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Foi uma noite em grande para a raça negra! 
Os "OSCARS hollywoodescos" deram finalmente 
um ar de naturalidade ao talento artistico, ao 
homenagearem o valioso actor Sidney Potier, nào 
sô pelo sen enorme talento, como, acima de tudo, 
pela sua coragem de lutar contra tudo e contra 
todos. O racismo imperava mas Sidney Potier a 
golpes de saber, simpatia, verticalidade e força 
interior, deu a volta por cima -bem acompanhado 
por alguns brancos talentosos e honestos-, 
superando as dificuldades e as animosidades. Ele, 
Sidney Potier, soube realçar esses tempos e essas 
pessoas na "sua noite oscariana". 
Depois, a belissima e talentosa Halle Barry, 
venceu o OSCAR da Melhor Actriz'2001 e, de 
seguida, o "enorme" Denzel Washington, 
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arrecadou o OSCAR de Melhor Actor'2001. 
Se Halle Barry chorou e fez chorar a assistência, 
na magia ùnica do seu momento, Denzel 
Washington, fez rir quern o via e ouvia, ao dizer 
que estava compensado, por ter feito a entrega de 
um OSCAR a Sidney Potier e, agora, era ele 
quern o recebia... 
Sim, Sidney Potier, foi o exemplo glorioso de 
todos os actores negros, enaltecido naquela noite, 
noite negra no bom sentido, noite branca de 
verdade! 
Parabéns a negros e brancos, amarelos e 
vermelhos que, sem preconceitos, 
confraternizaram e viveram uma noite ùnica, 
uma noite inesquecivel. 

JMC 
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Tu CO com os leitores 

Olà, olà, caros amigos! 

Pàscoa fresca e doce. Bem bom! 
Os nossos clubes, associaçôes e 
paroquias, estâo numa "roda 
viva" com as festas tradicionais 
da Pàscoa, uma tradiçâo de 
muitos anos que jamais se 
desvanecerâ entre nos, gente 
crente, religiosa e de brandos 
costumes. 
Mesmo longe, as saborosas 
amendoas de Portugal estâo nos 
estabelecimentos luso- 
canadianos, mesmo a "chamar- 
nos" para come-las... É uma 
tentaçâo! 

Bom, mas nâo sâo sô as amendoas que nos 
atraiem. 
Sâo os acepipes, por exemplo, como o Cabrito à 
moda do Minho e Pâo de Lô, como nos oferecem 
na Associaçâo Cultural do Minho de Toronto, 
Domingo, dia 31, na Casa do Benfica de Toronto, 
onde nâo faltarâ o Beijar da Cruz e o folclore 
corn o Rancho da ACMT. Informaçôes; 
Suzy, 416 261-1396, ou Paulo, 654-4442. 
O mesmo acontece corn a Associaçâo Migrante de 
Barcelos que, no Dundas Banquet Place, 
Domingo, dia 31, realiza o almoço da Pàscoa 
seguido de Bençào Pascal. Nào faltem à tradiçâo 
barcelense. Informaçôes: Graça Sousa, 
416 530-1662, ou 856-3123. 

A Associaçâo Migrante 
de Barcelos iniciou jâ a 
Escola de Introduçào 
aos Instrumentes 
Musicals Tradicionais, 
na sede-social. As 
inscriçôes mantêm-se 
abertas para todos os 
interessados de ambos 
os sexos. 

Terça-feira, dia 2 de Abril, ao meio-dia, tem lugar 
no Toronto Colony Hotel, a norte da City Hall, 
uma reuniào histôrica organizada pela Romanow 
Commission, para defender o future dos 
Serviços e Cuidados Médicos no Canada. 
Este apelo püblico é considerado de interesse 
nacional. Vâ até lâ e defenda os Serviços e 
Cuidados Médicos do Canada. Mais 
informaçôes, contactando Tracy Ford: 
416 441-2502, ou 1.800. 793-6161, ou 
www.healthcarecommission.ca 
E importante para todos! 

A jovem SAO, de Montreal, régressa a Toronto 
para actuar no The Portuguese Cultural Centre 
of Mississauga, para apresentaçào do seu ultimo 
trabalho gravado, "Paixào de Fado". 
A pedido, SAO volta ao convivio de todos nés, 
Sâbado, 6 de Abril, pelas 20hoo. 
Desta vez, SAO apresenta-se corn o professor de 
müsica, o pianista CARLOS FERREIRA, que a 
acompanha hâ muitos anos, dois artistas que se 
completam maravilhosamente. Jâ tivémos o 
privilégio de os ver e ouvir, em Montreal, num 
espectâculo... espectacular! 
Informaçôes e marcaçôes: 905 286-1311, ou Duke 

Barbosa: 416 928-3550. A voz da SÀO é uma voz 
para ser escutada, sempre! 

O AMOR DA PÀTRIA C. Centre, realiza no dia 6 de 
Abril, uma Noite Régional, corn exposiçào de 
artesanato, gastronomia e Dança da Pàscoa, assim 
como actuaçôes dos Grupos Mucical e Coral do 
Amor da Pâtria, no salào da Igreja de Santa Helena, 
em Toronto. Nesta Noite Regional haverâ müsica 
para dançar corn o E)J-Five Stars. 

"Veterans Affairs Canada" comemora o 85o. 
aniversârio da Batalha de Vimmy Ridge-I Guerra 
Mundial. 
Uma batalha onde os heroicos soldados canadianos 
deram a vida para termos o Canadâ de hoje. 
Dia 9 de Abril, comemore este grande dia, 
participando nas cerimônias comemorativas. Mais 
informaçôes, contactem a Suzanne Gaudreault: 
(705) 5684217, ou Shelley Fiset: (705) 56B4135, ou 
www.vac-acc.gc.ca 

O OPERÂRIO SPORTS CLUB célébra o seu 26o. 
aniversârio, Sâbado, dia 13 de Abril, no Oasis 
Catering & Convention Centre, em Mississauga, com 
o jantar de confraternizaçào a ser servido pelas 19h00. 
Variedades com Henrique Cipriano, Catarina 
Cardeal, Michele madeira e suas bailarinas, Jessica 
Amaro corn Julianna e Joanna e, müsica para dançar, 
corn o E)J-Midnight Ilusion. Para outras informaçôes, 
contactem Norberto Vital, pelo nümero: 416 656-7133. 
Parabéns, Operârio Sports Club. 

Pronto! Tem muito por onde escolher. 
Boa Pàscoa para todos. 

JMC 
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BOMBARRAL: Um cordâo humano corn cerca de 400 metros transportou baldes de 
âgua do Rio Real até a um tanque dos bombeiros, no centro de Bombarral, 

simbolizando uma corrente de âgua, comemorando o Dia Mundial da Agua. 
FOTO:PAULO CUNHA/LUSA 

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

Nâo faça nada e o seu fornecedor atual contînuarà a 
lhe fomecer força corn o preço de mercado 

Você poderà comprar eletricidade a um preço fixo de um dos 
vàrios retalhistas iicenciados pelo Junta de Energie de Ontario 

A escolha é sua. 
Dica ao Consuntidor 

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

Seja ficando corn o seu fornecedor atual, ou 
assinando um contrato corn preço fixo, você 
continuarà a pagar os custos de sistema aprovados 
pela Junta de Energie de Ontario. Estes custos de 
sistema combinados corn o pagamento do débite 
antigo da Ontario Hydro estâo na faixa de 5.0 cèntimos 
por quiiowatt/hora. 

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

1-888-668-4636 
Ou visite: www.est.gov.on.c3 

Numéros têm vindo a descer, 
mas continuam alarmantes 

Sete mil 
adolescentes 
sâo mâes 
iodes os ânes 
Todos os anos mais de sete mil 
adolescentes sâo mâes em Portugal, 
révéla ao Correio da Manhâ Beatriz 
Calado, responsâvel pela Divisâo de 
Saüde Materna da Direcçâo-Geral de 
Saüde (DGS) e co-autora do estudo 
"Ganhos de Saüde em Portugal". 

Segundo a responsâvel, no ano 2001 cerca de 
7200 adolescentes (sâo consideradas como tal 
até aos 20 anos) tiveram um parto. As 
raparigas até aos 16 anos que engravidaram e 
deram à luz um filho ronda o milhar. O 
elevado numéro de gravidezes na 
adolescência coloca Portugal no segundo 
lugar na Uniào Europeia, logo a seguir à 
Inglaterra. "O mimero de raparigas que tem 
um parto até aos 16 anos tem permanecido 
estâvel nestas duas décadas, enquanto se tem 
vindo a registar uma diminuiçâo do mimero 
de partos entre adolescentes da faixa etâria 
dos 17 aos 19 anos", explicou ao CM Beatriz 
Calado. Esta especialista em obstetricia e 
ginecologia adiantou que, no inicio da década 
de 80, a percentagem de menores que tinha 
um parto rondava os 12 por cento em relaçâo 
à totalidade dos nados-vivos. Esses numéros 
têm vindo a decrescer ao longo dos anos e 
hoje em dia essa percentagem é sensivelmente 
metade da registada à data, situando-se nos 
6,2 por cento. "Estas raparigas nâo têm acesso 
aos cuidados de saüde nem às consultas de 
planeamento familiar. Sâo raparigas que 
abandonaram os estudos, nâo vâo à escola e 
sâo provenientes de camadas sociais mais 
desfavorecidas", explica Beatriz Calado. 

Terra volta a tremer 
na cidade de Nahrin 
Um novo sismo sacudiu quarta-feira Nahrin, 
onde équipas de socorro tentam organizar-se 
para auxiliar as vitimas do abalo de segunda- 
feira, que fez mais de 2.000 mortos na zona 
norte do Afeganistâo. 
O primeifo sismo foi de seis graus na escala 
aberta dé Richter. 
Peritos em sismologia do Paquistâo estimam que 
o sismo que se registou ontem, cerca das 13:27, 
atjngiu a magnitude de 5,2 na escâla de Richter. 
Segundo Syed Salahuddin, director-adjunto do 
centro de sismologia, sitiiado em Peshawar, na 
zona noroeste do Paquistâo, perto da fronteira 
afegâ, o epiçentro db ultimo abalo situou-se a 
cerca de 400 quilômetros a noroeste de 
Peshawar, na cadeia montanhosa de Hindu 
Kush. 
O epicentre do sismo de segunda»feira situou-se 
a 350 quilômetros a noroeste de Peshawar, nos 
contrafortes doS Himalaias. 
"Registimos abalos muitO; numerosos e 
esperamos outros nos prôximos dias", disse 
Salahuddin. 
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Urn espectàculo longo mas 
recheado da magïa de Hollywood 

Contudo, a histôria do matemâtico 
esquizofrénico John Nash contada 
por Ron Howard em "A Beautiful 
Mind" conseguiu dois dos galardôes 
mais ambicionados, o de melhor 
filme e O de melhor realizador. 
"A Beautiful Mind" falhou contudo o 
prémio de melhor actor, a que Russel 
Crowe era apontado como favorito e 
que acabou por ir para Denzel 
Washington pela sua interpretaçâo 
em "Training Day". 
Como melhor actriz, a Academia de 
Cinema de Los Angeles escolheu 
Halle Berry, protagonista de 
"Monster's Bail". 
"A Beautiful Mind" conquistou ainda 
os galardôes para a melhor actriz 
secundaria (Jennifer Connelly) e para 
o melhor argumento adaptado. 
Por seu turno, "The Lord of The 
Rings" viu sorrirem-lhe as estatuetas 
para a melhor fotografia, a melhor 
banda sonora, os melhores efeitos 
visuais e a melhor caracterizaçâo. 
Corn dois Oscares cada, ficaram 
"Moulin Rouge" (melhor direcçâo 
artistica e melhor guarda-roupa) e 
"Black Hawk Down", este ultimo com 
os galardôes para o melhor som e a 
melhor montagem. 

Lista compléta dos Oscares atribuidos domingo à 
noite pela Academia de Cinema de Hollywood: 

Melhor Filme: "A Beautiful Mind" 
Melhor Realizador: Ron Howard "A Beautiful Mind" 
Melhor Actor Principal: Denzel Washington "Training Day" 
Melhor Actriz Principal: Halle Berry "Monster's Bail" 
Melhor Actor Secimdârio: Jim Broadbent "Iris" 
Melhor Actriz Secundâria: Jennifer Connelly "A Beautiful Mind" 
Melhor Argumento Original: Julian Fellowes "Gosford Park" 
Melhor Argumento Adaptado: Akiva Goldsman "A Beautiful Mind" 
Melhor Filme em Lingua Estrangeira: "No Man's Land", de Danis Tanovic 
(Bôsnia-Herzegovina) 
Melhor Longa Metragem de Animaçâo: "Shrek", de Aron Warner 
Melhor Fotografia: Andrew Lesnie "The Lord of the Rings: The Fellowship of 
the Ring" 
Melhor Som: Mike Minkler, Myron Nettinga e Chris Munro "BlackHawk Down' 
Melhor Banda Sonora: Howard Shore "The Lord of the Rings" 
Melhor Mont^gem: Pietro Scalia "Black Hawk Down" 
Efeitos Visuais: Jim Rygiel, Randall William Cook, Richard Taylor e Mark 
Stetson "The Lord of the Rings" 
Direcçâo Artistica: Catherine Martin "Moulin Rouge" . 
Melhor Cançâo: "If I Didn't Have You", de Randy Newman, em "Monsters, Inc" 
Melhor Guarda-Roupa: Catherine Martin e Angus Strathie "Moulin Rouge" 
Melhor Caracterizaçâo: Peter Owen e Richard Taylor "The Lord of the Rings" 
Melhor Montagem Sonora: George Watters II e Christopher Boyes "Pearl 
Harbor" 
Melhor Documentârio: "Murder on a Sunday Morning", de Jean-Xavier de 
Lestrade e Denis Poncet (França) 
Melhor Curta-Metragem: "The Accountant", de Ray McKinnon e Lisa Blount 
Melhor Curta-Metragem de Animaçâo: "For the Birds", de Ralph Eggleston 
Melhor Documentârio de Curta-Metragem: "Thoth", de Sarah Kernochan e 
Lynn Appelle. 

Oscares anteriormente anunciados pela Academia: 
Prémio Gordon E. Sawyer: Edmund M. Di Giulio 
Prémio Hiunanitârio Jean Hersholt: Arthur Hiller 
Prémios Honorârios: Sidney Poitier e Robert Redford 

Com quatro Oscares cada, os 
filmes "The Lord of The 
Rings: The Fellowship of the 

Ring" e "A Beautiful Mind" foram 
domingo à noite os grandes 
vencedores da septuagésima quarta 
ediçâo do galardâo. 

Melhor Actriz 

Principal: 

Halle Berry 

"Monster's 

Ball" 

Dm premio apenas 
receberam, nomeadamente, 
"Iris" (melhor actor 
secundario para Jim 
Broadbent), "Gosford Park" 
(melhor argumento original 
de Julian Fellows), "Shrek" 
(melhor grande metragem de 
animaçâo) e "Monsters, Inc." - 
melhor cançâo). 
Um dos grandes derrotados 
da noite foi o filme francês 
"Le Fabuleux Destin 
d'Amélie Poulain" ("O 
Fabuloso Destino de 
Amélie"), que viu fugirem-lhe 
todos os Oscares referentes âs 
cinco nomeaçôes corn que 
contava, nomeadamente o do 
melhor filme em lingua 
estrangeira, conquistado por 
"No Man's Land", do 
realizador Danis Tanovic, da 
Bôsnia-Herzegovina. 

Prémio Honoràrio. 
Sidney Poitier 

Whoopi 
Goldberg, 

apresentadora 
do evento. 

lA elegante Nicole Kidman. 

Elijah Wood 

"The Lord of 

The Rings" 
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Ernie Eves substituira Mike Harris cerne primeire ministre 
de Ontario e promote governo corn noue “estiio” 
Apôs uma vitôria conseguida nas 
eleiçôes intercalates do congresso dos 
conservadores, corn 55 por cento dos 
votos, no passado fim de semana, 
Ervie Eves foi eleito o novo primeiro 
ministro do Ontario, vindo substituir 
O primeiro ministro demissionârio 
Mike Harris. Logo apôs ter sido 
eleito, Ernie Eves prometeu aos sens 
apoiantes um “governo estâvel sem 
grandes mudanças, mas corn 
inovaçôes”. Dias apôs as eleiçôes, 
Ernie Eves disse, ao falar corn os 
jornalistas, que a prioridade que tem 
neste momento passa por organizar 
um governo que possa garantir uma 
transiçâo suave de um primeiro 
ministro para o outro. 
Ex-ministro das finanças do Ontario, 
Ernie Eves récusa admitir que a 
provincia tenha necessidade de 

mudanças dramâticas, no entanto 
garatiu para o Ontario um governo 
corn um novo “estiio”. “Esperamos 

poder organizar um governo 
competitivo. Nâo creio haver pianos 
para muita actividade nos primeiros 
dias, mas eventualmente, vamos 
começar por apresentar um governo 
bastante competitivo e representativo 
de todos os cantos da provincia”. 
Ernie Eves referia-se ao primeiro 
governo de Mike Harris que logo 
apôs ter tornado posse, em 1995, 
embarcou numa série de mudanças 
drâsticas que incluiram a reduçâo de 
$2 biliôes de dôlares em despesas 
governamentais, logo nos primeiros 
100 dias. Para Ernie Eves, estas 
tâcticas jâ nâo sâo necessârias 
actualmente. 
Hâ mais de um ano deixou o governo 
para se envolver no sector privado e 
agora, Ernie Eves procura também 
conquistar um lugar na Legislatura. 

Embora se tenha negado a dizer 
quando e onde vai dar inicio a este 
processo, espera-se que o mesmo seja 
anunciado nas prôximas semanas, 
assim como a data de tomada de 
posse do novo governo que também 
ainda nâo foi anunciada. Quanto âs 
“caras” que vâo constituir o novo 
governo conservador do Ontario, 
Ernie Eves apenas adiantou que vai 
manter alguns ministros do governo 
de Harris, assim como vai apresentar 
sangue novo. A ministra do 
ambiente, Elizabeth Witmer, que 
decidiu apoiar Ernie Eves apôs a 
primeira volta nas eleiçôes 
intercalates, poderâ ser um dos 
membros do governo de Harris a 
continuât corn Ernie Eves, embora 
esta nâo tivesse confirmado nenhum 
nome. 

Cursos de Verâo na Universidade dos Açores 
A Universidade dos Açores informa 
profissionais e estudantes que vivem 
fora de Portugal, que lançou o CURSO 
DE VERÀO'2002, que compreende 
programas de Lingua Portuguesa (3 
niveis), a Sociedade e a Cultura, e 
Temâticas Açorianas. 
Os participantes podem optar por um 
programa que terâ lugar sô na Ilha de 
Sâo Miguel, ou outros que incluam 
uma viagem inter-ilhas. 

nomeadamente às ilhas da Terceira, 
Faial e Pico. 
O Curso de Verâo'2002 serâ realizado 
entre 23 de Junho a 27 de Julho de 
2002. 

Cada curso tem o seu preço, que varia 
entre 350 a 650 Euros sem alojamento 
e, de 500 a 1250 Euros corn alojamento. 
Para informaçôs e marcaçôes, 
contactem a Prô-Reitora para as 
Relaçôes Externas, Maria Augusta 

Cavaco Miguel: 
Telefone: 011 351 296-650-000 Ext. 
1212, ou pelo Fax: 011 351 296-650-005, 
ou pelo E-mail: cursoverao@alf.uac.pt, 
ou ainda: 
http:/www.uac.pt/cursos/cursoverao, ou 
escreva para a Universidade dos 
Açores, Rua da Mâe de Deus, 9500 
Ponta Delgada-Açores. 
Na redacçâo do semanârio "O Milénio" 
encontra todas as informaçôes. 

