, num Toyota Land Cruiser 
privado. Por seu lado, Rui Sousa, que 
dominou a prova desde o prôlogo até 
abandonar vitima de um capotanço, 
acusa o vencedor da prova algarvia de 
comportamento anti-desportivo. 
"Depois de termos reparado o furo, 
recuperâmos de imediato e andâmos 
quase 100 quilômetros colados ao 
piloto da Mitsubishi, que nunca 
facilitou a ultrapassagem. Um 
comportamento pouco digno para 
quem é apanhado e deve deixar passar 
quem é mais râpido", defendeu. "Um 
pouco mais â frente, e percebendo que 
nos estava a travar para permitir a 
recuperaçâo do seu companheiro de 
équipa, acabâmos por ter um acidente 
que nos impediu de continuar", referiu 
Rui Sousa. Nas duas rodas. Rodrigo 
Amaral conseguiu a sua terceira 
vitôria no Terras d’El Rei, 
completando a prova corn 3.33 
minutos de vantagem sobre Mârio 
Patrâo, segundo classificado, e 6.26 
minutos sobre Victor Azevedo, 
terceiro. 

"Nâo hâ campeôes sem sorte", sempre ouvi dizer. '' 
O jogo de selecçôes entre Portugal e a Holanda, para o Mundial'2002, 
mostrou que a "estrelinha da sorte" (como diria o saudoso Pedroto) 
andou com os nossos. Sera que é indicativo que vamos ser campeôes 
do mundo? 

O problema é que o resultado do jogo Portugal-Holanda favoreceu a 
Repüblica da Irlanda que, ao bâter a Andorra, ficou na frente corn os 
mesmos pontos de Portugal... 
Como os irlandeses empataram na Luz, 1-1, estâo em vantagem para 
receber a selecçâo portuguesa em Dublin... Lâ estamos nôs a fezer 
contas "de sumir"! 

O benfiquista Escalona, argentine de nascimento e corn "costela" de 
italiano, vai ter de provar à Associaçâo Nacional de Futebol Chileno, 
como conseguiu a nacionalidade italiana! Mais um caso de falsificaçâo 
de documentes? Escalona ou... escandalona? 

Hajry, que deixou Marrocos hâ 14 anos para vestir a camisola do 
Benfica, depois do Farense e, actualmente, seu director-desportivo, é 
bem capaz de voltar ao pais natal para ser o adjunto de Humberto 
Coelho, seleccionador nacional de Marrocos. 
E engraçado como Portugal e os portugueses têm sido "ponto de 
encontre" entre o marroquino, Portugal e... Marrocos. Como nâo hâ 
fumo sem fogo... 

Os judocas portugueses Joâo Pina e Inès Cavalleri, campeôes 
portugueses e cheios de ambiçôes, apaixonaram-se e vâo casar. 
Optimo, tudo bem. E se por acaso se se zangarem, como é que é? 
Vâo "judocar-se" um corn o outre? O Joâo Pina estâ em grande forma 
e jâ "carimbou" o passaporte para os Campeonatos da Europa e do 
Mundo de Judo. E, ela, anda lâ por perto... 

O Toronto Raptors vai em digressâo à Europa, no mes de Outubro. 
Os europeus vâo ter oportunidade de ver "ao vivo" a équipa sensaçâo 
da NBA e, o famoso Vince Carter, vencedor do Concurso de 
Afundanços do All-Star'2000 e o actual 4o. classificado como 
marcador, média de 27.9 pontos por jogo! Sensacional. 

Na companhia de grandes craques como Zico, Bebeto, Jairzinho, 
Michael Schumacher (da Fôrmula 1, sim, senhor!) entre muitos 
outres, o RONALDO voltou a jogar apôs um ano de paragem. 
O ainda jogador do Inter de Milâo, "estreou-se" num jogo de 
beneficência da UNICEF -Projecto Criança Esperança e... marcou 5 
golos! O resultado foi de 10 a 9, favorâvel â équipa de Ronaldo. 
Teria sido um jogo de andebol? 

