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Quando aceitamos visitar Montreal para participarmos na 
festa de aniversario do decano dos jornais portug^eses no 
Canada, o "A Voz de Portugal", nào tinhamos bem a noçâo do 
que iriamos encontrar, embora soubéssemos do prestigio do 
jornal e dos seus responsaveis de ontem e de hoje. 
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40 anos ao 
serviço da 
informaçâo a 
da formaçâo 

Beleza e juventude 
na eleiçâo da Miss C.C.P. 
de Mississauga'2001 

Decorreu, 
com a boa orga- 
nizaçâo 
de sempre, 
a eleiçâo da 
Miss Centro 
Cultural 
Português 
de Mississauga 
2001. 
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I A tradicional Festa das Flores, no Funchal, que é um 
autêntico chamariz turistico da Madeira, e festa de uma 
beleza esplenderosa, é seguida pelos madeirenses espal- 
hados pelo mundo. 

FESTA das FLORES 
no Madeira Club 
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O MILéNIO 

sem vertïebras 
Sou obrigado a voltar ao "meu" assunto! 
Os meus amigos e colegas exageraram nos 

V elogios à minha pessoa e "ornamentaram" o O 
Milénio de fotografias da festa. DEMAIS, em 
relaçâo a mim e minha familia, E POUCO, no 
que respeita a tantos amigos que estiveram 
connosco no Oasis C. Centre! Aceito o que "me" 
fizeram em nome dos meus AMIGOS. Como 
eram 800, ainda faltaram muitas fotografias... 
Agora, tal como prometi, vou fazer "uma ronda à 
mente" para recordar o acontecimento e 
agradecer, espero, a TODOS! 
A lembrança de iniciarem o convivio com uma 
saudaçâo de champanhe e a VOZ da minha filha 
-ao vivo!- foi algo inesperado e inesquecivel. 
Julguei-me sem os filhos e os netos naquele dia e, 
afinal, disseram presente! Depois, Monsenhor 

Eduardo Resendes abriu a cerimônia com a 
bençâo a um saboroso e bem servido almoço da 
dupla de amigos Humberto Rebelo/Joe Pimentel 
e sua equipa. Frank Alvarez, impulsionador e 
MC, deu continuidade à festa, coadjuvado pelos 
comuns amigos Tony Melo, John Dias, 
Bernardete Gouveia, Humberto Rebelo e 
Antonio do Forno. No palco, desfilaram um 
grupo de artistas-amigos que tiveram a gentileza 
de cantar cançôes com letras. da minha autoria e 
que participaram, venceram ou conquistaram 
lugares cimeiros em Festivais de Cançâo: 
Isabel Sinde, Décio Gonçalves, Zé da Vesga, 
Catarina Cardeal, llem cassete" -devido aos 
sens afazeres fora de Toronto- a Sarah 
Pacheco e, na guitarra e na concertina, o 
miisico e compositor, Hernani Raposo. 
Deram o seu contribute com versos 
populares Luis Drumond e Fernandes 
Monteiro, e, o Domingos Melo... com uma 
das suas! No fecho, a presença da voz do 
Tony Melo e a musica dos sens companheiros 
d'os Starlight. Para mim e para os meus, foi 
"müsica no coraçâo"! 
Seguiu-se um grande niimero de 
responsâveis de clubes e associaçôes, amigos 
de longa data, que tiveram a generosidade de 

me oferecer prendas das mais diversas e de valor 
inestimâvel. Foi o Antonio Forno em nome 
pessoal e do Conselho das Comunidades 
Portuguesas do Sul do Ontario; a Lücia Pires do 
RC. of Windsor; o Antonio Trigo do Portuguese 
Club of Chatham; a Delfina Pedro do do Clube 
Camôes de Harrow; o Francisco Santos do 
programa PassatempoTV-Leamington, o 
Norberto Fortuna do C.P. Leamington; o 
Horâcio Domingos do Clube Português de 
Mississauga; a Conceiçâo Florência do Rancho 
da Nazaré; o Peter Ferreira do First Portuguese 
C.C. Centre e do Congresso; 
Francisco Ataide do Graciosa 
Community Centre; a activa Rosa 
Sousa; o Carlos Sousa da Casa do 
Alentejo; o Victor Rocha da Casa do 
Benfica; o Luis Bettencourt do 
Canadian Madeira Club-Madeira 
House C. Centre; o artista plâstico 
Paiva de Carvalho; a Nellie e o César 
Pedro do "Gente da Nossa"; o pintor 
Pozal Domingos; Humberto Rebelo 
do Oasis Convention Centre; o Rui 

Gomes da Academia do 
Bacalhau de Toronto; o 
Vereador Mario Silva e o 
MPP Cari de Faria; 
Maestro José Manuel Resendes da 
Banda de Sta. Helena; Dr. David 
Rendeiro da Credit Union; Eduardo 
Resende e familia; o Manuel 
Alexandre do Portuguese Heritage 
Comitteé of Brampton; a Bernardete 
Gouveia da "Gente Modesta"; a 
Felicidade Macedo por Alfredo 
Evora Cônsul-Honorârio de Cabo 
Verde; o Augusto Pires de CP Auto 
Body; o Manuel Mira-Fundaçâo 
Luso-Americana de Historia; o 
fotôgrafo José Luis Silva; Comissâo 

de Nossa Senhora do Monte'97; Manata 
Jewellery; José Ferreira da Associaçâo Madeira 
Câmara de Lobos; Palace Flowers; Nova Era 
Bakery; a familia Simas do Asas do Atlântico S.S. 
Club; o ceramista Américo Ribeiro; o Joe Pinto 
da Federaçâo dos Comerciantes e Profissionais 
Portugueses; a Luciana Machado de Venus 
Creations; os colegas Ana Fernandes e Jamie 
Iria; Joe Eustâquio da Aliança dos Clubes e 
Associaçôes Portugueses; o Joel Danaia da 
Associaçâo 25 de Abril de Toronto; o Bernardino 

Ferreira do Arsenal do Minho de Toronto; os - 
amigos José Pereira e Antonio Tabico da J 
Associaçâo dos Romeiros de Sâo Miguel de 
Toronto; e, Dr. José Carlos Teixeira, Vasco 
Rodrigues, Liberal do Couto e Charles de Sousa, 
com mensagens e, por fim, uma Morsa de 
prenda, peça de artesanato indigena, belissima, 
oferta da Comissâo Organizadora da minha 
inesquecivel festa. .4 

Distinguiram-me corn o seu trabalho os colegas '| 
da Informaçâo, Carlos Morgadinho da 
Streamline, The Voice, Jorge Machado da 

Aguarela Portuguesa, CFMT-Canal 47, TC Tony 
Couto, Liberal do Couto da SABER/Açores, 
Gente Modesta, César Pedro Productions ... sem 
esquecer os "obrigatôrios sacrificados" da CIRV- 
Milénio-FPTV, dentro e fora do "rectângulo de 
jogo"! 

Alguns artistas estiveram présentés, nâo vi 
todos, perdoem-me!, mas recordo ter abraçado 
Fâtima Ferreira e Armando Jorge, Luciana 
Machado, Miguel, Minah Jardim e Rui 
Balsemâo Silva, Nancy Costa, Tony "Tabu" 
Gouveia, Otilia de Jesus, Steve Vieira... 
Enviaram-me ternurentas e elogiosas mensagens 
de Portugal, o Dr. Alberto Joâo Jardim, 
Présidente da Regiâo Autônoma da Madeira, o 
poeta e jornalista madeirense, José Antonio 
Gônçalves, o Adjunto de Imprensa do Ministro 
da Juventude e Desportos, Eduardo Saraiva, o 
companheirâo Carlos Alberto Vieira da Silva, o 
pioneiro Antonio Sousa, o Présidente do Grupo 
Parlamentar do PS da Assembleia Legislativa 
Regional dos Açores, Dr. Vasco Alves Cordeiro, 
e, localmente, missivas do Décio Gonçalves, 

Mano Belmonte, Maggie Medeiros, Carlos 
Veloso, Severiano da Silva, Antonio dos 
Santos Vicente, Luis Fernandes e faxes de i| 

impossibilidade de presença dos senhores ||; 
Cônsul-Geral e Vice-Cônsul de Portugal 
em Toronto. || 
Todos estes amigos estiveram présentés || 
acompanhados de muitos outros amigos, 
que elevaram a fasquia às 800 aimas... Para 
mim, impressionante! Como agradecer? i| 

Dizendo OBRIGADO e, para ficar corn as || 
"Contas Saldadas", prosseguir tal como até 
aqui e, se possivel, melhor! 
Um grande "chi-coraçâo" para TODOS! || 

JMC P 
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cnm ns leitores 

Olà, bons e "velhos" amigos! 

Tudo bem, nâo é 

verdade? 
Apôs um lo. de Maio 
feliz e quente, câ estamos 
prontos a noticiar-vos 
mais acontecimentos 
comunitàxios, de 
interesse gérai. 

A Comissào Realizadora do 2o. 
Encontro dos Ex-Combatentes do 
Ultramar reuniu-se na passada semana 
no Europa Catering, em Toronto, para 
definiçâo de mais alguns pontos 
importantes para que a festa seja um 
marco histôrico entre nos. O primeiro 
Encontro teve lugar em Montreal, em 
2000. Desta vez, em Toronto, a data 
esta apontada para a primeira semana 
de Setembro, corn o dia ainda por 
définir. Foi aceite por todos, enviar um 
convite ao Chefe do Estado Maior 

General das Forças Armadas 
Portuguesas, para que esteja présente. 
Também foi considerado prioritârio 
passar a palavra a todos os ex-militares 
conhecidos que estiveram no Ultramar 
para que "vasculhem as malas" até 
encontrarem artigos do passado para a 
realizaçâo de uma exposiçâo evocativa, 
corn fotografias, artigos escritos, 
filmes, armas, fardamentos, 
artesanato, medalhas, louvores, etc... 
Os ex-militares do Ultramar podem 
contactar, entre outros: Eduardo 
Resende, 905- 460-1361; Artur Sousa, 
416-992-4343; Américo Costa, 416-656- 
8445; Manuel de Paulos, 416-534-5520; José 
Palmela, 905-738-8441; Florival da 
Silva, 416-653-9637, ou O Milénio, 

416-538-0940. A postos, 
digam PRESENTE! 

Sâbado, dia 5 de Maio, o 
LUSITÂNIA de Toronto, 
fecha a época de "inverno" 
corn um espectâculo 
diferente. 
Uma noite corn jantar e 
fado! O fado na voz do 
TIAGO GORGITA, 
vindo directamente da 

Ilha Terceira. Tiago Gorgita sera 
acompanhado pelos sens müsicos 
habituais, os irmâos ALMEIDA. 
Som, lüz e müsica para dançar corn o 
DJ Sounds Good Productions. 
Info: 416-532-3501. 
Uma noite para nâo perder. Parabéns 
aos lusitanistas por esta noite de fado. 

O Padre Joâo Cabrai -da Parôquia de 
N. Sra. do Rosârio/Scarborough-, 
informou-nos da iniciativa do 
CONSELHO PASTORAL 
PORTUGUÊS, em realizar a 
Peregrinaçâo das Parôquias 
Portuguesas ao Santuârio de Marylake 
para a Celebraçâo da Festa de Nossa 
Senhora de Fâtima, nos dias 12 e 13 de 
Maio. 
O Conselho Pastoral Português é 
formado pelos Sacerdotes e Diâconos 
ao serviço das Parôquias de lingua 
portuguesa na Arquidiocese de 
Toronto. Sâbado, dia 12, pelas 05h00 

IX ENCONTRO DE PROEESSORES 
As comunidades portuguesa e 
Canadiana ficaram mais 
enriquecidas corn a realizaçâo -em 
Toronto- 20, 21, e 22 de Abril- do 
IX Encontro de Professores dos 
Estados Unidos e Canada - 
"TODOS". 
Encontro salutar para educadores, 
pais, alunos e todos os interessados 
em temas relatives à educaçâo e 
ensino. 
As técnicas modernas do ensino 
foram tratadas em dois temas: 
1- "O Sucesso Psicolôgico"- 
Aprendizagem e Desenvolvimento 
das Competências, pela Dra. 
Eduarda Fagundes Duarte, 
Professera de Psicologia e Ciências 
de Educaçâo da Universidade de 
Lisboa. Notou-se profonde 
conhecimento dos temas, clareza 
de expressâo e, ainda, graciosidade 
na aceitaçâo de perguntas, 
comentârios e sugestôes. 
A Dra. Rita Ferro foi a "estrela" 
das conferências da parte da 
manhâ de sâbado - dia 21. 
Muito comunicativa, clara, certa, 
emotiva, deliciou todos corn a sua 
humanidade. Demais, a sua prosa 
poética é aliciante. 

O Dr. Alvaro Manuel Machado e o 
escritor Eduardo Bettencourt 
Pinto foram também muito 
aplaudidos. 
O IX Encontro de Professores 
valeu em tudo - valorizaçâo 
profissional, confraternizaçâo, 
.aquisiçâo de novas amizades... 
Estâo de parabéns, D. Celina de 
Melo, Coordenadora do 
"Encontro", a Dra. Graça Assis 
Pacheco, Coordenadora do Ensino 
de Português no Canada. D. 
Emilia Mendonça-Inspectora nos 
Estados Unidos. A Comissào 
Organizadora, os Conferencistas e 
os Participantes. Parabéns, ainda, 
à fadista de palmo e meio 
Veronica, à Luso-Can Tuna e à 
colega que dramatizou, de maneira 
humoristica, passagens da Histôria 
de Portugal... 
E aos que prepararam e deram 
apoio à Secçâo Cultural. TODOS, 
merecem o nosso reconhecimento 
e a nossa gratidâo. 
O proximo ENCONTRO, o 
décimo, sera em 2002, na cidade 
do Porto, Cidade Europeia de 
Cultura. 

Prof. Humberto Ferreira 

(madrugada), partida a pé dos 
peregrinos da Dufferin Mail, em 
Toronto. As 15h00, acolhimento aos 
peregrinos. As 18h00, Via Sacra. As 
19h00, Terço e Procissâo de Velas, da 
Capela para o Santuârio. Depois, 
Celebraçâo da Eucaristia, Exposiçâo 
do Santissimo Sacramento e, às 23h00, 
Bençâo do Santissimo Sacramento e 
encerramento. 
No domingo, dia 13 de Maio, às 
13h00, hora dos jovens. Às 14h00, 
Procissâo no recinto do Santuârio, 
Terço e Cânticos. 
Às 15h00, Eucaristia presidida por Sua 
Eminência o Cardeal Ambrozic. 
Bençâo dos Doentes e consagraçâo das 
Mâes de Nossa Senhora. Às 17h00, 
Procissâo do Adeus e encerramento da 
Peregrinaçâo. Informaçôes pelo Tel: 
416-298-6500, ou nas parôquias a que 
pertencem. 

A CASA DOS AÇORES de Toronto 
realiza no domingo, dia 6 de Maio, 
pelas 14h30, as Eleiçôes para 2001- 
2002. O présidente Fernando Faria, 
apela aos sôcios para que compareçam 
na sede-social, 772-A Dundas St., em 
Toronto. Info: 416-603-2900. 

Pronto. Na prôxima semana muito 
mais teremos para vos informar. Até 
la, aquele abraço. 

JMC 

sempre o primeiro 

Colchùo 

mdividuais 

S29i>.(M) 

Sofas 

$599.00 
Quartos de 

caina de 

6 peças 

$935.95 

Tamanho 

“Queen”. 

$399.00 

El 
^/I'Xjinuet da .^iûaa 

GRANDE CAMPANHA 
DE PRIMAVERA EM 

ARTNOVA FURNITURE PLUS! 

Salas de jantar 
de 7 peças 
$2.395.00 

APRESSE-SE, ESTES SALDOS NâO VâO DURAR MUITO TEMPO. 

VisiTC JÂ A ARTNOVA FURNITURE PIUS 

0096 
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Foi uma festa bonita e bem 
justificada. A Casa do Benfica de 
Toronto realizou uma festa 
comemorativa do "25o. Aniversârio" 
do seu Rancho Folclôrico. Uma 
jornada alegre, ritmada e cheia de 
cor. 

A abertura da festa esteve a cargo do 
conjunto musical "Os Panteras", 
seguindo-se a presença do présidente 
da colectividade, Vitor Rocha, nos 
agradecimentos e elogios aos 

responsâveis e componentes das 
varias geraçôes que actuaram durante 
25 anos no Rancho Folclôrico da 
Casa do Benfica de Toronto. 
Seguiu-se a apresentaçio do Rancho 
Infantil, ensaiado por Caria Correia. 
Depois, actuou o Rancho Infantil 

"Areias de Portugal", 
de Montreal, rancho 
convidado. 
Apôs um intervalo 
cheio de vivacidade 
e convivio. Caria 
Correia subiu ao 
palco para 
referências e 
agradecimentos. 
Depois, sob o 
aplauso do püblico 
présente, antigos 
componentes e 
actuais dançadores, 

deram as màos e dançaram até mais 
nâo... Em beleza! 
Para melhor recordar o 
acontecimento, apenas por $15.00 
dôlares, estavam à venda T-Shirts 

comemorativas dos 25 
anos do Rancho 
Benfiquista. Por fim, de 
novo a presença do 
conjunto "Os Panteras", 
para um animadissimo 
baile. 
Parabéns a todos os 
componentes e 
responsâveis pelo folclore 
da Casa do Benfica de 
Toronto, nestes 25 anos 
de vida. Umas "Bodas de 
Prata" dignas de registo. 

Manuel Gonçalves 

CASA DO BENHCA e 

1** Maio: Dia do Trabalhador quase sam 
Lisboa - Trabalhadores de todo o 
mundo participaram em mais uma 
jornada reivindicativa do 1° de Maio, 
que este ano foi mais pacifica do que 
em anos anteriores, apesar de previsôes 
alarmistas em alguns paises. Meio 
milhào de pessoas respondeu na 
Alemanha ao apelo dos sindicatos para 
reivindicarem o pleno emprego e a 
reduçào das horas extraordinârias. A 
manifestaçâo central decorreu em 
Rostock, onde os oradores principals 
foram o chanceler federal. Gerhard 
Schroeder, e o présidente da 
Confederaçào de Sindicatos, Dieter 
Schulte. O Partido Nacional 
Alemâo (NPM, ultra direita) 
converteu-se em protagonista da 

Jornada, ao manifestar-se sem 
incidentes em varias cidades, apôs 
ter recebido autorizaçâo dos 
tribunals, que no caso do de Berlim 
as negou à esquerda radical. Outro 
ponto de especial atençâo policial 
foi Londres, depois dos violentas 
incidentes que em 2000 provocaram 
meia centena de feridos e énormes 
prejuizos materials. A presença 
policial em força era a nota 
dominante na capital britânica, onde 
as concentraçôes foram vigiadas por 
cerca de 6.000 agentes a pé, a cavalo e 
de helicôptero. Nâo obstante, alguns 
dos mais destacados estabelecimentos 

comerciais da cidade protegeram as 
suas montras corn taipais de madeira, 
no receio de pilhagens. Na cidade suiça 
de Zurique, a policia efectuou dezenas 
de detençôes entre grupos que, à 
margem da manifestaçâo oficial, 
atiraram pedras e partiram algumas 
montras. Durante a parte oficial da 
festa, a ex-pirata aérea e hoje deputada 
palestiniana Leila Jaled lançon um 
apelo a favor da causa da Palestina. As 
manifestaçôes na França foram 
marcadas pelo anüncio de 
despedimentos em grande escala em 

Um veiculo virado ao contrario, resuUado da 

manifestaçâo do 1° de Maio em Londres. 

13 pessoas foram feridos sem gravidade. 

vârias empresas, enquanto em Atenas 
mais de 30.000 trabalhadores 

protestaram contra a reforma do 
sistema de reformas, apesar de o 
governo jâ ter recuado na aplicaçâo 
desse projecto. Os sindicatos 
italianos colocaram a tônica na 
negociaçâo dos contratos colectivos, 
que afecta 7 milhôes de empregados 
e que serâ objecto, na quarta-feira, de 
uma reuniâo négociai convocada 
pelo governo. As celebraçôes 
serviram na Bélgica para reivindicar 
a criaçào de mais postas de trabalho, 
a reduçào de impostos e o 
incremento das pensôes de reforma, 

enquanto na Espanha o tema 
escolhido foi "Emprego estâvel, 
seguro e corn direitos". O 
partido comunista e os 
sindicatos russos celebraram em 
separado corn comicios e 
manifestaçôes no quadro do Dia 
da Primavera e do Trabalho, 
reminiscência das pomposas 
testas da época do regime 
soviético. As testas do Dia do 
Trabalhador também foram 
celebradas no ünico pais da 
América sob regime comunista, 

onde o présidente Fidel Castro 
apontou o dedo às cenas de 
violência durante manifestaçôes no 
mundo ocidental, enquanto 

alegadamente em Cuba "as 
manifestaçôes de trabalhadores nâo sào 
reprimidas". Em Praga, 10.000 
trabalhadores vieram para a rua 
festejar a efeméride. Em Belgrado, 
2.000 activistas do sindicato sérvio 
Independência celebraram com um 
comicio, enquanto no Zagrebe o 
présidente croata, Stjepan Mesic, e o 
primeiro-ministro, Ivica Racan, 
assistiram às celebraçôes sindicais. Na 

Bloqueio policial da Oxford Street, 

uma das principals ruas de Londres, Inglaterra. 

