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O grupo da Turismo 

Tours, liderado pelo rev- 

erendo Joâo Cabral, par- 

tiu do aeroporto 

Pearson no dia seis de 

Maio a bordo de um 

Airbus da Canada 3000, 

tendo parte dele regres- 

sado, via Porto, no dia 

14. Os outros elementos 

aproveitaram e jun- 

taram o util ao ag^adav- 

el, indo até 

S. Miguel onde assistiram 

às festividades do Santo 

Cristo dos Milagres. 

► Pagina 70 

PAIVA DE CARVAIHO 
exi-to absolut:o 

14^ Semana Cnhural 
Madeirense am marcha 

Azeite AZEITEIRO - fiel amigo o am inteiro! 

à 

jmtva ae varvalho, no sen atelier, 
dando os ultimas toques na pintura 

que vat o/erecer ao PR Dr. Jorge 
Sampaio, por altura da visita ofkiql 

Bernardete Gouveia, apos a 

entrega do ramo de flores, dâ as 

boas vindas à pro/essora Maria 

Aurora Homem 

A "Semana Cultural Madeirense", a décima- 
quarta, teve o seu inicio oHcial no passado 
dia 18. Mas, na 
pratica, começou 
com as boas vin- 
das aos convida- 
dos da Regiâo 
Autonoma da 
Madeira, chega- 
dos na véspera. 

► Pdgina 12 

O artista plastico Paiva de Carvalho, expos mais 
uma vez os seus trabalhos -aguarelas e pastel- na 
Oakville Art Society Gallery, na Bronte e Speers. 
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cam vertebras 

No ano passado, por esta altura, realizou-se 

' em Portugal, 01® Festival Jovem das 

1 Comunidades Ptortuguesas 2000, onde 

' participou o Canada que acabaria por 

1 ganhax iodios os prémios que aquele certaine 

tinha para oiferecer. Disto jâ todos nos 

I sabemos* -- ' 
Estava cu a pensar nisto quandô eonçîu^ 
justo explanar ideias que me vâô no espîrito 
quanto à falta de consideraçâo que demoxistrarri 

os organizadores do festival, ou sejam: RTF e 
Secretaria de Estado da Emigraçâo 
Ora como diz o nome, primeiro festival, estâ-se 
mesmo a ver que vai realizar-se o segundo, o 
terceiro e por ai adiante nâo é assim? Nâo! 
Até à présenté data nada se sabe sobre a 
realizaçâo da segunda ediçâo do festival, tendo 
ela sido marcada para Espinho e para esta 
altura. 
Quando A RTF e a Secretaria de Estado da 
Emigraçâo começaram a promover o festival do 
ano passado, os residentes portugueses fora de 
Fortugal gostaram da ideia de tal modo que 
participaram em grande nürrierôf Centenas de 
cançôes foram enviadas pâr,^ o que 
prova o intéresse da e a 

' iraportâneia de senrelhaïlté encbntro através da 
 "irittfica”""”"'""' 

Alias, segundo aquelas entidades, os objectivos 

deste concurso sào: 
“A - Fromover e divulgar a cançâo ligeira 
portuguesa, incentivando a criaçâo de originais 
de qualidade. 
B - A descoberta e divulgaçào de novos 
compositores, autores e intérpretes da müsica 
ligeira portuguesa, nâo residentes em Fortugal. 
C - A aproximaçâo de todas as comunidades 
portuguesas espalhadas pelo mundo através da 
miisica.” 
Mas, de repente, tudo isto deixa de ter valor pois 
se o continuasse a ter, a organizaçâo do festival 
dévia informir as râzôes pelas quai§, ëste ano, 
ou se realiza mais tarde ou nâo' se faz 
nenhum. 
Qiiero eu dizer: Quando realizaram o festival 
precisaram dos residentes fora de Portugal. 
Agora pensaram outra coisa e jâ nâo precisam 
dos émigrantes. 

Domingos Melo 

£ cada vez nos aproximamos mais 
dos acontecimentos de verâo, corn 
destaque para a Semana de Portugal 
cujo inicio jà teve lugar corn o 
começo do tomeio da Taça Camôes 
em fütebol e que este ano tem a 
participaçâo do Présidente da 
Repüblica Portuguesa Jorge 
Sampaio, visita que largamente se 
detalha nas paginas do nosso jornal. 

Na Casa da Madeira prossegue a realizaçâo da 14^ 
semana cultural Madeirense, salutar convivio que 
uma vez por ano nos relembra toda a beleza duma 
ilha apreciada por gentes do mundo inteiro, nâo 
poucas vezes a elegendo como visita principal nas 
suas férias, ficando outras tantas vezes presos pela 
sua magia e obrigando-se a la voltar. Cabe aqui 
uma pequena chamada de atençâo para a 
exposiçâo de motivos tradicionais madeirenses 
que, como as fotografias indicam, é intéressante 
de apreciar. 

Em Cambridge a Semana Fortuguesa 
decorre entre 2 e 9 de Junho. Fica 
desde jâ o registo, prometendo 
para breve os pormenores 
do programa. 

O tradicional 
piquenique dos nossos 
colegas da Chin Radio 
vai ter lugar nos dias 30 
de Junho, 1 e 2 de Julho 
no Exhibition Flace corn 
atracçôes da Europa, Cuba, Hong 
Kong e Asia. 
E porque Junho esta à porta, eis 
que os preparativos aceleram, pois 
daqui até aos dias 16 e 17 daquele 
mês, o Earlscourt Fark vai ser 
pisado por muita gente. E claro 
que vos falo do Summerfest 
2001, organizaçâo anual da Cirv 
Radio que cada vez que chega, 
traz consigo um roi infinito de 
coisas para fazer o que obriga a 
cada um de nos no Milénio, Cirv 
Radio e Festival Fortuguês TV a 
preparativos extras. A atmosfera 
que por aqui vivemos respira 
Summerfest 2001, mais um ano 
que, por assim escrever, culmina 
nesta grande produçâo de 
envolvimento corn o pùblico que 
nâo sô nos acompanha todo o ano 
através das nossas programaçôes 
de radio de televisâo e de O 
Milénio, mas também nesta 
oportunidade de conviver ao vivo 
connosco, nâo sendo esta a ünica, 
mas decerto uma das mais 
importantes organizaçôes do 
grupo Cirv. 
16 e 17 de Junho. Aponte no 
seu calendârio e até para a 
semana. 

Domingos Melo 
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Criminalidade infantil alarma autoridades 
Relatôrio denuncia 
numéro crescente de 
actos delituosos de 

menores, indevidamente 
qualificados como 

"incivilidades" 

Na Europa regista-se um 
"crescimento massivo da 
delinquência juvenil". 
O fenômeno, "de grande amplitude", 
é tanto mais inquiétante quanto 
envolve faixas etârias cada vez mais 
jovens (8-9 anos). Estas crianças 

O tribunal de comarca de Santa Cruz 
agendou para 21 de Setembro o 
julgamento do padre Geraldo Sousa, 
acusado de violar a Lei Eleitoral ao 
dizer publicamente que rezaria pela 
vitôria do PSD/Madeira nas eleiçôes 
legislativas regionais em Outubro 
1996. A noticia foi avançada pelo 
matutino madeirense Diârio de 
Noticias que référé que a declaraçâo do 
sacerdote, que levou à acusaçâo do 
crime, foi proferida durante uma 
inauguraçâo oficial, na freguesia do 
Caniço, em pen'odo eleitoral, numa 
cerimônia que contou corn a presença 
de Alberto Joâo Jardim. O chefe da 
Governo regional jâ veio, de resto, em 

defesa do pâroco, manifestando-lhe a 
sua solidariedade. 
O padre Geraldo Sousa, que é também 
capelâo no Estabelecimento Prisional 
do Funchal, terâ dito a 13 dias da 
votaçâo que ia rezar pela maioria 
absoluta do PSD/Madeira. A 
afirmaçâo originou uma queixa que foi 
àpresentada ao delegado da Comissâo 
Nacional de Eleiçôes na Madeira que a 
considerou "grave" e a remeteu para o 
Ministério Püblico (MP). O MP 
considerou que o sacerdote abusou das 
suas funçôes, "numa violaçào à lei", e 
acusou-o da prâtica de crime, tendo 
juntado ao processo gravaçôes audio e 

praticam actos "qualificados 
indevidamente como "incivilidades", 
quando se trata, de facto, de delitos 

ALBERTO JOâO JARDIM 

CRITICOU A "DESCARADA 

DUALIDADE DE CRITÉRIOS 

DO APARELHO DE JUSTIÇA" 

video, além de recortes da imprensa. O 
sacerdote que esta de momento 
ausente da Madeira incorre numa 
pena de dois a oito anos de prisâo. A 
decisâo de julgar o padre Geraldo 
Sousa foi de imediato comentada pelo 
présidente do PSD/Madeira. Alberto 
Joâo Jardim criticou a "descarada 
dualidade de critérios do aparelho de 
Justiça" que considéra ser sustentado 
por um "sistema politico-juridico 
putrefacto". 
O PSD/Madeira emitiu um 
comunicado de solidariedade para 
corn o sacerdote e, Alberto Joâo 
Jardim, que subscreveu o comunicado, 
afirma que o padre Geraldo "é atingido 
pelas suas posiçôes livres, légitimas e 
frontais por causa de leis iniquas da 
Repüblica Portuguesa que atentam 
contra direitos e liberdades 
individuals, mormente de quem nâo se 
insira na esquerda". O lider partidârio 
madeirense declarou que "as pessoas 
que estâo em âreas que nâo sâo de 
esquerda estâo sempre a ser 
incomodadas corn estas questôes", o 
que acontece hâ muito tempo corn o 
PSD/Madeira, quando na referida ârea 
"hâ situaçôes flagrantes da prâtica de 
culto que é delito penal". 
O PSD/Madeira questiona publicamente 
o représentante da Repüblica na Regiâo 
Autônoma da Madeira e o "respective 
aparelho de justiça, quanto a esta 
dualidade de critérios e o porquê desta 
perseguiçâo politica". 

reals". Este um dos principals alertas 
contidos no Documento-Plano de 
Prevençâo e Combate à Delinquência 
Juvenil, aprovado, este mês, em 
Paris, pela Missâo Europa (que inclui 
représentantes da Uniâo 
Internacional dos Organismes 
Familiares, Interpol e de outras 
organizaçôes ligadas às questôes 
familiares). 
O documente foi divulgado, çm 
Lisboa, pela Confederaçâo Nacional 
das Associaçôes de Familia (CNAF), 
presidida por Teresa Costa Macedo. 
Em Portugal também hâ motives de 
preocupaçâo: no Relatôrio de 
Segurança Interna, relative a 2000, 
confirma-se que a delinquência 
juvenil e grupal assume um papel 
cada vez mais importante na pequena 
criminalidade. No documente, 
denuncia-se, igualmente, a "demissâo 
maioritâria dos sistemas educatives e 
escolares". "Verificou-se que nâo 
existe em nenhum dos sistemas 
europeus qualquer aprendizagem 
sistematizada para a cidadania, num 
quadro de prevençâo em que a 
dignidade da vida e o respeito pelo 
outre sejam componentes essenciais 
de uma luta contra todo o tipo de 
violência." 
Mais: "O medo e a hipocrisia que 
subsistem no meio escolar, 
particularmente nas periferias 
urbanas mais degradadas, conduzem 
a uma anomia sem precedentes. 

Os verdadeiros problemas sâo 
completamente escamoteados ou 
ocultados." Ou seja, os vârios tipos de 
delinquência que afectam os jovens 
em meio escolar (violência sexual, 
rackets, chantagem), desenvolvem-se 
de formas diversas, mas têm 
beneficiado de "silêncios cùmplices". 
O documente, que serâ entregue ao 
Governo português, contém ainda 
"12 medidas prioritârias" tendo em 
vista a prevençâo e o combate da 
delinquência juvenil. Essas medidas 
passam, nomeadamente, pela 
existência de regras mais précisas nas 
escolas: "proibiçâo da entrada e 
permanência de pessoas estranhas âs 
escolas no seu seio; fazer corn que as 
infracçôes tenham uma imediata 
puniçâo a fim de incentivar o 
respeito e a credibilidade dos 
regulamentos internes". 
Ainda no que respeita à escola, 
defende-se uma aprendizagem civica, 
a partir de grupos etârios bastante 
jovens, que promova a tomada de 
consciência de que hâ regras sociais a 
respeitar. 
A verdade é que os cidadâos 
europeus estâo cada mais inquietos 
corn a criminalidade. "Os inquéritos 
realizados em 1999 e 2000 em 
diferentes paises da Uniâo Europeia 
apontam jâ para uma percentagem 
média de 39 % de cidadâos que 
colocam a luta contra a delinquência 
no topo das suas preocupaçôes." 

lUMïMl 
jHxiiuiet da ^iûua 

GRANDE CAMPANHA 
DE PRIMAVERA EM 

ARTNOVA FURNITURE PLUS! 
Nâo perça a 
oportunidade de 
comprar agora os 
môveis que você 
précisa para 
decorar a sua 
casa, a preços 
absolutamente 
INCRIVEIS : 

Salas de jantar 
de 7 peças 
$2,395.00 

Quartos do 

cama de 

6 peças 

$935.95 

Sofas 

S599.00 

Colchôes 

individuals 

$299.00 

de casai... 

S.349.00 

Tamanho 

“Queen”,.. 

$399.00 

APRESSE-SE, ESTES SAIDOS NÂO VÂO DURAR MUITO TEMPO. 

Visin lA A ARTNOVA FURNITURE PIUS 
ilil2! üJiijjj' i;L hÙbül iijjj Tiu'ujJiLi 

o J d 'i C; 

PADRE JULGADO POR TER 
REZADO PEIA VITÙRIA DO PSD 

0096 
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Pequenas historias de grande 
O Manuel Mira tem uma historia 
bem conseguida. Sem atropelos, 
conseguiu sempre chegar as suas 
metas. Resumir a sua caminhada pelo 
mundo nao é tarefa facil... 
Manuel de Sousa Mira nasceu em 
Carvide, Leiria, no dia 16 de 
Setembro de 1933. 

Sousa Mira tinha em "mira" outros 
horizontes. Assim, partiu para o 
Brasil em 1952. Depois, emigrou para 
o Canada em 1957. Mais tarde, jâ com 
uma estabilidade profissional e 
financeira de relevo, foi residir para 
os Estados Unidos da América, em 
1973, com novos desafios em carteira. 

Manuel Mira casou com Maria de 
Lurdes, nascida em 5 de Dezembro 
de 1933. O casamento deu-se no dia 
10 de Janeiro de 1955. 
Dois filhos nasceram ao casai Mira; 
Carlos Mira, no Rio de Janeiro, 
Brasil, em 1955 e Teresa Mira, em 
Toronto, em 1958. 
O irrequieto e sonhador Manuel de 

Um percurso cheio de ironteiras mas 
que, com inteligência, audâcia e 
confiança nos sens recursos, soube 
ultrapassar sem grandes problemas. 
Manuel Mira fez o curso da Escola 
Industrial Machado de Castro/Lisboa 
(1952) e o curso de Electricidade e 
Técnica Electrônica pela National 
Schools (1954). No Canada, Manuel 

Mira tirou alguns cursos 
técnicos e, jâ nos EU, o 
Certificado de Engenheiro 
Electrotécnico, pela 
Sociedade Industrial de 
Engenheiros dos E.U.A. 
No Brasil, como profissional, 
foi técnico de Radio de 
Automôveis na Guerin, 
Chrysler, VW, Porshe, Dito, 
Cipan e fundou a firma 
Radiomira, sistemas Hi-Fi. 
No Canada, Manuel Mira 
iniciou a sua carreira 
profissional na De Havilland 
Aircraft of Canada, como 
técnico de radio e radar. Em 
1959, Manuel Mira fundou a 

roi no passado e 
é no présente 
a casa de mobilias e 
electrodomësticos 
que serve bem a 
nossa gente! 

1220 Dundasstw. 
em Toronto 

416-533-4311 

Uma grande efeliz familia. Melusa, Lurdes, Püalina, Kimierly, Manuel Mira, 

Teresa, Sheila, Ryan, Michele, John, Johnny, Carlos e Wesley, 

empresa MirTone Communications 
Systems, com grande sucesso. 
No campo socio-cultural comunitârio, 
Manuel de Sousa Mira tem um 
grande historial. De 1971 a 1973, 
Manuel Mira foi Secretârio e 
Présidente do First Portuguese 
Canadian Cultural Centre. Foi co- 
fundador e Présidente do 
Congresso Canadiano Português, 
era Toronto. Também, co- 
fundador e Présidente do Pro- 
Culture Society of Toronto; Vice- 
Presidente do 
International Institute of 
Metro Toronto; Director 
do Social Planning 
Council of Metro 
Toronto; membro da 
Federation of Portuguese 
Canadian Business and 
Professionals e, ainda. 
Présidente da Comissao 
Internacional do Rotary 
Club of Downsview, em 
Toronto. 
Nos Estados Unidos da 
América, em 1972, 
Manuel Mira fundou a 
empresa TekTone Sound 
& Signal, com fabricas 
na Florida e Carolina do 
Norte e armazém e 
distribuiçào em 
Burlington, Ontario, 
Canada, ainda hoje em 
plena laboraçào e 
crescimento, jâ com a 
gerência do filho Carlos 
Mira e a colaboraçâo da 
filha Teresa. E os netos jâ 
estâo no "bom" caminho, 
voluntariamente... 
Por tudo isto, Manuel 
Mira é membro da 
Society of Manufacturer 
Engineers; da IEEE- 
International Electrical 

and Electronic Engineers; da 
National Electronic 
Manufacturers Association 
(NEMA) Washington (e Présidente 
do Health Care Communications 
Group); e dos Underwriters 
Laboratories (membro do 
Industrial Advisory Committee), 
Chicago. 
Sempre pronto a dar a sua 
contribuiçâo para a comunidade 
portuguesa, onde quer que esteja, 
Manuel Mira é co-fundador e^ 

AZEITEIRO 
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Vasco Rodrigues 

St. Clair Ave. W. 

Davenport Rd. 

Bloor St. W. 

Downtown Fine Cars 
1G4 AVENUE ROAD EM TORONTO 

^présidente da Portuguese- 
American Cultural Society of 
Palm Beach County e seu Sôcio 
Honorârio. 
De 1987 a 1994, foi Director e 
Tesoureiro da Multi-Cultural 
Council of Palm Beach College e 
co-fundador do Portuguese- 
American Leadership Council of 
the United States (PALCUS), 
Washington. E também membro 
da Macon County Historical 
Society; da Portuguese-American 
Charities of Portugal; da 
Portuguese-American Society of 
Homestead e da Portuguese- 
American Historical Society of 
Fall-River. 
Ainda, co-fundador e Director da 
Portuguese-American Historical 
Research Foundation e co- 
fundador da Portuguese-American 

vez que os filhos o 
substituiram quase 
completamento nos 
negocios, e bem!, segundo 
o proprio nos confessou 
(e os netos estao na 
calha...). Assim, apos uma 
pesquisa profunda à 
histôria da América 
(USA), editou em inglês e 
em português, o livro "Os 
Portugueses na Formaçâo 
da América" - (Melungos 
e os Primeiros Pioneiros 
da América), um livro 
que nos narra a histôria 
dos primôrdios americanos e a 
forte colaboraçâo dos portugueses 
desse tempo. Um livro que mostra 
aos portugueses que o passado nào 
envergonha, bem pelo contrario, é 
motivo de grande e justificado 
orgulho. 
O governo português tem sabido 

agradecer-lhe os bons serviços 
prestados, corn Medalha de Mérito 
e outras honrarias. 
Repartido entre très amores, 
Portugal, EUA e Canada, feliz e 
consciente da sua caminhada nos 
negôcios e na vida comunitâria. 
Manuel Mira vive os dias mais 

importantes da sua vida: 
juntamente corn a fiel 
companheira de sempre Maria 
de Lurdes -em 2004 
comemoram as Bodas de Ouro!- 
, estuda, viaja, promove a lingua 
e Portugal. Por todo o lado tem 
amigos. Manuel Mira desafiou o 
destino aos 18 anos de idade, 
partindo ao encontro dos seus 
sonhos. Desafiou o destino e 
venceu-o! Mas os desafios 
continuam, embora diferentes. 
O Manuel Mira esta pronto e 
alerta para os prôximos 
combates. Para ele, nào existem 
fronteiras intransponiveis! 

JMC 

GRANDE SALDO DE DEMONSTRADORES 
n 2001 PASSAT GLX E 1.8 TURBO GLS 
n 2001 PASSAT GIX 4 TEMPOS 

(Os 5 PASSAT RESTANTES, TêM DE SER VENDIDOS) 

n2001 GOLF 1.8 TURBO GLS 
n 2001 JEHA GL E GLS 
n 2001 GOLF GTI 1.8 TURBO Drivers wanted 

Manuel Mira rodeado dos 

netos Ryan, Johnny, 
Kimberly, Wesley, Michele 

éMelissa. 

t 

Southeast Chamber of Commerce, 
tal como Sôcio Honorârio da 
Melungeon Heritage Association e 
membro do Portuguese-American 
Club of Orlando. 
Dada a sua reconhecida 
verticalidade, Manuel Mira é 
correspondente no sudoeste dos 
EUA da Agência LUSA e 
correspondente do Jornal 
LusoAmericano, de Newark, New 
Jersey. 
Manuel de Sousa Mira é um 
convicto defensor da lingua 
portuguesa, seus filhos e netos 
seguem-no nesse sentimento. 
Manuel Mira é membro da 
A.D.C.U.P.-Universidade Catôlica 
Portuguesa. 
Apaixonado pela cultura e pela 
pesquisa, Manuel Mira dedicou 
os ùltimos anos à escrita, uma 

Agora em ”1 
Stock!!! I 

New Beetles 2000-2001, caixa automàtica 
ou de mudanças, com todos os extras, 

em TDi, 1.8 turbo e 2000 cc 

Comece o Verao mais cedo, com uma 
grande selecçâo de Cabrio’s 

zuui Jetta GLX, GLS e GL, caixa 
automàtica e de mudanças, com todos os 
extras, em TDi, VR6, 1.8 turbo e 2000 cc 

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

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

GARROS, OESTE MODELO, NO CANADA! 

Este carro é fornecido com: 
1.8 turbo, 170 cavalos, V6 GLS e GLX. 

