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sem vertebras 
m 
I 
i 
I "Perto de um milhâo de portugueses com mais 
I de 15 anos nâo sabe 1er nem escrever. Um 
I milhâo e meio nâo tem nenhum nivel de ensino 
I e 3,6 milhôes possuem apenas o 1". ciclo do 
I Ensino Bâsico."! 
I Meu Deus, onde estamos ainda! 
I Ir na carruagem da Trente da Europa é bonito 
I mas desta maneira... sô na pendura, como é 
I tradicional entre a raia-miüda. 
I A ditadura "mentalizou" os portugueses de tal 
I maneira que, passades tantos anos, as mentes 
I mantêm-se ainda enevoadas, corn dificuldades 
I em sair da casca... 
I Governantes, pais e educadores, continuam corn 
I os subconcientes atafulhados de preconceitos. 

tabus e religiosidades, que os atrofiam mesmo 
entendendo que as coisas estâo mal. 
Bolas! 
Jâ era tempo de abrirem "essas cabeças" -como 
os cravos de Abril!- cheias de teias de aranha, 
seja quai for a cor politica que defendam. 
Mesmo os fanâticos politicos têm de 
compreender que os jovens têm de ir para as 
escolas, estudar, aprender, viver e conviver. A 
educaçâo, a saüde e a liberdade, nâo podem ter 
cor. 
Sâo DIREITOS de TODOS! 
Como é possivel ter a veleidade de estar na 
Europa corn tronco e membres... e sem cabeça? 
A EDUCAÇÂO tem de ser mesmo PAIXAO 

para todos os governantes. 
Nâo é possivel uns empurrarem para a Trente e 
outres no habituai... bota abaixo! 
A taxa de abandono e insucesso escolar (por câ 
acontece o mesmo. O tal efeito da Ditadura...) 
continua elevada e os niveis de conhecimento e 
competência na area da Matemâtica sâo dos 
mais Traces da OCDE. A revisâo curricular do 
Ensino Secundârio é um dos "dossiers" que mais 
divide os programas eleitorais do PS e do PSD. 
Pois. "Tanto faz dar na cabeça como debaixo do 
chapéu", diz o Povo, e lâ tem as suas razôes. 
Corn a Europa... toca a estudar! 

JMC 

Cri Tu Lri com OS leitores 

Olà, axnigos! 

£ jà estamos à porta da Pàscoa. 
Là vêm as amendoas em profusâo, 
coelhinhos de chocolate, doçaria 
variada e a... linha avariada! É a 
velha histôria: "o que é bom, ou 
engorda, ou faz mal"! Mesmo assim, 
sou daqueles que pensa: "morra 
Marta mas morra farta". Portanto, 
venbam as festas, venham os 
petiscos e viva a vida! 

A propôsito. Nâo percam a Grande Noite do 
Chicharro na CASA DOS AÇORES, Sâbado, dia 
23 de Março. Para além dos petiscos, terâo 
variedades corn o Tony Rebelo e müsica para 
dançar corn o Sound's Good Productions. Info: 416 
603-2900, ou 562-2911. 

O Grupo de Amigos da Tradiçâo Carnavalesca de 
Cambridge, em colaboraçâo corn o ORIENTAL 
SPORTS CLUB, realizam uma grandiosa Testa 
carnavalesca, Domingo, 24 de Março, às 16h00, 
cuja receita reverte a favor das Danças da Pâscoa 
das freguesias de Porto Judeu e Agualva, da Ilha 
Terceira, Açores. 
Actuam, a Dança de Pandeiro da Casa do Povo da 
Agualva, corn "Na Paz dos Anjos", e o Bailinho da 
Casa do Povo de Porto Judeu, corn as "Decisôes do 
Tio Raimundo". 
Ainda müsica para dançar corn o DJ-Peter Sousa. 
Informaçôes: 1-519-740-7501, ou 624-0942. 

O VITÔRIA DE SETÛBAL, em Toronto, 
apresenta Sexta-feira, dia 29 de Março, o Ensaio 
Gérai da Dança da Espada, actuando também a 
Dança de Agualva, da Ilha Terceira. No dia 
imediato, Sâbado, varias Danças da Pâscoa e, de 

novo, a Dança da Agualva. 
Müsica para dançar corn o DJ-Sunshine Boy. Info: 
416 534-4417. 

Domingo, 31 de Março, a Portuguese Association 
of St. Michael The Archangel of Hamilton, realiza 
a sua FESTA DE PÂSCOA e Coroaçâo da Rainha 
D. Isabel, no Salâo Paroquial da Igreja de Sta. 
Maria. 
A refeiçâo sera servida às 14h00. 
Müsica para dançar corn o conjunto Elyzium de 
London. 
Informaçôes por intermédio do Mordomo Joào 
Pereira, pelo telefone: 527-8786. 

Também, Domingo, dia 31, Pesta da Pâscoa da 
CASA DOS POVEIROS, corn a tradicional Bençâo 
Pascal. Também exibiçào de folclore corn o Rancho 
da Casa dos Poveiros. A Testa terâ lugar no salâo de 
festas da St. Clair Church, com inicio às 12h30. 
Müsica de dança corn o DJ-IRIS. Info: 416 588-1797, 
ou 654-7353. 

E, para finalizar, recordemos as "GRANDES 
FESTAS DO DIVINO ESPÎRITO SANTO DA 
NOVA INGLATERRA", que se realizam na cidade 
de Fall River, USA, nos dias 22, 23, 24 e 25 de 
Agosto. 
E ainda muito cedo? Nem pensem nisso. Preparem 
agora a viagem para que tudo corra da melhor 
maneira e segundo o desejo de cada um. O 
Delegado local das Festas'2002, Antonio Melo, 
convida as Irmandades do Divino Espirito Santo 
do Ontârio, assim como Filarmônicas e 
interessados em gérai, a se fazerem representar. 
Contactem pelo telefone: 416 498-6557. 
Se preferirem contactar directamente para Fall 
River, tomem nota do nümero: 1-508-674-4014. Boa 
viagem e boa festa! 

Para a prôxima semana aqui estarei corn mais 
sugestôes. 
Até lâ, passem bem. 

JMC 

Procura-se 
iovem portuguesa, 
nascida em Cascais 

Procura-^e ERICA RIBEIRO SAMPAIO, filha de 
Maria Maigarida Paulo Bento Ribeiro e José Alberto 
Silva Sampaio, nascida em Cascais, Portugal, a 5 de 
Maiodel98Û. 
Sabe^e que em 1984, a mâe foi trabalhar para a 
Embaixada do Brasil, em Tripoli, sendo na altura 
ERICA menor. 
Até agora, sô foi possivel adquirir um documento em 
como estava em Toronto, Canada. Supostamente, 
terâ casado corn um canadiano e tido uma filha. 
O pai, apesar de ter adquirido direitos de visita por 
parte do Tribunal português, acabou por perder 
contacto corn ERICÂ apôs a viagem da mâe e filha 
para Tripoli. 
Se possivel qualquer informaçâo, por pequena que 
seja, contactem para o O Miléiüo, ou para Câila 
Pereira, ou José Manuel, pelo E-mail; 
zene@netvisao.pt 
Juntamos umafoto da jovem ERICA, corn cerca de 
10 anos de idade. Hoje, Erica Ribeiro Sampaio, tem 
jâ 22 anos. Obrigado. 

 ^  
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FUNCHAL: Alberto JoâoJardim, lider do PSD-Madeira, festeja a vitoria local do 
partido ao conseguir eleger 4 deputados para a Assembleia da Repùblica, 

contra um do PS. FOTO HOMEM DE GOUVEIA / LU SA 

Duas Formas de se 
comprar Eletrîcidade 
no Novo Mercado 
Competitivo de Ontario 

Nâo faça nada e o seu fornecedor atual contïnuarà a 
lhe fornecer força corn o preço de mercado 

Você poderà comprar eletrîcidade a um preço fixo de um dos 
vàrios retâlhistas licenciados pelo Junta de Energie de Ontàrio 

A escolha é sua. 
Dica ao Consumidor 

Os retalhistas estâo dando uma cotaçâo aos 
consumidores baseados apenas no preço de geraçâo 
de eletricidade. O preço atual de geraçâo é de 
aproximadamente 4.3 cèntimos por quilowatt/hora, 
mas flutuaré depois que o mercado se abrir. 

Seja ficando corn o seu fornecedor atual, ou 
assinando um contrato corn preço fixo, você 
continuaré a pagar os custos de sistema aprovados 
pela Junta de Energia de Ontario. Estes custos de 
sistema combinados corn o pagamento do débito 
antigo da Ontario Hydro estâo na faixa de 5,0 cèntimos 
por quilowatt/hora. 

Para malores informaçôes, ou para receber um fotheto gratuite, por favor, 
teiefone para nosso numéro de informaçâo gratuite: 

1-888-668-4636 
Ou visite: www.est.gov.on.ca 

Mae que afegeu 
cince finies 
cendenada a 
prisâe perpétua 
Andrea Yates, a mâe norte-americana que 
admitiu ter afogado os seus cinco filhos, foi 
sexta-feira passada condenada pelo tribunal 
de Houston, Texas, à prisâo perpétua, sem 
possibilidade de libertaçào antes de 
cumpridos 40 anos da sentença. 

Depois de uma deliberaçâo de cerca de 40 
minutas, o jüri voltou a entrar na sala de 
audiências e revelou a sua decisâo, tomada 
por dez votas contra dois. Os doze membros 
reconheceram a existência de circunstâneias 
atenuantes e consideraram que Yates de 37 
anos, nâo représenta um perigo para a 
sociedade, apesar do crime cometido. 
O advogado de defesa, Wendell Odom, tinha 
argumentado uma hora antes que a sua 
cliente nâo era "como as pessoas que se 
comportam como animais, corn reacçôes 
violentas em todas as circunstâneias". 
Por sua vez, a acusaçâo afirmava que Yates 
tinha "voltado as costas" a todas as 
possibilidades de ajuda, nomeadamente 
médica, que lhe foram propostas para tentar 
tratar a sua doença mental, descrita por vârios 
especialistas como esquizofrenia. A 
procuradora do Ministério Püblico 
americano, Kaylynn Williford, sublinhou 
ainda nas suas alegaçôes finais que Yates 
"escolheu deliberadamente" engravidar 
sucessivamente dos seus cinco filhos: Noah, 7 
anos, John, 5 anos, Luke, 3 anos, Paul, 2 anos 
e Mary, seis meses. 

Embarcaçào interceptada 
na Sicilia 

Barco corn cerca de 
mil clandesOnes 
A embarcaçào interceptada esta segunda-feira 
ao largo da Sicilia transporta cerca de mil 
clandestinos a bordo, sendo que destes pelo 
menos 300 sâo crianças e 200 mulheres curdas. 
Segundo as autoridades italianas, o «Monica» 
deixou a costa libanesa na passada semana 
com mil passageiros clandestinos a bordo, na 
maioria cufdos sirios, cujo destino era a 
Alemanha. 
Uma das mulheres a bordo estava grâvida e 
teve de ser levada para terra de helicôptero, 
tendo dado à luz uma menina. O barco, que foi 
rebqcad,o pelaMarinha italiana com destino ao 
porto da Catania 
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A cor laranja sobrepôs-se ao cor-de-rosa 

DurâO BarroSO auer negoclar 
apoio do CDS/PP ao governo 
Durâo Barroso anunciou que vai propor ao 
Conselho Nacional do PSD um mandato para 
négociai corn o CDS/PP "a formaçâo de um 
governo que disponha de apoio maioritârio na 
Assembleia da Repùblica". 
O lider do PSD falava apôs uma audiência corn o 
Présidente da Repùblica. 
Em declaraçôes à saida do Palâcio de Belém, Durâo 
Barroso disse que manifestou ao Présidente da 
Repùblica a sua intençào de constituir um governo 
"estâvel e credivel" e que disponha de apoio. O PSD, 
que foi o partido vencedor das legislativas de 
domingo, apôs seis anos de governo socialista, 
reuniu esta semana o seu Conselho Nacional. 
Durâo Barroso sublinhou a "vontade do PSD para 
que se concretize uma soluçâo de governo estâvel, 

^ corn apoio maioritârio na Assembleia da 
Repùblica", manifestando "agrado ao tomar 
conhecimento da disponibilidade do CDS/PP para 
fazer parte da nova maioria de governo". 
O lider do PSD, que serâ indigitado primeiro- 
ministro quinta-feira, afirmou que "o anùncio da 
soluçâo definitiva nâo vai ser jâ porque o assunto 
exige ponderaçâo". 

"A soluçâo definitiva nâo serâ apresentada quinta- 
feira porque exige ponderaçâo e supôe algumas 
conversaçôes que ainda nâo estâo realizadas", 
afirmou. 
Frisando que o "interesse nacional" esta acima de 

."mesquinhos câlculos partidârios e pessoais", Durâo 
Barroso manifestou-se convicto que "todos vâo fazer 
um esforço de consenso e compromisse para 
assegurar a estabilidade governativa". 
Barroso destacou o papel do PS para assegurar a 
estabilidade, manifestando-se "agradado" pela 
disponibilidade do PS para entendimentos corn o 
proximo governo em politica financeira e 
europeias. 
Quanto às declaraçôes do lider socialista, Ferro 
Rodrigues, de que "se o PSD avançai corn um 
choque fiscal que ponha em causa o Pacto de 
Estabilidade e a Segurança Social", Barroso afirmou 
esperar que o PS nâo volte atrâs na intençào 
demonstrada na campanha eleitoral de avançai corn 
um "pacto para a contençâo da despesa pùblica". 
Durâo Barroso, apôs uma audiência corn o 
Présidente da Repùblica, anunciou que serâ 
indigitado primeiro-ministro, hoje, quinta-feira. 

Governo: 
Marcelo antevê 
coligaçâo PSD- 
CDS/PP corn Paulo 
Portas incluido 
Marcelo Rebelo de Sousa considerou 
inevitâvel uma coligaçâo PSD-CDS/PP, corn 
"dois ou très ministérios" para o partido de 
Paulo Portas e anteviu uma legislatura de 
quatro anos, apesar das "diferenças pessoais'^ 
entre os dois lideres. 
Para o ex-lider social-democrata, atendendo 
ao "veredicto dos portugueses", expresso no 
resultado eleitoral do ùltimo domingo, e à 
"grave situaçâo em que se encontra o pais", 
■'Sô hâ uma soluçâo para o pais, que é a 
coligaçâo". 
"A leitura {dos resultados) é clara: foi pedida 
expressamente a maioria absoluta e os 
portugueses disseram 'nâo' . Quiséram dar a 
vitôria a um partido, mas poUciado e 
controladp por outro. Os portugueses foram 
muito claros com o seu voto ao dizer 
'enteildam- se'", considerou Marcelo Rebelo 
de Sousa, que: falava num almoço prompvido 
pela Câmara de Comércio e Indùstria Luso- 
Alemâ. 
No entender de Marcelo, a coligaçâo deve 
incluir Paulo Portas no elenco goveinativo - 
nâo o fazer séria "deixar de fora o mais 
importante" - e ter por base "um acordo sem 
réservas mentais ou de ma- fé" entre os lideres 
dos dois partidos e potenciais parceiros de 
governo, elaborado com a maior celeridade 
possivel. 
Paulo Portas, "tradicionalmente", deveria ser 
vice-primeiro- ministro no organigrama de 
um governo de coligaçâo mas, mais 
importante do que o cargo, é "a posiçâo que 
ocupa na hierarquia do governo", defendeu. 

PSUlO PortSS pode ficar corn pasta da 
Administraçâo Interna 
Corn uma coligaçâo 
governamental jâ dada como 
certa, os sociais-democratas 
começam agora a preocupar-se 
corn o que serâ preciso dar ao 
CDS. Certo é que agora jâ querem 
o lider do CDS no governo, mas 
nâo querem dar a Paulo Portas o 
estatuto de "nùmero dois". E, para 
nâo o fazerem, poderâo aceitar 

dar-lhe o Ministério da 
Administraçâo Interna, uma 
pasta desejada por Portas, que 
poderia assim ser a cara de uma 
nova politica de segurança, que 
tem sido uma das suas bandeiras. 
As negociaçôes sobre a 
distribuiçâo de pastas sâo, neste 
momenta, conversas de 
bastidores, jâ que sô amanhâ ou 

depuis deverâ iniciar-se uma 
negociaçâo formai entre os dois 
partidos. 
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PS sera oposiçâo "construtiua e responsàvel" - 
Fern Hoüfigues 
Ferro Rodrigues considerou "normal" 
que a "direita governe o pais" e que o 
lider do PSD seja indigitado primeiro- 
ministro, garantindo que o PS aposta 
na renovaçào interna e sera "oposiçâo 
construtiva e responsàvel". 
À saida de uma audiência corn o 
présidente da Repùblica, Jorge 
Sampaio, na sequência das legislativas, 
o lider do PS afastou qualquer hipôtese 
de um governo de "bloco central", 
frisando que os "ùnicos acordos lôgicos 
serâo entre o PSD e o CDS/PP", tendo 
em conta os resultados eleitorais. 
Ferro Rodrigues afirmou que o PS sera 
"sem dùvida" um partido de oposiçâo 
"construtiva e responsàvel". 

manifestando a disponibilidade dos 
socialistas para entendimentos corn o 
governo em questôes de defesa, da 
Uniâo Europeia, reformas 
institucionais e politica financeira. 
Quanto à politica financeira, Ferro 
Rodrigues avisou que "hâ margem de 
manobra para entendimentos", mas se 
o PSD "avançar corn choque fiscal que 
ponha em causa o Pacto de 
Estabilidade, e a Segurança Social, a 
oposiçâo do PS poderâ nâo ser tâo 
construtiva". 
"Hâ uma parte invisivel no programa 
do PSD que se mantém invisivel e que 
sô na apresentaçâo do progrcuna de 
governo se tornarâ visivel", afirmou 

Ferro Rodrigues. 
Questionado sobre uma maior 
convergência entre a esquerda no 
parlamento, o lider do PS disse que o 
partido vai entrar num processo 
interno de renovaçào, de abertura aos 
independentes e de melhoria dos 
estatutos e espera que os outros 
partidos façam o mesmo. 
"Se houver lugar mais à frente a um 
melhor entendimento logo se verâ mas 
isso nâo dépende de nos", afirmou à 
saida de Belém. 
Jorge Sampaio recebe agora a 
delegaçâo do PSD chefiada por Durâo 
Barroso, no final da ronda de 
contactes corn os partidos. 

TSD coin dûvidas 
sobre parücipaçâo 
de Paulo Portas 
no governo 
Os Trabalhadores Social Democratas 
(TSD) manifestaram dûvidas que o 
lider dp CDS/PP, Paulo Portas, possa 
ser um "parceiro estâvel e credivel do 
PSD, num Governo coeso e de 
legislatura como o pais précisa". 
Num comunicado emitido a propôsito 
dos resultados eleitorais, os TSD, face 
a um possivel cenârio de 
entendimento politico entre o PSD e o 
CDS/PP, manifestam réservas quanto 
ao que consideram ser "a inconstância, 
o populisme e a ambiçâo desmedida 
do lider do PP". 

,, ,, Concclhos ,, . Freguesias Concelhos Fregues.as 
l'otal de 

Mandatas 
Mandatas 
Apurados 

308 308 42.52 

Inscritos 

8711829 

Votantes I Abstençâo I Brancos 

5431081 I 37.65% 54989 I 

Listas I Votes I % | Mandates | % 

PPD/PSD 

PS 

CDS-PP 

PCP-PEV 

B.E. 

2179429 

2055783 

475267 

378581 

149677 

40.12 

37.85 

8.75 

6.97 

2.76 

102 

95 

14 

12 

45.13 

42.04 

6.19 

5.31 

1.33 Faltam os quatro deputados dos circulos 
Europa e Fora da Europa. 

"the bi§ bc^s' tc^ store" 

GRANDE LIOUIDAçâO DE JN/IOBIUAS!! 
INVENTâRIO DE $SS0,000.00 
Casa de Janiar, Cozinha, Sala de ester, Quarte de dermir 
Mobilia de escrRorlo, secretaiias, cadeiras, mesas & letocopiaderas 

oo 

Equipainentos do 
Team Canada. 

T-shirts, bonés e 
camisolas de 

treino aos 
melhores preços! 

g 
«5 187 Lakeshore Rd. E. 

Mississauga, Ontario 

00 DCDID6IBQ 
DMlMiaaiillMli mnnmaMiffl 
"the big boys' toy store" 

187 Lakeshore Rd. E. 
Mississauga, Ontario 

90.^.271.2788 
Minimum pur()iase$100 
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MARIA ARMANDA uma das grandes vozes do fado 
Maria Armanda, a convite dos 
responsâveis do Restaurante Lisboa-à- 
Noite, voltou a Toronto. 
Actuou no ùltimo fim-de-semana 
naquela conhecida casa portuguesa, 
deslumbrando todos os que a viram e 
escutaram, detxando na tristeza aquëles 
que nâo conseguiram o desejado lugar. 

Que pena nâo ter sido possivel mais 
espectâculos corn a Maria Armanda ou, 
uma das suas presenças, nâo ter sido 
num salâo mais amplo de modo a 
acomodar mais admiradores da Maria 
Armanda e do fado. Jâ estamos corn 
saudades delà. 
Maria Armanda trouxe consign o jovem 

guitarrista Paulo Parreira 
que tocou acompanhado 
do nosso viola, Tony 
Melo. Uma dupla que 
ofereceu momentos 
maravilhosos -corn 
variaçôes magnificas-, e 
acompanhou Maria 
Armanda corn todo o 
rigor e mestria. A mùsica 
soube honrar a voz. 
Maria Armanda, uma 
das (poucas) grandes 
vozes do fado, parece 
estar melhor que nunca. 
Os baixos e os picUiinhos 
de Maria Armanda 

encantam e arrepiam. 
Numa breve conversa de amigos. Maria 
Armanda confidenciou-nos que estâo 
surgindo jovens corn vozes de qualidade, 
particularmente, no sector feminino. 
Maria Armanda deixou um 
agradecimento muito sincero aos 
portugueses de Toronto que sempre a 

recebem fidalgamente e prometeu voltar 
logo que possivel. Espectâculos por todo 
o pais e nas casas de fado, também na 
televisâo, nâo lhe dâo muito espaço peu'a 
sair de Portugal. 
Mas, sempre que "tiver asas", voarâ até 
Toronto! 