1-TL d'd tlLliÜL 
O fio da r 
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Grande corrida de Chepkemei e Kiplagat; 
"Dei a tâctica ao Clube do Stress. Penso 
para o ano correr a micro-maratona, 
que serâo cerca de 10 metros... Agora a 
sério, acho esta organizaçâo muito 
importante, emblemâtica e corn 
repercussôes ■ internacionais, 
nomeadamente em très niveis: 
O nivel da alta competiçâo, que ficou 
expresso corn o estabelecimento da 
melhor marca mundial feminina, o 
espirito da festa popular, a adesâo 
espontânea de dezenas 
de milhares de pessoas e 
a solidariedade. 
A participaçâo do 
présidente da Repüblica 
e de outras 
individualidades a 
correr por uma causa 
nobre mostra que o 
desporto é uma escola de 
civismo, de valores 
morais, de referências, 
de integraçâo social. Esta 
competiçâo foi uma festa 
de solidariedade", foram 
as declaraçôes do 
Ministro dajuventude e 
Desporto, José Lello. 
As quenianas Susan 
Chepkemei e Lornah 
Kiplagat, as duas 
mulheres mais râpidas 
em meia-maratona. 

foram as grandes animadoras da 
clâssica prova lisboeta, relegando para 
segundo piano a "cinzenta" corrida 
masculina. Esperava-se mais do 
queniano Paul Tergat e do sul-africano 
Hendrick Ramaala, que vinham à 
"meia" de Lisboa para atacar a melhor 
marca mundial, numa corrida 
planeada corn rigor, com "lebres" para 
os melhores andamentos. Mas cedo se 
percebeu que a corrida nâo ia para 

0 PresidetUe da Repüblica, Jarge Sampaio, acompanhado 
pelas atletas Rosa Mota e Susana Feitor, durante a Meia 

Maratona de Lisboa que decorren nas ruas da Cidade 

menos de uma hora (a melhor 
marca de sempre é de Tergat, 
feita em Lisboa hâ um ano) e 
as atençôes viraram-se para a 
liderança das mulheres, uns 
metros mais atrâs. Na prova 
feminina, sim, "as coisas 
prometiam", corn Kiplagat, 
Chepkemei e também a etiope 
Derartu Tulu em ritino 
"endiabrado", para melhor 

marca da distancia. 
A queniana Tegla 
Loroupe, hepta- 
vencedora em Lisboa, 
nâo aguentava o ritmo 
delas. 
Chepkemei ganhou 
corn excepcionais 
1:05.44, tirando mais de 
très minutes ao seu 
recorde pessoal. 
Kiplagat, considerada a 
melhor estradista em 
2000, confirmou estar 
em piano ascencional, 
terminando corn 1:06.34, 
uma melhoria pessoal de 
22 segundos, que lhe deu 
para "trepar" para 
segunda melhor de 
sempre. 
Na prova masculina nâo 
houve tantas surpresas - a 

A atleta queniana Susan Chepkemei 
que venceu a corrida, ladeada por 

Lornah Kiplagat, também queniana, 
que ocupa o segundo lugar, e por, 

Derartu Tuluk, da Etiopia, vencedora 
do terceiro lugar, durante a cerimônia 

do pôdio, Meia Maratona de Lisbod. 

nâo ser os tempos fracos... - e Tergat e 
Ramaala discutiram o triunfo até o 
final. 
Destà feita, inverteram a ordem de 
entrada de 2000 e o sul- africano 
ganhou, depuis de dois bem sucedidos 
ataques jâ na aproximaçâo aos 
Jeronimos. Antonio Pinto foi o ùnico 
português que acompanhou Ramaala e 
os quenianos até mais tarde, sô 
descolando aos 18 quilômetros. Nâo 
poupou criticas à organizaçâo e à 
escolha dos andamentos, realizando a 
pior prestaçâo (1:01.16) dos ültimos très 
anos e terminando em 8°. 

flTLETI5riO: 

Meia-Maratona de lisboa 

1785 8t. Clair Ave., West, Toronto 

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

Web: ' 
E-mail 
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dâassi(fUcaçâo 
Equipas 

IBQAViSTA 
2 SPORTING 
3 SP. BRAGA 
4 FC PORTO 
SBENFICA 
6BELENENSES 

J V E 0 M S P 

8 P. FERREIRA 
SUNi&OUiRIA 
10 SALGDEIROS 
I1FARENSE 
12MARfTIM0 
13ALVERCA 
14 GIL VICENTE 
ISGillMARilES 
10 CAMPOMAIOR. 20 
tT EÇt AMAOORA 26 
18DESP.AVES 26 

