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Governo de coligaçâo 
PSD/CDS-PP tomou posse 

O présidente da 
Repüblica, Jorge 

Sampaio, deu posse ao 
novo Govemo de 

coligaçâo PSD/CDS, 
numa cerimônia que 
reuniu mnitos rostos 

conhecidos da politica no 
Pcilacio da Ajuda, em 
Lisboa. 
Durâo Barroso, primeiro- 
ministro, foi o primeiro a 
ser empossado pelo 

Présidente da Repiiblica, 
seg^indo-se Manuela 

Ferreira Leite, nova 
ministra do Estcido e das 
Finanças. 

Noite de Fado em homenagem à Amalia 
com a participaçâo de Sào, Diogo 
Clemente, Paulo Valentim e Ricardo 
Ribeiro. 

Foi uma noite inolvidavel. 
O Centro Comunitario Português de Mississauga 
encheu a sua espaçosa e pratica nova sede-social na festa 
de homenagem a AMALIA e descerramento publico do 
vestido de actuaçâo de Amâlia que, por iniciativa de 
Frank Alvarez e um punhado de amigos, em boa bora o 
adquiriram para ficar em lugar de honra no clube, em 
memôria da Diva do Fado. 

CONTINUA NA PAGINA 04 

24 HORAS POR DIA NA SUA COMPANHIA 
• FESTIVAL DA CANçâO CIRV 2002, DOMINGO 14 DE ABRIL, àS 6PM, NA FPTV • 
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sem vértebras 

Domingo, dia 14, vamos realizar o 
Festival da Cançâo CIRV-fm, neste 
caso correspondente ao concurso 
2001/2002, uma vez que nâo foi 
possivel realizâ-lo no passado ano, 
devido ao excesso de 
compromissos relacionados com a 
estaçâo de televisâo FPtv-SIC. 
Foi um ano diabôlico. O 
"diabôlico" tern cabimento em tudo 
o que aconteceu no passado ano de 
mau e de bom! 
E, como se ficou a dever à televisâo 
-as tensôes e as intençôes-, vamos 
realizar o Festival da 
Cançâo'2001/02, pela primeira vez, 
no estùdio de televisâo da FPtv- 
SIC. 

Nâo é novidade a nivel mundial 
mas, para nos e para os nossos 
artistas, trata-se de uma primeira 
experiência que desejamos seja 
positiva para todos. 
Como se sabe, o concurso da 
cançâo é aberto a todos, jovens e 
adultos, iniciados e experientes, 
amadores, semi-profissionais ou 
profissionais, desde que radicados 
no Canadâ. 
Particularmente no que respeita 
aos intérpretes, estamos um pouco 
na expectativa pois, sabemos, nâo é 
fâcil actuar na televisâo pela 
primeira vez, sem o conhecimento 
das técnicas do "miolo televisivo", 
da frieza de quatro paredes corn 

mâquinas caladas, apontadas aos 
sens olhos, corn o constante 
tremelicar de luzes de muitas cores. 
Os sinais continuos dos operadores 
e do director de estùdio, o 
movimento inesperado das 
mâquinas, as mudanças de luzes, 
tudo surpreende e confonde... 
Por isso a necessidade de um 
ensaio gérai para todos, 
especialmente, para os novatbs. 
Nâo percam esta oportunidade. 
Como bons portugueses que sâo, 
nâo se imaginem conhecedores de 
tudo, sejam humildes e participem 
no ensaio. Nâo cheguem tarde. 
Quem vos avisa, amigo é! 
Nos estamos prontos para 

colaborar e ajudar. 
Falta a vossa parte. O Festival da 
Cançâo da CiRV-fm é um concurso 
de cançôes, portanto, premeia os 
autores e compositores -os 
criadores!- mas, uma boa 
interpretaçâo ajuda muito. Cada 
autor/compositor escolheu 
livremente os seus intérpretes. 
Ajudem-nos a cumprir a missâo. 
Ah, e nâo esqueçam; também hâ 
prémio para o melhor intérprete. 
Nâo cheguem tarde, participem no 
ensaio. 

JMC 

Tu ca Tu com os leitores 

Olâ, olâ, compaxiheiros! 