JMC 

Caldense em festa... no feminino! 
As senhoras da Padaria e Pastelaria 
Caldense, em Toronto, reuniram-se no 
Restaurante Cataplana, lideradas pela 
proprietâria Lidia Costa. Porquê? 
Apenas porque a jovem Deolinda 
Gomes comemorou 21 risonhas 
primaveras e a Lidia Costa, 
acompanhada das funcionârias 

Madalena Varajâo, Isabel Roriz e Sonia 
Duarte, juntaram-se no restaurante 
para, em sào e feliz convivio, felicitarem 
a Deolinda. Da esquerda para a direita: 
Madalena Varajâo, Lidia Costa, Isabel 
Roriz, Deolinda Gomes e Sonia Duarte. 
Parabéns, Deolinda, parabéns 
"caidenses". 

Heium VmmgM IVMeôcth 
Domingos Meat Packers Ltd. 

restas do 
Centro Cultural 
Portugues de 
Mississauga 

Dia 23 de Março 
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PRIMAVERA 
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Jovem Império 

INFO: 905-286-1311 

O unico matadouro portugues 
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Adeus, Johnny Lombardi 
Por muito que queiramos ser fortes e 
mostrar calma, a verdade é que em 
certos momentos isso é impossîvel. 
Quando me vi frente-a-frente corn Lenny 
Lombardi -pouco depois de ter 
conhecimeto da morte do pioneiro da 
radio e televisâo, seu pai Johnny 
Lombardi-, a voz embargou-se-me na 
garganta e umas lâgrimas de emoçâo 
saltitaram nos meus olhos... 
Vieram-me à mente filmes de um 
passado nâo muito longinquo, de hâ 30 
anos para câ, onde revi imagens de 
convlvio e amizade corn Johnny 
Lombardi, com o Lenny e as irmâs a 
"vagabundearem" pelos estùdios, pelos 
corredores e, o prôprio Lenny, a dar os 
primeiros passos como operador e a 
"crescer" junto da équipa do programa 
português da CHIN. Depois, mais tarde, 
corn Frank Alvarez na produçâo do 
programa e, de seguida, corn a iniciaçâo 
na televisâo... Johnny Lombardi, sempre 
solicito para ajudar, para ensinar, para 
nos incutir no espirito o amor às raizes e 
ao pais de acolhimento. Também, 
quando necessârio, nos "puxar as 
orelhas"... 
O bom do Johnny Lomarbi morreu! 
Deixou-nos aos 86 anos de idade, apôs 
uma grande Jornada de luta, de dramas, 
de êxitos, de actividade até aos ültimos 
momentos de vida. No meio de 
inùmeros jornalistas e amigos, 
conseguimos registar algumas palavras 
de Lenny Lombardi, o actual lider da 
CHIN, apôs lhe termes dado as 
condolêneias dévidas, em nome pessoal, 
de Frank Alvarez e de todos os que 
labutam na CIRV, FPtv-SIC e O 
Milénio. 

JMC - O falecimento de Johnny 
Lombardi choœu toda a ddade. Antes 
de inidarmos este diâlogo, gostaria de, 
em meu nomepessoal, de Frank Alvarez 
e de toda a équipa de Cirv Fm, e:q>ressar 
as mais sentidas condolêndas. Como se 
sente neste momento? 
Lenny Lombardi - Obrigado. Sinto 
uma profunda tristeza, algo que nâo hâ 

palavras para explicar. O meu pai 
faleceu na tarde de segunda-feira, mais 
precisamente às 19:30, no hospital St. 
Michael. Para além de ser um momento 
muito devastador, ninguém estava à 
espera do seu falecimento, uma vez que 
foi muito sübito. Ele jâ tinha tido alguns 
problemas, mas sempre conseguiu 
resistir, sempre conseguiu trabalhar, dar 
um sorriso para todos aqui no 
escritôrio... enfim, era uma pessoa cheia 
de energia que adorava, sobretudo, fazer 
o programa da televisâo ao domingo. Eu 
estava à espera que ele pudesse fazer o 
mesmo este fim de semana, mas 
infelizmente desta vez nâo conseguiu 

recuperar. 
JMC - Ele foi um pioneiro da 
comunidade italiana, sobretudo no 
campo da comunicaçâo social, mas 
também o foi para outras comunidades, 
nomeadamente para a portuguesa. A 
que se deve esta “paixâo” do seu pai? 
LXi. - O meu pai tinha um grande 
carinho por todas as comunidades 
porque ele sempre defendeu o orgulho 
que cada um deve ter pela sua cultura e 
pelas suas raizes. Para além disso, 
sempre sentiu vontade de partilhar esse 
orgulho e de o expressar publicamente. 
Felizmente, teve essa oportunidade 
quando lançon o Picnic Internacional da 

CHIN. A équipa da actual Cirv lembrar- 
se-â, quando ainda fcizia parte da CHIN, 
de como o meu pai saudava todos os 
portugueses sempre que subia ao palco, 
de como lhes incultava o sentido de ser 
português, da importâneia e da honra 
que o ser português deveria dar a cada 
um e de como era importante transmitir 
esse orgulhos às futuras geraçôes. Essa 
era uma mensagem muito importante 
que tocou profundamente o coraçào de 
cada português e, eventualmente, de 
cada pessoa que se deslocava ao picnic 
da CHIN. O meu pai sempre teve a 
preocupaçâo de nos ensinar a gostar do 
Canada, a termos orgulho de sermos 

canadianos, sem contudo esquecermos 
ou deixarmos de gostar das nossas 
raizes. Eu creio que este homem foi uma 
espécie de inspiraçâo para muitas 
pessoas e fez corn que cada um 
acreditasse em si prôprio. 
JMC - Na sua opiniâo, como acha que o 
seu pai gostaria de ser lembrado na 
ddade de Toronto? 
LLé. - O meu pai era uma pessoa muito 
humilde. O meu pai sempre expressou a 
sua satisfaçâo sempre que completava 
mais um aniversârio, ao ter uma 
multidâo de pessoas a felicitarem-no. 
Por isso, acho que o meu pai gostaria de 
ser lembrado por dois aspectos: pela sua 

contribuiçâo para esta excelente noçâo 
de multiculturalismo que hoje existe em 
Toronto e pela quai ele sempre lutou, 
uma vez que ele tinha muito orgulho em 
ser canadiano. O segundo motivo 
prende-se corn o facto de ser um homem 
muito ligado à familia Era um homem 
que adorava a familia ao ponto de 
grande parte dos empregados serem 
sens familiares. Os outros sâo pessoas 
que nunca esquecerâo o meu pai porque 
a ele estiveram ligados e corn ele 
trabalharam durante muitos anos, como 
foi o seu caso e o de Frank Alvarez. 
Creio que o meu pai gostaria de ser 
lembrado por estes dois aspectos. 
JMC - A^ra, o Lenny é o lider da 
CHIN. Algumas mudanças previstas? 
LuL. - Eu creio que nâo haverâ 
mudanças porque o meu pai deixou 
tudo muito bem delineado e muito bem 
estruturado. Este trabalho que ele 
desenvolveu dâ-nos muito orgulho e 
temos intençâo de o continuar tal como 
ele o criou. Se forem introduzidas 
mudanças, serâo apenas para preservar 
este patrimônio que o meu construiu e 
que agora nos deixou. Apôs 35 anos, o 
meu trabalho esta muito simplificado, 
graças aos esforços do meu pai. 
JMC - Mais uma vez, os nossos 
sentimentos nesta altura tâo difîdl para 
todos. 
LJ.4. - Obrigado. Em nome da minha 
familia, fico-vos muito grato pela 
atençâo. 

Adeus, Johnny Lombardi. 
Descansa em paz, bem o mereces. 
Entre nôs nâo seras esquecido. 

JMC/Ana Fernandes 
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A "FPCBP"- passado e présenta em cenvi'vie 
O actual présidente da Federaçâo de 
Comerciantes e Profissionais Luso- 
Canadianos, Carlos Teixeira, teve a 
brilhante ideia de pôr em saudâvel 
convivio, no Restaurante Cataplana, 
os fundadores da FPCBP, anteriores 
présidentes e actuais dirigeâtes. Um 
convivio alegre, feliz e que serviu de 
trampolim para novas ideias e 
actividades para a Federaçâo. 
Aproveitâmos determinados 
momentos do convivio para registar 
os pareceres do actual présidente, 
Carlos Teixeira, do fundador e 
primeiro présidente, Armindo Silva e 
do luso-brasileiro. Luis Louro. Uma 
"trindade" que soube dar a resposta 
certa ao passado, présente e futuro da 
FPCBP. 

JMC - Um dos fundadores e primeiro 
présidente da Federaçâo, Armindo 
Silva, é uma figura extremamente 
conhecida da comunidade. Assim 
sendo, vamos começar por pedir um 
resumo sobre os primeiros “passos” 
dados pela Federaçâo. 
A.S. - Mesmo em resumo, tudo 
dépende do tempo que temos para 
falar. Certamente que os principios 
foram muito intéressantes. Quando 
olhamos em retrospecto, lembro 
perfeitamente das düvidas, das 
discussôes e dos argumentos 
apresentados no inicio. A Federaçâo 
nasceu corn uma organizaçâo que nâo 
falava a mesma lingua no principio e 

deu um pouco de trabalho colocar 
todos a falar a mesma lingua, ou seja, 
a définir a Federaçâo como se 
imaginava que ela fosse, o que deveria 
fazer naquele présente e no futuro. 
As coisas desenvolveram-se, a 
Federaçâo foi como um filho que 
cresceu, se tornou adolescente, jâ é 
adulto e hoje é um prazer ver a 
Federaçâo a funcionar corn sucesso. 
JMC - Passados que sâo estes anos - 
e uma vez que o Armindo mmca se 
afastou da Federaçâo - acha que se 
poderia ter feito mais e mellior, ou fez 
o suficiente? 
A.S. - Se nos ficarmos satisfeitos corn 
aquilo que fazemos, deixamos de 
melhorar. Portante, posso-lhe dar 
varias respostas: se quisermos ser 
positives, eu diria que fez muito bem, 
embora haja sempre espaço para 
melhoramentos e a Federaçâo nâo é 
excepçâo disse. A Federaçâo, como 
qualquer outra organizaçâo, é um 
reflexo dos seus membres. Hâ quem 
diga que os seus membres actuam 
consoante o seu executive. Embora 
haja muitas areas sobre as quais nos 
podemos debruçar, uma das coisas 
que a Federaçâo tem primado ao 
longo dos anos é a sua consistência. 
Os programas que começou hâ vinte 
anos ainda hoje os mantêm; posso 
nomear, por exemple, o programa de 
boisas de estudo. Entretanto, outras 
organizaçôes apareceram a fazer 
coisas idênticas, mas que por um 

Moeda ûnicar-^ 

Oferecendo sempre o melhor para si! 

Mais de 'lO anos no 
mercado da t:eleconnunicaçâa 

Apoiamos a Salvation Army com orgulho 

1 ,/ 

Para França, Ëspanlta<'ttàliaj, ^üëîbia, 
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" Alemanha e América do Norte. 
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Nâo hésité em contactar-nos, pois sé assim, poderâ saber as grandes 
vantagens que beneliciarà 24 horas por dia, 7 dias da semana. 
HOfàriOS; 2“ a 6“ feira - 9am - 6pm • Sâbado e Domingo - lOam - 2pm 

Telefone ié: 1866-727-4383 ou 905-619-2598 
FALAMOS PORTUGUÊS 

motive ou outre terminaram esses 
programas. Tal nunca aconteceu corn 
a Federaçâo. Antes pelo contrârio, de 
ano para ano o nûmero de boisas de 
estudo tem vindo a aumentar para os 
estudantes de origem portuguesa. 
Sobre este aspecto, eu concorde que 
tenham feito um trabalho muito 
positive. Poderia, no entante, ter feito 
coisas melhores: hâ que lembrar que 
somos todos voluntârios nesta 
organizaçâo. Dai que nâo posso 
comentar sobre isso. Eu estive 
envolvido nos très primeiros anos 
como présidente, depois mais uns 
dois ou très como director. A partir 
dai nâo sei de todas as dificuldades 
que a Federaçâo tem passado. Posso 
dizer que estou satisfeito corn o 
trabalho que a Federaçâo tem feito ao 
longo destes anos. 
JMC - Serâ legltimo dizer que a 
Federaçâo nâo cresceu o suficiente? 
A.S. - Ainda agora eu estava a ter 
essa conversa corn um dos actuais 
directores da federaçâo. E que nos 
queremos comparar-nos à Federaçâo 
dos Italianos, mas nâo sabemos 
quantos membros eles tèm. Eu nâo 
sei. Serâ que somos muito inferiores 
a eles? Eles podem ter membros corn 
mais dinheiro do que nos, mas 
também sâo uma comunidade mais 
antiga. Para dar uma resposta 
concreta corn factos, temos que saber 
muito mais além de nos. Sô depois é 
que podemos estabelecer paralelos e 
comparaçôes. Agora, eles sâo mais 
agressivos e mais visiveis. Por 
exemplo, eu recebi esta semana um 
convite da Federaçâo Italiana para 
uma festa que estâo a organizar. 
Sinceramente, eu nâo sei se a nossa 
envia convites às outras Federaçôes 
ou nâo. Mas podemos dizer que, 
neste caso, os italianos sâo mais 
visiveis. Para além disso, nâo posso 
comentar porque nâo sei. 
JMC - Neste momento, o que 
gostaria que fosse a Federaçâo? 
AS. - A minha visâo da Federaçâo 
continua a ser um pouco o “voltar às 
bases”. Nâo quer isto dizer que nâo 
haja progresse, mas para mim a 
Federaçâo deve ser principal e 
primariamente independente a todos 
os niveis. Na minha opiniâo, os 
directores da Federaçâo nâo devem 
usar a Federaçâo - e eu nâo estou a 
dizer que eles o façam - para seus fins 

de negôcio pessoal, mas sim para 
servir a Federaçâo e a comunidade. 
Servindo a Federaçâo, servem a 
comunidade. Eu nâo ando, no meu 
dia-a-dia, embrenhado nos assuntos 
da Federaçâo, mas se eles mantiverem 
a sua independència a todos os niveis 
- quer no campo politico, uma vez 
que a Federaçâo foi sempre 
independente partidariamente, quer 
seja noutro campo. O problema 
surgirâ quando começar um dia, se o 
fizer, a inclinar-se para um lado ou 
para o outro. O que eu sempre 
respeitei desta Federaçâo foi a 
independència corn que foram 
geridos os seus primeiros anos de 
infância e espero que continue assim 
no futuro. 

Uma vez terminada a entrevista corn 
Armindo Silva, falâmos corn Carlos 
Teixeira, actual présidente da 
Federaçâo. 
JMC - Porque razâo se organizou 
este primeiro convivio? 
C.T. - Este convivio foi feito para 
promover uma fase de conhecimento 
e convivio entre os novos membros da 
Federaçâo e os membros e 
présidentes antigos. Actualmente, hâ 
seis novos membros na direcçâo, os 
quais nunca tiveram contacte corn 
outros membros do passado e como 
tal gostava que se pudessem vir a 
conhecer. 
JMC - Para além deste conhecimento 
que vâo desenvolver hoje, existem 
algumas novidades em relaçâo à 
Federaçâo? 
C.T. - Neste momento, estâmes a 
planear um almoço para o dia 10 de 
Abril, no restaurante Adega, que 
contarâ corn a presença de Fernando 
Rego, do Rego ' s Best Clothiers Inc. e 
que darâ uma palestra sobre “A 
maneira de vestir em diferentes 
ocasiôes” (Dressing for Presence). 
Vamos aproveitar a ocasiâo para 
apresentar a nossa direcçâo aos 
restantes membros. No dia 9 de 
Junho, estâmes a organizar um 
almoço para a ocasiâo da visita do 
Présidente do Governo Regional dos 
Açores, Carlos César, e que serâ no 
Centro Cultural Portuguès de 
Mississauga. No dia 9 de Julho, 
teremos o torneio de golf em 
Georgetown e no dia 2 de Novembre 
serâ o jantar anual no Liberty 
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► Grand. Para além destes eventos, 
estamos a planear os nossos almoços, 
jantares e outros eventos que ainda 
estâo em fase de preparaçâo. 
JMC - Que mensagem deixaria aos 
comerciantes e profissionais 
portugueses que, neste momento, nâo 
sâo sôcios da Federaçâo? 
C.T. - Nos estamos aqui para servir a 
todos. Dai que deixamos o convite 
para que se envolvam porque sô têm 
vantagens. 
JMC - Quantos membros tem a 
Federaçâo actualmente? 
C.T. - Temos 120 membros, o que 
nâo pode nâo parecer muito, mas sâo 
os eventos que contam e que fazem a 
diferença. Os nossos eventos 
englobam uma variedade de 
actividades. Para além disso, 
actualmente a direcçâo tem seis 
homens e seis mulheres. 

Ainda no convivio que teve lugar no 
Cataplana, aproveitâmos para 
dialogar corn o Luis Louro, nascido 
no Brasil, mas considera-se 
português. 
JMC - Luis Louro jâ foi présidente da 
FPCBP. Como brasileiro-português, 
que anâlise faz a esta Federaçâo? 
L.L. - A culpa é do Carlos Teixeira. 
Eu estive fora da comunidade 
portuguesa durante muitos anos. O 
nosso negôcio nunca me aproximou 
da comunidade. No entanto, o pai do 
Carlos Teixeira era o meu 
contabilista. Quando ele morreu, o 
Carlos é que tomou conta e a partir 
dai ficâmos amigos. Tudo começou 
quando ele me convidou para assistir 

a uma reuniâo gérai da Federaçâo. 
Naquela altura eu nâo conhecia 
ninguém, nem sequer tinha ideia que 
existia uma organizaçâo do tipo da 
Federaçâo, na comunidade. Fiquei 
muito surpreendido quando assisti à 
reuniâo, ao verificar que existe um 
grupo na comunidade que, embora 
pequeno, tem consciência da 
realidade comercial. Nesse mesmo 
ano foram publicadas estatisticas 
sobre a situaçâo escolar da 
comunidade de expressâo 
portuguesa, o que na altura me 
alarmou muito. O facto de a. 
Federaçâo oferecer boisas de estudo 
deixou-me muito entusiasmado 
porque eu queria contribuir para 
essas bolas de estudo. Quando agora 
vejo o numéro de alunos que concorre 
a estas boisas de estudo, fico muito 
feliz porque sô indica o quanto temos 
desenvolvido e o quanto temos feito 
para a comunidade. A Federaçâo 
começa agora a ter a segunda geraçâo 
de portugueses a interessar-se no que 
a organizaçâo faz. Um dos problemas 
que eu tive e que noto muitas pessoas 
terem é que o nosso nivel de 
português deixa de ser bom porque 
nâo o falamos corn tanta frequência. 
Eu sempre me recordo do que o 
Présidente da Repüblica portuguesa 
disse aquando da sua visita a Toronto. 
Quando questionado sobre o que 
achava que os portugueses deveriam 
fazer para serem cada vez mais e 
melhores portugueses, Jorge Sampaio 
respondeu que “para se ser mais 
português, hâ que se ser mais 
canadiano”. Mesmo nâo falando 

de ser 
a nossa 

português, nâo deixamos 
quem somos, de sentir 
cultura. 
JMC - Assim sendo, na sua 
opiniâo, o que deveria fazer a 
Federaçâo para se tomar cada vez 
maior e melhor? 
L.L. - Quando eu entrei como 
présidente da Federaçâo, verifiquei 
que existia a noçâo de que se 
tratava de uma organizaçâo para 
um nivel mais elevado. Isso esta 
errado. Nôs nem sequer tinhamos 
um escritôrio como deve ser. Uma 
das coisas que fiz foi criar um 
escritôrio corn uma secretâria, corn 
funcionamento de escritôrio 
porque todos nôs somos 
voluntârios e nem sempre temos 
tempo disponivel para 
acompanhar os eventos. Dai que 
houve essa preocupaçâo de ter 
alguém que contrôlasse o 
funcionamento do Federaçâo, alguém 
que soubesse responder a 
determinadas perguntas, que 
fornecesse contactes... Hoje, creio que 
temos que estar atentos a duas coisas 
que mais cedo ou mais tarde vâo 
acabar por acontecer: a primeira é 
verificar que dentro de alguns anos 
teremos portugueses em varias areas 
que até aqui nunca tinha acontecido. 
Haverâ um fluxo de portugueses a 
infiltrar-se cada vez mais no mercado 
canadiano. Nâo podemos perder 
essas pessoas. Temos que os informar 
sobre a Federaçâo e de que esta 
organizaçâo tem uma histôria e um 
futuro. Em segundo lugar, tem que 
haver mais envolvimento nos 

John Santos, o “maior 
fxjiresidente da FPCBP 
msando da palavra no 
Jantar-cnnririu. 

negôcios. Nôs temos que dar valor aos 
nossos membros e temos que nos 
envolver a nivel municipal, provincial 
e federal. 

Para além de saudarmos a ideia do 
convivio proporcionado pela gerência 
actual da FPCBP aos fundadores e 
anteriores présidentes, felicitamos 
também a équipa dirigida por Carlos 
Teixeira: Vice-presidente, José 
Eustâquio; Tesoureiro, Tony Soares; 
Secretâria, Rita de Melo, e os 
Directores: Joseph A. Almeida, Sally 
Esteves, Patricia Marques, Vasco 
Morgado, Aida Nunes, Geogette 
Nunes, Ana Paula Oliveira e Richard 
Pereira. 
Que consigam levar o barco a bom 
porto! 

JMC/Ana Fernandes 

Grande campanha... 
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ê UNITA escoihe negociadores 

As opinioes expressas por Mateus Machado nào reflectem as opinioes dojomal 0 Milénio. 

asctevo au... 