Durante o dia, cerca de 6000 agentes tentaram 

controlar a manifestaçâo anti-capitalista. 

Africa, as celebraçôes no Senegal 
saldaram-se por dois feridos em 
confrontos entre partidârios de 
tendências diferentes da principal 
central sindical do pais, enquanto em 
Angola foram marcadas por um apelo 
ao fim da guerra civil. "E preciso acabar 
corn a guerra em Angola porque a 
situaçào de frustraçâo dos 
trabalhadores é bem visivel perante o 
estender das hostilidades militares, pois 
a guerra estâ a retirar postas de 
trabalho", afirmou o secretârio-geral da 
Uniào Nacional dos Trabalhadores 
Angolanos- Confederaçào Sindical 
(UNTA-CS), Manuel Viage. ^ 

incidentes em tedo e mundo 
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► No outro lado do mundo, no Cambodja, o dirigente da 
oposiçào Sam Rainsy pediu ao governo dos Estados Unidos, 
perante um milhar de trabalhadores, que suspenda as cotas às 
importaçôes de produtos têxteis cambodjanos até que os 
empresârios do seu pais melhorem as condiçôes de trabalho 
locals. Os sindicatos das Pilipinas abandonaram as 
reivindicaçôes laborais para se concentrarem na crise politica 
aberta entre os partidârios do ex-presidente Joseph Estrada e o 
governo de Gloria Macapagal Arroyo. Mas adequadas ao espirito 
da jornada foram as celebraçôes no Japào, onde o temor de que 
cresçam o desemprego e as falências face à politica do novo 

Manifestantes polacos marcam o 1° de Maio, organizado pelo partido 
SLD, ex-comunista, em Varsôvia. 

governo centraram as manifestaçôes, que envolveram 1,3 milhôes 
de pessoas em todo o pais. Em Portugal, o aumento dos salârios 
e reduçâo do horârio de trabalho dominaram o discurso do 
secretârio-geral da CGTP, Carvalho da Silva, que apelou a uma 
paralisaçào gérai no pais no dia 07 de Junho proximo. Jâ a Uniâo 
Gérai dos Trabalhadores (UGT), também em manifestaçâo em 
Lisboa, defendeu a necessidade de os sindicatos continuarem "a 
bater-se por melhores condiçôes de vida e de trabalho, pelo 
emprego, salârios e pelas pensôes", exigindo ao governo que 
compense os trabalhadores pelos erros no câlculo da inflaçâo. 

nova gravaçâo 
I o agrupamento de mùsica popular 
I portuguesa SEARAS DE PORTUGAL 
I de Toronto, gravou mais uma selecçào 
I de cantigas da nossa terra (2o. CD), 

j corn aquele carinho e prazer a que nos 
habituaram. 
O lançamento do novo trabalho 
gravado d'os SEARAS DE 
PORTUGAL terâ lugar na Casa do 
Alentejo, sâbado, dia 19, corn jantar, 
variedades e... os SEARAS! 
Nas variedades, actuam os artistas 
amigos Helder Pereira, Suzanne Silva, 
Guida Figueira e Tânia Florencia e, 
ainda, o Grupo Coral Masculine da 
Casa do Alentejo e a jovem Melany Ribau, ao violino. 
Som e luz a cargo de TNT Productions. 
Os nossos desejos de muito sucesso para o SEARAS DE PORTUGAL, 

i Info: (416) 967-6105 / 535-2612 / 785-9514. 

PREÇO DO PETROLEO RECUA 
Os preços do petrôleo desceram nos principals 
mercados internacionais, devido à inesperada 
subida das réservas norte-americanas, 
descansando os investidores quanto a uma 
possivel escassez de produto no Verâo. 
As 18h20, o barril de Brent do Mar do Norte, 
referêneia da Boisa Internacional do Petrôleo de 
Londres, para entrega em Junho, cotava-se nos 
27,78 dôlares, descende 1,94 por cento face aos 
28,33 dôlares registados na sessào anterior. No 
New York Mercantile Exchange, o crude oil, 
também para entrega em Junho, 
transaccionava-se a 28,05 dôlares, uma queda de 

3,08 por cento face aos 28,94 dôlares registados 
no fecho de terça- feira. 
Analistas relacionam esta quebra corn a 
divulgaçâo, na noite de terça-feira, de dois 
relatôrios sobre as réservas norte-americanas de 
petrôleo e derivados na semana terminada a 27 
de Abril, que revelaram subidas inesperadas dos 
stocks. Segundo o Instituto Americano do 
Petrôleo (lAP), os stocks de crude subiram 8,3 
milhôes de barris, enquanto o Departamento de 
Energia aponta para um aumento de 6,3 
milhôes de barris. Os analistas esperavam um 
decréscifno de 3,5 milhôes de barris. 

GRANDE SALDO DE DEMONSTRADOBES 
n 2D01 PASSAT GLX E 1.8 TURBO GLS 
n 20D1 PASSAT GLX 4 TEMPOS 

lOs 5 PASSAT RESTANTES, TEM DE SER VENDIDOSI 

n2001 GOLF 1.8 TURBO GLS 
n 2001 JEHAGLE GLS 
n 2001 GOLF GTI 1.8 TURBO 

St. Clair Ave. W. 

Davenport Rd. 

Bloor St. W. 

m 
Drivers wanted. 

Downtown Fine Cars 
'164 AVENUE ROAD EM TORONTO 

416-466-1018 

Este carro é fornecido com: 
1 .S turbe, *l 70 cavales, VB BLS e GLX. 

Sistema de 4 tempos. 'IS cores e opçôas. 

®*INIEW 
TOTALM^ENTë I^ëDëSëKHADO 

Agora em Stock! l! 

2001 Jetta GLX, GLS e GL, caixa 
automàtica e de mudanças, corn todos os 
extras, em TDi. VR6,'l.8 turbo e 2000 cc 

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

as opçoes. agora em armazem, 
APROVEITE AGORA, POIS Sô EXISTEM 1500 

CARROS, DESTE MOOELO, NO CANADâ! 

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

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

em TDi, 1.8 turbo e 2000 cc 

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

Downbown Fine Cars D n Avenue Raad, Toronto 
Tel: 416-489-1018 a Fax: 416-489-9372 a WWW.dfCVW.com 
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Filme de Miguel Recha em Chicage 
O jovem realizador de cinema luso-canadiano, Miguel Rocha, esteve 

nas instalaçôes da CIRV-fm/O Milénio, para nos informar das ultimas 
novidades da sua carreira e, também, para levantar o apoio 

economico que a CIRV Ihe concedeu para a concretizaçâo fînal do seu 
filme "Lost Heroes" (Herois Perdidos), a historia do 25 de Abril, visto 
por um jovem que nào o viveu e que nem se encontrava em Portugal... 

-Finalmente acabo esta semana a re-montagem do 
filme pois, a primeira montagem foi feita à pressa, 
sem os cuidados devidos, por causa de poupar o 
mâximo possivel...-Começou por informar Miguel 
Rocha, acrescentando.- Quando nâo hâ dinheiro, a 
boa vontade nâo chega... 
-Mesmo assim, o filme conquistou simpatias por ai, 
nâo é verdade? 
-Sim, sim! No Canadâ e nos EUA, jâ foi passado... 
Sô em Portugal é que nâo o aceitaram, talvez 
porque sou imigrante... 
-Vais de novo aos EUA... 
-Sim, depuis de apresentar o filme em Fevereiro do 
ano passado e em Fevereiro deste ano em Los 
Angels, vou apresentâ-lo em Chicago, no proximo 
mês de Junho. 
-Estas apresentaçôes do teu "25 de Abril" foram 
sempre em festivals de cinema? 
-Sim, sim, em Festivals de Filmes Independentes. 
-E, em Toronto, para quando a apresentaçâo do re- 

montado "Lost Heroes", ou "Herois Perdidos", jâ ao 
teu gosto? 
-Espero que tenha lugar lâ para o fim do ano, na 
Cinemateca de Toronto. Entre nos portugueses, é 
sempre possivel desde que alguém se mostre 
interessado... 
-Estas a filmar neste momento? 
-Sim, estou a filmar um documentârio, nada a ver 
corn os portugueses. 
-Sentes que tens futuro como realizador no 
Canadâ? 
-Nâo, isto por câ é sô para meia-dùzia. As 
oportunidades aos jovens é minima. Ou vou para os 
EUA, ou para a Europa. Jâ falei corn a minha 
mulher sobre o assunto e estamos inclinados a ir 
residir em Espanha. Jâ lâ estivemos e gostâmos. 
Como falo espanhol e português, nâo vai ser dificil 
a adaptaçâo. 

Pronto, até no cinema, o Canadâ vai perdendo 

\\\^% 

POftTUGUESS SPORTÎNG CLUB OF TORONTO 

CtUfHO fiECSEATIVO E SOCIAL SE DS SPOSTO E CuODfsA 

leva a efeito 

O# 
0 

1650 Oup-ftftt 
Tîiroftto. 

mp 3T2 
TK>i. (AIïÇ) 
ftsx: (416) rea-0423 

1650 Dupont Street 
9 a.m. - 4 p.m. 

Acéitam-se aînda coleccionadorcs întcrcssados 
cm participarcm como veitdcdorcs. 

Prôximas Feiras - Next Exhibit Bates 
12 Agosto, e 11 de Novembro - August 12 & November 11 

Miguel Rocha 

jovens valores. Que se passa corn o nosso pais de 
acolhimento que deixa fugir para o exterior os seus 
filhos? 
Desejamos ao Miguel Rocha os maiores sucessos e, 
quem sabe?, talvez Espanha seja o trampolim para 
o sonho, ou mais abaixo, no velhinho Portugal. Até 
porque, a NOSSA TERRA, é onde nos sentimos 
bem e nos aceitam corn respeito! 
Quem quiser contactar o Miguel Rocha, pode fazê- 
lo pelo telefone: 416-924-3195. 
Miguel Rocha e sua mulher, um par de jovens, ao 
serviço do cinema e da comunidade. 

JMC 

BOMBA ESQUECIDA' 
MATA CRIANÇAS 
NO IRAQOE 
Oito crianças iraquianas morreram em 
resultado da explosâo de uma bomba de 
fragmentaçâo lançada sobre a cidade de Faw 
hâ uma década, durante a Guerra do Golfo, 
anunciou a agência oficial iraquiana INA. 
De acordo corn a mesma fonte, a informaçâo 
sobre este incidente - cuja data nâo foi 
revelada - foi transmitida por carta ao 
secretârio-geral da ONU, Kofi Annan, e a 
missiva estâ a circular no Conselho de 
Segurança da ONU, sob a forma de 
documente oficial. 
A INA révéla ainda que a mesma carta indica 
que os sapadores militares iraquianos 
desactivaram 194 bombas de fragmentaçâo e 
outres engenhos engenhos explosives desde 1 
de Fevereiro a 31 de Março ùltimo. Incidentes 
como o de Faw sâo ocasionalmente divulgados 
pela INA. 
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Beleza e juuentude 
na eleiçâo da Miss C.C.P. 
de Mississauga'2001 

Foi criado um "frondoso parque ao ar 
livre", onde desfilaram os animais 
conhecidos -interpretados por figuras 
humanas, lago corn os seus patinhos 
ao vivo, uma fogueira onde todos 
cantaram (...à volta da fogueira!), etc, 
etc,... Mais uma vez os jovens e os 
dirigentes do Centro Cultural 
Português de Mississauga primaram 
na organizaçâo do espectâculo. Antes 
de mais, parabéns! 
A apresentaçâo esteve a cargo do 
conhecido par, Vânia Gomes e Danny 
Gonçalves, sempre bem e alegres, e 
nas variedades, a presença dos 
artistas Catarina Cardeal e Carlos 
Borges. Duas vozes que encheram de 

brilho sonoro a festa das candidatas a 
MISS PCCM'2001. 
As jovens candidatas desfilaram 
perante o publico que encheu o salâo 
e, naturalmente, à frente dos 
membros de jùri, Charles Sousa, 
Christina Marques, Elmiro Fonseca e, 
o présidente dejüri, Gabriela Cavaco, 
que "suaram" para encontrar as "très 
mais" entre todas. As mais felizes, 
foram as jovens Christine Ferreira- 2a. 

Dama e Miss Simpatia'2001; Jenny 
Paulo- la. Dama e, Paula Martins, a 
eleita MISS'2001. 
A todas as concorrentes o nosso 
aplauso e as vencedoras um beijinho 
de parabéns. Aos responsâveis da 
festa -de uma ponta a outrai- e ao 
TNT Production, as nossas 
felicitaçôes pelo excelente trabalho 
apresentado. 

JMC 

SUPREMO tTALIANO RECUSA INDULTO A ANTIGO OFICIAL OAS SS 
o Supremo Tribunal de Justiça 
italiano recusou indultar o ex- 
capitâo nazi Erich Priebke, 
condenado a prisâo perpétua pela 
participaçâo no massacre das Fossas 
Ardeatinas (1944), em Roma, onde 
foram executados 335 reféns civis. 
O Supremo Tribunal italiano 
considerou como "totalmente 

inadmissivel" o recurso apresentado 
pelo defensor de Priebke, Carlo 
Taormina, para obter a cleméncia, 
que jâ lhe tinha sido recusada pelo 
tribunal militar de recurso em 
Agosto de 2000. O antigo capitâo 
das SS, de 88 anos, foi condenado a 
prisâo perpétua em Março de 1998 
pelo tribunal militar de Roma. Em 

finais de 1999 foi libertado por 
razôes de saùde, encontrando-se 
desde entâo em prisâo domiciliâria 
em Roma. 
Priebke foi detido na Argentina em 
Maio de 1994, onde vivia desde o 
fim da guerra, e extraditado para 
Râlia em Novembre de 1995, onde 
reconheceu ter participado no 

massacre das Fossas Ardeatinas - em 
24 de Março de 1944. No local do 
massacre, a sul de Roma, 335 civis 
italianos, incluindo 75 judeus, 
foram executados corn uma bala na 
nuca como represâlia por um 
atentado da resistència italiana 
contra uma coluna de soldados das 
SS, que resultou em 33 mortes. 

Dimiift^CLd WUdc»ah 
Domingos Meat Packers Ltd. 

Pestas do 
Clube 
Português de 
Mississauga 

PRÙXIMA FESTA 
Balle com o 
conjunto 
Português 
Suave de 
Bradford 
INFO; 
905-275-6844 

O ûnico matadouro português 
de suinos no Canada. 
Uma filial de Horâcio 
Domingos Wholesale. 

Tel: (4161762-5503 OU 1-800-935-4441 
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Muitas manobras 
Foi das semanas 

|Jlil lyUwCiv maiscalmas 

Esta semana foi das mais calmas do 
ano nas estradas portuguesas. Ainda 
assim, em apenas sete dias, 16 pessoas 
perderam a vida e mais de mil 
ficaram feridas, em 3700 acidentes de 
viaçâo. No quadro da sinistralidade 
rodoviâria urbana, a PSP registou très 
mortos nos distritos de Aveiro, Lisboa 
e Setübal. Lisboa, pelo elevado 
numéro de acidentes (529) e de 
feridos graves (14), continua a liderar 
este tipo de sinistralidade. Merece- 
ainda destaque o numéro de 
acidentes ocorrido na ultima semana 
no Funchal (115), de que resultaram 
40 feridos, très deles em estado grave. 
Nos distritos da Horta (Açores) e de 
Bragança registaram-se apenas 14 
acidentes, de que resultaram dois 
feridos ligeiros na cidade bragantina. 
Realça-se, no entanto, o elevado 
numéro de condutores detectados 
esta semana pela Brigada de Transite 
da GNR corn uma taxa de alcool no 
sangue (TAS) ilegal - igual ou superior 
a 0,5 g/1). Tal como jâ havia sucedido 
na semana anterior, também agora 
mais de uma centena de condutores 
foram detidos por revelarem uma 
TAS igual ou superior a 1,2 g/l. 
Apenas por curiosidade, importa 
referir que nesta semana, e apenas na 
area da BT, nâo houve nenhum 

do ano, ao nivel da 
sinistralidade, mas 

marcada por um 

incremento da 
fiscalizaçâo. 

A BT detectou centenas 

de infracçôes graves e 
deteve 105 condutores 

alcoolizados 

acidente provocado, aparentemente, 
por um consume excessive de alcool. 
Completando a anâlise da 
fiscalizaçâo, a BT surpreendeu nestes 
dias 276 pessoas em infracçôes muito 
graves, numéro que eleva para 3878 
os condutores jâ autuados este ano 
por manobras muito perigosas, às 
quais além da coima (minima de 40 
contes) acresce uma sançâo acessôria 
de inibiçâo de conduçào (minima de 
dois meses). Destes condutores, 600 
foram "apanhados" nas ùltimas duas 
semanas. A ultima semana de Abril 
confirma, alias, a tendência 
acentuada de diminuiçào da 
sinistralidade rodoviâria que vinha 
subindo mensalmente desde Janeiro. 
No primeiro mês do ano, recorde-se. 

,1350 Dundas St. West, 
em Torento 

Naturalista 
leonardo 
Pacheco 

Problemas de saûde, familiares e espirituais 

10% desconto a todos os clientes 
e 15% aos reformados 

Marque a sua consulta 

116 pessoas morreram em acidentes 
de viaçâo. Em Fevereiro esse numéro 
passou para 129 e, em Março, foram 
contabilizadas 139 vitimas mortals. Jâ 
este mês, 87 pessoas perderam a vida 

em acidentes, o que perfaz 471 
mortos, desde 1 de Janeiro, 
résultantes de acidentes de viaçâo nas 
estradas ou ruas do Continente, 
Madeira e Açores. 

Brazilian Bail 
transforma Toronto em uma Sapucai 

Por Denise Guimarâes 

A trigésima-quinta ediçâo 
do Brazilian Ball superou 
as expectativas e angariou 
Cnd$3,000.000.00 (très 
milhôes de dôlares), o 
dobro do ano passado. No 
ultimo sâbado o salâo do 
Metro Toronto 
Convention Centre foi, 
mais uma vez, palco de 
uma majestosa festa. O 
evento reuniu 
empresârios, politicos e a 
alta sociedade canadense, 
que se divertiram e 
colaboraram corn uma 
nobre causa. Todo o dinheiro 
arrecadado serâ doado para 
pesquisas e tratamento do câncer de 
prostata no Princess Margareth 

Hospital. 
O baile é o maior evento 
filantrôpico no Canadâ e estâ entre 
as maiores galas do Mundo. 
A fundadora, a mineira Anna Maria 

de Souza, estava extremamente 
feliz e afirmou que o sucesso do 
evento se deve à boa vontade 
dos canadenses e também ao 
trabalho dos inümeros 
voluntârios. Parabéns Anna 
Maria e que o Brazilian Ball 
continue divulgando a histôria e 
a beleza do carnaval brasileiro 
no Canadâ! Veja uma 
reportagem compléta sobre o 
Brazilian Ball no Festival 
Português TV no NEW VR 
este domingo às 08:00h da 
manhâ. 

HEIIEIRO 
Ao dispôr o dia inteiro 



O MILéNIO 
Quinta-feira, 3 Maio, 2001  M, 

MISCELâNIA 

► porque seja a matemâticà que mais 
me diz respeito... 
M.F. - Mais do que corn o "Evangelho 
segundo Jesus Cristo"... 
F.F. - Sim, confesso que nào comungo 
muito da visào ou da mesma 
interpretaçâo que o Saramago. 
D.M. - Por acaso é curioso o Manuel 
Freire ter tocado nesse aspecto porque 
uma coisa que disse a mim prôprio que 
gostaria de perguntar ao Francisco 
Fanhais era exactamente a tal mudança 
radical na sua vida. 
F.F. - E muito simples. As coisas às vezes 
nào sâo tào radicals como isso, mas sim o 
fruto de uma evoluçâo natural. Durante 
seis anos, eu fui padre praticante e as 
razôes pelas quais me incompatibilizei 
corn a igreja foram razôes de ordem 
politica religiosa. A razâo é muito 
simples: todos nos sabemos como a igreja 
catôlica foi durante muitos anos o mais 
forte apoio moral do regime politico 
antes do 25 de Abril. Dai que para se 
contestar esse regime politico - a censura, 
o fascisme, a Pide e a Guerra Colonial - 
tivesse que vir ao mesmo tempo a 
contestaçâo a quem apoiava todo este 
regime. A igreja era de facto um dos 
mais fortes apoios morais desse regime. 
A nivel colectivo, nunca houve uma 
tomada de posiçào püblica por parte da 
hierarquia da igreja em relaçâo a todos 
estes problemas que nos afligiam antes 
do 25 de Abril. 
M.F. - Ao contrario de hoje que a igreja, 
felizmente, toma posiçào sobre os 
governos, acha que é saudâvel e pensa 
que a igreja deve ter um papel 
interveniente e que tem direito a dar a 
sua opiniâo... 
F.F. - Desde que nào seja exclusivamente 
para denunciar a perda de privilégios. 
De maneira que na minha ôptica, para 
eu ser fiel ao evangelho de Jesus Cristo, 
em nome do quai eu me tinha feito 
padre, eu nào estivesse de acordo corn as 
tomadas de posiçào da igreja. Dai o ter 
nascido a minha relaçào de 
desentendimento com a igreja. Para ser 
honesto, devo dizer que foi a igreja, 
apesar de todos os seus defeitos, que me 
revelou uma figura que para mim é 
fundamental na minha existência - a 
figura de Jesus Cristo, a maneira como 
viveu e morreü é para mim um exemplo 
muito importante. Digamos que essa é a 
luz pela quai eu norteio a minha vida. 
Ainda hoje, eu deixei de ser padre 
praficante, mas continuo a ser cristào. No 
entanto, encontrei outras razôes para a 
minha luta, inclusivé o prôprio homem - 
a maneira como sofre, as angûstias que 
vive no dia a dia, a falta de justiça que 
existe no nosso pais - sâo razôes mais do 
que suficientes para uma pessoa se 
empenhar no seu quotidiano. A minha 
relaçào corn a igreja - ou a minha falta 
delà - nasceu justamente desta situaçào 
antes do 25 de Abril. E curioso que hâ 
certos circules cristâos que continuam a 
me aceitar, o que para mim é 
extremamente gratificante. 