"the big boys' toy store' 
JH C¥I¥f 

STAfg €^^&f€E 

GRANDE LIQUIDAçâO DE MOBILIAS!! 
INVENTâRIO DE $S50, 

Casa de Jantar, Cozinha, Sala de estai, Quarte de dormir 
Mobilia de escritério, secretaries, cadeiras, mesas & fetecepiadaras 

oo 

Equipamentos do 
Team Canada. 

T-shirts, bonés e 
camisolas de 

treino aos 
melhores preços! 

cesde 

«J 187 Lakeshore Rd. E. 
Mississauga, Ontario 

$1 roo OŒDiîmH] 
"the big boys' toy store" 

OFF 
Minimum purthose $100 

{87 Lakeshore Rd. £. 
Mississauga, Ontario 

908.271.2788 
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MInistério da Defesa Nacional Portaria No. 141 - A/2002 de 13 de Fevereiro 

A Lei No. 9/2002, de 11 de Fevereiro, 
estabelece o regime juridico dos 
periodos de prestaçào de serviço 
militar de ex-combatentes para efeitos 
de aposentaçâo e reforma, sendo que 
a contagem de tempo de serviço 
militar se efectua através de 
requerimento dirigido ao respectivo 
regime de segurança social, face ao 

disposto no seu artigo 9o., No. 1. 
Neste âmbito, prevê ainda a 
atribuiçâo de complemento especial 
de pensâo ou de acréscimo vitalicio 
de pensâo aos ex-combatentes, 
conforme o disposto nos sens artigos 
6o. e 7o., respectivamente, sendo 
necessâria a manifestaçào da vontade 
dos interessados através de 

requerimento, face ao previsto no seu 
artigo 8o. 
Verifica-se, pois, a necessidade de 
fazer provar os modelos de impresso 
necessârios para aqueles efeitos, os 
quais, nos termos do artigo 9o. da Lei 
No. 9/2002, de 11 de Fevereiro, sào 
aprovados por portaria do Ministério 
da Defesa Nacional. 

ANEXON.'-l 

MtKSttIo da roquerimanto « qua ta rafara o artigo 9.», o.* t 

CONTAGEM DE TEMEO DO PBRlODO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO 
MILITAR PARA EFEITOS DE APOSENTAÇÂO OU REFORMA 

Bxmo. Senhord) 

Nome. cwgo<po*io { >. 

-n* «le ideotiScavâo militar    nascido a / > tiatural <f« 

     eonctiho de   . . tcccnseado na fregucsia de 

  concelha de    portador do 81 n'' 

   subscruof/bc.a«ficii.rtt> n" , a exercer 

funeôeüou tcndo exercido m.içActt (*?     c ;eml<i 

prcstado servtco miiilar rso tiemtôrio de     «jtando abrangido («ia 

alinea   (*) do artigo l« da Lei a" 9/2002. de (1 de F'everetto, résidente cm 

V f™   tequer a eimtagcm do tempo de serviço miiüar para 
«{citas de sposentaçâwreforma. 

lunta-sc cenidâo comptovaiiva do tempo de serviço miliian;®). 

s>ata,. -de, . de 2002 

ASSinatura {*) 

ANIÏXO N.» 2 

Modalo St» requarimamo e qua «a refera o artigo a.* 

ATRîBUIC.AO DE COMPLEMENTO ESPECIAL DE PENSâOOU DE 

ACRESCLMO VITAUCIO DE PENSÂO 

Exmo. Seahot (‘î 

Nome  . cargo/posio C) , 

ft* de i«icatïHcacS-:> mlitar   naseidis a  ' t , nsturai de 

 , eonecüio de     partador do 8i n* , 

subtenlofTienefieiàno n’ 

futieôes (')  

lemtônft de  

. a exercer (unçôes/ou tendo exereidû 

t tendo pteaado serviço mitiw no 

   esiando abrangido pela ilioca Ç) do artigo i* du 

Lei 11* 9C002, de 1! de Fevereiro, tcsidenic cm ■’)   requer a 

.«rthiiiçàft de ec.-nplcmento especial de peftsâmde acréscimo vitalieiodc pensJo î*). 

suftla-se cejiwiâo comprovaiiva do tempo de scrvtço militar (’). 

Data, «te de 2002 

Assinalura (*) 

Assim, ao abrigo do artigo 9o. da lei 
No. 9/2002, de 11 de Fevereiro: 
Manda o Governo, pelo Ministro da 
Defesa Nacional, o seguinte: 
lo. - Sâo aprovados os modelos do 
formulârio de requerimento para 
contagem de tempo do periodo de 
prestaçào de serviço militar para 
efeitos de aposentaçâo ou reforma e 

para atribuiçâo de 
complemento especial de 
pensâo ou de acréscimo 
vitalicio de pensâo, 
constantes, respectivamente, 
dos anexos Nos. 1 e 2 a esta 
portaria e que delà fazem 
parte intégrante. 
2o. - Os requerimentos devem 
ser entregues ou enviados até 
31 de Outubro de 2002, por 
correio ou em formato digital 
disponibilizado na Internet, 
nos termos previstos na 
Resoluçâo do Conselho de 
Ministros no. 95/99, de 25 de 
Agosto, publicada no Diârio 
da Repùblica, la. série-B, No. 
198, de 25 de Agosto de 1999, 
para a Direcçào-Geral de 
Pessoal e Recrutamento 
Militar do Ministério da 
Defesa Nacional. 

O Ministro da Defesa 
Nacional, Rui Eduardo 
Ferreira Rodrigues Pena, em 
13 de Fevereiro de 2002. 
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Ciao, Johnny lombardi 
Era um mar de gente, triste, de 
lâgrimas nos olhos, dizendo o ultimo 
adeus a Johnny Lombardi. 
-Ciao, Johnnyl-Gritava uma italiana 
idosa, dos bons velhos tempos. 
Nos, dizemos o mesmo: Ciao, Johnny 
Lombardi. 
Vamos recordar corn muita saudade, 
o teu sorriso, os teus gestos sempre 
notados, cheios de intençôes, as tuas 
actividades e a boa vontade em 
ajudar a quem te pedia algo. 
Bern sabemos que a tua familia 
saberâ dar continuidade à grande nau 
que criaste. Mas, a tua forma de dizer, 
quando alguém te saudava na rua: "I, 
fa una bona jobba!" (tem um bom dia 

de trabalho), ou, quando te 
encontravas connosco ou alguém da 
comunidade portuguesa; "Siamo tutti 
cugino!" (somos todos primos, uma 
grande familia), e, quando acabavas 
um programa de radio ou de 
televisâo: "Ti voglio bene assai, 
assai..." (gosto muito de vos, muito, 
muito...), isso os teus filhos e netos 
nâo poderâo nem deverâo imitar. 
Imitaçôes, nunca! 
Essas velhas frases foram contigo mas 
ficarâo na nossa memôria. 
Entre a multidâo que te disse adeus, 
estamos nos: 
-Ciao, Johnny. 

JMC 

7 dias par semana 
daa 10 am - 6 pm 4I6-789-5 

TORONTO 

ONU afirma que El Nina poderà voltar este ane 
É muito provâvel que o fenômeno 
atmosférico que pode provocar a 
devastaçâo no Padfico, designado 
El Nino, volte em 2002, depots de 
cinco anos de ausência, informaram 
os cientistas das Naçôes Unidas. 
Segundo a Organizaçâo Mundial de 
Meteorologia (WMO, em inglês), jâ 
existera sinais do seu aparecimento 
na zona Este do Pacifico. 
No entanto, enquanto alguns peritos 
vêm o desenvolvimento do El Nino 
no Pacifico como "muito provâvel", a 

opiniâo da maioria é que "tal 
desenvolvimento é apenas mais 
provâvel do que a sua inexistência" 
durante mais um ano, informa a 
WMO em comunicado, citado pela 
Reuters. 
Michael Coughlan, director da 
WMO para a acçâo climâtica, 
afirmou que partes da regiâo Este 
do Pacifico - a costa da América do 
Sul * jâ estào a sofrer com os sinais 
do El Nino, através de chuvas 
diluvianas e derrocadas. 

As âguas quentes apareceram perto 
da América do Sul e estendem-se 
para as zonas mais a este do 
Pacifico. Este é um sinal das 
anomalias climâticas que hâ quatro 
anos causaram milhôes de dôlares 
de prejuizos com inundaçôes e 
secas. 
"O desafio aqui é ver se estes 
acontecimentos incipientes podem 
desenvolver-se para algo mais 
abrangente", explicôu Michael 
Coughlan. 

O fenômeno atmosférico surge de 
quatro em quatro anos, sendo os 
meses de Março e Junho os mais 
criticos. 

#FINE4> ^ RARA HOIVIEIN/I E IVIUL.HER ^ 

Cabedal ^Pela de ovelha _ 
Casacos e ftlusocs de Primavera 

^^VtSTIDOS 
▼ Al TA ivyinnA _ AI T-/\ rai ALTA MODA ■ ALTA CaUALiDADE - BONS PREÇOS 
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"Festival da Cançao CIRV" 
na FPtv, dia 14 de Abril 
Ja nao falta muito. 
No Domingo, dia 14 de Abril, pelas 
I8h00, pela primeira vez vamos 
realizar o Festival da Cançâo 
CIRV2001/2002, na recém-criada 
estaçâo luso-canadiana FPtv-SIC. 
As cançôes escolhidas e jâ divulgadas, 
serâo interpretadas por varias e 
magnificas vozes de artistas locais, 
perante o vasto auditôrio da FPtv e da 
CIRV-fm, uma exposiçâo artistica 
nunca antes conseguida. As cantigas 
em compita jâ foram trabalhadas pelo 
compositor e müsico Hernani Raposo 
que, também, jâ gravou no seu 
estildio as vozes dos intérpretes, que 

irào sair em CD no dia 14 de Abril, se 
nenhum grao de areia encravar. a 
mâquina...! 
No estüdio de FPtv so poderào estar 
os artistas, apresentadores, técnicos e 
membros do Jüri. Nas recepçôes e nos 
corredores de acesso de FPtv e CIRV- 
fm, ficarào familiares, autores e 
compositores... até baver espaço! 
Pela primeira vez também irào 
exercer o direito de VOTO grupos de 
cidades fora de Toronto que tenham a 
Rogers Cable e o programa FPtv. 
Uma grande jornada artistica, 
Domingo, dia 14 de Abril, na FPtv. 
Nâo percam pitadinha! 

PâsGoa tradicional 
madeirense 
o Canadian Madeira Club- 
Madeira Flouse C. Centre, realiza 
a sua tradicional Festa da Pâscoa, 
em ambiente familiar, na sede- 
social e, aproveitando o momento 
especial, também a cerimônia de 
apresentaçâo dos novos Corpos 
Gerentes'2002/2003. 
Assim, Sâbado de Aleluia, dia 30 
de Março, estejam présentés no 

Canadian Madeira Club, onde 
terâo um jantar saboroso, müsica 
para dançar corn o conjunto "Pai e 
Filhas" e a actuaçâo do Grupo de 
Danças Açorianas da Pâscoa, à 
moda da Terceira. 
Ainda, Bingo e arremataçôes de 
carne de Cabrito. 
Informaçôes e réservas: 
416 533-2401, ou 656-5959. 

Rancho de Barcelos 
vai federar-se na F. F. Português 

da Câmara Municipal de Barcelos, 
assim como de entidades e 
individualidades da comunidade 
local. 
Uma grande festa em perspectiva. 
As nossas felicitaçôes aos 
responsâveis barcelenses, sôcios e 
amigos. 

Agradecemos o convite do 
présidente da Associaçâo Migrante 
de Barcelos, Carlos Miranda, para 
estarmos présentes. 

A Associaçâo Migrante de Barcelos 
Community Centre, vai federar o 
seu rancho folclôrico na Federaçâo 
do Folclore Português, corn uma 
cerimônia que vai ter lugar dia 4 de 
Maio, no Dundas Banquet Place, 
em Toronto. 
Um jantar de gala darâ inicio à 
cerimônia, que conta corn a 
presença de représentantes da 
Federaçâo do Folclore Português, 
do Grupo Folclôrico de 
Barcelinhos, de Barcelos, Portugal, 

Oferecendo sempre o melhor para si! 

;| 

Moédà^ ùnicàr-^ 
J , V:. 

wu 
i Tarifa ûmea . 

«•''«''K''' 

J, França, Espanlta»r^tâlia, ^jîïëcia, 
Dinamarcay lrlâ!j^a, Holanda, Austria, InglateFl^rS^lgicà, 

' Alemanha e América do Norte. 

Oferecemos outros pianos para a sua conveniência. 
Se jà é cliente informe-se como beneficiar dos mesmos 

Mais de 10 anos no 
mercado da telecomunicaçâo 

Apoiamos a Salvation Army com orgulho 

Nâo hésité em contactar-nos, pois sé assim, poderà saber as grandes 
vantagens que beneficiarà 24 horas per dia. 7 dias da semana. 

HOfSfiOSl 2"* a 6“ feira - 9am - 6pm • Sâbado e Domingo - lOam - 2pm 

Teleione iâ: 1866-727-4383 ou 985-619-2598 
FALAMOS PORTUGUÊS 

Comunicado de TONY LETRA 
Corn pedido de divulgaçâo, 
recebemos um comunicado de 
Tony Letra, a propôsito das 
eleiçôes da Associaçâo Federal do 
Partido Liberal pelo Circulo 
Eleitoral da Davenport, em 
Toronto, que passamos a 
transcrever. 

No dia 11 de Março de 2002 
realizaram-se as eleiçôes para o 
Executivo da Associaçâo Federal 
do Partido Liberal pelo circulo 
eleitoral da Davenport. Os 
resutados para a posiçâo de 
Présidente foram os seguintes: 
Jamie Hunter, 90 votos. 
Tony Letra, 172 votos. 
Mârio Silva, 182 votos. 
Logo de inicio quando dos 
discursos, os cerca de 500 
membros présentes ovacionaram 
calorosamente Tony Letra, 
enquanto manifestaram menos 
apoio para os outros dois 
concorrentes. 
"Declaro-vos que se nâo fosse a 
rejeiçâo injusta de nomes afectos à 
lista de Tony Letra, de intimidaçâo 
clara aos sens apoiantes, de 
dificuldades de alguns 
escrutinadores em aceitarem que 
um eleitor possa assinar corn dois 
nomes e ter très ou quatro, e os 10 
votos com que Mârio Silva ganhou 
seriam diluidos, e Tony Letra séria 
claramente vencedor:. 

Por outro lado, "nâo fora a 
campanha promovida pelo pessoal 
do gabinete de Mârio Silva na 
Câmara de Toronto -pessoal esse 
pago com o dinheiro de todos nôs- 
"outro galo nos cantaria", como 
diz o povo. Aqui interessarâ dizer 
que os contribuintes nâo querem 
que os seus impostos sejam usados 
para pagar campanhas deste teor. 
Nâo fora, entretanto, o apoio 
estranhamente massivo de 
membros afectos ao sindicato. 
Local 183, e o vencedor receberia 
uma humilhante derrota", que se 
desenhou logo com os aplausos às 
palavras proferidas pelo entâo 
concorrente Tony Letra. 
Devido ao empenho, quase 
desmedido, manifestado por 
Mârio Silva em obter esta posiçâo, 
quase nos apetece perguntar se ele 
estâ mesmo interessado na sua 
missâo de vereador, para a quai foi 
eleito e estâ a ser pago corn o nosso 
dinheiro. 
Hâ agora indicaçôes de que a lista 
encabeçada por Jamie Hunter estâ 
a contestar a votaçâo. Sendo 
assim. Tony Letra entende que, 
"por muito respeito para corn os 
membros da Davenport, 
sobretudo os meus apoaintes que 
estiveram présentés", vai esperar o 
resultado dessa contestaçâo, 
"agindo, depois, em 
conformidade". 
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Empossados os Corpos Gerentes do lusitânia de Toronto 
A crise maior jâ passou. 
O Lusitânia de Toronto, corn mais de 
25 anos de bons serviços na 
comunidade portuguesa, esteve em 
risco de encerrar as portas por falta 
de timoneiros. Mas, corn a junçâo de 
boas vontades e amor ao Lusitânia de 
Toronto, conseguiu-se elementos 
para constituir os novos Corpos 
Gerentes da colectividade. 
Sâo 30 homens e mulheres, de rija 
têmpera, que vào dar vida e 
progresso à conhecida colectividade, 
fundada por terceirenses, e que 
sempre foi um centro de convivio 
maravilhoso para todos os que 
quiseram servir e ser,vir-se do clube, 
em ambiente familiar, social e 

recreativo. Era uma pena que tivesse 
de fechar as portas. 
Num ambiente de cordialidade, sem 
medos, e corn um bufete magnifico 
organizado pelas senhoras do 
Lusitânia, apresentaram-se aos 
présentes os actuais 30 membros dos 
Corpos Gerentes do Lusitânia. 
A Assembleia Gérai, passou a ser 
presidida por Manuel Gomes. O 
Conselho Fiscal, por Carlos Monteiro 
e, a Direcçâo, por José da Silva. A 
estes amigos e todos os restantes 
membros desejamos muito sucesso à 
frente do Lusitânia de Toronto. 
A comunidade précisa do Lusitânia 
no seu esplendor. 

JMC 

Fernando Fessa internado corn uma bronco-pneumonia 
O jornalista Fernando Fessa, que 
compléta cem anos a 15 de Abril, foi 
internado na segunda-feira no 
Hospital Curry Cabrai, em Lisboa, 
com uma bronco-pneumonia e o seu 
estado inspira cuidados, disse à Lusa o 
director hospitalar. 
"LFm doente corn a sua idade e corn os 
seus antecedentes tem sempre um 
prognôstico reservado", disse Pedro 
Canas Mendes. 
O estado de saùde do jornalista, que 
acompanhou a II Guerra Mundial na 
radio britânica BBC, é considerado 
"estâvel", embora o director do Curry 

Cabrai lembre que, "pela sua idade, 
Fernando Fessa esta mais debilitado 
do que um doente normal". 
"Hâ que ter alguma prudência, devido 
à reacçâo do organismo aos 
antibiôticos. Neste momento, os 
valores respiratôrios estâo 
equilibrados, mas nestas idades 
podem mudar muito rapidamente", 
alertou. 
O caso de Fessa é ainda mais 
problemâtico porque, como nota 
Canas Mendes, "hâ antecedentes 
cardiacos que podem complicar o 
tratamento". 

"O tratamento que 
estamos a fazer é o normal 
em situaçôes de bronco- 
pneumonia, à base de 
antibiôticos. O que muda 
sâo as posologias, devido à 
idade e ao seu estado de 
debilidade", precisou o 
director do hospital, 
manifestando, porém, 
"esperança" nas râpidas 
melhoras do jornalista. 
Fernando Luiz de Oliveira 
Fessa nasceu em Aveiro, 
na freguesia de Vera Cruz, 

no dia 15 de Abril de 
1902, tendo dedicado 
toda a sua vida ao 
jornalismo, que lhe 
rendeu, alias, varias 
condecoraçôes. 
A frase "F esta, hein?!" 
corn que encerrava as suas 
crônicas televisivas na 
RTF marcou a fase final 
da sua carreira de 
reporter, por muitos 
apontada como a 
"consciência critica" de 
Lisboa. 