Sol de pouca dura e chuva miudinha 

tem-nos feito companhia. Antes isso 
que a neve que tanto atrapalha 
pessoas e carros. 
As temperaturas também nâo têm 

sido mas de todo, nada de queixas. 
Mais vale pouco e bom do que...mau! 
Vamos, pois, festejar a Primavera 
antes que seja "primabera"! 

Sâbado, dia 13 de Abril, o Centro Comunitârio 
Português de Brampton, realiza uma festa de 
convivio na sede-social denominada "Primavera em 
Flor" onde, depois de um saboroso jantar, poderâo 
bailar ao som da müsica do conjunto RITZ. 
A comunidade portuguesa de Brampton continua a 
crescer, justificando-se uma continua atençâo do 
seu Centro Comunitârio na promoçâo da cultura 
recreativa-popular portuguesa, de modo a que seja 

^um ponto de encontre alegre e saudâvel para todos. 
Informaçôes e réservas; 905 459-3628, contactando 
Manuel ou Delfina Alexandre. Saûdem a 
"Primavera em Flor", no Centro Comunitârio 
Português de Brampton. 

Mas, Sâbado 13, hâ muito mais. Este 13 nâo é 
azarento. 
No Dundas Banqueté Place, Sounds Good 
Productions apresenta a quem gosta de se divertir 
uma festa alegre e diferente: Depois do jantar, 
actuaçôes do fadista Floriano Morei'ra, 

acompanhado por Manuel Moscatel e Carlos 
Teixeira; mùsica corn Bita Nascimento e uma 
grande surpresa e, vindo dos EUA, Marc Dennis 
corn o seu bailinho açoriano! Fim-de-festa corn 
müsica para dançar. 
Informaçôes e réservas: 416 877-3067, ou 534-5520. 

O Operârio Sports Club comemora Sâbado, dia 13, 
o seu vigésimo sexto aniversârio. Parabéns! 
O jantar comemorativo terâ lugar no Oasis 
Convention Centre, em Mississauga, com inicio às 
19h00. 
Informaçôes e réservas, por intermédio de 
Norberto Vital, pelo telefone: 416 656-7133. 
Baile corn o DJ-Midnight Illusion e variedades corn 
Henrique Cipriano, Catarina Cardeal, Michelle 
Madeira e suas bailarinas e, ainda, Jessica com 
Julliana e Joanna. 
Uma grande festa à espera de si. Nâo faite! 

Depois do sucesso extraordinârio da Noite de Fado 
em homenagem a Amâlia Rodrigues, com 
apresentaçâo do vestido de Amâlia que ficarâ para 
sempre na sede-social do The Portuguese Cultural 
Centre of Mississauga, a direcçâo do clube vai 
realizar Sâbado, dia 20, a eleiçâo da Miss 
PCCM'2002, corn um grande espectâculo jovem e 
sempre diferente. 
Depois, no Domingo, dia 28 de Abril, apresenta a 
revista à portuguesa "Xupa que é cana doce". 
Réservas pelo telefone: 905 286-1311. Para bons 
espectâculos e animado convivio, participe nas 
festas do Centro Cultural Português de 
Mississauga. 

Chegou de novo a altura de comemorafmos o 
SENHOR SANTO CRISTO DOS MILAGRES, 
na Igreja de Santa Maria, em Toronto, entre 4 e 5 
de Maio de 2002. 

Depois de uma semana de pregaçôes e oraçôes, no 
Sâbado, dia 4 de Maio, realiza-se a cerimônia da 
Mudança da Imagem do Senhor Santo Cristo, às 
17h30, corn Missa e Sermào à entrada Procissào. 
Paralelamente, das 20h00 às 21h30, actuaçôes das 
Bandas de Santa Flelena e de Santa Inès. Das 
21h30 às 23h00, actuam as Bandas de Brampton e 
do Senhor Santo Cristo. 
Domingo, dia 5 de Maio, Procissào às 15h30, 
percorrendo o giro habituai, corn Missa Campai e 
Sermào ao recolher da Procissào do Senhor Santo 
Cristo. Depois da procissào, das 19h00 às 20h3ü, 
actuaçôes de Steve Medeiros e Francisco Gouveia e 
seu conjunto. 
A seguir, das 21h00 às 22h30, actuaçôes da 
Filarmônica Nossa Senhora de Fâtima e da Banda 
de London. 
Encerramento das festas, segunda-feira, dia 6, corn 
Missa de Acçâo de Graças, às 19h00, por todos os 
devotos do Senhor Santo Cristo. 
Mais informaçôes, pelo telefone: 416 703-2326. 