D.M. - As alteraçôes no nosso pais apôs 
esta data - 25 de Abril - fizeram corn que 
certas coisas andassem para a frente e 
ficassemos todos um pouco mais felizes. 
Pelo menos jâ se pode falar à vontade. 
Sera que o nosso povo tende a 
desacreditar um pouco aquilo que se 
pretende que o nosso pais venha a ser. 
Concordam? 
F.F. - Sim. Eu penso que a classe politica 
em Portugal nào tem feito muito para 
tentar despertar nas pessoas uma crença 
e uma confiança na vida politica. Acho 
que se perdeu muito, as pessoas 
cansaram-se de tantas promessas por 
cumprir. Ora esses problemas sào na 
maioria atribuidos aos politicos e a quem 
promete hoje e deixa de cumprir 
amanhà. Nào hâ nada pior para as 
pessoas do que desacreditar naqueles que 
elegeram. Hoje estamos a viver uma crise 
de confiança na classe politica que vem 
de hâ muito tempo. Por isso, honra seja 
feita ao nosso présidente, Jorge Sampaio, 
que tem feito um apelo constante e 
permanente para que todos percebam 
que sào cidadàos de corpo inteiro na vida 
politica e no quotidiano do nosso pais. 
M.F. - As pessoas tendem a considerar a 
democracia, um conceito um bocado 
abstracto, como "a banha da cobra que 
resolve todos os problemas". Por isso, 
cumprem o dever de ir votar quando lhes 
é solicitado, mas deixam de participar em 
determinadas coisas como em reuniôes 
da sua autarquia, nào ligam aos 
sindicatos, nem a nenhuma forma de 
organizaçâo popular que existe e a 
democracia em si, como conceito 
abstracto, nào resolve coisa nenhuma. Se 
as pessoas se basearem apenas no facto de 
que foram votar e depois decidem criticar 
nos cafés o que se passa, nào estâo a 
resolver nada. Quem recebe os votos 
agradece e faz aquilo que bem lhe 
apetece. 
D.M. - Teriamos muito mais que discutir. 
Francisco Fanhais e Manuel Freire foi 
corn muito prazer que os recebemos em 
Cirv Radio e jornal "O Milénio". 
Gostaria, assim, das vossas ultimas 
palavras. 
F.F. - Eu espero ter eficâcia através da 
cançâo corn as pessoas que nos rodeiam, 
ou seja, desaparecido o sucesso e o 
entusiasmo de momento, as pessoas vào 
para casa e continuam a pensar nisto. E 
aquilo que as pessoas têm que pensar, seja 
em Portugal, seja no Canada, como 
tantos outros parses onde as pessoas 
emigram, é que se trabalha muito, mas sô 
se fica corn as migalhas porque o bolo 
nunca é para nos. 
M.F. - As minhas palavras sâo para 
aqueles que fora de Portugal fazem um 
trabalho importantissimo na preservaçâo 
da nossa cultura e da nossa lingua. Neste 
caso, falo para os programas de radio, 
para a Casa do Alentejo e todas as outras 
associaçôes portuguesas que estâo 
sediadas nesta cidade. A toda essa gente 
que trabalha, estou-lhes muito grato por 
isso. 

Domingos Melo/Ana Fernandes 

A.zeit; 
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PR JORGE SAMPAIO 
visita oficial ao 
Canadâ 
A convite da Governadora do 
Canadâ, Madame Adrienne 
Clarkson, visita oficialmente o 
Canadâ, o Présidente da Repüblica 
de Portugal, Dr. Jorge Sampaio, de 
24 de Maio a 2 de Junho de 2001. 
Teve lugar no Consulado Gérai de 
Portugal, em Toronto, um 
encontro com a Dra. Elizabete 
Caramelo, Assessora de Imprensa 
da Presidência da Repüblica, onde 
foram dados alguns elementos da 
visita, uma vez que, pelo protocolo 
estabelecido entre os dois parses, o 
programa total sô serâ divulgado 
15 dias antes da visita. 
Assim, confirma-se a presença do 
PR no Canadâ entre 24 de Maio e 
2 de Junho e, corn estadia em 
Toronto, nos dias 29 e 30 de Maio. 
O Dr. Jorge Sampaio ~e comitiva, 
visitarâ Vancouver, Winnipeg, 
Toronto, Ottawa, Newfoundland e 
Montreal. 
No dia 29 de Maio, terâ lugar no 
Massey Hall, um concerto- 
recepçào ao PR, corn a presença 
d’os ALA DOS NAMORADOS e, 
quem sabe?, talvez a nossa Nellie 

Furtado... 
NO mesmo dia 29, às 15h30, haverâ 
no Four Seasons Hotel, na salâo 
Windsor, um encontro corn o Dr. 
Jorge Sampaio e os Orgâos de 
Informaçâo. Corn o PR vem uma 
Delegaçâo de Empresârios 
Portugueses que farào em Toronto 
"Um Seminârio Econômico". 
Em breve teremos mais detalhes 
sobre a visita oficial do Présidente 
de Portugal ao Canadâ. 

JMC 

[D(ïIB)®DûIî 
B,©»®. 

®®stlatiiDrai[n(t 
^ Churrasqueira Portuguesa 

especiaiizada em : 
casamentos; baptizados; aniversàrios; 
testas sociais e convivios familiares. 

^ Especiais todos os dias incluindo 
o famoso Frango no churrasco 
e no espeto 

► Sala de jantar & cervejaria 

> Preços especiais para testas 

TAKE OUT! 
Tel.: 416-536-S905 
1519 Dupont St. Toronto, Ont, 
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Addison on Bay e Joe da Costa 
oferecem na compra 
de um carro novo ou usado 
preços sensacionais 
e financiamento excelente 

4 alegria nos rostos de Joe da Costa e 
Antonio Tabico ê notoria. 0 Tabico, 

cliente de kà muitos anos, recebe a 
chave danom carrinha “cozinhada” 

com Joe da Costa. Parabéns! 

Visite Joe da Costa, 
représentante 

português da Addison 
on Bay, e saiba 

porque é que mais de 
7000 ciientes 

preferem os seus 
serviços 

832 Bay Street, em Terente 
(a nerte da Cellege St J 

j^Telefone: 416-964-3211 4 

FESTA das FLORES 
RO Madeira Club 
A tradicional Festa das Flores, no 
Funchal, que é um autêntico 
chamariz turlstico da Madeira, e festa 
de uma beleza esplenderosa, é 
seguida pelos madeirenses 
espalhados pelo mundo. Os clubes e 
associaçôes de madeirenses cumprem 
a missâo de reviver a beleza das flores 
da ilha natal e, propagar no exterior, 
entre outras gentes, a beleza da 
Regiâo Autônoma da Madeira e as 
mil-e-uma-flores que nascem ao Deus 
darâ um pouco por toda a ilha. Flores 
de beleza invulgar. 
No Canadian Madeira Club-Madeira 
House Community Centre, em 
Toronto, teve lugar a Festa das Flores 
no passado sâbado, festa de 
dimensôes minimas se comparada à 
do Funchal, mas nâo de menor 
importância e beleza. 
Quem visitou o salâo de festas dos 
madeirenses de Toronto, 

confraternizou, divertiu-se e apreciou 
a beleza impar de diferentes flores 
criadas pelos apaixonados e expostas 
para satisfaçâo de todos. 
O jantar foi uma delicia. Exibiçâo do 
Rancho Folclôrico Madeirense e baile 
corn O Conjunto Samba'2001. 
Parabéns, foi uma linda festa. 

Custarâ 24 milhôes 
arraniar 478 vias 
em Portugal  
Mînistro do Equipamento Social anunciou na 
segunda-feira, um programa global de obras para 

melhoramento da rede rodoviâria nacional 

Até ao final do ano, o Ministério do 
Equipamento Social (MES) vai 
investir 23,8 milhôes de contos na 
modernizaçâo de infra-estruturas e na 
beneficiaçâo da rede viâria existente. 
O piano divulgado em conferência de 
Imprensa, inclui um total de 478 
intervençôes, de dimensâo variâvel. 
"As obras", como sublinhou o 
ministro Ferro Rodrigues, "ou jâ 
foram lançadas ou sê-lo-âo até ao final 
deste mês. Os nosso técnicos nâo vâo 
ter màos a medir. Este, como 
compreendem, é um volume brutal 
de trabalho". 

Condiçoes 
favorâveis 

A divulgaçào püblica daquilo que foi 
classificado, pelo tutelar da pasta do 
Equipamento Social, como 
"novidades claras e concretas", surge 
numa altura em que, 
"climatericamente, as condiçoes sào 
mais favorâveis para a execuçâo das 
obras". A concretizaçâo destes 
projectos, de remodelaçâo e de 
beneficiaçâo, esta a ser combinada 
corn a criaçâo de novas infra- 
estruturas. A titulo de exemple, Ferro 
Rodrigues citou "a nova auto-estrada 
da Beira Litoral e Beira Alta, cuja 
consignaçâo foi feita no sâbado 
passado, na Guarda, na presença do 
primeiro-ministro". 

Sem mâos 
a medir 
O trabalho que tem vindo a ser 
desenvolvido inscreve-se "num 
quadro de grande exigência, marcado 
pelas sequelas de um Inverno 
rigoroso", lembrou o ministro. Face a 
tal urgência o MES avançou numa 
dupla aposta: "A do reforço do 
investimento nas novas acessibilidades, 
e a da beneficiaçâo da rede existente". 
Para responder a estes problemas, o 
Governo criou legislaçâo especlfica de 
modo a acelerar o processo de 
resoluçâo dos mesmos, e as questôes 
processuais inerentes. Nunca perdendo 
de vista o "Inverno mais rigoroso do 
século XX, responsâvel directe pelo 
acelerar da degradaçâo de muitas das 
nossas estradas", e tendo em conta "o 
quadro de recursos financeiros, que 
nâo é naturalmente infinite", o 
ministro referiu que as intervençôes de 
emergência se destinam "a repor as 
condiçôes fundamentais de circulaçâo 
rodoviâria". Neste contexte, muitas das 
obras implicam a subséquente 
rectificaçâo de alguns traçados mais 
fortemente atingidos pelas 
intempéries, nomeadamente quando 
se verificam desabamentos corn 
rupturas totais, ou parciais, de vias". As 
obras em questâo distribuem-se por 
todo O territôrio nacional, "corn uma 
particular concentraçâo nos distritos 
da Regiâo Centro". 

0024 
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NOVA ESPERANÇA 
NO TRATAMENTO 
00 CANCRO DA MAMA 
Investigadores do Institute de 
Patologia e Imunologia Molecular da 
Universidade do Porto (IPATIMUP) 
apresentaram no inicio desta semana, 
na cidade Invicta, uma estratégia 
inovadora no tratamento do cancro 
da marna, cuja utilizaçâo poderâ estar 
para breve. 
O X Porto Cancer Meeting, este ano 
dedicado aos avanços no diagnôstico 
e tratamento do cancro, reùne no 

Porto, 20 dos mais renomados 
especialistas em Patologia, oriundos 
de toda a Europa e do Brasil. 
Conforme explicou Fernando 
Schmitt em declaraçôes à Lusa, a 
nova abordagem em estudo reeprre 
ao mesmo tratamento actualmente 
utilizado no combate ao cancro da 
marna - um medicamento anti- 
estrogénio - mas direcciona-o nâo 
apenas para a destruiçâo das células 

POBREZA AUMENTA 
EM TODO O MUNDO 
Quase 1,2 mil milhôes de pessoas, um 
em cada cinco habitantes do planeta, 
vivem em situaçào de pobreza 
extrema, com menos de um dôlar 
(220 escudos) por dia, revelam 
indicadores do Banco Mundial. A 
situaçào é ainda mais dramâtica se 
aumentarmos para o dobro o valor 
disponivel diariamente. Cerca de 2,8 

mil milhôes de pessoas, mais de 45 
por cento da populaçào mundial, vive 
corn menos de 2 dôlares (440 escudos) 
diârios. Mesmo considerando 
cenârios mais optimistas, em 2015 
ainda haverâ 2,3 mil milhôes de 
pessoas a sobreviver corn menos de 2 
dôlares por dia, segundo estima o 
Banco Mundial. 

CARLOS MARTINS É 0 NOVO 
PRESIDENTE DO PSD/ALDARVE 
Carlos Martins, deputado na 
Assembleia da Repùblica, é o novo 
présidente do PSD/Algarve, 
substituindo no cargo Isabel Soares, 
présidente da Câmara Municipal de 
Silves. 
Na eleiçâo que decorreu este fim-de- 
semana, Carlos Martins encabeçou a 
ünica lista apresentada a sufrâgio, 
conseguindo 315 votos num universo 
de 345 votantes, o que 
correspondente a 97 por cento dos 

votos expressos. Carlos Martins, 
primeiro subscritor da lista que tinha 
como lema "2001-2003: Dar voz ao 
Algarve", promete uma politica 
partidâria que leve ao fortalecimento 
do partido na regiâo. 
Para présidente da mesa da 
assembleia distrital foi eleita Isabel 
Soares, enquanto José Esteves, 
présidente da Câmara Municipal de 
Castro Marim, ficou à frente do 
conselho de jurisdiçâo distrital. 

Jornal da Madeira 
fez 69 anos de idade 
o Jornal da Madeira comemorou esta 
semana 69 anos de existência ao 
serviço da comunidade madeirense. 
"O Jornal da Madeira vem prestando 
um valioso serviço de comunicaçâo 
social em favor da comunidade 
madeirense, no campo humano - 
religioso, cultural, politico e 
espiritual", escreve o cônego Tomé 
Velosa no Editorial alusivo aos 69 
anos deste matutino. Apesar 

do sôcio maioritârio da Empresa 
Jornal da Madeira ser o Governo 
Regional, a orientaçâo editorial deste 
jornal esta adstrita à Diocese do 
Funchal sendo, por isso, um ôrgâo de 
comunicaçâo social de inspiraçâo 
cristâ. 
Um dos colaboradores asslduos deste 
jornal é o présidente do Governo 
Regional, Alberto Joâo Jardim, que 
também jâ foi director do JM. 

Bat;at;as com Bacaihau... 

Preparado par bom eozinheiro 

Olha que nâo é nada mau, 

Maa... com Azeitïe AZEITEIRO! 

tumorais, como também para a 
eliminaçâo dos vasos sanguineos que 
as alimentam. 
No fundo, salientou, trata-se de 
"matar o tumor à fome". Segundo 
referiu, esta nova estratégia resultou 
da descoberta de que a hormona 
feminina - o estrogénio - é responsâvel 
nâo apenas pelo surgimento e 
desenvolvimento do tumor da marna, 
como jâ se sabia, mas também pela 
multiplicaçâo dos vasos sanguineos 
que este cria para se "alimentar" e 
crescer. "Quando o cancro começa a 
formar-se, as células cancerigenas - 
que precisam de oxigénio para 
sobreviver - estimulam o processo de 
criaçâo de vasos sanguineos 
(angiogénese) de forma a poderem 
alimentar-se", explicou. Nas 
mulheres, sabia-se jâ que "o 
crescimento das células cancerigenas 
é regulado pela produçâo de hormona 
feminina" - o estrogénio - pelo que o 
tratamento actual do cancro da marna 
recorre precisamente a um 
medicamento que trava a aeçào desta 
hormona. 

A grande descoberta da 
équipa do IPATIMUP 
consistiu em verificar, que 
também o processo de criaçâo 
dos novos vasos sanguineos 
que alimentam o tumor é 
estimulado pelo estrogénio. 
Desta forma, dirigindo o 
mesmo medicamento anti- 

estrogénio nâo apenas para as células 
tumorais, mas também para os vasos 
sanguineos, serâ possivel eliminâ-los e 
"matar o tumor à fome". De acordo 
corn Fernando Schmitt, até ao final 
do ano deverâ estar concluido o 
estudo deste processo em ratinhos, 
apôs o que serâ possivel fornecer aos 
oncologistas "elementos suficientes" 
para a sua utilizaçâo em humanos. 
Pelo facto de se basear num 
medicamento - o anti-estrogénio - jâ 
testado e vulgarmente utilizado, a 
nova descoberta poderâ ser 
introduzida "no terreno" a "médio 
prazo", ou seja, dentro de poucos 
anos, adiantou. Por averiguar estâo 
apenas quais as alteraçôes a fazer ao 
actual tratamento em termos de 
dosagem e duraçâo. Além desta 
descoberta, serâo também 
apresentados nesta X Ediçâo do Porto 
Cancer Meeting os resultados da 
investigaçâo do IPATIMUP nas âreas 
do cancro do estômago e da tirôide, 
que corn o cancro da marna 
constituem as très âreas centrais da 
équipa do instituto. 

a [fJGfâ[D£lGi'£lDi' 
Q CBasaaLÛ0ÜûQ0 
[D0GPŒI 
Nâo percam o ÏË^IPIKDEÜIL Œ)IË 
no renovado e alindado Europa Convention 
Centre, 7050 Bramalea Road, em Mississauga. 

Chefe Manuel de Paulos tem um 
H^IPIKDEÆ WM 

que em muito facilitarà o seu 
casamento, baptizado ou outras 

quaisquer ocasiôes 
de convivio social. 

O Chefe 
Manuel de Paulos tem 

para si um serviço 
profissional e a 

exposiçâo do Bufete corn 
o seu toque 

pessoal e de 
qualidade garantida. 

CONTACTE MANUEL DE PAULOS 

Nâo va, telefono: 416-534-5520 
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40 anos ao serviço da 
informaçâo e da formaçâo 

endiabrado ritmo e, por fim, o Rancho 
Folclôrico Estrelas do Atlântico -ligado 
à Missào de Nossa Senhora de Fatima 
de Laval, com um apropriado 
"Parabéns" ao jornal. 
Foi uma festa digna do "A Voz de 
Portugal" e da Comunidade que serve. 
Estamos todos de parabéns. 
Registâmos algumas palavras do SECP 
Dr. Joao Rui de Almeida e do Mayor 
Pierre Bourque; 
Uma das missoes dos ôrgâos de 
comunicaçâo social da diaspora é 
divulgar a sua comunidade ao pais que 
os acolhe e no qual vivem. Ao mesmo 
tempo, estes meios de comunicaçâo 
social têm a missào de abrir a nossa 
sociedade e a nossa realidade à 
universalidade da cultura portuguesa. 
Quando uma lingua é a sexta mais 
falada do mundo, hâ algo de muito 
importante na sua contribuiçâo para a 
sociedade cada vez mais global em que 
se vive. 
Os portugueses, particularmente a 
comunidade portuguesa de Montreal, 
têm alcançado os sens objectivos de 
afirmaçâo e contribuiçâo nesta 
sociedade, contribuiçâo esta que temos 
a obrigaçào de honrar. E desejo meu 
continuar a cultivar esta “amizade” e 
afirmaçâo que existe entre os 
portugueses e a sociedade canadiana, 
entre Portugal e o Canadâ. Temos 
necessidade de Portugal para a 
globalizaçâo. 
Temos necessidade dos portugueses e 
seus descendentes para nos 
afirmarmos cada vez mais no mundo. 
Bern hajam e continuem o enorme e 
digno trabalho que têm vindo a 
desenvolver nesta sociedade e neste 
pais. ^ 

Luis Tavares Bello, dé as boas vindas a Frank 
€ Dolmes Alvarez e EsmerMa Coetho. 