Grande campanha... 
ISlao perça esta of enta especial e os nossos 

CaV3lï6r 20014 portas, demonstraçâo 

(venda a dinheiro) 
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Web: www.westyorkchev.com • E-mail: service@westyorkchev.com 

1785 St. Clair Ave. W. (4161656-1200 



Mtmjuc mmi eutreviata com o NaturisUi Homeopnta 
Antonio Medeiros, jti com nudtos aiios dc expericcid, 
ijtic 0 podcrd njiidar iia solnçào dos sens probkmas. 

relatôrio de actividades e contas da 
Comissao Organizadora; 
2- Leitura, discussao e aprovaçâo do 
Estatuto; 
3- Leitura, discussao e aprovaçâo do 
Regulamento Eleitoral; 
4- Constituiçâo da Comissao Eleitoral; 
5- Apresentaçâo das listas à Comissao 
Eleitoral; 
6- Eleiçâo dos OrgâosSociais da A.C.O. 

Discurso de direita pode ser 
problema para imigrantes 

Cabo Verde preecupade 
com fecho de portas 
Apôs uma visita a bairros de 
imigrantes da Moita e de Setùbal, o 
primeiro-ministro de Cabo Verde, 
José Maria Neves, manifestou a sua 
preocupaçâo com o surgimento em 
Portugal de um governo com um 
«discurso mais à direita». José Maria 
Neves frisou que tal discurso assume 
uma «perspectiva de segurança da 
problemâtica da imigraçào» mas 
acredita que esta posiçào «nâo faça 
caminho na governaçâo futura de 
Portugal». José Maria Neves 
manifestou ainda a esperança de que 
«as portas nâo se fechem todas». 

Durante a visita aos bairros do Vale 
da Amoreira, na Moita, e da Bêla 
Vista, em Setùbal,o governante 
sublinhou os esforços dos dois 
municipios, assim como da 
Associaçâo Cabo-Verdiana, para 
promoverem a inserçâo social dos 
imigrantes. José Maria Neves fez 
também questâo de sublinhar o bom 
entendimento dos dois paises 
«independentemente da alternância 
politica» lembrando o acordo cambial 
de 1998, que «garante a paridade de 
escudo cabo-verdiano corn o euro. 

MM 

A Comissâo Organizadora da futura 
organizaçâo COMUNIDADE 
ANGOLANA DO ONTÀRIO 
convocou uma reuniâo do Conselho 
da Assembleia Gérai, para o salâo de 
festas da Igreja de Santo Antonio, 1041 
Bloor St. West, dia 13 de Abril, as 
14h00, corn a seguinte ordem de 
trabalhos: 
1- Leitura, discussâo e aprovaçâo do 

Oministro dos Negôcios 
Estrangeiros francês, Hubert 
Védrine, testemunhou esta 

semana, no Palâcio dajustiça, em Paris, 
perante o juiz de instruçào do caso de 
trâfico de armas para Angola que tem 
como protagonista o empresârio Pierre 
Falcone. O juiz Philippe Courroye 
convocou Védrine e Pierre Moscovici, 
ministro dos Assuntos Europeus, que 
foram autorizados, a 20 de Fevereiro, 
pelo Conselho de Ministros, a 
testemunhar no âmbito da investigaçâo 
do caso que remonta ao inicio dos anos 
90. 
Ao interrogar o chefe da diplomacia 
francesa, na secçào financeira do 
Palâcio da Justiça, o objectivo de 
Courroye é saber se Védrine interveio 
nas tentativas de Falcone de obter 
vantagens fiscais para a sua empresa de 
comércio de armas, a ZTS Osos, corn 
sede social na Eslovâquia. 
Védrine negou, por diver sas vezes, 
através dos seus porta-vozes, conhecer 
ou ter alguma vez intercedido a favor de 

Falcone, também dirigente da empresa 
de comércio de armas Brenco 
International. 
Falcone, libertado no inicio de 
Dezembro de 2001 apôs cerca de um 
ano de prisâo, é suspeito de ter vendido 
a Angola, em 1993 e 1994, sem 
autorizaçâo das autoridades francesas e 
por mais de 500 milhôes de dôlares, 
armas provenientes da Europa de Leste. 
O juiz que dirige as investigaçôes 
suspeita que Jacques Attali, ex-assessor 
do faJecido présidente francês François 
Mitterrand, recebeu dinheiro de 
Falcone para usar da sua influência 
junto de Védrine corn o objectivo de 
solucionar os problemas do empresârio 
corn o fisco. 
No processo estâo envolvidas varias 
personalidades politicas francesas, tanto 
da esquerda como da direita, 
designadamente o filho mais velho de 
Mitterrand, Jean-Christophe Mitter- 
rand, e o antigo ministro do Interior 
Charles Pasqua. 

MM 

ERVANÂRIA VTTÔRIA inc. 
PRODÜTOS NATURAI5 E MEDICINA HOMEOPATICA 

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

Assembleia Gérai da 
Gomunidade Angelana 
de Ontario 

AFRICA 

As opiniàes expressas por Mateus Machado nào reflectem as opiniôes dojomal O Milénio. 

Quinta-feira, 28 Março, 2002 
O MILéNIO 

ïjuc asctcüo eu. • • 

Trâfico de armas para Angola 

Ministre fiancés como testemunha 
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FESTA DE BENEFICENCIA 
Estenda a sua mâo 
Um grupo de senhoras de boa 
vontade -das comunidades 
brasileira e portuguesa- promove 
uma festa de beneficência, 
Sâbado, dia 6 de Abril, às 20h00, 
na Igreja de Santo Antonio, na 
Bloor, em favor do cidadâo 
Geraldo Hubner Pimenta, de 38 
anos que, devido a um derrame, 
se encontra paralitico e em 
condiçôes de carência total. Como 
esta ainda ilegal no Canadâ, sô 
lhe resta o apoio das pessoas de 

bom coraçâo. Estenda a sua mâo, 
participe na festa e ajudem o 
infeliz Geraldo Pimenta e sua 
aflita familia. 
Haverâ mùsica ao vivo, petiscos e 
prémios de viagens ao Brasil em 
sorteio corn os bilhetes de 
entrada. 
Bilhetes à venda no Brasil 
Remittance, Casa do Churrasco e 
Brasil Dream's. 

Info: 416-618-7642, ou 536-3333. 

“Clàssicos do Fado" 
de Luciana Machado e Humberto Silva 

Os fadistas locals, Luciana Machado e 
Humberto Silva, por intermédio da 
sua editora Venus Creations, estarâo 
présentes numa Conferência de 
Imprensa, para apresentaçào dos sens 
novos trabalhos, "Clàssicos do Fado". 
Esta Conferência de Imprensa terâ 
lugar no Europa Catering, dia 28 de 
Março, pelas 19h30. 
As nossas felicitaçôes, desde jâ, à 
Venus Creations e aos fadistas Luciana 
Machado e Humberto Silva. 

BBQ R GBUIV CHUBRASQUEIRA 
1213 Dundas St. W. TORONTO V 416-530-1777 

VENHA SABOREAR AS NOSSAS ESPECIALIOAOES. 
NOS TEMOS: 

FRANCO ASSADO NA BRASA 
FRANCO ASSADO NO ESPETO 
lOMBO DE PORCO ASSADO 
COSTEIETAS DE PORCO NA BRASA 
VITELA ASSADA 
CARNE 00 PORCO A ALENTEJANA 
ARROZ DE MARISCO 
ARROZ A VALENCIANA 

ABERTO 7 DIAS 

POR SEMANA 
w 

BACAIHAÜ ASSADO NA BRASA 
BACAIHAO A COMES SA 
BACAIHAÜ COM NATAS 

FIIETES DE PEIXE 
SANDES DE PRECO.BIFANA, 

CAIINHA. RIFE A CASA 
ASAS DE CALINHA 

VARIEDADES DE PASTA, SALADAS 

E TAMBÉM PRATOS VARIADOS TODOS OIAS 
COM OS MELHORES PREÇOS E A MELHOR aUALIDAOE 

I 

I 

I 
I 

Comunidade 
Sextia-feira, dia SS 
-Ensaio Gérai da Dança de Espada do Vitôria de Setùbal de Toronto e 
apresentaçào do Grupo de Danças de Agualva, Ilha Terceira. 

Sàbado, dia 30 
-Continuaçâo das Danças da Pâscoa no Vitôria de Setübal, corn os 
mesmos Grupos do dia anterior. 
-Baile da Pâscoa no Oshawa Portuguese Club. Jantar e baile corn os 
Santa Fé. Info: 905 728-9018. 
-Danças da Pâscoa na Casa do Alentejo, numa realizaçâo dos Escuteiros 
de S. Sebastiào. Info: 416 531-7073 ou 905 672-9283. 
-Jantar da Pâscoa da Associaçâo Democrâtica Luso-Canadiana, corn 
convivio, amendoas e folares. 
-Tradicionais danças da Pâscoa lio Lusitânia de Toronto e müsica corn o 
DJ-Sound's Good Productions. 
-Baile da Pâscoa no PCCM, corn o conjunto Português Suave. 
-Tradicional baile da Pâscoa, corn danças e bailinhos, no Angrense de 
Toronto, e baile corn o DJ-Zip Zip. 

'i 

I 
I 
I 

I Dominga, dia 3i | 
-Tradicional Festa da Pâscoa na Casa das Beiras, corn o Beijar da Cruz, | 
tipicamente beirôa. Almoço às 13h00. | 
-Festa da Pâscoa da Casa dos Poveiros de Toronto. Tradicional Bençâo | 
Pascal, tarde de folclore e baile corn o DJ-Iris. A festa realiza-se na St, | 
Clair Church, a Este da Dufferin. 416 588-1797. | 
-Coroaçâo da Rainha D. Isabel, no salâo da Parôquia da Igreja de Sta. | 
Maria de Hamilton, uma realizaçâo da Portuguese Association of St. | 
Michael the Archangel of Hamilton. | 
-Tradicional Festa da Pâscoa do SCB-Arsenal do Minho de Toronto, | 
abrilhantada pelo EJ-Nazaré Praia. 416 532-2328. | 
-Festa da Pâscoa e apresentaçào dos novos Corpos Gerentes da Casa 
Cultural de Vila do Conde, no Europa Catering. Almoço às 13h00. | 
Bençâo Pascal, Pao de Lô e Ovos da Pâscoa para todos. Prémios e baile 
com o E)J-Crazy Sounds. Info: 416 653-6227. I 
-Danças Pascais no PCCM. Info: 905 286-1311. j 
Tradicional mâtiné dançante de Pâscoa, corn danças e bailinhos tipicos, | 
no Angrense de Toronto. Baile corn o DJ-Zip Zip. 

Sabado, dia 6 de Abril { 
-Festa de 22o. aniversârio do Graciosa C. Centre, em Toronto, corn | 
inicio às 19h30. Parabéns! I I 
-Noite Regional do Amor da Pâtria, corn artesanato, acepipes e convivio, | 
na Igreja de Santa Helena. Baile corn o Five Stars. | 

Reuniâo no Consulado-Geral, 
Carlos César om Toronto 
o Consulado-Geral de Portugal 
informa que, no quadro da preparaçào 
da visita a Toronto entre 7 e 9 de 
Junho proximo de Sua Excelência o 
Senhor Présidente do Governo 

Regional dos Açores, realiza uma 
reuniâo de trabalho, Sexta-feira, dia 19 
de Abril, às 21h00, corn a presença da 
Dra. Alzira Serpa Silva. Mais 
informaçôes: 416 217-0966 Ext. 222. 

Sih astze^ s Martial Arts 
1743 St. Clair Ave. 
576 Rogers Rd. • Keell/Rogers 

Valter Silvestre, 
o Mestre de 
Artes Marciais 
da comunidade 
portuguesa 

Jantar e grande Show de 
Artes Marciais no Sàbado, 

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 

Smn-SESEGiiiB. 
EH IM FIIU FiSIM E HENIKL 
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PSD elege mais 
très deputados 
O PSD deverâ eleger très dos quatro 
deputados pelos circulos eleitorais da 
emigraçâo. A manter-se a tendência 
verificada, esta eleiçâo représenta 
para os sociais-democratas um ganho 
de dois deputados em relaçâo às 
legislativas de 1999. 
Numa altura em que a contagem dos 
votos se aproxima do final, o PSD 
consegue uma vantagem 
considerâvel sobre o PS no circulo 
eleitoral Fora da Europa, onde 
conquistou 4154 votos contra os 1140 
conseguidos pelos socialistas. Falta, 
no entanto, apurar as mesas de voto 
do Rio de Janeiro. 
Caso se confirme o resultado 

previsto, serâo eleitos os deputados 
do PSD Manuela Aguiar, Eduardo 
Moreira (Fora da Europa) e Carlos 
Gonçalves (Europa). O socialista 
Carlos Luis conquistaria o seu lugar 
no Parlamento pelo circulo da 
Europa. 
A abstençào situa-se nos 72 por cento 
no circulo da Europa e nos 79 no 
circulo Fora da Europa, numéros 
ligeiramente inferiores aos 
verificados em 1999, segundo o 
Secretariado Técnico dos Assuntos 
para o Processo Eleitoral (STAPE). 
Nas legislativas de 1999, o PS obteve 
très deputados e o PSD elegeu um 
parlamentar. 

Sampalo submetido a 
pequena cirurgia 
O Présidente da Repüblica, Jorge 
Sampaio, é hoje, quinta-feira, 
submetido a uma pequena cirurgia 
para extracçâo de dois sinais, revelou 
uma fonte do Gabinete da 
Presidência. 
De acordo corn a mesma fonte, 
a intervençâo que, sera 
efectuada numa "instituiçâo de 
saùde püblica" de Lisboa, sem 
obrigar a internamento, nâo 
tem carâcter de urgência. 
Porém, Sampaio decidiu 
aproveitar o periodo da Pâscoa 
para efectuar a "extracçâo de 
duas pequenas lesôes cutâneas". 

O Palâcio de Belém darâ 
informaçôes do estado de saùde do 
Présidente apôs a conclusâo da 
cirurgia, informa a Lusa. 

Médio Oriente: 

Violento 
atentado 

marca inicio 
da Pâscoa 

Judaica 

Um violento atentado marcou o 
inicio da Pâscoa Judaica, causando 
pelo menos 15 mortos e mais de 
100 feridos em Netanya, apesar da 
segurança mâxima adoptada pelas 
autoridades israelitas. 
Dado o numéro elevado de avisos 
sobre possiveis atentados, o 
comandante-geral da policia 
ordenou o cancelamento das férias 
de todos os efectivos e a colocaçâo 
de todos os agentes corn funçôes 
habituais de secretaria em missôes 
de vigilância nas ruas, lugares 
püblicos e sinagogas. 

A Pâscoa Judaica decorre de 28 de 
Março a 03 de Abril. 
Algumas informaçôes chegadas à 
policia sâo bastante localizadas, o 
que permitiu terça-feira fazer 
abortar um atentado bombista corn 
um carro armadilhado, em 
Jerusalém. 
A policia colocou uma barreira de 
controlo em local inesperado e o 
automôvel, que transportava dois 
atacantes suicidas, nâo obedeceu à 
ordem para parar, tendo acabado 
por explodir, a poucos metros de 
distância, sem causar mais danos 

ou vitimas, além dos dois 
terroristas. 
O mesmo nâo aconteceu, corn um 
atacante suicida palestiniano a 
irromper por um hotel da rua Rei 
David, em Natanya, que se fez 
explodir na sala de refeiçôes onde 
centenas de israelitas participavam 
na primeira ceia festiva da Pâscoa. 
A Pâscoa Judaica comemora a 
saida dos judeus do Egipto, e é 
festejada durante oito dias, durante 
os quais os judeus religiosos nâo 
comem pâo ou qualquer outro 
alimento corn fermento. 

LOCAL 183 
Afiühtm/ will: ihr 
.1 oj l.. - C I. (J. 

' àCi.l .C. 

Universal Workers Union 
Local 183 

Xo\ -J'Ci 

I.OCAL 183 
Aff'lllillr'l will: ihc 
.\.!i of - Ci.ü. 

' &C.I.C 

Tony Dtonisio 
Business Manager 

John Dias 
Secretary-Treasurer 

Roger J. Quinn 
President 

Tony Pinto 
Vice-President 

John Coiacci 
Recording Secretary 

John Cordeiro 
Rocco Di Giovanni 

Executive Board Members 

Mark J. Lewis 
General Counsel 

Eastern Office: 
400 Hopkins Street 

Whitby. Ontario 
LIN 2B9 

Telephone: 
(905) 668-5557 

Facsimile; 
(905) 668-5258 

Em nome da Direcçâo Executiva, dos funcionarios e dos 27,000 membros da 

UNIVERSAL WORKERS UNION, LOCAL 183 

Aproveitamos esta oportunidade para desejar a todos os membros, 
suas familias e à Gomunidade em geral uma Pâscoa Feliz. 

Durante esta época festiva, deveriamos de recordar todos aqueles que deram as 
suas vidas a trabalhar, para assim poderem melhofar o bem estar das suas 

familias, das suas comunidades e deles prbprios. 

PASCOA FELIZ 

Antonio Dionisio 
Business Manager 

Tony Dionisio Roger J. Quinn John Dias Tony Pinto 
Business Manager President Secretary-Treasurer Vice President 

John Coiacci John Cortdeiro Rocco Di Giovanni 
Recording Secretary Executive Board Member Executive Board Member 

INFORMATION 

Social Services 
241-J183, Ext. 17a^5 

Credit Union 
242- 6643 

Dental Clinic 
241- 1190 

Prepaid l^al Plan 
243- 2088 

Training Centro 
242- 7551 

Benefit Plan 
General; 240-7480 
Claims; 240-7487 

Caritaa Projaci 
Community A^inst 

Alcohol & Drugs 
748-9988 

Union Optical Centre 
247-9289 

Union Medical Pharmacy 
242-8822 
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BAILINHOS DA PÂSCOA 
Tradiçâo que se mantém 
e se referee entre nos 
O Carnaval e a Pâscoa sâo 
normalmente animados entre nos 
corn bailinhos, grupos que mantêm e 
revigoram as tradiçôes açorianas por 
estas paragens, cheios de alegria e 
graça no Carnaval, plenos de 
solenidade e histôria na Pâscoa. 
Estivémos no Graciosa Community 
Centre, em Toronto, onde 
presenciâmos os ensaios do grupo 
local, para as grandes exibiçôes do 
fim-de-semana da Pâscoa. 
Curiosos, conseguimos obter algumas 
informaçoes üteis para aqueles que, 
como nos prôprios, pouco ou nada 

Garcia -simpâtica e de boa voz- e 
cordenaçâo do entusiasta José da 
Silva. 
-Temos 8 müsicos, formando corn o 
resto do pessoal, um grupo de 30 
pessoas. A histôria que comprâmos ao 
José Fernandes é muito intéressante, 
pois fala do passado, do présente e do 
futuro dos Açores.-Salientou 
Adulcelino, acrescentando.-Estamos 
convictos que vai agradar. 
-Quais as diferenças entre bailinho, 
dança de espada e de pandeiro?- 
Quisemos saber. 
-Na dança de espada, temos banda 

sabem sobre estas tradiçôes. O nosso 
simpâtico anfitriào foi o Adulcelino 
da Silva, um homem hâ muito ligado 
às danças e bailinhos que, tal como 
sua mulher Mariazinha da Silva, 
nunca dizem "nâo" a quem lhes 
solicita a presença, saber e 
experiência. 
Segundo nos contou, estâo ensaiando 
um bailinho escrito pelo José 
Fernandes, "As 9 Ilhas dos Açores", 
que irâo apresentar Sâbado e 
Domingo, dias 29 e 30, 
respectivamente, no Graciosa, Vitôria 
de Setübal, Lusitânia, Irmandades, 
etc... 
Um fim-de-semana trabalhoso e 
cansativo, dado que terâo de "saltar" 
de salâo em salào, cantar e dançar, 
sem horas de acabar. Mas, como diz o 
Povo, "quem corre por gosto nâo 
cansa.". 
O grupo de bailinho que ensaia no 
Graciosa, tem como Mestra a Noémia 

musical para inicio e fecho da dança e os 
instrumentas de cordas para acompanhar 
quem canta. Sâo duas filas, de homens 
e mulheres, e o Mestre acompanha a 
dança dirigindo-a corn uma espada. O 
bailinho e a dança do pandeiro, nâo 
têm banda musical, sô 
acompanhamento musical. O Mestre 
dirige com uma varinha e, no caso da 
dança do pandeiro, o Mestre usa a 
pandeireta... Pequenas coisas que 
fazem a diferença.-Finalizou, 
Adulcelino da Silva. 
Ficâmos na sala do Graciosa 
apreciando o ensaio. Müsicos 
acompanhando o bailinho, a Mestra 
cantando e dirigindo, e as restantes 
figuras, dançando e declamando os 
versos escritos por José Fernandes. 
Este fim-de-semana da Pâscoa, vamos 
procurar vê-los e ouvi-los, corn os sens 
trajes bonitos e garridos e jâ corn os 
versos na "ponta-da-lingua". Boa 
Pâscoa a todos! 
 JMC 

orx 

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

Ifd ZMA DD^ 

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 ANIVERSÂRIO! 