E que tal uma farra minhota? 
Pois é, é isso mesmo que vos propôe o FC Porto de 
Toronto, Sâbado, dia 20 de Abril, com inicio às 
19h30. A seguir a um sucolento jantar, terào 
folclore corn o Rancho do FC Porto de Toronto e, 
"Grande Noite de Talento Minhoto", corn o som 
das Concertinas e cantigas ao desafio. Müsica e 
som de ACS. 
Informaçôes: 41() 53(>-2921, ou 988-2896. 
Nâo esqueçam, onde hâ minhotos hâ farra e da 
boa! 

Sugestôes nâo faltam. Escolham. 
Pela nossa parte, desejamos dias de diversào, 
alegria e saüde para todos. E que a nos nâo faltem, 
'tâ bem? 

JMC 

O MILÉNIO CANADIAN PUBLICATION MAIL AGREEMENT #1414526 ; 
O MILÉNIO - Semanârio 
PrOpriedade de Heart Comiiumications Inc. 

1087 Dundas St. West, Suite # 103, 
'Ibronto M()J IWO 

Ontario-Canada 

Tel: (4Ki) 538-0940 Tax: (41(>) 538-0084 
E-mail: info@omilenio.com 

  

Publisher - Prank Alvarez 

Director - José Mario Coelho 

Subdirector - Albt'rto Plmir 

Chefe de Redacçâo josé Màrio Coellu) 

Subchefe de Redacçâo - Domingos Melo 

Paginaçâo Electrônica - Jamie Iria e 

Domingos Melo 

Colaboradores: 
Maria Fernanda, Maria C. Lusitana, 
Luis Fernand(‘s, Ana Fernandes, 
Dr. César Cordeiro, Denise Guimarâes, 
Dra. Aida llaptista, Valéria Sales e 
Maleus Machado 
Correspondentes: 
Lduardo Saraiva (Lisboa), 
Joào Lima (Ilha Ferceira), 
Cuslavo Sousa Sa (Porto). 
Dra. Lucinda Ferreira (Coimbra) 

Publicidade: 

Manuel Cont,:alv(‘s, Bill Farsalas, 

Bcm Falcort(‘, Maggie Medeiros, 

Fatima Marlins. 

Bureau em Hull e Ottawa: 
Joaquim Medeiros 

4el: 1-819-770-0740 

  7 



O MILéNIO 
Quinta-feira, 11 Abril, 2002 

 3 
MISCELâNIA 

SANJOANINAS'2002 de 21 a 30 de Julho 
Angra do Heroismo vai pôr-se mais 
bonita ainda para receber os 
convidados das SANJOANINAS 
2002. 

Visitam o Canada e os EUA para 
divulgarem as Testas, José Silveira, 
responsàvel pelas Testas e concertos e, 

O Dr. Arlindo Telles, este ano no 
comando da Tauromaquia. 
As Testas SANJOANINAS'2002, vâo 
ter lugar entre os dias 21 e 30 de Julho 
de 2002. 
Preparem-se para viajar até à Ilha 
Terceira! 

517 College St., Suite 215, Toronto, Ontario 
Tel.: 416 515-7188 

A multidâo no exterior de Westminster Abbey no funeral da Rainha Mae que teve a 
presença de individualidades politicas do mundo inteiro. Elizabeth faleceu no dia 30 de 

Março, contava 101 anos de idade 

Pedôfilos detidos pela PJ 
A Policia Judiciâria de |||K 
Lisboa deteve na Ri ‘ jPAflBWIi 
semana passada dois ^ 
alegados pedôTilos, na 
ârea da Grande Lisboa, 
anunciou a Directoria 
Nacional daquela 
policia de investigaçâo. 
Também o Depar- 
tamento de Leiria da PJ 
deteve um individuo em 
Peniche, suspeito do 
crime de pedoTilia. Os 
très individuos Toram 
présentes a distintas 
comarcas judiciais, 
tendo todos eles Ticado 
em prisâo preventiva até 
ao julgamento, por 
determinaçâo das 
autoridades judiciais. 
Por outro lado, no 
Tribunal da Peira 
começou na terça-Teira o 
julgamento de um outro 
pedôTilo, cujos crimes, 
segundo a acusaçâo, 
começaram em 1973. 