26 
26 
26 
25 
28 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
25 
26 
26 
26 

16 4 
14 8 
15 4 
13 6 
11 
11 

2 47 
6 40 
4 44 
6 49 
7 43 
8 30 

10 33 
9 10 
9 10 

11 3 
9 8 
9 7 
9 5 
6 6 
5 8 
4 10 
3 5 
2 8 

32 
31 

12 31 
9 29 
9 25 

12 36 
14 22 
13 32 
12 23 
8 21 

16 19 

15 56 
29 52 
31 50 
23 49 
29 45 
25 40 
35 38 
25 37 
33 37 
40 36 
32 35 
25 34 
42 32 
34 24 
44 23 
44 22 
43 14 
47 14 

•Resultados; 
(26® jornada) 

Maritimo - Boavista 1-1 
Campomalor. - Benfica 1-1 
Saigueiros - Sa Braga 3-4 

P. Ferreira - Belenensea 2-2 
Farense - Estrela Bmadera 2-0 

V.Guimarâes-U.LeiriaO-1 
Gil Vicente - Oeso. Avea 1-0 

Ah/erca-FC Porto, 1-3 
Sporting-Beira-Mar, 2-1 

PORTUCUESfl DE fUTEbOL 
PROEISSIOnflL 

(27® jornada) 
Sporting Braga - Paços Ferreira 

Oniâo leiria-Sporting 
Belenenses - Campomaiorense 

Benfica-Maritime 
Beira-Mar-Aiverca 

Oesoortivo Aves - Saigueiros 
Boavista-Farense 

L Amadora - Vitdria Guimaries 
FC Porto-Gil Vicente 

elhores ■IBarcadores 

Renivaldo Jésus "PENA" (FC Porto) 

17 g<0liQ)3 
Pierre VAN HOOipONK (Benfica) 

15 golos 
HASSAN Nader (Farense) 

14 gioliDS 
Joâo Tomâs (Benfica) 
Miki FEHER (Braga) 

13 golos 
Alberto ACOSTA (Sporting) 

RAFAEL Dias (Paços Ferreira) 

Eric Gomes "GAÛCHO F (E. Amadora) 
Marcos Nangi "MARCÂO" (Belenenses) 

lesâo de 
Joâo Pinto 

indigna ieâes 
Joâo Pinto nào Jogarâ em Leiria, ante a Uniâo, pois 
sofreu uma pancada nas costas no jogo corn o Beira Mar 
que vai forçâ-lo a permanecer em repouso. Terça-feira, os 
dirigentes leoninos nâo esconderam a sua indignaçào face ao sucedido, manifestando-se chocados 
corn a forma como o jogador vai ficar afastado da competiçâo. O lider da SAD, Miguel Ribeiro 
Teles, foi o primeiro a revelar-se extremamente desagradado corn o caso. ’’Estive no Departamento 
Médico e falei corn o prôprio jogador, que me disse ter sido vitima de uma Joelhada. E logo me 
confirmaram ser necessâria uma pancada muito violenta para que tal sucedesse. Fiquei 
impressionado e sensibilizado, pois acabei de ver a lesâo e considero que é precise denunciar isto. 
Sinto pena pelo modo como o Joâo Pinto vai ficar afastado do jogo de Leiria.” E, mantendo o torn 
de indignaçào, Ribeiro Teles acrescentou: ’’Estou preocupado com o Joâo Pinto face à gravidade 
da sua lesâo, quase nâo pode andar porque sofreu uma pancada tâo violenta e tudo isso passou em 
claro.” 

ATLANTA 

CONFERÊNCiA 

□ RiENTAL 

MILWAUKEE 47 37 .635 

gHARUOTTE 3E .568 

TORONTO 41 33 .554 

INDIANA 34 40 .459 

CLEVELAND SB 47 ,356 

S3 51 .311 

CHICAGO 1S 61 .164 

RESULTADOSDETERÇA'FÜRA 
BOSTON SS, MIAMI 77 
CHARLOTTE 103, NEW JERSEY 
NEW YORK S4, ORLANOO SS 
INOIANA 85, PHOENIX 81 
TORONTO 100, PHILAOELPHIA 85 
LA LAKERS SB, UTAH 88 
OETROIT 110, CHICAGO 83 
O ALLAS 10S, HOUSTON 97 
SAN ANTONIO 107, SEATTLE 89 
OENVER 94, PORTLANO 98 
MILWAUKEE 107, SACRAMENTO 101 