Regressadois a Montreal, fomos para a 
festa do jornal de todos nos, "A Voz de 
Portugal", no Auditôrio Le Plateau- 
Calixa Lavallée. Plateia e balcâo cheios 
de gente amiga, colaboradores e 
admiradores da obra do inesquecivel 
fundador Manuel Mota (falecido 
recentemente e lembrado a todo o 
momento), em 25 de Abril de 1961, e 
do prosseguidor, o Director Armando 

^Barqueiro (jâ là vào 36 anos!). Nas filas 
da frente, os convidados especiais, dos 

Comunidades para a realidade dos 
Orgâos de Informaçâo de lingua 
portuguesa na diâspora e para a 
obrigaçào de apoio do Governo de 
Portugal, nào ultrapassou o 
conveniente nem se excedeu em 
criticas. Absolutamente correcte. 
Foi-nos apresentado um video corn 
uma resumida mas atractiva histôria 
do "A Voz de Portugal", nos seus 40 
anos de vida, corn a surpresa agradâvel 
de, no final do video, "saltar do écran" 

Em boa hora nos dirigimos a 
Montreal. Um fim de semana excelente 
para um passeio, corn Sol e uma 
temperatura média de 14 graus. Jâ no 
sâbado, logo pela matina, partimos em 
direcçào a Quebec City. Foi um passeio 
delicioso. É uma cidade muito bonita, 
cheia de histôria, e muito semilhante 
às nossas cidades europeias. Frank 
Alvarez e familiajâ conheciam Quebec 
City mas, para mim e minha mulher, 
foi a primeira vez. Uma visita 
obrigatôria para quem vive no Canadâ. 
Uma visita que vale a pena fazer e, se 
calhar um dia de sol e quentinho como 
aquele que tivemos, nâo percam a 
oportunidade de almoçar num dos 
restaurantes-esplanada da cidade e 
tomar uma fresca cerveja nos copos- 
girafa especiais que sâo, creio eu, 
ûnicos. Uma maravilha. 

governos de Portugal e do Canadâ, e as 
figuras da comunidade ligadas ao 
comércio, indùstria e serviços. 
Destaque para o Secretârio de Estado 
das Comunidades Portuguesas, Dr. 
Rui de Almeida, que se deslocou a 
Montreal para participar na 
comemoraçào do 40o. aniversârio do 
"A Voz de Portugal". O palco estava 
decorado corn uma simplicidade 
extrema mas corn gosto e a propôsito. 
No centro, o numéro 40, gigantesco, 
ornamentado comjornais do inicio até 
ao présente. O actual Chefe de 
Readççào, Luis Tavares Bello, foi o 
MC, corn a mestria necessâria, 
conduzindo os agradecimentos, a 
apresentaçâo e os "extras", com as 
palavras bem medidas e suficientes. 
Inclusivamente, quando chamou a 
atençào do Secretârio de Estado das 

um grupo de jovens-ardinas 
que se dirigiu à plateia para 
entregar o jornal 
comemorativo dos 40 anos... 
Alias, destaque-se também a 
entrega de cravos de Abril, 
para lembrar a data de saida 
do jornal em 1961 e, 
naturalmente, comemorar 
em simultâneo a "Revoluçâo dos 
Cravos" de 1974. Curiosamente, 
também nos. Festival Português TV, 
iniciamos a caminhada em 25 de Abril, 
mas, de 1975. Seguiu-se uma série de 
oradores que, corn maior ou menor 
emoçâo, salientaram e elogiaram a 
obra dos responsâveis do "A Voz de 
Portugal". Começou corn um "video" 
do PR Dr. Jorge Sampaio, logo 
seguido de vârios convidados, entre 
outros, Le'honourable Martin 
Cauchon; Michel Prescott do Lider da 
Oposiçào, Gilles Duceppe, lider do 
Partido do Quebeque; o Embaixador 
de Portugal em Ottawa, Dr. José Luis 
Gomes; a Ministra dos Assuntos 
Municipais e Métropole, Louise Harel; 
o SECP Dr. Joào Rui de Almeida; o 
Mayor Pierre Bourque; o Director 
Armando Barqueiro e o proprietârio e 
Administrador do "A Voz de Portugal", 
Valdalino Ferreira. 
Pelo palco desfilaram vozes de 
Portugal... Primeiro a Banda 
Filarmônica do Divino Espirito Santo 
de Laval, fundada em 1978, dirigida 
pelo maestro Gilberto Pavào, na 
entoaçào dos hinos de Portugal e 
Canadâ. Depois, a festa corn corn o 
Grupo Folclôrico Campinos do 
Ribatejo, fundado em 1994, sob a 
batuta de Florbela e José Machado. 
Adoramos o fandango! A seguir, um 
piano de cauda e a presença do müsico 
Carlos Ferreira. Toca corn aima e 
saber. Depois, a bonita Sâo, 
acompanhada pelo Carlos Ferreira, 
corn très belissimas interpretaçôes. 
Excelente! Desfilaram, ainda, apôs 
curto intervalo, os Fruit de La Passion 
-encabeçado por Joe Puga, corn o seu 

Tavares Bella aplaude 
Armando Barqueiro e 

VidaUno Ferreira 

A VOZ DE P0RTU6A1 

25-B Carimboo Ave./Osler TORONTO 
Contactar: 

Tel: [4161 604-1140 OU [4161 604-7000 
0004 

Cristina e Fernanda têm para vos um serviço 
compléta e séria em tudo 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. 

imoe.U<LŸs 

Visite a Happy Travellers na 
Galeria Shopping Centre, na 
Dufferin e Dupont, em Toronto 
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 15 
MISCELâNIA O MILéNIO 

Quinta-feira, 3 Maio, 2001 

► Apôs O breve discurso do présidente 
da câmara de Montreal, seguiu-se o 
Secretârio de Estado das 
Comunidades Portuguesas, Dr. Rui de 
Almeida. 
“A Voz de Portugal esta hâ quarenta 
anos junto dos portugueses. Deixem- 
me contar-vos uma histôria: logo no 
principio das minhas funçôes visitei 
oficialmente a comunidade sul- 

africana. Foi um momento dificil e 
achei que deveria corn a minha 
presença dar a minha solidariedade a 
esta comunidade. Na cidade onde 
estudou Fernando Pessoa e onde 
ganhou o primeiro prémio - na altura 
corn doze anos - do estudo inglês de 
acesso ao ensino superior, um jovem 
de um grupo de luso descendentes 
exibe esta frase “Falar português é 
amar Portugal”. Este jovem, corn esta 
simplicidade, mas corn muita força - 
talvez a mesma dos trabalhadores - 
disse uma frase que é de uma 
dimensâo enorme. Digo isto porque 
liga-se a esta actividade. Quarenta anos 
a ajudar a manter e a preservar a 
lingua portuguesa, sâo quarenta anos a 
ajudar a amar Portugal. Depuis de ter 
conhecimento disto, fiz questâo de 
estar présente. Disse: “Eu quero estar 
junto daqueles que prestaram esta obra 
notâvel a Portugal e glorificaram o seu 
nome”. Depuis hâ outra questâo que é 
também uma coincidência porque o 
tempo às vezes encarrega-se destas 
coisas. Foi também no 25 de Abril de 
hâ quarenta anos que este jornal 

começou a nascer. Comemorâmos hâ 
pouco tempo esta data histôrica, esta 
data que mudou completamente 
aquele Portugal. O Portugal que 
obrigou, empurrou pelas 
circunstâncias dificeis que se viviam, 
muitos de nos que tivemos que 
trabalhar e viver fora da pâtria. Depois 
destes anos todos, no ultimo 25 de Abril 
muito mudou. Hoje temos um Portugal 

moderno, desenvolvido, 
respeitado internacio- 
nalmente, completamente 
diferente do Portugal 
“Orgulhosa-mente sôs”. O 
Portugal de emigraçào 
agora transformou-se no 
Portugal de imigraçào. 
Esta é a mais séria e justa 
homenagem que nos 
também podemos prestar 
ao 25 de Abril. Esta 
ligaçâo do trabalho de 
valentes que ao longo de 
quarenta anos trouxeram 
para junto das 
comunidades a lingua e 
cultura portuguesa, “A 

Voz de Portugal” merece o nosso apoio 
e a nossa admiraçào. Dirijo-me agora, 
nào sô à “A Voz de Portugal”, mas a 
todos os meios de comunicaçào social 
para interrogar: quai é a importânda, 
hoje em dia, da comunicaçào social nas 
comunidades portuguesas? E 
extremamente importante. Hâ très 
âreas que gostaria de abordar devido ao 
seu horizonte. A primeira é a 
preservaçâo e a divulgaçâo da lingua 
portuguesa. O português é hoje a sexta 
lingua mais falada do mundo em todos 
os continentes. Uma vantagem que 
temos em relaçào a alguns povos e 
culturas que estâo a passar a uma 
situaçâo dificilima porque hâ cada vez 
menos gente a falar o seu idioma e a 
interessar-se pela sua cultura. A nossa 
nào. Felizmente, a nossa lingua 
portuguesa estâ a ser procurada cada 
vez por mais gente. Além, dos paises de 
lingua oficial portuguesa, hoje a nossa 
cultura e a nossa lingua estâo a ser 
procuradas, por exemplo, no Japâo. 
Hoje ensina-se a lingua portuguesa em 
25 universidades onde nào existe 
praticamente nenhuma comunidade 

portuguesa. Uma grande parte do 
Oriente demonstra interesse em querer 
aprender a lingua portuguesa, a querer 
saber da cultura portuguesa. 
Outra vertente que gostaria de 
mencionar é o “informar”. Mas peço 
encarecidamente que informem 
Portugal do trabalho notâvel que as 
nossas comunidades portuguesas estâo a 
desenvolver. Nos em Portugal temos que 
conhecer obrigatoriamente este trabalho 
notâvel que cada comunidade 
desenvolve, dignificando o nome de 
Portugal. 
Por ultimo, ajudemo-nos todos uns aos 
outros - e aqui também um apelo especial 
à comunicaçào social - para que se 
sensibüizem as comunidades para novos 
desafios. Eu nào tenho um conceito 
parado e estâtico da comunidade 
portuguesa. Eu tenho um conceito e 
uma percepçào dinâmica da 
comunidade portuguesa. Hoje em dia 
esta dinâmica jâ nào é a mesma de hâ 
alguns anos. Ai daqueles que pararam no 

tempo a pensar que era a mesma 
comunidade. Temos novos desafios e 
um deles - faço desde jâ o apelo - é a 
participaçâo na cidadania: intervenham 
socialmente, culturalmente, politica- 
mente nos actos eleitorais, nas 
campanhas e nos ôrgâos porque quem 
nào vota nào conta. Ao sabermos como 
somos bem recebidos, estimados e 
respeitados pelas comunidades que nos 
acolhem, nào podemos perder esta 
oportunidade. Ao obtermos esse direito 
civico, exerçâmes também esse dever.” 

Foi um fim de semana de Sol, festa e 
confraternizaçào. Um fim de semana 
que nào vamos esquecer. Agradecemos 
aos responsâveis da "A Voz de 
Portugal" o honroso convite, a forma 
fidalga como nos receberam e 
desejamos-lhes muitos mais anos de 
sucesso ao serviço da Comunidade, de 
Portugal e do Canadâ. Renovadas 
felicitaçôes. Obrigado, por tudo! 

Frank Alvarez/JMC 

ESPECIAL DE PRIMAVERA 

VW JETTA GLS DE 2001 
2.0L, 5VEL., AR COND., ABS, 

VIDROS ELéCTRICOS, FECHO 

CENTRAL DE PORTAS, ESPELHOS 

ELéCTRICOS E AQUECIDOS, 

COLUNA DE DIRECÇÂO 

REGULâVEL EM ALTURA E 

PROFUNDIDADE, CRUISE 

CONTROL, RâDIO FM/AM 

CASSETE, ALARME, 4 AIR BAGS, 

BANCOS AQUECIDOS, 2 ANOS DE 

MANUTENÇÀO E ASSISTÉNCIA 

ESTRADA. 

NA 

Compra em lease 36 pagamentos 20.000Km por ano, taxas de transporte, preparaçào, 

ar condicionado, gasolina e administraçào, sâo pagas no acto de entrega. 

PARA MAIS INFORMAÇÔES CONTACTE 

FILIPE GOMES Drivers wanted 

York Volkswagen 
1950 Wilson Ave., Weston On. 416-741-7480 
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talento de mâos dadas 
Na festa comemorativa dos 40 anos de existência 
do semanârio português de Montreal, "A VOZ DE 
PORTUGAL", O mais antigo jornal da comu- 
nidade portuguesa do Canada, tivemos ocasiâo de 
ver, ouvir e aplaudir, a intérprete SÀO e o pianista 
CARLOS FERREIRA. Dois grandes artistas, cada 
um no seu campo, mas corn êxito absoluto, indi- 
vidualmente e em conjunto. Carlos Ferreira, exce- 

lente müsico, especializadp em gui,!;,arra_dâ^iça_e 
piano, é professor externo de müsica na 
Universidade McGill e, orgulha-se, do sucesso dos 
sens alunos, sempre com as notas mais elevadas. 
Desde sempre que apoia a jovem SÀO. Conhece-a 
bem e, acompanha-a musicalmente, melhor que 
ninguém. Para além de artistas, sâo ami|^s, admi- 
ram-se mutuamente. SÀO, que desde 1992, 

de fados 
I O jovem fadistajoào Brito, lança no mercado o seu 
I ultimo album de fados, intitulado "Saudade das 
i Saudades". 
f Joâo Brito fez a apresentaçâo à imprensa e aos ami- 
I gos do trabalho no Restaurante Cataplana, em 
1 Toronto, quarta-feira, 2 de Maio. 
I Foi um convivio muito intéressante, de ambiente 
I fadista, onde ficou bem patente toda a estima que 
I Joâo Brito granjeou em Toronto e arredores. Este 
I trabalho, gravado em Lisboa, tem o sabor e a nos- 
I talgia que o fado exprime. Assim, nâo sera dificil 
I ao Joâo Brito chegar ao grande publico, meta que 
l qualquer artista anseia atingir. 
I As nossas felicitaçôes. 

JOAO BRITO nova gravaçâo começou à actuar profissionalmente corn Qarlos 
Ferreira, Ho conhecido Solmar Restaurant, !é uma 
artista de voz quente e sensual, que sô conquistou 
o sucesso noutras etnias quando começou a cantar 
os temas portugueses na lingua francesa. Dai, para 
o dominio pùblico, foi um passe... SÀO, é neste 
momento, uma das grandes artistas de Montreal 
e, sem düvida, corn todas as razôes para se tornar 
uma VOZ do Canada, por esse mundo fora. Logo 
que grave originals e consiga o sempre importante 
"golpe de asa", ela vai voar alto... 
SÀO e CÀRLOS FERREIRA, o momento artisti- 
co mais alto da festa dos 40 anos do "A Voz de 
Portugal", uma dupla de artistas que merece 
maior divulgaçào entre os portugueses espalhados 
pelo mundo. Quem quiser uma festa corn classe e 
talento deve de ter "no menu", a Sâo e o Carlos 
Ferreira. Bons em qualquer lugar ou pais! 

JMC 

Pai^a do dio da sua MAI a fosta da famflia! 
Ola 13 do Maio, ostoja no Oasis 0, Oontro, 

A DISMUSICA Canada 
apresenta um grandioso espectâculo, 

domingo, dials de Maio, 
DIADAMÂE, 

corn a dupla seitaneia 
VALBER a VANILLE, 

que tante êxito alcançou entre nés! 

O almoço do DIA DA MAE terà lugar no 
Oasis C. Centre, situado no 1036 Lakeshore 

Road, East, em Mississauga. 

Para além de VALBER & VANILLE, 
actua a intérprete angolana REBEKA e 

haverà balle corn o conjunto musical 
"OS PANTERAS". 

lKfeÊtitë.pes e neseivâs: iàilS- SWt- 7777 
Âdultos: Crianças: 
$38. dôlares $30. dôlares 
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RIONEGRO ' 
&SOLIMOES 
num "Bate o Pé" ao vivo 
Esta dupla sertaneja nâo deixa os seus crédites por 
maos alheias. Rionegro & Solimôes têm müsica e ritmo 
para dar e vender. 
Rionegro & Solimôes, entre outres êxitos, apresentam 
neste CD "Casa Cheia", "De Sâo Paulo a Belém", "Peâo 
Apaixonado", "Bate o Pé" e "Esperando najanela", tre- 
chos corn muita força e sabor... 
Este trabalho é uma produçâo da Universal Music, com 
composiçôes e letras de Pinôchio, Rionegro, Dhermes, 
Dominicano, Eder Jr., Renato Teixeira, Almir Satter, 
Nilma, Targino Gondim, Manuca, e Raimundinho do 
Acordeon. 
Para os amantes deste tipo de müsica têm em Rionegro 
& Solimôes os veiculos ideais. Podem confiar e contar 
corn eles para que as vossas festas sejam mais cheias e 
carregadas de electicidade ritmada... 

Os artistas, nâo olham a 
meios para atingir os 
seus (actuais) fins. 
A actriz Traci Bingham, 
na ultima ediçâo dos 
Grammy Awards, surgiu 
mais brilhante do que 
nunca. Pudera, apareceu 
muito bem despidinha e 
recheada de diamantes! 
Imitaçâo de diamantes, 
segundo os entendidos, 
porque os outres (a maio- 
ria) nem deu por isso se 
eram falsos ou pures... 
Corn o corpo que ela 
tem, a sua alegria e 
beleza, ninguém deu 
pelos diamantes. Houve 
alguém que até, meio 
espantado, disse: -Que 
"coisa" é aquela que ela 
traz a esconder um 
pouco do muito que 
Deus lhe deu? 
Realmente, quem iria 
perder tempo corn os 
diamantes falsos, em 
situaçôes destas!?... 
Séria uma falsidade. 

Um excelente 
projecto de casas novas 

em Mississauga. 

O mPRECNDIMChaO ESTA SITLADO 

NO 6729 DA MAVIS ROAD., 

AO NORTE DA ALTOESTRADA 401, 

EM HEART L^ND, MISSISSAIJOA. 

VISITE ESTAS UNDAS CASAS NOVAS, 

SEMI-SEPARADAS COM OARAOEM PARA 

2 CARROS E AREA ATE 2000 PÊS 

QIJADRADOS, E CASAS SEPARADAS COM 

AREA ATt 3000 PÉS QIJADRADOS. 

noTîtüw 
1940/1950 SO. fT. 

PARA INEORMAçôES CONTACTEM OS 

VENDEDORES MIKE OL BART NO 

ESCRITÔRIO DE VENDAS PELO TELEEONE: 

905-795-1965 
VEJA ESTA CSPECTACULAR SLB-DIVISÂO 

DE CASAS NOVAS NO CORAÇÂO 

DE MISSISSAUGA. 

VER P4R4 CRÊR. 
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- sites da semana - 
WWW.SITIOPOSMIUDOS.PT 

BRINCADEIRAS 
Se o seu filho gosta de navegar na Net mas sente dificuldades em 
encontrar sites apropriados para crianças, entâo mostre-lhe este. E um 
portal exclusivamente dedicado aos mais pequenos; Todas as rubricas 
sâo interactivas, o que apela à criatividade dos pequenos cibernautas. 
Desde um jornalinho corn reportagens, entrevistas e fotografias até 
histôrias escritas pelos miùdos, passando por muitos jogos e outras 
brincadeiras, tudo é para crianças. Traga o seu filho. 
(Site em Português) 

WWW. EBIPTO. COM 

HISTÔRIA 
A cultura egipcia esta na rede. Neste portal, o cibernauta vai encontrar 
tudo o que hâ para saber sobre este pais, suas lendas e tradiçào. Aqui 
estâo disponiveis MP3 de mùsica tradicional, exemplos de hierôglifos, 
dicas de gastronomia e, obviamente, sugestôes turisticas. O site tem 
diversos links que o vâo levar a navegar por museus, monumentos, 
pirâmides e templos. Nâo perça ainda a oportunidade de enviar um 
postal. (Site em Espanhol) 

WWW.BIKINI.PT 

FEMININO 
o mundo da mulher mora aqui. Este novo portai dedica-se inteiramente 
aos gostos e tendências femininos. Se esta farta de todas as publicaçôes 
de papel sobre mulheres, entâo ligue-se e navegue no seu prôprio 
"reino". Moda, crônicas, entrevistas e até textos de memôrias fazem 
parte deste universo. Tem ainda a oportunidade de construir a sua 
pagina pessoal e nela colocar os sens artigos favoritos. Para ter acesso a 
alguns artigos e rubricas précisa de se registar. (Site em Português) 

WWW.NELLVFURTAPO.COM 

MÙSICA 
Quem nâo conhece a cançâo "I am like a bird...", cantada por uma das 
mais badaladas cantoras da actualidade? Falamos-lhe de Nelly Furtado, 
a nossa luso-canadiana, e o que lhe sugerimos é que visite o seu site e 
aproveite para saber um pouco mais sobre as suas müsicas e carreira. 
Um site corn todas as datas e locais dos concertos, corn noticias sobre a 
cantora e ainda corn todas as informaçôes sobre o seu percurso musical. 
E, como nâo podia deixar de ser, um link para uma galeria de 
fotografias delà. (Site em Inglês) 

WWW.TINTIN. 

BANDA DESENHADA 
Este é o site oficial de Tintim e companhia. Quem nâo se lembra das 
aventuras deste jornalista sempre acompanhado pelo seu câo? Aqui vai 
poder saber tudo sobre as célébrés personagens: Milu, Dupond, Dupont 
e Capitâo Haddock. O portai esta dividido em diversas rubricas, que 
vâo desde a biografia do autor de Tintim, passando pelos âlbuns 
editados e, por fim, televisâo. Existe ainda uma secçâo dedicada à 
Fundaçâo Hergé. 
(O site esta disponivel em diversas llnguas, incluindo português). 

MEDIUM MONA 
CONSELHEIRA ESPIRITUAL 

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

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

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

2 leîturas por $15."" e uma pergunta gratis 
^ Tel.; 4^6 SSS-BSOi 

Yonge & Finch 

Adolescente americano 
val ser iulgado por 
ataque à força aérea 
Um jovem de 15 anos do Connecticut 
vai ter que responder em tribunal 
pela acusaçâo de ter pirateado, 
através da Net, o sistema informâtico 
que acompanha o rasto de todos os 
aviôes da força aérea americana em 
todo o mundo, segundo foi esta 
semana divulgado. 
Segundo fontes oficiais, este sistema 
tem a classificaçào de "confidencial" 
em tempos de paz e de "secreto" em 
tempo de guerra. 
O nome do adolescente tem sido 
mantido em segredo, dada a sua 
idade. Tinha apenas 13 anos quando 
este ataque se deu, em Março do ano 

2000, sô agora estando em condiçôes 
de responder perante um tribunal 
para jovens. 
A acusaçâo salienta que o sistema que 
foi atacado é decisivo para a 
segurança do Estado e "nâo um 
recreio para adolescentes brincarem". 
Mas, para alguns técnicos, o 
problema, que este caso deixou a 
descoberto, é mesmo a falta de 
segurança de alguns sistemas 
informâticos do Estado americano. 
Uma questào que tem estado em foco 
por estes dias, corn os americanos a 
temerem ataques hackers provindos 
da China. 