Os dois detidos pela PJ 
de Lisboa, ambos do 
sexo masculino, de 18 e 
57 anos sâo, res- 
pectivamente, irmâo e 

Homem mata a 
mulher à facada 
Um industrial reTormado assassinou segunda- 
Teira, ao inicio da tarde, a esposa, corn a Taca de 
cortar o pào, atirando-se de seguida da ponte 
sobre um aTluente do rio Vizela, em Cepàes, a 
cerca de um quilômetro do local do crime. 
O homicidio Toi cometido por volta das 13h00 
locais, na cozinha da casa onde o casai morava, 
tendo o ex-industrial, de 67 anos, desTerido 
proTundos golpes no pescoço da esposa, uma 
proTessora do ensino primârio, de 62 anos de 
idade. 
Alertada pelos vizinhos, que ouviram gritos, a 
GNR chegou ao local por volta das 13h30, 
tendo encontrado a vitima. Maria de Lâtima, 
esvaida em sangue e corn a Taca ainda espetada 
no pescoço. Lm declaraçôes, o comandante da 
GNR de FaTe disse que os golpes terâo sido 
desTeridos no interior da cozinha, mas a vitima 
terâ conseguido arrastar-se até ao patio da 
casa, onde acabou por Talecer. 
Entretanto, um vizinho do casai terâ visto o 
alegado homicida a Tugir em direcçào à 
vizinha Treguesia de Cepàes, tendo alertado a 
GNR para o Tacto. Pouco tempo depois, cerca 
das 14h30, a patrulha encontrou o homem, 
conhecido por Adélio, bastante Terido, na 
margem do pequeno riacho, aTluente do rio 
Vizela. Ao que os agentes apuraram, o homem 
ter-se-â atirado da ponte, numa altura superior 
a um prédio de cinco andares. Bastante Terido, 
Toi transportado para o Hospital de FaTe, de 
onde Toi transTerido para o Hospital distrital 
de Guimarâes, onde ainda se encontra 
internado, sob detençào. 

padastro de duas 
meninas de 6 e 9 anos 
de idade, de quem 
abusaram se.xualmente, 
levando estas crianças a 
viverem um verdadeiro 
inTerno. 

O assédio dos suspeitos 
às duas meninas, de 
acordo corn os 
investigadores da 
Judiciâria, durava ' hâ 
cerca de dois anos e 
mantiveram-se até 
agora. Os dois 
criminosos agiam, 
ainda, de comum 
acordo e muitas vezes 
de Torma combinada. 

segundo Tontes da PJ. 
Os dois individuos, 
depois de présentes no 
Tribunal de Instruçào 
Criminal de Lisboa, 
viram conTirmadas as 
detençôes policiais, pelo 
que aguardam 
julgamento em prisâo 
preventiva. A decisâo do 
juiz de Instruçào teve 
como objectivo protéger 
as duas meninas, 
impedindo o seu irmâo 
e o seu padrastro de 
continuarem a activi- 
dade criminosa que 
vinham a desenvolver e 
acabando, assim, corn o 
pesadelo das crianças. 

★ ★ ★ ★ 
★ ★ ★ 
★ ★ 

Este Verâo visite a iiha da Madeira cem a 
Sata Express 

Sai'das de Toronto para o Funchal a partir de 1 Julho 
corn regressos até Setemhro. 