Sistema de 4 tempos. 1S cores e opçôes. 

TOTALM^NTë IRëDëSENIHIADO 
Agora em Stock!!! Disponiveis: 1.8 Turbo e VR6 novos e 

um Turbo 1.8 Demonstrador, automàtico. 

LJovv/n-tavv/n Fine Cans a ^64 Avenue Road, Tononto 
Tel: 416-489-1018 a FaX: 416-489-9372 a WWW.dfCUW.com 
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PAIVA DE CARVAIHO êxito absoluto 
O artista plastico Paiva de Carvalho 
expos mais uma vez os seus trabalhos 
-aguarelas e pastel- na Oakville Art 
Society Gallery, na Bronte e Speers. 
A recepçâo püblica teve lugar no 
passado domingo, Dia da Mae, com 
invulgar afluência de amigos do 
artista e apreciadores da sua arte. 
A exposiçâo, intitulada "Latitudes I", 
estara patente ao publico até o dia 6 
de Junho. 
Cerca de metade das obras expostas 
foram jâ vendidas. Um grupo de 
quadros lindissimos com paisagens 

de Africa, Madeira e Continente, 
mascaras africanas, temas sobre o 
mar e a terra. 
E uma questao de gosto. Dificil 
escolher. 
Paiva de Carvalho impoe um cunho 

muito especial e uma cor 
extraordinaria aos seus trabalhos 
que, julgamos, atrai "gregos e 
troianos", embora sejamos leigos na 
matéria. O melhor que temos a 
acrescentar é: Gostâmos! Muito. 
Por gentileza do artista e simpatia da 
mulher Ana Maria, fizemos uma 
"ronda" à casa da familia, uma casa- 
museu, como devem calcular. Desde 
trabalhos seus, aos trabalhos de 
artistas "de rua" adquiridos por esse 
mundo fora, a obras de arte de 
amigos, como Carybé e Neves e 

Sousa, passando por 
artesanato ùnico, de tudo 
um pouco, o que nos 
impressionou e 
deslumbrou. 
É tao bonito ser artista, 
fazer com um sorriso 
aquilo que ninguém é 
capaz, mesmo com 
esforço e estudos! 
Paiva de Carvalho 
nasceu no norte de 
Portugal, no concelho do 
Porto e, por força da sua 
profissao -funcionario 
Aduaneiro e, depois, 
ligado aos Seguros-, foi 

para Angola em 1948. Por la ficou até 
1985, desenvolvendo um trabalho 
proficuo no campo profissional, 
social e artistico. Chegou, viu e 
venceu! 
Com certa saudade estampada no 

VW JETTA GLS DE 2001 
2.0L, 5VEL., AR COND., ABS, 
VIDROS ELéCTRICOS, FECHO 
CENTRAL DE PORTAS, ESPELHOS 

ELéCTRICOS E AQUECIDOS, 
COLUNA DE DIRECÇÀO 

REGULâVEL EM ALTURA E 

PROFUNDIDADE, CRUISE 

CONTROL, RâDIO FM/AM 

CASSETE, ALARME, 4 AIR BAGS, 

BANCOS AQUECIDOS, 2 ANOS DE 

MANUTENçâO E ASSISTêNCIA NA 

ESTRADA. 

.•s»-" 

Compra em lease 36 pagamentos 20.000Km por ano, taxas de transporte, preparaçào, 
ar condicionado, gasolina e adniinistraçào, sào pagas no acto de entrega. 

PARA MAIS INFORMAÇÔES CONTACTE 

FILIPE GOMES Drivers wontedw 

York Volkswagen 
1950 Wilson Ave., Weston On. 416-741-7480 

rosto, disse em certa altura do nosso 
encontro. 
-Conheci gente maravilhosa! Alguns 
jâ partiram... Como, por exemplo, o 
meu querido amigo e grande artista, 
Albano Neves e Sousa. Quando ele 
foi para o Brasil, eu visitava-o e 
tinhamos tertülias de sonho... O 
escritor Jorge Amado, o desenhador 
por excelência, Carybé, um atrtista 
natural da Argentina, filho de pai 

Neves e Sousa seja recolhido em 
Salvador, Brasil, para um museu em 
Portugal ou que se erga uma 
fundaçâo em sua memoria e com o 
seu espolio. E uma riqueza, sobre 
todos os aspectos, que Portugal nao 
pode perder! 
Com este sonho em mente, Paiva de 
Carvalho mantém a chama acesa do 
respeito pelo artista e pelo amigo. 
Na altura em visitâmes a Oakville 

italiano e mâe brasileira, o Neves e 
Sousa, e tantos outros. Encontros e 
diâlogos inesquedveis, mementos de 
ouro da minha vida! Quando nos 
escreviamos era com desenhos e 
respectivas "criticas" a determinado 
memento ou acontecimento. 
E, com paciência de Job, Paiva de 
Carvalho e a mulher foram-me 
mostrando âlbuns de fotografias, 
desenhos-cartas, pequenos 
apontamentos, etc... 
Até para mim, este encontro em casa 
dos Paiva de Carvalho foi um 
memento insequecivel. Até me 
pareceu que convivi com os artistas 
recordados com tanto carinho. 
-Agora, até luto por todos os meios 
ao meu alcance, para que o 
riquissimo espolio artistico de 

Art Gallery, Paiva de Carvalho foi 
um agradâvel e eficiente anfitriao. 
Mostrou-nos todo o espaço da 
Galeria, com sala de escultura e 
cerâmica, tendo ao lado os 
respectives fornos, uma sala para 
"workshops" e ensino de pintura a 
alunos de todas as idades e o 
escritôrio. Simples, funcional e 
suficiente para servir os seus mais 
de 120 membres, entre artistas e 
apoiantes. 
Paiva de Carvalho, apôs a sua 
aposentaçâo, desde 1991, emigrou 
para o Canadâ. Os filhos e netos 
"chamaram-no" até estas paragens. 
Ainda bem. A comunidade 
portuguesa e o Canadâ ficaram 
mais ricos e... corn mais beleza. 

JMC 

HEITEIBO 
Ao dispôr o dia inteiro 
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MISCELâNIA 

JAOQUES CHIRAC 
poderâ 
responder num 
tribunal especial 

Derrapagem entre 
a Fard e a Firestene 
A Ford vai retirai do mercado 13 milhôes de pneus da marca "Firestone". 
Este é O corolârio da denüncia de um acordo entre marcas que durava hâ 
quase cem anos. A Ford acusa a Firestone de fornecer pneus defeituosos 
para o modelo "Explorer", que terâo causado mais de uma centena de 
acidentes nos Estados Unidos. A Firestone diz que a Ford rompeu 
unilateralmente, recusando apelos para estudar o problema. Em 
Portugal, segundo a Ford Lusitana, os pneus em causa nâo foram 
comercializados. 

flncoifl: 

Cinco sequestrados da 
FLEC-Renavada libertados 

Um jovem deputado socialista esta a liderar uma 
iniciativa que poderia levai o Présidente Jacques 
Chirac a responder diante do Alto Tribunal de 
Justiça, a ùnica instância judicial francesa 
susceptivel de julgar um Chefe de Estado. 
Arnaud Montebourg lançou uma cruzada contra o 
Présidente francês, varias vezes apontado como 
tendo conhecimento do financiamento ilegal seu 
partido - o Reagrupamento para a Repüblica (RPR) 
- quando ocupava a presidência da Câmara de 
Paris. Considerando que os présidentes da 
repüblica nâo se podem colocar acima das leis 
francesas, o deputado socialista procura recolher 
58 assinaturas de parlamentares que permitam 
iniciar o longo processo para uma eventual 
traduçâo de Jacques Chirac diante daquele 
tribunal. Até agora, o deputado socialista apenas 
obteve uma trintena das 58 assinaturas exigidas. 
Embaraçado por esta iniciativa, o Partido 
Socialista Francês mantém uma posiçâo ambigua: 
nem condenaçâo, nem adesâo. Esta iniciativa esta, 
no entanto, a irritar o Eliseu, que terne 
consequências mediâticas sobre a candidatura de 
Jacques Chirac às presidenciais previstas para 
Março do proximo ano. 

Lisboa - A Flec-Renovada libertou ontem os 
cinco portugueses que desde 03 de Abril 
mantinha nas matas de Cabinda e que 
entregou ao Bispo de Cabinda, D. Paulino 
Madeka, afirmou à Agência Lusa o 
représentante do movimento em Paris, 
André Kuango. 
Os portugueses agora libertados sâo Adriano 
Moreira Dias, 50 anos, David Jesus 
Monteiro, 44 anos, Augusto da Nova, 41 
anos, Gabriel Pinto Faria, 46 anos, e 
Augusto Pires, 34 anos, todos trabalhadores 

da empresa de construçào civil Soares da 
Costa. 
Fonte da Embaixada de Portugal em Luanda 
confirmou à Agência Lusa a libertaçâo dos 
cinco trabalhadores, acrescentando que jâ se 
encontram na cidade de Cabinda nos 
estaleiros da empresa. 
Por seu lado, segundo o représentante em 
Paris da Frente de Libertaçâo do Enclave de 
Cabinda-Renovada, André Kuango, os 
portugueses foram libertados às 19:00 em 
Tshiowo e encontram-se bem. 

Domingos Meat Packers Ltd 
restas do 

r Centro Cultural 
I Portuguêsde 
y Mississauga 

O ùnico matadouro português 
de suinos no Canada. 
Uma filial de Horacio 
Domingos Wholesale. PRÛXIMA FESTA 

Dias 25, 26 e 27 
de Maio 

Conjunto: 

Fora de Africa 
^ontLti^s 

INFO: 905-275-6844 

Tel: 1416) 762-5503 OU 1-800-935-4441 
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1350 Dundas St. West, em Toronto 

Naturalista 
Leonardo Pacheco 

Problemas de saüde, familiares e espirituais 

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

^ ^ ^ ^ 

PRODUTO DASEMANA 

Nâo sofra de impotência sexual 
Use O produto natural e eficaz 
PAU DE CABINDA. 
Um produto africano que nâo 
falha, para homem e mulher! 

Julian Fantino diz que 
nâo foi convidado para 
a visita do lomo Sampaio 
Em conferência de imprensa 
realizada ontem, représentantes do 
corpo policial de Toronto e o Chefe 
Julian Fantino, encontraram-se corn a 
comunicaçâo étnica desta cidade. 
A conferência atentou para as 
diversas actividades policiais e os 
problemas que muitas vezes as 

pessoas e a prôpria policia 
encontram, quando é imperativa a 
actuaçào da policia. 
Na ocasiâo, Frank Alvarez teve 
oportunidade de pedir ao Chefe da 
Policia da GTA, que explicasse as 
mudanças operadas quanto ao acesso 
através da internet à informaçâo 

emanada pela policia. 
Julian Fantino disse que a 
policia tenta, deste modo, 
ficar mais acessivel ao 
contacta corn os média e 
como O contencioso tem 
cada vez mais volume, 
este caminho oferecerâ a 
informaçâo mais 
rapidamente ao püblico. 
Frank Alvarez confçssou 
que gostaria de ver o Chefe da Policia 
participar em acontecimentos da 
comunidade portuguesa, como por 
exemplo a Semana de Portugal, pois 
Fantino tem feito um ôptimo trabalho 
que é apreciado pelos luso-canadianos 
de Toronto. A pergunta se Fantino 
aceitaria o convite, o Chefe respondeu 
que tenta sempre atender a todos os 
convites que lhe sâo dirigidos. Na noite 
anterior, continuou, ficou a saber da 
visita do Présidente da Repüblica 
Portuguesa a Toronto, tendo sido 
inquirido sobre se recebeu um convite 
e ao que respondeu que nâo. Julian 
Fantino disse que nâo pode estar 
présente em acontecimentos para os 
quais nâo foi convidado. Acrescentou 
que tenta proporcionar as coisas tanto 
quanta pode e estar présente quando é 
convidado, desde que esteja livre para 
tal. 

Julian Fantino 

Frank Alvarez terminou deixando o 
convite ao Chefe Fantino para visitar 
a Cirv Radio a fim de, ao vivo, poder 
falar corn a comunidade portuguesa e 
responder às perguntas que os 
ouvintes eventualmente tenham a 
fazer-lhe. 
Fantino sublinhou que, para além 
dele, existem muitos représentantes 
na policia que estâo sempre à 
disposiçâo do püblico para prestar 
informaçôes mas confessou-se ao 
mesmo tempo agradado corn a ideia 
restando agora marcar uma data que 
seja conveniente para a referida visita 
aos estüdios da Cirv. Por seu lado terâ 
enorme prazer em visitar a Cirv 
Radio e contactar corn os seus 
ouvintes, relembrando os seus muitos 
anos de serviço na Esquadra 14, onde 
teve a oportunidade de conviver de 
perto corn a comunidade portuguesa. 

Correios" de droga 
detidos na Portela 
Brasileîro e cabo-verdiano entregues à PJ, no 

autorîdades aduaneiras aeroporto de Lisboa, pelas 
As autoridades aduaneiras 
apreenderam no aeroporto de Lisboa, 
durante o fim-de-semana, mais de 11 
quilogramas de estupefacientes, entre 
cocaina, heroina e ecstasy, e 
detiveram os dois "correios" que os 
transportavam. De acordo corn a 
Direcçâo-Geral das Alfândegas e dos 
Impostos Especiais sobre o Consumo 
(DGAIEC), a droga - 4,815 quilos de 
cocaina, 3,6 quilo^ de heroina e 2,905 
quilos de ecstasy - foi apreendida a 
dois passageiros provenientes do 
Brasil e da Flolanda, que a traziam 
dissimulada no corpo e na bagagem. 
Os dois "correios", de nacionalidades 
brasileira e cabo-verdiana, foram 
detidos e entregues à Policia 

Judiciâria, assim como a droga 
apreendida, que, caso fosse 
introduzida no mercado, daria para 
48,150 doses individuals de cocaina, 
43,200 de heroina e 9,683 
comprimidos de ecstasy. Em Torres 
Vedras, 30 pombos correio, no valor 
de mil contas, foram furtados, de um 
pombal, divulgou ontem fonte da 
PSP, referindo ter o proprietârio dos 
animais apresentado queixa contra 
desconhecidos. Também contra 
desconhecidos foi entregue uma outra 
denùncia na mesma esquadra, pelo 
proprietârio de uma casa assaltada 
através de escalamento de uma janela 
de onde foram furtados objectas em 
ouro no valor de 1,052 contas. 

AZEITEIRO 
Ao dispôr o dia inteiro 
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SUMMERFEST 2001 

A CIRV-fm brînda-vos 
O grande convfvio do 

corn 

16 E 17 DE JUNHO 

No FIM-DE-SEMANA 
DEDICADO AO 
DIA DO PAI 

EARLSCOURT PARK, 
NA ST. CLAIR E CALEDONIA, 
EM TORONTO 

SQO ainda convidados do CIRV-fm para o SUMAAERFHST*2CX)1, os artistos locaîs: 

416-537- 

Onde pode comprar uvas ou 
mosto para fazer o seu vinho e 
informar-se sobre o novo sistema 

“U-VIN»» 416-652-0416 

"A cerveja dos 
portugueses" 

MAYTAG stc*. 
H0W1II diet 

Tony Almeida / Leo Andrade 

2525 Hampshire Gate, Oakville, Ont. 905-829-9909 

David Costa 
& Associates 
Laniifcrs/Advogiidoi 

1015 Bloor Si.. VV.. Toronto Tel: 535-6329 

^ VISO Shipping Inc. 
Corgii piira todo o miindo...Tel: 533-9127 

Viseu (§) Electric Inc. 
Os especialishis dos 110/220 volts Tel: 531-2S4.7 

896 College St, Toronto 

416Ü34-3847 
1209 DundasSI.W. 

TORONTO 
905-845-5221 
447S0Mn0d. 

OAKUIILE 
A tradiçào e a arte do fabrico 
de pào e pastelaria. Tel: 439-0000 

CENTRAL TICKET DEFENCE 

9 Defesa de todas as 
militas de condiiçâo. 

Tel: 565-7821 861 College St.. Toronto 

MISSISSAUGA 
905-271-2788 Fax: 905-271-2701 

Para vôs, em estreia no Canada, MILÉNIO, a banda 
dance-music mais quente de Portugal. Também, vindo 
de Vila do Conde, o RANCHO FOLCLÔRICO DA PRAÇA 

- RENDILHEIRAS DE VILA DO CONDE. 

0 SUMMERFEST'2001 COM O PATROCINIO DE: 

VIva em folia na nossa 
companhîa! CIRV-fm, 

a estaçâo do seu coraçâo. 
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ENCONTRO COM AS RAIZES 

POUPE DfHHEiRO S$S EM TOD4S AS CHAMAOAS QUE PiZEfI COM 
A MAiS SOUQA AttEmiATIVA CANAOiAHA EM LONCA OiSTÂHCiA 

NEW RATESm 

flilMi T«ms» m*» ««p»» tarüa* 
«ntemackmait a«»ikbt« 24 hour* 3 

TtlâifsaitfimMc 

g«s*luneS(»wn«(Alo 
m **» Towtrto 

’’TânfâS em vigor a partir de t de Oct.1S/00 e sujeitas a aReraçâo sem 
aviso prèvio. As chamadas sâo cobradas em mcrementos de 60 
segundos. As chamadas intemacionais para nOmeros de telemôveis 
poderâo ser cobradas a tarifas mais elevadas. 
Todas as tarifas estâo expresses em rrx>eda caoadiana 

YAK INPO.$ 
10*15*945*0 

www.yak.ca 

em plena catedral, muitos 
abraçaram o busto do santo 
caminheiro. Uma cidade limpa e que 
vive essencialmente de turismo. 
Uma cidade onde sabe bem estar. 
Uma cidade que bem poderia servir 
de exemplo a outras que 
conhecemos. Da Galiza voltâmos ao 
Porto onde foi obrigatoria uma 
visita à igreja de Sào Francisco palco 
de talha dourada impar entre os 
autênticos monumentos religiosos 
que tivemos ensejo de visitar. ^ 

mmîsmu * FBANCI • oiHMAitY 
KOniQ KOllâ « IBBLAHB • XTAI^Y 
H&THEEI.AIISS < SWÎTZMmh^H • UK 

Depois de um ôptimo voo, 
aterrâmos na Portela de Sacavém e 
logo iniciâmos as visitas aos lugares 
mais apelativos da capital 
portuguesa. Oceanârio, o segundo 
maior do Mundo, monumento aos 
descobrimentos e Torre de Belém 
fizeram parte do itinerârio. Pena foi 
que às Segundas, o mosteiro dos 
Jeronimos se encontra encerrado! 
Em sua substituiçâo a igreja de 
Santo Antonio mesmo no coraçâo 
da Sé de Lisboa, onde, este ano, a 
Câmara vai pagar os casamentos de 
vârios tendências religiosas dadas as 
alteraçôes à Concordata. 
Depois, foi seguir viagem até à 

cidade invicta, corn uma paragem 
em Coimbra para almoço. Chegados 
à cidade do Porto encontrâmos uma 
capital europeia da cultura em total 
estado de renovaçâo dado que, a 
capital do Norte, deseja também um 
metropolitano de superficie. 
Partimos de manhà rumo a Santiago 
de Compostela onde os 
excursionistas tiveram oportunidade 
de assistir a uma missa celebrada 
pelo reverendo Joâo Cabrai e onde. 

BasUilgan 

• JO 
do nâxaero d« hm4* dUiiknciJi 

c|v* d*««j« contActiir 

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

entâo ligar para qualquer parte do 
mundo, a qualquer altura 

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

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

4) U Nâo temos custos adicionâis. 
U Nâo temos despesas de ligaçâo. 
Q Nâo temos tarifas mensais. 
o Nâo temos letra miudinba. 

Na YAK, «è, 3$$ii» é! 

Argeattoa 
Bermuda ...,«*,........,.264 
Bï^ail   .394 
Braalt lUc ..,..,........,*214 
Cabo Verde .,...,.......,894 
Macao..,.  494 
Ikîrtugal .■■oniin.fnuii ....294 

Aastruçoes paraii| 
_ de auurcar 10,1 s 3 

n»o faç* pansa aem «^d*’s 

c ^ *^9f8«iaeat« 10. i S.sdS e o ttûœero de io 
dtataacia de uafa ed ves. 
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► Uma passagem râpida por uma 
das caves de vinho do Porto e depots, 
O partir rumo a outras localidades 
coin passagem por Braga, 
Guimarâes, Aveiro, Figueira da Foz, 
Batalha, Acobaça, Tomar, Fâtima 
etc... 
Em Guimarâes, destaque para uma 
visita ao Castelo de D. Afonso 
Henriques, o principio de Portugal. 
Um dos pontos altos desta viagem foi 
os dias 12 e 13 de Maio na Cova da 
Iria onde, mais de meio milhâo de 
pessoas, venerou a imagem de 
Fâtima. 
Foi também junto à basilica que 
descobrimos o reverendo Joâo 
Cabrai em franca cavaqueira corn D. 
Duarte Nuno de Bragança. A 
devoçâo à Senhora de Fâtima é algo 
que tem de ser vivido in loco. 
Talvez seja até algo que, para o ano, 
outro grupo nâo deixe de 
experimental É algo que transcende 
a nossa compreensào humana. E, em 
boa verdade e salvo melhor opiniâo, 
algo que todos deveriamos 
experimental Depots, foi uma visita 
a Aljustrel onde apreciâmos as casas 
onde nasceram e viveram os très 
pastorinhos. Algo espectacular. 
A concluir, uma visita guiada às 
grutas de Santo Antonio onde a 
natureza se encontra corn a maneira 
bem cuidada de a preservar. 
Como nota de destaque, saliente-se o 
espirito de entre ajuda da Graça, 
guia oficial da agência Abreu, que 
soube ao longo dos 1.750 
quilômetros percorridos, satisfazer a 
curiosidade do grupo e ainda do 
José, condutor oficial de um super 
autocarro que nos levou a todas as 
partes de interesse - e foram muitas. 
Um obrigado ao reverendo Joâo 
Cabrai que, muitas vezes cansado, 
nunca soube dizer nâo quando lhe 
pediamos para nos ajudar a 
contactar a CIRV fm para o habituai 
resumo diârio. Um padre diferente e 
corn grandes capacidades para este 
século. ’’Keep up the good work”. 
Einalmente, um obrigado à Turismo 
Tours e ao seu proprietârio Joe 
Ferreira, por ter contribuido para 
que mais um grupo do Ontârio 
estivesse uma vez mais perto das 
suas raizes. 
No final da viagem todos os 
excursionistas foram unânimes em 
afirmar que, mesmo que tivessem de 
pagar o dobro, “ainda estava barato 
para o que vimos”. Assim é bonito 
pelo que, em nossa modéstia 
opiniâo, se para o ano voltar a 
acontecer, nâo percam a beleza, o 
encanto e a espiritualidade destas 
viagens. 