Cibercrime inunda FBI 
O FBI anunciou esta semana que o 
numéro de queixas por fraude 
cometidas na Internet continua a 
aumentar, sendo que nos ültimos seis 
meses foram interpostas mais de très 
mil. 
A policia federal dos Estados Unidos 
afirma que mais de dois terços dos 
alegados crimes referem-se à venda de 
falsas acçôes e garantias bancârias. 
Por outro lado, as queixas referentes a 
irregularidades cometidas no 
comércio electrônico, nomeadamente 
pessoas que pagaram bens que nunca 
chegaram a receber, atingem os 22 
por cento do total. O FBI estima que 
o total de prejuizos dos consumidores 

burlados exceda os 12 milhôes de 
dôlares. Outro ponto realçado diz 
respeito à origem das queixas, que 
provêem de 89 paises diferentes. 
O FBI nâo é, no entanto, responsâvel 
pela investigaçào de todos os casos. A 
maior parte das pessoas envia as 
queixas para os seus serviços, mas 
estas sâo redireccionadas para outras 
entidades encarregues deste tipo de 
crimes, ou mesmo que estejam mais 
prôximas geograficamente da origem 
da fraude. Como explicou Tracey 
Silberling, porta-voz do FBI, "o 
problema é que as pessoas nâo 
nsabem a quem se dirigir, e pedem- 
nos a nos para investigar". 

"Sites" de édie 
aumentam na Net 
"A Internet alberga cerca 
de 2200 sites dedicados à 
supremacia branca, ao 
anti-semitismo e à 
homofobia", lê-se no 
relatôrio do Centro Simon 
Wiesenthal relativo a 2001. 

Na maioria dos casos, estes portais 
promovem pessoas que agem por 
conta prôpria e que sâo designados 
como "lobos solitârios". Exemplo 
disso é o caso de Timothy McVeigh, 
autor do atentado à bomba de 
Oklahoma, em 1995, em que 
morreram 168 pessoas (McVeigh vai 
ser executado no dia 16 de Maio). 
A aeçâo de McVeigh, um fanâtico 
extremista, inspirou alguns 
cibernautas. Segundo o Centro 
Wiesenthal, até 1995 havia um sô site 
dedicado ao racismo e a prâticas 

"duvidosas". Hoje, corn o crescimento 
natural que a Net tem vindo a sofrer, 
existem cerca de 2200. A Internet 
facilita a divulgaçâo de informaçâo e 
nâo impôe fronteiras, o que torna o 
trabalho das associaçôes mais dificil. 
O Centro Simon Wiesenthal é apenas 
um de muitos que jâ existem corn o 
objectivo de impedir o aparecimento 
e a manutençâo deste tipo de portais. 
Em alguns paises a "luta" passou jâ a 
ser estatal. Exemplo disso é o recente 
caso da Alemanha, em que diversos 
sites que difundiam müsicas nazis 
foram encerrados. A promoçâo destes 
sites radicais é outra das grandes 
preocupaçôes do Centro Wiesenthal. 
Este tipo de espaços digitais tem 
normalmente como base actos de 
extremismo. Por esta razâo, a 
execuçâo de McVeigh nâo vai ser 
transmitida na Net, segundo decisâo 
judicial. "Essa séria uma maneira de 
incentivar o aparecimento deste tipo 
de site". 
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Estaçâo espacial ganha “braço canadiano” 
Astronautas acabaram 

na segimda-feira a 

montagem de um robô 

canadiano no exterior 

da "Alpha", capaz de 
desempenhar 

mültiplas tarefas 

O astronauta canadiano Chris 
Hadfield e o seu colega americano 
Scott Parazynski sairam na manhâ de 
segunda-feira do vaivém Endeavour 
para o espaço, dando inicio à 
complexa tarefa de montagem de um 
braço robôtico de 17,6 metros de 
comprimento no exterior da estaçâo 
Alpha. 
O braço, Canadarm2, semelhante ao 
que équipa os porôes dos vaivéns 
espaciais, mas mais aperfeiçoado, é 
capaz de se deslocar ao longo da 
estaçâo para efectuar diversas 

operaçôes, desde manutençâo à carga 
e descarga e montagem de 
componentes. "A montagem do 
Canadarm2 é realmente crucial para 
a continuaçâo da montagem da 
estaçâo espacial", disse o director de 
voo da NASA para esta missâo, Phil 
Engelauf. "Chegâmos a uma altura 
da construçâo em que componentes a 
serem acrescentados à estaçâo nâo 
poderâo ser instalados sem o novo 
braço", acrescentou. Corn efeito, 
uma das principals caracteristicas do 
braço, como referimos, é que nâo fica 
preso a um ùnico ponto da estaçâo, 
pelo que pode ser usado em qualquer 
ponto do exterior. Além disso, é 
suficientemente flexivel e forte - pode 
até içar um vaivém espacial, se for 
necessârio - para desempenhar 
qualquer tarefa. A sua ünica 
limitaçâo esta no software, que 
"exige" o comando de um astronauta 
a bordo da Alpha para a execuçâo 
das manobras. Até esta limitaçâo, no 
entanto, poderâ vir a ser 
ultrapassada, segundo Savi Sachdev, 

director em exercicio da Agência 
Espacial do Canadâ, que concebeu e 
construiu o braço robôtico. 
Os cientistas estâo jâ a trabalhar no 
aperfeiçoamento do software, para 
que o Canadarm2 possa vir a 
trabalhar sem a ajuda do homem. Por 
exemplo, se a estaçâo espacial tivesse 
de ser abandonada, devido a 
qualquer emergência, o braço 
robôtico poderia detectar quaisquer 
eventuais danos no casco exterior da 
Alpha e efectuar as reparaçôes sem 
necessidade de instruçôes directas. 
"Nâo hâ razâo para que nâo venha a 
fazer isso. Sô teremos de ter o 
software necessârio e sensores 
adequados", disse Sachdev. Nos 
prôximos anos, a principal tarefa do 
braço robôtico sera a construçâo da 
estaçâo, que serâ reiniciada em 
Junho, quando o vaivém Atlantis 
levar para a Alpha mais uma 
escotilha de atracagem. 
A escotilha serâ instalada fora do 
alcance da grua que équipa o vaivém, 
pelo que a tarefa nâo podia ser 

desempenhada corn a sua ajuda. 
Em 2003, os canadianos 
acrescentarâo ao braço um robô mais 
pequeno, corn um par de- "mâos" de 
grande mobilidade, capazes de 
efectuarem, por exemplo, reparaçôes 
em cabos de fibra ôptica e em 
vâlvulas. 

China impôe restriçSes na Internet 
As autoridades chinesas acabam de împôr novas leis restritivas do 
funcionamento dos cîbercafés naquele pais, que atîngem milhôes de pessoas 
que têm nesses cafés a sua habituai ligaçâo à Internet. 

Cientistas ingleses revelam estudos 
que concluem terem sido os ültimos 
trinta anos os mais quentes do 
milénio passado e por causas naturals 
Cientistas do Reino Unido afirmam 
que o recorde de temperaturas do 
passado milénio foi atingido nas 
ùltimas très décadas. Também 
concluiram que é muito improvâvel 
que o fenômeno natural El Nino 
tenha sido uma das causas mais 
importantes do aquecimento global 
sem precedentes. As investigaçôes vâo 
contra as correntes que dâo como a 
fonte do aquecimento do planeta 
causas que nâo sâo naturals. Os 
cientistas sâo Phil Jones, Tim Osborn 
e Keith Briffa, na Unidade de Estudos 
Climâticos da Universidade de East 
Anglia e os estudos serâo publicados 
na revista Science. As anâlises 
incluem dados recolhidos por 
instrumentos e registos, e ainda 
outros por recolha de testemunhos 
indirectos sobre a variabilidade 
climâtica do passado e que sâo os 
anéis dos troncos e ârvores, os corais 
e as perfuraçôes no gelo das calotas 

As leis, publicadas pelo Ministério da 
Indüstria da Informaçâo, ilegalizam 
a consulta a qualquer tipo de sites 
relacionados corn pornografia, 
violência, jogo ou superstiçôes. A 
noticia foi veiculada pelo suplemento 
econômico editado pelo jornal oficial 
chinés. China Daily. As autoridades 
responsabilizam ainda os donos 
desses cibercafés por todas as 

polares (tarolos). As reconstruçôes 
dos cenârios das temperaturas no 
hemisfério norte mostram que "que os 
trinta anos prôximos passados foram 
os mais quentes Jâ conhecidos (cerca 
de 0,2 C acima da média dos anos 
1961 a 1990) no milénio, e que o 
século passado foi o mais quente do 
milénio". Os autores do estudo dizem 
que a primeira parte do milénio foi 
mais temperada que o periodo entre 
1500 e 1900. O século mais frio foi o 
XVII, seguido do XIX, corn um 
pequeno intervalo pelo meio. Os 
cientistas apontam para que 
ocorreram duas épocas no passado 
milénio, o periodo quente medieval, 
entre 1000 e 1200 e uma idade do 
"gelo" entre 1550 e 1900. "Depois de 
analisados os dados, verificamos que 
a oscilaçâo do Atlântico Norte - 
parecida corn a El Nino - em termos 
de corrente e temperatura, e que estâ 
na origem das chuvas, cheias e dos 
recentes Invernos temperados no 
Reino Unido, jâ se tinham repetido 
em 1730, em meados do século XIX e 
no começo do século XX". 

violaçôes daqueles regras que 
ocorram nos sens estabelecimentos, 
corn sançôes que podem ir até à 
revogaçâo das licenças de 
funcionamento, confiscaçâo de todo 
o material, e uma multa superior ao 
dobro das receitas do café. Os 
cibercafés conheceram um grande 
boom na Repüblica Popular da 
China, designadamente nos meios 
financeiros e universitârios. 
Qualquer coisa como 20 por cento 
dos 22,5 milhôes de Chineses que sâo 
utilizadores regulares da Internet 
utilizam estes cafés, segundo um 
relatôrio de Janeiro deste ano de um 
organismo oficial. (China Internet 
Network). As novas regras impedem 
também a entrada nestes 
estabelecimentos de clientes corn 

menos de 18 anos, a nâo ser durante 
os fins-de-semana ou durante as 
férias. 
Mesmo nestes periodos qualquer 
pessoa corn 14 anos ou menos sô 
pode entrar se acompanhado por um 
adulto. 
A policia vai manter uma especial 
vigilância sobre os cibercafés nos 
prôximos tempos, para verificar do 
cumprimento das novas leis. 
Segundo um especialista em 
Internet, citado pela CNN, o 
Governo chinés nâo se tem poupado 
a esforços para controlar a utilizaçâo 
da Net pela populaçâo, incluindo o 
bloqueio de uma série de sites. "E 
como se estivéssemos a navegar na 
Internet antes de 1995", explica esse 
analista ouvido pela CNN. 

As décadas mais quentes 
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CABNEIRO - 21/03 A 20/04 

Podera ser dificil esconder dos outros os seus proprios 
sentimentos, mas também nâo terà grande interesse nisso. 
Tern necessidade de ser como é e de se afirmar junto dos 
outros. 

TOLRO - 21/04 A 20/05 

Bom momento para harmonizar o seu lado emotivo e 
sentimental. Nâo se deixe, porém, absorver por recordaçôes 
do passado que, eventualmente, o possam deprimir. 

GÊME08 - 21/05 A 20/06 

Poderâ ter que dar maior atençâo aos assuntos do 
quotidiano. Dedique-se a tudo que tenha a ver com contactos 
e movimento. E uma boa ocasiâo para planear uma pequena 
viagem. 

CARANOLEJO - 21/06 A 21/07 

Procure nâo fazer despesas, pois poderâ gastar dinheiro 
impensadamente. Preste atençâo pois poderâ, também, 
perder qualquer objecto. É preferivel dar expansâo àquilo 
que tem do que iniciar coisas novas. 

LEÀO - 22/07 A 22/Oa 
Pode sentir, interiormente, que estarâ a começar algo de novo 
ou que estarâ mais no centro da sua prôpria vida. Enquanto a 
Lua transita a sua Casa I (sector astrolôgico que estimula a 
acçâo), inicie um novo projecto ou faça um novo contacto. 

ViROEM - 23/08 A22/0^ 

Nesta altura, vai estar especialmente sensivel, mas procurando 
sempre manter-se secreto em relaçâo aos seus sentimentos. O 
acréscimo do seu lado poético, sensivel e idealista pode 
provocar-lhe algumas variaçôes de humor ou alteraçôes sübitas 
de comportamento. 

BALANçA - 23/09 A 22/10 

A Lua visita a sua Casa XI, sector astrolôgico relativo às 
actividades de grupo. Isso farâ corn que a sua sintonia corn 
os valores colectivos estejam, de facto, no mâximo. Nâo 
fique sô neste dia; procure conviver corn os amigos, integrar- 
se em grupos, desenvolver actividades colectivas. 

CSCORPIÂO - 23/10 A 21/11 

A sua atençâo poderâ estar virada para a concepçâo ou 
realizaçâo de um grande piano profissional. Nele irâ 
concentrar as suas energias para que se desenvolva corn toda a 
solidez. 

SAGITÀRIO - 22/11 A 21/12 

E natural que sinta uma grande necessidade de fugir da 
rotina diâria e de partir para bem longe. Uma boa leitura 
ou um contacto corn alguém bem diferente de si pode ser 
também uma boa forma de fuga. 

^,^^CAPRICÔRNIO - 22/12 A 20/01 

Poderâ ver reforçado o seu sentido critico, a sua capacidade 
de estratégia, mas também a sua ansiedade. Aproveite esta 
altura para fazer algo, que precise de passar despercebido. 

AQUÂRIO -21/01 A 19/02 

Corn a Lua em trânsito pela casa VII, sentir-se-â ainda mais 
sensivel â reacçâo dos outros, ao equilibrio, â harmonia, â arte, 
A sua aparência e a sua roupa vâo merecer também maior 
atençâo. 

PEIXES “ 20/02'Ÿ2O/03 ^ ri- 
Corn a passagem da Lua pela Casa VI (relativa â organizaçâo 
interna e â eficiência), o seu corpo estâ mais sensivel a todas 
as formas de desintoxicaçâo: uma dieta, um regime alimentar 
diferente, uma limpeza fisica ou espiritual terâo um efeito 
redobrado. 

Èmbora estas duos imagens pareçam idênticas, 
possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 

i  
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SIMPLESMENTE... 

Uma grande liçao 
de simplicidadc e 
humildade foi 
aquilo a que se 
assistiu no 
concerto de 
Dido, na capital 
espanhola. 
Durante hora e 
meia de 
espectdculo na 
discoteca Arena, 
a britânica 
provou que a sua 
participaçao no 
disco "The 
Marshall Masters 
LP", de Eminem, 
foi apenas uma pequena amostra do seu 
valor. Alias, é de admirar que o seu 
primeiro album, "No Angel", editado em 
1999, s6 agora tenha atingido os tops 
devido ao tema "Stan", da sua autoria e 
incluido no trabalho do rapper. Nao é 
preciso ser-se bêla para chamar a 
atençao. Dido dispensa tudo isso. A sua 
presença em palco, a intimidade que faz 
questSo de manter corn o publico - 
exemplo disso foram os inumeros 
didiogos corn os fas nos intervalos de 
coda musica - e a voz fazem delà uma 
mulher de garra. De caiças de gan^a e 
chinelas de enfiar no dedo, a britanica 
conseguiu puxar por uma plateia, 
composta por cerca de 800 pessoas, 
logo no primeiro tema, "Worthless", em 
versao instrumental. AAas foi corn "Here 
With Me", entoado do principio ao fim 
pelo publico, que a cantora ouviu os 
primeiros grandes aplausos. Corn sete 
musicos (incluindo ela propria) num palco 
de madeira de proporçoes mmimas - que 
nao impediu que a artista brilhasse -, o 
espectdculo clecorreu num ambiente 
intimiste. 

Os recém-chegaidos ao Canada 
contribuem para a produçâo de 
mâo-de-obra especializada 
A populaçâo imigrante tem enriquecido o 
Canada com as suas ideias e talentos. Para a 
maioria dos recém-chegados, encontrar um 
emprego é provavelmente a tarefa mais dificil 
quando se inicia uma nova vida no Canada. 
Porém, hâ auxilio disponivel. O governo 
canadiano colabora corn provincias e 
territôrios e organizaçôes nâo 
governamentais a fim de garantir que todos 
os canadianos, jovens ou idosos, consigam 
atingir seus objectivos em matéria de 
aquisiçâo de conhecimentos e contribuir para 
a mào-deobra especializada. 

O Ministério de Recursos Humanos do 
Canada (MRHC) (Human Resources 
Development Canada (HRDC) / 
Développement des ressources humaines 
Canada (DRHC)) é a principal fonte de 
informaçâo do governo canadiano destinada 
a individuos que procuram aumentar as suas 
qualificaçôes e encontrar um emprego. 
Contacte o HRDC / DRHC para os fins 
seguintes: analisar quai o tipo de emprego 
mais adequado; inteirar-se de programas de 
formaçâo e financiamento disponiveis que 
ajudam a obter as qualificaçôes que précisa a 
fim de poder competir no mercado de 
trabalho; receber sugestôes sobre a forma de 
elaborar um curriculo; procurar empregos na 
Rede Informâtica Global; organizar a prôpria 
pesquisa de empregos; preparar-se para uma 
entrevista e informar-se sobre as leis no local 
de trabalho. Para mais informaçâo sobre o 
HRDC / DRHC e para localizar o escritôrio 
mais perto de si, visite http://hrdc-drhc.gc.ca 
/ http://drhc-hrdc.gc.ca ou ligue 1 800 O- 
Canada (1 800 622-6232); TTY/TDD: 1 800 
465-7735. 

Outro espaço ùtil na Rede é 
http://www.settlement.org / 
http://wvw.etablissement.org. Este espaço, 
financiado pelo Ministério da Cidadania e 
Imigraçâo do Canada (Citizenship and 
Immigration Canada / Citoyenneté et 
Immigration Canada) (http://vww.cic.gc.ca). 

Canadaî 
dispôe de informaçâo e recursos para 
imigrantes no Ontario e contém informaçâo 
pormenorizada sobre a procura de emprego e 
o aumento de qualificaçôes, nomeadamente 
a aprendizagem de inglês e francês como 
segundas linguas. 

Algumas formas mais comuns de encontrar 
um emprego no Canada: procurar nos 
jornais, integrar-se numa rede, dirigir-se a 
agências de emprego, visitar feiras de 
empregos ou procurar sitios na Internet 
como Competências (SkillNet.ca / 
Compétence.ca (http://skillnet.ca / 
http://competence.ca)), iniciativa do 
Ministério da Indüstria (Industry Canada / 
Industrie Canada) e do HRDC / DRHC e a 
rede em crescimento mais râpido do Canadâ 
em matéria de informaçâo sobre empregos e 
carreiras profissionais. 

O serviço püblico oferece também diversas 
oportunidades de emprego e de aquisiçâo de 
novas aptidôes e conhecimentos. O governo 
federal tem uma vasta gama de empregos ao 
dispôr, desde geôlogos e economistas a 
especialistas em informâtica e muito mais. 
Visite o endereço http://www.jobs.gc.ca / 
http://wvw.emplois.gc.ca ou examine a 
variedade de oportunidades e desafios que as 
Forças Armadas Canadianas (Canadian 
Forces / Forces canadiennes) 
(http://wvw.dnd.ca / http://vww.mdn.ca) têm 
para oferecer. 

Para mais informaçâo sobre os serviços do 
governo canadiano, disponiveis em inglês ou 
francês, visite o Centro de Acesso aos 
Serviços Canadianos (Service Canada Access 
Centre / Centre d’accès Service Canada) da 
sua ârea, marque e clique o endereço virtual 
http://wvw.canada.gc.ca ou ligue o numéro 1 
800 O-Canada (1 800 622-6232); 
TTY/TDD: 1 800 465-7735. 

H 1^1 hu Music 

Queres o melhor da musica 
moderna portuguesa neste lado do 
Atianfico, em CD »u K7?Jl|j.ljJj).|)|jJ(j 
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COMUIMIDADE 
Comunicados 
Video de CUBA jâ esta pronto 
O realizador Tony Couto-de TC 
Video, que acompanhou o 
Winterfest'2001, em Varadero- 
Cuba, jâ terminou o video do 
acontecimento. Assim, os 
interessados em obter o video, 
podem contactar directamente o 
Tony Couto, pelo telefone: 416-534- 
6498. Recordem o Winterfest'2001 
e preparem-se para o proximo. 

A SATA Express informa que a 
partir do dia 1 de Junho de 2001, 
os passageiros que comprarem 
passagem para voar a partir do 
aéroporté de Toronto, pagarâo $ 10. 
-I- GST de AIF-Airport 
Improvement Fee. Esta decisâo foi 
comunicada aos Transportes 
Aéreos pelo GTAA-Greater 

Toronto Airports Authority. 
Assim, os passageiros que vâo voar 
para Açores e Madeira com a 
SATA, deverâo adquirir os bilhetes 
antes do dia 1 de Junho para evitar 
o custo adicional de $10.70 dôlares. 
Info: 416-515-7188. 