Packages a partir de $1,249.00 por pessoa 

Inciui: 
Tarifa aérea 
7 poites de Hotel corn pequeno almoço încluido 
Transporte de e para o aéroporté 

Marque jâ a sua viageui para a Madeira este verâo corn a Sata 
Express a companliia que mais entende dos Açores e agora da 
Madeira. 
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Noite de Fado em homenagem à Amalia com a participaçâo de Sào, Diogo Clemente, Paulo Valentim e Ricardo Ribeiro 

AMMIA e FADO simbiose perfeita 
Foi uma noite inolvidavel. 
O Centro Comunitârio Português de 
Mississauga encheu a sua espaçosa e 
prâtica nova sede-social na testa de 
homenagem a AMÀLIA e 
descerramento püblico do vestido de 
actuaçâo de Amâlia que, por iniciativa 
de Frank Alvarez e um punhado de 
amigos, em boa hora o adquiriram 
para ficar em lugar de honra no clube, 
em memôria da Diva do Fado. 
Flouve, entre a nossa gente, uma 
lâgrima de emoçâo e saudade quando 
Frank Alvarez e Gilberto Moniz 
descerraram o manequim onde se 
encontra o belo vestido negro de 
Amâlia. 
De pé, todos saudaram o momento e 
disseram corn Frank Alvarez: 
Obrigado, Amâlia! 
O desfile de artistas no palco do 
PCCM, souberam premiar a iniciativa 
do clube e homenagear Amâlia. Maria 
Fernanda, com a solenidade exigida 
pela noite, apresentou o 
acontecimento. 
O pianista Carlos Ferreira e a fadista 
Sào (de Montreal), ofereceram aos 

présentes um portentoso espectâculo, 
o jovem e talentoso Ricardo Ribeiro, 
bem acompanhado pelo guitarrista 
Paulo Valentim e pelo viola Diogo 
Clemente (de Lisboa), nâo deixou sens 
créditos por màos alheias. Todos, 
deixaram nos présentes, um rasto de 
saudade, o desejo de novos 
espectâculos do género. Quer 
queiram, quer nâo, o FADO é a nossa 
cançâo. Luis Esgaio registou alguns 
apontamentos corn os artistas 
convidados. 
L.E. - Passados que sâo dois anos e 
meio da morte de Amâlia Rodrigues, 
o Centro Cultural Português de 
Mississauga resolveu fazer-lhe esta 
homenagem, também corn o objectivo 
de poder mostrar à comunidade o 
vestido que foi adquirido - vestido que 
pertenceu à diva, por ela foi 
desenhado e o ünico pertencente à 
diva nas comunidades portuguesas - e 
que a partir de agora farâ parte do 
patrimônio do Centro e da 
comunidade. Que anâlise faz desta 
noite? 

Gilberto Moniz - Este vestido foi 
comprado por um grupo de 25 amigos 
em 2000, através de Frank Alvarez 
que foi contactado pelo Sr. Lafayette, 
empresârio de Amâlia em França. 
Cada um destes amigos contribuiu 
corn $1.000 para que se pudesse 
efectuar a compra do vestido. Como o 
vestido custou $12.000, o restante 
dinheiro - $13.000 - foi oferecido ao 
Centro Cultural Português de 
Mississauga. 
L.E. - O vestido passarâ, entâo, a fazer 
parte do Centro Cultural Português 
de Mississauga. 
G.M. - Sim. Vamos construir uma 
vitrine na sala do clube onde 
colocaremos o vestido e uma plaça 
corn o nome das pessoas que 
contribuiram para a sua aquisiçâo. 
L.E. - Lima vez obtido o vestido, 
decidiram organizar esta noite de 
homenagem à Amâlia? 
G.M. - Nâo sô para comemorar a 
“chegada” do vestido, por assim se 
dizer, mas tencionamos, a partir de 
agora, organizar uma noite de fados 
semelhante a esta, para comemorar 

esta data tâo importante nâo sô para o 
Centro de Mississauga, mas também 
para toda a comunidade portuguesa. 
L.E. - Como surgiu esta oportunidade 
de reunir nesta noite, um elenco de 
artistas tâo variados, desde a Sâo que 
veio de Montreal ao trio vindo 
directamente de Portugal? 
G.M. - Comecemos pela Sâo. Esta 
fadista, radicada em Montreal, jâ 
gravou dois CDs dedicados â Amâlia, 
para além de ser uma fadista 
excepcional. Uma vez que esta noite 
era dedicada à grande diva do fado, 
nâo podiamos deixar de a ter como 
convidada. Quanto aos jovens que 
vieram de Portugal, o contacto foi 
estabelecido e foram patrocinados por 
um dos 25 membros que obtiveram o 
vestido. Tony Belos do Ferma Import. 