A UNITA anunciou que os seus 
représentantes no estrangeiro - missao 
externa - vao ser os responsaveis por 
negociar com o Governo de Luanda a 
proposta de cessar-fogo. O MPLA nao 
vê a decisao com bons olhos. 
A proposta de cessar-fogo feita pelo 
Présidente angolano vai ser discutida 
pela missao externa, através da 
mediaçâo das Naçôes Unidas. 
O lider da equipa de negociadores 
sera o delegado na Europa, Isaias 
Samakuva. 
O amincio foi feito em Luanda por 
um grupo de 46 deputados da 
UNITA (Uniao Nacional para a 

Independência Total de Angola). O 
comunicado explica os motivos que 
levaram à escolha dos représentantes 
no estrangeiro como interlocutores: "a 
UNITA esta sob sançôes [da ONÜ] e 
portanto a missao externa surge como 
o ùnico ôrgâo credivel para continuar 
os contactas jâ encetados junto da 
ONU , com vista a por em pratica o 
protocole de paz de Lusaca". 

Resposta mal recebida 

O cessar-fogo entrou em vigor as 
OOhOO de quinta-feira, dia 14. Manuel 

Joâo Lourenço, secretârio-geral 
do MPLA (Movimento Popular 
da Libertaçâo de Angola, 
partido de José Eduardo dos 
Santos), esperava desde entâo a 
resposta, mas nao ficou muito 
contente com o resultado. 
Em entrevista à Radio Nacional 
de Angola defendeu que as as 
questoes militares devem ser 
tratadas com as chefias 

ERVANÂRIA VITORIA inc. 
■ PR0DUT05 NATURAIS Ê MEDICINA HOMEOPATICA 

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

HÎJ/H entrevista com o ?<aturist(i Homeopata 
Antonio Medeiros, pi com mnitos anos dc experiecia, 
que o poderti ajiidtir dos sens probkmas. 

militares da UNITA e que as 
questoes politicas com os ôrgâos 
politicos. 
"Nao nos parece que quaisquer 
représentantes da UNITA, nao 
importa onde estejam, tenham 
uma ligaçâo segura com os 
générais que ainda se 
encontram no leste do pais", 
acrescentou o lider do MPLA. 
As ofensivas das Forças 
Armadas Angolanas (FAA) 
estao paralisadas e o Governo 
manifestou a sua intençâo de dar 
amnistia aos combatentes e dirigentes 
da UNITA em troca da 
desmilitarizaçâo do movimento. 

Esperança de paz 

Estes sào os primeiros passos em 
direcçâo à pàz em Angola. O 
Présidente José Eduardo dos Santos 
afirmou que o objective é retomar e 
cumprir o protocole de Lusaca, 
assinado entre o MPLA e a UNITA 
em 1994. 

Protocolo de Lusaca 

O Protocolo de Lusaca foi assinado 
na Zâmbia, em Novembre de 1994, 
entre représentantes do Governo e da 
UNITA. 
O documente abria caminho para a 
paz em Angola, através do 
cumprimento de varias condiçôes. A 
primeira era o cessar-fogo entre as 
duas partes. 
Cumprida esta fase, seguia-se a 

desmobilizaçâo sob observaçâo da 
ONU, posteriormente substituida por 
desmilitarizaçâo. 
Os générais da UNITA séria 
incorporados nas Forças Armadas do 
Governo e as tropas do movimento na 
Policia Nacional de Angola. 
Os mercenaries de guerra seriam 
repatriados e qualquer força de 
segurança ou vigilâneia para além das 
jâ referidas eram interditas pelo 
Protocolo. 
Estas iniciativas seguem-se à morte de 
Jonas Savimbi, o histôrico lider da 
UNITA, morte pelas FAA no passade 
dia 22 de Fevereiro. Também Antonio 
Dembo, o provâvel sucessor de 
Savimbi morreu pouco tempo depois. 
A guerra civil dura praticamente 
desde a independência de Angola, 
consumada em 1975. 
Desde entâo, mais de 500 mil pessoas 
morreram devido aos conflitos entre 
o MPLA e a UNITA. 
Angola é um dos paises do mundo 
corn maior numéro de deslocados 
(quase dois milhôes) e de refugiados 
(cerca de 340 mil). 

MM 

JOf 06 C0St3 passou ao clube dos casados... 
O colegajorge Costa, apadrinhado pelo companheiro Luis Esgaio, casou-se no 
passade Sâbado, corn a jovem e simpâtica Gorete, um enlace que jâ era 
esperado hâ algum tempo. 
Ao casai Gorete e Jorge Costa, desejamos muitas felicidades e alguns... 
meninos! 
CIRV-fm, FPtv e O Milénio, precisam de sangue novo. 
Que o casamento lhes dê a harmonia que merecem. Parabéns! 
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Comunicados 
A "Direcçâo Interina" do SPORT CLUB LUSITANIA DE TORONTO, | 

, comiinica aos sôcios e amigos que, Sâbado, dia 23, realiza um Bufete de | 
apresentaçâo dos Novos Corpos Gerentes 2002/2003, do Lusitânia de | 
Toronto. Haverâ também baile corn o I^-Continental Sounds. | 

j O FC PORTO DE TORONTO comunica aos jovens desportistas que J 
I tem as inscriçôes abertas para rapazes dos 9 aos 12 anos e que queiram | 
I jogar futebol nas escolas do clube. I 
j Info: 416 315-0372, ou 588-0851. | 

i I 
Sext:a-feira, SS i 

j -"Noite Fadista" no First Portuguese, corn Porfirio, Luciana Machado, | 
I Rosa Marques, Flaviano & Lina Esteves, acompanhados por Januàrio I 
I Araüjo e Manuel Moscatel. Info; 416 531-9971. j 

I Sabado, dia'S3 : J 
I -jantar e baile de aniversârio do Peniche Community Club de Toronto. | 
I Parabéns pelos 21 anos de bons serviços. 416 536-7063. | 
I -Romaria Quaresmal da Igrqa de Sâo Mateus, corn romagem pelas J 
I Igrejas circunvizinhas. Info: 416 783-6721. | 
I Jantar e Chamarrita no Asas do Atlântico S.S. Club. | 
I Jantar de Confraternizaçâo da Comissâo Organizadora do "X Encontre | 
I de Professores da Lingua Portuguesa no Canada e EUA", no Imperio j 
I Banquet Hall, 109 Falcon St., em London, Ontârio. Informaçôes e | 
I réservas; 1-519-319-7606, ou 435-0616. | 
j -O FC Toronto de Toronto realiza a "Festa Portista" na sede-social para | 
I apresentaçâo dos novos Corpos Gerentes'2002 e do "Dragâo de Ouro", I 
I dado pelo FC Porto. Jantar e baile corn o EJ-Iris. Variedades corn o | 
I professor Nawdi Fery e o cantor Raphael Monteiro, vindos de Portugal. | 
i Info; 416 536-2921, ou 988-2896. | 
I -Jantar e baile na Casa do Alentejo. Baile da Pinha com o conjunto | 
I musical TABU. Info: 416 537-7766. j 
i -Grande Noite do Chicharro na Casa dos Açores. Variedades com o j 
I artista Tony Rebelo. 416 603-2900. J 
I -Matança do Porco no Vitoria de Setübal de Toronto. Jantar e baile corn | 
I o EJ-Sunshine Boy. | 
I -Baile da Primavera no PCCM, com o conjunto Jovem Império. I 
I -Festa de apresentaçâo da Comissâo Administrativa na Casa do Benfica j 
I de Toronto. Jantar e baile corn o Mexe-Mexe. 
I Jantar no Graciosa C. Centre e baile corn Os Vadios. 
I -Noite Teàtral na Associaçâo Democrâtica, com a comédia "Dar corda 
I para se enforcar". 
I -Baile da Primavera no Angrense de Toronto. Baile corn o Duo Joào 
I Carlos e Marco Paulo. 
I -Noite de variedades na Parôquia de Santa Inès de angariaçâo de fundos 
I para a participaçâo no DIA MUNDIAL DOS JOVENS'2002. j 

I Oomingo, dia S4 j 
I -Festa dos Amigos da Tradiçâo Carnavalesca de Cambridge no Oriental | 
j •’ Sports Club. Danças e Bailinhos, corn grupos que vêm do Porto Judeu e | 
I Agualva, Ilha Terceira. | 

I Sext:a-feira, dia SS 
I -Ensaio Gérai da Dança de Espada do Vitôria de Setübal de Toronto e J 
I apresentaçâo do Grupo de Danças de Agualva, Ilha Terceira. | 

I Sâbado, dia 30 | 
I -Continuaçâo das Danças da Pâscoa no Vitôria de Setübal, corn os | 
I mesmos Grupos do dia anterior. | 
I -Baile da Pâscoa no Oshawa Portuguese Club. Jantar e baile corn os | 
j Santa Fé. Info: 905 728-9018. I I 1 

I Domingo, dia 3^ I 
I -Festa da Pâscoa da Casa dos Poveiros de Toronto. Tradicional Bençâo j 
I Pascal, tarde de folclore e baile corn o EJ-Iris. A festa realiza-se na St. | 
I Clair Church, a Este da Dufferin. 416 588-179Z | 
I -Coroaçâo da Rainha D. Isabel, no salâo da Parôquia da Igreja de Sta. | 
I Maria de Hamilton, uma realizaçâo da Portuguese Association of St. I 
I Michael the Archangel of Hamilton. | 
I -Tradicional Festa da Pâscoa do SCB-Arsenal do Minho de Toronto, I 
I abrilhantada pelo DJ-Nazaré Praia. 416 532-2328. J 
I -Festa da Pâscoa e apresentaçâo dos novos Corpos Gerentes da Casa f 
I Cultural de Vila do Conde, no Europa Catering. Almoço as 13h00. | 
I Bençâo Pascal, Pâo de Lô e Ovos da Pâscoa para todos. Prémios e baile ; 
I com o EJ-Crazy Sounds. Info: 416 653-6227 ! 

Novos Corpos Gerentes no 
Canadian Madeira Ciub 
Decorreu no passado Domingo, na 
sede-social do Canadian Madeira 
Club-Madeira House C. Centre, as 
eleiçôes para o ano de 2002. 
A Mesa da Assembleia Gérai 
passou a ser presidida por José 
Silva; o Conselho Fiscal ficou 
presidido José Manuel Quintal e a 
Direcçâo, por Luis Bettencourt, 
reconduzido no cargo. 
As nossas felicitaçôes aos 
présidentes dos novos Corpos 
Gerentes do Canadian Madeira 
Club extensivas aos restantes 
membres. 
A apresentaçâo dos novos Corpos 

Gerentes terâ lugar no Sâbado, dia 
30 de Março, na festa de Pâscoa do 
Canadian Madeira Club. 

Matanças de Porco 
no lusitânia de Toronto 

A sede-social do Lusitânia de Toronto 
encheu-se de tradicionalistas no ültimo 
fim-de-semana. 
No Sâbado, a Matança do Porco à moda 
da Terceira e, no Domingo, a matança à 
moda de Rabo de Peixe, Sâo Miguel. 
Matança atrâs de matança numa casa 
"condenada à morte" mas que, 
felizmente, jâ ultrapassou a crise mais 

aguda. 
O actual présidente da Assembleia 
Gérai, José Silva, jâ tem um bom 
punhado de lusitanistas para se 
rsponsabilizarem pelo Lusitânia em 
2002/2003. Ainda bem. 
A apresentaçâo dos Corpos Gerentes do 
Lusitânia serâ Sâbado, dia 23, corn um 
bufete e baile. 

^iâv estzes Martial Arts 
1743 St. Clair Ave. 
576 Rogers Rd. • Keell/Sogers 

Valter Silvestre, 
o Mestre de 
Artes Marciais 
da comunidade 
portuguesa 

Jantar e grande Show de 
Artes Marciais no Sâbado, 

dia 27 de Abril, 
pelas 19h00, no Dundas 

Banquet Place, 1354 
Dundas St. West, em 

Toronto. 
Informaçôes e réservas: 

416*656*5554 
416<534-5497 

SlNIR-SESEGHI. 
EH IM HIM fiSIM E HEMUIL 
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A ciência e o bacalhau...ile mâos dadas! 
A Academia do Bacalhau de Toronto, 
teve a feliz ideia de trazer até nos, o 
médico-arqueôlogo, Dr. Manuel 
Luciano da Silva, um autêntico "alho 
cientifico" para dar um sabor especial 
ao ultimo encontro corn o "fiel 
amigo". 
Foi deveras intéressante e importante 
ver e ouvir o Dr. Manuel Luciano da 
Silva demonstrar as suas teorias sobre 
a descoberta da América do Norte, da 
pedra de Dighton e da presença dos 
portugueses no Canada. Foi, até, uma 
grande jornada de portuguesismo. A 
propôsito, registâmos uma entrevista 
que tivémos corn o cientista luso- 
americano na CIRV-fm, que 
passamos a transcrever. 

JMC - É um enorme prazer poder 
dialogar corn o Dr. Manuel Luciano 
da Silva. Çomeçaria por perguntar a 
origem do seu interesse nesta 
matéria, uma vez que é médico de 
profîssâo. 
Dr. Manuel L. Silva - Antes de 
iniciar, gostava de deixar. uma 
saudaçâo muito especial a todos os 
portugueses residentes nesta cidade 
de Toronto, assim como em toda esta 
regiâo. Sendo imigrante hâ 56 anos 
nos Estados Unidos, tenho lidado 
muito directamente corn os 
imigrantes da Nova Inglaterra, nâo sô 
por respeito a uma clientela muito 
grande que tive - agora estou 
reformado, mas porque gosto muito 
de histôria. Por isso, para além da 
minha prâtica médica, tenho-me 
envolvido muito intensamente em 
organizaçôes de carâcter histôrico, 
social e fui o fundador da Federaçâo 
Luso-Americana hâ 34 anos, os 
Knights of Corte Reais... Jâ fiz a 
incorporaçâo a sete organizaçôes de 
fins nâo-lucrativos, dai que tenho tido 
um envolvimento muito directo corn 
todos os nossos imigrantes. Eu sei 
muito bem o que é ser imigrante 
porque o primeiro trabalho que tive 
nos Estados Unidos, mais 
propriamente em Nova lorque, foi o 
de barrer uma fâbrica. Tanto na 
América, como no Canada, se hâ 
oportunidades para os imigrantes de 
todo o mundo - estamos a falar os de 
origem portuguesa - hâ também 
bases. Neste caso, as bases foram 
varrer uma fâbrica. A minha 

experiência como imigrante passou 
por isso, mas consegui vencer na vida 
porque a medicina é uma das 
profissôes mais dificeis e mais 
trabalhosas que existem. Portante, o 
meu exemple pode servir a todos os 
imigrantes, aos sens filhos e aos netos, 
de que devem aproveitar as 
oportunidades que lhes sâo dadas, 
devem apoiar a ida para as 
universidades, para as instituiçôes 
técnicas e para que possam adquirir 
valores técnicos e profissionais para 
melhorar as condiçôes de vida e 
dignificar a nossa comunidade. 
JMC - Onde nasceu? 
M.L.S. - Eu nasci numa aldeia 
chamada Caviâo, em Vale de 
Cambra, uma terra que fica no norte 

de Portugal, a 
aproximadamente 60 kms entre 

Porto e Aveiro, embora 
pertença ao distrito de Aveiro. 
Aliâs, o grande criador de 
fâbricas de laticinios de queijo 
em Sâo Miguel - Costa Leite -, 
que deu um enorme 
desenvolvimento à indüstria de 
laticinios nâo sô em Sâo Miguel, 
mas também em todo o pais, era 
de Vale de Cambra. 
JMC - Agora que jâ nos abriu o 
apetite, vamos novamente 
regressar à sua pesquisa: a 
célébré pedra Dighton que, 
segundo o senhor e os seus 
dados cientificos correctos, 
demonstra que os portugueses 
estiveram bem cedo na América 

do Norte, ou seja, foram os primeiros 
a cà chegar. 
M.L.S. - Os primeiros. Flâ dois dados 
importantes e concretos. Comecemos 
por uma pergunta que hâ momentos 
me fez: como é que eu sendo médico 
me interessei pela histôria e pela 
arqueologia. Por uma razâo muito 
simples: sô depois de me reformar é 
que vim a reconhecer as razôes para 
responder a essa pergunta. Quando 
estava a exercer medicina interna 
tinha tantos pacientes que nas noites 
em que nâo estava de serviço, ia para 
biblioteca e lia livres sobre Histôria e 
investigaçôes histôricas porque o meu 
pai era marinheiro e chegou a ser 
capitâo da marinha. Como 
identificaçâo daquilo que o meu pai 
era, eu também queria ser 
marinheiro. Dai que o meu descanço 
mental prendia-se corn essas leituras e 
esses estudos. Eu trabalhava tâo 
intensamente que quando me 
encontrava na minha biblioteca para 
1er e investigar, eu encontrava o meu 
descanso. Na América existe a ideia 
de que um médico ou alguém que 
queira descansar deve jogar golf. Eu 
nunca joguei golf, nem nunca tive 
grande interesse por isso. Desde 
muito novo, sempre tive um enorme 
fascinio por livros ligados aos 
descobrimentos e aos descobridores. 
Também tive a sorte de ter um 
professor extraordinârio no liceu - o 
prof. Joâo Santos - que, aquando da 
notlcia em 1918 que na pedra de 
Dighton estava gravado o nome de 
Miguel Corte Real, disse-me que um 
dia que viesse para a América tinha 

que procurar a pedra, cujo paradeiro 
ele desconhecia, e que tirasse uma 
fotografia para que ele pudesse 
guardar nos arquivos. Considero-me 
feliz porque cumpri a missâo. Anos 
mais tarde, quando jâ frequentava a 
faculdade de ciências da 
Universidade de Nova lorque, 
encontrei um individuo oriundo de 
Sâo Miguel que estava a ensinar 
português e que também se 
interessava pela Histôria da pedra de 
Dighton. Em 1948, desloquei-me ao 
norte de Fall River de propôsito para 
ver a pedra de Dighton. A partir 
desta altura, juntamente corn o jâ 
interesse que tinha nos 
descobrimentos portugueses, comecei 
a interessar-me pela forma como os 
americanos analisavam as inscriçôes 
na pedra de Dighton. Para minha 
surpresa, verifiquei que os 
Americanos, como ainda hoje, nâo 
tinham informaçâo sobre muita coisa. 
As grandes enciclopédias hoje 

foi encarregado de uma missâo para 
se incluir na nova enciclopédia 
canadiana a informaçâo sobre a Cruz 
da Ordem de Cristo sobre o escudo 
em forma de “u” e em forma de “v” 
do brazâo português e a comissâo 
rejeitou essa proposta. Eu espero 
conseguir alertar, corn esta minha 
visita a Toronto, todos os imigrantes, 
assim como os respectivos. filhos e 
netos, para que possam lutar pela 
nossa histôria neste pais porque 
temos esse direito. Devemos lutar 
para que todos saibam que o século 
XVI é o século de Portugal, assim 
como o século XX pertence aos 
Estados Unidos da América. A pedra 
de Dighton - uma pedra de 50 
toneladas - tem gravada na face as 
inscriçôes sobre os portugueses, ou 
seja, o nome do capitâo, Miguel Corte 
Real, ao centro estâ o escudo nacional 
corn as quinas de Portugal em forma 
de “u” e de “v”, a data de 1511 e 
quatro cruzes da Ordem de Cristo. 

existentes nâo trazem, infelizmente, 
informaçâo nenhuma sobre a 
descriçâo do escudo nacional 
português em forma de “u” e de “v”, 
nem outro tipo de caracteristicas 
fundamentals da nossa Histôria. 
Tudo isto me leva a questionar como 
pode ser possivel as enciclopédias 
deste calibre de informaçâo nâo 
terem absolutamente nada. 
JMC - Aliâs, o Dr. Manuel jâ chamou 
a atençâo para esse facto. 
M.L.S. - Estou constantemente a 
chamar a atençâo. Devo dizerdhes o 
seguinte: o professor Carlos Teixeira, 
geôgrafo da Universidade de Toronto, 

Um professor americano fez esta 
descoberta através da anâlise de um 
negative de fotografia tirada â pedra 
de Dighton. Este professor veio a 
descobrir que existem na Torre do 
Tombe cartas reais passadas pelo rei 
D. Manuel I sobre a vinda de Caspar 
Corte Real para a América em 1501, 
mas o destino fez corn que se perde-se 
e nunca mais voltasse. O irmâo 
Miguel Corte Real veio â procura do 
Caspar, tende saido de Lisboa a 10 de 
Maio de 1502 e ele também nunca 
mais voltou. Agora, aparece esta 
pedra. Esta inscriçâo tem uma 
explicaçâo muito simples: por^ 
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► ordem do Infante D. Henrique e 
mais tarde pelos reis, todos os 
descobridores que chegassem a uma 
nova terra tinham que trazer uma 
prova dessa mesma terra. No 
segundo periodo dos descobrimentos, 
os reis começaram a exigir algo mais 
dos descobridores; a gravaçâo, em 
pedras, no territôrio descoberto, de 
uma inscriçâo que indicasse que a 
terra pertencia ao rei de Portugal. 
Este é O periodo da pedra de Dighton. 
No terceiro periodo dos 
descobrimentos, procedeu-se à 
colocaçâo de padrôes em todas as 
terras descobertas. Ora, a pedra de 
Dighton tem sido a minha amante hâ 
55 anos. 
JMC - Vamos agora falar da carta 
nautica que mencionou hâ pouco e 
que, segundo parece, é a grande 
ligaçâo entre toda esta histôria. 
M.L.S - A carta nautica de 1924 é 
indiscutivelmente aquilo que 
podemos chamar corn toda a 
convicçào a certidâo de baptismo do 
Canada. Este pais é um dos mais 

extremamente antigo e foi desenhado 
por um cartôgrafo que gravou no 
mapa - feito de pele de carneiro - a 
data de 22 de Agosto de 1424. 
Estudos feitos à volta deste mapa 
confirmam que se trata do mapa 
verdadeiro. Neste mapa podemos ver 
a costa de Africa, o estreito de 
Gibraltar, a costa de Portugal e da 
França, assim como a parte inferior 
da Inglaterra. Uma parte particular 
deste mapa é que nos révéla no centro 
do Atlântico as ilhas dos Açores, da 
Madeira e as Canârias, as ilhas de 
Cabo Verde e a boca do rio 
Amazonas. Na parte ocidental do 
mapa, vê-se a indicaçâo de quatro 
ilhas grandes pintadas a vermelho: 
sâo as ilhas Saia, Satanazes, Antilha e 
a Himana. Este mapa é portolano, o 
que quer dizer que sô os capitâes o 
usam no mar, dai que nâo tem linhas 
de longitude, nem de latitude. Eu 
comecei a estudar este mapa corn 
pormerior, tracei as linhas de latitude 
e de longitude e cheguei à conclusâo 
de que estas ilhas sâo as actuals Nova 

Entre muitos outras vê-se Armindo Silva, Antonio Sousa e Gabriela Cavaco, saboreando o “fiel 

amigo” no Europa Catering, no convivio corn o Dr. Manuel Luciano da Silva. 

impressionantes do mundo e Toronto 
uma das suas mais bêlas cidades. 
Alias, deveria de haver um fotôgrafo 
que se interessa-se em publicar um 
livro sobre o passado e o présente da 
cidade de Toronto. A carta nautica de 
1924 é um documento original que se 
encontra na universidade de 
Minesota e foi encontrada em 1948 
na colectânea de um milionârio inglês 
que colecionava documentes antigos. 
Em 1950, o professor Armando 
Cortesâo, chefe dos Estudos de 
Cartografia nas Naçôes Unidas, 
estudou este mapa e publicou um 
livro em inglês intitulado “The 
Nautical Chart of 1524”. Este mapa é 

Scotia e Terra Nova. Dai que 
publique! o trabalho de “As 
Verdadeiras Antilhas”. As que nos 
hoje em dia conhecemos como 
Antilhas sâo as falsas. Sendo este o 
primeiro mapa no mundo que mostra 
terras da América, a sua importância 
é extraordinâria, nâo para os 
portugueses, mas para os canadianos. 
Por isso é que eu digo que este mapa 
é a certidâo de baptismo da 
descoberta de terras que depuis 
vieram dar origem ao Canada. Os 
portugueses deram à Terra Nova, em 
1924, o nome de Satanazes. Este é o 

CONTINDA NA PÀ(;lNA 14 

Dr. Manuel Luciano da Silva junto de sua 
mulher assina o livro de honra da Galeria 
dos Pioneiros Portugueses. 