O MILéNIO 

PORTUCUESfi DE fUTEBOL 
pROEissionai 

ddassi^icaçâo 
Equipas 

IVARZiM 26 50 
2 SANTA CLARA 26 49 
1V1T.SETÛBAI 26 47 
4PENAFIEL 26 47 
5MAIA 26 46 
6NACI0NAL 26 44 
7 RIO AVE 26 43 
8ACADÉMICA 26 37 
9 NAVAL 26 37 
10LEÇA 26 36 
11UNIAO LAMAS 26 36 
120VARENSE 26 33 
13ESPINH0 26 28 
14 CHAVES 26 27 
15FELGÜEIRAS 26 26 
16 MARCO 26 26 
17FREAMUN0E 28 19 
18IM0RTAL 26 18 

T^suù-ta2os 

Académica-Marco, 4-1 
Varzim - Sporting Esginho, 1-2 

Uniâo lamas - VitOria Setübal, 1-1 
Nacional-Santa Clara, 2-1 

Felgueiras-flioAve,2-2 
Ovarense • Besp. Chaves, 2-1 

leça-Mala, 1-2 
Imortal-Naval, 2-2 

Freamunde-Penailel,4-1 

Zy" ^^cznada 
Maia-Imortal 

Vitdria Setübal - Nacional 
Santa Clara-Felgueiras 

Bio Ave - Ovarense 
Oesoortivo Chaves - leça 

Naval-Varzim 
Sporting Espinho - Freamunde 

Penaliel-Académica 
Marco-Uniâo lamas 

Passaportes falsos 
RFEF suspende licenças 
a Bartiet, Moya e Barata 
A Federaçâo Espanhola de Futebol (RFEF) suspendeu 
esta semana as licenças dos argentines Gustave Bartiet 
(Raye Vallecane) e Caries Daniel Meya (Granada, da 
segunda divisâe) e de brasileire Jeâe Maria Menezes 
"Barata" (Tenerife), cenfirmeu e erganisme federative. 
A suspensâe previséria das licenças de "Barata" e de 
Meya preduz-se cerne censequência da cenfirmaçâe da 
falsidade des passapertes italianes des futebelistas, que 
lhes permitia actuar cerne cemunitâries, pele 
censulade de Itâlia em Madrid. 
O case de Bartiet tem centernes diferentes mas apenta 
para um fim semelhante: segunde cencluiu e censulade 
italiane, e passaperte de argentine é legal, mas es 
decumentes apresentades para a sua ebtençâe sâe 
falses. 
As suspensôes des futebelistas sâe passiveis de recurse 
a dirigir à RFEF, que se réunira ne préxime dia 20 de 
Maie. 
Na ultima reuniâe, e erganisme decidiu manter a 
suspensâe de paraguaie Délié César Telede (Espanhel), 
mas retireu a de guarda-redes argentine de Alaves, 
Martin Herrera. 

Calado operado 
a apendicite 
Calade fei eperade de urgência a uma apendicite 
aguda às 3 heras da madrugada de terça-feira. A 
intervençâe cirürgica decerreu ne Hespital de Sâe 
Francisce Xavier, ne Restele, ende e jegader esta 
internade, nâe se sabende ainda a data em que terâ 
alta. O médie jâ se queixava hâ algum tempe de deres, 
mas dévidé ae futebel adieu ae maxime a eperaçâe. 
Calade terâ agera de ter muite repeuse, de mede a 
regressar em plene. Refira-se que, além de médie. Van 
Heeijdenk, Escalena e Sérgie Nunes também nâe 
participaram ne treine de terça-feira. 
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Campeonat;o Nacional de Futebol - GO 
(Ol. IKQ!IJXP& 

1 MOREIRENSE 
2 FAMALICÂO 
3 FC PORTO B 
4 VIZELA 
5 LEIXÔES 
6 PAREDES 
7 INFESTA 
8 S. JOÀO VER 
9 SP.BRAGA B 

lOCANELAS 
11 ESPOSENDE 
12 VTLANOVENSE 
13 ERMESINDE 
14 LOÜROSA 
15 SANDINENSES 
16 FÀFE 
17 BRAGANÇA 
18GONDOMAR 
19TROFENSE 
20 PEVIDÉM 