Qualquer oferta razoâvel do cliente... sera aceite! 
Nâo paguejuros durante 3 anos, nâo dê nada de 
entrada, nâo faça pagamentos durante 3 meses, 

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

Receba ZOO litros de gasolina grâtis na compra de um 
vetculo novo durante o SALDO DE ANIVERSÂRIO. 

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

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

832 Bay Street, em Toronto 
(a norte da College St J 
Telefone; 416-964-3211 
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Aiiança Ganadiana tem nova Hder 
Quando venceu a liderança do 
partido em Julho de 2000, 
Stockwell Day nunca imaginou que 
noventa dias depois começariam 
todos os seus problemas. E que 
ganhar a liderança da Aiiança 
Canadiana contra o lider do ex- 
partido reformador, Preston 
Manning, nâo foi muito dificil para 
Stockwell Day, mas quando o 
primeiro ministro Jean Chrétien 
anunciou a data das novas eleiçôes 
fédérais, o cenârio complicou-se 
para o novo lider. Embora tivesse 
aumentado o voto popular, 
Stockwell nâo conseguiu justificar a 
formaçào de um novo partido - 
neste caso a Aiiança -, ao ter 
apenas conseguido dois lugares no 
Ontario. A Aiiança continuava a 
ser um partido corn voz apenas no 

oeste canadiano e sem 
credibilidade no centro e leste, 
sobretudo numa das provincias 
consideradas chave no jogo politico 
federal, o Ontario. Por isso, logo 
depois das eleiçôes, os problemas 
de Stockwell Day aumentaram: 
perdeu o apoio de muitos 
contribuintes de Alberta - o nücleo 
de apoio principal à Aiiança -, o 
apoio de Ralph Klein, um dos seus 
“braços direitos”, e o apoio dos 
restantes membros do partido, 
assim como a sua credibilidade, 
começaram a desaparecer. 
Quando a matriarca do Partido, 
Deborah Grey, disse em congresso 
que Stockwell Day nâo era lider e 
numa altura em que cerca de treze 
deputados se tinham demitido, 
Stockwell Day foi “salvo” pelos 

acontecimentos do 11 de Setembro, 
em Nova Torque. Os problemas da 
Aiiança Canadiana passaram a ser 
internos, uma vez que a atençâo dos 
jornalistas se voltou para o 
“terrorisme”. 
Porém, a Aiiança nunca desistiu de 
encontrar um novo lider e este 
surgiu na semana passada, quando 
o partido foi novamente a 
congresso para eleger o “novo 
rosto” da Aiiança Canadiana. 
Stephen Harper, 42 anos, ex- 
membro do parlamento do partido 
reformador, capturou 55 por cento 
dos votos, contra os 37 por cento de 
apoio que Stockwell Day recebeu. 
A vitôria de Harper veio confirmar 
uma mudança na Aiiança 
Canadiana, alias confirmada pelo 
prôprio Stephen Harper, logo apôs 

ter sido anunciado o resultado da 
liderança ao partido. “Acabaram 
de votar no partido que avançarâ 
para o future; no partido que 
continuarâ a construir este future 
baseado nos sucessos do passade e 
esquecerâ as recentes dificuldades 
que colocarâo o partido em 
perigo”. - disse Harper no dia da 
eleiçâo. 
Harper admite ter como prioridade 
conquistar um lugar em breve na 
Casa dos Comuns e espera poder 
convencer os dissidentes que 
abandonaram o partido sob a 
liderança de Stockwell Day a voltar 
à Aiiança. 
Stockwell Day conseguiu o maior 
numéro de membros para o 
partido, mas foi Stephen Harper 
que conseguiu a vitôria. 

Ontario é a provincia que menos investe no ensino superior 
Com o numéro de alunos por turma 
mais elevado do pais, corn o segundo 
lugar em propinas mais elevadas e 
corn o mais baixo investimento na 
educaçâo, o Ontario esta em décimo 
lugar quanto à qualidade e 
investimento no sistema pôs- 
secundârio, segundo um relatôrio do 
Centro Canadiano “Policy 
Alternatives”, um grupo de pesquisa 
nào-lucrativo. Pelo terceiro ano 
consecutivo, o Ontario é a provincia 

que aparece em ultimo lugar quando 
se analisa o apoio financeiro que é 
dado às universidades e aos 
“colleges”. 
Para os pesquisadores, estes 
resultados sâo assustadores, tendo 
em conta que para o proximo ano o 
ultimo grupo de estudantes de OAC 
vào concorrer ao ensino superior 
juntamente corn os que acabam o 
12° ano, uma vez que o novo 
curriculo eliminou o OAC (grau 13) 

e o novo sistema de ensino 
secundârio passa a ser composto 
apenas por quatro anos. 
“Estes resultados representam uma 
crise que se esta a agravar de dia 
para dia. Sem mais dinheiro a 
financiar o ensino, as universidades 
e colleges' do Ontario terâo que 
baixar o numéro de alunos por 
instituto ou aumentar drasticamente 
as propinas anuais”. - disse uma das 
pesquisadores deste grupo. “No 

entanto, se privarmos bons alunos 
de uma educaçâo, os resultados a 
longo termo para a sociedade serâo 
devastadores”. 
As universidades do Ontârio 
precisam imediatamente de mais 
$200 milhôes de dôlares para o 
proximo ano lectivo e outros $200 
milhôes para poderem implementar 
as mudanças necessârias na 
implementaçâo do novo programa 
de alunos dos grau 12 e 13. 

^ AIDS Comm ttee ol foron-o 

399 Church St., 4th floor Toronto, ON MSB 2J6 

SERVIÇOS E PROGRAMAS DO 
AIDS COHHITEE OF TORONTO 

Fernanda DaSilva 
Coordenadora de Desenvolvimento 
Comunitârio para üngua Portuguesa 

P 'Æ 

Serviço de aconselliamento graluito para famüias e individuos 
infectados ou afetados pelo virus do HIV/VIH(AIDS - SIDA). 

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

Clinica de programas de Naturopatia. 

Preenchlmento de Declaraçâo de Impostos (Income Tax Return). 

Aulas de computaçao para pessoas s ero positivas (H IV Positivas). 

Programas de educaçâo e prevençâo parajovens e adultes. 

* Oportunidades de vobntariado e respective treino. 

* Aconcelhamento gratuito sobre seguro de vida, de invalidez, etc, 
para pessoas s ero positivas. 

* S erviço de acompanliamento ao médico e ao hospital. 

* Assistência para proftssionais que traballiam na area de 
HIV/AIDS (medicos, assistentes sociais, etc ). 

Tel; 416 340- 8484 ext.290 
Fax: 416 340-8224 
fdasilva(^ actoronto.org 

J ' ' K ^ '4'^" ^ ^ / f y ' 

H»l5PV 
lŸaoMiLŸs 

Ao fim de 10 
anos, a Fernanda 

e a Cristina 
continuam a servir 

os seus clientes 
corn o mesmo 

carinho como se 
fossem ainda os 

primeiros. 

Happy Travellers estâ a 
comemorar 10 anos 

de bons serviços à 
Comunidade. 

Por isso, todos os clientes 
que usem os serviços de 

Happy Travellers em 2(X)2 
habilitam-se a um sort^o de 

très (3) viagens a Portugal 

Visite-as na Galeria Shopping Centre, 
na Dufferin e Dupont em Toronto 

<71 
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A Escola, 0 Sistema a os Nossos Anseios 
Matemàtica: o quebra-cabeças dos alunos 
De todas as disciplinas que se ensinam 
nas escolas, a Matemàtica (e tudo a 
que ela esta relacionado) é a mais 
dificil para os alunos. Jâ foram feitos 
e publicados vârios estudos sobre este 
problema numa tentativa de tentar 
explicar porque razào é que sô uma 
pequena percentagem da populaçâo é 
que nasceu dotada para os numéros. 
Embora seja um assunto muito 
intéressante, sera tema para um outro 
artigo. Neste, vamos nos concentrar 
no curriculo escolar elementar para a 
disciplina de matemàtica. 
Nas escolas elementares, o ensino de 
matemàtica estâ dividido em cinco 
categorias que reflectem as àreas 
principais da disciplina; numéros, 
medidas, geometria, algebra e 
organizaçâo de dados. O aluno tem 
que conseguir uma nota positiva em 

todas estas àreas, segundo as 
exigências do curriculo. O objectivo 
deste programa é o de preparar cada 
estudante corn uma base sôlida de 
conhecimentos matemàticos. Assim 
sendo, o aluno deverà saber resolver 
problemas, compreender conceitos 
bàsicos da matemàtica (tabuada, 
simples contas de somar, de subtrair, 
de multiplicar e de dividir) e saber 
aplicar estes conceitos a situaçôes 
concretas da vida. 
Uma vez que a matemàtica é um 
elemento fundamental do curriculo 
escolar - neste caso elementar - é 
fundamental que os pais e os alunos 
compreendam a razào pela quai a 
matemàtica é tâo importante na 
preparaçâo académica do aluno. 
Quando o aluno aprende matemàtica, 
està a aprender uma novo método de 

comunicaçâo. 
O conhecimento da 
linguagem matemàtica e 
das suas estruturas 
contribuem para que o 
aluno possa reflectir e 
justificar determinados 
problemas que surgem 
corn a matemàtica e que sô 
esta disciplina consegue 
resolver. De igual modo, 
os alunos têm necessidade 
de aplicar a matemàtica ao 
mundo da tecnologia. 
Ao planear as aulas de 
matemàtica, os professores têm que 
preparar exercicios que sigam uma 
determinada lôgica e que exijam, da 
parte do aluno, a aplicaçâo de 
fôrmulas (de simples até complicadas 
conforme o evoluir do ano) a vàrias 

situaçôes reais. 
O' ensino da matemàtica 
passa por vàrias fases: nos 
primeiros anos do ensino 
elementar até ao grau 6, o 
aluno aprende a fase “làpis e 
papel”. Esta fase exige do 
aluno a memorizaçào da 
tabuada e de fôrmulas de 
base. A utilizaçâo de 
màquinas calculadoras nâo 
é aconselhàvel, embora seja 
permitida. A partir deste 
ano, a utilizaçâo de 
calculadoras é aconselhàvel, 

uma vez que o ensino de matemàtica 
passa a ser mais complexe. Nesta fase, 
o aluno jà deverà saber dominar todos 
os conceitos bàsicos da matemàtica, 
dai a razào pela quai se utiliza a 
calculadora. 

Saramago boicotado por 
leitores e liureiros israelitas 

Leitores do Nobel da literatura português, 
José Saramago, que comparou Auschwitz à 
ocupaçâo israelita dos territôrios 
palestinianos, estâo a devolver os livres, 
enquanto os livreiros os retiram dos 
escaparates, noticiou o "Yediot Ahronot". 
Segundo o diàrio israelita que noticia o 
boicote, o romance "Todos os Nomes" (Kol 
HaShemot, em hebraico), de Saramago, 
encabeçava a lista de livres mais vendidos no 
pais. 
Saramago comparou Auschwitz à ocupaçâo 
israelita dos territôrios palestinianos durante 
um encontre na segunda-feira corn Yasser 
Arafat e outres intelectuais. 
Fontes do Ministério dos Negôcios 
Estrangeiros israelita consideraram que 
"comparar a condiçâo dos palestinianos à dos 
prisioneiros judeus no campo de trabalhos 
forçados e de exterminio de Auschwitz é um 
absurdo, um acte de ignorância e estupidez". 
Saramago e ihais sete escritores devem 
reunir-se no Teatro Arabe de Jafo, no distrito 
de Telavive, corn vârios escritores israelitas. 

Ferreira Leite 
noua ministra das Finanças 
Manuela Ferreira Leite vai ser 
a ministra das Finanças do 
novo Governo, avança a TSF. 
Durâo Barroso escolheu a ex- 
deputada social-democrata 
para ocupar também o cargo 
de ministra de Estado. 
O lider do PSD, Durâo 
Barroso, sô irâ apresentar o 
governo a Jorge Sampaio no 
inicio da prôxima semana. 
Terça-feira, um membro do 
gabinete do présidente social- 
democrata confirmou que o 
primeiro-ministro indigitado 
chegou a pôr a hipôtese de ir 
ao Palàcio de Belém mas 
acabou por desistir, devido a 
uma indisponibilidade de 
agenda do Présidente da 
Repüblica. 
Jâ se antecipava que, depuis da 
indisponibilidade de outros 

nomes, Durâo poderia escolher 
Manuela Ferreira Leite para as 
Finanças. 
Jâ no lado da construçâo da 
coligaçâo corn o CDS-PP, este 
partido estâ ainda a tentar ter 
uma pasta na ârea econômica. 
A hipôtese que chega a ser 
admitida no PSD é entregar-lhe 
o Ministério da Indùstria, 
pasta que assim séria 
autonomizada em relaçào à 
Economia. A vingar esta 
soluçâo. Pedro Brandâo 
Rodrigues poderia ser o titular 
da Indùstria. 
Embora esteja praticamente 
certo que o CDS-PP terâ très 
ministérios, nâo estâo fechadas 
as tutelas. Paulo Portas estâ 
ainda relutante em aceitar a 
Defesa, preferindo a 
Administraçào Interna. 

em 
EXPERIENCIA E HONESTIDADE AO VOSSO SERVIÇO 

Estimativas gratis 

EXPO 2000 

Joe Manuel (416) 533-2439 
Raùl (4161330-6295 
Pager: 372-2428 

940LansdowneAve„ 
Building #24. Toronto, Ont. 

M6H4G9 

av<4 * <4 

SCARBOROUGH LEXUS TOYOTA 
Os preços mais acessiveis 

Juros a partir de 0,W 
Facilidades de pagamento 

Veja porque razào a 
Scarborough Lexus 

Toyota é a #1 em Vendas! 

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

Grande gama de carros 
usados com garantia 

12000 Eglinton Ave. East Scarborough, Ont. MIL 2M7 

Tel.: 416 751-1530 • Cell.: 416 219-1721 ®i i4cc TOYOTA — 



16 
TV 

Quinta-feira, 28 Março, 2002 
Ô MILéNIO 

A trip home now departing 
from yovir living room. 

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

cable you already have. Featuring FPTV. 

Call us at 1-888-ROGERSl. 

O ROGERS' 
Digital Cable 

unique multicultural programming 

Wk 

Contacte 
ROGERS CABLE 

0 peça a 
Caixa Digital. 
Mande activar 
0 novo Canal 

Festival Portugnôs 
TV-SIC. 

1-888-764-3771 

Q ROGERS' 
Digital Cable 

Acompanhe 

FPTV-SIC. 

' 24 horas par dia. 

Para mais detalhes^ 

tfigue para CIRV-fmi 

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

is 

Destaques da semana 
^extW'feiza, dia 2^ as ^:00 am o teùe(ftiùme 

Anjos e Facas 

^àhaTio, dia âs fim 

già 

lÊÊaiM^ÊÊiÊÊxM. 

^^aminÿû, dia SI às 1:00 pm 

Missa da Pascoa da Igreja de Cristo Rei 

^a^unda'faiia, dia 1 de ^=4bziû às !:00 pm 

Celt:a de Vigo vs Benfica 
Para informaçâo detalhada da progratnaçâo diària, consulte o seu 

Tv Guide. CAo seu dispôr no Terminal Digital - use o comandol 

L=L-UV t5 i£UC=. CEt^X:Lm(=: CE: t=1.2t2Ît5 t3i£l:lE 

EruvSe as suias sugestiâes para: Fpt:v@cirvfm.Giom 
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MISCELâNIA 

Situado na Dufferin Mail (a norte da College) 
Estes preços estarâo em vigor até o dia 6 de Abril, 2002, 

enquanto houver em armazém. 

lower fooa prices unico 
beans or 
chîck 
selected variêtî^ 
540 

(^armin 
iBattircpm tissue 32 rolls J 

!S nO'A;.. 
piîteiïl^Mïï: 

ml smile. 

Broccoli 
Product of U.S.A. 

A magnifica MARIZA actuarâ em Toronto, pela primeira vez, no Rancho Relaxo, 
no 300 College Street, na quinta-feira, dia 11 de Abril, pelas 21h00. 
MARIZA, apôs ter lançado o seu ültimo trabalho, "Fado em Mim", no Café Café, 
de Herman José, visita Toronto, onde lança o seu album, ao vivo, num exclusivo da 
distribuidora norte-americana KOCH International. 
Este trabalho de Mariza mereceu de Charlie Gillet, da BBC London, o seguinte 
comentârio: "The more I play "Fado em Mim", the more I like it." For sua vez, o 
compositor Nuno Nazareth Fernandes, disse: "Mariza is an adorable extra-terrestrial 
being, someone sent by the Great Creator to reinvent the Fado." 
Mariza gravou para a Times Square Recordes-Worl Connection-, com produçâo e 
arranjos de Jorge Fernando e o som de Fernando Nunes. Mariza, foi acompanhada 
pelos müsicos Custôdio Castelo, Jorge Fernando, Antonio Neto, Marino Freitas, 
Ricardo Cruz, Tiago Machado, Dalù e Davide Zaccaria. Um trabalho excelente. 
Uma voz de ouro. Escutem-na... 

m mini”. @straia m Saiiiâ 

Dodge - Caravan 
.'t.3L, V(), auto, air/c, p/w, p/1, speed control, 

luggage rack, tilt, dark tint, dual sliding 
doors, 7 pass., AM/FM Cas.sette, 

Caravan, I’l' Cruiser, Dakota, 
Durango, I ), Gr. Cherokee, 

Neon, Sebring Sedans, 

Intrepid, Concord, 300 M 

Também fantàstlco saldo 
nos carros usados 

22,988 FINANCING 

on selt‘cted 

21)02 models 
48 Mth Lease 

JOSé CARLOS COELHO-VENDEQOR PORTUQUêS Q 
: DC 

^Excepte: Viper, Prowler, Pam’s Town + CL 
Country, Jeep Liberty, Sebring Convertible ^ 

c/) 
lease price is plus down payment, freight. 1°. sec. adm, pde & all applicable O 

D 
taxes. Cash selling price is plus freight, adm. pde & all applicable taxes. < 

José Carlos Coelho e 
Downtown Chrysler 
desejam a todos os 

clientes, amigos e 
comunidade em geral, uma feliz e santa Pascoa. IO»IGi«R.WMtOfe<iifMHSt 

Temos grandes especiais em carros novos e usados 

YOUR DOWKTOWW WMIVAH STOf^E Ù YOOR DOWWTOWW WWtVAW STORE & YOOB POm DOWKTOWH MHWVAW STORg Q YOUR DOWNTOWN UtWVjtfi «TCmg YOtm STORE 

YOOR DOWHTOWW htttttVAW STORE Q YOOR STORE Doymrcwm fudKnfAN I«r YOUR DOWNTOWN WNfVAN STORE 
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O filtro foi apresentado pela “Internet Content Rating Association” 

Uniâo Europeia alarga apoio à segurança na Internet 
A Comissâo Europeia decidiu, 
prolongar por dois anos o piano de 
acçâo em curso (1999-2002) para a 
promoçâo do uso mais seguro da 
Internet, em particular por parte das 
crianças. A decisâo comunitâria vem 
dar alento a iniciativas como a que 
foi apresentada na semana passada 
pela ICRA, uma organizaçâo nâo 
lucrativa destinada a protéger as 
crianças: um filtro de Internet que 
bloqueia o acesso a "sites" que 
promovam, por exemplo, sexo, 
drogas e discursos que fomentem o 
ôdio. 