Luis Fernandes 

\ ^ 
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Cïnco mil corn alcool 
a mais em Portugal 
Desde Janeiro, a Brigada de Transite jâ multou 5013 
pessoas e levou 1800 a tribunal. De fora ficam os 
condutores que morreram ou fîcaram feridos no local 
do acidente e aos quais nâo foi possivel fazer o teste 

O excesso de âlcool e as 
infracçôes muito graves 
marcaram a semana nas 
estradas portuguesas. Em 
escassos sete dias, a 
Brigada de Trânsito da 
GNR "apanhou" 373 
condutores corn uma taxa 
de alcoolemia - TAS - 
positiva (igual ou superior 
a 0,5 gramas por litro de 
sangue). Destes 
condutores, 125 foram 
detidos e apresentados a 
tribunal pelo crime de 
conduçâo em estado de 
embriaguez. Eoi a pior 
semana do ano, 
confirmando uma tendência para o 
abuso da ingestâo de bebidas 
alcôolicas, que se vem acentuando 
desde a semana da Pâscoa. Desde 1 
de Janeiro, a BT jâ autuou mais de 
cinco mil condutores alcoolizados, 
1800 dos quais foram acusados de 
crime (valores iguais ou superiores a 
1.2 g/l no sangue). A maioria destes 
condutores, é importante salientâ-lo, 
foram detectados em operaçôes de 
fiscalizaçâo organizadas sô pela 
Brigada de Trânsito da GNR. De 
fora, ficam os condutores 
alcoolizados, autuados pelas 
patrulhas do dispositive territorial 
da GNR e pela PSR Eicam também 
de fora destes nümeros, todos os 
condutores alcoolizados que se 
envolveram em acidentes e que, por 
terem morrido ou ficado feridos no 
local, nâo fizeram o teste. "Sabe-se 
que o âlcool como causa de 
acidentes assume uma percentagem 
muito diminuta", afirmou uma 
fonte policial, assegurando, porém, 
que "ninguém sabe quai é a sua real 
importâneia", uma vez que muitos 
"condutores suspeitos, envolvidos 
em acidentes, nâo estavam em 

condiçôes de fazer o 
teste." "As policias 
cumprem o seu papel, 
fazendo os testes sempre 
que possivel e 
organizando operaçôes 
especiais de fiscalizaçâo, 
corn as quais aferimos a 
quantidade de pessoas 
que andam a circular 
alcoolizadas. Resta saber 
se os hospitals e a 
Medicina Legal também 
fazem esses testes, como 
devem, e onde estâo 
esses dados." "Através 
dos acidentes, onde é 
possivel fazer o teste aos 

intervenientes, podemos também 
ter uma ideia da quantidade de 
sinistrés provocados pelo âlcool, 
mas, em rigor, se calhar, nâo hâ 
ninguém que possa dizer 
exactamente quai é a 
responsabilidade efectiva do abuso 
de bebidas alcoolicas na 
sinistralidade rodoviâria." A ünica 
coisa que é possivel saber com rigor 
e sem qualquer margem para 
düvidas, garante a mesma fonte, é 
que o excesso de âlcool ao volante é 
a infraeçâo muito grave mais 
detectada em Portugal. Talvez, por 
isso, durante esta semana, e 
acompanhado a subida dos 
infractores detectados corn excesso 
de âlcool no sangue, foram passadas 
325 contra-ordenaçôes por infraçôes 
muito graves. Também esta 
infraeçâo registou o valor mais alto 
do ano, tendo apenas a BT, desde 
Janeiro, passado quase cinco mil 
muitas. A alteraçâo da TAS 
mâxima permitida de 0,5 g/l no 
sangue para 0,2 g/l, anunciada pelo 
ministro da Administraçâo Interna 
hâ mais de um mês, ainda nâo 
entrou em vigor. 

^Linhas de crédita 

► 1® 2^ e 3® Hipotecas 

^Pagamenta de dfvidas 
^Limpamos mau crédita ' i 

> Planas de financiannenta 
para négocias 
em funcionamento ou novos 

TELEFONE HOJE MESMO, FALE COM REBECCA E 

PERGUNTE-LHE COMO CONSEGUIR DINHEIRO EM 24 HORAS 

416-22^-^ 
0098 
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14”. Semana Cultural 
Madeireuse am marcha 
Da Madeira, vieram o Dr. Joao 
Gonçalves Henrique da Silva, 
Director Regional dos Assuntos 
Culturais; Professora Maria Aurora 
Homem, Assessora do Pelouro da 
Cultura da Câmara Municipal do 
Funchal e produtora e apresentadora 
do programa "Atlantida" na RTP 
Madeira e Engenheiro José Alberto 
Pimenta de França, Administrador 
do Instituto de Gestâo da Agua. 
A relaçôes pùblicas do Canadian 
Madeira Club-Madeira House 
Community Centre, Bernardete 
Gouveia, deu um ramo de flores de 
boas vindas à D. Maria Aurora 

Homem e o beijinho da praxe aos 
cavalheiros. Présentes na recepçâo 
aos convidados, Salomé Gonçalves 
(présidente da Assembleia Gérai), 
José Luis Bettencourt (présidente da 
Direcçâo), Vasco Rodrigues (ICEP) e 
José Mario Coelho (Conselheiro das 
Comunidades Madeirenses) e varios 
familiares do Dr. Henrique da Silva. 
Na sexta-feira, antes da abertura da 
"XIV Semana Cultural 
Madeirense'2001", Maria Aurora e o 
Eng. Pimenta de França estiveram na 
estaçâo multicultural internacional 
CIRV-fm, em Toronto, onde foram 
entrevistados. 

Dr. Henrique da Silva, feliz, junto dos familiares que o receberam no Aéroporto de Toronto. ^ 

Da esq. para a direita, Salomé Gonçalves, Vasco Rodrigues, José Mario Coelho, Eng. Pimenta de 
França, Dr. Henrique da Silva, Maria Aurora, Bernardete Gouveia e Luis Bettencourt, na 

recepçâo aos convidados no Pearson International Airport, w 

I 3 / BQfl 

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

Cristina e Fernanda têm para vôs um 

serviço compléta e sério em tudo que diga 

respeito a serviços e viagens. 

O Verào é connosco! 

Aprpveitem os ESPECIAIS DE VERÀO 

para o Continente, Madeira e Açores. 

Lembrem-se que esgotam rapidamente! 

tpaoellêps 

I^ELflTÔRIO Dfl COMISSflO CUROPfIfl 

A qualidade das 
àguas portuguesas 
piorou em 2000 
As zonas costeiras de 

Albufeira, Cascais e Vila 

Nova de Gala sâo as que 

verificaram a evoluçâo mais 

negativa a nivel da qualidade 

da àgua das praias. E 

Portugal vai ter de responder 

por incumprimento da 

legislaçâo em vigor. 

Segundo a revista Visâo a conclusào 
esta contida no relatôrio anual da 
Coinissâo Europeia sobre a qualidade 
das âguas balneares nos 15 Estados- 
membros da Uniâo Europeia, 
divulgado na quarta-feira, em 

Conceiçâo e Parede) sâo consideradas 
de qualidade «insuficiente» (em 1999 
era apenas uma), passando outras 
duas do estatuto de «boa» para 
apenas «aceitâvel» (Guincho e 
Moitas). Quanto a Vila Nova de Gaia 
(Porto), também quatro praias 
(Miramar, Aguda, Francelos e 
Granja) ganharam o rôtulo de 
insuficientes, quando em 1999 era 
apenas uma. Positiva foi a evoluçâo 
da praia de Vila do Conde, que 
conquistou o estatuto de «boa» para 
très das suas praias (Labruge, 
Mindelo e Vila Châ). O documento 
indica ainda que, face aos resultados, 
Bruxelas decidiu recorrer ao Tribunal 
de Justiça das Comunidades 
Europeias contra Portugal devido ao 
«nâo cumprimento e às insuficientes 

Bruxelas. De acordo corn este estudo, 
a qualidade das âguas balneares 
diminuiu em Portugal relativamente 
a 1999, em especial nas albufeiras e 
rios, onde a situaçâo piorou 
«consideravelmente». O ministro do 
Ambiente, José Socrates desvalorizou 
os dados divulgados, considerando 
que as situaçôes referidas pelo 
Executive comunitârio sâo pontuais e 
jâ estâo corrigidas. Albufeira (Faro) 
foi uma das zonas costeiras que 
evoluiu mais negativamente, corn 
quatro das suas praias (Alemâes, 
Inatel, Pescadores e Tünel) a 
perderem o estatuto de «boas» para 
passarem a ser consideradas de 
qualidade «insuficiente». Das 11 
praias analisadas em Cascais 
(Lisboa), quatro (Rainha, Carcavelos, 

amostragens recolhidas», de acordo 
corn a legislaçâo em vigor. Ao todo, 
foram analisadas 345 praias costeiras 
e 42 fluviais, observando Bruxelas 
que «a época de 2000 ficou marcada 
por uma queda abrupta no 
cumprimento dos valores 
obrigatôrios, em especial nas âguas 
interiores», um terço das quais é de 
mâ qualidade. 
Das praias costeiras analisadas, 27 
nâo estâo de acordo corn os 
parâmetros obrigatôrios, um numéro 
considerado «anormalmente elevado» 
pela Comissâo Europeia. Quanto às 
praias fluviais, 31% das analisadas 
estâo em incumprimento corn as 
regras obrigatôrias em vigor, uma 
percentagem avaliada como 
«dramâtica» por Bruxelas. 

Qa1;a1:as com Bacalhau... 

Preparado por bom cozinheiro 

Olha que nâo é nada mau, 

Mas... com Azeit;e AZEITEIRO! 
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GANG' DE MENORES 
DESMANTELADO 
Dois individuos menores detidos e 
outros quatro identificados foi o 
resultado de uma operaçâo 
executada, no inicio da semana, pelas 
Brigadas de Investigaçâo Criminal 
(BIC) da PSP de Oeiras, no âmbito de 
mandados de busca e de detençâo 
relatives aos referidos jovens 
delinquentes e respectivas habitaçôes, 
localizadas na Outurela e Portela de 
Carnaxide. 
Os jovens em causa estavam jâ 
indiciados pela prâtica de varies 
crimes de furto qualificado e roubo, 
tende a operaçâo resultado também 
na apreensâo de um vaste conjunto 
de artigos provenientes dos referidos 
crimes. 
Os dois detidos, de 16 e 17 anos mas 
jâ imputâveis por lei, bem como os 
quatro restantes elementos do grupo, 
corn idades entre os 14 e 15 anos, 
"agiam sempre em conjunto, 
actuando na area da Grande Lisboa, e 
atacando pessoas preferencialmente 
isoladas, sob ameaça de ofensas à 
integridade fisica das vitimas". 

adiantou fonte policial, esclarecendo 
que os roubos eram sempre 
perpetrados "corn o apoio de um 
automôvel que o grupo de assaltantes 
furtava previamente". 
De acordo corn a mesma fonte, "o 
grupo agia sob a liderança de um 
dos agora detidos", que é um 
jovem que no dia 21 de Abril foi 
devolvido à rua, ao terminar nessa 
data a pena que cumpria num 
colégio de reinserçâo social. 
Salientando o facto de estes jovens 
apresentarem "uma clara noçâo de 
que agem ao abrigo da impunidade 
que résulta de serem menores de 
idade", fonte policial adiantou 
ainda que, no âmbito da operaçâo, 
"foi também indiciada a mâe de 
um dos menores envolvidos" (de 14 
anos), nâo apenas por permitir que 
o grupo de assaltantes pernoitasse 
em sua casa e ali se réfugiasse apôs 
a prâtica dos crimes, como 
também por se presumir ser ela 
quem ficava de posse dos produtos 
dos roubos. 

SHARON APEIA 
AO CESSAR-FOGO 
Na resposta ao relatôrio Mitchell, o 
primeiro-ministro israelita, Ariel 
Sharon, afirmou na terça-feira que 
Israel esta disposto a aceitar um 
cessar-fogo Aaso os palestinianos 
renunciem de imediato à violência. 
Numa breve alocuçâo à naçâo, o lider 
israelita considerou que as 
recomendaçôes do relatôrio 
internacional constituem uma "base 
positiva" de trabalho em prol da paz, 
mas voltou a sublinhar que a questào 
dos colonatos - cujo fim da expansâo 
éjexigido pelos palestinianos - 
nâo tem qualquer ligaçâo corn 
a espiral de violência e por 
consequência sô poderâ ser 
analisada no âmbito de novo 
processo négociai entre as 
duas partes. Corn a 
divulgaçâo, na segunda-feira, 
do relatôrio Mitchell, 
entreabriu-se, de novo, a 
porta da mediaçâo de paz no 
Médio Oriente. Aproveitando 
a aceitaçâo por parte dos 
palestinianos das conclusôes 
daquele relatôrio internacional - que 
apela ao fim imediato da violência, ao 
congelamento da construçâo de 
colonatos, à restauraçâo da confiança 
entre as duas partes e à retomada das 
negociaçôes de paz -, a diplomacia 
internacional une-se numa nova 
frente para pressionar israelitas e 
palestinianos a aceitar o relatôrio 
como a derradeira base de trabalho 
credivel para (re)edificar a paz. O 
lider israelita acabou por reiterar que 
Israel sô poderâ implementar o 

relatôrio Mitchell se os palestinianos 
renunciarem à violência. "Proponho 
aos nossos vizinhos trabalharmos em 
prol de um cessar-fogo imediato e 
espero que os palestinianos 
respondam positivamente ao nosso 
apelo" - afirmou Sharon, segundo o 
quai é necessârio que, apôs o eventual 
cessar-fogo, haja um periodo de 
transiçâo, para que as tréguas possam 
ser testadas no terreno. Mas no seu 
discurso o primeiro-ministro israelita 
foi omisso quanto a uma das questôes- 

chave do actual conflito: a expansâo 
dos colonatos judaicos. E, foi sô 
periodo de "perguntas e respostas", 
que Sharon reiterou a posiçâo do seu 
Governor a violência nada tem a ver 
corn os colonatos, que constituem 
"um interesse vital para Israël". Para 
nâo ser completamente peremptôrio, 
o chefe do Governo de Telavive 
considerou nâo ser necessârio 
expropriar mais terras palestinianas 
para alargar os colonatos jâ 
existentes. 

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

©A (£(DMaiKIQffiA[DE 

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

cliente de hâ muitos anos, recede a 
chave da nova carrinha “cozinhada ” 

corn Joe da Costa. Parabénsl 

832 Bay Street em Toronto 
(a noue da College St J 
Telefone: 416-964-3211 

T707T 
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Jorge Sampaio no Canada 
17 anos depois do Ramalho Eanos 

Visita Oficial de Sua Excelência 

O Présidente da Repûblica Portuguesa 

Dr. Jorge Sampaio a Toronto 

A Casa civil do Présidente da Repûblica convida a comunidade 
portuguesa para um encontro-convivio comunitario no Heritage 
Court do National Trade Centre (CNE) 

<Dia 29 de fMaio, às 1S:00 

Concentraçào de crianças e jovens, participaçào de artistas 
comunitârios, desfile de ranchos folcloricos e "Aliança dos 
Amstai ‘Entrada Çrâtisl 

Venha receber um abraço de (PortugaÜ 

Comissâo parlamentar 
ouve représentantes 

Sua Excelência o Présidente da 
Repûblica, Dr. Jorge Sampaio, 
efectua uma Visita de Estado ao 

Canada a convite de Sua 
Excelência a Governadora Gérai, 
Adrienne Clarkson, entre 24 de 

Maio e 2 de Junho de 2001. 
O Présidente da Repûblica 

Portuguesa visitarà: 
Vancouver de 24-26 de Maio 
Winnipeg de 26-27 de Maio 
Ottawa de 27-29 de Maio 
Toronto de 29-31 de Maio 
Montreal de 31 de Maio a 1 de Junho 
S. Joâo da Terra Nova de 1-2 de 
Junho. 

Trata-se de uma Visita de Estado, 17 
anos depois da do Présidente Eanes e 
é simultaneamente uma visita de 
Estado ao Canada e às comunidades 
portuguesas. 
Além da componente politica das 
conversaçôes em Ottawa e corn os 
Premiers Provinciais, hâ que destacar 
a componente histôrico-cultural - o 
encerramento das comemoraçôes dos 
500 anos dos descobrimentos e da 
chegada de Corte Real à Terra Nova. 
Neste âmbito sera inaugurada uma 
exposiçâo no Museu Canadiano das 
Civilizaçôes em Hull: "TERRA 
NOVA, TERRA DO BACALHAU", 
preparada pela Comissâo Nacional 
para a Comemoraçâo dos 
Descobrimentos Portugueses, 
integrada na exposiçâo "Mar e 
Mundo - As^pescas na Costa Este do 
Canada". Haverâ ainda o concerto da 
"Ala dos Namorados" em Toronto, 
corn a participaçào de Nelly Furtado. 
Haverâ também uma importante 
componente econômica corn a 
participaçào de uma missâo 
empresarial e a realizaçâo de 
seminârios em Toronto e Montreal. 
Integrarâo a comitiva oficial de Sua 
Excelência o Présidente da 
Repûblica: o Ministro da Economia, 
Dr. Mârio Cristina de Sousa, o 

Secretârio de Estado da Presidência 
do Conselho de Ministres, Dr. 
Vitalino Canas, o Secretârio de 
Estado das Comunidades 
Portuguesas, Dr. Joâo Rui de 
Almeida, o Présidente da Assembleia 
Legislativa Regional dos Açores, Dr. 
Fernando Manuel Machado Menezes 
e Représentantes dos Grupos 
Parlamentares da Assembleia da 
Repûblica. 
No conjunto, é principal objective da 
visita projectar uma imagem do 
Portugal moderne, europeu, corn 
declarada intençâo de reforçar os 
laços amigâveis entre Portugal e 
Canadâ. Além dos négociés, relaçôes 
comerciais, do intercâmbio cultural 
entre os dois paises, pretende-se ainda 
reconhecer e valorizar o papel e a 
presença da Comunidade Portuguesa 
no Canadâ 

Dia 29 de Maio em Toronto, Jorge 
Sampaio visita a Universidade de 
Toronto pelas 17 horas, onde lhe sera 
feita uma recepçào oferecida pelo 
Présidente da Universidade, corn a 
presença de leitores e alunos do 
leitorado português das 
Universidades de Toronto e York. 
No mesmo dia, pelas 19.15 horas 
Jorge Sampaio encontra-se corn o 
Premier Mike Harris no Hotel Four 
Seasons, findo o que se desloca à 
CNE para um encontre corn a 
comunidade portuguesa a realizar no 
Canadian National Exhibition Trade 
Centre. 
No dia 30, o Présidente homenageia 
os Pioneiros da Comunidade 
Portuguesa no High Park, apôs o que 
visita a Dundas St. para um passeio 
pela zona comercial portuguesa e 
colocaçâo do primeiro galhardete 
alusivo à Semana de Portugal, na 
pastelaria Nova Era. O Présidente da 
Repûblica declararâ aberta a Semana 
de Portugal. Dali segue para o Trinity 
Bellwood Park para inaugurar o 
Monumento ao Voluntârio Luso- 
Canadiano. 

da RTPi 
Lisboa - A Comissâo 
parlamentar dos Negôcios 
Estrangeiros, Comunidades 
Portuguesas e Cooperaçâo 
debateu a qualidade da 
programaçâo da RTPi, corn a 
participaçào de responsàveis 
da estaçâo televisiva. 
A programaçâo da RTPi tem sido 
fonte de muitas crlticas por parte das 
comunidades portuguesas, que as têm 
feito chegar a deputados 
e membres do governo. 
Para o deputado do PSD José 
Cesârio, responsâvel nos social- 
democratas pelos assuntos da 
emigraçâo, os mais variados sectores 
politicos e sociais estâo descontentes 
corn a programaçâo da RTPi, 
considerando que os conteûdos do 
canal nâo sào minimamente 
atractivos, tanto no que se référé à 
informaçâo, como no que respeita aos 

aspectos culturais. 
Outra vertente que desagrada ao 
pûblico da RTPi refere-se ao pouco 
espaço dado às realidades vividas 
pelas comunidades portuguesas no 
estrangeiro. 
De acordo corn José Cesârio, é a 
prôpria promoçâo da lingua 
portuguesa junto das comunidades 
que é posta em causa pela inferior 
qualidade da programaçâo, "muito 
baseada em enlatados". 
A iniciativa de chamar os 
responsàveis da RTPi partiu da 
Subcomissâo das Comunidades, que 
na sua primeira reuniâo considerou 
como assunto prioritârio. 
No entanto, e considerando a 
importâneia do assunto e o facto de 
ter igualmente recebido criticas, o 
présidente da comissâo parlamentar. 
Marques Mendes (PSD), sugeriu que 
a questâo fosse discutida a nivel da 
comissâo, em reuniâo alargada aos 
elementos da subcomissâo. 

PfÇflS PARA MfCflIIICOS 
E BflTE-CHflPflS 

:25-B Garimbbb Ave-ZOsler?v^ORCDNTQ 
Contactar: 

Tel: 14161 604-1140 OU (4161 604-7000 
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Comunidade 
Dias 24, 25 e 26 
-Continuaçâo da 14“ Semana Cultural 
Madeirense. 
Hoje realiza-se a Noite da Madeira com 
a actuaçâo de artistas madeirenses; 
Décio Gonçalves, Joâo Neves, Rui 
Marques e Jorge Carvalho, actuando 
ainda o Rancho Folclôrico da Casa da 
Madeira. 
Amanhâ, Noite de Fado corn Fâtima 
Ferreira, Armando Jorge, Tony Câmara 
e Veronica Abreu, acompanhados pelo 
trio de guitarras de Antonio Amaro, 
corn Antonio Amaro, Leonardo 
Medeiros e Hernâni Raposo. 
No dia 26, Aniversârio da Casa da 
Madeira. 
Colôquio por Maria Aurora Homem, 
Assessora Cultural da Câmara 
Municipal do Funchal. 