J a> 
28 64 
28 52 
27 52 
28 48 
27 45 
28 45 
28 44 
28 40 
28 39 
28 36 
28 36 
28 31 
28 31 
28 30 
28 30 
28 29 
28 28 
28 28 
28 27 
28 24 

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

29‘Jornada 
Sào Joào Vêr - Sandinenses 
FC Porto "B" - Famalicào 

Bragança - Esposende 
Trofense - Gondomar 
Pevidém - Ermesinde 

Leixôes - Infesta 
Sp. Braga "B" - Fafe 

Canelas Gaia - Moreirense 
Vizela - Vilanovense 

Paredes - Lourosa 

CIL XQlIIIIIPil 

1 OLIVEIRENSE 
2 SANJOANENSE 
3 SP.COVILHÂ 
4 FÀTIMA 

5SP.POMBAL 
6 FEIRENSE 
7TORREENSE 
8 AC.VISEL 
9 0LI.BA1RRO 
10 U. COIMBRA 
11 MARINHENSE 
12 VILAFRANQUEN 
13 ALCAINS 
14 CALDAS 
15ARR1FANENSE 
16 ÀGllEDA 

17 TORRES NOVAS 
18CUCIJJÂES 
19 LOURINHANENS 

27 61 
27 55 
26 54 
26 45 
27 44 
26 43 
26 43 
26 41 
27 37 
26 35 
27 34 
27 33 
26 32 
27 28 
27 28 
27 24 

26 23 
27 19 
26 17 

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

29‘Jornada 
Sp. Covilhà - Oliveirense 

Académico de Viseu - Àgueda 
Torreense - Vilafranquense 
Torres Novas - Sanjoanense 

Marinhense - Feirense 
Arrifanense - Fâtima 

OU. do Bairro - Lourinhanense 
Cucujàes - Uniào de Coimbra 

Caldas - Alcains 
Folga: Sp. Pombal 

di 

1 PORTIMONENSE 
2 LOULETANO 
3 U.MADEIRA 
4 SEIXAL 

5ATLÉTICO 
6 MACHÏCO 
7 BARREIRENSE 
8 ESTORIL 
9 CAM.LOBOS 
10 OLHANENSE 
11 OPERÀRIO 
12 BENFICA B 

13 CASA PIA 
14 MARITIMO B 
15CAMACHA 
16 SPORTING B 
17 MICAELENSE 
18 ORIENTAL 
19 SESIMBRA 
20 LUS.ÉVORA 

28 54 
28 50 
28 48 
28 47 

28 46 
28 46 
28 44 
28 43 
28 42 
28 41 
28 40 
28 38 

28 37 
28 35 
28 34 
28 34 

28 27 
28 24 
28 22 
28 16 

Resultados 
Micaelense - Atlético, 2-0 
Seixal - Operârio Desportivo, 0-0 
C. de Lobos - Lusilano de Évora, 3-0 
Olhanense - Barreirense, 1-0 
Louletano - Caniacha, 3-1 
Uniào da Madeira - Oriental. 2-1 
Casa Pia - Portimonense, 0-1 
Sporting "B" - Sesimbra, 1-1 
Man'timo "B" - Estoril-Praia, 3-1 
Machico - Benfica "B", 2-1 

29* Jornada 
Benfica "B" - Micaelense 

Atlético - Seixal 
Op. Desportivo - Câmara de Lobos 

Lusitano de Évora - Olhanense 
Barreirense - Louletano 

Camacha • Uniào da Madeira 
Oriental - Casa Pia 

Portimonense - Sporting ”B" 
Sesimbra - Man'timo ”B" 
Estoril-Praia - Machico 

iann|3eonat;c3 INIacicanal de QQQ 

Serie A Sérié B Serie C Serie □ Serie E Serie F 
CIL Dt(^IiraiPA 

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

26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
25 
25 

56 
49 
49 
48 
39 
37 
37 
36 
35 
35 
33 
33 
31 
29 
29 
25 
24 
12 

Vianense - Cabeceirense, 2-2 
Merelinense- Mirandês, 1-0 
Maria da Fonte - Montalegre, 3-1 
Valenciano - Serzedelo, 1-0 
Fào - Joane, 1-1 
Amares- Limianos, 1-1 
Pedras Salgadas - Terras Bouro, 1-1 
Taipas - Neves, 2-1 
Vilaverdense - Monçào, O-I 