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

h'] ZMA l)Dè 

û 
Hâ 80 anos que a Addison on Bay nasceu e enraizou-se 

no 832 da Bay Street, a norte da College. 
Para celebrar a data, a Addison e Joe da Costa, 

realizam um GRANDE SALDO DE ANIVERSÂRIOl 
Qualquer oferta razoâvel do cliente... sera aceite! 
Nào paguejuros durante 3 anos, nâo de nada de 
entrada, nào faça pagamentos durante 3 meses, 

conduza sem pagar um Sunfire, 
Cavalier ou Pontiac Grand AM. 

Receba 200 litros de gasolina gratis na compra de um 
veiculo novo durante o SALDO DE ANIVERSÂRIO. 

Enorme variedade de carros usados 
comjuros a partir de 1,9%. 

Lembre-se, nenhuma oferta razoâvel serâ recusada. 
APROVEITEMÜ! 

832 Bay Street, em Toronto 
(a norte da College St.) 
Telefone: 416-964-3211 
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A ciência e o bacalhau...de maos dadas! 
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nome correcto para a Terra Nova, 
embora o nome que actualmente tern 
também seja português. Porque 
motivo decidiram os portugueses 
chamar a Terra Nova de ilha de 
Satanazes? Por uma razao muito 
simples; trata-se do sitio mais 
perigoso no mundo para se navegar. 
Existe um enorme mimero de 
icebergs, existe uma diferença de 
cinquenta a sessenta pés de altura das 
marés, muito nevoeiro, as correntes 
maritimas e tudo mais torna-se num 
local muito perigoso para a 
navegaçâo. Além disso, um padre de 
nome George Paterson, em 1890, 
escreveu um trabalho muito 
intéressante, que recomendo a todos 
os portugueses e luso-canadianos, 
sobre uma colectânea de todos os 
mapas antigos que se referem ao 
Canada. Lembro que nessa altura 
ainda nâo se tinha feito a descoberta 
deste mapa de 1424. No entanto, este 
trabalho apresenta uma lista de 
cinquenta nomes topônimos que 
existem na Terra Nova, na Nova 
Scotia e nas provincias maritimas e 
que sâo portugueses ou de origem 
portuguesa. Existem vârios nomes de 
terras canadianas e americanas que 
se julgam indios e que no fundo sâo 
todos portugueses. Desde o periodo 
da cartografia até aos nossos dias que 
a histôria americana tem que ser 

vista pela perspectiva da ligaçâo 
portuguesa. Hâ 11.000 anos, durante 
o ultimo periodo glacial, a neve 
derreteu e criou o Cape Cod, nos 
EUA. Dai que a pedra Dighton 
também passou por um periodo de 
“imigraçâo”, ou seja, foi parar aos 
EUA através deste periodo glacial. 
Eu sempre digo que como luso- 
canadianos ou luso-americanos, 
devemos de ter um orgulho duplo 
porque temos valores 
extraordinârios. 
JMC - O Dr. Manuel Silva deslocou- 
se a Toronto para estar présente no 
jantar da Academia do Bacalhau... 
M.L.S. - A minha palestra baseia-se 
em slides sobre o Cristovâo 
Colombo. Este trabalho vem provar 
que este navegador era cem por cento 
português. Esta demonstraçâo 
baseia-se em bulas papais, em vârios 
documentos que comprovam que este 
navegador, que muitos julgam 
italiano, era português e por isso a 
América Central e a do Sul foram 
descobertas por um português. 
JMC - Vou agradecer-lhe o tempo 
que disponibilizou para estes 
esclarecimentos e posso garantir-lhe 
que apôs esta entrevista todos nôs 
sentimos muito mais orgulho em 
sermos portugueses. 
M.L.S. - Eu agradeço a atençâo e 
espero que todos os portugueses 
sintam mesmo esse orgulho para que 
possamos todos lutar cada vez mais 
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399 Church St.,-4tli floor Toronto, ON MSB 2JS 

SERVIÇOS E PROGRAMAS DO 

AIDS CO H H ITEE OF TORONTO 

Fernanda DaSilva 
Coord en a dora de Desen volvimento 
Comunitario para üngua Portuguesa 

m. 

• s erviço de aconaelliamento gratuite para famüias e individuos | 
infectados ou afetados pelo virus do HIV/VIH(AIDS - SIDA). | 

* A juda na procura de emprego e curriculum vitae (résumé). ] 

[I t Clinica de programas de Naturopatia. 

; • Pieenchimento de Declaraçâo de Impostos (Income Tax Return). J 

» Aulas de computaçâo para pessoas seropositivas(HIV Positivas). 1 

^ • Programas de educaçâo e prevençâo parajovens e adultes. ; 

^ » 0portunidades de vohntariado e respective treino. 

» Aconcelliamento gratuite sobre seguro de vida, de invalidez, etc, 
^ para pessoas seropositivas. "1 

r • Serviço de acompanhamento ao médico e ao hospital. I 

^ » Assistência para profissionais que trabalham na area de | 
HIV/AIDS (medicos, assistentes sociais, etc ). 

Tel: 416 340- 8484 ext.290 

Fax: 416 340-8224 
fdasilva(^actoronto.org 

o casai Silva, Bia Azevedo e José Mario Coelho na Galeria dos Pioneiros. 

pelas nossas raizes e pela nossa 
histôria. 

Obrigado, Dr. Manuel Luciano da 
Silva. Obrigado, Academia do 
Bacalhau de Toronto. Dia 26, parte 
para Fall River-USA, uma caravana 
de "bacalhoeiros" de Toronto para 

participarem na abertura oficial da 
Academia do Bacalhau daquela zona, 
presidida pelo Dr. Manuel Luciano da 
Silva. Desejamos-lhe os maiores 
sucessos e muito bacalhau 
demolhado a preceito. 

JMC/Ana Fernandes 

“ Tundra * Pav«!t ‘ ^Runner " Mighiandor * Sequoi 

SCARBOROUGH LEXUS TOYOTA 
Os preços mais acessiveis 

Juros a partir de 0,9% 
Facilidades de pagamento 

Veja porque razâo a 
Scarborough Levus 

Toyota é a #1 em vendasl 

Francisco Santos 
o português que 
lhe dâ um serviço 
personalizado 
e eficiente. 

Grande gama de carros 

usados corn garantia 

12000 Eglinton Ave. East Scarborough, Ont. MIL 2M71 

Tel.: 416 751-1530 • Cell.: 416 219-1721 , 
i I TOYOTA 

Joâo Lücio Monteiro deu voz a Sebastiào 
da Gama, José Régio e Florbela Espanca 
entre outros grandes poetas portugueses, 
numa sessâo de poesia realizada no 
passado dia 11 de Março para alunos e 
professores da U of T. No mundo 
conturbado em que vivemos, foi possivel 
esquecer, durante algum tempo, as guerras 
e a violêneia que assaltam o nosso 
quotidiano. E imperativo criar nos nossos 
jovens o gosto pela intimidade corn as 
palavras dos poetas. Nâo faltam, na 
literatura portuguesa, exemples que 
estimulam o sonho, a capacidade de ver a 
beleza do mundo e o optimisme 
indispensâvel para que cada um de nôs 
acredite poder transformar o mundo em 
que vivemos num mundo melhor. 

A VOZ dos pootas na 
Univorsidado do Toronto 
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A Escola, 0 Sistema e os Nossos Anseios 

rxOMENICO COSENTÏNO, H i s 
SPECIAUSTAAPPARECCHI AUPITIVI 

OUVIR é uma prenda preciosa. Infelizmente, 
a poluiçâo sonora, algumas doenças e a passagem 

dos anos de vida, vào destruindo o sistema auditive. 

Nos tempos que correm podem surgir sérias consequêneias a quem 
nâo OUVE bem: impossibilidade de ouvir tocar campainhas, 

perturbar os outros por ter o volume do radio ou da televisâo muito 
alto, e nâo ouvir convenientemente as palavras que se lhe dirigem. 
Estes apenas alguns pequenos inconvenientes que, num futuro mais ou 
menos proximo, podem provocar desvantagens e isolamentos. 

H à 15 anos que UDI Hearing serve 
corn sucesso aqueles que procuram 

os seus serviços. A companhia tem 
especialistas que avalia corn exactidâo 
os problemas auditivos dos pacientes. 

Faça uma consulta na UDI Hearing 
livres de obrigaçôes, no: 

540 College St 
Suite #402 Toronto, Ont. 

BLOOR 

COLLEGE 

Sô tem que visitar UDI, para um simples e rapide 
teste para saber o que précisa e viver melhor. 

as ta o^ozùmî2ada. 

Aqueduto Has Aguas Livres vai 
candidatar-se a Patrimônio Mundial 
o Museu da Agua vai iniciar o 
processo de candidatura a 
Patrimônio Mundial do Aqueduto 
das Aguas Livres, que foi 
construido no século XVIII e 
abasteceu Lisboa durante mais de 
200 anos. 
Margarida Ruas, directora do 
Museu da Agua - criado pela 
Empresa Portuguesa de Aguas 
Livres (EPAL) para gerir o 
aqueduto - anunciou ontem, em 
conferêneia de imprensa, a intençào 
de desencadear o processo junto da 
UNESCO, na sequêneia da 

classificaçâo de todo o aqueduto 
comq patrimônio nacional através 
do deçreto-lei 5/2002, publicado em 
Diârio da Repüblica em Fevereiro. 
Desactivado desde os anos 60, o 
Aqueduto das Aguas Livres passou 
a ser explorado pela Companhia 
das Aguas, e depois pela EPAL, 
ficando integrado no conjunto do 
Museu da Agua, que inçlui ainda o 
reservatôrio da Mae D'Agua, nas 
Amoreiras, o reservatôrio da 
Patriarcal, na zona do Principe 
Real, e a Estaçâo Elevatôria dos 
Barbadinhos, em Santa Apolônia. 

MlGüORA l TUOl INDICl D'ASCOUO 

De Segunda a Sexta, das Warn às 5pm e, aos Sâbados, das lOam à 7pm. 

Inglês como segunda lingua 

None de Esclarecimento aos Pais, realizada 
no Arsenal do Minho 

Foi um êxito a Noite de Esclarecimento aos Pais, realizada no Arsenal do 
Minho, no dia 14 de Março. Os estudantes da UTPA e da YUPA agradecem 
ao nosso jornal e a CIRV.FM toda a divulgaçâo que foi dada ao evento. 

A.D.P 

Tal como tinha prometido, esta 
semana vamos abordar a questâo de 
Inglês como segunda lingua. Por 
coincidência, esta semana recebi um 
telefonema de uma mâe que vive hâ 
relativamente pouco tempo no 
Canada e que esta um pouco 
preocupada corn a educaçâo que o 
filho esta a receber. Uma vez que o 
filho ainda nâo domina bem o inglês, 
esta mâe queria saber se o tipo de 
educaçâo que o filho recebe 
corresponde aos padrôes 
estabelecidos pelo governo do 
Ontario. Uma excelente preocupaçâo. 
Desde hâ muito anos, sobretudo 
quando o Canada começou a receber 
grandes grupos de imigraçâo, que o 
sistema escolar integrou o inglês como 
segunda lingua no curriculo. Este 
cursos sâo destinados a alunos, 
segundo o ano que frequentam, que 
nâo dominam a lingua inglesa. Para 
exemplificar, falemos do 9° ano de 
escolaridade, ou seja, o grau 9. Todo 
o aluno que venha de um outro pais 
onde nâo se fala inglês ou que nâo 
tenha conhecimento da lingua, se for 
colocado no 9° ano - devido às 
equivalêneias e/ou à idade - terâ que 
tirar Inglês como Lingua Segunda 
(ESL) durante o ano. Este cursos sâo 
cursos de iniciaçào ou de continuaçâo 
de inglês. Nenhuma turma de ESL é 

homogénea, ou seja, é possivel que 
num simples grupo haja alunos corn 
vârios niveis de inglês. Cabe ao 
professor iniciar o programa a partir 
do conhecimento que cada aluno 
demonstrar. Essa é a razâo pela quai 
uma turma de ESL nunca tem mais 
de 15 alunos (ou nâo deveria). 
Em que se baseia o curriculo do ESL? 
Uma vez que é destinado aos alunos 
que nâo conseguem dominar o inglês, 
o curriculo esta desenvolvido para 
desempenhar os conhecimentos 
bâsicos necessârios em inglês antes 
que possam começar a estudar 
literatura, poesia, contos, fabulas... O 
ênfase deste curriculo é colocado, 
sobretudo, no aspecto gramatical da 
lingua, ao mesmo tempo que se vai 
desenVolvendo o vocabulârio 
necessârio para se iniciar um diâlogo. 
Em relaçâo às restantes disciplinas, o 
aluno, no primeiro ano, ficarâ isento 
de determinadas disciplinas 
obrigatôrias que exigem algum 
conhecimento da lingua inglesa, como 
é o caso das ciências e da geografia e 
ser-lhe-â dada a oportunidade de as 
tirar num outro ano ou, em algumas 
escolas, ser-lhe-â ensinada a disciplina 
através do conteüdo do programa de 
ESL. Acima de tudo, os professores e 
a administraçâo escolar têm 
consciência que o aluno nécessita de 

tempo para se adaptar e 
para começar a 
compreender a lingua. 
Finalmente, e para 
responder a esta mâe, um 
aluno que chegue ao 
Canada sem nenhum 
conhecimento de inglês (o 
que na giria estudantil é 
conhecido por “começar 
do zero”), nécessita de 
cerca de seis meses para começar a 
escrever, 1er e dialogar em inglês. No 

entanto, os pais deverâo 
sempre entrar em contacta 
corn a escola, mesmo que 
nâo falem inglês. Esse 
motivo nâo é pretexto para 
nâo se interessar pela 
educaçâo dos filhos. Todas 
as escolas têm intérpretes 
que os possam ajudar e 
fazer parte da educaçâo dos 
filhos é meio caminho 

andado para o sucesso escolar de cada 
aluno. 
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A trip home now departing 
from your living room. 

Now, with Rogers Digital Cable, 
you can get the channels you want through the 

cable you already have. Featuring FFl'V. 

Call us at l-«88-ROGERSl. 

O ROGERS 
Digital Cabie 

unique multicultural programming 

-■ 

'Ur Cu IP ' 
■y .J, \ y J ^ J'— . ^ \ \ . . J J 

'A ■ait 
Si-f 

& 

Contacte 
: ? i 

epeçaa 
Caixa Digital. 
Mande activât 
0 novo Canal 

Festival Português 
TV-SIC. 

1-888-764-3771 

Acompanhe 

FPTV-SIC. 

24 horas par dia. 

Para mais detalhes 

ligue para ClRU>fm; 

416-53M088 OU 
1-888-784-3771 

CXuiiita~(^ita, às 18:^0 k ' Fflifl BfflSil 

aptasantaçâo de ^^^anise <^^uintatâas 

às 1^:00 k ~ ElItfO MflfyBIIS, 
afitesentaçâû da ^^ida TSaptistcL 

IZLLLts.^ LTL2Vtr.b£ [3L'QLiLLL;;r(2.i3i^ d-îa. iaLLîa. L=L-izVu 

Para informaçâo detalhada da programaçâo diària, conaulte o seu 
Tv Guide. CAo seu dispôr no Terminal Digital - use o comando3 

L-L-iiv à i£U.t=t i=rt£i:LLiiL= t=L:iQLL= eeiits [aL'eiL^eiiQu 

.Srivjfe) ÎJ£j £3LJ£JS £JUÇJ33Ü£J3S PptV<^t3Jr'VfrrJi£ï£jrjn 
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marble 

rMsXf-, 

boneless, skihl^ 
chicken breast ^ 

(xra'BÜ 

^elîsJf' 

Joe’s frills Situado na Dufferin Mail (a norte da College) 
Estes preços estarâo em vigor até o dia 23 de Março, 2002, 

enquanto houver em armazém. 

r i v'-i 
. r* ^ 

purex 

3.8i 

palmollve 
liquid dish 
détergent 

f sélècteo vafietiosf 

danone 
deüsie creamy 
yogurt ^ 
selected varieties 
175 g 

Nâo, nâo mudou. Nuno da Câmara Pereira apenas nâo deixou passar em branco a 
oportunidade de gravar uma bonita cançâo em parceria corn a Lucrécia. Nuno da 
Câmara Pereira e Lucrécia oferecem aos seus muitos simpatizantes a cantiga "La ultima 
noche", um tema do autor-compositor Bobby Collazo, com versâo em português de 
Rudy, Luis de Matos e Nuno da Câmara Pereira. 
Este ultimo trabalho de Nuno da Câmara Pereira e Lucrécia, foi gravado nos estùdios 
Sing Sing Factory, em Madrid, e teve produçâo de Orlando Sandoval e de Luis de 
Matos. 
No "single" que nos enviaram, a cantiga "La ultima noche", esta gravada nas duas 
versôes, espanhol e português. 
Nuno da Câmara Pereira e Lucrécia, duas vozes em bom momento, cheias de 
sonoridades e maturidade. 

NINO 
msmm 
m A mmk M 

OOVn DOWNTOWN MINIVAN STORE 

VENDEDOP PORTUGUêS 

. , Prowler, Ram’s Town + 
Jeep Liberty, Sebring Convertible 

lease price is plus dewp payment, treight 1", sec. adm. pde a all applicable 

taxes Cash selling price is plus freight, adm. pde a all applicable taxes 

!(»OKinsStWestOfBo<her$t 

®345,M 
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FINANCING 

on selected 

2002 models 

GRANDE ESPECIAL 
Caravan, FT Cruiser, Dakota, 
Durango, TJ, Gr. Cherokee, 

Neon, Sebring Sedans, 

Intrepid, Concord, 300 M 

Tambhnt fantàstico saldo 
nas carras usadas 

20QQ Oodge DAKOTA ouad caÊ 4x4 

Fully loaded, auto, air, 
blk or colour. 

Great savings 

1998 Volvo s70 
Loaded, gieen on tan 
leather, sunroof, heated 
seats, only bO km’s. 

Beft price in town 

New SOOS 
□odge - Caravan 

3.3L, V6, auto, air/c, p/w, p/1, speed control, 
luggage rack, tilt, dark tint, dual sliding 

doors, 7 pass., AM/FM Cassette. 

’22,988." OR ’258." 
Cash selling price 48 Mth Lease 

Low km’s, 4 dr, 5 spd. 

Must see. 

YOlNt DOWNTOWN MINIVAN STORE YOUR STORE 
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Nova técnica évita obstruçâo i 
Investigadores internacionais 
conseguiram desenvolver uma nova 
técnica que évita a obstruçâo das 
artérias apôs uma angioplastia, um 
dos mais frequentes e frustrantes 

problemas na cardiologia, que 
ocorre em cerca de um quarto dos 
casos. 
A nova técnica utiliza um «stent» - 
um arame em forma de rosca 

Medicamentos fora do prazo 
aguardam inceneraçâo 
Milhares de embalagens corn 
medicamentos cujo prazo de 
validade jâ expirou aguardam nas 
farmâcias da Regiâo para serem 
incineradas. 
O Governo recusa-se a assumir, 
como competência sua, a 
incineraçào das mesmas 
embalagens, referindo tratar-se de 
um problema de comercializaçâo 
que deve ser resolvido pelas 
respectivas farmâcias e indùstrias 
do ramo. 
Esta é pelo menos a posiçâo 
assumida pela secretâria regional 
dos Assuntos Sociais, Fernanda 
Mendes, que referiu na ocasiâo que 
no continente esta destruiçâo é 
assegurada por uma empresa da 
especialidade, mediante um acordo 
que existe corn a ANF - Associaçâo 
Nacional de Farmâcias. 
A tutelar dos assuntos sociais, na 
Regiâo, afirmou que havendo nos 
Açores représentantes desta 

associaçâo, que deverâ caber a estes 
uma soluçâo para o problema. 
Em declaraçôes à Fusa, 
représentantes da ANF em Angra 
do Herolsmo e Ponta Delgada, 
confirmaram a situaçâo, 
adiantando que a questâo foi 
colocada às autoridades regionais 
dos sectores do ambiente e saüde e 
referiram que nâo têm 
competências para resolver esta 
matéria. 