O Ricardo Ribeiro, o Paulo Valentim 
e o Diogo Clemente foram os très 
jovens convidados de Portugal para 
participarem nesta noite dedicada à 
Amâlia. Luis Esgaio dialogou corn 
eles momentos antes do espectâculo. 

L.E. - Ricardo, sendo a primeira vez 
que te deslocas ao Canadâ, quai é a 
sensaçâo de se estar a actuar numa 
noite de homenagem à grande diva do 
fado, fora de Portugal? 
R.R. - Tudo surgiu muito 
inesperadamente. O empresârio que 
me contactou viu-me a actuar em 
Lisboa e fez-me logo o convite para 
estar présente nesta noite. Agora, aos 
20 anos de idade é gratificante para a 
carreira de uma pessoa fazer parte de 
uma homenagem a essa Senhora, para 
além de vir cantar para portugaieses 
fora do nosso pais. Existe algo de 
diferente nas comunidades 
portuguesas. Sinto que nos recebem 
corn mais calor e que olham para nôs 
como se estivessem a olhar para 
Portugal. 
L.E. - Ao contrârio do Ricardo, o 
Paulo Valentim jâ esteve no Canadâ 
vârias vezes. Quai é a anâlise que faz 
ao mundo do fado na comunidade 
portuguesa e em Portugal? 
P.V. - O que aqui se passa - e que é 
bastante intéressante - é que o püblico 
é excelente, ou seja, sào pessoas âvidas 
de espectâculo de fado e normalmente 
sào momentos de grande força, de 
grande e profundo silêncio que nos 
obriga a dar o nosso melhor. Aliâs, 
acompanhado pelo Diogo, esta jâ é a 
segunda vez que venho ao Canadâ, 
embora jâ câ tenha estado noutras 
ocasiôes, e ele poderâ confirmar que 
esta experiência é muito gratificante. 
L.E. - O Diogo é o mais jovem do trio 
e adora cantar fado. Este fenômeno é 
curioso, pois sendo o fado a cançâo 
tradicional de Portugal, existe agora 
um regressar, por assim dizer, ao 

fado. Estào a surgir vozes jovens no 
fado nacional - Paulo Bragança, 
Teresa Salgueiro... -, mas a interpretar 
um fado diferente. Poderâ dizer-se que 
os jovens estào agora a aderir ao fado, 
ou serâ que sempre se interessaram, 
mas sô agora é que estào a ser 
divulgados? 
P.V. - Sô hâ duas maneiras de cantar 
o fado: bem e mal. Nâo é fadista 
quem quer, mas sim quem nasceu 
fadista. Por isso, nem todas as pessoas 
que estào a aparecer a cantar sâo 
fadistas. Hâ que fazer uma distinçào 
entre fadistas e cantores de fado, 
assim como entre guitarrista de fado e 
guitarrista fora do fado. O fado é 
folclore urbano da cidade de Lisboa e, 
portante, tem caracteristicas e regras 
prôprias. Cada vez que se foge a essas 
regras, para se recriarem novas regras, 
nâo estamos a criar propriamente 
fado. Nâo quero corn isto dizer que 
sou contra a criaçào. Apenas acredito 
que o fado têm parâmetros aos quais 
temos que obedecer quando falamos 
de fado. Todos essas pessoas que 
nomeou - e muitas outras - cantam 
bem, mas nem todos serào a melhor 
forma de apresentar o fado. Quem 
nâo sabe de fado, ouve e gosta. A 
qualidade vocal de cada um, embora 
seja muito importante, nâo é o 
fundamental no fado. A estética, a 
educaçâo e a formaçào fadista 
aprendem-se dentro do fado. O que 
tem vindo a acontecer é que tem 
aparecido pessoas que nunca 
estiveram no fado, nâo têm formaçào 
fadista, mas que cantam o fado. Ora, 
eu acho que nâo cantam o fado 
porque nâo o sentem e nâo o 
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entendem. 
L.E. - Diogo, perante esta explicaçâo 
do Paulo e sendo tu jovem, como te 
envolveste no fado? 
D.C. - Creio que concordo corn o 
Paulo. Nâo chegamos a um belo dia 
da nossa vida e dizemos “Vou cantar 
fado!”. Nâo funciona assim. Desde 
pequeno que sinto o fado porque o 
meu pai também canta. Agora, como 
comecei, sinceramente nâo sei, acho 
que nasci corn essa veia fadista. 
Comecei a cantar e ' tocar 
espontaneamente. 
L.E. - Como funciona a vossa agenda 
de espectâculos? 
D.C. - Nâo temos espectâculos todos 
os dias. Surgem espectâculos - 
também tentamos selecionâ-los, uma 
vez que a nossa activadade nâo se 
baseia somente no fado - durante a 
semana temos vârios ensaios para 
actuar para aqueles que consideramos 
ser os mais importantes. 