O filtro foi apresentado na passada 
quinta-feira pela Internet Content 
Rating Association (ICRA), uma 
pequena organizaçâo corn escritôrios 
nos Estados Unidos e na Grâ- 
Bretanha que, desde meados dos 
anos 90, tem trabalhado corn o 
objectivo de estabelecer o primeiro 
sistema voluntârio de classificaçâo 
de conteùdos na Internet para todos 
os principals "websites". 
"Temos uma missâo dupla: capacitar 
os pais para a protecçào dos seus 
filhos, e, ao mesmo tempo, protéger a 
liberdade de expressâo. Isto é uma 

missâo bastante dificil", disse â 
Reuters Stephen Balkam, director 
executivo da ICRA. Corn um sistema 
de classificaçâo que categorize os 
"sites" de acordo corn o seu conteüdo 
- classificando-os, por exemplo, em 
"educacionais" ou "para adultos" -, o 
grupo espera diminuir as 
probabilidades de, acidentalmente, 
as crianças irem parar a "sites" corn 
temas para adultos. 
A classificaçâo da ICRA nâo é feita 
no "site", mas no seio do côdigo de 
fonte, o que significa que é feita pelos 
prôprios produtores de conteùdos. 

' 4 V t 4  ^ ^ ^ 

TT w-Sir 

Além disso, torna mais fâcil ao 
"software" de filtragem detectar e 
bloquear o acesso, no caso de "sites" 
para adultos. 

Saùde: 

Pîlula pode aumentar o risco do cancro da mama 
A utilizaçâo da pilula contraceptiva 
pode aumentar o risco de cancro da 
marna, sobretudo para as mulheres 
que a tomam depuis dos 45 anos 
(nesse caso o risco duplica). Este é o 
resultado de um estudo apresentado 
ontem em Barcelona, na 3“ 
Conferência Europeia sobre Cancro 
da Marna, que vem, alias, confirmar 
dados de pesquisas anteriores. 
"Torna-se claro que os contraceptivos 
orais aumentam o risco de cancro 
mamârio, especialmente quando 
usados na fase final do periodo 

reprodutivo da mulher", afirma a 
médica e investigadora norueguesa 
Merethe Kumle, que coordenou o 
estudo. 
Utilizando dados de 103 027 
mulheres norueguesas e suecas, 
sujeitas a um questionârio sobre o 
estilo de vida e utilizaçâo da pilula 
contraceptiva, entre 1991 e 1992, e 
seguidas do ponto de vista clinico até 
1999, a équipa detectou que um total 
de 1008 mulheres desenvolveram a 
doença. 
Outros factures aumentam também o 

Em qualquer época 

do ano procure 

todas as mobflias 

para o seu lar em: mmm 
Prosseguem os grandes saldos 

de armazém de AFtllOV3 no 
420 Gilbert Ave., junto da 

Eglinton e Caledonia. 
O preço que estâ marcado é o 

que paga. 
Nem mais nem menos! 

Veiaparacrer. ^/f'ianueâ Ai 

Qualldade • Originalldade • fiom gosto • Bons preços 

VISITE Iâ A ARTNOWA f UBNITUBE PLUS 

ijL BJJJ 
416-53S-1133 

risco de cancro mamârio, que todos gravidez précoce, a menopausa 
os anos regista um milhâo de novos tardia, a gravidez tardia ou nâo ter 
casos em todo o mundo. Sâo eles a filhos. 

da net: 

Mulheres aproveïtam melhor 
e-recursos que homens 
As mulheres aproveitam melhor os recursos da Web do que os homens, 
révéla um estudo da Jupiter MMXI. Embora as mulheres naveguem 
menos no ciberespaço do que os homens, o estudo mostra que a 
tendência tem vindo a inverter-se. 

Virus é caricatura de Bill Clinton 
Uma caricatura do antigo présidente norte-americano Bill Clinton a 
tocar saxofone é a imagem do novo virus que se propaga na Rede. 
Segundo afirmam os especialistas informâticos, o verme chamado 
MyLife.b possui uma perigosidade média. 

França testa voto electronico em 
presidenciais 
o voto electronico vai ser testado em França nas prôximas eleiçôes 
presidenciais. As très comunidades francesas de Mérignac, Gironde e 
Vandoeuvre-les-Nancy vâo ser as cobaias desta experimentaçâo no 
sistema eleitoral. 

Asia é maior produtora de 
ciberpiratas 
A Àsia, e principalmente a Coreia do Sul, foi, em 2001, a maior fonte de 
actos de pirataria informâtica. No ultimo trimestre do ano passado, 
cerca de 90 por cento dos ataques tiveram origem nestes paises asiâticos 
e nâo nos Estados Unidos. 

ECO AÇOR 
TRAVEL SERVICES INC, 

421 College 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 

CARGA GERAI PARA 

TOGO 0 PORTUGAL 
RECEBENDOATé4DEMAIO 

VlAGEHS 
- EXCURSÀO AO SAHTO CRISTO E fAlMA 

- VUGENS PARA PORTUGAl 

- OUTROS DESHNOS 

ESPECIAI DA SEMANA, 
- CUBA 

Tudo incluido desde $680“ -f- Tax 
Sô aviào ®359.°°-t- Tax 
- PARA PORTUGAL 

A partir de *399.“ 
Ontario Registration number 042297bl 
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SITES DA SEMANA 

EXIBIÇÂO 
www.plastination.com 
"Body Worlds" é assim que se chama a 

exposiçào do alemâo Gunther von Hagens, que 
transformou 175 partes de corpos e 25 corpos 
em obras de arte, através de uma técnica 
chamada "plastinaçào". Em 
w\ww.plastination.com pode ver esta mostra. 

NUCLEAR 
www.nuclearfiles.org 
Produzido pela Nuclear Age Peace Foundation, 
este site oferece um conjunto de recursos 
imprescindi'veis à compreensào de todo o 
historial do armamento nuclear, bem como da 
actual situaçâo, pianos de desarmamento e 
novas ameaças. 

OSCARS I 
www.oscars.org 
Em noite de Ôscares, uma passagem pelo site da 
Academia para ficar a saber o que ainda 
desconhece é uma boa sugestâo. Aqui pode 
encontrar a histôria e algumas informaçôes gérais 
relativas à Academia, que conta jâ 74 anos de 
existência. Relembre os premiados dos anos 
anteriores e consulte as publicaçôes oficiais. 

ET 
www.alienabductions.corn 
Acha que viu de tudo na Net e jâ nada o pode 
surpreender? Pois entào clique neste endereço 
e tique a conhecer as propostas de implante de 
memôria para quem gostaria de ser raptado por 
seres extraterrestres mas nunca teve a 
oportunidade. Cômodo, seguro e corn garantia 
cientifica 

FUTURO 
http://futurefeedforward.corn 
Neste site pode viajar até ao future e ficar a 
saber quais as novidades tecnolôgicas e 
cientificas das prôximas décadas. Redroe 
Soudaine é o autor desta ideia, jâ que foi ele 
que descobriu em 1996 a tecnologia de redes 
temporais. A FutureFeedForward foi criada para 
explorar esta descoberta. 

GOLFE 
www.golf.com 
Se o seu desporto predilecto for o golfe, este 
site tem passagem obrigatôria. Encontre aqui a 
calendarizaçào dos principais torneios, 
sugestôes para a prâtica do desporto e até 
mapas internacionais dos melhores lugares. 
Como um bom desportista tem de andar bem 
equipado, aproveite para fazer umas compras. 

OSCARS I 
www.oscar.com 
Nâo, nào se trata do mesmo site referido 
anteriormente. Este nâo é o si'tio da Academia 
mas sim o endereço oficial da 74.®; ediçào da 
entrega das estatuetas douradas. Aqui constam 
as informaçàos de bastidores, como os 
pormenores da noite de gala, uma espécie de 
making of. 

Apetite sexual 
também se alimenta 
"A alimentaçâo e o Amor" é um dos muitos 
livres de sucesso do conceituado sexôlogo 
europeu, Willy Pasini, uma italiano hâ anos 
radicado na Suiça, onde lecciona na 
Universidade de Genebra. Ele prova, por A 
mais B, que hâ alimentes que ajudam a 
aguçar o desejo sexual. "As pessoas felizes à 
mesa têm prazer entre os lençôis" é uma das 
suas frases preferidas. E o que recomenda? 
Champanhe (especialmente para as 
mulheres por conter ôxido de azoto, que 
constitui o principio do Viagra), vinho tinto 
em doses limitadas, ostras porque possuem 
zinco e todos os peixes do mar por serem 
excitantes. As carnes vermelhas sâo boas, 
mas nunca à noite, por demorarem a actuar, 
e fruta como o pêssego, alperce além de 
todos os frutos secos. 

Nâo percam as novidades da Padaria Caldense na Pâscoa: Pâo de L6 de Alfeizerâo e Minhoto; 

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

tudo quanto é tradicional na Pâscoa 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. 

Uisite as Padarïas Caldense no 1209 Dnndas Street West 
e no 337 Symington Avenne, em Toronto e, 
também. no 447 Speers Road, em Oakville. 
Encomendas da Pâscoa: 14161535-9993 
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CARNEIRO - 21/03 A 20/04 

Momento propicio a um bom ambiente familiar e a tudo o 
que corn a familia se relacione. 
A sua imaginaçào, fantasia e criatividade entrarào numa 
altura de desenvolvimento. 

TOURO - 21/04 4 20/05 

Relaçôes beneficiadas corn os signes de Leào e Cai neiro. 
Prudência nos contactes corn Sagitâi-ios e Peixes. Momento 
oportuno para novos conhecimentos, e corn tudo o que se 
relacionar corn movimento, nem que seja numa viagem limitada, 
mas que lhe trarà efeitos benéficos.  

GÊMCOS - 21/05 A 20/06 ^ K 
o sector que deve ser desenvolvido e a que deve dar mais 
atençâo, neste momento, é, sem düvida, a sua vida financeira. 
Os bens, os dinheiros, as finanças, as contas bancârias e os 
investimentos poderâo ser elementos muito beneficiados nesta 
altura. 

CARANGLCJO - 21/06 A 21/07 

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

LcÀo - 22/07 A 22/Oa 

A Lua visitarâ a sua Casa XII, sublinhando as suas caracteristicas 
de serviço aos outres, a sua intuiçào, a sua espiritualidade, a sua 
imaginaçào. Aproveite o que ela lhe trarà de bom e afaste a parte 
negativa como, por exemple, uma certa hipersensibilidade. 

ViROCM - 23/Oa 'V 

Neste momento, estarâ em realce a sua face mais 
inconformista. A originalidade, uma certa instabilidade, a 
independência, a imaginaçào, a curiosidade pelo que se 
passa à sua volta, o seu sentido humanitârio estarào na 
ordem do dia. 

BALANçA - 23/09 A 22/10 

A energia planetaria està concentrada no seu Meio do Céu. 
Intéressa nesta altura desenvolver as suas relaçôes sociais, 
afirmar, de uma forma mais obvia, a sua imagem perante os 
outres. 

ESCORPIÂO - 23/10 A 21/11 

Nesta altura, estarà mais preparado para ter uma ampla visào 
do que pretende alcançar da vida. Ser-lhe-à assim mais fàcil 
optar por um objective ao seu alcance e investir corn a 
segurança que o momento propicia. 

SAOITÀRIO - 22/11 A 21/12 

A Lua em Oposiçào a Neptune aumenta o seu sentimentalisme, 
tornandoo compreensivo em relaçào aos sentimentos dos outres. . 
No entante, é bom que tenha uma percepçào nitida dos 
verdadeiros sentimentos das pessoas que ama, par a que nào tire 
conclusôes injustificadas. 

CAPRICORNIO - 22/12 A 20/01 Jl. J± 
Um bom aspecto da Lua a Satiu no irà dar-lhe maior capacidade 
de desmontar uma situaçào, maior firmeza, maior segurança, 
maior objectividade, maiores possibüidades de levai' a bom terme 
um projecto antigo, tornandoo mais claro para os outres. 

AQUÀRIO - 21/01 A19/02 

Se nào é de esperar que neste momento os seus objectives atinjam 
um nivel elevado, é pelo menos uma boa altura de prepai'ar o 
caminho para que o venham a conseguir. Analise, conija, tome até 
disposiçôes adidonais, pois està nmiia altura privilegiada par a 
semear o que hâ-de colher no future. 

PeiXES -20/02720/03 

^ JJ 

Jl. 
Nào é um momento pai ticulai mente dinâmico, mas antes 
voltado para o lado sonhador e filosôfico da vida. Variaçôes de 
humor, alteraçôes sübitas de comportamento podem surgir 
neste dia. 
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1 Vertical: Il - HABILIDOSOS 2 - RELATIVO AO RIM; OFERECE 3 - SOM 

CONFUSO; LETRA DOBRADA; PÀO CONFUSO 4 - É UM METAL; 

I NEGRO'5 -PROPORCIONAL 6 - PRON. PES.; PROVÉNS (INV.) 

I 7 - SOCAS 8 - RUIM (INV); CONTR.; LETRA DOBRADA 9 - TRADIÇÔES; 

I Aïs 10 - ROMANOS; IDILIO    

I As soluçôes da ediçâo anterior: 
I Horizontals: 
I 1- mola; opina 2- imoral; mod 3- nagalho; im 4- om; Ivi 5- onda; ar 
I 6- iodara 7- vas; rr 8- recreio; re 9- ira; id; lei 10- oa; usado 

I I Verticais: 
I 1- ministerio 2- orna; era 3- logo; isca 4- aramo; ar 5-al; niveis 6- olhado; 
I ida 7- adro 8- im; ar; lo 9- noivar; re 10- admiraveis 

Èmbora estas duas imagens pareçam idênticas, 
possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 
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Oasis contra 
a Internet The Edge 

vai casar-se 
Noel Gallagher (dos Oasis) afirmou em entrevista à 
MTV que é contra a quantidade de informaçâo que 
a Internet disponibiliza sobre os artistas. Quase que 
apetece dizer que quem semeia ventos, colhe 
tempestades. Nâo é, sr. Gallagher? 
Segundo o mùsico britânico, a informaçâo divulgada 
pelos sites acaba corn o «mistério» que rodeia as 
bandas, motivo pelo quai Noel admite, por exemple, 
nunca visitar a pagina oficial dos Oasis na Web. 
Mas nâo é apenas a informaçâo escrita que «irrita» 
Gallagher. 
As webcams também sâo uma das potencialidades 
da Net que detesta, garantindo que os Oasis nunca 
farâo o mesmo que outras bandas - como os 
Radiohead -, as quais permitem acompanhar in loco 
o desenvolvimento das gravaçôes dos âlbuhs. 

O guitarrista dos U2, The Edge, vai casar-se no 
proximo mes de Junho corn Morleigh Steinberg. 
Aka Dave Evans, The Edge conheceu a noiva 
durante a digressào norte-americana da banda 
irlandesa em 1992. 
O acto acaba por ser uma mera formalidade e o 
concretizar de um desejo de ambos, uma vez que 
o casai vive em uniâo de facto hâ dez anos e tern 
dois filhos. 

MTV dedica noite He 5 He Ahrii aos NiFUdllS 
homenagem ao ex-vocalista dos Nirvana no dia 
5 de Abril, dedicando-lhe uma emissâo especial. 
Kurt Cobain foi o carismatico vocalista dos 
Nirvana, a banda de Seattle que marcou a cena 
musical dos anos 90 e permitiu o lançamento do 
movimento Grunge. 
A noite vai iniciar-se com «Barewitness 
Nirvana», com entrevistas aos membros do 
grupo, managers, jornalistas e fâs. 
A seguir a MTV emite a rodagem do teledisco 
«The One» dos Foo Fighters, dando ainda 
destaque aos videoclips escolhidos pelos fâs e à 
repetiçâo do mitico concerto «MTV Unplugged 
Nirvana», actuaçâo acüstica que os Nirvana 
gravaram para aquele canal de müsica. 

iâ estâo a préparât 
um novo album 

Tal como vem sucedendo desde a morte de Kurt 
Cobain em 1994, a MTV volta a prestar 

AcrOSmith homenageados 
Os Aerosmith foram eleitos para 
integrar o MTV Icon. O 
conhecido canal de müsica 
pretende homenagear desta forma 
a banda de Steven Tyler pelos 
sens quase 30 anos de carreira. O 
espectâculo vai decorrer a 4 de 
Abril em Los Angeles e vai estar em exibiçâo durante très dias. 
Dado o desenrolar da histôria musical e televisiva das duas ültimas décadas é dificil perceber quem 
deve mais a quem: a MTV aos Aerosmith ou estes ao canal de televisâo? Desta vez é a MTV que 
presta tributo, promovendo um evento no quai temas dos Aerosmith serâo tocados por um conjunto 
de artistas convidados, entre os quais Kid Rock, Train e Pink. «Os Aerosmith sâo das poucas 
bandas que acompanharam a histôria da MTV», salientou o présidente da estaçâo televisiva. Brian 
Graden. «Fazem parte da estaçâo. E corn grande honra que fazemos este tributo pelo trabalho que 
têm desenvolvido na müsica e nos telediscos», sublinhou. A banda homenageada nâo parece 
interessada para jâ em colocar um ponto final na carreira e deve lançar brevemente um EP, bem 
como um DVD e integrar a banda sonora de «O Homem-Aranha». 

Os irlandeses U2 encontram-se a preparar novas 
cançôes, as quais deverâo integrar o proximo 
âlbum. Um noticia positiva e capaz de alegrar os 
desalentados fâs da banda de Bono apôs o 
anüncio do cancelamento da digressào europeia. 
A revelaçâo foi realizada pelo manager dos U2, 
Paul McGuinness, o quai sublinhou que o grupo 
nâo vai definitivamente promover uma digressào 
este Verào e muito menos separar-se. 
«Os U2 vâo clarificar todos os rumores. Estâo 
neste momento em estüdio a preparar novos 
temas, os quais deverâo ser editados no fim deste 
ano», referiu. 