Em qualquer época 

do ano procure 

todas as mobflias 

para o seu lar em: 
Jl'itinueû ?a ^iûini 

aMiMi 
Glualidade 

Originalidade 

Bom gosto 
Bons preços 

VISITE JA A ABTNOWA FURNITURE Plus 
HJlJJJi ijL iJJJJ ÏÜj'iJJJiU 
416 1133 

desenvolvido para 
manter a artéria aberta 
e evitar que esta seja 
preenchida corn tecido 
de cicatrizaçâo - 
coberto corn um 
medicamento inibidor 
do crescimento. 
A introduçâo de 
«stents» comuns, hâ *^**^'- 
poucos anos, foi um 
grande avanço, reduzin- 
do a taxa de fracasso de 
40% para 25%. Mas corn esta nova 
técnica, apresentada esta segunda- 
feira no American College of 
Cardiology, em Atlanta (Georgia), o 
risco desaparece quase 

completamente. Pelo menos 
variedades - cobertas 
diferentes substâncias inibidoras do 
crescimento - estâo a ser testadass e 
muitas outras estâo jâ a ser 
desenvolvidas. 

Cientista alerta para o perigo de Russia 
tratar lixo nuclear 

Uma operaçâo que 
randa es 21 milhfies 
de dôlares 
Um cientista e um ecologista russos 
alertaram contra ps perigos de a 
Russia importar residues nucleares 
para retratamento, porque isso 
acarreta graves problemas 
ecolôgicos e arrisca-se a ser uma 
operaçâo pouco rentâvel, 
contrariamente ao que o Governo 
podejulgar. 
O Présidente Putin promulgou no 
ano passade uma lei autorizando 
essas importaçôes. 
A razâo avançada pelo Governo 
russe, perante as reticências dos 
ecologistas, uma parte dos 
cientistas e alguns politicos é que 
esta operaçâo pode valer 21 
milhôes de dôlares, corn o 
tratarriento de 20 mil toneladas de 
residues nucleares de outres paises 
nos prôximos dez anos. Este lucro 
poderâ ser totalmente ilusôrio, 
adverte Viktor Danilov-Danilian, 
cientista e co-presidente da Uniâo 
Ecologista Russa. "Actualmente, 

apenas metade dos residues 
nucleares russos sâo alvo de 
ratratamento. Estas importaçôes 
significam que o lixo nuclear russe 
nâo voltarâ a ser tratado, pois nâo 
hâ capacidade para tudo, e assim 
terâ se ser enterrado", explica o 
cientista. 
Corn duas vezes mais de residues 
para armazenar "os 20 milhôes de 
dôlares de bénéficié serâo gastos, 
na quase totalidade, no armazena- 
mento, vigilâneia ecolôgica, e 
segurança", acrescentou. 
Um certo nûmero de cientistas 
russos jâ sublinhou que a Russia 
nâo tinha nem equipamento, nem 
meios financeiros necessârios para 
conseguir armazenar lixo nuclear 
de forma segura. 
Segundo um recente relatôrio, a 
Russia jâ acumulou 14 000 
toneladas de residues de alto nivel 
radioactive proveniente das suas 
centrais nucleares. 

CARCA GERAL PARA 
TODO 0 PORTUGAL 
RECEBEND0ATt4D£MA10 

Eco AçOR SïïSH 
TRAVEL SERVICES INC. 

421 Gollege Street 
Toronto, Ontario 
M5T ITl 
Tel: 416-603-0842 
Fax: 416-603-1560 
Toll-Free: 1-888-2326-326 
www.ecoacor.com 
e-mail: sales@ecoacor.com 

- EXCURSAO AO SAHTO CRISTO E TATIIM 

- VUGENS PARA PORTUGAL 

- OUTROS DES11H0S 

ESPECIAI DA SEMANA 
- CUBA 

Tudo incluido desde $680“ + Tax 
So aviào *370.“-+ Tax 
- PARA PORTUGAL 

A partir de ®399.“ 
Ontario Registration number Ü422Ü761 



O MILéNIO 
Quinta-feira, 21 Março, 2002  12 

INTERNET/CIêNCIAS 

WWW.iiii SITES DA SEMANA 
□lETA 
www.roche.pt/emagrecer 
O Verâo esta a chegar e é altura de fazer 
contas... ao corpinho! Saber se o peso se 
adequa à altura ou se nécessita de uma 
dietazinha. Se for a segunda opçâo, conheça 
aqui os truques para o fazer corn saùde. 
Informaçôes sobre alimentes e obesidade e o 
risco para a saüde. 

VELA 
www.terraincognita.pt 
Este é o site do Centro Néutico Terra 
Incognita, cujo objective é criar uma escola de 
vela de cruzeiros (barcos cabinados). Para 
além dos dados sobre a escola e a formaçâo 
que possibilita, visite também a loja de artigos 
naüticas. Espreite ainda a zona de imagens 
que o site possui. 

MÙSICA 
www.franksinatraromance.com 
The Voice esta de volta corn um àlbum de 
megasucessos. O site oficial de Frank Sinatra 
relembra-nos como a müsica nos pode levar 
às viagens mais tranquilas. À parte disse os 
cibernautas podem saber tudo sobre a vida e 
obra deste grande senhor. 

CULTURA 
www.sercultur.corn 

Um portai que apresenta as actividades 
culturais a decorrer em Portugal e no 
estrangeiro. Agenda nacional e internacional, 
exposiçôes, cinema, programaçâo televisiva e 
radiofônica cultural. Para além destas 
informaçôes, entrevistas e destaques. 

JORNAL 
www.tintafresca.net 
Mais uma sugestâo para que fique mais 
informado da realidade cultural em que esta 
inserido. Tinta Fresca é um jornal de Arte, 
Culture e Cidadania corn presença na Internet e 
que conta corn reportagens e noti'cias do 
mundo da culture, artigos de opiniâo, 
destaques para eventos culturais, e muito mais! 

POSTAIS 
www.ohmygoodness.corn 
Para todos os gostos e feitios e sobre os mais 
variados temas: desporto, caricaturas, escola, 
dias festivos, passatempos, viagens, entre 
outres. As imagens sâo divertidas e capazes 
de deliciar qualquer destinatàrio. Ainda a 
possibilidade de envier imagens e toques para 
telemôveis. 

Quinze traçam meta: 

Um computador por cada 
15 alunos até 2003 
Os Quinze fixaram este sâbado 
como objectivo prioritârio que 
até 2003 haja um computador 
ligado à Internet por cada 15 
alunos. Esta foi uma das 
conclusôes do Conselho 
Europeu de Barcelona que 
terminou no sâbado. 
O Conselho de Sevilha, por sua 
vez, ira analisar no proximo 
mês de Junho o Piano Europeu 
de Telecomunicaçôes 2005, 
segundo explicou o présidente 
em exercicio do Presidência da 
UE, José Maria Aznar, que 

salientou, em conferência de 
imprensa, que foi alcançado 
um acordo «completo» para o 

desenvolvimento das comuni- 
caçôes de banda larga. 
Os Quinze comprometeram-se 
ainda em fazer um esforço no 
desenvolvimento dos telemô- 
veis de terceira geraçâo. 
A declaraçâo final de 
Barcelona pede aos Estados- 
membros que garantam a plena 
aplicaçâo do novo conjunto de 
medidas reguladoras antes de 
Maio de 2003 e que seja 
rapidamente adoptada a 
Directiva sobre protecçâo de 
dados. 

Nâo percam as novidades da Padaria Caldense na Pàscoa: Pâo de Lô de Alfeizerâo e Minhoto; 

amendoas de Portugal, incluindo as de licor; ovos de chocolate, folares e reg^eifas, tal como 

tudo quanto é tradicional na Pàscoa dos portugueses. 

Ainda, diariamente, ao almoço têm as habituais e saborosas sandes e bifanas e, aos Domingos, 

as famosas Canelas à açoriana. Prefira a secçâo de charcutaria da Caldense. 

visite as Padarlas Caldense no 1209 Dnndas Street West 
e no 337 Symington Avenne. em Toronto e, 
também, no 447 Speers Road, em Oakville. 
Encomendas da Péscoa: [410] 535-9993 
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CàRNCIRO - 21/03 A 20/04 

Poderâ sentir algum medo de ser incompreendido, de ser 
menos apreciado por alguém ou ainda sentir-se perseguido 
em relaçâo a uma dada situaçâo. Se fizer um pequeno esforço 
de comunicaçâo no sentido de verbalizar os sens sentimentos, 
poderâ ultrapassar mais facilmente esses medos. 

TOLIRO - 21/04 A 20/05 

Os assuntos de ordem profissional e os negôcios estarâo em foco. 
A sua carreira poderâ ser benefidada se melhorar as relaçôes corn 
as pessoas que trabaJham consigo. Haverâ,'até, maior 
possibilidade de alguém que trabaJha consigo se tornar mais do 
que um colega...  

GÈMCOS - 21/05 A 20/06 J±. 
Serâ uma optima altura para viajar pois a curiosidade sobre 
outros valores e hâbitos estâ muito acentuada nesta altura. 
Tudo lhe aguça a curiosidade e o interesse, ouvindo os outros 
atentamente. Poderâ colher ôptimas impressôes em qualquer 
deslocaçâo que empreenda. 

CARANGLCJO - 21/06 A 21/07 

Poderâ atravessar uma altura um pouco mais instâvel e mais 
caprichosa. Nesta altura, o seu ego, a sua capacidade de 
criaçào, os fühos e os amores irào prender mais a sua atençâo. 
Do ponto de vista da casa, do lar, poderâo surgir algumas 
situaçôes mais agradâveis, mais encorajadoras. 

LEÀO * 22/07 A 22/08 

Poderâ sentir necessidade de se isolar um pouco, recuperando-se 
das solicitaçôes do mundo exterior. Aliâs, a casa, o ambiente 
doméstico e familiar serào factores em evidência. Aproveite 
também para anaUsar as suas atitudes, emoçôes e sentimentos 
em relaçâo àquilo que se passa à sua volta 

ViROCM - 23/08 A'^2/0^ ^ "TT 
'V J:L 

Poderâ ser um bom momento para receber o apoio da lei 
em relaçâo a um assunto cujo desfecho tem estado a 
aguardar. Corn alguma agitaçâo, a sua energia fisica poderâ 
estar, transitoriamente, mais irregular. 

BALANçA - 23/09 A 22/10 

Nesta altura poderâ ter apoios de pessoas mais velhas e 
experientes, ou mesmo de figuras destacadas, que lideram a 
respectiva esfera de acçâo. Desta aproximaçâo pode surgir 
uma atracçào afectiva. Possiveis romances corn um superior. 

Z' 

ESCORPIÀO - 23/10 A 21/11 

Marte em conflito corn Neptuno faz corn que a sua vontade de 
procurar conhecer socialmente novos amigos diminua de 
maneira considerâvel. O melhor que tem a fazer neste 
momento é debcar-se ficar por casa, recebendo apenas os seres 
amados que lhe estâo mais prôximos. 

SAGITÀRIO - 22/11 A 21/12 

Uma relaçâo desarmoniosa entre Marte e Neptuno poderâ dar 
origem a uma atitude mais brusca ou um movimento 
descontrolado, provocando um aborrecimento corn alguém ou 
consigo prôprio. Esteja atento e controle-se. 

^,^,^CAPRICÔRNIO -22/12 A 20/01 M V ^ 

Neste momento a sua maior ambiçào é alcançar o sucesso 
profissional, objectivo para o quai canalizarâ devotadamente as 
suas energias. As uniôes ou associaçôes estâveis merecem agora a 
sua preferência, sobretudo ao nivel financeiro. 

AQLARIO • 21/01 A 19/02 

Estarâo sublinhadas as suas capacidades de comunicaçâo. Dedique- 
se pois a tudo o que tenha a ver corn movimentos e contactas: 
planeie uma pequena viagem e preste atençâo a conversas casuais 
pois estas poderâo ganhar, subitamente, maior importância e 
profundidade. 

PCIXCS - 20/02^0/03 ^ r.i 
Serâ tentado a manter secretos os sens sentimentos e emoçôes, 
talvez por pensar que no fundo, no fundo, ninguém o 
compreende. Serâ um tempo menos dinâmico, mais voltado 
para o lado sonhador e espiritual da vida, em que o seu humor 
ou o seu comportamento podem, subitamente, sofrer vai iaçôes. 

123456789 10 Horizontal: 
1- IMPUSLO;DÀ 
OPINIÀO 
2- DEPRAVADO; 
PREDICADO(INV) 
3- ATILHO; PREF. DE 
NEGAÇÀO 
4- PEDRADEMOlNHO 
(INV.);V1L(ANAGR) 
5- VAGA;ARAGEM 
6- MISTURARACOM 
lODO 7-INÛTEIS(INV); 
ROLLSROYCE 
8- DIVERSÀO;NOTA 
9- FÛRIA;QUASEIDA; 
REGRA OBRIGATÔRIA 
10- CONTR(INV); 
VELHO 

Vertical: 
1 - MISTER 2 - MÀO CONFUSA; ÉPOCA 3 - jA; CHAMARIZ 4 - COLOCO 

ARAME; APARÊNCIA 5 - NOTA (INV.);-GRAUS 6 - COM O MAU NÀO SE 

BRINCA; PASSEIO 7 - DE ONDE PARTE A PROCISSÀO 8 - NOTA (INV.); 

BRISA; ESPÉCIE DE ESCUMILHA 9 - CELEBRAR O NOIVADO; 

ACUSADA 10 . FANTÀSTICOS   

As soluçôes da ediçâo anterior: 
Horizontals: 
1- caravanas 2- amarelado 3- mara; otite 4- privatives 5- da; avir 6- sra; 
tron 7- medo; shea 8- odes; aro 9- ossos; ris 10- ar; odor 

Verticals: 
1- campismo 2- amar; redor 3- raridades 4- arava; osso 5- ve; od 6- alotar; 
uso 7- natives; 8- adivinhar 9- sotor; cria 10- es; caos 
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MüSICA 

MiiSiCA CINEMA JOGOS NOTîCIAS 

album 
A viùva do müsico John 
Lennon, Yoko Ono, descerrou 
na sexta-feira uma estâtua do 
seu ex-marido no interior do 
aeroporto de Liverpool, 
Inglaterra, agora oficialmente 
rebaptizado com o nome do 
ex-Beatle. 
Foi ao lado da primeira dama 
britânica, Cherie Booth, que 
Yoko Ono descerrou a estâtua 
em bronze de 2,10 m esculpida 
pelo artista Torn Murphy. 
A estâtua «représenta bem 
John, mostrando-o em 

movimento, vivo, melhor do 
que estâtico, como acontece 
corn muitas das estâtuas», 
afirmou Ono. 
Esta cerimônia faz parte de 
uma campanha de publicidade 
da cidade de Liverpool 
destinada a utilizar o nome 
dos Beatles para seduzir 
turistas da cidade de 
Merseyside. Yoko Ono 
também comprou a casa de 
infâneia do cantor-compositor 
dos Beatles na cidade que viu 
nascer a banda pop britânica. 

Sugëètoéls, Comentdrios, Pe.didlos AAusicais. 
E-mail: musîcajovem©yaHoo..,com 

Billy Idol 
édita novo 

Yoko Ono inaugura 
Aeroporto lennon 
em liverpooi 

Chegou esta semana às lojas 
nacionais o novo registo de Billy 
Idol. O titulo do âlbum é «VH 1 
Storytellers» e foi gravado durante 
a actuaçào do müsico no programa 
do canal de televisâo VHl, em 
Abril do ano passado. 
Do alinhamento deste novo longa- 
duraçâo fazem parte alguns dos 
maiores êxitos do Billy Idol, como 
«Dancing With Myself», «White 
Wedding» ou «Money Money». 

The Cult 
editam compilaçâo 
com ediçâo limitada 
Os Cult vao lançar uma caixa de CDs 
com demos, sessôes expérimentais, 
composiçôes instrumentais e algumas 
cançoes. 
O registo terâ como titulo «The Cuit 
Box Set» e a ediçâo estâ limitada a 
cinco mil unidades. 

A colectânea inclui ainda a primeira 
sessâo de gravaçâo para «Sonic 
Temple» (1989), bem como algumas 
maquetas de «Ceremony» (1991), 
estando apenas disponivel para yenda 
online no site da Beggars Banquet. 

RADIOHEAD ACTUAM EM PORTUGAL 

NO MES DE JULHO 
Apôs cinco anos de ausência, os Radiohead 
regressam a Portugal, actuando nos coliseus de 
Lisboa e Porto no mês de Julho. 
Depois de terem passado pela primeira vez pelos 
palcos nacionais quando da primeira parte de um 
concerto dos James (em 1993) e regressado quatro 
anos mais tarde para très datas no Paradise Garage (a 
antecederem a ediçâo de «OK Computer»), os 
britânicos Radiohead estâo de volta aos espectâculos 
por terras lusitanas. 
A banda de «Kid A» subirâ ao palco do Coliseu do 
Recreios (Lisboa) no dia 22 de Julho. Quatro dias 
mais tarde serâ a vez do Coliseu do Porto receber 
Thom Yorke e companhia. 
Considerados uma das referêneias obrigatôrias do 
actual universo pop/rock, os Radiohead estrearam-se 
(por duas vezes) corn «Pablo's Honey», marcado 
pelos riffs de guitarra do êxito «Creep». 
Ao segundo âlbum, «The Bends» (1995), começaram 
a ser algo mais do que um «one-hit wonder». Mas sô 
ao terceiro âlbum - «OK Computer» (1997) - passaram 

a pertencer à elite pop/rock, na sua vertente mais 
refinada e vanguardista, em especial graças à voz de 
Thom Yorke e à qualidade superior das composiçôes. 
Fatigados pela longa digressâo mondial que se seguiu, 
a banda ameaçou separar-se, mas os os sens 
elementos nâo desistiram. O regresso foi lento e 
marcado por inümeros ensaios e devaneios artisticos, 
dos quais nasceram os surpreendentes «Kid A» (2000) 
e «Amnesiac» (2001), simbolos mâximos do rock pôs- 
rock. Ou como jâ se disse; «pôs-tudo e mais alguma 
coisa». A julgar pelas primeiras intençôes, o caminho 
que se avizinha ameaça voltar a surpreender. 

Backstreot Boys processados 
Um müsico processou os Backstreet Boys, 
reclamando ser o autor de duas cançôes incluidas no 
âlbum «Black & Blue» e exigindo uma indemnizaçào 
pelo facto. 
Tommy Smith era um dos teclistas que integrou a 
formaçâo da banda que acompanhou a boyband 
quando de uma digressâo, vindo agora exigir justiça 
sobre os seus direitos de autor. O processo deu 
entrada na sexta-feira num tribunal de Los Angeles 

(EUA), sendo que Smith réclama ter escrito «The 
Answer to Our Life» e «Time» em parceria corn dois 
elementos da banda. Aparentemente, o müsico terâ 
razâo, pelo que o advogado do colectivo jâ veio a 
püblico afirmar que o pedido de Smith serâ atendido 
de «de forma justa». Em causa estarâo algumas 
centenas de milhar de dôlares, uma vez que o registo 
foi editado hâ dois anos e jâ alcançou as oito milhôes 
copias vendidas no mercado norte-americano. 
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Médica condenada par corrapçâo 
Uma médica da Figueira da Foz 
acusada de receber contrapartidas de 
laboratôrios farmacêuticos foi esta 
semana condenada a uma multa de 
2.700 euros e à devoluçào das 
quantias recebidas, calculadas em 
5.858 euros. 
Na leitura da sentença, a juiza Helena 
Lamas criticou o sistema nacional de 
saüde por este permitir as relaçôes 
entre médicos e laboratôrios de 
forma pouca transparente e alertou 
para a necessidade de uma definiçâo 
das regras a cumprir por cada uma 
das entidades. 
De acordo corn os factos provados, 
Maria Elizabete beneficiou de 
créditos em agências de viagens, 
suportados por quatro laboratôrios, 

que se destinavam à participaçâo em 
congressos. 
Os créditos foram depositados como 
contrapartida pela prescriçâo de 
medicamentos fabricados e 
comercializados pelas farmacêuticas, 
mas em vez de servirem para 
deslocaçôes cientificas, acabaram 
convertidos em viagens de férias ou 
em dinheiro. Ao abrigo de um acordo 
corn os labofatôrios, a agência de 
viagem recebia os créditos em nome 
dos médicos para participaçâo em 
congressos, mas o clinico podia 
utilizar o valor creditado em 
deslocaçôes de lazer ou levantâ-lo em 
cheque, depuis de deduzidos 10 por 
cento de "comissâo" a favor da 
agência. 

A médica fez pelo menos uma 
viagem de férias à Tunisia e levantou 
as restantes importâncias. Maria 
Elizabete, de 50 anos, entrou no 
Centro de Saüde da Figueira da Foz 
em 1982, e tinha uma lista de 2.000 
utentes quando foi suspensa por 
causa deste processo. Além do 
serviço püblico, exercia medicina no 
Centro Médico de Buarcos, no 
Consultôrio Polivalente de Sâo 
Juliâo, Policlinica Central da 
Figueira da Foz e lares de terceira 
idade. 
Investigada no âmbito do mesmo 
processo que levou à detençào dos 
quatro médicos que estâo a ser 
julgados também no Tribunal da 
Figueira da Foz, a médica foi 

constituida arguida sob a acusaçâo de 
corrupçào passiva para acto licito, 
crime que prevê uma pena de prisào 
até dois anos ou de multa até 240 
dias. Tendu em conta a 
respeitabilidade profissional da 
acusada e o facto de nâo ter 
antecedentes criminals, a juiza optou 
por uma pena de 180 dias de multa, à 
taxa diâria de 15 euros. Se este valor 
nâo for pago, a médica terâ de 
cumprir 120 dias de prisâo. 