Sexta-feira, dia 25 
-Lançamento ao püblico do novo CD de 
Gilberto Pancini, no Lusitania de 
Toronto, às 19h00, orgariizaçâo da 
Editora Venus Creations. Actuaçâo de 
Rebeca, Mano Belmonte, Luis Bonanza 
e Mara. 

Jantar da Academia do Bacalhau no 
Europa Catering, em Toronto, pelas 
19:30 h. Para além do "Show 
Tropicalissimo" de Eduardo Ferreira, 
actua pela primeira vez o jovem 
acordeonista de 11 anos de idade, John 
Freitas.Informaçôes: 
416 695-3611/905 847-6965. 

Dias 25,26 e 27 
-Realiza-se a CARASSAUGA'2001, no 
CENTRO CULTURAL PORTUGUÊS 
de MISSISSAGA. Info: 905-275-6844. 
Gastronomia, artesanato, folclore, fado, 
mùsica e confraternizaçào nesta feira 
anual de cultura étnica. 
O mundo ao seu dispôr na 
sede-social do PCCM. 

Domingo, dia 27 
-Festa anual das Sopas da Comissào da 
Irmandade do Espirito Santo dos 
AMIGOS DOS AÇORES. Missa na 
Igreja Ressurreiçào às 13h00 e, SOPAS 
DO ESPIRITO SANTO, às 15h00, no 
salâo "A" do 1537 Bloor St., W. 
Info: 905-501-7278, ou 
416-531-5365. 

-A Comissào da Irmandade do Divino 
Espirito Santo realiza a Festa Anual das 
Sopas, no 1573 Bloor St. West, salâo A. 
Serviço religioso às 13 horas na Igreja da 
Ressurreiçào, 3650 Bloor St. West. 
Actuaçâo do conjunto Pai e Filhas e 
Luciana Machado. 
Informaçôes: 905 501-7278 (Maria Silva) 
ou 416 531-5365 (Nair Perdra). 

-Pelas 14 horas, no Lamport 
Stadium, realiza-se um jogo de 
amizade entre o Clube Desportivo de 
Rabo de Peixe e os Toronto Supra, 
organizado pela Associaçâo dos 
Amigos de Rabo de Peixe do 
Ontario. 

Criaçâo de noues produtos 
turisticos destinados aos 
portugueses no estrangeiro 
Esta sexta-feira, Vitor Neto parte para 
Newark onde se reüne corn 
operadores turisticos norte- 
americanos especializados no destino 
Portugal e preside à abertura de dois 
escritôrios da King Holidays que, a 
partir de 29 de Junho, vào lançar um 
programa de voos directos entre 
Portugal e os EUA. Iniciativas que 

segundo o secretârio de Estado do 
Turismo irâo dinamizar o destino 
Portugal no mercado norte- 
americano. 
Dois milhôes de portugueses no 
estrangeiro visitam anualmente 
Portugal. No total anualmente doze 
milhôes de estrangeiros visitam o 
nosso pais. 

fi Ifngua Portuguese pode ester 
em risco nas comunidades 
émigrantes açerianas 
o alerta foi lançado por Alzira Silva, 
Directora Regional das 
Comunidades, nos Açores, durante o 
primeiro encontro comunitârio de 
associaçôes culturais. 
Em declaraçôes à RDP Internacional, 
Alzira Silva considerou prioritârio 

encontrar soluçôes para preservar a 
lingua portuguesa. Se assim nâo for, 
as comunidades émigrantes poderâo 
perder a ligaçâo às suas origens, 
acabando por ser assimiladas pela 
cultura dos paises onde estâo 
radicados. 

JOVENS 'FOGEM' DAS 
PROEISSOES TRADICIONAIS 
BRAGA - Apesar de serem cada vez 
mais bem remuneradas, os jovens nâo 
se sentem atraidos pelas profissôes 
tradicionais, de maior pendor 
manual, como carpinteiro, 
serralheiro ou torneiro mecânico. A 
situaçâo verifica-se um pouco por 
todo o Pais, mas o debate foi lançado 
em Braga, no Centro de Formaçâo 
Profissional, a propôsito da realizaçâo 
de uma 'Semana Aberta’ corn o 
intuito de divulgar a oferta formativa 
do centro e, de aigum modo, 
contribuir para a dignificaçâo das 
profissôes de nivel intermédio. E a 
iniciativa surgiu exactamente pelo 
facto de se registar um "forte 
decréscimo" de formandos em âreas 
consideradas fundamentals e em que 
se verifica uma grande procura ao 
nivel da empregabilidacle, como a 
carpintaria e a mci.ilomecâiiica. "Para 
o inicio de Março tinhamos previsto o 
arranque de cinco cursos, dois na 
area da carpintaria e très na de 
matalomecânica, que nâo chegaram a 
começar por falta de alunos 
inscritos", disse Vasco Grilo, director 
do Centro Profissional de Braga, 
referindo que "os 80 formandos que 
se inscrevessem nestes cursos tinham, 
ao terminar, emprego praticamente 
garantido". A questào fundamental, 
nesia altura, passa por saber a razâo 
pela quai os jovens nâo manifestam 

interesse pelas profissôes mai 
tradicionais, "fugindo" todos par; 
âreas ligadas aos serviços e às nova 
tecnologias". Para Vasco Grilo, h; 
duas questôes fundamentals ; 
resolver: "Dar aos alunos do tercein 
ciclo (7°, 8° e 9“ anos de escolaridade 
uma perspectiva real e abrangent 
acerca dos caminhos da formaçâi 
profissional, através da extint 
disciplina de Educaçâo Tecnolôgica, 

valor izar as profissôes de niv( 
intermédio, despindo-as de todos c 
preconceitos sociais que lires esta 
associados". O Governo, através d 
Institute do Emprego e Formaçâ 
Profissional, iniciou hâ pouco temp 
uma campanha destinada 
valorizaçâo das profissôes, mas ess 
mensagem ainda nâo chegou, pel 
menos de forma eficaz, ac 
destinatârios. 

Nào percam o ©lË lîîfWËIEM© 
no renovado e alindado Europa Convention 
Centre, 7050 Bramalea Road, em Mississauga. 

Chefe Manuel de Paulos tem um 
lËsiPiKOSML mm 

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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e 0 sen primeiro CD 
O conheddo espedalista luso-canadiano de Karaoke, HER- 
MES, que abrilhanta as noites das casas onde os que gostam 
de cantar ou até sonham com uma carreira, se divertem e 
"remam contra a maré", gravou e lançou no mercado um CD 
corn as müsicas mais famosas para aquele tipo de convivio 
artistico e que HERMES normalmente canta. 
Sâo temas em lingua inglesa, popularissimos, corn interpre- 
taçôes seguras do HERMES, e que pode ajudar aqueles que 
prosseguem na "carreira Karaoke" e, também, para os que 
gostam das cantigas do género, tais como "Ail you ever do is 
bring me down", "Babe comes back", "I can't help falling in 
love", "Black is black", "It's now or never", 
"I got you babe", "Pretty woman", etc... 
"My First CD", é o titulo do trabalho. Esta ao vosso dispôr. 

Com um novo trabalho 
acabadinho de chegar as dis- 
cotecas, os Hexa Plus nâo vâo 
ter mâos a medir, agora que se 
aproxima o verâo e é 
necessârio promover esta nova 
etapa musical. A festa de 
lençamento do trabalho decor- 
reu no Musicals, um espaço 
no Jardim do Tabaco que per- 
tence ao Mico da Câmara 
Pereira. Carlos, 
o ex-Excesso, recentemente 
chegado a esta Boysband, 
jâ deu o seu contribute para 
que a nova proposta musical 
seja um sucesso. 

O Prémio Europeu de Literatura 
2000 foi para Portugal, pelas mâos do 
neurocirurgiâo Antonio Lobo 
Antunes, que recebeu o galardào no 

dia 27 de Abril, na cidade de Viena, 
na Austria. 

A œrvejQ dû comunidode 

* ^ , r. ^ 

Orgulhoso de ser 
Português. 

Apresentamos o Bob Raposo. 
0 Bob trabalha e diverte-se na 

comunidade Portuguesa. 

Para todos os seus eventos ou ocasiôes espe- 

ciaSr contacte Bob Raposo para o ajudar a 

tratar de tudo o que précisa 

(416)248-0751 
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TURISMO 
www.agalicia.com 
Fica mesmo aqui acima do Minho, chama-se Galiza e é um dos mais 
intéressantes destines de férias para os portugueses. Primeiro, é 
economicamente bastante acessivel, depois, porque os galegos sâo 
acolhedores, exotéricos, festivos, têm praias, serra, floresta, bruxas, e 
adoram portugueses. Neste site, encontrarâ tudo o que précisa saber 
para planear uma viagem espectacular. Hâ sugestôes, preços, guias 
culturais, calendârios festivos e tudo o que procurar. Nào parece, mas o 
Verâo esta à porta. 

VIIMHOS 
www.cvberwineboutique.com 
Um site obrigatôrio para quem é apreciador de vinho. Aqui pode 
encontrar (e comprar) vinhos portugueses: branco, tinto, espumante e 
porto; conhecer os vinhos pelas determinadas regiôes do Pais. Neste 
endereço electrônico conheça também a classificaçâo das colheitas dos 
ültimos anos. Ainda mais: umas deliciosas receitas gastronômicas e uma 
vasta sugestâo de livres onde pode encontrar informaçôes relacionadas 
corn este tema. 

ALDEIA DO BEBE 
www.aldeiabebe.com 
Este site é o ideal para uma recém-màe, ou para quem tem de cuidar de 
um bébé e quer ficar a conhecer a soluçâo de pequenos problemas e 
tarefas do dia-a- dia. Um local para aprender o que ainda nào sabe ou 
apenas para recolher algumas ideias e sugestôes. Algumas utilidades 
existentes neste endereço electrônico: consultar o calendârio de 
vacinaçào e receitas do seu bébé, escolher, de entre muitas hipôteses, o 
nome para a sua criança que vem ai, ou ensaiar algumas mùsicas para 
cantarolar. 

ilp 
A'-..' REGIONAL 

il I INSURANCE 
Hà mais de 30 anos 

que os especialistas 
da REGIONAL 

INSURANCE 
trabalham corn 
comerciantes, 

industrials e 
empreiteiros, para 

protéger os seus 
negôcios, os seus 

empregados e os seus 
padrôes de vida! 

OUEREMOS EflZER O MESMO POR Si! 
Antes dé renovar 
os SEGUROS da sua 
emprensa, contacte 
O departamento 
comercial da 
REGIONAL 
INSURANCE, 
pelos telefones: 

416-531-4674 
em Toronto, e 

905-238-9676 
em Mississauga. 

Os internautas 
gostam de vinho.- 
Mais de metade dos 
internautas franceses 
(51 %) bebem vinho ao 
menos uma vez por 
semana e consomem 
mais da bebida de 
Baco do que a 

generalidade da 
populaçâo daquele 
pais. 

Este foi O resultado de um estudo 
realizado pela Vinexpo, o maior 
salâo francês dedicado ao vinho e 
que se vai realizar em Bordéus, 
entre os dias 17 e 21 do mês que 
vem. 
De acordo corn este estudo, que foi 
apresentado em Paris, 83 % dos 
utilizadores da Internet garantem 
apreciar o gosto do vinho, contra 
apenas 60 % da populaçâo francesa 
que afirma o mesmo. 
Esta diferença explica-se, 
provavelmente, pelo maior poder de 
compra dos habituais utilizadores 
da Net, em comparaçâo corn a 
média dos franceses. Apesar do 
gosto pelo vinho, 58% dos 
internautas afirmam preferir outras 
bebidas, da cerveja as âguas 
minerais ou réfrigérantes. Uma 
preferêneia que é, sobretudo, 
partilhada pelos mais jovens e pelas 
mulheres. 
Quanto aos internautas 
consumidores de vinho, se metade 
deles O consome pelo menos uma 
vez por mês, um em cada cinco 
afirma que bebe Gnho menos de 
uma vez por mês. 
Hâ também 19% dos internautas 
franceses que afirmam que bebem 
vinho todos os dias. Quanto a 
comprar vinho na Net, apenas 5% 
afirmam jâ o ter feito, mas um terço 
dos auscultados admite vir a fazê-lo 
em breve. 

Advogado garante 
Insegurança na Net 
"Nada na Internet é 100 por cento 
seguro", afirmou o advogado 
americano Jules Kroll, présidente de 
uma das maiores empresas mundiais 
de fiscalizaçào de capitais de risco, a 
Kroll Associates. Essa é uma 
orientaçào da empresa. Kroll vai 
mesmo mais longe, em declaraçôes 
citadas pela Globo.com: "Nào dou o 
nümero do meu cartâo de crédite 

para nenhum site de compras. Alias, 
jamais comprei o que quer que fosse 
pela Internet". O présidente da Kroll 
Associates revelou que alguns dos 
seus clientes chegam a sofrer 
centenas de ataques de hackers por 
dia. Os alvos mais comuns sâo as 
instituiçôes financeiras, organizaçôes 
governamentais e as grandes 
empresas. 

roficopn 
niRNlTlIKE & ^U’PLLXNCES 

A Venus Creations 
'-ENüSciÉÂTiOfiS convida todos para o 

lançamento de Gilberto 
Pancini, no dia 25 de Maio 

no Lusitania de Toronto. 

^ Para obter um convite 
gratis, dirija-se a uma das 
lojas da Concorde 
Furniture de Toronto 

1551 Eglinton Ave. W. □ Tel.: 416-789-1498 
929 Bloor St. w. a Tel.: 416-538-6788 

00100 
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Marte simulado na 
Programa visa preparar terrestres para viverem no Planeta Vermelho. 

A Sociedade Marte jà construiu a primeira estaçâo, no Ârctico canadiano 

A Australia vai colaborar coin um grupo norte- 
americano, num projecto para simular, na Terra, as 
condiçôes de vida de Marte, coin o objectivo de um 
dia se poder viver no quarto planeta do sistema solar. 
O programa "Estaçôes de Investigaçâo do Deserto 
Marciano" prevê instalar quatro simuladores noutros 
tantos pontos do globo terrestre. 
Os trabalhos serâo dirigidos pelo grupo Sociedade 
Marte, fundado por Robert Zubrin, antigo 
engenheiro da NASA. O assessor australiano, o 
geôlogo Nick Hoffman, da Universidade de La 
Trobe, explicou que os simuladores serâo feitos corn 
uma combinaçâo de metal, fibra de vidro e espuma. 
Adiantou que os habitâculos terâo forma cilindrica, 
medindo quatro metros de altura e cinco de 

diâmetro. As capsulas disporâo de instrumentes 
especiais de mediçâo para que seis astronautas, que 
viverâo durante um ano no seu interior, possam 
investigar as condiçôes de vida e de trabalho no 
Planeta Vermelho. "Os astronautas terâo 
oportünidade de realizar estudos sistemâticos 
relacionados corn as estratégias, factor humano e 
desenhos de equipamentos necessaries para 
aumentar a eficâcia das futuras missôes humanas 
em Marte", precisou Hoffman. A Sociedade Marte 
jâ construiu a primeira estaçâo, no ano passade, na 
ilha Devon, no Ârctico canadiano, e agora pondéra 
onde deverâ colocar as outras très. Hoffman admitiu 
que duas poderâo ficar algures no deserto do 
Sudoeste norte-americano e a terceira na Australia. 

bPflÇO: 

NASA admite vir a transportar 
turistas espaciais 

Novo "Site" para 
DESPORTOS RADICÂIS 
Esta na Rede o site mais 
radical em português. A partir 
de agora, os cibernautas 
adeptes de desportos 
extremes jâ podem consultar, 
em wvvw.extreme.pt, as 
ültimas novidades sobre este 
tipo de modalidades. A ideia 
partiu da Gesport, empresa 
organizadora de eventos 
desportivos. "Percebemos que 
havia uma lacuna nesta ârea e 
decidimos apostar. 
O site sera uma janela para || 
todos os desportos radicais", 
afirma Fernando Figueiredo, 
responsâvel pelo site. Dirigido a um 
püblico entre os 12 e 34 anos, este 
portai tem dois objectives principais: 
dar a conhecer esta ârea e 
proporcionar aos amantes destes 
desportos uma navegaçâo na Net que 
va ao encontre dos sens interesses. 
Quem chega pela primeira vez â 
home page do extreme.pt vai 
encontrar diversas areas reservadas às 
mais diversas modalidades radicais; 
mountain bike, skate, inline e 
snowboard. "Estes sâo os desportos 
corn ârea prôpria, pois têm um 
numéro de praticantes que justifica o 
espaço que lhes é atribuido", afiança 

Fernando Figueiredo. Müsica, moda 
e festas sâo as subsecçôes do Life- 
Style. "Trata-se de uma secçâo 
dedicada à vida social dos 
"extremistas", adianta aquele 
responsâvel. O portai disponibiliza 
ainda uma agenda de eventos 
bastante compléta e diariamente 
actualizada. As restantes secçôes 
passam por biografias dos atletas 
mais conceituados, galeria de fotos e 
videos, dicas, destaques e locais onde 
se pode praticar cada modalidade. O 
chat convida todas as semanas uma 
personalidade radical, que 
responderâ às questôes dos 
cibernautas. 

Rede pedéfila na Net 
apanhada em France 
Uma rede organizada de trâfico de 
imagens de pedofilia na Internet foi 
desmantelada, em França, o que 
levou ao interrogatôrio de 66 pessoas 
pela policia, segundo informaçâo 
transmitida pela gendarmerie da 
cidade de Metz. Mais de 200 policias 
participaram nesta operaçào ontem 
desencadeada em vârias regiôes do 
territôrio francês e na ilha da 

Reuniâo (uma ilha francesa no 
oceano Indico). No decurso desta 
operaçào, a policia interrogou 66 
pessoas e passou revista aos 
respectivos domicilios. Em 
declaraçôes à AFP, um porta-voz da 
policia francesa anunciou terem sido 
encontrados vârios elementos - 
designadamente fotografias e 
disquetes - de carâcter pedôfilo. 

A NASA admitiu que poderâ 
permitir a participaçào de turistas 
espaciais em futuras missôes, 
depois de o milionârio Dennis Tito 
ter pago 4,6 milhôes de contos à 
Russia por uma viagem de dez 
dias. 
A agêneia espacial norte- 
americana opôs-se inicialmente à 
presença de Tito num voo da nave 
russa Soyuz à Estaçâo Espacial 
Internacional (EEI) alegando 
razôes de segurança, falta de 
espaço e possiveis complicaçôes 
legais se a viagem corresse mal. 
Na verdade, a NASA foi a primeira 
agêneia espacial a promover a ideia 
da participaçào de civis, nào 
astronautàs, nas missôes 
extraterrestres, transportando na 
década de 80 jornalistas, artistas, 
professores e outros nas suas 
viagens. 
O programa foi interrompido de 
forma abrupta e trâgica em 1986 
quando o vaivém Challenger 
explodiu à descolagem, causando a 
morte de uma professora e dos seis 
astronautas que viajavam corn ela. 
Perante um comité do Congresso 
dos Estados Unidos, o 
administrador da NASA, Daniel 
Goldin, afirmou terça-feira que a 
agêneia vai considerar a 
participaçào de civis nas suas 
missôes quando nào se tratar de 
viagens directamente vinculadas 
corn a construçâo da EEI. 
Os requisitos vâo ser muito 
exigentes, referiu Goldin. 
Os interessados deverâo submeter- 

se a uma formaçâo de um a dois 
anos e deverâo trabalhar em algum 
projecto relacionado corn a 
missâo espacial. 
Segundo Goldin, poderâ tratar-se 
de uma experiência médica ou de 
um programa de educaçâo ou 
entretenimento que realce o 
conhecimento ea compreensâo 
do espaço para o püblico em 
gérai. 
"Estas viagens serâo a excepçào, 
nâo a regra, pelo menos no lado 
norte-americano da EEI", 
explicou Goldin. 
O director da NASA permanece 
irritado corn a persistência de 
Tito, que realizou a formaçâo 
corn os russos e viajou para a EEI 
apesar da oposiçào dos Estados 
Unidos. 
Segundo Goldin, a NASA teve de 
adiar vârios projectos que a 
tripulaçâo do vaivém norte- 
americano Endeavour deveria 
ter realizado para deixar o local 
de atracagem livre para a nave 
Soyuz que transportou Tito. 
"O que teria acontecido se a 
nossa équipa tivesse sido 
prejudicada porque Dennis Tito 
queria divertir-se?", inquiriu. 
"E se tivessem morrido seis 
astronautas? A EEI nào é um 
hotel", sublinhou. 
Segundo Goldin, Tito pôde 
afirmar quando regressou que a 
sua viagem ao espaço nào foi 
complicada porque "feve seis 
pessoas que o trataram como a 
um bébé". 
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CARNCIRO -21/03 A 20/04 

Nesta altura é acentuada a energia da sua Casa XII. 
Você estâ mais sensivel do que nunca para entender 
aquilo que na sua vida nào estâ verdadeiramente a 
funcionar. 

TOLRO - 21/04 A 20/05 

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

GEMEOS - 21/05 A 20/06 
j±. 

Aprofunde melhor algum projecto que tenha construido nos 
tempos anteriores. Pese os pros e os contras, para que ele se 
possa desenvolver com toda a segurança. Se possivel 
trabalhe em equipa. As ideias dos outros podem aumentar- 
Ihe a eficacia. 

CARANGLEJO - 21/06 A 21/07 

A tensâo entre a Lua e Jupiter instila em si uma 
espiritualidade vocacionada para o auxilio aos outros. 
Oferecer voluntariamente os seus serviços a um amigo pode 
revelar-se muito gratificante. 

LEàO 22/07 A 22/08 

A Lua transita a sua Casa VIII, sector astrologico que 
governa os instintos mais profundos do ser humano. Ira dar 
uma maior importância aos aspectos mais subtis da sua vida 
psiquica, aos seus sentimentos e às suas emoçôes. 

^2/0^ ^ ViROEM - 23/08 A^2/0I 

E altura de mostrar o seu lado pratico. Trate de aspectos 
burocrâticos da sua vida a que tern dado menos atençào nos 
ùltimos tempos. Como estao os seus impostos? 
E os seus seguros? 