Photo Restoration / Enlargement 
Family Collages on canvas w, f 
Personalized Posters & Signs Brampton, ON s 

Mounting / Framing 

ioéÇfûphi 
Delfina Alexandre 

Tel: 905-459-3628 
www.finaimage.on.ca 
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Arabia Saudita afinal nâo se 
O chefe da diplomacia saudita, o 
principe Saoud al Fayçal, 
desmentiu à AFP que a sua 
delegaçâo se tenha retirado da 
cimeira da Liga Arabe devido a um 
desacordo com o Libano, por causa 
da récusa deste pais em autorizar 
uma comunicaçâo de Yasser Arafat 
em directe, via satélite. As ùltimas 
informaçôes dâo conta, porém, que 
se tratou de um "problema técnico". 
"A delegaçâo ira participar em 
todas as reuniôes da cimeira", 
declarou o chefe da diplomacia 

saudita. 
Em contrapartida, o principe 
herdeiro da Arabia Saudita, 
Abdallah ben Abdel Aziz, exigiu ao 
Libano - pais que preside à cimeira 
- que apresente as suas desculpas à 
delegaçâo palestiniana, por se ter 
recusado a transmitir a declaraçâo 
de Arafat. 
A delegaçâo palestiniana 
abandonou mesmo a reuniâo em 
proteste contra a atitude da 
delegaçâo libanesa. 
Porém, as ùltimas informaçôes dâo 

retirou da cimeira da liga Arabe 
conta de que foi um "problema 
técnico" que terâ estado na origem 
da nâo difusâo em directe da 
comunicaçâo por satélite de Yasser 
Arafat, declarou o secretârio-geral 
da Liga Arabe, Amr Moussa. 
"Esperamos que o problema fique 
resolvido rapidamente e que a 
intervençâo de Arafat seja 
difundida em breve", indicou 
Hicham Youssef à AFP. 
As autoridades libanesas nâo 
indicaram até ao momento a razâo 
da nâo retransmissâo. 

Oito mortos 
em flroteio 

numa 
reuniâo de 

câmara 
francesa 

Oito mortos e 29 feridos - 18 dos quais 
corn gravidade -, é, para jâ, o balanço 
do tiroteio desta madrugada num hotel 
de Nanterre, arredores de Paris, onde 
estavam reunidos conselheiros 
municipais. Um homem que assistia à 
reuniâo autârquica utilizou uma 
metralhadora e disparou em todas as 
direcçôes. 
Na sala estavam 50 pessoas e a reuniâo 
estava no fim quando o atirador 
começou a disparar. 
O individuo, que jâ foi identificado pela 
policia como sendo Richard Durne, de 
33 anos, praticante de tiro desportivo e 
corn licença de porte-de-arma, foi 
dominado pelos vereadores na sala e 
depois pela policia e dizia coisas 
"incoerentes". 
A présidente comunista da câmara de 
Nanterre, Jacqueline Fraysse, excluiu o 
môbil politico e explicou às autoridades 
que tinha acabado a sessâo camarâria 

quando um homem se levantou do 
meio do pùblico e começou a disparar 
indiscriminadamente. 
Gritando "matem-me, matem-me", 
conforme descreveu à AFP a mulher de 
um vereador ferida no braço, ainda 
conseguiu libertar-se dos homens que o 
prendiam e disparou para o ar antes de 
ser controlado pela policia. 
"L sempre dificil fazer face a um acto de 
loucura, sobretudo quando se produz 
num contexte quotidiano", lamentou o 
primeiro-ministro Lionel Jospin, em 
entrevista à radio Europe 1. O 
primeiro-ministro e candidate à 
presidência, juntamente corn o 
Présidente Jacques Chirac e o ministre 
do Interior Jâ se deslocaram ao local. 
Présente no local da tragédia, Samuel 
Rijik, um vereador de direita do 
Conselho Municipal, descreve que "o 
homem estava sentado na terceira fila" 
e que sacou a arma e "atirou 

directamente em direcçâo da 
présidente da Câmara". 
"Toda a gente gritava, era o pânico. 
Depois disse, sem dizer uma palavra, 
chegou ao pé dos vereadores e atirou 
sobre eles", continuou Rijik. 
Foi um vereador, descrito pelas 
agendas noticiosas como um herôi, que 
atirou uma cadeira contra a cabeça do 
atirador e conseguiu distrai-lo. Ainda 
assim, o corajoso vereador ficou 
gravemente ferido e varias outras 
pessoas foram alvejadas. 
Entre as vitimas mortais estâo quatre 
vereadores comunistas e um vereador 
dos verdes. A présidente da Câmara 
escapou ao ataque. Catorze pessoas 
ficaram feridas corn gravidade. 
O tiroteio sucede a apenas quatre 
semanas da primeira volta das eleiçôes 
presidenciais em França. A insegurança 
tem sido um dos principais temas da 
campanha. 
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SAÙDE EM SUA CASA 

URINAR SEM VONTADE E SEM QUERER 
A bexiga do 

homem na sua forma, 
textura, capacidade, e 
localizaçâo, isto é, na sua 
anatomia, é idêntica à da 
mulher. Contudo, o seu 
comportamento é 
bastante diferente em 
ambos os sexos. A bexiga 
feminina é mais “sensivel” 
e “nervosa”, delicadezas 
causadas por factores na 
diferenciaçào dos sexos, 
como O comprimento da 
uretra, o modo e 
frequência do sexo, o nascimento 
dos filhos, ou o efeito do pénis. 

No acto sexual, dependente 
da forma como é praticado, o pénis 
pode ser um portador de micrôbios 
existentes no anus, que podem, 
através da uretra, ser introduzidos 
na bexiga da mulher. No homem o 
comprimento do pénis é o seu 
melhor protector, porque os 
micrôbios, para conseguirem 
infectar a bexiga, têm de atravessar 
uns vinte centlmetros de uretra: 
uma via demasiado longa para 
chegarem vivos. Na uretra 
feminina, corn apenas très a quatro 
centimetros de comprimento, os 
micrôbios facilmente chegam vivos 
à bexiga. O contâgio corn micrôbios 
também pode ser feito pelo papel 
higiénico usado pela mulher depuis 
de urinar; se for usado corn técnica 
incorrecta, pode ajudar a introduzir 
micrôbios na uretra e a bexiga 
pode-se infectar. Este problema é 
fâcil de evitar se o mesmo papel for 
usado apenas uma vez, e num 
movimento sempre da frente para 
trâs. Essas diferenças nos sexos 
fazem corn que as infecçôes da 
bexiga sejam muito mais frequentes 
na mulher. 

Embora as infecçôes das 
vias urinârias sejam frequentes à 
nascença em ambos os sexos, até ao 
inicio da actividade sexual sào 
pouco comuns, aparecendo quase 
sempre sô em raparigas. Quando a 
urina reflui da bexiga para as vias 
urinârias superiores, pode causar 
infecçào nos rins e, se o tratamento 
da infecçào for déficiente, pode 
causar doença crônica renal. E por 
isso que qualquer menina, corn 
febre de origem desconhecida, deve 
ser inves-tigada para excluir uma 
possivel infecçào de urina. No 
adulto, a infecçào urinâria 
localizada à bexiga geralmente nâo 
dâ febre; mas nalguns casos a 
infecçào chega aos rins, causando 
febre e dor nos flancos. Qualquer 
pessoa a sentir necessidade de 
urinar corn maior frequência e 
urgência, ou a sentir ardências ao 
acabar de urinar, contraiu uma 
infecçào da bexiga, quase 
certamente. Quanto mais cedo 
começar a tomar antibiôticos 
apropriados para essa infecçào, 
mais depressa desaparecerâ o 

desconforto, e poderâ 
evitar a propagaçào da 
infecçào aos rins, que é 
sempre uma complicaçào 
séria. Os châs de ervas, 
embora alguns possam 
ser ùteis em irritaçôes da 
bexiga de caràcter nào 
infeccioso, podem ser 
perigosos no caso de 
infecçào; nào vào acabar 
corn os micrôbios, mas 
podem, por retardar o 
tratamento, tornar 
crônica a infecçào. As 

infecçôes urinârias crônicas têm 
geralmente sintomas minimos, ou 
nâo têm sintomas nenhuns; assim 
silenciosas, ao afectarem os rins 
durante muitos anos, podem causar 
estragos sérios, muitas vezes a 
terminar na perça da funçào renal. 

Algumas infecçôes podem 
causar a presença de sangue 
visivel na urina; mas sempre que 
houver sangue na urina, mesmo 
que ele seja sô detectâvel na 
anâlise, uma investigaçâo da sua 
causa é fundamental. O sangue 
pode vir de coisas insignificantes 
como os quistos nos rins, ou 
problemas temporârios como as 
pedras renais; mas pode ser 
também o primeiro sinal de tumor 
da bexiga ou do rim, alguns dos 
quais podem ser malignos e 
necessitarem tratamento urgente 
para nào serem fatais. 

A incontinência urinâria é 
a perça involuntâria de urina, um 
mal corn repercussôes higiénicas e 
sociais que afecta raramente o 
homem antes dos sessenta anos de 
idade, mas é um problema em 
cerca de metade das mulheres 
adultas antes dos cinquenta. A 
causa do grande nümero de 
mulheres corn este problema deve- 
se ao nascimento dos filhos 
quando, no trabalho do parto, eles 
atravessam a bacia distendendo a 
vagina e tecidos circundantes 
causando relaxamento da vâlvula 
muscular que funciona como 
torneira da bexiga. 

A incontinência urinâria 
pode ■ ter causas variadas. A 
incontinência de stress, tào 
frequente em mulheres que 
pariram muitos filhos, é a perça 
involuntâria de urina causada pelo 
aumento da pressào dentro da 
barriga, geralmente em pessoas 
corn excesso de gordura 
abdominal; a urina pode escorrer 
ao espirrar, tossir, expelir gases, 
ou correr. A incontinência por 
distensao excessiva acontece 

■ quando a bexiga, bastante cheia, 
jâ nâo pode suportar mais urina; 
pode ser causada por obstruçâo da 
uretra em homens corn prôstatas 
énormes, mas também pode 
acontecer quando a bexiga fica 
total ou parcialmente paralisada, 
nâo sendo capaz de se contrair. As 

bexigas paralisadas por falta de 
controlo do sistema nervoso 
acontecem em muitas doenças 
neurolôgicas, incluindo as 
sequelas neurolôgicas da diabetes 
ou as paraplegias causadas por 
trauma da medula em acidentes. 
No idoso é frequente a 
incontinência de urgência, em que 
a pessoa afectada sente uma 
necessidade imperiosa de urinar, e 
fica molhada se nâo satisfazer 
imediatamente essa urgência. 

Alguns medicamentos 
podem aliviar vârios tipos de 
incontinência e, se os 
medicamentos nâo forem 
suficientes, podem ser 
suplementados corn tratamentos 
cirürgicos. Para além dos 
tratamento médicos e cirürgicos 
hâ ainda tratamentos corn dieta, 
ginâstica, ou treinos musculares 
especiais para tentar melhorar o 
controlo da bexiga. 

Avançam os anos, mudam- 
se as vontades! Mas se algumas 
vontades nào se conseguem 
controlar, as esperanças nâo 
devem morrer. Embora a 
incontinência urinâria nào seja 
perigosa, pode causar desconforto 
e vergonha, ou perturbar as 

relaçôes sexuais, interferir corn as 
relaçôes pessoais e sociais, ou 
causar isolamento. No idoso a 
incontinência é uma das 
principals razôes da separaçào da 
familia pelo internamento em 
lares e instituiçôes: A causa de 
tantas depressôes e sofrimento! As 
estatlsticas do nümero de pessoas 
corn incontinência urinâria sào 
muito variâveis, provavelmente 
devido ao facto de muitos 
sofredores, talvez por vergonha, 
ou por pensarem que o seu mal 
nào tem remédio, nâo procuram f 
tratamento; vâo-se remediando 
corn panos ou fraldas, no silêncio 
e solidâo, sem outra soluçâo para 
aliviar o sofrimento. E pena! Pois 
seja quai for o avanço da doença, 
pode haver outras soluçôes, e 
ninguém se deve deixar vencer 
pela incontinência. 

Na vida, ou na doença, o 
que parece nào ter soluçâo pode 
muitas vezes tê-la; e para se viver 
tem de haver uma razào! Mesmo 
quando jâ nào hâ remédio para o 
mal, e a esperança deixou de ser 
uma salvaçào, existe ainda uma 
razào razoâvel para a vida que é a 
negaçâo do desespero: A paz da 
vontade na aceitaçào! 

PHOTOCOPIER & 
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NEM Sd DE PAO VIVE 0 HOMEM 
A POESIA É PARA COMER 
Natalia Correia 

Dia Mondial da Poesia. 
As palavras nào estâo mortas, 
apenas esquecidas em memôrias distraidas, 
que é preciso despertar para uma ressurreiçâo 
por entre palmas de entradas festivas 
nas capelas em Aleluia 
do Templo da Lusofonia. 

Lingua; 
lingua da fala; 
lingua recebida lâbio 
a lâbio; beijo 
ou silaba; 
clara, leve, limpa; 
lingua 
da âgua, da terra, da cal; 
materna casa da alegria 
e da mâgoa; 
dança do sol e do sal; 
lingua em que escrevo 
ou antes: falo. 

(Eugénio de Andrade, Portugal) 

O lingua-mar, viajando em todos nos. 
No teu sal, singra errante a minha voz 

(Adriano Espinola, Brasil) 

(...) e sinto o deslizar das palavras 
as bocas alinhadas 
no seio do silêncio 

(Sidônio Bettencourt, Portugal) 

voz de silêncio batendo 
nas folhas do cajueiro... 

tem voz de noite, descendo 
de mansinho, pela estrada... 

(Aida Lara, Angola) 

Escrevem na rua: 
Juntam 
Cuidadosamente 
Palavras 

corn O maço 
e O suor assinam 

(Antonio Osôrio, Portugal) 

Deixarei um recado 
Num pergaminho 
Nesta lingua lusa 
Que mal entendo 
E ao longo dos séculos 
No caminho da vida 
Os netos e herdeiros 
Saberâo quem fomos 

(Ôdete Semedo, Guiné Bissau) 

A cultura é a memôria 
De um povo que nào more! 
A acçâo é a histôria 
De um povo que nào more! 

(Fernando Sylvan, Timor Leste) 

Amo-te no nome feito guerra 
pais, bandeira, liberdade 

(Gulamo Khan, Moçambique) 

Hâ um grito afogado que nào desfalece 
entre as màos desesperadas de tanto 
contorcer tempo 

(José Francisco Costa, Portugal) 

E dizemos: eis um povo, 
seu tempo de histôria, 
sua sabedoria sobre o mundo: 
aqui é o inicio dos tempos. 

(Joâo Vârio, Cabo Verde) 

Gritei “Ô cara!” 
responderam-me “O pâ” 
positivamente 

as aves que gorjeiam nâo gorjeiam como la. 
(José Paulo Paes, Brasil) 

Nomes sobre nomes. Lingua de linguas 
em Macua matriciadas. 

(Luis Carlos Patraquim, Moçambique) 

O MILéNIO 

Se me perguntarem o que é a minha pâtria, 
direi: 
Nâo sei. De facto nâo sei 
como, por que e quando a minha pâtria. 
Mas sei que a minha pâtria é a luz, o sol e a 
âgua. 

(Vinicius de Morais, Brasil) 

O formate daquele berço foi um simbolo 
O menino em miragens impossiveis 
dormia sonhando corn navios de papel 

sumindo-se na linha do mar. 
(Luis Romano, Cabo Verde) 

Segue um povo por seu trilho 
Por caminho curto ou vasto: 
A lingua é o rasto 
Onde fica o seu brilho. 

(Marcelo da Veiga, S. Tomé e Principe^ 

Vende pois a magia das palavras segundo 
As formulas e os ritmos da construçâo 

Mas nào vendas, nâo vendas a Poesia. 
(Orlando Mendes, Moçambique) 

Excertos de alguns poemas da Agenda 2002 do 
Institute Camôes “A Lingua, A Palavra, O Poema” 

O subalimentados do sonho! 
A poesia é para comer. 

(Natâlia Correia, Portugal) 

101 anos jâ 10 vâo.. 
A senhora MARIA GARCIA DO 
LIVRAMENTO, de Sâo Roque, 
Ilha do Pico, nasceu no dia 18 de 

Março de 1901. 
Acabou de completar 101 anos! 
D. Maria do Livramento vive na 

California, com a filha Adelina 
Ribeiro e familia. Jâ visitou 
Toronto très vezes para passar 
uns tempos com os filhos que 
vivem na capital do Ontârio. 
-Gosto mais de andar de aviào 
do que de carro!-Informou a D. 
Maria do Livramento, que 
mesmo assim nunca mais voltou 
à sua ilha de nascimento. No 
diâlogo corn Maria Fernanda, na 
CIRV-fm, no dia que 
comemorou os seus 101 anos de 
idade, mostrou uma lucidez 
admirâvel e uma alegria 
contagiante. 
Parabéns, D. Maria Garcia do 
Livramento. 101 anos jâ lâ vâo... 

Boni hUinOr faz bem ao coraçâo 
Se jâ sabiamos que certos alimentos 
sâo mais saudâveis para o organisme, 
preocupemo-nos também corn a 
disposiçâo. Estudos crediveis sâo 
peremptôrios: as pessoas 
temperamentais têm maior risco de vir 
a ter problemas do coraçâo. Quanto às 
deprimidas e pessimistas também nâo 
escapam e sâo apontadas como 
susceptiveis de serem vitimas de uma 
morte sübida. O melhor é andar de 
bom humor! 
Quem o confirma e assina por baixo é 
o professor Manuel Carrageta, 
Présidente da Sociedade Portuguesa de 
Cardiologia, que nos garante: "Sâo 
conceitos que hoje estâo 
completamente aceites na comunidade 
médica e cientifica." 
A descoberta deve-se ao cardiologista 
norte-americano M. Friedman, 

recentemente falecido, ao estudar uma 
série de individuos que "fervetn t*m 
pouca âgua", e apontou paia o 
elevado risco de \iu*m a conlrair 
doenças do coraçâo. 
O cardiologista português. explica 
como se desenrola o processor "As 
pessoas hostis, agressivas e que se 
izaagam com facilidade, estâo sempre m 
trafealhar e nunca "perdem" tempo, 
têm maior risco de enlaitt do 
miocârdio, porque este 
comportamento lhes provoca grandes 
descargas das catecolaminas, 
hormonas de defesa e de combate, que 
fazem aumeatar a frequêneia cardiaca, 
a pressâo arterial, tornam o sangue 
mais espesso, e isso podem levai a 
formaçâo de coagulos que entopem as 
artérias e provocam acidentes 
cardiovasculares." 



O MILéNIO 
Quinta-feira, 28 Março, 2002  15 

CLASSIFICADOS 

O jornal O Milénio précisa de 
vendedores e pessoa para distribuir o 
jomal. Tel.: 4*1 G-53B-O04O 

Pessoa para fazer alteraçôes e atendimento 
ao balcâo, corn experiência, para loja de 
limpeza a seco. Contactar Kevin. 
Tel.:416-364-6091. 

Pessoal para mâquinas de costura corn 
experiência, para confecçâo de roupa de 
qualidade. Contactar Jerry. 
Tel.:416-243-5028. 

Cozinheira ou ajudante com experiência, 
para restaurante em Brampton. 
Tel.:416-791-1248. 

Carpinteiros corn experiência. 
Tel.:416-534-4899. 

Pedreiro para companhia de jardinagem. 
Tel.:416-562-7474. 

Pessoal para limpeza para a area de 
Mississauga. Tel.:905-502-1611. 