Estatisticas sobre os hâbitos dos portugueses em relaçào aos hospitals 

S601ind8-f 6ir3, e 0 dia de ir as urgências em Pertugal 
As urgências dos hospitals receberam 
o ano passado mais de cinco milhôes 
e 500 mil visitas de utentes. 
Segundo uma anàlise feita por um 
dos jornais diârios portugueses, o 
Correio da Manhâ, as visitas às 
urgências registadas em vârios 
hospitals nacionais, verificou-se que a 
segunda-feira foi o dia de maior 
afluênda, o horàrio diurno o mais 

escolhido e o sexo feminino o que 
maior peso teve nos numéros fmais. 
As falhas dos cuidados primârios aos 
fins-de-semana e a maior esperança 
de vida das mulheres sâo, segundo os 
médicos, dois dos responsâveis por 
este cenârio. O hospital de Santa 
Maria, em Lisboa, recebe por dia na 
urgência central 460 pessoas, mas nas 
segundas-feiras chegam-se a registar 

mais cem visitas. “Nos primeiros 
meses do ano, com a gripe, em 
muitas segundas-feira vieram cerca 
de 600 utentes à urgência”, explicou o 
director-clinico do hospital, Correia 
da Cunha. Para o responsâvel, a 
elevada afluência no inicio da 
semana résulta do facto de “os 
centros de saüde estarem fechados ao 
fim-de-semana”, o que leva as pessoas 

à urgência. “Trata-se de um serviço 
que tem sempre a porta aberta, 
acolhendo todo o tipo de situaçôes, 
desde a simples dor, até casos muito 
mais graves”, diz. Entre as visitas, é 
certo que existe uma supremacia do 
sexo feminino. Em 2001,51 por cento 
das visitas foram de mulheres. “Nas 
idades avançadas hâ mais mulheres 
do que homens”, conclu!. 

Sheet Metal Vtferkers’ 
and Reefers' 

LOCAL UNION N°30 

14 Cosentino Drive 

Scarborough, Ont:ario 

M1P 3AS 

Telefone: C41S] SSS-7S60 

Toll Free: 1-BaO-S6S-35eS 

Fax: C4163 SSS-7734 

Deseja a todos os seus membros e 
familiares uma Pâscoa Feliz. 

President 
Jay Peterson 

Vice-President 
Ken No val ski 

Recording Secretary. 
Andie Murphy 

Business Manager/ 
Financial Secretary- 

Treasurer; 
Allan F. Budway 

Business Representatives: 
Eduardo Oliveira 

Joe McPhail 
James Jackson 
John Nielsen 

Executive Board: 
Martin Roberts 

Allan Boyce 
Chris Paswisty 
Mike Bloom 

Jason Addison 

Director of Organizing: 
Kevin Archibald 

Organizers: 
Chris Paswisty 

Andrew Scanlon 
Joao Cordeiro 
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SAÙDE EM SUA CASA 

0 AR DURANTE 0 SONO A RESSONAR 
O sono é essencial à vida, assim 

como é O ar, a âgua, ou os alimentos, 
pois, sem um bom dormir, o corpo 
nâo consegue restabelecer-se do 
desgaste causado pelas actividades 
do dia-a-dia e acaba por debilita-se, 
ou adoecer. O mau dormir é a causa 
mais frequente de dores de cabeça, 
cansaço, irritabilidade, e sonolência 
durante o dia. Afecta nâo sô o 
individuo que sofre desse mal, mas 
pode afligir, ou cansar, o outro 
membro do casai, o quai, algumas 
vezes para poder dormir, tem de ir 
para outro quarto e, nalguns casos, 
pode acabar por odiar a cama 
comum que lhe era tào aprazivel. 

O ressonar aparece em quase 
metade dos homens, e em mais de 
um quarto das mulheres corn mais de 
cinquenta anos de idade. Aparece 
quando os tecidos das aberturas 
respiratôrias que dâo entrada ao ar 
na faringe ficam mais volumosos, 
mais moles, e mais flâcidos. O ar, ao 
passar nesses canais estreitos, ou 
tapados pelas carnes flâcidas, faz 
vibrar os tecidos produzindo um som 
intermitente. 

Embora a idade seja um 
factor causativo importante para o 
ressonar, este barulho nocturno sô 
aparece quando existem outros 
factores como o excesso de peso, os 
exageros de comida ou de bebida à 
noite, o fumo do tabaco, o consumo 
exagerado de alcool, ou o uso de 
comprimidos para dormir. Os 
excessos alimentares e de peso 
interferem corn a abertura dos canais 
respiratôrios; o alcool e os sedativos 
deprimem, no cérebro, o estimulo 
neuronal para a respiraçâo. 

Em muitos ressonadores, o 
problema é apenas um incômodo 
para quem dorme a seu lado, pois, 
apesar de fazerem barulho ao dormir, 
o ar chega em quantidade suficiente 
aos pulmôes. Outros ressonadores 
podem ficar sem respiraçâo e 
oxigénio por curtos periodos de 
tempo, podendo algumas dessas 
pessoas ter centenas de episôdios de 
paragens respiratôrias durante uma 
noite de sono. Quando a falta de ar 
fresco nos pulmôes ultrapassa quinze 
segundos, vai interferir corn a 
entrega do oxigénio ao sangue. Os 
ressonadores, depois de um periodo 
de completo silêncio respiratôrio, 
fazem uma inspiraçâo intensa e 
ruidosa, e continuam a dormir 
sossegados até que comecem 
novamente a ressonar. Quando uma 
paragem da respiraçâo se prolonga 
até dois minutos, a falta de oxigénio 
passa a ser incompativel corn a vida. 
Antes que isso aconteça, o doente 

acorda, muitas vezes a mexer-se 
vigorosamente e a esbracejar. 

E errôneo pensar-se que um 
ressonador ruidoso esta a dormir 
profundamente; bem pelo contrario, 
pode estar a dormir mal, 
num sono ligeiro de 
repouso precârio. Quando 
lhe falta o ar, o cérebro faz 
corn que nunca entre num 
estado de sono profundo, 
para evitar asfixiar pela 
dificuldade em acordar. O 
sono profundo é necessârio 
para o corpo se restabelecer 
do desgaste e perças de 
energia diârias; por isso o 
ressonador nécessita de 
muito mais tempo de 
dormir para repousar. Qualquer 
pessoa que depois de dormir oito a 
nove horas nâo se sente restaurada, e 
ao sentar-se começa logo a dormitar, 
sofre provavelmente de ressonar 
nocturno corn paragens respiratôrias; 
algumas actividades, entre as quais a 
conduçâo de veiculos ou o trabalhar 
corn maquinaria, podem-lhe ser 
perigosas. 

Nem todos os casos de 
ressonar, ou episôdios de falta de ar 
durante o sono, sâo causados pela 
obstruçâo das passagens 
respiratôrias; alguns casos podem ser 
causados por doença cerebral. A 
causa mais frequentes, nos nossos 
dias, é a intoxicaçâo por alcool ou 
drogas. O centro que comanda a 
respiraçâo, tal como os outros centros 
que comandam as actividades vitais 
do corpo, esta localizado no cérebro 
e, quando se encontra deprimido, 
geralmente por intoxicaçâo, a 
respiraçâo perde a eficiência, 
aumentando o ressonar. Se esse 
centro paralisa, os pulmôes podem 
deixar de respirar. A deficiência de 
oxigénio nos tecidos do corpo pode 
originar, ou agravar, doenças da 
circulaçâo e coraçâo, e, mais 
raraménte, pode produzir arritmias 
cardiacas, algumas delas fatais. O 
ressonador corn respiraçâo nocturna 
déficiente esta em maior perigo se 
tiver outras doenças, tomar 
comprimidos para dormir, ou se usar 
drogas. Quando a paragem 
respiratôria ultrapassa alguns 
minutos, traz corn ela a morte: um 
fim trâgico, comum a tantos jovens 
viciados na droga. 

O ressonar esta muitas vezes, 
sobretudo na sua fase inicial, 
relacionado corn a posiçâo do corpo; 
por isso todo o ressonador deve evitar 
dormir de costas e, se possivel, deve 
dormir na posiçâo lateral. As vezes é 
dificil criar-se o hâbito de dormir de 

lado, mas qualquer pessoa pode ser 
treinada para adquirir esse hâbito; 
um bolso corn um bola de ténis nas 
costas do casaco do pijama pode, ao 
causar desconforto no dormir de 

costas, fazer corn que o 
ressonador acabe sempre 
por dormir de lado. Ir 
para a cama corn o 
estômago cheio, 
sobretudo corn comidas 
gordurosas, pode 
aumentar o refluxo do 
âcido do estômago à 
garganta, e corn ele o 
ressonar. 

Qualquer ressonador 
corn suspeita de paragens 
respiratôrias nocturnas 

deve ter o seu sono investigado num 
laboratôrio especializado em medir o 
padrâo de sono. Dependente dos 
resultados e diagnôstico, o 
laboratôrio pode medir a pressâo 
necessària e tolerada pelo doente 
para manter as vias respiratôrias 
abertas. Um aparelho compressor 
que envia o ar corn uma certa 
pressâo através de uma mascara 
apertada sobre a boca e o nariz, faz 

corn que os canais respiratôrios da 
faringe se mantenham bem abertos 
durante a inspiraçâo, e distribuam 
uma quantidade de ar adequada aos 
pulmôes. Essa respiraçâo eficaz 
permite um sono repousante, sem 
dores de cabeça matinais, ou cansaço 
durante o dia. O uso dum aparelho 
fornecedor de ar com pressâo 
intermitente é hoje o método mais 
utilizado no tratamento do ressonar 
corn paragens respiratôrias, embora 
alguns doentes possam ter 
dificuldade em se adaptarem à 
mâquina, ou o outro membro do 
casai possa ter dificuldade em tolerar 
o barulho do seu funcionamento. 
Muitas vezes é o desconforto na 
adaptaçào à mâquina que leva o 
ressonador a preferir o desconforto 
duma dieta para perder peso, e possa 
alcançar, desta maneira, uma forma 
mais natural de tratamento. 

Para termos saüde, temos de 
ter ar! Sem poluiçâo de fumos, ou 
estômagos cheios a regurgitar. La diz 
o povo neste velho adagio das suas 
ideias: - Fracos almoços e grandes 
ceias fazem estar as sepulturas " 
cheias. 

PHOTOCOPIER & 
PRINTER SALE 

CONTACT SARAH® 
BETA OFFICE AUTOMATION LTD. 

416-248-4248 
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DORMIU COM ELES NA CAMA 
A certidâo de nascimento nâo 

diz exactamente onde nasceu. 
Remete-a para um territôrio vago, 
sem fronteiras bem definidas, porque 
ela sempre rejeitou grades de solidâo. 
Dos pais, sabe-se quem foram: 
romanos de baixa condiçâo 
soldados, lavradores, comerciantes de 
meia tigela. Corn todos bebeu nas 
tabernas e dormiu em camas de 
hospedaria de ma fama, numa 
promiscuidade de quem é de todos e 
de ninguém. Vestia-se e despia-se ao 
ritmo dos que delà se aproximavam, 
prostituindo-se em troca de 
empréstimos que foi colhendo sem 
olhar a cor, credo ou nacionalidades. 
Escarneceu desdenhosamente de 
todos, em cantigas de mal-dizer, 
enquanto rodopiava por entre agulhas 
do verde pino no pinhal de D. Dinis, 
suspirando em almofadas de caruma: 
“Ai Deus i u é?”. 

Menina e Moça a levaram de 
casa de sens pais. Rouxinol de 
Bernardim, livre e envolto em 
escumas de vento, meteu-se nas 
caravelas para em boca de gajeiro 
nomear terras de Espanha, areias de 
Portugal. Enrolou-se por entre 
murmùrios de desespero, em 
gengivas desdentadas pelo escorbuto. 
Vestiu-se de luto, escondendo-se no 
negro da renùncia para dar a voz aos 
sens ancestrais “Requiescat in pace” 
de cada vez que mais uma boca se 

calava para descer às profundezas do 
mar. Adornou-se de missangas e 
dançou em bebedeiras estonteantes 
ao som do batuque. Enroscou-se em 
colunas de padrôes erectos à beira das 
praias, voltando-lhe as costas num 
desdém de quem sabe que por lâ 
ficariam, vestidos de musgo, a 
celebrar um éncontro fugaz de um 
amor à primeira vista entre linguas de 
areia lambidas pelo mar. Voltava 
sempre ao cesto da gâvea, numa 
luxüria irreprimivel de outros 
abraços. Nâo lhe bastaram os dos 
negros ornados de carapinhas. 
Trocou-os por outros, igualmente 
escuros, de cabelos lisos a cheirar a 
canela. E percebeu que corn quantos 
mais se deitasse, mais enriquecerîa a 
sua condiçâo de amante, guiada por 
Vénus apesar dos protestos de Baco. 
Seguiu viagem em busca de outras 
riquezas e exôticas ilhas dos amores. 
Ofereceram-lhe o xaile para cobrir os 
ombros desnudados, o leque para se 
abanar nos jogos sedutores em que se 
tornara perita, o biombo atrâs do quai 
esconderia as vergonhas indias 
ditadas por Caminha para satisfaçâo 
dum rei aventureiro e venturoso. 
Viajava sempre, para câ e para lâ, 
rejeitando a sujeiçâo de “teùda e 
manteüda”, ao proclamar a pena dos 
indios em tinteiros de Vieira. 
Regressava cada vez mais rica às 
origens, sem que antes fizesse aguada 

m 
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1213 Dundas St. W. TORONTO V 416-530-1777 

VENHA SABOREAR AS NOSSAS ESPECIALIDADES. 
NOS TEMOS: 

FRANCO ASSADO NA BRASA 
FRANCO ASSADO NO ESPETO 
LOMOO DE PORCO ASSADO 
COSTELETAS DE PORCO NA BRASA 
VITELA ASSADA 
CARNE DO PORCO A AIENTEJANA 
ARROZ DE MARISCO 
ARROZ A VALENCIANA 

ABERTO 7 DIAS 
POR SEMANA 

BACALHAU ASSADO NA BRASA 
BACALHAU A COMES SA 
BACAIHAU COM NATAS 

FRETES DE PEIXE 
SANDES DE PRECO.BIFANA, 

CAIINHA, BIFE A CASA 
ASAS DE CAIINHA 

VARIEDADES DE PASTA. SALADAS 

E TAMBEM PRATOS VARIADOS TODOS OS DIAS 
COM OS MELHORES PREÇOS E A MELHOR QUALIDADE 

por ilhas perdidas no 
Atlântico a que deu nome 
de pâssaro. Descia das naus 
para se recompor da 
viagem, corn o libido 
insaciâvel de novos 
encontros, apimentado nas 
sonoridades que ia 
deixando por onde 
passava, que a obrigavam a 
posiçôes diferentes entre o 
palato e os dentes. Sem 
pruridos, adaptou-se a 
todas elas, indiferente a que a 
abrissem ou fechassem, consoante o 
calor dos trôpicos ou a aproximaçâo 
da aragem fresca da Europa. Prestou- 
se a que a desfilassem em passadeiras 
de prosa longa ou que a mostrassem 
em cesuras de poesia ritmada pelo 
arfar da respiraçào de uma copula 
consumada. Soube conter-se em 
métricas de rima, cruzando-se, 
emparelhando-se ou interpolando-se 
em movimentos de consonância 
vocal. Quando quis, rompeu os 
himenes dos cânones impostos 
cavalgando pela poesia do verso 
branco, como os lençôis de linho em 
que se cardara a tessitura de um texto 
inacabado. Andou pelas bocas do 
mundo indiferente aos que, corn 
lingua de palmo, profetizavam 
pertencer ela a todos. A esses 
respondeu pela poesia da boca de 
Irene Lisboa “gostava de atirar 

palavras. Râpidas, secas e 
bârbaras: pedradas!” 
Pedradas aos que a acusam 
de ter parido outros filhos 
em cubatas de concubinato 
de quem nunca rejeitou 
morabezas nem tinha de 
pagar quibandas. 
Amordaçaram-na em 
exilios de trovas que 
calavam a desgraça do seu 
pais. Libertaram-na, numa 
alvorada de Abril, à 

sombra de uma azinheira que, tal 
como ela, também jâ nâo sabia a 
idade. 
De uma concupiscência sem limites, 
adivinha-se-lhe a paternidade, mas a 
idade perde-se por noticias de 
fiadores, malfeitorias de familias 
desavindas e testamentos reais. 
Aleivosa e patrocinada pelo Instituto 
de Camôes, convida-nos para uma 
visita na Galeria Almada Negreiros, 
Consulado Gérai de Portugal, onde Jâ 
foi visitada por -alguns jovens 
seduzidos pelo seu encanto. Conta- 
nos a sua histôria de genealogias 
plebeias, em sedutores painéis de 
oraçâo e difamaçâo. Por favor, 
visitem-na! Sô lâ ficarâ até ao dia 30 
deste mês. Chama-se “O Tempo da 
Lingua” e podemos seguir os seus 
trilhos através do tempo, porque 
houve uma lingua para cada tempo, 
conforme o tempo de dar à lingua. 

Ana Julia, diriginj^se-oeiostudanlés 
de poftügüês da Universidade de 
Toronto, em crioulo. 
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CLASSIFICADOS 

O jornal O Milénio précisa de 
vendedores e pessoa para distribuir o 
jornal. Tel.: 41G*538-0940 

Senhora para limpeza em casa privada, 
com transporte prôprio, para a area da 
Keel/Wilson. Fale corn Maria. 
Tel.: 416-565-9619 

Firma internacional précisa de muitas 
pessoas para trabalhar em casa corn 
computadores, que falem inglês. Vanessa: 
416 631-4441. 

Pessoal para companhia de jardinagem. 
Tel.:416-561-1400. 

Pessoal para companhia de jardinagem, 
para a area de Hamilton. 
Tel.:905-318-4464. 

Pessoal para trabalhar em janelas. 
Tel.:416-992-8304. 

Cozinheiras e empregados de mesa com 
experiência. Tel.:416-537-2098. 

Empregada para ervanâria, fluente em 
Português e Inglês. Contactar Luis 
Pacheco. 
Tel.: 416-658-4323. 

Carpinteiros corn experiência, para casas. 
Contactar Armando. Tel.: 416-877-5139. 

Electricistas e aprendizes. 
Tel.:416-534-7933. 

Cabeleireira corn experiência, que fale 
Português e Inglês. Contactar Mario. 
Tel.: 416-654-6493. 

Cozinheiras e empregados de mesa com 
experiência.Tel.: 416-537-2098 ou 
905-653-6351. 

Churrasqueira précisa de ajudante. 
Tel.: 416-538-3363 

FERNANDO MoRKEnNR a CoNsumNC 
Apoio a todos os niveis de pequenos e médios negôcios. 

Anâlises Comerciais, Planeamento do seu 
Negôcio, Financiamentos, Representaçôes, 

Distribuiçào, Produçâo e Seguros. 
Ponha O negôcio mais produtivo e eficiente resolvendo 
os sens problemas corn a nossa équipa de profissionais 

corn mais de 15 anos de experiência. 
Para a sua consulta confîdencial ligue para 

FERNANDO MARTINS: 416 420-7545 

Contabilista, nivel III CMA, fluente em 
Inglês e Português, experimentado na 
organizaçâo de fechos e abertura de 

exercicios fiscais, recebimentos e devedores, 
problemàtica de impostos (GST, PST e 

impostos de rendimento de capitals ou de 
pessoas singulars), muito bom dominio de 
programas de contabilidade como Great 

Plains, Simply Accounting, Accpac Plus e 
para Windows. Contacto; telefone 

(905) 823-2498; celular (647) 284-2498; 
e-mail: secan@sprint.ca.. 

Procura-se senhora 
Cavalheiro português, livre, de 60 anos, corn 

problemas visuais, mas activo e 
independente, procura senhora para 

companhia a longo prazo. Assunto sério. 
Escreva, a Pedro: 10520 Younge St., Unit 35-B, 

Suite 254. Richmond Hill, Ont. L4C 3C7. 

Procura-se senhora 
Português, divorciado, de 43 anos, sem 

fîlhos, emprego estâvel, desportista nato, 
nâo fuma nem bebe, procura senhora entre 

os 27 e os 35 anos, sem fîlhos e que nâo 
filme, honesta e corn o desejo de establizar 
a vida. Resposta pelo tel. 416-921-0666. 

Fazem-se centros de mesa 
artifîciais ou corn flores 
frescas para casamentos. 

Telefonar para Lili Pereira: 

4ne-S5S-3Q4i 

Musical "We will rock you” homeuageia Queen 
"We will rock you" é o nome do musical inspirado na 
obra dos britânicos Queen que pretende homenagear 
a banda de Freddie Mercury. 
Depois de "Marna Mia", o musical que levou a palco 
as vida e as cançôes dos Abba, é a vez dos Queen 
terem o seu prôprio musical. Robert de Niro (actor), 
Ben Elton (compositor) e Brian May e Roger Taylor 
(guitarrista e baterista dos Queen, respectivamente) 
sâo alguns dos nomes envolvidos num projecto de 
contornos ainda pouco conhecidos. O anüncio oficial 
do espectâculo sera feito no proximo dia 26 de Março. 

CREDIEriHS: 
Camarôes: 2 kg 
Leite: 1 châvena de châ 
Salsa: 1 raminho 
Gemas de ovos: 3 
Cebola média: 1 
Azeite, pimenta, farinha e pào ralado: q.b. 