BALANçA - 23/09 A 22/10 

O seu corpo merece também mais atençào. Dê-lhe melhor 
alimento, inicie um novo regime, desintoxique o organismo, 
faça algum exercicio pois isso, a longo prazo, vai beneficiar a 
sua saùde em gérai. 

CSCORPIÀO - 23/10 A 21/11 

Nesta altura quererâ manter secretos os seus sentimentos mais 
profundos, talvez por pensar que os outros, no fundo, nào o 
conhecem. Também nào estarâ muito virado para grandes 
convivios. 

SAGITÂRIO - 22/11 A 21/12 

Uma certa sensaçâo de desentendimento familiar serâ a 
consequência da Qiiadratura (relaçâo de conflito) entre a 
Lua e Jupiter. É mesmo natural que se sinta um pouco à 
dériva, dentro da tradicional rotina de sentimentos e 
relaçôes. 

„^^ CAPRICÔRNIO - 22/12 A 20/01 /X M V J 
Relaçôes beneficiadas çom os signos de Leào e Carneiro. 
Prudência nos contactos corn Sagitârios e Peixes. Momento 
oportuno para novos conhecimentos, e corn tudo o que se 
relacionar corn movimento, nem que seja numa viagem 
limitada, mas que lhe trarâ efeitos benéficos. 

AQLIÂRIO - 21/01 A19/02 

Momento mais voltado para o mundo da realidade. 
Poderâ sentir um aumento da noçâo de rigor e uma maior 
vontade de ocupar o seu espirito corn assuntos mais terra-a- 
terra. 

PEIXES - 20/02^20/03 

A passagem da Lua pela sua Casa I (sector astrologico do EU) 
poderâ reforçar a sua individualidade. Tente concentrar a 
personalidade que o caracteriza, canalizando toda a energia 
disponivel para a criaçâo de um projecto profissional, ou que 
constitua para si um desafio importante.  

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

0021 
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SHEbb: ôrupo luso 
de müsica alternati\ 
Os SHEDD sao um trio de 
müsica rock alternativa cujos 
membres sao iuso-canadianos 
residentes em Toronto. 
Muitos descrevem a müsica que 
este grupo compôe como “um 
forte som de guitarra corn um 
baixo sôlido misturado corn o 
ritmo 'agressive' da bacteria e 
da voz do vocalista". 

ôerry Lemos, Fern Corvelo e John 
Bettencourt sao os membros dos Sheed. 
Juntaram-se pela primeira vez em 1997 
quando o Gerry Lemos sè uniu a dois velhos 
amigos da escola para formar um grupo 
musical. 
Começaram por ter os ensaios numa pequena 
barraca no quintal do Gerry (daî o nome de 
Shedd, por se tratar do équivalente em 
ingles). 
Cedo começaram a tocar e a dar concertos 
na escola onde andavam. No entanto, 

ambicioso como era, o Gerr> 
nao se contentava apenas 
corn pequenos concertos de 
escola, nem corn o facto de 
scr uma banda de "garagem' 
Très anos depois e dois novi 
membres, os SHEDD 
concretizaram o inicio de un 
grande sonho - o lançamenti 
do primeiro CD Tt's ail 
good", composte por cinco 
temas que contam a saga de 
Gerry, juntamente corn os 
outros dois membros, na 
concretizaçao deste 
trabalho. 
Para além de jà terem conseguido uma 
resposta positiva, os SHEDD também 
puderam sentir a sabor do sucesso em mp3 
(mp3.com/shedd), posicionando-sem na 57® 
posiçao no top de müsica alternativa. 
Concertos ao vivo nq bar The 360, em 
Toronto, assim como outras propostas 
dentro e fora da cidade, têm permitido aos 
SHEDD firmar-se como banda desta cidade. 
Neste momento, o trio esta a trabalhar no 
primeiro CD complete do grupo onde 

continuam a explorar os limites da müsica 
alternativa ao misturorem elementos da 
müsica pop, funk, trance e ritmos africanos 
nos proprios temas que compôem. 
Para quem nao os conhece, os SHEDD 
tiveram a inf luência de grupos tais como os 
Nirvana, Radio Head, Smashing Pumpkins, 
Foo Fighters, The Clash, Sex Pistols e 
Jimmy Hendrix, entre muitos outros. Mais 
informaçoes sobre os SHEDD podem ser 
obtidas na pagina www.mp3.com/shedd. 

Dance Music 
www.danceplanet.com 

A müsicü electronica merccia hd muito tempo um espaço assim no 
universe ejectrdnico. A sua presença na vida dos jovens é de tal 
modo abrangente, que este site, prdtico e organizado, tem potencial 
para se tornar um portai de todos os amantes deste tipo de müsica. 
A interactividade, os fdruns, os chats, os artigos de opiniSo, os 
testes de equipamento, as entrevistas e os calenddrios de festas e 
eventos fazem deste um destine obrigatdrio. 
Hd uma loja apetrechada corn diverses equipamentos. 

Hlllffl [jjjj^ 11^1 Music Si Video 

Queres o melhor da müsica 
moderna portuguesa neste lado do 
Atiantico, em CD ou K7?(||j.lj39^|53|j 

x-Beatle Paul MeCanney 
www.paulmccartney.com 

Convidamo^lo a empreender uma visita virtual d vida e histdria 
dos Wing, a banda do ex-Beatle Paul McCartney, que se 
passeou pelo mundo nos f inais dos anos 70. 
Sucessos à parte, ali encontrard a histdria dos membros, as 
origens do som, as preferêneias da banda, os cases paralelos, 
a inf luência de McCartney c outros episddios. 
A acompanhar tudo isto, pode ainda ver ou ouvir clips que 
f icam na mcmdria do rock <& roll. 

sempre o primeiro 
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Medicos alemâes sâo contraries 
à investigaçâo em embriôes 
Os médicos alemâes, reunidos em 
congresso em Ludwigshafen (Oeste), 
declararam que sâo contrârios à 
utilizaçâo de embriôes em trabalhos 
de investigaçâo genética, uma matéria 
que divide sociais-democratas e os 
Verdes no poder na Alemanha. 
Numa moçâo aprovada na quarta- 
feira, os médicos pronunciaram-se 
contra uma flexibilizaçâo da lei de 
1990 sobre a protecçâo dos embriôes e 
contra a sua importaçâo para fins de 
investigaçâo. 
Segundo os médicos, uma importaçâo 

deste género é eticamente inaceitâvel. 
Apelando a um debate sobre as 
questôes éticas e juridicas relativas a 
este assunto, os médicos pediram a 
definiçâo de regras claras, 
nomeadamente em matéria de 
diagnôstico pré-implantatôrio (DPI). 
O DPI, que permite fazer uma triagem 
entre embriôes sâos e embriôes corn 
patrimônio genético alterado antes da 
implantaçâo no ùtero da mâe, nâo é 
autorizado na Alemanha, ao contrario 
de outros paises europeus, como Grâ- 
Bretanha, Bélgica, França ou Itâlia. 

OMS e laboratorio sui'ço acordam 
venda de anti-palüdicos mais baratos 
A Organizaçâo Mundial de Saùde 
(OMS) e O laboratorio farmacêutico 
suiço Novartis assinaram um acordo 
para vender, a preço de custo, um 
novo tratamento contra o paludismo 
nos paises em vias de 
desenvolvimento. 
Nos ùltimos dez anos, o mosquito 
que provoca o paludismo tem 
desenvolvido uma resistência 
crescente à cloroquina, o tratamento 
mais 
habituai contra doença, pelo que a 
Novartis decidiu investigar e 
desenvolver um novo medicamento. 
A Novartis proporcionarâ o novo 
produto, chamado "Coartem" a 

preço de custo, cerca de 10 cêntimos 
de dôlar por comprimido, o que fixa 
em 2,5 dôlares o tratamento 
compléta de adultos, e a um preço 
ainda inferior o das crianças. 
A OMS designarâ um grupo de 
peritos para examinar os pedidos e 
distribuirâ o remédio aos governos 
dos paises onde a doença é 
endémica. 
O paludismo, que causa a morte de 
mais de um milhâo de pessoas por 
ano, reapareceu como grave ameaça 
à saùde pùblica, sobretudo em 
Africa, onde é responsâvel por 20 
por cento das mortes de crianças 
corn idades inferiores a cinco anos. 

MARINO'S LAKESHORE AUTOMALL 

www.marinosaytogroypxom 

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

Lakeshore 
Honda 

Land Rover 
Metro West 

Marino's 
Fine Cors 

Westend 
Hyundai 

3526 Lakeshore BIvd. West 
Etobicoke, ON M8W 1N6 

(Between Browns Line & Kipling) 

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

Fax:(415)251-5906 
e-mail: subaru.53les@trtafino5autogroup.com 

.akeihote Blv Vfet : 

Visite os nossos Dealer e 
pergunte pelo Pedro De Oliveira 

que terà 0 prazer em servi-lo na sua lingua. 

bPflhtIfl/lmCMCflO: 

Poll'cia intercepta 
43 imigrantes ilegais 
Quarenta e très imigrantes ilegais 
foram interceptados e detidos no inicio 
da semana, quando acabavam de 
chegar à ilha de Fuerteventura 
(Canarias) a bordo de très 
embarcaçôes de madeira (paieras), 
informaram fontes policiais. 
Os detidos, 36 homens e sete 
mulheres, sâo na maioria sub- 
saarianos, muitos deles com sintomas 
de hipotermia e cansaço agudo. 
As "pateras", que regressaram a 
Marrocos, atracaram em diferentes 
pontos da ilha. 
Os imigrantes ilegais foram 
interceptados pela Guarda Civil, 
quando jâ se encontravam em terra e 
corn as roupas ainda molhadas. 
Por outro lado, a policia desarticulou 
em Ceuta uma recîe que mantinha 70 
imigrantes num apartamento de 
pequenas dimensoes, à espera de 
serem transferidos para a Peninsula 
Ibérica, provavelmente a bordo de 
"pateras" ou lanchas pneumâticas. 
Os 70 imigrantes estavam instalados 
em très quartos, de nove metros 

quadrados cada. No apartamento, a 
policia apreendeu diversos passaportes 
falsificados. 
Os imigrantes, que esperavam 
atravessar o estreito, tinham pago 
previamente 300.000 pesetas (360 
contos), cada. 
Durante o ano 2000, um total de 2.039 
imigrantes foram detidos por 
patrulhas marroquinas nas costas 
mediterrânica e atlântica do pais. 
A maioria dos detidos era de 
nacionalidade marroquina (1.703), 
sendo os restantes oriundos de vârios 
paises da Africa sub-saariana. ^ 
No mesmo periodo, na costa andaluza 
e ilhas Canârias foram detidos 15.000 
imigrantes clandestines, dos quais 
12.000 marroquinos e 3.000 sub- 
saarianos, segundo fontes do 
ministério do Interior espanhol. 
Em Espanha, residem cerca de 211.000 
marroquinos em situaçâo regular e 
entre 50.000 e 70.000 .jlegais, segundo 
a Associaçâo de Trabalhadores 
Imigrantes Marroquinos em Espanha 
(ATIME). 

flnCOLR: 

11 mortos e 17 feridos 
em emboscada na 
estrada Culto-Huambo 
Onze pessoas morreram e 17 ficaram 
feridas numa emboscada, na terça- 
feira, contra uma coluna de camiôes 
na estrada que liga a cidade angolana 
do Cuito, provincia do Bié, à provincia 
do Huambo, informou fonte policial. 
A fonte, que pediu anonimato, disse à 
Agência Lusa que o ataque foi da 
autoria da UNITA, tendo a acçâo 
ocorrido na localidade Londulo, entre 
as sedes municipais de Catchiungo, 
ex-Bela-Vista, e Tchicala-Tchiloanga, 
antiga-Vila Nova. 
Por seu turno, José Chipula, um dos 
sobreviventes e testemunha da 

emboscada, disse à Lusa que o ataque 
foi protagonizado por cerca de 200 
homens armados, trajando uniforme 
verde, que abriram fogo contra a 
coluna de veiculos de mercadorias, 
tendo dois camiôes sens sido 
atingidos. 
Este é o segundo ataque armado 
contra viaturas ocorrido nas estradas 
do Bié em menos de cinco dias, depois 
de, na semana passada, très pessoas 
terem morrido e sete ficado feridas na 
via rodoviâria que dâ acesso à sede 
municipal do Chitembo, também na 
sequência de uma emboscada. 

0 GOVERNO ESTA A OFERECER ANUALMENTE 
ATÉ $400 PARA 0 SEU FUNDO DE ECONOMIAS 
PARA A EDUCAÇAO DOS SEUS FILHOS E NETOS 
o programa chama-se Canadian Education Savings Grant e o governo 
federal contribui anualmente 20% das suas economias (mâximo de $400 
ahuais) para a educaçâo das suas crianças pelo regime RESP. 
Como as economias pelo regime RESP crescem livres de impostos, 
quanto mais cedo começar a economizar para educaçâo das crianças, 
melhor. Preve-se que daqui a 18 anos, uma educaçâo universitâria 

poderâ custar para cima de $100,000. 
Telefone-me jâ, ou terâ de os pagar mais tarde. 

Richard Bruton, Financial Consultant 
Tel. C4i63 5S4-7SS4 

FALAMOS PORTUGUES wood Cundy 

CICBC Wood Gundy i.s a division of CIBC World Markets Inc. Member CIPF. g 
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UM MANDAMEHTO NOVO 
É incontestâvel que na historia de qualquer 

povo a religiâo desempenha um papel especîfico, 
nâo sô como suporte espiritual para a vida - 
enquanto crença em valores superiores -, mas ainda 
como esteio a que se agarra em momentos de dor e 
angüstia. Os portugueses nâo fogem à regra e, 
prova disso, foram as duas grandes romarias de 
penitência e oraçâo realizadas este mês: Fâtima, no 
Continente e a Festa do Senhor Santo Cristo dos 

Milagres, nos Açores. Ambas consideradas 
manifestaçôes de religiosidade profunda de um 
povo, foram transpostas para as varias ilhas que a 
diaspora soube criar nas diferentes peregrinaçôes 
em busca da Terra Prometida. A populaçâo 
portuguesa residente no Canada, como todos 
sabemos, é constituida maioritariamente por 
açorianos - 70% rezam as estatisticas. Habituada 
desde cedo a conviver corn os vârios “adamastores” 
dos mares das ilhas, buscou na oraçâo a força e o 
bâlsamo que a ajudou a combater as ausências 

prolongadas, tanto para os que partiam, como para 
os que ficavam. Além das agruras trazidas pelo 
baloiçar do mar, outros baloiçares em terra 
constituiram novo motivo para o recrudescimento 
da fé, voltada para a imagem protectora do Senhor 
Santo Cristo dos Milagres. Expelidos pela força 
arrasadora dos vulcôes e arrastados por correntes 
migratôrias de vârios sentidos, trouxeram na 
bagagem os parcos haveres e, na aima - como tâo 

bem o documenta o pintor 
Domingos Rebelo - a 
companhia fiel das suas 
inabalâveis convicçôes 
religiosas. O que vimos no 
domingo passado na Igreja de 
Santa Maria foi a fé 
derramada pelas ruas de 
Toronto, uma fé que nâo 
conseguiu viver confinada aos 
estreitos horizontes das 
freguesias açorianas e teve 
necessidade de se espraiar por 
outras ruas atapetadas de 
saudade. 

Pela primeira vez tive 
oportunidade de assistir a 
estas celebraçôes ao vivo. Por 
isso, no domingo fui à missa. 
Recordei cânticos que, no 
passado, entoei corn o mesmo 
fervor. No momento da 
comunhâo, irmanada por um 
sentimento que nâo se sabe de 
onde vem mas que a todos 
une, dei comigo a fazer parte 
do coro de vozes “recebemos 
do Senhor/um mandamento 
novo/amemo-nos uns aos 
outros/como eu vos amei/. 
Ainda sabia de cor a letra. De 
repente, deixei de là estar; o 
meu pensamento voou para 
uma cama de hospital, onde 
se encontra uma jovem em 
coma, vitima da barbarie de 
alguém que a deixou naquele 
estado em plena rua de uma 
cidade canadiana. Relatam as 
noticias que sô foi assistida 
très horas depois de ter sido 
descoberta, pelos transeuntes. 
Dizem ainda que um 
encarregado de uma empresa 
prôxima do local proibiu os 

seus empregados de pegarem num telefone e 
relatarem a ocorrência. E a vitima ali continuou 
prostrada por terra sem qualquer tipo de ajuda. 

Continuel a pensar no tal “mandamento 
novo” e em tantos outros preceitos aprendidos em 
nove anos de colégio de freiras e de militância 
cristâ. “A caridade nobilita o homemî” - tantas 
vezes nos disseram. E as très virtudes teologais - fé, 
esperança e caridade - vezes sem conta repetidas, 
apareciam-me em flashes no meio das aulas de 
religiâo e moral. “A fé sem obras, de nada vale”, 

oiço ainda a freira dizer. E a caridade, onde esta 
afinal a caridade? Nos tempos que correm, mete- 
nos em sarilhos. Vamos ter que perder dias de 
trabalho para prestar declaraçôes. Uma chatice! Os 
dôlares falam muito mais alto perante uma vida 
humana que se esvai. 

A procissâo começa a sair. Quando a 
imagem do Senhor Santo Cristo aparece à porta da 
igreja, ao som das trombetas e dos sinos, sentimo- 
nos tocados pelo sobrenatural. Nâo é possivel ficar 
indiferente, independentemente de se ser ou nâo 
catôlico praticante. Olho para aquele rosto e vejo 
nele a dor de uma outra mârtir sacrificada no altar 
da indiferença dos homens. Continuo a pensar no 
“mandamento novo”. Recordo que a imagem do 
Senhor Santo Cristo tem um relicârio no peito. E o 
peito dos homens tem um buraco, vazio dos 
preceitos do Sermâo da Montanha. O andor 
prossegue por entre alas de gente comovida 
murmurando preces. O Senhor Santo Cristo nâo as 
ouve, entregue por momentos aos seus divinos 
pensamentos. Olhei-O de novo e ouvi-O pensar 
alto. Que o seu culto tinha sido obra de uma das 
filhas do Convento da Esperança, a madré Maria 
Teresa da Anunciada. Que em cada açoriano havia 
também um relicârio no peito onde O 
transportavam para onde quer que fossem. Que 
queriam dar testemunho d’Ele até no pais corn 
melhor qualidade de vida do mundo. Que no dia 
seguinte, quase todos os canadianos abraçariam o 
proselitismo rotineiro do trabalho que endeusa o 
dôlar, bezerro de oiro dos tempos que correm. E, 
afinal, no coraçâo de muitos, “o mandamento 
novo” continuaria por cumprir... 

A procissâo termina. O Senhor dirige a sua 
ultima prece ao Pai: 

“Perdoai-lhes, Senhor, que nâo sabem o que 
fazem”. 

sori^t Dt... 
° Problemas da pele 
° Eczema 
n Sistema genito-urinârio 

reprodutivo 
n Impotência 
n Infertilidade 
n Bronquite 

Gripe 
n Asma 
n Colite 
o Obstipaçào 

Diabetes 

a 
e 

HJ 

n Tensâo alta 
n Indigestào 
n Depressâo 
n Artrite   
° Dores de cabeça e 

enxaquecas 
n Lumbago 
Cl Ciâtica 
n Entorses, 
n Pescoço tenso 
n Tendinite 
>3 Neuralgia Trigeminal 

Consulte o Dr. Cristôvâo Branco 
Ph.D,M.Sc,C.D,Ac. 
CLÎNICA DE ACUPUNTURA 
&ERVANÂRIA 
A sabedoria da 
medicina chinesa nas màos 
de um médico português. 

1199 DUNDAS 

Dr, Crtstévào Branco SUITE EM TORONTO 
Seg. - Sex. 

09h. às 17h. 

Para um CONSULTA GRATIS contacte: 

416-562-6109 - 905-709 
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Festival Português - Canal 2 

Consigo 24 lloras por - 
Panasonic RX-D13 

*160.““* 

V i A isdmw 

' i 

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

Panasonic RK-FS430 
Stereo Radio/Cassette Recorder 

$125 00* 

-I - 

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

Sanyo MCD-Z190 

^151."* 
CD Portable, Digital 

Radio AM/FM, 
Cassette Recorder 

Citizen JTR1R19 
Portable Radio AM/FM ^ H H 
Cassette/Recorder Player ' 

Générai Eiectric 
IRC 00 

Portable Radio |l 
AM/FM /SCMO ImusGST&PST S 

Informaçôes pelo tel: (416) 5S7-10SS ' 
Estes radios estâo à venda nos eequintes locals: 

I EM TOBONTOî Viseu Electric - 896 College St. Tel; 531-2847 * Manata - 846 Dundas St. West Tel: 603-9572 * Artnova Furniture ^ 

Plus - 992 Bloor St. west Tel: 532-1133 * Advanced Electronics - 1332 Dundas St. W. Tel: 537-7606 EM MISSISSAUGA: Nova Pastry & S 

: Bakery - 3635 Cawthra Rd. Tel: (905) 279-3206 * Elifaz Bakery 607 LakeshoreRd. E. 905-278-2392 EM BRAMPTOK: Concord t; 
t Furniture - 280 Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 EM HAMILTON: - Alves Meats -157 Macnab St. N. Tel: (905) 528-0165 

EM LONDOK; Acadia Travel 366 Hamilton Rd. 519-432-3797 * Internacional Gift Shop, 416 Hamilton Rd. 519-675-0446 * Atlantic 

Sea Fish Market, 708 Hamilton Rd. 519-452-7511 * Ocean Food Center, 778 Hamilton Rd. 519-452-1220 * Francisco de Almeida ^ 

, 519 685-1452 EM CAMBRIDGE! Beiros Supermarket 50 Ainslie St. S. 519-621-6950 p 
il 0003 M 



O MILéNIO 
Quinta-feira, 24 Maio, 2001  ^ 

PORTUGAL 

SIC lança "site" corn 
aposta na Informaçâo 
e no "e-commerce 

Governo quer agentes 
encobertes a investigar 
homicidies, raptos e violaçôes 

Lisboa - A SIC lançou o 
seu "site" na Internet, em 
que uma das apostas é a 
informaçâo, corn a 
emissâo em directe da 
SIC Noticias e dezenas 
de noticias 
permanentemente 
actualizadas por uma 
redacçâo propria. 