A ACAPO-Aliança dos Clubes e 
Associaçôes Portuguesas do 
Ontario, comunica a Conferência 
de Imprensa para apresentaçâo do 
programa da SEMANA DE 
PORTUGAL'2001, na sexta-feira, 
dia 11 de Maio, pelas llhOO, no 
Restaurante New Casa Abril. 

CENSUS'2001. O Census'2001, ou 
seja o RECENSEAMENTO DA 
POPULAÇÀO DO CANADÂ, vai 
ter lugar na prôxima terça-feira, 
dia 15 de Maio. No Canada, o 
recenseamento é feito de 5 em 5 
anos. Dia 15 de Maio, vai receber 

em casa um questionârio que 
deverâ preencher e enviar para 
"Statistics Canada". Se precisar de 
ajuda, antes ou depuis, contacte, 
gratis: 1-800-591-2001. Cumpra! 

Sabado, dia 5 
-O Vitôria de Setubal apresenta aos 
sôcios a sua équipa de Juvenis. 
-O Graciosa C. Centre realiza o 
baile de Maio, corn o conj. Chaves 
D'Ouro. 
-Baile no Sport Angrense de 
Toronto corn o DJ Oasis 
Productions. 
-A Irmandade do Divino Espirito 
Santo da Igreja de Santa Maria dos 
Anjos, na Dufferin, realiza a Pesta 
das Mâes, corn jantar e baile. Info: 
416-767-1295/652-6787/533-2027. 

Domingo, dia 6 
-Almoço e espectâculo surpresa do 
Operârio S. Club, no Oasis C. 
Centre. Info: 416-656-7133, ou 
905-891-7777. 

5a. feira, dia 10 
-Conferência de Imprensa da 
Venus Creations para apresentaçâo 
do novo trabalho discogrâfico de 
Gilberto Pancini, no Concord 
Café, às I9h30. 

Sabado, dia 
-Jantar e Baile das Mâes, corn o 
conj. Tabu, no Asas do Atlântico 
C. Club. 

Domingo, dia 1I3 
-A.M. Barcelos realiza a festa do 
Dia da Mae no Lithuanian Hall, 
pelas 13h00. Info: 416-530-1662. 
-Exposiçâo de Pinturas do luso- 
canadiano Paiva de Carvalho, no 
Oakville Art Society Gallery, entre 
as 15h00 e as 18h00. 
Info: 905-827-5711. 
-A Casa dos Poveiros realiza a Festa 
do Dia da Mae, corn almoço, 
folclore pelo Rancho Infantil da 
Casa e surpresas. Serâ na Igreja da 
St. Clair, corn inicio às 12h30. Info: 
416-588-1797. 

Açores - 500 imigrantes legalizados nas ilhas 
Ponta Delgada - Cerca de 500 

imigrantes a viver ilegalmente 

nos Açores regularizaram a sua 

situaçâo nos ûltimos quatro 

meses nos Serviços de 

Estrangeiros e Fronteiras (SEF) 

no arquipéleigo - anunciou o 

seu director. 

Antonio Patricio, que falava apôs 
uma audiência, em Ponta 
Delgada, corn o chefe do 
executivo regional, referiu que 
estas legalizaçôes nos Açores, que 
na totalidade do pais atingiram as 
50.000, ocorreram entre Janeiro e 
Maio. Na sua opiniào, o numéro 
de estrangeiros que continuam 
em situaçâo ilegal nas ilhas "nào é 
preocupante", devendo 
"diminuir" a partir corn o 

aproveitamento dos mecanismos 
inscritos na nova legislaçâo. 
O director regional do SEF 
alertou, porém, para a 
necessidade de se agir de "forma 
expedita e correcta^ em matéria 
de contrataçâo de mâo-de-obra 
necessâria às diversas obras em 
curso na regiâo. Por seu turno, o 
présidente do Governo açoriano 
anunciou o propôsito de solicitar 
ao ministro da Administraçào 

Interna, num encontro agendado 
para quinta-feira em Lisboa, um 
reforço do pessoal dos Serviços de 
Estrangeiros e Fronteiras nas 
ilhas. Carlos César acrescentou 
que vai pedir, igualmente, o 
reforço de meios para a PSP nas 
ilhas corn o argumento das 
especificidades da regiâo e 
necessidade de responder a 
"fenômenos emergentes de 
criminalidade". 

PROTESTOS E UIOLENCIA NAS 
PRINCIPAIS CIDADES DO MUNDO 
As celebraçôes do 1° de Maio, dia do 
trabalhador, ficaram marcadas por 
manifestaçôes e violência um pouco por 
todo o mundo. Os temas dominantes 
dos protestos, de Londres e Berlim à 
Austrâlia e Paquistâo, variaram poüco 
dentro dum espectro ideolôgico 
dominado pela denüncia dos maleficios 
da mundializaçâo na justiça social, na 

degradaçâo do meio ambiente e no 
funcionamento das instituiçôes 
politicas. A capital inglesa foi uma das 
cidades europeias onde as tensôes 
atingiram maior dramatismo. Depois 
da violência do ano passado, a Policia 
britânica cancelou todas as licenças dos 
sens agentes e destacou, numa 
operaçào sem precedentes, cerca de seis 

mil efectivos para patrulhar as 
ruas londrinas, onde mais de 10 
mil manifestantes anticapitalistas 
se empenharam em perturbar ao 
mâximo o quotidiano de um dia 
normal de trabalho. No Reino 
Unido, ao contrârio da 
generalidade dos paises europeus, 
o dia do trabalhador nào é 
feriado. O trânsito da hora de ponta foi 
momentaneamente bloqueado por 
mais de 500 ciclistas que fizeram uma 
paragem frente à embaixada dos EUA, 
onde teve lugar um ruidoso protesto. 
Entretanto, mais de très mil pessoas 
reuniram-se debaixo de chuva na 
Oxford Street, uma das principals 
artérias do comércio londrino, tendo ai 
ocorrido confrontes corn a Policia de 
choque e agentes montados. A meio da 
tarde, tinham sido detidas 18 pessoas, e 
alguns agentes de segurança haviam 
sofrido ferimentos de diversa 
gravidade, enquanto em diverses 
outres pontes da cidade decorriam 
manifestaçôes conturbadas. Também 
na capital alemà, para o policiamento 
da quai foram destacados mais de nove 
mil policias, as celebraçôes foram 
manchadas pela violência extremista. 
Durante a noite, cerca de seis mil 
manifestantes anarquistas e de extrema 

esquerda lançaram fogo a barricadas 
em dois subùrbios da cidade, e também 
ai os agentes policiais sofreram 
ferimentos quando tentavam controlar 
os excesses da multidâo, tendo 40 
manifestantes sido detidos. Canhôes de 
âgua foram usados para dispersar 
grupos mais exaltados em Berlim e 
também em Frankfurt. Ai tiveram lugar 
os mais graves distùrbios, durante os 
quais a Policia recorreu ainda a 
granadas de gâs lacrimogéneo para 
dispersar centenas de activistas de 
extrema esquerda agrupados para uma 
marcha de révolta contra uma 
manifestaçào neonazi. Jâ em França, 
Espanha e Itâlia, mas também em 
paises do antigo bloco de Leste, como a 
Russia, a Polonia ou ainda a Jugoslâvia, 
as manifestaçôes revestiram um 
carâcter mais pacifico, sendo marcadas 
pela reivindicaçào de melhores 
condiçôes para os trabalhadores. 
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SAUDE EM SUA CASA 

0 PÙLEN FECUNDANTE, 
POR VEZES IRRITANTE. RAS FIORES 

Por: 
Dr. César 
Nunes 
Cordeiro, 
médico 

Quai é mais agradâvel: o calor da 
primavera e verâo, ou o frio do 
outono e inverno? A resposta a esta 
pergunta, que parece ser tâo obvia, 
pode ser dificil para aquelas pessoas 
que, na primavera, ou pelos meados 
de Agosto, sofrem de espirros, 
ardências nos olhos, ou entupimento 
e defluxo das narinas. O tempo bom, 
corn o brotar de ârvores e flores, 
pode ser também a época de alergias 
e de sofrimento. 
Existem dois tipos de flores. Umas: as 
mais bonitas e cheirosas, produzem 
pouco pôlen, mas atraem os insectos 
para o distribulrem às outras flores, 
facilitando de forma eficiente a sua 
reproduçâo. O outro tipo de flores: as 
menos vistosas e sem cheiro, para se 
poderem reproduzir corn eficiência 
têm de produzir imensas quantidades 
de pôlen, e utilizar o vento para o 
espalhar. Sâo assim a flores de muitas 
ârvores, relvas, e das ervas, que, ao 
lançarem uma grande quantidade de 
pôlen na atmosfera pela época da 
floraçâo, vâo causar muitas alergias. 
No principio da primavera sâo as 
ârvores; no fim desta estaçào e 
principio do verâo: as relvas; no fim 
do tempo quente: as ervas. Estas 
plantas variam de regiâo para regiâo, 
tanto nas espécies como em 
quantidades, ou no tempo de 
floraçâo. 
Ninguém é alérgico ao pôlen, ou a 
qualquer outra substância, sem ter 
tido um contacte prévio corn ela. Para 
que um sofredor de alergia ao pôlen 
duma determinada planta desenvolva 
a doença, ele tem de estar exposto a 
este pô floral durante algum tempo, 
geralmente mais dum ano, para que 
no seu corpo se desenvolvam 
proteinas reactivas a esse mesmo 
pôlen chamadas anticorpos; essas 
proteinas sâo capazes de reconhecer e 
combater o pôlen que lhe deu origem; 
o combate sâo as reacçôes alérgicas. 
O processo de formaçâo de alergia a 
um produto dépende nâo sô do tempo 
de contacte, mas sobretudo da 
possibilidade e facilidade corn que 
um individuo é capaz de produzir 
anticorpos especificos contra esse 
produto. Cerca de vinte por cento da 
populaçâo podem formar esses 
anticorpos e sofrer de alergia. Essas 
pessoas reagem às proteinas, existente 
no pôlen das flores, corn sintomas de 

inflamaçâo e comichâo nas narinas e 
nos olhos: as âreas mais sensiveis em 
contacto corn as poeiras atmosféricas. 
As reacçôes alérgicas causam a 
libertaçâo de histamina: o produto 
bioquimico causador de prurido, 
dilataçào e aumento de 
permeabilidade dos vasos sanguineos 
capilares, originando os sintomas das 
alergias. Oitenta por cento das 
pessoas nâo formam anticorpos e 
nunca contraem alergias. 
Nas alergias, como em qualquer 
doença, a prevençâo é sempre o 
melhor remédio. Por isso, qualquer 
pessoa alérgica deve procurar 
identificar o agente causador do 
sofrimento, e evitar as actividâdes ao 
ar livre, sobretudo quando existe 
bastante pôlen na atmosfera e o 
tempo estiver seco e corn vento; deve 
manter as janelas da casa ou do 
automôvel fechadas e, se for possivel, 
usar ar condicionado. Os melhores 
sitios para recreio sâo os cinemas e 
outras diversôes em recintos 
fechados; as piores actividades: as do 
ar livre como a jardinagem e o 
campismo. Depois de actividades ao 
ar livre, um banho, imediatamente ao 
entrar em casa, pode acabar corn os 
espirros e esfregar de olhos. 
Muitas vezes nâo podemos evitar o 
pôlen nas nossas actividades laborais; 
mas podemos diminuir os sintomas 
da alergia corn medicamentos. Os 
medicamentos anti-histaminicos, 
drogas que actuam rapidamente por 
inibiçâo da produçâo da histamina, 
geralmente nâo necessitem de receita 
médica. Os anti-histaminicos mais 
antigos, apesar de serem muito mais 
baratos, sâo tâo eficazes como os mais 
modernos; sâo também os ùnicos que 
podem ser usados corn confiança por 
mulheres grâvidas, pois a experiência 
jâ mostrou nâo afectarem o bébé. A 
ùnica vantagem dos anti-histaminicos 
modernos é terem menos tendência 
para causar efeitos secundârios como 
a sonolência, boca seca, prisào de 
ventre, ou a retençâo de urina, em 
pessoas susceptiveis a estes 
problemas. As gotas que contêm anti- 
histaminicos sâo também efectivas 
para aliviar sintomas de vermelhidâo 
e comichâo nos olhos. 
Os medicamentos anti-inflamatôrios 
locais, na forma de vaporizadores 
nasais, necessitam de receita médica. 

Embora levem alguns dias para 
começar a aliviar os sintomas, sâo 
bastante efectivos, seguros, e corn 
poucos efeitos secundârios. 
A terapia imunolôgica, feita corn 
injecçôes, actua por um processo 
diferente dos medicamentos. O 
liquido injectado é um extracto dos 
produtos causadores da alergia. As 
injecçôes sâo administradas a 
intervalos regulares, e em doses 
progressivamentè maiores à medida 
que o corpo as vai tolerando, fazendo 
corn que o corpo acabe por tolerar a 
substância causadora da alergia num 
periodo mais curto de tempo. As 
injecçôes podem levar de très a cinco 
anos para produzir o seu efeito 
mâximo. Como o material injectado 
é o material causador da alergia, hâ 
sempre a possibilidade, embora rara, 
de reacçôes alérgicas perigosas. O 
perigo é maior quando se inicia o 
tratamento ou se começa uma 
embalagem nova. E por isso que 
todas as pessoas, depois duma 
injecçâo de alergia, devem esperar 
pelo menos vinte a trinta minutos, 
no consultôrio médico, para 
poderem ser convenientemente 
tratadas no caso de uma reacçâo 
alérgica. Se uma dessas reacçôes for 

intensa, pode causar obstruçâo 
compléta dos canais respiratôrios; a 
acabar na morte se essa emergência 
nâo for tratada rapidamente. Os 
sofredores de asma, ou os que 
tomam comprimidos bloqueadores 
beta: um tipo de remédio para a 
tensâo arterial e coraçào, estâo mais 
em risco de reacçôes perigosas. As r 
injecçôes de alergia devem ser 
reservadas para os casos mais 
incômodos que nâo consigam 
melhorar, de forma satisfatôria, sô 
corn medicamentos. 
Mesmo sem qualquer tratamento, as 
alergias ao pôlen acabam um dia por 
desaparecer, por um processo 
semelhante ao das injecçôes para 
criar imunidade, embora esse 
progresse seja muito lento. A 
paciência é uma grande virtude para 
o sofredor de alergia, que corn o 
tempo deixarâ um dia de sofrer. 
Enquanto assim nâo suceder, o 
sofredor poderâ achar desagradâvel 
a amenidade da primavera e do 
verâo. Ao chegarem as primeiras 
geadas acabar-se-â o sofrimento, 
quase sempre apenas por um ano, ou 
até chegar a prôxima primavera. O 
tempo frio, mas sem pôlen, pode ser 
melhor de que o bom tempo!. 

EUA SUSPENDE RELAÇDES 
MILITARES COM A CHINA 
A Administraçâo norte-americana 
anundou a suspensâo das relaçôes 
militares corn a China por tempo 
indeterminado. 
A noticia surge, precisamente, no 
mesmo dia em que peritos 
americanos tiveram acesso, pela 
primeira vez, ao aviâo espiâo EP-3 
que aterrou de emergência no Sul da 
China, no passado dia 1 de Abril. 
De acordo corn fontes oficiais, a 
ordem para a suspensâo das relaçôes 
militares dilaterais emanou do 
secretârio da Defesa Donald 

Rumsfeld, um dos homens da 'linha 
dura' dentro da Administraçâo. 
Oficialmente, nenhuma razâo foi 
fornecida para esta suspensâo, mas 
calcula-se que ela esteja relacionada 
corn o facto de a China continuar a 
reter o aviâo espiâo norte-americano. 
Na prâtica, trata-se de uma medida 
simbôlica, jâ que as relaçôes 
militares entre os dois paises sâo 
praticamente n.ulas. 
Mas essa simbologia pode conduzir 
a interpretaçôes perigosas em 
Pequim. 

ncxKO: 
Roulotes de comida 
causam 40 mil mortes 
Os mais de 400 mil locais de venda 
ambulante de comida espalhados 
pelas principals cidades do México 
causam todos os anos a morte de 
cerca de 40 mil pessoas, devido a 
doenças intestinais. 
Apesar das prâticas higiénicas 
serem descuradas, estes postos de 
venda de comida deram um lucro 
anual de mais de très milhôes de 

dôlares (cerca de 680 mil contos) 
livres de impostos aos seus 
proprietârios. 
De acordo corn a associaçào 
mexicana de estudos do 
consumidor, a venda de rua 
converteu-se num foco de 190 
milhôes de infecçôes/ano no pais, 
40 mil das quais acabam por 
resultar em morte. 
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CARPINTEIROS/LABOURS 

Pessoal para trabalhar 
na construçâo, 

com experiência. 

BOM ORDENAOO 

Recepcionista com experiência para 
consultorio médico, fluente em 
Português e Inglês. Enviar curriculo, 
fax 416-532-5163. 

Supervisor e pessoal para limpeza, 
para a area de Mississauga, contactar 
Jaime Pereira, 
Tel.:416-745-9250 Ext. 230. 

SONA 
Distributors Inc. 

ISINCC 
1978 

Especialista em 

de 220V/50HZ 
Panasonic, Sony, Aiwa, Whirlpool, Maytag, 

Magic Chef^ Kelvinator, Moulinex Kitchen 

Aid, Hoover, Black & Decker, Skill, Pionner, 

Sharp, General Electric, JVC. 

Todos os nossos electrodomésticos 
de 220v/50hz tèm Garantias Internacionais 

15SO 5t;eeles Ave. W. 
at: Oufferin 51;. 

Tel: C505] BBS-3734 

TMHETCDME (DSAlJIlSa 
« « » « « 9 

« Para nos enviar a sua assinatura, 
oportunldade de emprego ou qualquer 
outra informaçâo: 

(416) 538-0084 
^\Ë\L°u (416) 538-0940 

info@omilenio.com 
(§®[î’[7©a®g 1087 Dundas St. W. 

Suite #103 
Toronto, On, M6J 1W9 

Por motive de retirada. 
BOM LOCAL 

e com clientela feita. 

Tel.: 416-8a7-1787 
Vendedor para casa de mobilias localizada 
perto da Dupont/Dufferin. Salàrio + 
comissâo. Fluente em português e inglês. 
416-534-4067 

Cozinheira/o. Contactar Costa. 
Tel.; 416-537-2098 

Carpinteiros de acabamentos. Contactar 
Carios Tel.:416-820-6145. 

Pessoal para bar, Tel.:416-769-8547. 

Pessoa para baicâo de churrasqueira, 
Tel.:416-538-3363. 

Pessoa para trabalhar na cozinha 
de restaurante seicceionado. 
Tel. :416-483-9818. 

Mecânico para a area de Mississauga, 
Tel.:905-814-8711. 

Jardineiros e Operador de maquina com 
carta A-Z. Contactar Manuel on Sérgio 
Torres, Tel.:416-614-0599. 

Preparador e Pintor com experiência. 
Contactar Pedro ou Manuel. 
Tei.:416-588-9087. 

Condutor com carta D-Z, com 1 a 2 anos de 
experiência. 
Tei.:416-373-1239. 

Pessoal para limpeza na area de 
Mississauga, Tel.: 1-800-786-7559. 

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

separaçôes, saüde e doenças. 

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

13BS Wilson Ave, perto da Jane 

Pescada corn Presunto 
CetDICnTES: 
6 postas de pescada ; 6 tiras de presunto 
2 cebolas grandes; 750 grs de batatas 
2,5 dl de vinho branco 
2 coUieres de sopa de azeite 
1 coUier de sopa de manteiga ou margarina 
7 foUia de louro; 7 dente de alho 
sale pimenta 

(OnPtCCttO: 

Descascam-se e cortam-se as batatas em 
quadradinhos. 
Cortam-se as cebolas as rodelas e colocam-se 
num tabuleiro préviamente untado. 
Por cima dispôem-se as postas de pescada, 
envolvidas no presunto préviamente 
demolhado. 
À volta colocam-se as batatas e os restantes 
temperos. 
Rega-se corn o azeite e o vinho branco, espalha- 
se a manteiga e leva-se o prato ao forno durante 
20 a 25 minutos. 
Este prato serve-se no prôprio recipiente em que 
foi cozinhado abundantemente polvilhado corn 
salsa picada. 

SOBREMESfl: 

Boio Aiemâo 
InCPEDICtITtS: 

700 gr de margarina; 4 ovos; 2 châvenas de 
châ de açûcar; 7/4 de châvena de châ de 
Vinho do Porto; 1/4 de châvena de châ de 
leite; 2 7/2 châvenas de châ de farinha de 
trigo; 1 colher de sopa de fermento em pô 
2 maçàs; 50 g de coco ralado "Galgo" 
Canela e açûcar a gosto 

(OnHCCflO; 

Bata a margarina, os ovos e o açûcar até formar 
um creme. Acrescente aos poucos o vinho do 
Porto e O leite. Bata mais um pouco. 
Junte a farinha peneirada corn o fermento e 
apenas misture levemente. 
Corte as maçâs em pedacinhos e misture corn o 
coco, O açûcar e a canela. 
Numa forma untada e polvilhada de farinha, 
coloque metade da massa, espalhe por cima a 
mistura das maçâs e cubra corn o resto da massa. 
Leve a assar emforno moderado. 