(OHEECCttO: 
Coza os camarôes em âgua temperada corn sal, pimenta e 
salsa. Podem tambem ser camarôes jâ cozidos (se o tempo for 
pouco). f 

Faça um refogado corn a cebola e o azeite, deitando-se os 
camarôes descascados e partidos aos bocadinhos. 
Retire os camarôes e côe o refogado. 
Ao molho coado junte o leite e leveo ao lume adicionando-se 
a farinha a pouco e pouco até formar um creme grosso. Va 
mexendo para nâo pegar ao fundo do tacho. 
Junte os camarôes e as gemas mexendo bem, e retire-os, 
depois, do lume. Deixe arrefecer. 
Lave bem as màos e faça umas bolinhas, passe-as por ovo 
batido, pào ralado e frite-as em ôleo bem quente. 
Pode colocâ-las em forminhas de papel. 

Borrachosdetomatada 
InCREDieniES: 

Borrachos: 2 
Margarina: 2 (c.de sopa) 
Ôleo: 1 (c.de sopa) 
Vinho branco: 2 dl 
Vinho do Porto: 2 calices 
Calda de tomate: 3 dl 
Manteiga: 2 (c.de châ) 
Sal, farinha, pimenta e salsa: 50 g 

(OriEECCftO: 
Prcparam-se elavam-se bem os borrachos. PAssam-se por 
farinha e salteiam-se no ôleo e na margarina, até aloirarem. 
Regam-se corn os vinhos e, depois de se evaporarem deita-se a 
calda de tomate. Tempera-se corn sal e pimenta e deixa-se 
estufar até estarem tenros. Temperam-se corn bocados de 
manteiga e salsa picada. 

Sobremesa: 

Àrroz doce 
InCREDIEniES: 

Arroz graüdo: 250 g 
Leite: 1 1/2 dl 
Manteiga: 1 (c.de sopa) 
Sal, açucar, casca de limào, pau de canela 
e canela em pô: q/b 

(OriEECCflO: 
Lava-se e escorre-se o arroz introduz-se em cerca de 6 
dl de âgua a ferver temperada corn sal. Quando o arroz 
estiver apenas aberto, começa a juntar-se o leite quente 
e o açücar, um e outro pouco a pouco. O pau de canela 
e as cascas de limào juntam-se quando se começar a 
adicionar o leite. Vai-se mexendo sempre, nào sendo 
rigorosas as quantidades-de leite e açücar, pois 
dependem da qualidade do arroz, por fim Junta-se a 
manteiga. Quando pronto este arroz doce deve ter 
bagos visiveis mas envoltos num creme. Serve enfeitado 
corn canela. 



26  
COMUNIDADE 

Quinta-feira, 21 Março, 2002 
O MILéNIO 

SOGRAPE em demonstraçâo no Canada 
Os responsâveis da SOGRAPE, 
Vasco Magalhâes (Wine Operations) e 
Jorge Guimarâes (Area Manager), 
acompanhados do executivo do ICEP, 
William D. Delgado, visitaram a 
CIRV-fm onde falaram desta visita ao 
Canada e dos vinhos da SOGRAPE. 
No passado dia 18, um encontro corn 
especialistas e prova de vinhos no 
Europa Catering e, dia 19, um jantar 
de convivio, no New Casa Abril, onde 
foram servidos os vinhos "2001 
Quinta de Azevedo Vinho Verde", 
"1999 Douro Réserva Tinto", "1998 
Quinta dos Carvalhais Touriga 
Nacional", "1999 Duque de Viseu 
Tinto Dâo" e " Ferreira Dona Antônia 
Port". 
Valdemar Mejdoubi - Que funçôes 
desempenha na SOGRAPE? 
Jorge Guimarâes - Na SOGRAPE sou 
O responsâvel pelos mercados do 
Canada, Estados Unidos e América 
Central. Portante compete-me 
negociar corn os nossos 
distribuidores, negociar corn a LCBO 
a entrada dos nossos produtos e a 
melhor maneira de rentabilizar todos 
os nossos investimentos no Canada e 
nos Estados Unidos. Esta funçào 
apresenta algumas dificuldades 
devido às politicas canadianas, mas, 
felizmente e através da qualidade dos 
nossos produtos e também pelo 
suporte dado pela nossa comunidade, 
temos conseguido trazer os nossos 
vinhos e esperamos continuar a faze- 
lo por muitos anos. 

VM - A mesma pergunta para o Vasco 
Magalhâes. 
Vasco Magalhâes - Eu vou no 23° ano 
de vida profissional ligada ao vinho. 
Nesta altura, como a SOGRAPE é 
uma companhia grande e produz 
vinhos nas principais regiôes 
portuguesas, eu faço um pouco as 
vezes dos enôlogos na apresentaçâo 
dos vinhos que é precise fazer em 
todos os paises corn quem nos temos 
relaçôes comerciais. A minha 
formaçâo é na ârea técnica mas agora 
procure mais a divulgaçâo dos vinhos 
que a SOGRAPE produz. 
VM - Na promoçâo em Toronto quai 
é a vossa participaçâo? 
Jorge Guimarâes - No Toronto "Wine 
and Cheese Show" nos estâmes 
representados corn o ICEP que, 
gentilmente nos cedeu também 
algum do seu espaço. Vamos ter um 
pequeno "stand" de 9 metros 
quadrados onde, essencialmente 
iremos divulgar bastantes vinhos, 
corn destaque para o nosso vinho 
mais famoso em todo o mundo que é 
o Mateus Rosé. O Grâo Vasco estarâ 
présente, assim como algumas 
réservas e outres vinhos que se 
encontram raramente no mercado do 
Ontârio. 
VM - Fale-nos da prova de vinhos 
para jornalistas que organizaram. 
Vasco Magalhâes - E importante a 
maneira de dar a conhecer os nossos 
vinhos. Uma dessas maneiras é 
através dos jornalistas especializados 

Jorge Guimarâes 
(SOGRAPE), 
William Delgado 
(ICEP) e Vasco 

Magalhâes na 
CIRV. 

neste campo. Numa primeira 
instância é pois corn eles que temos 
de falar das caracterlsticas dos nossos 
vinhos, das castas que nos utilizamos 
das regiôes onde nos trabalhamos, de 
modo a que eles, nos sens artigos 
possam ajudar o consumidor a 
entender, um pouco melhor, acerca 
de outres vinhos portugueses. 
VM - Porque razâo é que o Mateus 
Rosé é o vinho mais conhecido em 
todo o mundo? 
Jorge Guimarâes - Talvez nâo seja o 
melhor vinho que se produz em 
Portugal mas, se calhar, é o vinho 
mais adequado a todos os 
consumidores que procuram um 
compromisse de qualidade/preço 
muito bom. Além disse, o Mateus 

contribui para que as pessoas 
comecem a gostar de vinho. E dificil a 
um Jovem consumidor, ou um novo 
consumidor, provar um vinho 
taninoso, forte, que lhe enche a boca 
e, se calhar, nâo vai gostar. Falo pela 
experiência porque trabalho também 
os mercados asiâticos e ai nos estâmes 
a trabalhar corn consumidores que 
estâo a começar a provar vinho. Ai, o 
Mateus entra perfeitamente. Embora 
nâo seja o maior vinho de Portugal é 
um grande vinho de Portugal e pense 
que toda a comunidade portuguesa e 
Portugal estâo reconhecidos ao 
Mateus Rosé que fez corn que 
Portugal se tornasse mais conhecido. 
Nâo hâ nada de melhor que um 
Mateus bem fresco com um^ 

IBO &4 HORAS POR DIA 

iNfOBwnçOES: 
ai6.537.1088 

Estes radios estâo à OÏKË)© ©©Dcyi0Di)^§©© D®©©0 
TORONTO: 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 
MISSISSAUGA: Nova Pastry & Bakery - 3635 
Cawthra Rd. Tel: (905) 279-3206 * Impact 

Liquidation - 187 Lakeshore Rd. E. 
BRAMPTON: Concord Furniture - 280 
Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 
HAMILTON: - Alves Meats - 157 Macnab St. N. 
Tel: (905) 528-0165 
LONDON: Acadia Travel 366 Hamilton Rd. 

Sylvania 
Portable Radio / 

CassetteAM/FM /SCMO 

*PlusGST&PST 

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 CAMBRIDGE: 
Beiros Supermarket 50 Ainslie St. S. 519-621-6950 

Panasonic RX-D13 
*160.'"'* 

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

Citizen JTR1822K 
Portable Radio AM/FM 
Cassette/Recorder Player 

Panasonic RX-FS430 
Stereo Rarlio/Cassette Recorder 

*125. 00* 

00^ 

General Electric 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

FESTIVAL PORTUGUES CANAL 
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► churrasco de frango é fantâstico. 
Além disso o Mateus consegue 
manter a sua qualidade sempre 
estâvel. 
VM - O Mateus Rosé também tem 
mais promoçâo mediâtica do que os 
outros vinhos. Porquê? 
Jorge Guimarâes - Estou de acordo. 
Provavelmente teremos que mostrar 
que, efectivamente, nâo sô 
produzimos Mateus mas também 
outros vinhos de grande qualidade. É 
culpa nossa e dos agentes mas 
também nos falta um pouco de massa 
critica para podermos investir nas 
outras marcas. O Mateus géra 
volumes muito importantes que nos 
permitem investir e fazer alguma 
publicidade. Logicamente que nos 
queremos ter essa massa critica para 
investir nos nossos vinhos e mostrar 
que Portugal nâo produz sô Mateus 
mas também outros vinhos de grande 
qualidade. 
VM - Vasco Magalhâes fale-nos dos 
vinhos portugueses: 
Vasco Magalhâes - Tem havido um 
aumento de qualidade nos ültimos 15 
anos, dos vinhos portugueses. A nivel 

mundial, o vinho, duma maneira 
gérai tem crescido, nomeadamente 
nos paises do novo mundo. Portugal 
nâo ficou para trâs de maneira 
alguma. Hâ cerca de 15 anos 
começâmos a trabalhar mais nas 
castas. Uma das vantagens que 
Portugal, tem relativamente aos 
outros paises, é que temos as 
variedades duras que sâo castas 
proprias de Portugal. Nos outros 
paises têm o chardonay ou o cabernet 
sauvignon, todo o mundo conhece, 
todo o mundo planta e essa é 
precisamente a nossa vantagem. 
Embora essas castas nâo sejam bem 
conhecidas estamos a trabalhar, cada 
vez mais e melhor para que as castas 
possam mostrar todo o seu potencial. 
Hoje em dia, em Portugal, as adegas 
estâo tâo bem equipadas como as 
adegas na Australia ou na Europa. 
O factor humano é também algo 
muito importante. Nestes ültimos 
anos tem aparecido uma nova 
geraçâo de enôlogos, as pessoas que 
fazem o vinho, corn uma grande 
paixâo e entusiasmo e que nâo sâo 
aquelas pessoas que nasceram em 

determinada regiâo, sô 
conhecem os vinhos da 
regiâo, sô dizem bem dos 
vinhos da regiâo. Sâo 
pessoas que viajam, que 
estudam lâ for a, que 
fazem provas constante- 
mente corn outros 
enôlogos e isso tem 
mostrado, a todo o mundo 
se quisermos, a qualidade 
e as potencialidades que o 
vinho português tem. 
Precisamos de facto é que 
Portugal, como produtor 
de vinho, seja mais 
conhecido e que o consumidor, nâo sô 
português, mas em gérai, comece a 
acreditar que Portugal tem vinho de 
qualidade. 
VM - O Wine and Cheese Show é este 
fim-de-semana? 
Jorge Guimarâes - Exactamente. As 
pessoas poderâo provar a maior parte 
dos vinhos que ali se vâo encontrar. E 
um acontecimento que tenta 
combinar o vinho e o queijo, porque o 
vinho complementa o queijo e vice- 
versa. Ai estamos todos de parabéns. 

Jeirge Guimarâes e Vasco 
Magalhâes na CIRV. 

O Wine and Cheese Show de Toronto 
serâ um acontecimento que, penso, 
deverâ haver um certo interesse por 
parte da comunidade portuguesa em 
assistir. 

Este fim-de-semana, realiza-se o 
tradicional "Trade Wine & Cheese 
Show" no International Centre, em 
Mississauga, onde estarâo expostos os 
vinhos da SOGRAPE e muitos 
outros. 
Vâo até lâ e divirtam-se. 

VM/DM 

estreia na FPtv Fala Brasil 
A partir de dia 21, FPtv apresenta, 
um novo programa comunitârio da 
sua grelha de programaçâo. Todas 
as quintas-feiras, às 18;30h, irâ ao ar 
o programa Fala Brasil com 
informaçôes, entrevistas e muita 
mùsica brasileira. O objectivo é 
mostrar aos telespectadores da FPtv 
um pouco da comunidade brasileira 
que vive em Toronto. 
O chefe do Sector de Imprensa, 
Relaçôes Académicas e Cultural do 
Consulado Gérai do Brasil em 
Toronto, secretârio Unaldo Eugênio 
de Souza, esteve esta semana nos 
estüdios da FPtv, onde gravou uma 
entrevista para o Fala Brasil (a 
entrevista irâ ao ar na prôxima 
quinta-feira, dia 28). Recém chegado 
da Embaixada do Brasil em Paris, o 
secretârio esta realizando contactas 
corn a comunidade brasileira para 
entâo, juntamente corn o Cônsul do 
Brasil, Eduardo Seixas, définir as 
metas para este ano. Extremamente 
simpâtico, Unaldo Eugênio também 

conheceu os estüdios da CIRV fm, 
onde gravou uma entrevista para o 
programa Ritmo Brasileiro. Em 
ambas as entrevistas, o secretârio 
divulgou informaçôes sobre o 
Concurso Guimarâes Rosa, 
promovido pela Râdio França 

Internacional. O concurso de contos 
é para somente autores de Lingua 
Portuguesa e tem prémios valiosos 
em euros. Mais informaçôes no 
Consulado-Geral do Brasil em 
Toronto (77 Bloor St. West, suite 
1105 - tel: 416-922-2503). 

Hora de Verâo 
Ponteiros adiantam um 
hora na madrugada de 
domingo 
Os portugueses entram, a partir de 
domingo, na "hora de Verâo", 
passando a viver corn mais uma 
hora de sol, o adiantamento dos 
relôgios deve ser feito na 
madrugada do dia 31. 
Em Portugal continental, Açores e 
Madeira, quando for 01:00, os 
ponteiros deverâo ser adiantados 
para as 02:00, passando assim a 
vigorar a chamada "hora de Verâo". 
O habita jâ vem desde 1916, mas 
nem sempre os portugueses 
mudaram a hora. A economia dos, 
recursos energéticos foi a razâo que 
motivou esta alteraçâo anual. 
Portugal, em 1912, aderiu ao regime 
legal de fusos horârios em 1912, 
quatro ano mais tarde acompanha 
os outros Estados europeus na 
mudança da hora anual. 

Histôrias bizarras na Alemanha 
Hâ dias em que um homem nâo deve 
sair à rua! Sobretudo se essa rua for na 
Alemanha, onde se pode morrer corn 
um pontapé ou corn uma ârvore na 
cabeça. 
Dois casos bizarros, passados ambos 
esta semana na Alemanha, estâo a 
correr os Jornais do mundo. 
Em Berlim, um alemâo de 66 anos, 
matou acidentalmente a sua mulher 
quando cortava uma ârvore do jardim. 
A senhora, também de 66 anos, estava 
na rua a parar o trânsito para o marido 
poder abater a ârvore em segurança, 
quando, inesperadamente, a dita lhe 
caiu em cima. O casai tinha decidido 
cortar a ârvore para protéger os peôes, 
jâ que recentemente uma tempestade a 

tinha tornado instâvel. 
Também na Alemanha, mas em 
Fellbach, no sudoeste, um homem de 
46 anos foi morto por um jovem 
praticante de “kick-box” numa disputa 
por um lugar de estacionamento. O 
homem de 46 anos estava a tentar 
estacionar o seu carro num espaço 
entretanto bloqueado pelo carro do 
jovem de vinte anos. Apôs uma acesa 
discussâo o jovem praticante de “kick- 
box” atingiu o homem de 46 anos na 
cabeça, corn um pontapé. 
Um porta-voz da policia local afirmou 
que “os ferimentos résultantes do 
pontapé eram tâo graves que o homem 
de 46 anos morreu uma hora depois 
no hospital”. 

EXPO 2000 
A garagem que lhe oferece 

um serviço completo ao seu automôvel 

Trabalho garantîdo em todas as 
reparaçôes mecânicas e bate-chapas. 

Confie 
EXPERIENCIA E HONESTmADE AO VOSSO SERVIÇO 

Eshimatiivas gratia 

Joe Manuel (416) 533-2439 

Raùl (416) 330-6295 

Pager; 372-2428 

940 LansdowneAve., 
Building #24, Toronto, Ont. 

M6H4G9 
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Boavista 0 Manchester United 3 
O Boavista despediu-se da Liga dos 
Campeôes de futebol com uma 
derrota frente ao Manchester 
United, por 3- 0, numa partida em 
que a formaçâo "axadrezada" 
deixou uma pàlida imagem do que 
fez ao longo da prova. 
Sem o fulgor evidenclado na 
primeira fase, muito por culpa do 
facto déjà se encontrar afastado dos 
quartos-de-final, o Boavista foi 
incapaz de contrariar os argurnentos Grupo A, corn 12 pontos, os 
do Manchester United, que mesmos dos alemâes do Bayern 
controlou a partida desde 0 seu Munique, campeâo europeu em 
inicio. ti'tulo, sendo estas as équipas que 
Os ingleses, evidenciando uma transitam para os "quartos", 
maior eficacia ofensiva, jâ que Para a histôria ficou ainda o facto de 
concretizaram em golo duas das très este jogo ter registado a maior 
primeiras oportunidades, enchente no Bessa ao longo da 
impuseram ao Boavista a primeira présente ediçâo da Liga dos 
derrota em "casa" nos seis jogos Campeôes, muito por culpa do 
disputados. nome do Manchester United, que 
Com este triunfo, o campeâo inglês - surgiu muito bem apoiado no Porto, 
vencedor do troféu em 1999 - Boa actuaçâo do ârbitro Konrad 
manteve a primeira posiçâo do Putz, da Austria. 

Ranking FIFA 

Portugal "cai" do quarto 
para o soxto lugar 
A selecçào portuguesa de futebol 
baixou do quarto para o sexto lugar 
na classificaçâo mundial da 
Federaçâo Internacional de Futebol 
(FIFA), actualizada, sendo 
ultrapassada pela Itâlia e pela 
Colômbia. 
Portugal, que no seu ùnico 
compromisse entretanto disputado 
empatou a um golo corn a Espanha 
num "particular" realizado a 13 de 
Fevereiro em Barcelona, contabiliza 
agora 733 pontos, menos dois que a 
Colômbia (735) e menos cinco que a 
Itâlia (738), e mais quatre que a 
sétima classificada, precisamente a 
selecçào espanhola. 
O "ranking" é liderado pela França, 
corn 807 pontos, seguida da 
Argentina (793) e do Brasil (788). 
A classificaçâo voltarâ a ser 
actualizada a 17 de Abril, data em 

que se realiza um jogo de preparaçâo 
entre Portugal e Brasil, em Lisboa. 
Antes, a selecçào lusa, no âmbito da 
preparaçâo corn vista ao 
Mundial2002, vai defrontar, na 
prôxima semana, no Porto, a 
Finlândia. 

Classificaçâo a 20 de Março, sendo 
indicando entre parêntesis as 
posiçôes ocupadas hâ um mês: 

1. (1) França 807 pontos 
2. (2) Argentina 793 
3. (3) Brasil 788 
4. (6) Itâlia 738 
5. (5) Colômbia 735 ^ 
6. (4) Portugal 733 
7. (7) Espanha 728 
8. (8) México 719 
9. (8) Holanda 718 
10. (12) Alemanha 710 

B 

Taça Catit6es'2002 
A Aliança dos Clubes e Associaçôes 
Portugueses do Ontârio - ACAPO, 
convida todos os sens membros que 
queiram participar na TAÇA 
CAMÔES'2002, para que estejam 
présentes numa reuniâo que serâ 

realizada no dia 26 de Março, no 
Sporting Clube Português de 
Toronto, às 20h00. Para mais 
informaçôes, contactem o Director 
dos Desportos da ACAPO, Antonio 
Oliveira, pelo telefone: 416 536-5961. 

Academia do Bacalhau 
de Toronto- 

às cünuidzas a 

cotnpadzizs uma fDàscoa 

mcnwzdval cam a (familia c 

o (ficâ arnica , bem zc^ado 

cam uinlw tinta, fDàscaa 

cm ^miâia c cm amaz. 

Qcû: 905-ss6-94m 

MarinhO Paras negocem renovaçao com SAD 
A SAD do Belenenses pretendia 
renovar corn Marinho Peres, 
presenteando, assim, o técnlco 
brasileiro, que corapletou 55 anos e 
recebeu uma forte ovaçâo dos 
associados no inicio dum dos 
treinos. No entanto, o “présenté” 
acabou por ser adiado, jâ que, por 
ora, as negociaçôes ainda nâo 
chegaram a “bom porto”. 
Recorde-se que na época passada, o 
técnico renovou a 19 de Abril, dia 
em que o présidente Sequeira 
Nunes festejou o seu aniversârio. 
Desta feita, a SAD queria retribuir 
a prenda, mas esta ficou para mais 
tarde. 
Marinho Peres reuniu corn a SAD, 

mas as conversaçôes nâo ficaram 
encerradas e o técnico pediu mais 
algum tempo para reflectir. 
Segundo o nosso jornal apurou, o 
que detém Marinho Peres nesta 
altura nâo é propriamente uma 
questâo econômica, mas de ordem 
organizacional e de competêneias. 
“As negociaçôes estâo bem 
encaminhadas e a questâo nâo é de 
ordem financeira Tenho de saber 
com o que conto”, afirma o técnico 
brasileiro. 
Joâo Gonçalves, lider da SAD, 
revelou a propôsito que “as partes 
estâo a conversar e a situaçào pode 
ficar concluida de um momento 
para o outro”. 