Uma zona de comércio electrônico 
(vulgo "e-commerce") e paginas sobre 
os diversos canais do "universo SIC", 
corn a programaçâo e uma grande 
quantidade de informaçôes 
complementares, sâo outros dos polos 
do "site", apresentado em Carnaxide 
pelo director da SIC, Emidio Rangel, 
e diversos outros responsâveis da 
empresa. 
Rangel nâo escondeu o "muito 
orgulho" que tem pela SIC Online, 
"site" que se quis fazer "simples" por 
se destinar a "toda a gente". O 
resultado, disse, "nâo tem paralelo a 
nivel do mundo de lingua 
portuguesa" e "pode ombrear corn 
aquilo que se faz la fora". 
O director editorial do "site", José 
Alberto Carvalho, apresentou 
pormenorizadamente o projecto, 
frisando que nâo se trata de "televisâo 
na Internet", mas antes de algo que 
"procura ser complementar da SIC e 
da SIC Noticias". 
Na SIC Online trabalham um total de 
37 pessoas, das quais 18 jornalistas 
que vâo manter o "site" 
permanentemente actualizado, corn 
"a informaçâo mais recente e mais 
relevante". No entanto, também as 
redacçôes da SIC e da SIC noticias 
contribuem para o "site". 
Além da emissâo da SIC Noticias, é 
possivel ver as emissôes do "Primeiro 
Jornal" e do 'Jornal da Noite" dos sete 
dias anteriores, bem como videos de 
entrevistas ou reportagens jâ 
emitidos. Noutra ârea, estâo 
disponiveis "dossiers" corn imagens 
em movimento sobre diferentes temas 
da actualidade. 
O "site" tem ainda espaços de "chat" e 
grupos de discussâo, além de 
disponibilizar uma "mailing list" 
personalizada - sistema em que, 
mediante uma inscriçâo gratuita, 
qualquer pessoa pode receber 
diariamente, por correio electrônico, 
informaçôes em areas por si 
escolhidas, como as ultimas noticias 
ou as cotaçôes da boisa. 
Nas paginas relativas aos diversos 
canais da SIC, pode encontrar-se, 
além da programaçâo, outras 
informaçôes como dados sobre os 

actores das novelas, a forma como 
foram construidos os cenârios ou o 
processo de criaçâo do "Neco", o 
boneco de uma série de ficçâo da 
estaçâo-mâe. 
Visitar o estüdio ou a "régie" da SIC 
Noticias é igualmente possivel, 
através de imagens de 360 graus que, 
manipulando o "rato" do computador, 
mostram cada canto, e mesmo o 
tecto, das salas. 
"Clicando" sobre SIC.24 na pagina 
principal do "site", entra-se na zona 
do "e-commerce" e dos serviços, onde 
se pode fazer compras em dezenas de 
lojas dos mais variados ramos. 
Uma das atracçôes desta zona é um 
centro comercial virtual, gerado em 
computador, que permite passear 
pelos corredores, ver as montras de 
cada loja, entrar em qualquer 
estabelecimento, visualizar os 
produtos e, naturalmente, comprâ-los. 
Tudo ao som de müsica do género 
que se preferir. 
Quanto aos serviços, podem adquirir- 
se bilhetes para diversos espectâculos, 
colocar e consultar anùncios 
classificados, aprender o Côdigo da 
Estrada e fazer testes semelhantes aos 
dos candidates a condutores, aceder a 
jogos ou comprar moeda estrangeira - 
que pode ser entregue em casa do 
comprador ou no aeroporto. 
Corn a abertura do "site" foi também 
criada a figura do "sôcio SIC", que 
mediante o pagamento de uma quota 
anual de cinco contos conféré 
vantagens como a atribuiçâo de 
pontes pelas compras feitas, os quais 
podem ser depois utilizados em novas 
compras. 
Todas estas caracteristicas, disse 
Emidio Rangel, fazem da SIC Online 
um projecto corn "muita ambiçâo", 
que por essa razâo foi também o 
"mais demorado" de quantos a 
empresa jâ desenvolveu - segundo um 
dos responsâveis, começou a ser 
pensado em Novembre de 1998. 
Foi também um "projecto bastante 
caro", nas palavras de Rangel, 
que se escusou, porém, a revelar os 
numéros envolvidos, bem como o 
prazo de amortizaçâo do 
investimento. 
Quanto às receitas, provirâo da 
publicidade, mas também de serviços 
a criar, como consultas médicas via 
Internet ou cursos do género ensino à 
distancia. Mesmo alguns materiais 
noticiosos poderâo passar a ser 
vendidos, seguindo uma tendência 
que jâ grassa noutros pontos do 
mundo. O director da SIC referiu-se 
ainda às potencialidades que o "site" 
abre, nomeadamente no lançamento 
future da televisâo interactiva, que dâ 
os primeiros passes corn a SIC Online 
e beneficiarâ do "know-how" 
adquirido ao longo de todo este 
processo. 

O Conselho de Ministres aprova hoje 
propostas para alterar o regime juridico 
das acçôes encobertas para fins de 
prevençâo e investigaçào criminal e para 
agravar as penas aos traficantes de armas. 
Em declaraçôes à agêneia Lusa, o 
secretârio de Estado adjunto do ministre 
dajustiça, Eduardo Cabrita, referiu que, 
até agora, os agentes encobertos apenas 
podiam actuar "num quadro legal muito 
limitado e apenas em casos de trâfico de 
droga e crimes de corrupçào". Se a 
proposta de lei do Ministério dajustiça for 
aprovada na Assembleia da Repùblica, os 
agentes encobertos passarâo a poder actuar 
em casos de homicidio, violaçâo, crimes 
contra menores, ou em situaçôes de rapto, 
séquestre, trâfico de automôveis e fraudes 
em 
subsidies ou créditos bonificados. Eduardo 
Cabrita salientou ainda que a proposta do 
Governo "alargarâ a possibilidade de 
recurso à identidade ficticia", oferecendo 
igualmente garantias de que a 
comparticipaçào dos agentes encobertos 
em crimes nâo sera punida pela 
autoridades judiciais. "A proposta de lei 
tem como preocupaçào essencial aliar a 
segurança individual dos cidadâos às 
garantias de direitos 
individuais", sustentou o secretârio de 
Estado. Confrontado corn eventuais 
criticas de forças politicas mais 
preocupadas corn a defesa do quadro de 

garantias e direitos dos 
cidadâos, o membre do Governo declarou 
que "nâo é mais possivel andar-se a fazer 
um discurso securitârio às segundas, 
quartas e sextas e, depois, recusarem-se as 
medidas favorâveis para uma actuaçâo 
mais eficaz contra crimes graves". De 
acordo corn o secretârio de Estado, o 
recurso à figura do agente encoberto serâ 
sempre accionado pela Direcçào Nacional 
da Policia Judiciâria e apôs autorizaçâo do 
magistrado do Ministério 
Pùblico. Em situaçôes de urgêneia, essa 
autorizaçâo terâ de ser validada pelo 
Ministério Pùblico no primeiro dia ütil 
posterior ao começo da aeçâo de 
investigaçào policial. O Conselho de 
Ministres também aprovarâ uma proposta 
de lei que aumenta as penas dos crimes de 
trâfico de armas para dois a cinco anos de 
prisâo. Em casos de apreensào de armas 
ilegais de defesa pessoal ou de caça, as 
penas também aumentarâo para dois anos 
de prisâo. Ao Conselho de Ministros, o 
titular da pasta dajustiça. Antonio Costa, 
também levarâ uma resoluçâo e uma 
proposta para alterar a actual lei de 
cooperaçâo judiciâria internacional em 
matéria penal entre Estados-membros. A 
resoluçâo permite a Portugal ratificar uma 
convençâo de cooperaçâo judiciâria entre 
Estados-membros da Uniâo Europeia e que 
foi aprovada em Bruxelas no ano passado, 
durante a presidência portuguesa. 

ERVANÂRIA VrrÔRIA inc. 
PRODUTOS NATURAIS E MEDîCINA HOMEOPATICA 

Mtmfitc mmi entrevista corn o Natiirista Homeopata 
Aiitànio Medeiros, fd coin mtiitos aims de experiêcia, 
que o poderd ajiidiir im soluçdo dos sens problensas. 

Visite-nos no 920 Dundas Street West 
Telefone: (416) 603-7978 
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Empregado/a de balcâo para pastelaria, 
Tel.:416-593-9783. 

Pessoal para con^anhia de 
‘ :ôes. Co Varias posiçôes. Contactar 

Tel.:416-399-7490. 

construçâo. 
Victor 

Jardineiros, contactar Fernando 
Tel.:416-399-9694. 

Cozinheira, TeI.:416-537-20-98. 

Pessoal para limpeza. Contactar John. 
Tel.:416-369-0137, Ext. #182. 

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

Ajudante de cozinha com experiência. 
Contacte Mauricio ou Roberto, 
Tel.: 416-363-4247. 

Pessoal para limpeza, para Mississauga e 
Brampton. 
Tel.: 905-874-0018 ou 
905-455-7406 

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

SONA 
Distributors Inc. 
Especialista em 

Electrodomésticos 
de 220W/50HZ 

Panasonic, Sony, Aiwa, Whirlpool, Maytag, 

Magic Chef, Kelvinator, Moulinex Kitchen 

Aid, Hoover, Black & Decker, Skill, Ronner, 

Sharp, General Electric, JVC. 

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

15SO Steeles Ave. W. 
at Duffer in St. 

Tel: CS05] 66S-3734 

U[C[liC[r(DME ®[SATia©3 

Pessoa para padaria em Mississauga, 
Tel.: 905-712-8882 

Empregado de mesa. Contacte Tony 
Tel.: 416-657-1181. 

Jardineiros com alguma experiência. 
Contactar Danny, 
Tel: 416-457-5961. 

Empregados/as de balcâo. 
Tel.: 416-538-7700. 

Pessoal para limpeza, contactar Esperança. 
Tel.: 416-664-1317. 

Ajudante de cozinha com experiência. 
Contactar Philip 
Tel.: 416-977-1287. 

Preparador de carros com experiência. 
Contactar Marina 
Tel.: 416-503-0041. 

Pintor com experiência para renovaçôes. 
Comercial e residencial. 
Contacte Toni, Tel.: 416 244-2628, 
depois das 18 h. 

Costureira. 
Tel.: 416-516-9277. 

Condutor com carta D-Z com 1 a 2 anos de 
experiência. 
Tel.: 416-737-1239. 

Carpinteiro de casas com alguma 
experiência. 
Contactar Carlos. Tel.: 416-536-7472. 

Pessoa para limpeza corn experiência. 
Deixar mensagem para Gilberto, pelo 
Tel.: 416-298-2452. 

« 
• Para nos enviar a sua assinatura, 
• oportunidade de emprego ou qualquer 
I outra informaçao: 
9 

9 (416) 538-0084 
(416) 538-0940 

il°[M]g}9Ds info@omilenio.com 
(ê®[j’cr©a®g 1087 Dundas St. W. 

Suite #103 
Toronto, On, M6J 1W9 

9 9 
9 

9 

9 
9 

99999999 99999999999999999999 

I Assine e divulgue 

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

kl—— I— 

Cozido à Moda do Ninho 
CRtDIEnTES: 
0,5 kg de came de vaca ; 
0,5 kg de entrecosto e chispe com sal ( meio por 
meio ) ; 1 frango pequeno ; 
200 gr de presunto gordo ; 3 chouriços de came ; 
2 couves portuguesas ; 4 cenouras ; 
10 batatas médias ; 1 châvena de arroz ; 
Sal q.b. 

Comc^o: 
Demolhe por umas horas as carnes salgadas ( 
chispe, entrecosto e presunto ). Limpe as carnes 
e leve todas a cozer numa panela grande jâ corn 
a âgua a ferver. Tempere de sal e deixe cozer até 
estarem macias. 
Coza O chouriço à parte e deite fora a âgua da 
sua cozedura. Retire as carnes depois de cozidas 
e utilize a âgua da sua cozedura para cozer as 
couves cortadas aos bocados, as cenouras e as 
batatas descascadas. Coza o arroz corn um 
pouco desta âgua das cozeduras. Para servir 
ponha as hortaliças no fundo da travessa, o 
arroz numa das laterais, as carnes e o chouriço 
cortado aos bocados, por cima, e regue corn um 
pouco do caldo bem quente. 

SOBPftlfSfl: 

Batatada 
InCPtPItnTES: 

7,2 kg de batata doce 

300 gr de farinha 
250 gr de manteiga; 450 gr de açûcar 
12 gemas; 4 claras; 1/2 lata de kite 

condensado; 1 lata de sumo ou kite de coco 

ou coco ralado 

(On»CÇflO: 
Cozem-se bem as batatas até ficarem moles. Pelam- 
se as mesmas. Batem-se as gemas com o açûcar até 
ficar um creme esbranquiçado e fofo. Acrescenta-se 
a farinha continuando a bâter, depois acrtescentam- 
se as claras e por fim o leite condensado e o sumo 
ou leite de coco. Adicionam-se as batatas jâ moidas. 
Depois de tudo bem misturado, passa-se essa base 
do bolo para uma forma corn abertura ao meio de 
preferencia. Leva-se ao forno e deixa-se cozer cerca 
de uma hora e vinte minutes em lume brando 
(cerca de 160° ou 180° conforme o tamanho do 
fomo). Desenforma-se quando estiver frio e seco. 
Enfeita-se corn amêndoa moida e coco ralado. 

    

AZEITEIBO 
Ao dii^or o dia inteiro 

Nome: I 

Morada: 

 C. Postal;  I 

Tel: ( 1 * 
_ — — i—I—...—iJ 
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MISœLâNIA 

Maria Aurora, José Alberto Pimenta de França e José Henrique Silva, 
convidados da 14^ Semana Cultural Madeirense em entrevista na cmv Fm 
"A populaçâo da ilha da Madeira por 
cabeça gasta quatre vezes mais àgua 
do que qualquer cidade europeia", 
segundo o Eng. José Alberto Pimenta 
de França. 

Dra. Maria Aurora, jornalista, Eng. 
José Alberto Pimenta de França, do 
Instituto da Gestào da Agua e o Dr. 
José Henrique Silva, director Regional 
da Cultura da Madeira, foram très dos 
convidados participantes na XIV 
Semana Cultural Madeirense que 
visitaram as instalaçôes de Cirv fm e 
jornal O Milénio, onde foram 
entrevistados por Valdemar Mejdoubi. 

Maria Aurora - Gostaria de saudar 
todos os ouvintes via radio, uma vez 
que via televisao tenho a oportunidade 
de o fazer de quinze em quinze dias. E 
para mim um enorme prazer vir pela 
primeira vez ao Canada e conhecer esta 
faixa de emigrantes. Eu queria, 
inclusivamente, abraçar todos os 
portugueses que residentem nesta 
cidade, independente da regiao de 
onde sâo provenientes e - especialmente 
- um carinho muito especial também 
para os oriundos de Viseu, a minha 
terra natal, embora jâ viva na Madeira 
ha cerca de 30 anos e tenha adoptado 
esta ilha como a minha terra. Venho 
também com a missao de tirar alguns 
apontamentos para o meu programa 
"Atlântida" que quinzenalmente é 
apresentado pela RÎT - Madeira. Este 
programa é interactivo e tenho o prazer 
de receber, praticamente em todos os 
programas, chamadas de emigrantes do 
Canada. Agora, é diferente sentirmos e 
auscultarmos os sentimentos e as 
saudades de cada um particularmente e 
individualmente, sem ser através do 
telefone. Gostava de ter a 
oportunidade de aprender os anseios 
das pessoas aqui deste lado. 
V.M. - Fale-nos da sua participaçâo na 
XrV Semana Cultural Madeirense. 
M.A. - Eu venho essencialmente para 
falar com as pessoas, isto é, eu 
considero o conceito de conferencista 
muito ultrapassado e aborrece muito as 
pessoas - a mim também - porque 
estamos numa era em que essas coisas 
jâ nâo estâo muito de acordo com os 
tempos em que vivemos. Eu venho 
para falar com as pessoas, trazer-lhes 
umas notas sobre o que a poesia 
significa no quotidiano, em 
sentimentos tào particulares como a 
saudade e o amor, sentimentos que as 
pessoas trazem com elas e que o mar 
serve como veiculo de transmissào; 
como é que os poetas populares, 
aqueles que podem ser lidos sem a 
grande intelectualidade, podem chegar 
directamente ao coraçâo das pessoas. 
Trago também um recital de poesia de 
vârios poetas portugueses, aqueles que 

sâo mais acessiveis ao ouvido e melhor 
para declamar. 
V.M. - No decorrer de quase trinta anos 
de residência na Madeira, como vê o 
desenvolvimento deste arquipélago? 
M.A. - A Madeira para mim tem duas 
caracteristicas muito particulares: 
aquela que o progresse ainda nâo 
estragou e aquela que o progresse estâ 
tornar efectivamente numa cidade - 
Funchal - a nivel das grandes cidades. 
Para meu gosto particular, gosto mais 
da Madeira profunda, ou seja, a 
Madeira que fica por trâs das 
montanhas onde ainda existe uma 
cultura muito prôpria, o povo é 
extremamente amistoso e aberto, onde 
encontramos as verdadeiras paisagens 
que, por um lado, sâo sufocantes, mas 
por outre lado sâo extremamente bêlas. 
A Madeira para mim tem cheiros e 
sabores que nâo tem outre sitio 
qualquer e sendo eu de uma regiào do 
pais que para mim é uma ilha - a Beira 
Alta que dizem ser rodeada de serras 
por todos os lados - que eu nâo trocava 
por outre sitio qualquer para viver, nâo 
sô pela qualidade de vida, assim como 
pelos laços de amizade que as pessoas 
desenvolvem. 
V.M. - A nivel profissional, sente 
alguma barreira devido à distâneia que 
existe do continente? 
M.A. - Nâo, a minha vida foi sempre 
feita em jornais. Eu trabalhei no Diârio 
de Lisboa, trabalhei na televisào e râdio 
a nivel nacional, fui durante muito 
tempo assessora e assistente cultural da 
emissora nacional, antes do 25 de 
Abril. Por isso, o meu trajecto foi feito 
dentro dos orgàos de comunicaçào e 
encontrei na Madeira mais um ramo 
desses orgàos de comunicaçào, 
atendendo que a RTP Madeira estâ 
ligada ainda à RTP a nivel nacional. 
Acho que hâ muito boas opçôes de 
trabalho desde que a pessoa queira 
trabalhar como deve ser. 
V.M. - Vamos passar a palavra ao Eng. 
José Alberto Pimenta de França que faz 
parte do Instituto de Gestào da Agua. 
No momento em que o mundo todo 
estâ preocupado corn a qualidade da 
âgua, quai é a situaçào em relaçào ao 
arquipélago da Madeira? 
Eng. José França - Nâo se pode dizer 
que a Madeira seja um territôrio rico 
em âgua, temos âgua suficiente para 
enfrentar o future corn algum 
optimismo, mas de facto tem de ser 
bem gerida. O que verificamos na 
Madeira é que nos ùltimos anos houve 
um grande desenvolvimento socio- 
econômico que naturalmente trouxe 
algumas dificuldades. A ilha da 
Madeira nâo conta corn mais de 
250.000 habitantes, mas tem talvez a 
taxa de ocupaçào de solos mais elevada 
de Portugal e é natural que haja 
problemas, sobretudo se levarmos em 

consideraçào que noventa e cinco por 
cento da populaçâo estâ localizada 
numa orla costeira sudeste, numa zona 
muito restrita, compreendida entre os 
concelhos de Câmara de Lobos e de 
Machico, onde os recursos hidricos sào 
mais escassos. Portante, tem havido 
uma grande ginâstica para suprir essas 
populaçôes corn âgua corn qualidade e 
em quantidade. A regiào contou corn 
fundos comunitârios, teve acesso a 
financiamentos por parte do Banco 
Europeu de investimentos e ao fim de 
muitas dezenas de milhôes de contos 
investidos, conseguimos, para jâ, corn 
grandes obras hidrôlicas resolver o 
problema. No entanto, a sua resoluçâo 
nâo passa por aqui: nâo basta sô dar 
âgua em quantidade e qualidade à 
populaçâo, mas é sobretudo importante 
garantir que a Madeira continue a ter 
âgua. Ai, alguns projectos inovadores a 
nivel europeu que estào em estudo e 
serào incorporados a curto prazo na 
ilha da Madeira, por exemplo, as 
produçôes hidro-energéticas dos 
prôprios estabelecimentos de 
abastecimento de âgua. No fundo, o 
meu tema de conversa neste ciclo de 
conferêneias integrado na XFV Semana 
Cultural madeirense, iniciativa que eu 
acho de importâneia extrema no 
sentido de manter e cultivar este 
espirito de solidariedade que encontrei 
nos poucos emigrantes portugueses 
corn quem tive oportunidade de 
contactar e serve para manter os laços 
entre o emigrante e o residente na ilha 
da Madeira. Venho, portanto, 
transmitir o pouco que eu sei sobre as 
âguas da Madeira. 
V.M. - Mencionou que era preciso gerir 
a âgua. Que tipos de funçôes é que o 
seu departamento desenvolve para 
educar o püblico - consumidor - em 
como gastar a âgua? 
J. F. - A populaçâo da ilha da Madeira 
por cabeça gasta quatro vezes mais 
âgua do que qualquer cidade europeia. 
Portanto, hâ gastos excessivos que têm 
que ser combatidos. Sabendo que a 
Madeira é rica em âgua, leva a 
populaçâo a uma determinada cultura 
de desperdicio. Para combatermos isto, 
temos vindo a tomar algumas 
iniciativas, mas nâo se resolve o 
problema apenas dizendo que temos 
que gastar menos âgua, que é preciso 
aumentar os preços... No imediato, o 
que é preciso é dar âgua à populaçâo e 
sô depois de estarem criadas as 
condiçôes, que é o que se estâ a fazer 
agora é que se pode partir para uma 
segunda fase de trabalho corn a 
populaçâo, sobretudo nas escolas. 
V.M. - Falemos agora corn o Dr. Joâo 
Henrique Silva, Director Regional da 
Cultura da Madeira. Uma vez que 
todos apostam nos jovens como sendo 
o futuro, o que é que o seu gabinete faz 
em particular por esta camada 
populacional? 
Dr. Joâo Silva O nosso trabalho 
desenvolve-se em vârias âreas de 
intervençâo da cultura na perspectiva 
do governo - a direcçâo regional dos 
assuntos culturais que tenta pôr em 
marcha uma série de programas e 
projectos que procuram fazer as 
pessoas participar na vida cultural e ao 
mesmo tempo salvaguardar uma 

herança e uma identidade cultural que 
nos diz respeito enquanto portugueses - 
sobretudo madeirenses. Em relaçâo 
aos jovens especificamente, penso que 
o trabalho é feito de maneira indirecta, 
criando programas através da aeçâo 
das bibliotecas, dos museus e da 
prôpria animaçâo cultural em que os 
jovens participem porque é preciso 
perceber que hâ uma ligaçâo 
fundamental para participar nos bens 
culturais, que é a questâo da educaçâo. 
Portanto, hâ uma articulaçâo que pode 
ser directa ou indirecta entre a 
educaçâo e a cultura, ou seja, é preciso 
que o sistema educativo e que os niveis 
de aprendizagem atinjam os seus 
objectives para que os cidadâos possam 
ser culturalmente activos. Se nâo 
houver jovens que atinjam a 
escolaridade bâsica, que nâo 
progridam até niveis mais avançados, 
as possibilidades de participaçâo em 
actividades culturais tornam-se 
diminutas. 
V.M. - Mencionou jovens dotados 
intelectualmente para avançarem nos 
seus estudos. Serâ que nâo ficam corn 
uma barreira em relaçâo â. cultura? 
J.S. - A questâo de avançarem ou nâo 
no estudo, nâo estâ ligada somente às 
capacidades intelectuais dos alunos. 
Em certos casos, sim, noutros tem a ver 
corn o sistema educativo e corn a 
prôpria estrutura da sociedade. Estes 
progressos dos alunos podem estar 
ligados às capacidades de cada um, mas 
também corn a maneira como a 
educaçâo funciona, corn as capacidades 
da familia a nivel financeiro, entre 
outros factores. 
V.M. - Em relaçâo a esses que por 
qualquer motivo nâo conseguem 
firmar-se nos estudos, porque nâo criar 
algo que lhes possa dar um cultura 
gérai maior dentro das capacidades de 
cada um? 
J.S. - De facto o nosso trabalho nâo se 
desenvolve nessa perspectiva. A cultura 
é abrangente, tem a ver corn aquilo que 
fica quando se sai dessas âreas muito 
especificas, tem a ver corn os tempos 
livres, corn o laser, corn o tempo e 
gestào que se faz do tempo e da 
imaginaçâo... 
M.A. - Eu quero apenas acrescentar que 
quando se fala neste tipo de tema, dâ a 
sensaçâo que, porque vivemos numa 
ilha, nâo possuimos os instrumentos 
culturais a nivel de outros paises. E 
bom que se diga que a Madeira jâ tem 
uma universidade, tem uma escola 
hoteleira, tem um conservatôrio de 
Artes e de Mùsica, tem vârias escolas 
ligados a vârios ramos de ensino e acho 
que jâ é altura de deixar o conceito de 
que sô quem passa pela universidade é 
que tem bagagem cultural porque estâ 
perfeitamente errado. Hâ cursos hoje 
em dia tào bons ou melhores que a 
passagem pela universidade e que 
facultam à juventude a abertura a âreas 
que antigamente nâo existiam. Na 
Madeira, verifica-se uma abertura para 
todos estes campos e nâo sô para o 
ensino universitârio. A Madeira de 
pobreza que um dia existiu jâ nâo 
existe. Hoje nâo exporta emigrantes, 
recebe sim novos imigrantes. 