    

AZEITEIBO 
Ao dispor o dia inteiro 

« 
« 
» 
» 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 

« 
« 
« 
« 
« 
« 

I Assine e divulgue Nome: 

I o MILENIO 
Assinatura anual no Canada, 
por apenas $48, GST incluido, 

para os EUA $75 e Europa $130. 

Morada: 

C. Postal: 

Tel: ( 1 
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Deuils 3 leafs 2 
Auto golo sunpneeride «Joseph 
TORONTO - O Passe de Brian 
Rafalski transformou-se no golo da 
vitôria dos Devils, os actuals 
detentores da Stanley Cup, aos sete 
minutes do prolongamento do 
encontre de Terça-feira que os Leafs 
perderam por 3 - 2 e lideram agora a 
semi-final da Conferência Oriental 
por 2 - 1. O proximo encontre, o 
numéro 4, sera jogado no Air Canada 

Centre em Toronto na prôxima 
quinta-feira. Bobby Holik ganhou um 
golpe-duplo (faceoff) no meio campo 
dos Leafs e passou a Rafalski que por 
sua vez deu a Randy McKay que se 
deslocava rapidamente pela direita da 
baliza de Curtis Joseph. O disco 
bateu no patim do. defesa dos Leafs 
Cory Cross e deflectiu entrando na 
rede dos Leafs e surpreendendo o 
guarda-redes Curtis Joseph. Importa 
referir que embora os primeiros dois 
périodes do encontre tenham tido 
uma boa prestaçâo dos Toronto 
Leafs, o mesmo jâ nâo se pode dizer 
do terceiro e dos 7 minutes de 
prolongamento, périodes em que a 
supremacia pertenceu inequivo- 
camente aos Devils. Se os Leafs nâo 
perderam o encontre no terceiro 
période podem agradecer apenas a 
um homem: o seu guarda-redes 
Curtis Joseph que, como sempre, fez 
um grande jogo. 

Zidane é o iogador mais bem 
page, Fige em nene 
o francês Zinedine Zidane é o 
futebolista que mais dinheiro ganha 
em todo o mundo, recebendo 
anualmente 12,35 milhôes de euros, ou 
seja um pouco mais de 2,47 milhôes de 
contos. Na lista dos milionârios do 
futebol, divulgada pela "France 
Football", Luis Figo, do Real Madrid, é 
o ùnico português, auferindo 6,86 
milhôes de euros (1,37 milhôes de 
contos). O câlculo nâo é feitB- sô 
comparando salârios e entra-se em 
linha de conta corn prémios e receitas 
publicitàrias, também. Assim, o 
salârio de Zidane é de "apenas" 4,57 
milhôes de euros, os prémios 0,91 
milhôes enquanto os ganhos de 
publicidade chegam aos 6,86 milhôes, 
assumindo no caso do jogador da 
Juventus a "parte de leâo". Quanto a 
Figo, recebe 5,11 milhôes de euros por 
salârio, 0,91 milhôes por prémios e 3,66 
milhôes no campo publicitârio. Sâo 
superados no piano salarial por 

Rivaldo, o avançado brasileiro do 
Barcelona, remunerado nesse campo 
em 7,47 mil milhôes de euros, apesar 
de na lista global se ficar em sexto. 
Nenhum destes valores sâo, 
naturalmente, "cem por cento 
rigorosos", jâ que o dinheiro no mundo 
do futebol é "segredo bem guardado". 
Por isso mesmo a "France Football" 
adverte que sâo estimativas, o mais 
fidedignas possiveis. 

Lista dos que mais ganham: 
1. Zidane (Fra/Juventus), 12,35 mil 
milhôes euros 
2. Batistuta (Arg/Roma), 9,15 
3. Ronaldo (Bra/Inter), 7,77 
4. Raul (Esp/Real Madrid), 7,77 
5. Del Piero (Ita/Juventus), 7,62 
6. Rivaldo (Bra/Barcelona), 7,47 
7. Vieri (Ita/Inter), 7,47 
8. Nakata (Jap/Roma), 7,17 
9. Figo (Por/Real Madrid), 6,86 
10. Beckham (IngManchester United), 6,40 

Boavista espreita um deslize do FC Porto 
o Boavista, anfitriâo do Gil Vicente, 
terâ no proximo fim-de-semana uma 
excelente oportunidade de dar um 
passo decisivo na caminhada para a 
conquista do titulo nacional 
português de futebol, tendo em conta 
a dificil deslocaçâo do FC Porto a 
Aveiro. Corn efeito, os "axadrezados", 
corn as ultimas vitôrias frente ao 
Sporting e ao Alverca, reforçaram a 
condiçâo de principais candidates ao 
titulo, continuando corn tranquilos 
quatro pontos de vantagem sobre a 
formaçâo do FC Porto. Depois de 
dois triunfos tâo importantes, 
dificilmente a équipa orientada por 
Jaime Pacheco perderâ pontos frente 
ao Gil Vicente, 14° colocado da 
tabela, numa partida da 3D Jornada 
da I Liga a realizar sâbado, no 
Estâdio do Bessa. Para além disso, o 
facto de jogar um dia antes dos "azuis 
e brancos", em caso de vitôria do 
Boavista, deverâ colocar sob pressâo a 
équipa .orientada por Fernando 
Santos, que domingo terâ uma dificil 
deslocaçâo ao Estâdio Mârio Duarte, 
em Aveiro. 
Os aveirenses seguem tranquilamente 
na oitava posiçâo da I Liga, em 
virtude de uma excelente segunda 
volta, e a vitôria em Vila das Aves, 
onde recuperaram duas vezes de 
situaçâo desvantajosa poderâ dar 
uma motivaçâo extra. Mas, o FC 
Porto, apesar das grandes 
dificuldades encontradas, como ficou 
claro corn a vitôria em cima da hora 
frente ao Sporting de Braga, tem 

conseguido cumprir a sua obrigaçâo e 
manter-se na corrida ao titulo, 
embora esse dependa de um deslize 
do Boavista. Na luta pela Europa, o 
Sporting de Braga poderâ aproveitar 
esta ronda para aproximar-se do 
Sporting. Os "arsenalistas" jogam no 
Estâdio 1° de Maio frente ao 
Maritimo, enquanto os "leôes" terâo 
uma complicada deslocaçâo ao 
Estâdio do Restelo. Para o "derby" 
lisboeta, o Sporting traz a motivaçâo 
de, na ultima Jornada, ter conseguido 
uma vitôria clara sobre o seu rival de 
sempre, o Benfica, e a tranquilidade 
de possuir quatro pontos de vantagem 
sobre os bracarenses. O Belenenses, 
tranquilamente posicionado na 
tabela, é sempre uma formaçâo muito 
competitiva no seu terreno, onde o 
Sporting sofreu mesmo a primeira 
derrota na présente temporada, numa 
partida de preparaçâo antes do inicio 
da época. Em Braga, a derrota sofrida 
no Estâdio das Antas nâo deverâ 
pesar muito no comportamento dos 
Jogadores da casa, que terâo pela 
frente uma équipa do Maritimo que 
em todo o campeonato apenas 
conseguiu um triunfo fora de casa. A 
fuga à despromoçào também estarâ 
ao rubro, embora o Desportivo das 
Aves, penültimo colocado, em caso de 
derrota frente a um Uniâo de Leiria, a 
caminho da sua melhor época de 
sempre, possa dizer definitivamente 
adeus a um lugar na I Liga em 
2001/2002. Por seu lado, o 
Campomaiorense poderâ fazer valer 

Aqui veio o Manuel 
Que provQu azeite AZEITEIRO 

□eixou escrito num papel 
Que em qualidade é o primeiro 

O factor casa frente ao Farense e dar 
um passo importantissimo rumo â 
manutençâo, esperando que o Vitôria 
de Guimarâes seJa derrotado na sua 
complicadissima deslocaçâo ao 
terreno do Paços de Ferreira. Os 
outros encontros da Jornada serâo o 
Benfica-Alverca e o Estrela da 

Amadora-Salgueiros. 
O primeiro realiza-se no Estâdio da 
Luz, corn a curiosidade de ver como 
Jogarâ Mantorras, um reforço 
encarnado para a prôxima época, e o 
segundo serâ protagonizado pelo Jâ 
despromovido "lanterna vermelha" e 
pelo tranquilo Salgueiros. 

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

Aîrtrijtff Mfiifi entreviüta corn o Natifrinta Homcopatu 
Antiviio Medeiros, fd corn muitos anos de expericcni, 
i/nc 0 poikrd a/iidiir /iti so/iiçdo dos sens pnybletmjs. 
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FESTA DO DESPORTO 
ESCOIAR 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 decisào tomada na Reuniâo 
Permanente do Conselho das 
Comunidades Madeirenses e, tal como jâ 
aconteceu no passado ano, alunos da 
diaspora madeirense vâo de novo 
participar. Assim, os estudantes 
madeirenses do Canada vâo estar 
representados na Festa do Desporto 

Madeirense por uma équipa masculina 
de futebol de 5, dirigida pelo treinador 
Julio Gouveia. 
Este ano, do Canada, apenas se desloca 
uma équipa devido às 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 Jülio 
Gouveia, pelo telefone: 416-315-3599. 
As inscriçôes terào de ser entregues no 
Gabinete Coordenador até 10 de Abril. 
A Festa do Desporto Escolar da Madeira 
terâ inicio dia 7 de Maio de 2001. 

Atlético de Madrid 
despede treinador 
Marcos Alonso, o treinador do Atlético 
de Madrid, équipa que disputa a 
segunda divisào espanhola, onde 
alinham os jogadores portugueses Dani 
e Hugo Leal, foi despedido, segundo 
revelou o présidente do clube, Jésus Gil 
y Gil. 
A ruptura corn o técnico ocorreu no 
seguimento da derrota sofrida pelos 
"colchoneros" no seu reduto, no estâdio 
Vicente Calderon, frente ao Mùrcia, por 
0-3, que compromete os objectivos do 
clube de regressar ao primeiro escalâo 
do futebol espanhol. 

Marcos Alonso, que sera substituido 
interinamente pelo adjunto Emilio 
Cruz, foi o 24.° técnico no Atlético de 
Madrid desde que Gil e Gil assumiu o 
comando do clube em 1987 e o segundo 
desta época, apôs ter entrado a 3 de 
Outubro de 2000 para o lugar de 
Fernando Zambrano. 
Além dos médios Hugo Leal e Dani, o 
clube "colchonero" conta ainda corn os 
préstimos do também português Paulo 
Futre, antiga "estrela" da équipa, que 
desempenha o cargo de director- 
desportivo. 

BOISAS DE ESTUDO 
Concurso para a conceaaâo 
CAté S5 de Maio de 50013 

Cursos de Preparaçâo Profissional coin très Secçôes 
(Ensino bàsico, secundârio e especial + teôrica e 
pràtica/profissional coin 8 horas diàrias x 20 dias 
semaiia, durante 11 meses/ano x 2 anos de formaçâo) 
a requerer à Associaçâo Internacional dos 
Amigos de Angola. 
Pedir IMPRESSOS EXPLICATIVOS no escritôrio ao 
1122 College St., Toronto, Ontario. 
Mais informaçôes pelo telefone: 
416-653-1815, 416-535-0285 e 
Web-site: maxiweb.maxitel.pt/âr00331 
Nota: VAGAS: para individuos entre 16 a 46 anos 
-108 vagas; para maiores de 46 anos 
- 58 vagas; entre os 16 e os 18 anos as inscriçôes terào de 
ser requeridas pelos "tutores". 

COMPLEMENTARY PORTUGUESE SCHOOL 
St. Luke Catholic School / OAKVILLE 
(Kingsway Dr., entre W. Churchill Blvd. e Ford Drive) 
Portuguese Registration Days 
3as. e 5as. de Maio das 15:30 às 17:30, contactar a prof.Fernanda Silva. 
HORARIOS: Sabados - 9:30 às 12:00 - Gratis 

Semana - 5,3 ou 2 dias das 15:30 às 17:20 ou 17:30 às 19:20 - $2.00/hora. 

"BOLSAS DE ESTUDO" - Pode requerer, por nosso intermédio à A.I.A.A. 

Reginaldo de Melo Carlos Mendes 
4nG-eS3-nB^S 4^e-535-OSG5 

BtllPiCfl SflD 

Periodo He subscriçao 
alargado até 07 de Maio 
A Comissao do Mercado de Valores 
Mobiliarios (CMVM) aceitou o 
pedido do Benfica SAD para o 
alargamento do periodo de 
subscriçao de acçôes do clube até 7 de 
Maio, inclusivé, revelou Joâo 
Malheiro, director de comunicaçâo 
dos "encarnados". A resposta da 
CMVM, segundo Joâo Malheiro "a 
julgar por elementos recolhidos, hâ 
dados que permitem esperar que a 
operaçâo seja um sucesso", explicou o 
director de comunicaçâo do Benfica. 
O pedido de alargamento do prazo foi 
pedido corn base no facto do Benfica 
ter sentido "dificuldades de natureza 
logistica e da recepçâo de toda a 
informaçâo no inicio do processo" e 

por se ter verificado uma "grande 
afluência" nos ùltimos dias. Este 
alargamento do periodo de 
subscriçao permitirâ 'ao Benfica 
aproveitar o proximo fim de semana e 
0 facto de defrontar o Alverca, sexta- 
feira à noite no Estâdio da Luz, na 
partida de abertura da 31“ jornada da 
1 Liga de futebol. 
A subscriçao das acçôes da SAD 
benfiquista subiu nitidamente nos 
ùltimos dias, nomeadamente no 
feriado do dia do trabalhador, depois 
de o présidente do clube. Manuel 
Vilarinho, ter lançado um apelo aos 
adeptos, advertindo que a sua 
direcçâo tiraria ilaçôes do resultado 
da operaçâo. 

CP bPPnUR: 

Michael Schumacher 
veHce em dia aziage 
de Hahkiflen 
o alemâo Michael Schumacher 
venceu domingo o Grande Prémio de 
Espanha, que se realizou em 
Barcelona. De facto, nem mesmo o 
piloto da Ferrari esperava chegar ao 
primeiro posto, mas a estrela da sorte 
viria a estar corn "Schumi" quando 
Mika Hakkinen partiu o motor na 
ultima volta, num momento que 
seguia confortavelmente na liderança, 
a caminho da primeira vitôria da 
temporada. O McLaren parou e o 
piloto finlandês, de potencial 
vencedor, viria a cair 
para a nona posiçâo. Mas 
ainda antes da largada, jâ 
havia surgido uma 
contrariedade para a 
escuderia anglo- 
germânica. David 
Coulthard, que partia 
para esta prova em 
igualdade pontual (26) 
corn Michael 
Schumacher, nâo largou 
na volta de apresentaçâo, 
sendo relegado para o 
22" e ultimo lugar da 

grelha. Tal facto deu um grande 
alento ao piloto alemâo, que assumiu 
o comando na largada, à frente de 
Hakkinen. O finlandês viria a ganhar 
tempo a "Schumi" na segunda 
paragem do Ferrari numéro 1. Ao que 
se julga, através de uma escolha 
menos feliz do Jogo de pneus a 
utilizar no ultimo terço de corrida, o 
monolugar encarnado de 
Schumacher nunca conseguiria 
acompanhar o ritmo imposto por 
Hakkinen, que se aprestava para 

vencer a prova e, quem 
sabe, arrancar para uma 
época mais consentânea 
corn os pergaminhos do 
finlandês. O que nâo 
viria a acontecer, face ao 
azar surgido na volta 
final. De registar, no 
final da corrida, o 
abraço de conforto de 
"Schumi" a Hakkinen, 
corn o finlandês a 
felicitar o alemâo, 
conformado corn o 
sucedido. 
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-Afinal ainda hâ um jogador do Benfica com a 
célébré mistica... à Benfica! E o holandês Van 
Hooijdonk que, sem papas na lingua, e furioso, 
disse que os jogadores do Benfica deveriam 
estar contentes por terem "levado" sô très do 
Sporting. Sentiu-se humilhado nâo sô pelos 3-0 
mas, acima de tudo, pela falta de interesse dos 
sens companheirosl 
Ah grande holandês, se fossem todos como tu... 

-O ex-ministro do Desporto, Armando Vara, 
mostrou-se favorâvel à ideia da construçâo de 
um ùnico estâdio em Lisboa que servisse o 
Sporting e o Benfica. Mas, acrescentou, como 
isso foi posto de parte, o melhor é o Benfica 
construir um novo e moderno! O Conselheiro 
do Sporting C.P., Subtil de Sousa, também 
pensa de que um estâdio ùnico era o ideal. 
Subtil, nâo acham? 

-Os zum-zuns dos bastidores sào indiciadores 
que o extremo portista CAPUCHO vai para 
Espanha ou Inglaterra e que, pela sombra, o 
extremo bracarense Luis Filipe, jâ estâ corn um 
pé no FC Porto. 
Para casos extremos, a extrema extratégia do 
Pinto da Costa... 
-A festa das Flores no Funchal, para além de 

deslumbrante e rica, foi um bâlsamo para os 
homens de Campomaior. Levaram 3-0 do 
Maritimo mas puderam saborear a Festa das 
Flores, tal como o fazem na sua terra pois, um 
dos ex-libris de Campomaior é, também, a 
Festa das Flores... A Madeira é um Jardim, 
como cantava o saudoso Max! 

-Estâ na moda os présidentes aflitos, gritarem 
alto e bom som que vâo IMPUGNAR A LIGA 
por, segundo eles, alguns clubes nâo terem 
pago os respectivos impostos à fazenda pùblica. 
José Antonio Linhares, présidente do 
Salgueiros -um dos acusados, "atirou" ao 
acusador Pimenta Machado, do V. Guimaràes - 
um dos aflitos!-, a seguinte ameaça: "O Dr. 
Pimenta Machado dévia ter juizo. Vou 
apresentar uma queixa-crime contra ele. Quero 
ver como vai "safar-se" uma vez que estâ corn 
pena suspensa!". 
Assim vai o nosso futebolzinho... 

Æ 
f- 
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-Pauleta foi um dos jogadores apontados para 
"O Melhor do Ano", uma espécie de OSCAR 
francês para desportistas. Pauleta nâo ganhou 
mas foi um dos escolhidos para a selecçâo ideal 
do ano. 
Nada mau para o "portuga" que soube da 
noticia no dia em que completou os seus 28 
anos de vida. Parabéns, Pauleta! 

A Africa do futebol estâ muito mal. Agora, em 
Lubumbashi, na Repüblica Democrâtica do 
Congo, num jogo entre os rivais da cidade, os 
adeptos invadiram o campo de jogo e... 
morreram 7 pessoas e 51 ficaram feridas. 
Assim, o futebol vai andar para... trâs! Assim 
nâo vale, rapaziada. 
Sigam o exemplo, entre outros, do EUSEBIO 
que, na passada semana, recebeu em 
Moçambique o troféu "O Melhor do Século", 
das mâos do Présidente Chissano, por jogar a 
bola. A bola é para ser, sô e apenas, jogada... 