Bricklayers. Contactar Tony. 
Tel.:416-723-0411. 

Senhora para ajudar na cozinha, para a 
ârea de Mississauga. Tel.:905-275-5600. 

Pedreiro corn experiência e corn carro 
prôprio. Tel.:416-543-1880. 

Serralheiro corn experiência em trabalhos 
de aço-inox. Tel.:416-763-7429. 

Pessoa para fazer Income Taxes corn 
experiência e conhecimento de 
computador. Tel.:416-534-20ü0. 

Secretâria para escritôrio de Real Estate 
em regime de part-time. 
Tel.:416-658-1300. 

Pessoa para pastelaria. 
Tel.:905-568-2645. 

Pessoal para mâquinas de costura corn 
experiência, para confecçâo de roupa de 
qualidade. 
Contactar Jerry. Tel.:416-243-5028. 

Empregado para supermercado corn 
experiência no balcâo de carne. 
Tel.:416-534-8638. 

FERNANDO MARHEnN6 a CONSUIIING 
Apoiq a todos os niveis de pequenos e médios negôcios. 

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

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

corn mais de 1.5 anos de experiência. 
Para a sua consulta confîdencial lig^e para 

FERNANDO MARTINS: 416 420-7545 

Companhia portuguesa de 
construçâo, em Oakville, 

procura profîssionais de CURB 
& SIDEWALK, com urgência. 

Bom salàrio. 
Tel: B05-844-5518 
Cell: 416-580-S66S 

Procura-se senhora 
Caveilheiro portug^ês, livre, de 60 anos, com 

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 fiuna nem bebe, procura senhora entre 

os 27 e os 35 anos, sem fîlhos e que nâo 

hune, honesta e corn o desejo de establizar 

a vida. Resposta pelo tel. 416-921-0666. 

BRAHCOSflUniI 
Vlooons Roro ^r»o 2002 

Casino Windsor, dia 8 de Junho. 
Montreal, Quebec e Ottawa, saida a 3 de 
Agosto e regresso dia 5, por $175. por pessoa. 
PROVÎNCIAS DO CANADA: 
Costa do Atlântico, saida a 21 de Junho e 
regresso a 7 de Julho, corn visitas a St. Anne 
de Beaupre, Quebec City, Fredrecton- 
Moncton, New Brunswick-PEI, Anne 
Cavendish Beach, Anne of Green Gables, 
Charlottetown-Nova Scotia, Flalifax, Saint 
John, Newfoundland, Portugal Cove, Grand 
Falls e Corner Brook. Excursâo corn conductor 
especializado. 
CASINO RAMA, de 7 a 14 de Abril, gratis, 
corn cupâo para bufete. 
NEW YORK-NEW JERSEY, de 13 a 15 de 
Julho, corn visita ao Empire State e Estâtua da 
Liberdade. 
Ainda, viagens a Kingston, Buffalo, Fall River 
e Florida. 
As partidas sào feitas nas Igrejas do 
Santissimo Salvador do Mundo e Cristo-Rei, 
em Mississauga, na Dundas e Dufferin, em 
Toronto e, também, em Brampton. 

Hcg *50fX!85'M 

Branco’s Outings 
(905) 277-2208 

InCREDIElITES: 
400 gr de bacalhau 
2 cebolas 
3 dentes de aUio 
100 gr de manteiga 
600 gr de batatas 
2,5 dl de natas 
sal 
pimenta 
50 gr de queijo ralado 

(OnP£CCflO: 
Domolhe e coza o bacalhau, 
l’ique as cebolas e os dentes de alho. 
Numa Irigideira derreta a manteiga e aloure muito 
ligeiramente as cebolas e os dentes de alho. 
Junte entào o bacalhau, feito em lascas grandes. 
Mexa, deixe cozer um pouco e depxîis pise tudo num 
almofariz. 
A parte, coza as batatas sem sal e passe-as por um passador. 
Num tacho junte o pure de batata com o bacalhau. 
Bata corn uma colher de pau, junte as natas e tempere corn 
sal e pimenta. 
Coloque este preparado num tabuleiro de vidro que possa ir à 
mesa e ao l'orno, polvilhe corn o queijo ralado e leve a gratinar 
em lorno bem quente (22CK3). 
Sirva bem quente. 

*0 bacalhau ptxle ser desfeito corn as batatas num robot 
culinârio mulliusos. 
Fica muito mais leve. 

Sobremesa : 

Bolo Cubano 
IfiCR&DIQriKS: 

150g de manteiga 
2 ovos 
400g de açûcar 
200g de farinha de trigo 
1 colher (châ) de fermenta 
145g de coco 
1 xicara (châ) de leite 
Creme 
2 colheres (sopa) de cacau 
2 colheres (sopa) de manteiga 
1 xicara (châ) de açûcar 
1/2 colheres (châ) de baunilha 

(On»CCttO: 
Leve a metade do açûcar ao fogo ate format um 
câramelo . Adicione o leite .fora do logo. 
Depois retorne ao logo ate dissolver o restante do 
açûcar e junte os ovos inteiros , em seguida junte a 
farinha ,o coco e o leitejcom o açûcar caramelizado). 
Coloque a massa em uma assadeira untada e 
enfarinhada .Leve ao forno médio (180 c),pre-aquecido, 
até assar. 
Numa panela, coloque todos os ingredientes do creme e 
misture bem. 
Leve ao fogo , mexendo até format um creme . 
Junte um pouco de leite. 
Deve-se rechear o bolo ainda quente, corn creme ainda 
também quente. 
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St. Christopher House e Maria Pena, 90 anos de vida 
Os anos passam e continuamos a 
dizer que a "vida sâo dois dias". 
Dois dias, uma ova! A nossa querida e 
activa Maria Pena, jâ leva 90 anos de 
vida, tal como a casa onde ela -e 
outros amigos e amigas-, passam 
alegremente os tempos livres, a St. 
Christopher House (Casa de Sâo 
Cristôvâo), em Toronto. 
Na St. Christopher House -Centro 
para Pessoas Idosas/servindo a area 
Oeste de Toronto desde 1912-, estâo 
muitos idosos de varias etnias, na sua 
maioria, da comunidade portuguesa. 
Trabalham nos vârios sectores do 
Centro assistentes sociais luso- 
canadianos, transformando o dia-a- 
dia dos idosos em momentos hem 
passades, corn harmonia e saudâvel 
convivio. 

velha da casa, a comemorar os sens 
rijos e felizes 90 anos de idade, tantos 
como a Casa de Sâo Cristôvâo, 
também a comemorar as suas 
importantes 90 Primaveras ao serviço 
das comunidades â sua volta. 
No salâo, sob a direcçâo do professor 
Jorge de Andrade, uma centena de 
idosos, repetiam os exercicios que 
lhes eram destinados. Uma sessâo 
deveras intéressante, muito digna, 
corn uma participaçâo bem aceite por 
todos, incluido as senhoras 
responsâveis dos serviços sociais e, 
mais feliz que ninguém, a prôpria 
Rosa Mota. 
-Jâ arranjei uma amiga para a vida!- 
Exclamou, em certa altura, Rosa 
Mota, para justificar a constante 
onda de carinho entre ela e D. Maria 

Maria Pena corn 

aamigaMwa 
Mota. 

Rosa Mota corn a grande iquipa de St. Christopker's Boi 

Muitas actividades recreativas e 
culturais preenchem os tempos dos 
nossos amigos da Terceira Idade, 
como temos tido ocasiâo de observar, 
particularmente, aquando da recente 
visita da grande atleta portuguesa, 
Rosa Mota. 
Rosa Mota, visitou corn toda a sua 
boa vontade em ajudar o proximo e 
participou cheia de alegria numa 
sessâo de ginâstica na Casa de Sâo 
Cristôvâo. Claro, no palco do salâo, o 
professor Jorge de Andrade, Rosa 
Mota e Maria Pena, a "ginasta" mais 

Pena. 
-Sinto-me muito bem!- Disse por sua 
vez. Maria Pena, quando lhe 
perguntâmos se estava cansada.- 
Estou tâo habituada a fazer a 
ginâstica todas as semanas que nem 
sinto cansaço. 
Rosa Mota, visitou as instalaçôes 
simples mas bem desenhadas da St. 
Christopher House, feita apenas a 
pensar nos membros da Terceira 
Idade, na companhia de Odete 
Nascimento e da sua nova amiga 
Maria Pena. 
A Maria Pena nasceu no Concelho 
do Bombarral a 12 de Março de 1912. 
Chegou ao Canada em 1965. Tem 
uma filha, 3 netos e 5 bisnetos. 
-E uma senhora muito activa e jâ é 
sôcia da Casa de Sâo Cristôvâo hâ 
mais de 30 anos.-Informou, Odete 
Nascimento.- A D. Maria Pena 
completou 90 anos e a Casa de Sâo 
Cristôvâo, vai comemorar a sua 
prôpria efeméride, no mês dejunho. 
90 anos nâo sâo 90 dias! 
A D. Maria Pena participa nas 2 
classes semanais de ginâstica e nunca 
falta às reuniôes de informaçâo sobre 
saüde e âs de Acçâo Social da Casa 
de Sâo Crsitôvâo. E uma mulher 
informada. Faz questâo de 1er todos 
os jornais comunitârios e ouvir os 
noticiârios e programas informativos 
da Radio e da Televisâo. 
Maria Pena, discute e preocupa-se 

Prof. Jorge A ndrade 

na companhia de Maria 

Pena e Rasa Mota 

corn o sistema de saüde do Canadâ, o 
Medicare. Maria Pena, acompanha 
interessada a auscultaçâo da opiniâo 
püblica feita pela Comissâo 
Romanow, para apresentar 
recomendaçôes ao Governo sobre o 
sistema. 
É grande preocupaçâo entre os 
membros da Terceira Idade que o 
Governo abra as portas à 
comercializaçâo do sistema de saüde, 
impondo o sistema "2 Tier", uma 
linha para quem possa pagar e uma 
outra para os que nâo tenham 
possibilidades de o fazer. 

E, segundo as experiências dos 
muitos anos de vida e sofrimento, os 
idosos sô sabem que "quem nâo tem 
dinheiro" nâo passa de um nümero... 
O Medicare vai fazer correr muita 
tinta e muitos votos! 
Parabéns, D. Maria Pena, pelo 
aniversârio, extensivos à Casa de Sâo 
Cristôvâo, um Centro para Idosos 
que nos merece o maior respeito. 
Obrigado, Rosa Mota, pela liçào de 
amor ao prôximo que nos deixaste. 
Rosa Mota, uma maratonista campeâ 
nas pistas e no dia-a-dia da vida. 

JMC 
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luis Fiy 0 na recta final da 
recuperaçâo 
Figo atingiu a recta final da 
sua recuperaçâo à lesào 
sofrida no tornozelo direito, 
facto que o tem impedido de 
alinhar pelo Real e o afastou 
também do jogo de Portugal 
corn a Finlândia. 
O português voltou 4^ feira à 
Cidade Desportiva dos 
«merengues» e, durante meia 
hora, evidenciou que se 
encontra a breves dias do 
regresso aos relvados. 
Luis Figo poderâ integrar o 
lote de convocados para o 
jogo deste sâbado em que o 
Real Madrid defronta o 
Sevilha para o campeonato. 
Se assim for, o médio português defrontar o Bayern de Munique 
actuarâ durante alguns minutos na prôxima semana. 
para que o técnico del Bosque Quern jâ recebeu alta médica foi 
possa aquilatar da sua situaçâo de Aitor Karanka, outro «merengue» 
modo a que possa (ou nâo) que se encontrava de baixa. 

NunO Gomes récusa jogar 
no Tonenham até final da época 
Nuno Gomes recusou um 
convite do Tottenham para 
jogar até final da présente 
época. 
O avançado português da 
Fiorentina confirmou o 
interesse dos Spurs, mas nâo 
se mostrou interessado em 
representar o clube inglês, em 
nono lugar na Premier 
League. “Tenho conhecimen- 
to do interesse do Tottenham, 
mas quero acabar a época na 
Fiorentina”, declarou o 
jogador. 
Nâo ao Tottenham, sim a José 
Veiga. O numéro 21 da 
Fiorentina é a mais recente 
contrataçâo do conhecido 
empresârio português. “Para mim é 
uma honra poder integrar esta familia 
e juntar-me a alguns companheiros da 
selecçâo (Figo, Sâ Pinto, Abel Xavier, 

Paulo Bento, Fernando Couto, Joâo 
Pinto, Petit, Bino, Beto...) que jâ sâo 
representados pela Superfute, 
empresa de José Veiga. 

Fernando Conte ilibado de doping 
A acusaçâo do caso de doping contra 
o defesa português da Lazio, 
Fernando Couto, foi retirada pelo 
Tribunal de Roma, que decidiu 

arquivar todos os processos que 
haviam sido interpostos contra o 
jogador. 
O juiz Francesco Dall'Olio esteve de 

acordo corn o advogado de Fernando 
Couto, Ugo Longo, sobre a ausência 
de provas de que o defesa lusitano 
tivesse utilizado substâneias proibidas. 

B4 HORAS POR DIA 

INFORMAçOES: 

416.537.1088 

Est;es radios est:âa cm®© D®©©B©s 
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. 

*Plus GST & 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 

FESTZVAL PORTUGUêS CANAL 

Sylvania 
Portable Radio / 

CassetteAM/FM /SCMO 

*60."’* 

General Electric 
*55.” 

Citizen JTR1822K 
Portable Radio AM/FM S Q Q 00* 
Cassette/Recorder Player ^ ^ ■ 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

Panasonic RX-D13 
*160.''* 

Panasonic RK-FS430 
Stereo Radio/Caasette Recorder 

*125.”* 
AM/FM/SMO, CD-Cassette Player 

com Remote Control 



28  
DESPORTO 

Quinta-feira, 28 Março, 2002 
O MILéNIO 

• DESPORTO • DESPORTO • DESPORTO • DESPORTO • DESPORTO • DESPORTO • DESPORTO • DESPORTO • DESPORTO • 

OCtàVÏO MSChddO un aueus ao futebol 

Oasis Convention Centre, 1036 lakesiiore Road East, Mississanga 
Teiefones: 90 5 691-7777, ou 416 534-7143. 

O anterior treinador do FC Porto, Octâvio Machado, 
decidiu afastar-se do futebol depois de ter sido 
substituido por José Mourinho no comando técnico 
da équipa das Antas. Octâvio afirmou-se ressentido 
pela forma como foi tratado no clube portuense. 
"Chegou. Foi bonito, foi bom, é sempre honroso, mas 
doeu muito e a ferida ainda esta aberta e nâo me vou 
esquecer de tudo aquilo que vivi nos ùltimos tempos", 
afirmou o ex-treinador, assinalando no entanto que 
continua "a ter muito respeito e admiraçào por 
aquele clube". "Desejo que tudo de bom lhe 

aconteça", afirmou à Radio Renascença. 
Descartando a hipôtese de voltar a treinar uma 
équipa de futebol, Octâvio deixa corn mâgoa o 
desporto. "Tenho outras coisas muito mais 
importantes para fazer. O futebol é uma paixâo. Vivo- 
o corn sentimento e ligo-me às instituiçôes e às 
pessoas corn quem tenho o privilégio de trabalhar, e 
depois isso nâo é muito", disse. 
O técnico, natural de Palmela, abandona assim o 
mundo do desporto-rei, aos 52 anos, e corn quase 40 
de futebol. 

F6f F3rï estreia F2002 
no Grande Prémio do Brasil 
A Ferrari vai estrear o novo carro - 
F2002 - no proximo fim-de-semana, 
durante o Grande Prémio do Brasil, 
terceira prova do Mundial de formula 1. 
A decisào, anunciada pela escuderia de 
Maranello, foi tomada apôs uma 
reuniâo entre técnicos e dirigentes da 
Ferrari, na quai estiveram ainda 
présentes, segundo a AFP, o présidente 
da escuderia, Luca Cordero Di 
Montezemolo, e o director desportivo, 
Jean Todt 
O modelo 2001, que valeu um primeiro 
(Australia) e um terceiro lugares 

(Malâsia) a Michael Schumacher nas 
duas primeiras provas da temporada, 
serâ utilizado como réserva. 
Depois de terem adiado, 
sucessivamente, a utilizaçào do F2002 - 
esperava-se a estreia na Australia e 
depois na Malâsia -, as "performances" 
do novo modelo da Ferrari nos testes 
realizados nos ùltimos dias em 
Barcelona convenceram os responsâveis 
da équipa italiana O brasileiro Rubens 
Barrichello e o alemào Michael 
Schumacher realizaram na Catalunha 
os melhores tempos quinta e sexta-feira 

Os responsâveis do 

OASIS CONVENTION 
CENTRE, em Mississauga, 

desejam a todos os 

familiares, clientes, 
fornecedores e amigos, uma 

^anta fDascca, 

Domingo, dia 12 de Maio, célébré 

no Oasis C. Centre, o DIA DA MÀE, 

que terà a presença de Lindomar 

Castilho e animaçâo dançante dos 

Panteras. 

A selecçâo portuguesa de futebol 
sofreu no Bessa uma impensâvel, 
humilhante e pesada derrota caseira 
corn a Finlândia (4-1), que, apesar 
das muitas ausências, vai 
certamente fazer meditar... a poucos 
mais de dois meses do 
Mundial'2002. 
Sem o lider Luis Figo e outros 
jogadores importantes, como Rui 
Costa, a exibiçâo da formaçâo lusa 
foi mâ demais e a "desgraça" ainda 

poderia ter sido maior, tal a forma 
corn o conjunto nôrdico se impôs, 
dando a ideia de ser uma grande 
potência do futebol mundial. 
Do inicio ao fim, a selecçâo lusa 
ficou a "quilômetros" do que tem 
exibido nos ùltimos anqs e o pùblico 
présenté no Estâdio do Bessa nâo 
perdoou, tendo, desde o quarto 
tento dos finlandeses, passado a 
vaiar a équipa nacional e a aplaudir 
os nôrdicos. 

Portugal 1 ' 

Finlândia 4 
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Golfe: X Open Madeira 

Borrego volta a 
triunfar no Atlântico 
O espanhol Diego Borrego somou a segunda vitôria em solo português, ao 
triunfar na X ediçâo do Open da Madeira em golfe, com 281 pancadas 
(72+68+72+69), menos sete que o PAR do Campo do Santo da Serra. 
Na segunda posiçâo, corn mais uma pancada, ficaram o também espanhol Ivo 
Giner e holandês Maarteen Lafeber. 
Borrego, 30 anos, havia jâ vencido o Open dos Açores (1998) e corn a conquista 
da prova madeirense somou o segundo titulo em provas do Circuito Europeu, 
apôs a conquista do Turespana Masters de Valencia, em 1996. 
A quarta e ultima passagem pelo percurso do Santo 
da Serra - disputada logo apôs o final das partidas 
suspensas sâbado devido ao nevoeiro - até nem 
começou da melhor forma para o espanhol, que fez 
"bogey" logo no buraco um, mas o desaire fê-lo 
repensar a estratégia, passando a arriscar menos. 
Os restantes 17 buracos foram de uma regularidade 
notâvel, corn Borrego a marcar quatro "birdies" e 13 
"pares", terminando corn 69 pancadas. 
Além do titulo, o jogador de Malaga arrecadou o 
cheque de 91.660 euros para o campeâo, sucedendo 
no palmarès da prova madeirense ao irlandês Des 
Smyth. 
Borrego, que recebeu o troféu das mâos do 
présidente do Governo Regional da Madeira, 
Alberto Joâo Jardim, é o terceiro espanhol a 
inscrever o nome no palmarès da prova, apôs Pedro 
Linhart (1999) e Santiago Luna (1995). 
O ünico dos 11 portugueses que logrou passar o 
"eut", Joào Pedro Carvalhosa, teve um dia para 
esquecer, fazendo o seu pior resultado na présente 
ediçâo, corn 79 pancadas. 
No entanto, o resultado agregado de 297 pancadas 
(+9 PAR) do campo, iguala o registo do espanhol 
Severiano Ballesteros, que hoje marcou no cartâo 
73 pancadas, corn os dois jogadores a terminarem 
no grupo dos 56.os classificados, corn direito a 
1.546 euros. 
O Open da Madeira, primeira prova do Circuito 
Europeu a disputar em solo europeu esta 
temporada, distribui 550.000 euros para prémios 
monetârios. 