CIL SQUJIÜPA 

1 VILA REAL 
2 DRAGÔES SAND 
3 P. RUERAS 
4 ESMORIZ 
5 REBORDOSA 
6TIRSENSE 
7 T.MONCORVO 
8 AVINTES 
9 RIBEIRÀO 
lOAMARANTE 
11 LOUSADA 
12 PEDROUÇOS 
13 L AM EGO 
14 FIÀES 
15 RIOTINTO 
16 PBRANDÀO 
17 S. MARTINHO 
18 LIXA 

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

50 
47 
46 
41 
41 
39 
39 
37 
37 
37 
35 
33 
33 
31 
30 
25 
22 
21 

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

CL IKQItTlIIPA 

1SOURENSE 
2 0L.HOSP1TAL 
3 VALECAMB. 
4CESARENSE 
5 ESTARREJA 
6 S. ROQUE 
7 P.CASTELO 
8 GAFANHA 
9 MANGUALDE 
10 F.ALGODRES 
11 AVANÇA 
12 ANADIA 
13 MIRANDENSE 
14SATÀO 
15 OL. FRADES 
16GOUVE1A 
17GUARDA 
18 LOUSANENSE 

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

56 
50 
48 
47 
41 
41 
39 
36 
32 
32 
31 
31 
30 
30 
30 
22 
21 
10 

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

CL KQIUIIIPA 

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

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

63 
54 
51 
44 
42 
39 
37 
37 
31 
31 
31 
29 
29 
27 
27 
26 
20 
20 

Caranguejeira - Semache, 0-2 
Almeirim - Alcanenense, 4-1 
Portomosense - Peniche, 1-0 
U. Santarém - Portalegrense, 1-1 
Bombairalense - Benfica C. Branco, 0-0 
Est. Portalegre - Mirense, 7-0 
Uniào Tomar - Fazendense, 2-1 
Ferroviârios - Beneditense, 1-5 
Sertanense - Bidoeirense, l-l 

CL X^^UJIIIPA 

1 OL.MOSCAVIDE 
2 MAFRA 
3 0D1VELAS 
4 r MAIO 
5 AG.CAMARATE 
6R1B.BRAVA 
7 S.VICENTE 
8 CORUCHENSE 
9 PONTASSOLENS 
lOALCOCHETENSE 
11 SINTRENSE 
12 PORTOSANTENS 
13 CALIPOLENSE 
14 SACAVENENSE 
15 SAM.CORREIA 
16LOUREL 
17 ELVAS 
18 FANHÔES 

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

55 
50 
50 
39 
39 
39 
38 
37 
37 
36 
35 
32 
32 
32 
29 
29 
25 
17 

Àguias Camarate - Pontassolense, 5-3 
Samora Correia - Alcochetense. 2-1 
Sào Vicente - Sacavenense, 3-0 
Olivais e Moscavide - 1® Maio, 1-0 
Sintrense - Lourel, 1-4 
Calipolense - Coruchense, 1-0 
Mafra - Elvas, 2-0 
Odivelas - Portosanlense, 5-0 
Ribeira Brava - FanhÔes, 2-0 

CL 

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

J IP 

26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
25 
26 
26 
25 
26 
26 
26 

53 
51 
48 
46 
42 
42 
40 
39 
37 
36 
36 
35 
35 
30 
25 
24 
21 
14 

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

Pedro Barbosa rénova por très épocas 
Pedro Barbosa serâ jogador do Sporting nas prôximas très 
temporadas. O acordo de verbas entre o médio da équipa 
de Alvalade e a administraçâo da SAD estâ alcançado e 
falta apenas que o jogador coloque a sua assinatura no 
novo vinculo para que a renovaçào seja anunciada 
oficialmente. O que deverâ suceder nos prôximos dias. 
Depois de algumas semanas de conversaçôes, em que 
chegou a aventar-se a possibilidade dè Pedro Barbosa 
trocar o Sporting pelo Benfica ou pelo FC Porto, a 

administraçâo da SAD decidiu aceitar a proposta salarial 
apresentada pelo médio, no inicio do mês, quando se 
reuniu corn Miguel Ribeiro Teles. O novo présidente da 
sociedade que gere o futebol leonino teve, alias, um papel 
fundamental no desbloquear do processo que conduziu 
ao acordo. Mais que nào seja por nâo ter deixado correr o 
tempo e ter pegado no "dossier" - juntamente corn os de 
Rui Jorge e Nélson - logo no dia seguinte ao da sua 
tomada de posse. 