Valdemar Mejdoubi/Ana Fernandes 

Aqui veio o Manuel 
Que provou azeite AZEITEIRO 

□eixou escrito num papel | 
Que em qualidade é o primeiro 
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O "malvado" do ALLEN IVERSON 
é mesmo bom de bola ao cesto e 
mau de feitio. Irra! La tirou "o pâo 
da boca" ao nosso RAPTORS. 
No basquetebol norte-americano, as 
estrelas nascem todos os dias. 
Este IVERSON é demais! Gom 52 
pontos (sô ele, claro!) afundou os 
Raptors e o nosso "bom", o Carter. É 
assim a vida... 

Este final de temporada (ou 
tem...porrada!) do futebol, em 
Portugal, esta a dar que falar... O 
ârbitro Bruno Paixâo, da II Liga, no 
jogo Sp. Espinho-V. Setübal, viu-se 
"grego" para sair incôlme do estâdio. 
Em Penafiel, um ârbitro-auxiliar 
Sérgio Lacroix, foi agredido no 
encontro Penafiel-Naval. Levou corn 
uma moeda na "tola" que obrigou a 
intervençâo do médico. Foi um 
Euro-voador... 
Em Marco de Canaveses, o autocarro 
do Maia foi apedrejado e um adepto 
maiato teve de receber tratamento. 
Desacatos e violência que sô 
prejudica o futebol e os 
depauperados cofres dos clubes... 

Tony, treinador do Benfica, disse no 
final do jogo corn o Gil Vicente: - 
Sinto-me envergonhado! 
Dito isto, reafirmou: -Vou continuar. 

Eu e o présidente queremos um 
Benfica forte, um Benfica campeào! 
Isto foi dito à luz da vela... devido a 
um corte de electricidade, na sala de 
Imprensa do Estâdio do Gil Vicente. 
Onde quer que o Tony va, "cai" a 
Luz... Sera algum virus? 

O BOAVISTA, campeào, vai de 
digressâo a Cabo Verde, de 31 de 
Maio a 4 de Junho. Vào ao Torneio 
Quadrangular do Batuque F. Clube, 
no âmbito do seu 20o. aniversârio. 
Além do Batuque e do Boavista, 
participam ainda o "nosso" 
ALVERCA e o Associaçâo de 
Futebol de Santiago. A campanha 
esta a dar frutos... 

A visita a Paranhos, a ultima viagem 
feita pelos "boavisteiros" e que 
resultou na vitôria, por 5-1, sobre o 
Salgueiros, deu aso a que o passeio 
da claque "aos quadradinhos", cerca 
de 500 -os panteras-, fosse a pé e a 
cantar... 
Do Bessa a Paranhos sào très 
kilômetros. Imaginem o que vai 
acontecer quando o BOAVISTA se 
deslocar às Antas, na ultima Jornada! 
A pé e a cantar... mas quantos? Este 
FC PORTO-BOAVISTA vai dar que 
falar... Puxem, caragoi, como grita o 
Jaime Pacheco. 

BOISAS DE ESTUDO 
Concurso para a conceaaâo 
CAté 25 de Maio de 50013 

Cursos de Preparaçâx) Profissional corn très Secçôes 
(Ensino bàsico, secundârio e especial + teérica e 
pràtica/profissional corn 8 horas diàrias x 20 dias 
semana, 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 terâo 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. 
HORÀRIOS: 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 
4^6-653-^8^5 4n6-535-OS85 

O atrapalhado Guimaràes là 
arrecadou mais très preciosos pontos, 
"tirados a frio" ao aflito 
Campomaiorense. Pimenta Machado 
deve ter respirado fundo e triplicado 
a "pimenta" na lingua... 
Curiosamente, o melhor jogador em 
campo, foi o Alvarez! 
Nào, nào esse que estào a pensar. E 
outro, é outro... 

Fala-se que Manuel José afinal.nào 
vai para o Egipto treinar o Al-Ahly 
mas, sim, para Alvalade. Como "este" 
Sporting nào foi capaz de dar mais 
de 3 a "este" Benfica, os "lagartos da 
SAD" pretendem o Manuel José que, 
em 1986, "deu" 7 a 1 aos da Luz... 
E esta, hem! 

-Perdemos, mas ainda temos a Taça 
de Portugaü-Desabafo de Pinto da 
Costa ao ver a Supertaça Cândido de 
Oliveira nas màos do... Acosta! 
O Sporting acabara de salvar a 
honra do Convento... 
E se o Maritimo nào estiver de 
acordo? 
Ficam de màos a abanar como o 
Benfica e outros... E nào morre 
ninguém, ô Pinto da Costa. 
Nào vire as costas à malta por causa 
disso... Todos têm direito à vida e... 
às Taças! 

Bom, falta também a Volta a 
Portugal em Bicicleta... 

JMC 

SpoRTinc 

A despedida de 2001/2002 
e 0 paradoxe "leonine" 
Lisboa - Ao despedir-se domingo da 
época 2001/2002 frente ao Maritimo 
em Alvalade, o Sporting enfrenta o 
"paradoxo" de disputar o "primeiro" 
jogo da prôxima temporada, entre a 
expectativa de uma presença na Taça 
UEFA e o provâvel adeus de Manuel 
Fernandes. 
Um jogo de "tudo-ou-nada", em que o 
emblema do "leào" joga o seu prestigio 
e a eventualidade de fazer companhia 
aos "vizinhos" da II Circular, caso seja 
obrigado a dividir a poltrona corn o 
Benfica para assistir às competiçôes 
europeias pela televisào. 
Na roleta russa da sorte, o Sporting 
parte corn a fatia de leào das 
probabilidades, podendo até perder 
ou empatar o encontro, se o Braga nào 
vencer em casa a Uniào de Leiria, 
embora a vitôria seja o resultado mais 
tranquilizador. 
Na estatistica do campeonato, em 
casa, o Sporting jâ sofreu très 
derrotas, corn o FC Porto (0-1), Braga 
(1-2) e Paços de Ferreira (1-3), e 
empatou por duas vezes, corn o 
Alverca (1-1) e os campéôes do 
Boavista (0-0). 
O regresso do mitico camisola "9" a 

Alvalade também nào, foi coroado do 
êxito desejado e a esperada saida de 
Manuel Fernandes do comando 
técnico "leonino" estarâ em "pano de 
fundo" nos derradeiros 90 minutas em 
que o Sporting alinharâ esta 
temporada. 
Nem a conquista da Supertaça frente 
ao FC Porto ou a estrondosa vitôria 
sobre o arqui-rival Benfica (3-0) no 
covil dos "leôes" foram suficientes 
para esconder o sabor amargo de uma 
temporada em que o Sporting partia 
corn énormes ambiçôes e, quando 
assim acontece, quem sofre... é o 
treinador. 
A corrida à sucessào de Manuel 
Fernandes enche jâ as pâginas dos 
jornais e os nomes vào surgindo em 
catadupa, como os dos portugueses 
Carlos Queirôz, Manuel José ou 
Fernando Santos, ou o do italiano Di 
Cannio e o do espanhol Victor 
Fernandez. 
O desfecho de mais uma "novela de 
vida real" do Sporting apenas serâ 
conhecido apôs o jogo corn o 
Maritimo, mas Manuel Fernandes é, 
para jâ, o ùnico candidato à 
"expulsâo". 

Joaquim Meirim faleceu 
ontem em Lisboa 
o treinador português Joaquim 
Meirim faleceu, em Lisboa, vitima 
de doença cancerigena, técnico que 
orientou clubes como o Belenenses, 
Estrela da Amadora, Varzim, Elvas e 
Atlético, tendo exercido ainda a 
presidência da Associaçâo da classe. 

O corpo de Joaquim Meirim, que 
deixa viùya Laura Filgueiras 
Meirim, encontra-se depositado na 
capela do Instituto Português de 
Oncologia, de onde hoje saiu o 
funeral para o cemitério do Alto da 
Ajuda. 

ij-w i 11 *1 ■'l’i i'] ‘i*’ n 

m (0! icniit; /LbllhLkl' 
fio da meada... 



O MILéNIO 
Quinta-feira, 24 Maio, 2001  29 

DESPORTO 

NAO 
MG-181 
O Benfica desvinculou-se esta 
semana do G-18 do futebol 
português, por considerar que 
foram "desvirtuados" os 
princîpios de "solidariedade" e 
"cooperaçâo" entre clubes que, 
presidiram ao nascimento do 
movimento. "O Benfica nâo 
participou, nem voltarâ a 
participar em reuniôes do G-18", 
referiu Joâo Malheiro, director 
de comunicaçâo do clube da 
Luz, apôs explicar as razôes da 
ausência de représentantes do 
Benfica na reuniâo, no Estâdio 
do Bessa. "Esta decisâo deve-se 
ao facto de estarem desvirtuados 
os objectivos que estiveram na 
génese do movimento, como 
sejam, entre outros, os princîpios 
da promoçâo e dignificaçâo do 
futebol e o principio da 
cooperaçâo e solidariedade 
institucionais dos clubes 
participantes", comentou o 
responsâvel benfiquista. Para 
Joâo Malheiro, "nos ültimos 
tempos, nâo têm sido cumpridas 
algumas deliberaçôes tomadas e, 
pior ainda, hâ clubes que 
procuram o confronto na praça 
pùblica, ao arrepio das mais 

elementares normas de boa 
convivência". Numa referência 
indirecta aos processos 
avançados por E. Amadora e 
Aves, que pedem a despromoçào 
dos clubes incumpridores das 
obrigaçôes fiscais, o porta-voz do 
Benfica disse que "nas ultimas 
boras, houve exemplos 
flagrantes de quebra de 
solidariedade institucional". 
"Assim sendo, que ninguém 
conte corn a passividade do 
Benfica, que ninguém conte corn 
a cobertura do peso do Benfica 
neste clima de confronto e 
suspeiçâo", acrescentou, para 
rematar; "O Benfica pode e 
deseja cooperar corn outros 
clubes, mas nâo pactua corn este 
estado de coisas, nâo pactua corn 
faltas de respeito". 

ESPERO APITAR FINAL 
DA TAÇA DE PDRTÜCAL 
O ârbitro internacionaf Jorge Coroado 
vai ser homenageado pela Associaçâo de 
Futebol de Lisboa (AFL), por ocasiâo da 
sua retirada, a acontecer brevemente, 
apôs quase 26 anos de actividade. 
Na terça-feira, a AFL promoveu um 
encontre corn a Imprensa, seguido de 
um almoço de despedida, num 
restaurante lisboeta, para assinalar a 
longa carreira de Jorge Emanuel 
Monteiro Coroado, nascido a 23 de 
Março de 1956, na freguesia de 
Carnaxide, concelho de Oeiras, e que vai 
abandonar a arbitragem dentro de 
poucas semanas. 
Na ocasiâo, na companhia dos sens 
velhos amigos Eusébio e Manuel 
Fernandes, Coroado viu divulgado o 
programa da homenagem de que vai ser 
alvo. 
"Estou satisfeitissimo. Jamais poderia 
pensar, quando iniciei a carreira, numa 
situaçâo como esta", afirmou o 
homenageado, que espera vir a arbitrar a 
final da Taça de Portugal, entre o FC 
Porto e o Maritimo: "Ficaria deveras 

orgulhoso. Séria ouro sobre azul - espero 
que nâo me interpretem mal...". "Mas 
falar-se em justiça no futebol é um pouco 
ambiguo...", acrescentou, em seguida, 
num torn irônico, Coroado, que - 
confessou - nunca esquecerâ alguns 
jogos, nacionais e internacionais, por si 
dirigidos. 
Por seu turno, Eusébio revelou que 
costuma incutir nos jovens futebolistas o 
"respeito pelo homem vestido de preto", 
dando os parabéns a Coroado pela 
homenagem da AFL e congrafulando-se 
corn a presença do "meu amigo Manuel 
Fernandes e de alguns jornalistas do meu 
tempo". 

r ”          
I Em relaçâo à noticia "Estudantes Madeirenses de Toronto, campeôes de 

futebol de 5 na Festa do Desporto da Madeira", 
I publicada no n° 131 de "O Milénio", corrigimos o seguinte: 
I Jason Pedra marcou 9 golos e Chris Andrade 7 golos. 

1785 St. Clair Ave., West, Toronto 

Nâo percam os SALDOS DE PRIMAVERA 

em West York Chev-Olds, corn condiçôes especiais 

de financiamento e grandes descontos. 
CHEV-OLDS 

Extraordinâria selecçao de carrinhas de carga e passageiros, 
Pick-up's e camiôes prontas para entrega. 

Varies "Blazer" e "4 x 4's" novos de 2000 a preços reduzidos 

CHEVROLET 

Web: ^ 
E-mail 
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(ZâassL^icaçâc 
Equipas J V E D M S P 

IBIAVISTA 33 23 8 
2 FC PORTO 33 23 4 
tSPOBTINfi 33 18 5 
4 SP. BRAGA 33 16 9 
SBENFiCA 33 15 8 
OUNIAOLEIRIA 33 14 11 
7BEUNEKSES 33 14 10 
8 P. FERREIRA 33 12 12 
SBEiRA-MAR 33 14 6 
lOMARiTIMO 33 12 
11SALGUEIR0S 33 12 
12ALVERCA 33 11 
13FARENSE 33 10 
14GIIUICENTE 33 9 
15GUIMAR&ES 33 8 
16CAMP0MAI0R. 33 7 11 
17 DESPAVES 33 4 9 
18EST.AMAD0RA 33 4 6 

7 
4 
7 
9 
7 
9 

2 63 
6 69 

10 55 
8 55 

10 50 
8 41 
9 43 
9 46 

13 42 
14 34 
17 39 
15 43 
14 37 
17 31 
16 40 
15 28 
20 27 
23 27 

18 77 
27 73 
37 59 
43 57 
40 53 
38 53 
34 52 
36 48 
48 48 
36 43 
55 40 
51 40 
46 39 
40 34 
49 33 
56 32 
64 21 
54 18 

(33^jornada) 
Boavista - DesporUvo Aves, 3-0 

Maritimo - U. Guimaràes, 1-0 
Farense - Sporting Braga 1-0 
Paços Ferreira - Alverca 2-2 
Beienenses - Gil Vicente, 1-3 

Beniica-SaigneiroaTI 
Uniâo leiria - Beira-Mar 1-0 
Campomaior. - Sportina 1-0 

Estrela Amadora - FC Porto, 2-3 

(34‘* jornada) 
VitAria Guimaràes - Farense 

Sporting-Maritimo 
Alverca - Campomaiorense 
Gil Vicente - Paços Ferreira 
Salgueiros - Beienenses 
DesportivoAves-Benlica 

FC Porte - Boavista 
Beira-Mar - Estreia Amadora 
Sporting Braga - Uniâo leiria 

Resultados Iroximaiomada 

PORTUCUCSa DE fUTEbOL 
PROEISSIOMAL 

elhores lllarcadores 

Renivaldo Jesus "PENA" (FC Porto) 

Pierre VAN HOOIJDONK (Benfica) 
RAFAEL Dias (Paços Ferreira) 

116 g(ol<03 

HASSAN Nader (Farense) 
Joâo Tomàs (Benfica) 

15 goliDS 
Marcos Nangi "MARCÀO" (Beienenses) 

MikiFEHER (Braga) 
Alberto ACOSTA (Sporting) 

EDMILSON Lucena (Braga) 
ZÉ ROBERTO (Braga) 
Carlos Ventura "DUDA" (Boavista) 
Elpidio SILVA (Boavista) 
Wanderlei Silva "DERLEI" (Uniâo Leiria) 

Boavista (campeâo) e FC Porto apurados para as pré-eliminatôrias da Liga dos Campeôes. 
Maritimo apurado para a Taça UEFA, como finalista da Taça de Portugal, que vai discutir corn o FC Porto 

(10 de Junho). Estrela da Amadora e Desportivo das Aves despromovidos à 11 Liga. 