Camisola de Pelé 
vendida per 
sema recerde 

mm 

Um adepto de 
Pelé comprou 
pela soma 
recorde de' 
252.400 euros a 
camisola numéro 
10 utilizada pelo 
antigo avançado 
na final do 
Mondial de 
1970. 
O «jersey» de 
Pelé é agora o 
mais caro na 
histôria do 
futebol mondial. 
O evento 
decorreu na 
conhecida casa 
de apostas 
«Christies». 

WWW.HELPINGBUSINESSES.COM 

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! 

"t^arlos is one of the best accountant.s 

1 have had tiic pleasure of doing busincs.s with." 
Mario Silva, Toronto City Councillor 

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

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

Telephone:(4l6) 535 
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ClÂassL^icaçâo 
SB Equipas 

I SPORTING 
2B0AVISTA 
3BENEIGA 
4 FC PORTO 
5BEUNENSES 
G MARiTIMO 
70.UIRIA 
0 GUIMAR&ES 
OBRAGA 
10 P. FERREIRA 
II SANTA CLARA 
12BEIRA-MAR 
13SET0BAL 
14 CIL VICENTE 
15VARZIM 
16SALGUEIR0S 
17ALVERCA 
1SFARENSE 

I V E 

20 19 
20 19 
28 15 
28 15 
28 14 
28 14 
28 11 
28 10 
28 
28 
28 
28 
28 
27 
28 
28 
27 
28 

9 
9 
9 
8 
7 
7 
6 
6 
6 
5 

9 
8 
7 
9 

5 
7 

3 62 
4 45 
4 56 
8 47 
9 42 

10 40 
8 41 

8 10 29 
9 10 33 

10 36 
n 25 
13 41 
12 32 

6 14 27 
7 15 22 
6 16 22 

16 27 
16 22 

20 63 
14 62 
31 54 
29 50 
36 47 
28 46 
30 42 
29 38 
29 36 
38 36 
34 35 
49 31 
36 30 
44 27 
48 25 
59 24 
48 23 
47 22 

(28“jornada) 

Gil Vicente - Beira Mar. 2-1 
VitAria Guimaràes - Benfica, 14 

Sporting - Salgueiros, 2-0 
Farense - VitAria Setubal. 2-2 
Sparting Braga - Varzim, 2-0 
Santa Clara - Maritime, 0-0 
Uniâo leiria-FC Porte, 1-1 

Paços Ferreira - Boavista 0-1 
Alverca - Belenenses, 0-1 

(29“jornada) 
Salgueiros-Alverca 
Beira-Mar-Farense 

V.SelAbal-V. Guimaràes 
Varzim-Santa Clara 

Maritime - Paços Ferreira 
FC Porto - Gil Vicente 

Benfica - Sporting Braga 
Boavista-Sporting 

Belenenses - Uniâo leiria 

] Ü_ 

PORTUCUESa DE fUTE&OL 
PROEISSIOnflL % I 

CD elhores lllarcadores 

Resultados Prôxima jornada 

33 
Mario JARDEL (Sporting) 

iT’i 
17 golos 
Vanderlei da Silva "DERLEI" (Uniâo Leiria) 

FARY Paye (Beira-Mar) 

12 goliDS 

HUGO HENRIQUE (Setübal) 

11 golos 
LEONARDO Ribeiro (Paços de Ferreira) 
SIMÀO SABROSA (Benfica) 

Pedro MANTORRAS (Benfica) 
Eric Gomes "GAÛCHO" (Maritimo) 

Anderson Sousa "DECO" (FC Porto) 
JOÀO PEDRO Fernandes (Salgueiros) 
MACIEL Cunha (Uniâo Leiria) 

F' X 

■>».y 

O MILENIO 

Il I ru 
PORTUCUESfl DE fUTE&OL 

PROEISSIOnflL 

dÂassi^i Lcaçao T^^suùtad^ 
Equipas 

IMOREIRENSE 28 54 
2ACA0ÉMICA 28 52 
3NACI0NA1 28 49 
4ESTJIMA00RA 28 45 
5CAMP8MAI0R. 28 44 
6 CHAVES 28 43 
7P0RTIM0NENSE 28 42 
8AVES 28 41 
9MA1A 28 37 
10 ONIAO LAMAS 28 37 
11LEÇA 28 36 
12 NAVAL 28 35 
13 RIO AVE 28 35 
14ESPINH0 28 32 
150VARENSE 28 31 
16PENAFIEL 28 26 
17FELG8EIRAS 28 25 
18 OLIVEIRENSE 28 23 

'ÛS 

Maia - Penafiel, 2-0 
Desp. Chaves - Académica, I-O 

Sp. Espinho - Nacional, 2-0 
Rio Ave - Felgueiras, 3-1 

Portimonense - Oliveirense, 4-1 
Campomaior. - Ovarense, 0-1 

leça - Naval 1° Maio, 0-0 
0. lamas-Moreirense, 0-1 

Oesp. Aves - L Amadora, 2-1 

fDzcxuna ^oziia2a 

Ovarense - Maia 
NavalT Maio-Rio Ave 

AcadAmica-Oesp. Aves 
L Amadora - Portimonense 
Oliveirense - Campomaior. 

Penafiel - leça 
Felgueiras - Uniâo lamas 

Moreirense-Spo. Espinho 
Nacional-Oesp. Chaves 

Série Açores Mantorras treina dois meses depots 
Apuramento do campeâo 

Resultados  
Msdalena - Santiago. 0-2 
Praionsa-Angranto, 2-1 
Folga:Micaalansa 

Programa da V lornada 
Sanllaga-Pralonsa 
Angransa-MIcaalanta 
Folga: Madalana 

Classificaçâo 

EQUIPAS PTS 
1. Micaelense 57 
2. Madalena 39 
3. Praiense 35 
4. Santiago 34 
5. Angrense 33 

Despromoçôes 

Resultados  Programa da TMornada 
Agula - rayai. 2-2 Fayai ■ Fiamangas 
Fianiongos - St. Antonio, 1-0 St. Antonio - Riboirinha 
Foiga:Ribairinha Foiga:Aguia 

Classificaçâo 

EQUIPAS PTS 
1. Santo Antonio 28 
2. Flamengos 25 
3. Ribeirinha 23 
4. Payai 23 
5. Àguia 15 

J^rnal 
Milém<Si 

O seu semanârio 

Operado a 25 de Janeiro, Pedro 
Mantorras voltou na manhâ desta 
terça-feira aos treinos do Benfica, 

participando na parte final da 
"peladinha" que Jesualdo Ferreira 
ministrou na Luz. Jankauskas e 

Porfirio passaram pelo 
relvado. 
O avançado angolano - 
operado ao joelho direito - 
mostrou-se satisfeito no final 
da sessâo e deu indicios - 
"espero jogar antes" - de que 
estarâ pronto para defrontar o 

* Sporting na antepenültima 
jornada da I Liga, em 
Alvalade, em finais de Abril. 
Em recuperaçâo esta 
igualmente o ponta-de-lança 
Jankauskas, que corn Porfirio 

trabalhou à parte no relvado. 
Também de forma limitada estiveram 
Argel e Drulovic, sendo que o 
jugoslavo passou depois para o 
trabalho de grupo. 
Ausentes estiveram sete atletas ao 
serviço das respectivas selecçôes: 
Zahovic (Eslovénia), Simâo Sabrosa e 
Caneira (Portugal) Tiago, Ednilson, 
Jorge Ribeiro e Migoiel (Portugal, sub- 
21). 

O Benfica recebe sâbado o Braga 
(15hl5) em jogo da 29"“ jornada da I 
Liga, em que segue na terceira posiçâo 
corn mais quatro pontos do que o PC 
Porto e corn menos oito do que o 
Boavista e nove do que o Sporting. 

Autoritlades devolvem carra de Senna 
Volvidos oito anos apôs o 
fatidico acidente que vitimou 
Ayrton Senna, as autoridades 
italianas devolveram os restos 
do monolugar do piloto 
brasileiro à Williams, de 
acordo corn a revista alemâ 
«Motorsport», na ediçâo desta 
terça-feira. 
Desde o acidente do primeiro 

dia de Maio de 1994, no 
Grande Prémio de San 
Marino, em Imola, os restos 
do carro encontravam-se em 
Bolonha, mas as autoridades 
italianas decidiram que esta 
medida nào iria trazer mais 
informaçôes ao processo e 
decidiram entregar o carro à 
marca inglesa. 

Senna faleceu hâ quase oito anos. 
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Atletismo: 

Meia-maratona de lisboa - "Gebre" cbegou, viu e venceu 

O vencedor Haile Gebrselassie, ao centra, a apertar a mào ao terceiro classificado Paul Tergal. 
A direita encontra-se o segundo classificado Hendrick Ramaala. 
PHOTO LUSA MANUEL MOURA 

A vencedora keniana Susan Chepkemei, ao centra, à direita a segunda classificada Margaret 
Okayo e à esquerda a terceira classificada, Berhane Adere. 

PHOTO/LUSA MANUEL MOURA 

Comerciantes do Porto nâo 
cedem nnem mais um milimetro» 
A présidente da Associaçâo de 
Comerciantes do Porto manifestou-se 
surpreendida pelo facto do Grupo 
Amorim ter desistido do acordo por 
causa do Piano de Pormenor das 
Antas. 
Laura Rodrigues afirmou estar muito 
surpreendida porque por parte do 
Grupo Amorim nâo pareceu existir 
qualquer düvida. 
Considero absolutamente espantosa 

uma situaçâo destas. Estâvamos a 
trabalhar sobre uma proposta que foi 
considerada a melhor por ambas as 
partes, disse Laura Rodrigues. 
Rui Rio, présidente do Munidpio 
portuense, quer juntar ambas as partes 
à mesa e tentar um novo acordo, mas 
Laura Rodrigues responde: Pela nossa 
parte esticâmos completamente a 
corda. Nâo hâ hipôtese de ceder nem 
mais um milimetro que seja. 

Bilhetes a 75 euros 
no Boavista-Sporting 
A SAD do Boavista vai vender os 
720 bilhetes destinados aos 
adeptos do Sporting a 75 euros (15 
contos). 
Os dirigentes «axadrezados» 
justificam a medida corn 
«questôes de segurança, 
limitaçôes ao nivel do espaço» e 
corn O facto de na Liga dos 
Campeôes se praticarem «preços 
similares». 
Os 720 bilhetes a 75 euros 
correspondem a 30 por cento dos 
2400 disponibilizados pelo clube 
do Bessa ao pùblico em gérai. Os 

restantes 1680 estâo a ser 
negociados corn uma sociedade 
comercial, corn o intuito de, 
posteriormente, serem distribui- 
dos gratuitamente. 
O Boavista poderâ garantir um 
encaixe financeiro na ordem dos 
190 mil euros (38 mil contos). 
Os ingressos para os associados 
dos campeôes nacionais sâo, 
naturalmente, mais baratos e 
variam entre os seis (bancada 
poente, nivel très), os cinco 
(bancada nascente) e os très euros 
(senhoras, reformados e menores). 

Haile Gebrselassie estreou-se da 
melhor forma na Meia-maratona de 
Lisboa, corn uma retumbante vitôria 
sobre o queniano Paul Tergat e o sul- 
africano Hendrick Ramaala, os 
melhores especialistas mundiais da 
distância. 
Apesar do forte calor, o etiope, quase 
unanimemente considerado o 
melhor fundista de toda a histôria do 
atletismo, conseguiu correr a 
distância em excelentes 59.40 
minutes, a quinta melhor marca de 
sempre na "meia" e recorde pessoal 
por 23 segundos. 
Na prova feminina, a queniana Susan 
Chepkemei repetiu a vitôria do ano 
passade, mas agora corn uma marca 
"discreta", de apenas 1:08.23 horas. 
Antônio Pinto (9", corn 1:01.13) e 
Fernanda Ribeiro (14^, corn 1:13.09) 
limitaram-se a cumprir "serviços 
minimes" para serem os melhores 
portugueses, numa corrida 
amplamente dominada por atletas 
africanos. 
O aguardado "duelo" entre 
Gebrselassie e Paul Tergat, muito 
aguardado, nâo defraudou as 
expectativas e na luta pela vitôria sô 
outre atleta se imiscuiu: o sul- 
africano Hendrick Ramaala, o 
vencedor do ano passade. 
Nem "Gebre" nem Tergat queriam 
ouvir falar desse "duelo" - o primeiro 

fora de Jogos Olimpicos ou 
Campeonatos do Mundo -, mas foi 
de facto isso que aconteceu, e mais 
uma vez corn desfecho favorâvel ao 
etiope, recordista mondial dos 5.000 
e 10.000 metros. 
Antônio Pinto, outre dos favorites 
para Londres, fazia um belissimo 
"teste", sendo nono e melhor 
europeu. Os outres portugueses 
ficavam muito mal classificados, 
sendo o primeiro Joâo Lopes, em 
28°. 
Domingos Castro, um dos melhores 
portugueses dos ültimos anos, 
entrava em 48°, corn 1:08.23... 
cortando a meta ao lado da queniana 
Susan Chepkemei. 
A vencedora surpresa do ano r 
passade, foi, desta vez, favorita 
confirmada, na meta. 
Fora de forrha, Fernanda Ribeiro foi 
14“, também muito longe do seu 
recorde pessoal e das classificaçôes 
honrosas que jâ obteve na "Meia" de 
Lisboa. 
Ao cOntrârio de Antônio Pinto, nâo 
vai correr nenhuma maratona nesta 
primavera, tende programado a 
participaçâo no Challenge Europeu 
dos 10.000 metros, que se disputa 
dentro de 15 dias em Camaiore 
(Italia), para fazer desde logo os 
minimes para o Europeu de 
Munique. 

Pcixc* 
((Se nâo for para o Benfica 
vou para o estrangeiro» 
Emilio Peixe jâ foi dado como certo 
no Benfica e pode, em 2002/03, vir 
a representar o terceiro “grande” 
da sua carreira. Ojogador, que tem 
contrato corn o FC Alverca até final 
da época, refugia-se no habituai 
“nâo hâ nada de concrete”, mas 
deixa uma porta escancarada para 
a concretizaçâo do négocié. E até 
admite que se a hipôtese Benfica 
nâo se concretizar passarâ a ter em 
conta alternativas, nomeadamente 
no estrangeiro. 
“Fala-se muito do Benfica mas nâo 
hâ nada de concrete. Mas jogar na 
Luz era uma ideia que obviamente 
me agradaria. Séria uma honra 
enorme jogar no Benfica”, afirmou 
o médio internacional português. 
Para Peixe, os ültimos tempos nâo 
têm sido fâceis. No inicio da época 
foi desviado para a équipa B do FC 
Porto e quase caiu no 

esquecimento. Em Dezembro 
passou a representar o FC Alverca, 
ganhou a titularidade e 
protagonismo corn facilidade, mas 
vive corn o fantasma da II Liga à 
perna. “Depois de rescindir corn o 
FC Porto, assinei contrato corn o 
FC Alverca por seis meses. Tenho 
tempo para pensar no future”, 
afirma agora o jogador. 

Toronto SUPRA procura jouons jogadores 
o Toronto SUPILA Soccer Club 
procura rapazes nascidos entre 1987 e 
1995, corn alguma experiência de 
futbol, para as suas équipas que irâo 
competir nos Torneios de Verâo'20()2. 
Os jovens interessados devem 

contactar o Victor Craveiro, pelo 
telefone: 416 604-2839, depois das 
2()h00. 
Os jovens jogadores terâo como 
treinadores, diplomados da Ontario 
Soccer Association. 
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Sàbado, preto ou verdeP 
Isto é que vai uma moenga, compadres? 
Depuis da jornada 28, SPORTING e Boavista 
avançaram mais a caminho do titulo, como vem 
sendo hâbito, deixando as "contas" para Sâbado, no 
Estâdio do Bessa, um jogo onde o vencedor da 
I LIGA pode ficar definido. Se o Sporting veneer, o 
Boavista "afasta-se", se empatarem, fica tudo como 
anteriormente, corn vantagem para os "leôes' e, se o 
Boavista ganhar, "empurra" o Sporting para a 
segunda posiçâo... 
Um quebra-cabeças para Lazlo e Jaime Pacheco, 
com muitos "intermediârios" pelo meio... 
Na zona "europeia" imediata, o terceiro lugar esta a 
pôr um pouco de emoçâo entre "benfiquistas" e 
"portistas" -e à LIGA, claro!-, pois o Benfica esta em 
curva ascendente e o FC Porto... em queda livre! 
Sâo demasiados pontos perdidos pelo FC Porto 
para ser verdade. Jâ nâo sâo os "mourinhos de 
trabàlho" a que nos habituaram. Hâ "qualquer coisa 
errada" na caminhada azul... 
Seguem-se os pretendentes a um lugar na Europa se 

o Benfica e o FC Porto deixarem, mas que vivem 
uma situaçào tranquila. 
Depuis, uns quantos sem sobressaltos, e, por fim, os 
do fim, numa afliçào constante. Quem vai descer? 
Os cenârios sâo vârios, mas, muita "âgua vai ainda 
correr por debaixo das pontes", dando a este ou 
àquele algumas ténues esperanças. 
A Jornada 29, começa Sâbado, dia 30, corn a 
realizaçâo da maioria dos jogos, devido ao 
Domingo de Pâscoa. 
Assim, corn inicio às llhOO, teremos os jogos, 
Salgueiros-Alverca; Beira Mar-Farense; Setùbal- 

Guimarâes; Varzim-Santa Clara e Maritimo-Paços 
de Ferreira. Às 13h00, FC Porto-Gil Vicente, com 
transmissâo na SporTV. Às 15hl5, Benfica-Sp. 
Braga, com imagens na SporTV e FPtv-SIC e 
BOAVISTA-SPORTING, às IbhOO, corn 
transmissâo na RTPi. 
Depuis do Domingo de Pâscoa, a jornada 29 
termina Segunda-feira, corn o jogo Belenenses-U. 
Leiria, às 15h30 e transmissâo televisiva na 
SporTV. 
Complicado, muito complicado. 
Esta jornada vai fazer "ferver" muitos ânimos e 
"arrefecer" muitas cabeças, assim como "obrigar" a 
algumas mudanças na tabela classificativa, de cima 
a baixo. F a pouca-vergonha da D. Bola, sempre a 
fazer das suas... 

JMC 

Oimillioso 

ser Porruo-ues 
m 

Bob Raposo trabaiha e 
diverte-se na comimidade 
portuguesa. 

^lAma cazoaja âolza a 

à semjîza bent apzecia 

A cerveja da comunidade 
*TM/MC Labatt Brewing Co. 

Para todos os seus eventos ou ocasiôes especiais, 
contacte Bob Raposo para o ajudar a tratar 
de tudo o que précisa 
 . UP13J Sii)ij'ü7£jd 