- . 

m- ^ A 
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1785 St. Clair Ave., West, Toronto 

CHEV-OLDS 
Ooodwrendhi 

Service 
Agora ao serviço da 
Secçâo de Assîstência 
da West York Chev-Olds 
estâ o técnico 
OANNY CABRAL. 
Oanny fala português e 
esta pronto a responder 
a todas as perguntas 
que tenha sobre F 
os nossos Serviços 1 ^ 
de Assistência. lûlOSI^ 

Web www.westyorkchev.com 
E-mail: service@westyorkchev.com 
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(ZâassL^ieaçdo 
Equipas 1 V E D M S P 

leOAHlSTA 
2 FC PORTO 
RSPtRUNfi 
4 SP. BRAGA 
SBENFICA 
G UNIAO LEIRIA 
TBEtEliENSES 
8 BEIRA-MAR 
9 fi FERREIRA 
10SALGUEIR0S 
IIMARlTIMO 
12FARENSE 
ISAUERCA 
14 GIL VICENTE 
15G9IMARAES 
16 CAMPOMAIOR. 30 
ITBESfiAVES 30 
18EST.AMAD0RA 30 

30 
30 
30 
30 
80 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

30 

20 
20 
13 
15 
15 

8 2 53 
4 
4 
9 
7 

6 60 
0 53 
6 53 

13 10 
13 g 
13 6 
11 n 

8 
7 

49 
39 

12 
10 
9 

7 
6 9 
5 11 
3 8 
3 6 

8 30 
11 39 
8 41 

15 37 
13 80 
12 35 
14 39 
16 25 
15 36 
14 26 
19 23 
21 22 

17 68 
25 64 
82 58 
38 54 
34 52 
34 49 
30 48 
42 45 
32 44 
48 39 
33 37 
43 36 
46 36 
37 28 
48 27 
53 26 
58 17 
48 15 

Resultados Mima joruada 
(30“jornada) 

V. Guimarâes • Belenenses, 1-1 
Ahierca-Boauista.1-2 

Marftimo - Campomaior. 3-0 
Farense - Paços Ferreira, 24 

BII Vicente - Est Amadora. 0-0 
SaiBueiros - Uniâa leiria, 14 

Oespoil Aves - Beira-Mar, 2-3 
FC Porto - Sporting Braga. 3-2 

Snoiting-Benfica,3-0 

PORTUGUESfl DE fUTÊ&OL 
pROEissionai 

(31“jornada) 
Benfica-Ahierca 

SporUng Braga - Maritime 
Boavista-Bil Vicente 

Campomaior-Farense 
Paços Ferreira -V. Guimaries 

Est. Amadora - Saigueiros 
Uniâo leiria - Oesportivo Aves 

Beienenses-Sporting 
Beira-Mar-FC Porte 

elhores Iflarcadores 

Renivaldo Jesus "PENA" (FC Porto) 

Pierre VAN HOOIJDONK (Benfica) 

16 giolos 
HASSAN Nader (Farense) 
Joâo Tomâs (Benfica) 

16 golios 
RAFAEL Dias (Paços Ferreira) 

14 golos 
MikiFEHER (Braga) 
Alberto ACOSTA (Sporting) 

11 giolos 
EDMILSONLucena(Braga) 
ZÉROBERTO(Braga) 

MarcosNangi"MARCÀO"(Belenenses) 
EricGomes"GAÛCHOr(EstAmadora) 
RICARDO SOUSA (Beira-Mar) 
Carlos Ventura "DUDA" (Boavista) Brasil 

PORTUCUESfl DE TUTEBOL 
PROEISSlOnOL 

•#  Il 

dûassificaçâo T^^suêtados 
Equipas 

1VARZIM 
2PENAFIEL 
3 SANTA CLARA 
4VIT.SETÛBAL 
5MAIA 
6 RIO AVE 
7NACI0NAL 
SACADEMICA 
9 NAVAL 
10 UNIÂO LAMAS 
110VARENSE 
12LEÇA 
13 CHAVES 
14 MARCO 
ISESPINHO 
16 FELGUEIRAS 
iriMORIAL 
18 FREAMUNDE 

36 57 
30 57 
30 55 
30 52 
30 52 
30 50 
30 47 
30 44 
30 42 
30 40 
30 40 
30 38 
30 33 
30 33 
30 32 
30 27 
30 23 
30 23 

Gvarense - Feigueiras. 3-2 
leça-Nacianat,1-1 

Imartal-Santa Clara, 2-2 
Varzim-BiaAve,2-l 

Freamunde - Besa Chaves. G-2 
Académies-Mais, 2-G 

Uniâe lamas-Naval, 1-0 
Marco - Snorting Espinho, 2-1 
Penal iel - Vitdria Setùbal, 2-1 

Mais-Uniâo Lamas 
Santa Clara-Varzim 

Feigueiras-Leça 
Nacional-lmortal 

Bio Ave-Freamunde 
Oesp. Chaves - Académies 

Naval-Marco 
SporUng Espmho - Penafiel 
VitériaSetühal-Ovarense 

O seu melhor companheiro 
eMCM004M0W««WHeW»MM««WWOmW44MM 

COLEE: 

44" Algarve Open Pertugal 
0 segundo suspiro do campeâo Price 
Phillip Price suspirou quando Padraig Harringyton 
falhou O "putt" de très metros para "birdie" no buraco 
17 e ficou a duas pancadas do galês, na ùltima volta ao 
Campo da Quinta do Lago, entregando a vitôria no 
44° Algarve Open de Portugal em Golfe. Duas 
pancadas que acabariam por ser um obstâculo 
impossivel de superar no derradeiro buraco - em que o 
irlandês fez par, somando um total de 275 pancadas -, 
e custariam a Harrington o cheque de 33.400 contos 
para o vencedor. Price, 34 anos, jâ instalado na Club 
House, saboreou entâo a segunda vitôria na prova 
portuguesa, corn um agregado de 273 pancadas, 15 
abaixo do par (72+67+70+64), nâo tendo sequer que se 

LfitlIPl'CIOS: 

preocupar corn o alemâo Sven Struver, que terminaria 
pouco depois a volta em 70 pancadas, somando um 
total de 275. 
O grisalho jogador galês fez, alias, uma volta de 
"luxo", marcando 10 "birdies", très dos quais 
consecutivos (buraco 1, 2, 3), e por très vezes marcou 
dois consecutivos (5,6, 13,14 e 16,17). "Aquele bom 
começo colocou-me numa excelente posiçâo. Isto vai 
ser muito bom para a minha confiança. Jâ ganhei 
muito dinheiro, mas tinha poucos titulos. É claro que 
o dinheiro é importante, mas os titulos dâo-nos um 
outro estatuto", referiu Price, que agora jâ pensa 
seriamente numa presença na Ryder Cup. 

luis Figo dà a cara em campanha de premeçâo em Espanha e EUA 
Covilhâ - Cerca de um milhâo de 
contos poderâo ser investidos numa 
campanha de promoçâo externa dos 
lanificios e confecçôes portuguesas, 
que terâ no futebolista Luis Figo um 
dos protagonistas. 
O anùncio desta campanha foi feito 
por José Robalo, présidente da 
Associaçâo Nacional dos Industriais 
de Lanificios (ANIL), que corn a 
Associaçâo Portuguesa da Indùstria 
de Vestuârio, ICEP - Investimentos, 
Comércio e Turismo e Universidade 
da Beira Interior, serâ responsâvel 
pela iniciativa. 

A campanha internacional, jâ 
candidatada ao piano operacional de 
economia, estâ programada para os 
prôximos dois anos e recorrerâ a 
meios como a televisâo ou os 
“outdoors”, devendo ser lançada em 
Setembro. Segundo José Robalo, 
"nâo vale a pena pensar numa 
campanha inferior a um milhâo de 
contos" para chegar pelo menos a dois 
mercados: Espanha e Estados Unidos. 
Enquanto para os Estados Unidos o 
projecto ainda nâo definiu os rostos 
da promoçâo, em Espanha "jâ estâ 
acordada verbalmente a participaçâo 

de Luis Figo, bem como da équipa do 
Real Madrid", disse José Robalo, 
depois de um almoço mantido na 
ültima semana corn o futebolista. 
Para o présidente da ANIL, a 
campanha de internacionalizaçâo é 
um importante ponto de partida para 
a criaçâo de uma imagem de marca 
que poderâ aumentar o valor dos 
lanificios e confecçôes nacionais. 
"Sabemos fazer tâo bem ou melhor 
que os italianos, mas o nosso valor 
comercial é inferior por falta de uma 
imagem de marca", referiu José 
Robalo. 
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Campeanat;o Nacional de Futebol - GQ (^3w9@^(2) 
CS. X(Q,ItJIIIP& 

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

J IP 

33 71 
33 61 
32 57 
33 55 
32 54 
33 54 
33 49 
33 49 
33 44 
33 43 
33 43 
33 41 
33 38 
33 36 
33 35 
33 35 
33 34 
33 33 
33 33 
33 31 

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

34* Jornada 
Gondomar - Esposende 
Ermesinde - Famalicào 
Infesta - Sandinenses 
Fafe - FC Porto "B" 

Moreirense - Bragança 
Vilanovense - Trofense 

Lourosa - Pevidém 
Paredes - Leixôes 

Vizela - Sporting Braga "B" 
Canelas Gaia - Sào Joào Vêr 

€IL JJ IP 

1 OLÏVEIRENSE 31 70 
2 SP.COVILHA 31 69 
3 SANJOANENSE 32 59 
4 FEIRENSE 31 52 
5 FATIMA 31 51 
6TORREENSE 31 50 
7 0LI. BAIRRO 32 50 
8AC.VISEIJ 31 50 
9SP.POMBAL 31 48 
10 MARINHENSE 32 42 
U VILAFRANQUEN 32 40 
12 U. COIMBRA 31 39 
13ALCA1NS 31 39 
14 TORRES NOVAS 31 35 
I5ARRIFANENSE 32 34 
I6CALDAS 31 32 
17CUCUJÂES 31 24 
18ÀGUEDA 31 24 
19 LOLRINHANENS 31 17 

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

34* Jornada 
Vilafranquense - Agueda 
Sanjoanense - Oliveirense 
Feirense - Sporting Pombal 
Fàtima - Sporting Covilhà 

Lourinhanense - Académico Viseu 
Uniào Coimbra - Torreense 

Alcains - Torres Novas 
Caldas - Marinhense 

Cucujaes - Arrifanense 
Folga: Oliveira do Bairro 

CIL IKC^iaiIIPi^ J a» 
1 PORTIMONENSE 33 66 
2 1). MADEIRA 33 58 
3 SEIXAL 33 57 
4 BARREIRENSE 33 54 
5 LOULETANO 33 53 
6 ATLÉTICO 33 53 
7 MACHICO 33 53 
8 ESTORIL 33 48 
9 0PERARI0 33 48 
lOBENFICAB 33 46 
11 OLHANENSE 33 44 
UMARITIMOB 33 44 
13 CASA PIA 33 44 
14 CAM.LOBOS 33 43 
I5CAMACHA 33 41 
16 SPORTING B 33 40 
17MICAELENSE 33 37 
18 ORIENTAL 33 28 
19 SESIMBRA 33 25 
20 LUS. ÉVORA 33 20 

Resultados 
Benfica "B" - Câmara de Lobos, 2-2 
Seixal - Olhanense, 3-2 
Micaelense - Louletano, 1-0 
Atlético - Uniào Madeira, 0-0 
Operario Desportivo - Casa Pia, 1-0 
Lusitano de Evora - Sporting "B", 2-3 
Barreirense - Maritime "B", 0-0 
Camacha - Machico, 0-1 
Oriental - Estoril-Praia, 1-1 
Portimonense - Sesimbra, 5-0 

33* Jornada 
Olhanense - Câmara de Lobos 

Louletano - Seixal 
Uniào Madeira - Micaelense 

Casa Pia - Atlético 
Sporting ”B” - Operario Desportivo 
Maritime "B" - Lusitano de Évora 

Machico - Barreirense 
Estoril-Praia - Camacha 

Sesimbra - Orientai 
Portimonense - Benfica "B” 

irn|3eonat:;cs l\l lional de F^u-tebol - QQÜ 
Serie A Sérié B Serie C Serie O Serie E 

CIL xtq^nniiPA 

1 TAIRAS 
2 MARIA FONTE 
3 SERZEDELO 
4 JOANE 
5 LIMIANOS 
6 FÀO 
7TER.BOURO 
8 VIANENSE 
9 VALENCIANO 
10 VILAVERDENSE 
11 AMARES 
12 MONTALEGRE 
13 MONÇÀO 
14 NEVES 
15 MERELINENSE 
I6CABECE1RENSE 
17 MIRANDES 
18 P. SALGADAS 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
29 
30 
29 

63 
58 
55 
54 
45 
43 
43 
42 
42 
41 
39 
38 
38 
33 
32 
28 
28 
14 

Maria da Fonte - Merelinense, 2-1 
Valenciano - Vianense. 0-3 
Fào - Cabeceirense, 1 -1 
Amares - Mirandês, 3-0 
Pedras Salgadas - Montalegre, 1 -2 
Taipas - Serzedelo, 5-0 
Vilaverdense - Joane, 1-0 
Neves - Limianos, 4-2 
Terras Bouro - Monçào, 2-1 

Serie F 
CIL XQ01IIPA 

1 VILA REAL 
2 P.RUBRAS 
3 DRAGÔES SAND 
4 REBORDOSA 
5TIRSENSE 
6 ESMORIZ 
7 RIBEIRÀO 
8 AVINTES 
9 AMARANTE 
10 T. MONCORVO 
11 LAMEGO 
12 PEDROUÇOS 
13 LOUSADA 
14 FIÀES 
15 RIO TINTO 
16 S. MARTINHO 
I7P.BRANDÀO 
18 LIXA 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

60 
56 
54 
48 
45 
45 
44 
43 
40 
40 
40 
39 
38 
36 
34 
28 
28 
27 

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

CL X<QilIIIIIPA 

1 OL.HOSPITAL 
2 SOURENSE 
3 CESARENSE 
4 VALECAMB 
5 ESTARREJA 
6 OAFANHA 
7 P. CASTELO 
8 S. ROQUE 
9 ANADIA 
10 MANGUALDE 
11 SATÀO 
12 MIRANDENSE 
13 F. ALGODRES 
14 AVANÇA 
15 OL. FRADES 
16GUARDA 
I7GOUVEIA 
18 LOUSANENSE 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

62 
59 
57 
50 
47 
43 
43 
41 
40 
39 
39 
39 
36 
35 
34 
30 
22 
14 

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

CL x<q!0im>A 
1 BENFICA CB 
2 EST. PORTAL 
3 BENEDITENSE 
4 PORTOMOSENSE 
5 FAZENDENSE 
6 PORTALEGRENS 
7 PENICHE 
8SERNACHE 
9 BIDOEIRENSE 
lOCARANGUEJElR 
11 ALMEIRIM 
12 SERTANENSE 
13 U.TOMAR 
14 FERROVIÂRIOS 
15 MIRENSE 
16 U. SANTARÉM 
17 BOMBARRALENS 
18 ALCANENENSE 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

70 
61 
60 
51 
51 
49 
47 
43 
35 
35 
33 
33 
32 
32 
29 
28 
25 
23 

Portomosense - Almeirim, 1-0 
Uniào Santarém - Caranguejeira, 1-3 
Bombarralense - Semache, 4-2 
Estrela Pbrtalegre - Alcanenense, 2-0 
Uniào Tomar - Peniche. 0-2 
Ferroviârios - Portalegrense, 2-1 
Sertanense - Benfica C. Branco. 0-0 
Beneditense - Mirense, 3-2 
Fazendense - Bidoeirense, 1 -0 

CL XQUmPA 
1 OL.MOSCAVIDE 
2 ODIVELAS 
3 MAFRA 
4 RIB.BRAVA 
5 1“ MAIO 
6 S.VICENTE 
7 CORUCHENSE 
8 SINTRENSE 
9 AG. CAMARATE 
10 ALCOCHETENSE 
11 SAM.CORREIA 
12 PONTASSOLENS 
13 PORTOSANTENS 
I4SACAVENENSE 
15 CALIPOLENSE 
16 ELVAS 
17 LOUREL 
18 FANHÔES 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

62 
62 
60 
46 
45 
43 
42 
42 
41 
39 
39 
38 
38 
38 

. 36 
31 
29 
19 

Sào Vicente - Samora Correia, 0-2 
Oliv. e Moscavide - Aguias Camarate, 3-0 
Sintrense - Pontassolense, l-I 
Calipolense - Alcochetense, 2-2 
Malta - Sacavenense, 4-1 
Odivelas - T Maio, 5-0 
Ribeira Brava - Lourel, 4-0 
Portosantense - Coruchense, 1 -2 
Elvas - Fanhôes, 5-0 

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

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
29 
30 
29 
30 
30 

-,30 

60 
57 
52 
50 
50 
50 
49 
44 
43 
43 
41 
41 
38 
34 
33 
30 
24 
15 

Almansilense - Amora, 3-0 
Palmelense - Beja, 3-3 
Lusitano VRSA - Futeboi Benfica, 2-0 
Esperança Lagos - Castrense, 2-1 
Almada - Pescadores, 0-1 
Ourique - Vasco Gama, 1-1 
Juventude Évora - Pademense, 1-1 
Estrela V. Novas - Quarteirense, 1-1 
Fabril Barreiro - Pinhalnovense, 0-0 

nÔQUEl £M PflTinS: 

Barcelona vence llceo e revalida 
tftulo europeu 
O Barcelona revalidou no passado domingo, o 
titulo de campeâo europeu de hôquei em patins, ao 
vencer na final os também espanhôis do Liceo da 
Corunha (4-2), em jogo disputado no Palâcio dos 
Desportos de San Pablo, em Sevilha, Espanha. A 
équipa catalâ, que na meia-final havia derrotado o 
hôquei de Barcelos no desempate pelas grandes 
penalidades, venceu agora o Liceo da Corunha, 
num jogo em que foi necessârio o recurso a 
prolongamento e depois de um empâte a 1-1. O 
Barcelona foi a primeira équipa a marcar, através 
do argentino José Luis Pâez, mas os galegos - que 
eliminaram o Benfica também num desempate por 
penalidades na meia-final - viriam a restabelecer a 
igualdade pelo seu capitâo, Facundo Salinas. No 
prolongamento, o melhor hoquista espanhol da 
actualidade, o jovem Albert Borregan, foi a 
"estrela" da companhia para os catalâes, ao colocar 
o marcador em 3-1. Martin Payero ainda reduziria, 
mas David Paez descansava o Barcelona com o 4-2. 

Raptors tentam sobreviver, Bucks 
eliminam Magic e Mavericks ressurgem 

Os Toronto Raptors tentam sobreviver e alcançar o jogo n° 5 corn os 
New York Nicks contra quem perderam no ultimo encontro por 97 - 
89. Os Milwaukee Bucks eliminaram terça-feira os Orlando Magic na 
primeira ronda do "play-off da Liga Norte- americana de Basquetebol 
profissional, num dia em que os Dallas Mavericks forçaram os Utah 
Jazz à "negra". Em Orlando, os Bucks bateram os Magic por 112-104, 
ganhando a eliminatôria por 3-1, e em Dallas os Mavericks 
"esmagaram" os Jazz por 107-77, adiando a decisào do embate entre 
ambos para um quinto jogo, a realizar quinta-feira, no recinto da 
formaçâo do Utah. 

Açores 
7® jornada: 
Santo Antônio - Lusitânia, 3-0 
Santiago - Praiense, 1-1 
Folga: Madalena 

1. Lusitânia 6 50 
2. Madalena 5 45 
3. St. Antônio 6 41 
4. Praiense 5 39 
5. Santiago 6 34 
As équipas transitam com a totalidade dos pontos 
conquistados na primeira fase.  

8° jornada: 

Lusitânia - Madalena 
Praiense - Santo Antônio 
Folga: Santiago 

7® jornada: 
Angrense - Juventude Lajense, 1-2 
Vilanovense - Vila Franca, 1-1 
Folga: Flamengos 

1. Angrense 6 30 
2. Flamengos 5 24 
3. Vilanovense 6 24 
4. Vila Franca 5 18 
5. Lajense 6 18 
As équipas transitam corn a totalidade dos pontos 
conquistados na primeira fase.  

8° Jornada: 

Juventude Lajense - Flamengos 
Vila Franca - Angrense 
Folga: Vilanovense 
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Quinta-feira, 3 Maio, 2001 
O MILéNIO 

Boavista e FC Porto, vizinhos e rivais da mesma 
cidade, a cidade invicta -Cidade Europeia da 
Cultura-, protagonizam um final de campanha na 
la. Liga de Futebol, simplesmente, empolgante. 
Ambos, sem tréguas, caminham para o final, esper- 
ançados na conquista do titulo; o BOAVISTA, pela 
primeira vez e, o FC PORTO, jâ senhor de uma 
longa colecçâo de faixas de campeâo. 
O Boavista conta sô consigo e, o FC Porto, consigo 
e corn as "escorregadelas" do vizinho e rival! Haja o 
que houver, ao BOAVISTA "basta" mais très 
vitôrias, caso o Porto nâo perça pontos... 
O Boavista visitou o Alverca, venu-ndoo por 2-1, 

tendo atingido os 68 pontos. O Porto recebeu e 
veilceu o Sp. Braga, por 3-2, mantendo os 4 pontos 
de atraso dos "boavisteiros'. 
O Sporting que cilindrou o Èfenfica, por 3-0 (estâo 
cada vez mais amigos, até nas vitôrias entre si!), 
mantém o terceko posto corn 58 pontos. O Sp. de 
Braga, depois de fezer a vida negra ao FC Porto e 
mercê da derrota do Benflca, piossegue na 4a. 
posiçào, corn 54 pontos, seguido da "depenada 
âguia", corn 52, - 
Os "intermediànos** ü« Lekia, Belenenses, Beira 
Mar, Pâços de Ferreira, Saîguekos, Maritime, 

e Alverca, mantênnae numa zona de paz, 
enquanto <3il Vicente (28 pontos), 
Guimarâés (27) e 
Campomaiorense (26), nâo pbdem 
dormir descansados. 
Na cauda do pelotâo, sem esper- 
anças, D. das Aves (17) e E. da 
Amadora (15), estâo "condetiados" 
ao escalâo inferior. Alguém tem de 
descer, para outres subîrem... É a 
lei da vida! 

A jornada 31, pode ser um "grande 
31“ para multa gente. Vejamos: 
Sexta-feira, 4 de Maio, Benfica- 
Alverca, às 15h00, com transmis- 
sto na SporTV. 
No sâbado, Boavista-Gii Vicente, 
às 13h00, corn transmissâo na 
SporTV. Domingo, 6 de Maio, às 
llhOO, Campomaiorense-Farense; 
Paços Ferreira-V. Guimarâés; E. 
Amadora-Salgueiros e Uniâo 

Leiria-D. das Aves. 
Depois, Belenenses-Sporting, às 14h00, corn trans- 
missâo na RTPi e, Beira Mar-FC Porto, às 16h00, 
corn imagens na SporTV. 
Quer para os "aflitos", quer para os do topo da 
tabela, a vida nâo estâ fâcil... 
O "amor à camisola", embora pareça utopia, ainda 
vai contar... 

JMC 

mKÀPOsa 
novo représentante 
de vendas da 

SSuScM 
para a comunidade 
portuguesa 

Ahhhhli... jà cheira a Verâo! 

Que bom, arvoredo, flores, sol e àgua, muita àgua para 

exercitar os mûsculos, nadando, nadando...! 
Ah, e um joguinho de futebol ao ar livre... 

Depois, o velho BBQ^e uma cervejinha bem geladiuha! 
Uma Carlsberg, claro! 

Antes e depois de uma sardinhada ou de um churrasco, 
uma Carlsberg sabe que nem ginjas! 
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