PORTUCUESfl DE fUTEBOL 
PROEissionai 

W  •« 

(Zâassi^icaçàû l^^suttabos 
Equipas 

ISANTACURA 
2VARZIM 
3VIT.SETdBAL 
4MAIA 
SRIOAVE 
6 PENAFIEL 
7BACI0NAL 
8 NAVAL 
9ACA0(MICA 
10 UNIAO LAMAS 
110VARENSE 
12 CHAVES 

14ESPINH0 
15MARÇ0 
16FELG8EIRAS 
17IM0R1AL 
18 FREAMUNDE 

33 64 
33 61 
33 61 
33 61 
33 57 
33 57 
33 51 
33 48 
33 45 
33 41 
33 41 
33 40 
33 39 
33 38 
33 33 
33 31 
33 30 
33 23 

Santa Clara - Académica, 2-1 
Leça-ViLSetübal,04 
0varense-lmortal,1-2 
Felgueiras-Varzim,1-1 

Nacional - Freamunde, 3-0 
Bin Ave - Uniâo lamas, 4-2 
Oesp. Chaves-Marco, 1-0 

Maia - Penaf iel, 3-1 
Bavai-Sp.Espinho, 0-3 

3^" ^^^oZita2a 

Imortai-leça 
Varzim-Ovarense 

Freamunde - Feigueiras 
Académica - Nacional 

Uniâo lamas - Santa Clara 
Marco-Bio Ave 

Penafiel-Oesp. Chaves 
Sp. Espinho - Maia 
Vit. Setùhal-Naval 

PROMOVIDO À I ÜGfc SANTA CLARA 

DESPROMOVIDO À H DIVISÀO B. FREAMUNDE 

Azeite 

O seu melhor companheiro 

BOAVISTA 
Finalmente um titulo 
65 anos depois 
Continuaçüo da pagina 32 

Na temporada seguinte, a équipa do 
Bessa conseguiu um inédito registo de 
mais triunfos (12) do que desaires (11), 
mas a vérdadeira "explosào" sô 
aconteceu em 1974/75, corn um entào 
inédito quarto lugar no "nacional" e a 
conquista da Taça de Portugal. 
Sob O comando de José Maria 
Pedroto, O Boavista realizou um 
excelente campeonato - mais de 50 por 
cento de vitôrias (16, em 30) e mais 
golos marcados (58) do que sofridos 
(32) pela primeira vez -, "coroando" a 
época corn um sucesso sobre o Benfica 
na final da Taça. 
No embate da decisâo, em Alvalade, a 
14 de Junho de 1975,. o Boavista 
venceu por 2-1 e alinhou corn Botelho, 
Trindade, Mario Joâo, Carolino, Tai, 
Celso, Joâo Alves, Acâcio Casimiro 
(Manuel Barbosa), Francisco Mario, 
Mané (Amândio) e Salvador. Melhor 
ainda foi a época seguinte: de novo 
corn Pedroto ao "leme", os 
"axadrezados" estiveram até final na 
luta pelo titulo, acabando num tâo 
brilhante como frustrante segundo 

lugar, apenas a dois pontos do Benfica, 
orientado por Mario Wilson. Os 21 
triunfos - recorde que duron até 
2000/2001 (o "onze" de Jaime Pacheco 
jâ soma 23) - nâo foram suficientes 
para o titulo, mas, para "compensar", o 
Boavista voltou a vencer a Taça, desta 
vez concluida corn uma vitôria sobre o 
Vitôria de Guimaràes. 
Face ao conjunto minhoto - 2-1 nas 
Antas, a 12 de Junho de 1976-, os 
"axadrezados" apresentaram um 
"onze" similar ao do ano anterior: 
Botelho, Trindade, Alberto, Carolino, 
Tai, Manuel Barbosa (Mané), Alves, 
Branco, Francisco Marion Salvador e 
Casimiro (Lobo). 
Depois dessa época memorâvel, o 
Boavista apenas se voltou a aproximar 
do titulo em 1998/99, quando foi 
novamente segundoy desta vez atrâs do 
FC Porto, e logrou, finalmente, passar 
a somar mais golos marcados do que 
sofridos no "nacional". 
Entre os dois segundos lugares, o 
Boavista consolidou-se como équipa de 
primeira divisâo, passou a participar 

corn frequência nas taças europeias e 
conquistou mais seis troféus: très taças 
de Portugal e outras tantas Supertaças. 
Os "axadrezados" venceram a terceira 
Taça em 1978/79: 1-0 ao Sporting, na 
finalissima, a 01 de Julho, no Jaraor, 
onde Jimmy Hagan apresentou Matos, 
Manuel Barbosa, Mario Joâo, Artur, 
Tai, Moinhos (Queirô), Albertino, 
Eliseu (Amândio), Salvador, Jülio e 
Jorge Gomes. Em 1991/92, o Boavista 
repetiu a proeza face ao FC Porto, que 
"caiu" no Jamor (2-1), a 24 de Maio, 
perante Alfredo, Samuel, Paulo Sousa, 
Barny, Fernando Mendes, Bobo, 
Casaca, Tavares, Marion (Nogueira), 
Joâo Pinto (Nelo) e Ricky, o "onze" de 
Manuel José. Finalmente, a 10 de 
Junho de 1997, a "vitima" do Boavista- 
com Ricardo, Paulo Sousa, Litos, 
Isaias, Mario Silva, Tavares, Rui 
Bento, Hélder, Sanchez (Jimmy), 
Simic e Nuno Gomes (Tulipa) -, de 
Mario Reis, foi o Benfica, derrotado 
também no Estadio Nacional por 3T2. 
No que respeita à Supertaça, o 
conjunto do Bessa venceu as très em 
que participou, sempre à custa do FC 
Porto: 2-1 nas Antas^ em 1978/79 
(Mârio Lino era o treinador), 2-1 fora e 
2-2 em casa, era 91/92 (Manuel José), e 
2-0 em casa e 0-1 fora, em 96/97 (Mario 
Reis). 
Na Europa, o Boavista também se 
celebrizou: a equipa das "camisolas 
esquisitas" fez "tombar" da Taça UEFA 
grandes clubes do "velho continente", 
como o Atlético de Madrid (81/82), a 
Fiorentina (86/87), o Inter de Milâo 

(91/92) e a Lazio de Roma (93/94). A 
formaçâo madrilena "caiu" no Bessa 
por 4-1 e jâ nâo foi capaz de recuperar 
em casa (3-1), na primeira eliminatoria, 
e a Fiorentina venceu em casa por 1-0, 
mas acabou derrotada fora nas grandes 
penalidades (3-1), na mesma ronda. 
Face ao Inter, o Boavista ganhou em 
casa por 2-1, com tentos de Marlon e 
Barny, e logrou um "nulo" em San Siro, 
com uma equipa composta por Pudar, 
Samuel, Paulo Sousa, Bamy, Nogueira, 
Fernando Mendes, Casaca, Nelo, Joâo 
Pinto, Marlon (Ricky) e Coelho 
(Tavares). 
Desta vez na segunda ronda, o "onze" 
de Manuel José perdeu no reduto da 
Lazio por 1-0, mas ganhou em easa por 
2-0, com um "bis" de Ricky: "berôis" 
foram também Alfredo, Paulo Sousa, 
Rui Bento, Barny, Nogueira, Nelo, 
Bobo, Tavares, Marlon (Casaca) e 
Artur (Bambo). Depois de cinco 
vitôrias na Taça de Portugal, très na 
Supertaçav o Boavista continuou a 
fazer historia: nâo foi necessario bâter 
Fiorentina, Inter on Lazio... bastou um 
triunfo caseiro sobre o Desportivo das 
Aves. 
Os "berôis" de Jaime Pacheco no jogo 
de sexta-feira foram: Ricardo, 
Prêchant, Litos, Pedro Emanuel, 
Quevedo, Rui Bento, Petit, Sanchez 
(Pedro Santos), Martelinho, Duda 
Qorge Couto) e Silva (Whelliton). 
Marcaram os tentos que ficaram para 
a histôria, o boliviano Sanchez (23 
minutos) e os brasileiros Silva (49) e 
Whelliton (65). 
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Campeonato Nacional de Futebol - 00 
COt IKQ^UJSIPi^ 

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

J IP 

37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 

74 
70 
63 
60 
60 
60 
53 
50 
49 
47 
47 
46 
46 
45 
41 
41 
40 
40 
40 
38 

Resultados 
Ermesinde - Sào Joào Vêr, 2-0 

Gondomar - Infesta, 6-2 
Esposende - Fafe, 0-1 

Famalicào - Moreirense, 4-1 
Sandinenses - Vilanovense. 4-0 

FC Porto "B" - Lourosa, 1-1 
Bragança - Paredes. 3-1 
Trofense - Vizela, 5-1 

Pevidém - Canelas Gaia. 2-1 
Leixôes - Sp. Braga "B", 4-0 

38‘Jornada 
Infesta - Ermesinde 

Fafe - Gondomar 
Moreirense - Esposende 
Vilanovense - Famalicào 
Lourosa - Sandinenses 
Paredes - FC Porto "B" 

Vizela - Bragança 
Canelas Gaia - Trofense 
Sp. Braga "B" - Pevidém 
Sào .loào Vêr - Leixôes 

PROMOVIDO À II LIGA: MOREIRENSE 

€IL 3<Ï^IUIIIPÜ JJ IP 

1 OLIVEIRENSE 
2 SP.COVILHÀ 
3 SANJOANENSE 
4 SP.POMBAL 
5 FEIRENSE 
6 0LI.BAIRR0 
7 AC.VISEU 
8 FATIMA 
9 TORREENSE 
10 ALCAINS 
11 MARINHENSE 
12 VILAFRANQLEN.35 44 
13 C. COIMBRA 35 44 
14CALDAS 35 41 
15 ARRÏFANENSE 35 41 
16 TORRES NOVAS 35 38 
17CUCIJJÀES 35 24 
18ÀLEDA 35 24 
19 LOl)RINHANENS.35 18 

35 82 
35 77 
35 65 
35 58 
35 57 
35 56 
35 56 
35 55 
35 53 
35 46 
36 46 

Resultados 
Vilafranquense - Feirense, 0-0 

Àgueda • Fàtima, 0-3 
Oliveirense - Lourinhanense, 1-0 

Sp. Pombal - Uniào de Coimbra, 3-0 
Sp. Covilhà - Alcams, 3-1 

Académico de Viseu - Caldas, 4-1 
Torreense - Cucujàes, 1 -0 

Torres Novas - Oliveira do Bairro, 2-3 
Marinhense - Arrifanense, 1-1 

Folga: Sanjoanense 

38* Jornada 
Feirense - Sanjoanense 
Fatima - Vilafranquense 
Lourinhanense - Àgueda 

Uniào de Coimbra - Oliveirense 
Alcai'ns - Sp. Pombal 
Caldas - Sp. Covilhà 

Cucujàes - Académico de Viseu 
Oliveira do Bairro - Torreense 

Arrifanense - Torres Novas 
Folga: Marinhense 

CIL ii<{^mipi^ 

1 PORTIMONENSE 
2 U.MADEIRA 
3 BARREIRENSE 
4 SEIXAL 
5MACHICO 
6 LOL'LETANO 
7 ATLÉTICO 
8 0PERÀRI0 
9BENFICAB 
10 ESTORIL 
11 OLHANENSE 
12 CASA PIA 
13CÂM.LOBOS 
14 MARITIMO B 
15 CAMACHA 
16 SPORTING B 
17 MICAELENSE 
18 ORIENTAL 
I9SESIMBRA 
20 LUS.ÉVORA 

J IP 

37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 

75 
62 
61 
59 
58 
56 
55 
55 
53 
52 
52 
51 
51 
50 
48 
48 
41 
31 
28 
24 

Resultados 
Louletano - Benfica "B", 0-3 

Olhanense - Uniào da Madeira, 3-1 
Câmara de Lobos - Casa Pia, 0-0 

Seixal - Sporting "B", 1-1 
Micaelense - Maritimo "B", 3-3 

Atlético - Machico, 1-1 
Of>eràrio Desportivo - Estoril-Praia, l-O 

Lusitano de Évora - Sesimbra, 2-1 
Barreirense - Portimonense, 7-4 

Camacha - Oriental, 2-0 

38* Jornada 
Uniào da Madeira - Louletano 

Casa Pia - Olhanense 
Sporting "B" - Câmara de Lobos 

Maritimo "B” - Seixal 
Machico - Micaelense 
Estoril-Praia - Atlético 

Sesimbra - Operârio Desportivo 
Portimonense - Lusitano de Evora 

Oriental - Barreirense 
Benfica "B” - Camacha 

PROMOVIDO À II LIGA: OLIVEIRENSE. 

DESPROMOVIOOS À III DIVISÀO: LOURINHANENSE, ÀGUEDA E CUCUJÀES 

PROMOVIDO À II LIGA; PORTIMONENSE, 

I DESPROMOVIDOS À III DIVISÀO; LUS. ÉVORA. SESIMBRA, ORIENTALE MICAELENSE 

ional de ebcjl - QQD 
Sérié A Sérié B Série C 

CIL IKQHTinPA 
1 TA!PAS 
2 JOANE 
3 MARIA FONTE 
4SERZEDELO 
5 VIANENSE 
6 VALENCIANO 
7 VILAVERDENSE 
8 LIMIANOS 
9 AMARES 
10 MONÇÀO 
11 FÀO 
12TER.BOURO 
13 MONTALEGRE 
14 MERELINENSE 
15 NEVES 
16CABECE1RENSE 
17 MIRANDÊS 
18 P.SALGADAS 

33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
32 
33 
32 

69 
63 
61 
58 
48 
48 
48 
48 
45 
44 
43 
43 
42 
41 
36 
34 
29 
15 

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

ProiiiDxido A II Divisào H’ 'l'iupa.x. 
IVspnJiiKiviilcis aos ri’^ionais: l’rdra 
MirancIrs.CalHTi-tn’ilsr <• Ncves 

.Salgadas. 

CL aQuniPA 

1 VILA REAL 
2 P.RUBRAS 
3 DRAGÔES SAND. 
4 REBORDOSA 
5 RIBEIRÀO 
6 ESMORIZ 
7 PEDROUÇOS 
8T1RSENSE 
9 AMARANTE 
10 LOUSADA 
11 LAMEGO 
12 AVINTES 
I3T.MONCORVO 
14 RIO TINTO 
1 ^ FIÀFSÎ 
16S.MARTINHO 
17 P.BRANDÀO 
18 LIXA 

33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 

69 
62 
55 
50 
49 
49 
48 
46 
44 
44 
44 
44 
44 
41 
40 
32 
29 

Paços Brandào - Avintes, 2-2 
Vila Real - Lixa, 3-1 
Rio Tinto - Sào Martinho, 5-1 
Lousada - Tirsense. 3-0 
Ribeirào - Pedras Rubras, 4-0 
Torre Moncorvo - Amarante, 0-0 
Drag. Sandinenses - Rebordosa, 1-1 
Esmoriz - Lamego, 0-1 
Pedrouços - Fiàes, 1-0 

l’r<>in«vi<l<>s a II Divisào II Vila Itcall’.'dras Knhr 
s ans n-giuiiHi.s l ixa, l’as'os Braii<lan i 

;N1: 

CL S(QinilPA 

I OL.HOSPITAL 
2CESARENSE 
3 SOURENSE 
4 VALECAMB. 
5 ESTARREJA 
6 P.CASTELO 
7 MANGUALDE 
8 GAFANHA 
9 S. ROQUE 
10 ANADIA 
II SATÀO 
12 E.ALGODRES 
13 MIRANDENSE 
14 AVANÇA 
15 OL. FRADES 
16GUARDA 
17GOUVE1A 
18 LOUSANENSE 

33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 

68 

63 
62 
54 
53 
47 
46 
46 
45 
43 
43 
42 
40 
39 
38 
37 
23 
17 

Valec. - Oliveira Hospital, 2-0 
01. Frades - Sourense. 2-0 
Avança - Guarda, 1-1 
Fornos Algodres - P. Castelo, 2-1 
Lousanense - Gafanha. 3-2 
Satào - Mirandense, 2-1 
Mangualde - Gouveia, 5-1 
Cesarense - Hstarreja, 3-5 
Sào Roque Anadia, 2-0 

IV.nnnvulMa II Divisànll 01iM-iradollasj.il 
Dcspromosulas arjs Disiruais' l.niisaiii-us<‘ c 

Sérié D 
CL KQIDIIIPA J IP 

1 BENFICA CB 33 74 
2 BENEDITENSE 33 67 
3 EST.PORTAL. 33 67 
4 PORTOMOSENSE 33 57 
5 PORTALEGRENS 33 55 
6 PENICHE 33 51 
7FAZENDENSE 33 51 
8 SERNACHE 33 50 
9 CARANGUEJEIR 33 41 
lOALMElRlM 33 39 
11 SERTANENSE 33 39 
12 BIDOEIRENSE 33 39 
13 FERROVIÀRIOS 33 36 
14U.TOMAR 33 35 
15M1RENSE 33 34 
16U. SANTARÉM 33 31 
17 BOMBARRALENS. 33 25 • 
18 ALCANENENSE 33 23 

U. Santarém - Bidoeirense, 3-2 
Portomosense - Bombarralense, 1-0 
Almeirim - Est. Portalegre. 0-4 
Caranguejeira - Uniào Tomar, 2-0 
Semache - Feiroviârios. 1-1 
Alcanenense - Sertanense, 1-2 
Pcniche- Bcneditense. 1-1 
Portalegrense - Fazendense, 3-0 
Bentlca Castelo Branco - Mirense, 2-2 
l’nimovidif a II Dmsao 11. IL-nlira Casirln Ikancci. 
Ot-spriHiiovitJcis aos Disinlais' .'Mcam-m iisc, 
Homl.aiTali-iiM- r I imao <l<- Santarc-iii. 

Sérié E Sérié F 
CL a<QimnPA 

1 OL.MOSCAVIDE 
2 ODIVELAS 
3 MAFRA 
4 CORUCHENSE 
5 AG.CAMARATE 
6RIB.BRAVA 
7 SINTRENSE 
8 r MAIO 
9SAM.CORREIA 
lOS.VlCENTE 
11 ALCOCHETENSE 
12 PORTOSANTENS 
13 PONTASSOLENS. 
14SACAVENENSE 
15 ELVAS 
16CALIPOLENSE 
17 LOUREL 
18 FANHÔES 

33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33. 
33 
33 
33 
33 
33 
33 

69 
69 
64 
51 
50 
50 
46 
45 
44 
44 
43 
42 
41 
41 
37 
36 
32 
20 

Olivais e Moscavide - Fanhôes, 3-1 
Sào Vicente - Sintrense, 1-2 
Samora Correia - Calipolense. 4-1 
Aguias Caniarate - Mafra, 3-2 
Pontassolense - Odivelas, 0-2 
Alcochetense - Ribeira Brava, 2-0 
Sacavenense- Portosantense, I-l 
1® Maio - Elvas. 0-1 
Lourd - Coruchense, 0-1 
l’mniovKlos a 11 DiMsan 11 O. Mas. asidr Odivrias 
l)<-spromnM<los aas Dislnlais' I-'HIIIK'HI.S. la.urrl, 
Caliia.lc-ns.-.-i:i\as 

CL XtQUTlIIPA 

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

33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
32 
33 
33 
33 
32 
33 
33 
33 
33 

64 
64 
59 
59 
56 
53 
50 
46 
45 
45 
45 
44 
44 
40 
38 
36 
24 
16 

Palmelense - Pinhainovense, 3-4 
Almansilense - Lusitano VRSA, 1-3 
Amora - Esperança Lagos, 2-0 
Beja - Almada. 1-0 
Futebol Bentlca - Ourique, 0-0 
Castrense - Juv. Evora, 2-1 
Pescadores - Est. Vendas Novas, 8-0 
Vasco Gama - Fabril Barreiro, 3-0 
Pademense - Quarteirense, 3-1 
l'mmnvidos A II Divisün 11. l’üdiTni nsi' •' Amer;*. 
Di spnininvidns nns Disinlais; l’HlmcIriisc. Aliiicula <■ 

Poder de perssuaçâo de 
Vince Carter sera testade 
Raptors querem mantêr nùcleo duro 
Depois da eliminaçâo ante os Sixers nas meias- 
finais da conferêneia Este, os Raptors vâo de férias 
com algumas questôes pendentes. Antonio Davis, 
Alvin Williams e Jerome Williams terminam 
contrato e Charles Oakley nâo mantém um bom 
relacionamento corn os responsâveis da équipa. 
Vince Carter, que no ultimo defeso, nâo conseguiu 
convencer o seu primo Tracy McCrady a renovar 
pelos Raptors, diz que vai tentar convencer os 
jogadores a permanecerem no Canada, embora 
Toronto nâo seja uma cidade nada atractiva para os 
jogadores. «E algo que précisa de ser feito. Vou dar- 
Ihes algum tempo agora para nâo pensarem em 
basquetebol e depois falarei corn eles. Mas a 
decisâo é deles.», disse Carter. 
Antonio Davis é o jogador mais cobiçado. Tem 
uma casa em Orlando e os Magic estâo interessados 
no seu concurso, mas o poste nâo descarta a 
possibilidade de permanecer em Toronto. «Earei o 
meu melhor para apresentar uma proposta justa e 
espero que possamos chegar a um acordo», disse 
recentemente. 
O base Alvin Williams, que "explodiu" apôs a saida 
de Mark Jackson para os Knicks, deverâ manter-se 
no Canadâ. As suas exibiçôes despertaram muita 
cobiça, mas Williams diz que deve «muito a Lenny 
Wilkens. Acreditou em mim.» 
Charles Oakley é o caso mais "bicudo" que o 
Director-Geral Glen Grunwald tem para resolver. E 
que Oakley é daqueles jogadores corn um caractér 
muito forte e que nâo tem "papas na lingua" o que 

nâo cai muito bem em Grunwald. O extremo-poste 
ainda tem um ano de contrato, mas é um jogador 
que, apesar de veterano, tem bastante mercado. Se 
aparecer a oferta certa, os Raptors nâo hesitarâo 
em fazer o negôcio. 

Açores 
jornada: 

Praiense-Lusitânia, 1-1 
Santiago-Madalena, 3-1 
Folga: Santo Antônio 

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

8 
8 
8 
8 
8 

54 
48 
44 
40 
40 

As équipas transitam com a totalidade dos pontos 
conquistados na primeira fase. 
Promovido à II Divisào B: Lusitânia 

@ g [p) [^ [□) [j^ © (p (â @ © â 

jornada: 

Vila Franca-Juventude Lajense, 1-3 
Vilanovense-Flamengos 
Folga: Angrense 

1. Angrense 8 34 
2. Flamengos 8 30 
3. Vilanovense 8 27 
4. Lajense 8 21 
5. Vila Franca 8 19 

as équipas transitam corn a totalidade dos pontos 
conquistados na primeira fase, 
Despromovidos aos Distritais: Vila Franca, 
Lajense e Vilanovense 
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DESPORTO 

Quinta-feira, 24 Maio, 2001 
O MILéNIO 

BOAVISTA 
Finalm@nt# um titulo 

Mais de 65 anos e 1.303 jogos depois da estreia 
entre os "grandes" do futebol português, o 
Boavista conseg^u, trente ao Desportivo das 
Aves, conquistar o seu primeiro titulo de 
campeâo nacional. 

Depois do Belenenses, em 
1945/46, o clube do Bessa 
tornou-se o segundo 
"pequeno" a chegar ao 

"ceptro" e o primeiro a consegui-lo 
apôs passagem pela terceira divisâo, 
onde o Boavista esteve "enlerrado" nas 
temporadas de 1966/67 e 67/68, 
Este "naufrâgio" no terceiro escalâo do 
futebol nacional marcou, no entanto, a 
viragem no clube do Bessa: em 67/68, 
o conjunto "axadrezado" assegurou o 
regresso à segunda divisâo e em 68/69 
à primeira, onde permanece, sem 
interrupçâo, até agora. 

Antes de se começar a afirmar no fute- 
bol luso, o Boavista apenas contaya 11 
presenças escalâo principal (35/36, 
40/41, 45/46 a 48/49, 50/51 a 54/55 e 
69/60) e sem grande sucesso, destacan- 
do-se apenas o quinto posto de 
1951/52. 
O inicio da década de 70 alterou tudo: 
em 1971/72, o Boavista logrou pela 
primeira vez acabar uma temporada 
corn menos de 50 por cento de derro- 
tas (sete vitôrias, 10 empâtes e 13 der- 
rotas), mas os poucos triunfos nâo 
deram para mais do que o 11° posto. 

Continua na pagina 30 

Um excelente 
projecto de casas novas 

em Mississauga. 

CSCRITORIO DE VENDAS PEEO TELEEONE: 

PARA INEORMAçôES CONTACTEM OS 

VENDEDORES MIKE OL B4RT NO 

905-795-1965 

O EMPREENDIMENTO ESTA SITLIADO 

NO 6729 DA MAVIS ROAD., 

AO NORTT DA AUTOESTRADA 401, 

EM riEART IAND, MISSISSALGA. 

VISITE ESTAS LINDAS CASAS NOVAS, 

SCMhSEPARADAS COM QARAOEM PARA 

2 CARROS E AREA ATÉ 2000 PES 

QÜADRADOS, E CASAS SEPARADAS COM 

AREA ATÉ 3000 PÉS QÜADRADOS. 

VEJA ESTA ESPECTACLIIAR SEJBT)iVISÀO 

DE CASAS NOVAS NO CORAÇÀO 

DE MISSISSAUGA. 

VERPÂR4CRÊR. 