Paulo Guerra em nmiida 
para o Mundial de corta-mato 
o atleta português Paulo Guerra estâ em Dublin, 
onde vai decorrer no fim-de-semana o Mundial de 
corta-mato, embora sô no dia do evento décida se 
participa ou nâo. 
O problema de Paulo Guerra gira em torno de 
uma lesào no calcanhar, uma vez que o atleta 
sofreu uma queimadura, de segundo grau, no pé 
esquerdo, quando estava a fazer tratamento corn 
gelo, para recuperar de uma tendinite. 

Emanuel Ceute e Pedre Pereira 
nas meias-finais de Peiters 
Os tenistas portugueses Emanuel 
Couto e Pedro Pereira garantiram a 
qualificaçào para as meias-finais, de 
pares, do Torneio de Poitiers, na 
França. 
Emanuel Couto e Pedro Pereira 
passaram às meias-finais da 

competiçâo francesa, apôs a desistência 
do francês Wilfried Tsonga, lesionado 
no cotovelo, que competia ao lado de 
Clement Morel. 
Na prova singular, Couto foi eliminado 
logo na primeira ronda frente ao 
francês Nicolas Mahut, por 6/3 e 6/4. 
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Portugal 2004 

FC Porto som 
dinheiro para 
pagar 
acessibilidades 
às Antas 
O administrator do FC Porto 
Angelino Ferreira garantiu que o 
clube nâo tem meios financeiros 
para pagar as obras das 
acessibilidades directas ao novo 
estàdio das Antas, cujos custos 
partilha corn a autarquia. 

"O FC Porto nâo tem capacidade financeira 
para liquidât as facturas", afirmou, 
acrescentando que tudo dépende agora da 
boa vontade do empreiteiro em aceitar 
continuât a empreitada, raesmo corn um 
pagador em divida. 
A empreitada das acessibilidades directas ao 
novo estâdio das Antas é da responsabilidade 
da empresa municipal de gestâo de obras 
pûblicas, mas tem, no entanto, dois 
pagadores: a Câmara e o FC Porto, este 
ultimo encarregue do pagamento da 
modulaçâo dos terrenos onde assentarâ o 
novo estâdio. 
No total, o clube terâ que suportar ura custo 
de 1,73 milhôes de euros, dos quais 564 mil 
euros jâ foram pagos. 
Em divida esta, actualmente, uma factura de 
600 mil euros, para a quai o FC Porto afirma 
nâo ter dinheiro. 
Estando as obras a suportar pelo FC Porto jâ 
concluidas, o construtor suspendeu terça* 
feira os trabalhos das restantes 
acessibilidades, depuis de nâ semana passada 
ter notificado a autarquia e o clube para 
pagarem o montante em divida. 
Conforme assegurou terça-felra, na reuniâo 
do executive camarârio, p vlce-presidente da 
autarquia Paulo Morais, a Câmara jâ 
liquidou a parte que lhe competia 
Angelino Ferreira afirmou que as 
acessibilidades directas nâo podem ser pagas 
pela mesma razâo que as obras do estâdio 
forarn suspensas. 
"Nâo hâ um Piano de Pormenor das Antas 
(PPA) aprovado que assegure os 
compromissos", disse. 
Angelino Ferreira acrescentou que se nâo 
fosse o crédito dos fornecedores ao FC Porto, 
naturalmente a suspensâo das obras jâ teria 
sido colocada antes do dia do seu anùncio (28 
de Fevereiro). 
Para o responsâvel, o clube nâo pode é 
continuer a endividar-se sem ter garanties. 
O responsâvel salientou que a suspensâo das 
obras do novo estâdio das Antas custa ao 
clube cerca de 52 mil euros por dia, no 
entanto, alertou que esta situaçâo pode 
correr o risco de se alterar. 
O responsâvel, garantindo que o FC Porto 
nunca foi convidado para nenhuma reuniâo 
na Câmara do Porto desde o dia 01 de 
Março, disse ainda acreditar na realizaçâo do 
Europeu de futebol Portugal2004 nas Antas. 

Abel Xavier satisfeito corn 
sucesso em Inglaterra 
O internacional português do 
Liverpool Abel Xavier estâ 
muito satisfeito corn a 
passagem do clube inglês para a 
prôxima fase da Liga dos 
Campeôes e espera, 
igualmente, regressar à 
Selecçâo de Portugal na 
partida, da prôxima semana, 
îrente à Finlândia, no Bessa. 
«Estou num clube que me 

permite jogar ao mais alto nivel 
e, logicamente, contente por 
passar aos quartos-de-final da 
Liga dos Campeôes.» 
Em relaçâo ao regresso à 
Selecçâo portuguesa: «Sempre 
senti que estava dentro do 
grupo de trabalho e espero 
ajudar a Selecçâo Nacional no 
future», disse o lateral 
português. 

WWW.HELPINGBUSINESSES.COM 

#' 

m 
D.S. Est. 1973 

TEIXEIRA 
ASSOCIATES 

Carlos Teixeira 
Accountant & Business Advisor 

Tax Accountants • Computer Consultants • Business Advisors 

You Want Results? 

•Corporate and Personal Taxation 
•Objections & Appeals 

•Paralegal Services 
•Human Resources 

•Computers 
•Training 

•Advisory Services 
•Financing & Loans 

•Client Accounting & Bookkeeping 

We provide Solutions! 

'‘Cîirlos is one of the best accountants 

I have had the pleasure of doing business with.’ 

Mario Silva, Toronto City Councillor 

637 CoUege Street, Suite 202 
Toronto, ON M6G 1B5 

Across From CHIN Building 
E-mail: Teixeira@Rogers.com 

Telephone:I4161535 
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ClÂassi^icaçâc 
Equipas 

I SPORTING 
2B0AVISTA 
SBENEIGA 
4 FC PORTO 
SMARfTIMO 
6 BELENENSES 
ÏUUiRIA 
8 GUIMARAES 

8P.FERREIRA 
10 SANTA CLARA 
II BRAGA 
12BEiRA-MAR 
13SET8BAL 
14VARZIM 
15SALGBEIR0S 
16 GIL VICENTE 
17ALVERCA 
18 FARENSE 

I V E D M S P 

27 18 
27 18 
27 14 
27 15 
27 14 
27 13 
27 11 
27 10 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
26 
26 
27 

9 
9 
8 
8 
7 
6 
6 
6 

Resultados 
(27“jornada) 

Salgueiros ■ Belenenses, 1-2 
Vamm -V. Guimaries. 0-0 

Beira-Mar - Uniâo de leiria 2-1 
V. Setubal - Gil Vicente, 3-2 
Maritime - So. de Braga. 4-1 
Boarista - Santa Ciara, 2-0 
Soorting-P. Ferreira 3-0 

FC Parta-Aberca. 0-0 
Benfica-Farense,5-0 

6 
5 
9 
4 
3 
5 
8 
8 
9 
7 
9 
7 
8 
7 
6 
6 
5 
6 

3 60 
4 44 
4 52 
8 46 

10 40 
9 41 
8 40 
9 28 
9 36 

11 25 
10 31 
12 40 
12 30 
14 22 
15 22 
14 25 
15 27 
16 20 

20 60 
14 59 
30 51 
28 49 
28 45 
36 44 
29 41 
25 38 
37 36 
34 34 
29 33 
47 31 
34 29 
46 25 
57 24 
43 24 
47 23 
45 21 

(28“jornada) 
Gii Vicente - Beira Mar 

Vitiria Guimarâes - Beniica 
Soerting-Salgueiros 

Farense-Vitdria Setûbal 
Sporting Braga-Varzim 
Santa Clara - Maritime 
Uniâo leiria - FC Porto 

Paçes Ferreira-Boavista 
Mverca-Belenenses 

PORTUCUESa DE fUTEBOL 
« PROEISSIOnflL 

il 

E 11 
33 ^1(03 
Mario JARDEL (Sporting) 

Vanderlei da Silva "DERLEI" (Uniâo Leiria) 

FARY Faye (Beira-Mar) 

II g(Ol<D3 

LEONARDO Ribeiro (Paços de Ferreira) 

Pedro MANTORRAS (Benfica) 
SIMÀO SABROSA (Benfica) 
Eric Gomes "GAÜCHO" (Maritime) 
HUGO HENRIQUE (Setûbal) 

9 goItDS 
Anderson Sousa "DECO" (FC Porto) 
JOÀO PEDRO Fernandes (Salgueiros) 

V>' 

O MILéNIO 

O MILÊNIO 

PORTUCUESfl DE fUTEDOL 
PROEISSIOnflL 

dÀassit^icaçào T^MSuâtados 
Equipas 

1ACADEMICA 
2M0REIRENSE 
SHACiONAL 
4EST.AMAD0RA 

27 
27 
27 
27 

SCAMPOMAIOREN 27 
6 CHAVES 27 
7P0RTiM0NENSE 27 
8AVES 27 
9VNIA8LAMAS 27 
10LEÇA 27 
11MAIA 27 
12 NAVAL 27 
13 RIO AVE 27 
14ESPINH0 27 
150VARENSE 27 
16PENAFIEL 27 
l7FELG9EiBAS 27 
18 OLIVEIRENSE 27 

52 
51 
49 
45 
44 
40 
39 
38 
37 
35 
34 
34 
32 
29 
28 
26 
25 
23 

Ovarense - Portimonense, 0-0 
Naval 1° Maie-Maia, 1-3 

Académica - So. Espinho, 1-0 
E. Amadora - Oliveirense, 2-0 
Penaliel - Camoomaior,1i-0 

Felgueiras-leça.0-0 
Moreirense - Bio Ave. 3-2 

Nacional-Ulamas. 2-2 
Desp. Aves - Desp. Chaves. 2-0 

fOtàxima ^^cznada 

Desp. de Chaves - L Amadora 
BieAve-Felgueiras 

Sp. Espinho-Nacional 
Portimenense - Oliveirense 

Campomaior. - Ovarense 
leça-Naval 1* Maia 

Uniâo lamas - Moreirense 
Oesp. Chaves - Acadâmica 

Maia-Penafiel 

Apuramento do campeâo 

Besultades  Programa da 6* lornada 
PniKns* - MICHltnst. 2-0 MIHIIHI - Santiago 
Madalana - Angranaa. Pralansa - Angransa 
aiUailD tlavidt M mau temao Falga: Micaalansa 
Folgov: Santiago.  

Classificaçâo 

EQUIPAS PTS 
1. Micaelense 57 
2. Madalena 39 
3. Angrense 33 
4. Santiago 31 
5. Praiense 32 

Despromoçôes 

Besultades  Programa da O'* lornada 
Flamangoa - Ribairinha. 1-3 Agula - Fayal 
Aguia - St. Antonio. 1-1 Fiamangos - SL Antbnio 
Folgou: Fayal. Falga; Ribairinha 

Enke anuncia abandono no final da 
época e deixa elonios a Moreira 
Robert Enke anunciou o abandono 
do Benfica no final da época. A 
conferêneia de Imprensa, no Estâdio 
da Luz, serviu também para negar, 
mais uma vez, a existèneia de um 
contrato com o EC Porto, e para 
elogiar Moreira, "a quem o Benfica 
pode confiar a baliza". 
"Nâo vou ficar no Benfica. Foi uma 
decisào dificil para mim e para a 
minha familia, mas julgo que é 
tempo de um novo desafio. Passei 
très anos maravilhosos, quero 
agradecer o apoio que recebi mas 
vou deixar o clube no final da 
época", disse o alemào. 
Enke disse que o Benfica pode 

contar com ele até ao fim da época, 
mesmo na condiçâo de suplente. 
"Nâo tenho problemas em sentar-me 
no banco. O Benfica pode confiar no 
Moreira. Tem guarda-redes para as 
prôximas épocas. E um miüdo corn 
valor e carâcter", referiu. 
O germânico voltou a negar a 
existèneia de qualquer contrato corn 
o FC Porto. "Hâ uns tempos disse 
que anunciava para onde ia até ao 
final de Março mas as coisas nem 
sempre correm como queremos. E 
mentira que tenha assinado algum 
contrato corn o FC Porto", 
acrescentou. 
O guarda-redes adiantou ainda que 

até final da temporada nâo falarâ 
sobre qualquer jogo. 

Classificaçâo 

EQUIPAS PTS 
1. Santo Antonio 28 
2. Ribeirinha 23 
3. Fayal 22 
â.Flamengos 22 
5. Âguia 14 

J^rnal 
Miléxii(Si 

.O seu semanârio , 

Sp. Braga: Manuel Cajuda sai no final da época 
A SAD do Sporting de Braga 
divulgou, esta quarta-feira em 
comunicado, que Manuel Cajuda, 
treinador principal, e Nascimento, 
adjunto, nâo orientarâo o clube na 
prôxima temporada. 
O documenta fala de «comum 
acordo», tendo contribuido para 
esta decisâo o facto de se terem 
«gorado alguns dos objectivos 
fundamentals do projecto 
desportivo para os prôximos dois 
anos, nomeadamente a eliminçâo 

das meias-finais da Taça de Portugal 
e conséquente afastamento de 

eventual participaçâo nas 
competiçôes europeias». 
A administraçâo da SAD do clube 
bracarense «enaltece a quota parte 
de responsabilidade dos técnicos 
nos èxitos alcançados pelo clube» e 
lembra que estes «ficarâo para 
sempre no seu patrimônio histôrico 
e humano». 
Recorde-se que Manuel Cajuda 
tinha recentemente renovado 
contrato corn o Sporting de Braga 
por mais duas temporadas. 
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Mario Jardel: 

«A minha meta é chegar à 
marca de 
Mario Jardel tem bem definidos os 
seus objectivos até ao final desta 
temporada, tanto no piano pessoal 
como ao serviço do Sporting. Em 
entrevista publicada hoje no jornal 
espanhol "Marca", o goleador 
brasileiro dâ conta das suas ambiçôes 
de estar présente no Campeonato do 
Mundo que se realiza no proximo 
Verâo no Japâo e Coreia do Sul e 
traça a sua meta em termos de golos 
até final da época, corn a camisola 
leonina. 'A minha meta é chegar à 
marca dos 40 golos", afirmou na 

40 goles» 
referida entrevista, referindo que nos 
seus pianos nào esta o titulo de 
melhor marcador de todo o 
continente europeu. E justifica: "Isso 
sera muito dificil. Na Liga portuguesa 
cada golo vale apenas um ponto e 
meio, enquanto que nos principals 
campeonatos da Europa, como por 
exemplo em Itâlia, Inglaterra e 
Espanha, cada golo vale dois pontos", 
sublinhou. 
Apesar do mediatismo que os seus 
golos têm gerado, principalmente em 
Espanha, Mario Jardel garantiu que 

nâo esta nas suas cogitaçôes sair do 
Sporting no final da temporada, 
apesar de afirmar que as suas 
caracteristicas encaixariam bem 
numa équipa do pais vizinho. 
"Acredito que poderia render muitos 
golos ao serviço de uma équipa 
espanhola, mas para jâ nâo estou a 
pensar nisso. Deus deu-me o dom 
natural de marcar golos e estou muito 
feliz no Sporting. Além disso, estou 
muito agradecido à massa associativa 
do Sporting por todo o apoio que me 
tem dado", afiançou. 

Sporting; Godinho topes 
renuncia a todos os cargos e 
vai aguardar investigaçâo 
em liberdade 
Januârio Rodrigues e Godinho Lopes, 
detidos pela Policia Judiciâria por 
suspeita de corrupçâo e gestâo danosa 
na Expo-98, foram libertados na noite 
desta terça-feira, depois de 
interrogados pelo juiz de turno no 
Tribunal de Instruçâo Criminal (TIC) 
de Lisboa. 
Apôs o interrogatôrio, o juiz Avelino 
Frescata ordenou a libertaçào de 

Januârio Rodrigues,antigo responsâvel 
pelos alojamentos na Expo e Godinho 
Lopes, ex-vice-presidente do Sporting 
e ex-presidente da Sociedade EJA. 
Ambos sâo suspeitos de corrupçâo, 
participaçâo econômica em negôcio e 
administraçâo danosa na contrataçâo 
de navios-hotel durante a Expo 98, e 
vâo aguardar o decorrer do inquérito 
em liberdade. 

Processo Euroàrea contra 
Vale e Azevedo e Antônio 
leitâo avança 
Começou a instruçâo do Caso 
Euroàrea, no quai o ex-presidente 
do Benfica Joâo Vale e Azevedo é 
acusado de falsificaçâo e 
branqueamento de capitals, noticia 
a agência Lusa, citando fonte ligada 
ao processo. 
O novo passo realiza-se a pedido da 
empresa Euroàrea, assistente no 
processo, e do antigo director- 
financeiro do Benfica Antônio 
Leitâo, também acusado neste caso. 

Agora a Euroàrea terâ pedido que 
Antônio Leitâo, além dos outros 
crimes, seja acusado também de 
peculato, ou seja, de apropriamento 
indevido de dinheiro do Benfica. 
A investigaçâo da Policia Judiciâria 
concluiu que Vale e Azevedo, corn a 
colaboraçâo de Antôno Leitâo, 
falsificou très contratos-promessa 
de compra e venda dos terrenos da 
LFrbanizaçâo Sul do Benfica, tendo- 
se apropriado indevidamente de 
cinco milhôes de euros. O 
Ministério Püblico concluiu o 
inquérito no inicio de Janeiro, 
tendo nessa altura acusado 
formalmente Vale e Azevedo e 
Antônio Leitâo. 
O ex-presidente «encarnado» esta 
detido preventivamente no âmbito 
do processo do guarda-redes 
Ovchinnikov. O julgamento 
terminou hâ dias e a leitura da 
sentença esta marcada para 17 de 
Abril. O Ministério Püblico pediu 
pena minima de nove anos e meio 
para Vale e Azevedo. 

Sparüa Praga S FC Port;o O 
o FC Porto foi hoje afastado da Liga dos Campeôes de futebol, ao revelar- 
se demasiado "cinzento" e sem auto-confiança no jogo "decisive" em que 
foi batido (2-0) por um Sparta de Praga, que se limitou a ser mais 
entusiasta. 
O conjunto de José Mourinho precisava vencer para 
sonhar corn o apuramento - o Real Madrid também 
dévia ganhar ao Panathinaikos -, mas nunca revelou 
capacidade mental e técnica nem ambiçâo suficientes 
para justificar um resultado positive. 
Os portistas deixaram uma ma imagem do seu valor e 
foram castigados corn o ultimo lugar do Grupo C, 
posiçâo até hoje ocupada pelo seu adversârio, que sô 
pontuou contra sim e logo corn duas vitôrias. 

lŸa06.U6.ŸS 

TravellCTS estâ a 
œmemorar 10 anos 

de bons serviços à 
Comunidade. 

For isso, todos os clientes 
que usem os serviços de 

Happy Travellers em 2002 
habilitam-se a um sorteio de 

très (3) viagens a Portugal 

Ao fîm de 10 
anos, a Fernanda 

e a Cristina 
continucim a servir 

os seus clientes 
corn o mesmo 

carinho como se 
fossem ainda os 

primeiros. 

Visite-as na Galeria Shopping Centre, 
na Dufferin e Dupont em Toronto 
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Veidi i Preto - cores nm se conlugaiii entii si 

cetveja âûlza e g^âada 

sempte bant aptaciaàa 

qiieda visivel. 
Sempre foi assim, nada para 
admiraçôes. 
Pronto, tudo a postos para a Jornada 
28, uma jornada corn jogos "quentes" 
para todos, com a excepçào Sporting, 
que joga em Alvalade contra o "aflito" 
Salgueiros. 
Assim, Sâbado, dia 23, très jogos: as 
llhOO, Gil Vicente-Beira Mar e, às 
13h30, Guimarâes - Benfica, corn 
transmissâo na SporTV e, às 16h00, 
Sporting-Salgueiros, corn imagens na 
RTPi. 
Domingo, dia 24, às llhOO, Farense-V. 
Setùbal e S. Braga-Varzim. 
As 12h45, Santa Clara-Maritimo, coin 

transmissâo na SporTV; às 14h00, U. 
Leiria-FC Porto, corn imagens na 
TVI e, às 16h00, P. Ferreira-Boavista, 
corn transmissâo na SporTV. 
Segunda-feira, dia 25, ultimo jogo da 
jornada, às 15h30, entre o Alverca e o 
Belenenses, corn imagens na SporTV 
Fâcil? Dificil? Assim, ^ssim? Pois, 
depois do ultimo jogo da Jornada 28... 
saberemos! Nestes casos as jogadas de 
antecipaçâo nâo contam, caso 
contrario, todos acertavam no 
totobola. 

JMC 

A cervHa da 

mmw V 
Lorlsbet'c 

comunidade 
*TM/MC Labatt Brewing Cb. 

Para todos os seus eventos ou ocasiôes espacials, 
contacta Bob Raposo para o ajudar a tratar 
de tudo o que précisa 

^ . Î^PJ3J 2-i)3-Ü73'J 

Pois é, o SPORTING e o Boavista, 
nâo descolam. Apenas um ponto os 
sépara na frente da classificaçâo gérai. 
Por quanto tempo mais? 
"A ver vamos como diz o cego"... dos 
leôes ou dos boavistôes! 
Pelo menos, ou talvez nâo, até â 
jornada 29, ao encontro entre ambos 
no Bessa. Vai ser de "criar bicho"... 
Em queda - tal como acontece a todos 
- esta o FC Porto que, corn ou sem 
Mourinho, vai "semeando" pontos 
corn este e aquele, fora e em casa. 

demonstrando fragilidades que hâ 
muito nâo lhe aconteciam. É a 
marcha do tempo, nada é eterno. 
Os da Luz, recuperaram um pouco, 
por mérito prôprio e demérito do FC 
Porto, e jâ estâo no 3". lugar, ünica 
hipôtese de ir âs competiçôes 
Europeias e ünica aspiraçâo à jovem 
équipa dos "encarnados" de Lisboa. 
Digna de nota, a constante subida do 
Maritimo, sem grandes rasgos mas 
corn uma caminhada certinha, em 
casa e fora, que lhe tem garantido um 
amealhar de pontos que lhe dâ uma 
tranquilidade invejâvel. No resto, o 
costume: uns mais aflitos que outros, 
poucos em âguas calmas e alguns em 