FESTA DO DESPORTO ESCOlAR na Madeira 
Tal como nos anos anteriores, a Secretaria Regional da 
Educaçâo, através do Gabinete Coordenador do Desporto 
Escolar, realiza a grandiosa FESTA DO DESPORTO 
ESCOLAR, corn a presença de milhares de alunos, 
oriundos das escolas da Regiâo Autônoma da Madeira. 
Para honrar a decisâo tomada na Reuniâo Permanente do 
Conselho das Comunidades Madeirenses e, tal como jâ 
aconteceu no passado ano, alunos da diâspora 
madeirense vào de novo participar. Assim, os estudantes 
madeirenses do Canadâ vâo estar representados na Festa 

do Desporto Madeirense por uma équipa masculina de 
futebol de 5, dirigida pelo treinador Jülio Gouveia. 
Este ano, do Canadâ, apenas se desloca uma équipa 
devido âs novas directrizes da organizaçâo. 
Os jovens madeirenses estudantes, corn talento 
futebolistico, corn idades compreendidas entre os 16 e os 
19 anos de idade, podem contactar o treinador Julio 
Gouveia, pelo telefone: 416-315-3599. 
As inscriçôes terâo de ser entregues no Gabinete 
Coordenador até 10 de Abril. 

COLLMBLS 2, DC1ROIT 1 

, NEW JERSEY «,W4Si1iN<iTW«i 4 

ATLANTA S, OTTAWA 2 

CONFERÊNCIA 
ORIENTAL 

  f .J) --i 

OTTAWA B010S 
BUFI=ALO 79 36 
TORONTO 79 86 
BOSTON 76 BA 
MONTREAL SO 68 

ELORIDA 2. PnilADELPmA 1 

ST tous 2, CAROLINA 2 

PnOENiX 2, LOS ANGELES 2 

CONFERËNCIA 
ORIENTAL 

/ ^ P 

COLORAOO 76 T 1 6 
60 60 
80     
76 7*l 
76 65 

Açores 
I 3^ jornada: 
I Madalena - Lusitânia, 1-3 
I Santo Antônio - Praiense, 3-0 
I Folga: Santiago 

I 1. Lusitânia 
I 2. Madalena 
I 3. Praiense 
I 4. St. Antônio 
I 5. Santiago 

3 
2 
2 
3 
2 

46 
41 
35 
36 
31 

4° jornada: 

Praiense - Madalena 
Santiago - Santo Antônio 
Folga: Lusitânia 

E) S © [P ® © 5^ (2) [ ^ 

3° jornada: 
Flamengos - Juventude Lajense 
(falta de comparëncia da Juventude Lajense.) 

Angrense - Vila Franca, 3-0 
Folga: Vilanovense 

1. Angrense 3 28 
2. Flamengos 1 17 
3. Vila Franca 2 16 
4. Vilanovense 2 16 
5. Lajense 2 14 
As équipas transitam corn a totalidade dos pontos 
conquistados na primeira fase.  

4° jornada: 

Vila Franca - Flamengos 
Vilanovense - Angrense 
Folga: Lajense 

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



32  
DESPORTO 

Quinta-feira, 5 Abril, 2001 
O MILéNIO 

Sporting-Belr 
Ode à eficacia em jogo 

2-1 
Os très golos surgiram de enxurrada, 
em seis minutes, como se algum Deus 
do rigor defensive se tivesse distraido 
a fazer outra coisa qualquer que nâo o 
contrôle deste desafio. 
O Sporting teve que sofrer bastante 
para vencer o Beira Mar, a equipa-re- 
velaçâo da segunda volta da I Liga. 
Ainda assim, feitas as contas, o resulta- 
do chegou-lhe para recuperar o segun- 

do lugar da classificaçâo e para 
aumentar a pressào sobre o Boavista, 
agora apenas a quatre pontes de dis- 
tâneia, quando ainda faltam oito jogos 
para o fim da época. Graças ao empâte 
(1-1) do Boavista na sempre dificil 
deslocaçào à Madeira, FC Porto e 
Sporting de Braga, que venceram os 
seus respectives encontros, aproxi- 
maram-se do guia da I Liga de futebol, 

embora sem fazerem perigar a sua 
liderança. 
O FC Porto ganhou por 3-1 no 
campo do Alverca, também quase 
sempre espinhoso para os chama- 
des "grandes", e é agora terceiro 
corn 49 pontos, menos sete que o 
Boavista, mas corn um jogo em 
atraso, aquele que terâ de disputar 
exactamente no recinto do 
Maritime, o adversârio corn o quai 
os "axadrezados" empataram nesta 
26“ Jornada. 
Com o triunfo de domingo, os 
"dragôes" nâo sô conquistaram dois 
pontos à équipa da frente, como 
ainda puseram terme a um percur- 
so de quatre meses sem um ünica 
vitôria fora de casa e negativa- 
mente preenchido por cinco derro- 
tas e um sô empâte. O sensacional 
Sporting de Braga, sâbado foi ga- 
nhar, sem contestaçâo, ao campo 
do Salgueiros, num jogo cujo resul- 
tado, 3-4, diz alguma coisa sobre a 

denervos 
forma como decorreu, embofa o golo 
da vitôria bracarense sô tenha sîdo 
apontado aos 92 minutes. 
De qualquer modo, o lider nâo saiu 
diminuido do Estâdio do Barreiros, no 
Funchal, antes pelo contrario, jâ que 
esteve a vencer até aos 80 minutes - 
golo de Sanchez aos 45 -, momento em 
que um remate providencial de Bakero 
permitiu aos locals igu.il.ir o mar- 
cador, quando o triunio dos visitantes 
parecia jà assegurad( > 
Por seu lado o Sporting de Braga 
começou por lidei ai a contagem de 
nada menossde s( i ^oli is, obtendo o 
primeiro logo aos 07 minutos, por 
Odair, mas o Salgiu nos nâo acu.sou o 
toque e aos 22 igiialava por intermédw> 
de Pedrosa. 
Os minhotos nâo altciaram a sua 
toada ofensiva, antes pelo contrario, e 
Zé Roberto, aos 27 e ans 33 minutos, 
colocou a équipa de Manuel Cajuda 
corn dois golos de vantagem, resultado 
que se manteve até ao intervalo. 
Ô Salgueiros, porém, nâo é équipa que 
se considéra derrotada antes do apito 
final do ârbitro e aos 51 minutos 
Bodunha colocou o marcador em 3-3, 
depois déjà antes, aos 48, ter ele 
prôprio reduzido para 2-3. 
A équipa da Luz é quinta da tabela 
corn 45 pontos, a uns abissais 11 de 
distâneia do Boavista e a caminho de 
nâo se qualificar para nenhuma prova 

eurnpeia. 
O seu adversârio desta jornada, o 
Campomaiorense, esta na zona de 
despromoçâo, pois é 16° e antepenülti- 
rno corn 22 pontos, ainda que à sua 
frente estejam o Guimarâes corn 22 e 
o Cil Vicente com 24, totals que estâ 
axj seu alcance ultrapassar. 
Na jornada de domingo, o Vitôria de 
Guimarâèâ experimentou uma vez 
mais o gosto amargo da derrota em . 
casa (0-1) desta feita frente à Uniâo de 
Leiria, nona da tabela corn 37 pontos, ' 
e, cümulo da mala pata, graças a um - 
espectacular golo de Paulâo na piôpria 
baliza, marcado aos 86 minutoa, quan- 
do o final da partida jâ se antevla. 
Estrela da Amadora e Desportivo das ' 
Aves, derrotados pelo Farense (24)) e ' 
pelo Cil Vicente (1-0), respectivamente, 
parecem irresistivelmerite condenados 
à descida. 

Para as suas Testas familiares adquira uma 
"24 Holiday Pack", com 4 tipos de cerveja 
diferentes e corn a oferta de uma 
Câmara fotogrâfica em todas as caixas. 

smuAPOso 
novo représentante 
de vendas da 

S£ctS€M 
para a comunidade 
portuguesa, 
deseja a todos uma 

S£ctS€M 