Finalmente, Luis Esgaio dialogou corn 
a fadista de Montreal, Sào, que têm 
gravado todos os seus trabalhos em 
homenagem à diva do fado. 
L.E. - Grava discos em homenagem à 
Amâlia. Agora, é uma das convidadas 
principais para a homenagem 
dedicada à diva. O que significa para 
si esta noite? 
Sâo - Nâo posso negar uma pontinha 
de nervosismo que me corre pelo 
corpo. Ajuda imenso sentirmos a 
reacçâo do püblico que sempre nos 
acolhe corn muito carinho. Para mim 

é uma honra estar présente neste 
espectâculo. 
L.E. - A Sâo acabou de gravar um 
segundo CD? 
Sâo - Sim. Alias, considero que é um 
trabalho excelente. Foi um trabalho 
que teve muita preparaçào, 
juntamente corn o Carlos Ferreira que 
me acompanha em praticamente 
todos os espectâculos que faço. 
Tivemos a preocupaçâo de colocar 
uma ordem de ideias diferente, um 
estudo profundo na preparaçào de 
todo o trabalho e tivemos o cuidado 
de dedicâ-lo à grande mulher que foi 
Amâlia Rodrigues que nos deixou a 
enorme herança do fado e a expansâo 
da lingua e cultura portuguesa no 
mundo. 
L.E. - Quai é o seu papel de fadista 
em Montreal? 
Sâo - Eu nâo estou somente integrada 
na comunidade portuguesa. Em 
Montreal existem muitos e bons 
fadistas. O meu espectâculo é 
diferente uma vez que actuo nâo sô 
para os portugueses, mas também 
para os franceses e ingleses. O meu 
meio de comunicaçâo nâo é 
propriamente a lingua, mas a prôpria 
müsica. Por isso, estamos lentamente 
a explorar este terreno porque tenho 
esperança que o fado nunca morrerâ. 
Na mesma noite, Frank Alvarez 
dirigiu-se ao püblico para falar da 
aquisiçâo do vestido de Amâlia para o 
Centro Cultural de Mississauga. 
F.A. - Amâlia Rodrigues esteve em 
Toronto a 6 de Outubro de 1985, dia 

em que foi homenageada pelo entâo 
présidente da câmara. Art Eggleton, 
corn a proclamaçâo do dia de Amâlia 
na cidade de Toronto. Por obra do 
destino, no mesmo dia 6 de Outubro, 
quinze anos mais tarde, Amâlia 
partiu. Amâlia era uma mulher muito 
simples: quando se deslocou a 
Toronto e soube da homenagem que 
para ela estava preparada, pensou que 
era uma homenagem a nivel da 
comunidade portuguesa apenas. 
Quando foi esclarecida que a 
homenagem se estendia à cidade de 
Toronto, ficou muito comovida e 
nervosa, dizendo que nâo era muito 
dada a festas de homenagem e que 
apenas gostava de ter um cantinho 
silencioso onde se pudesse concentrar 
para o espectâculo. Durante o 
espectâculo, Amâlia comoveu-se, 
chorou e disse que havia muita gente 
em Portugal merecedora da 
homenagem e que ela talvez nâo fosse 
uma dessas pessoas. A grandeza da 
homenagem de Toronto sô tinha 
acontecido uma vez na sua vida: no 
Olympia que de Paris. Gostava de 
mencionar o poema que José Mârio, 
mestre cerimônias da festa, escreveu 
para a Amâlia: 
Amâlia, teus olhos profundos 
Sâo dois estranhos mundos 
Sem conta, peso ou medida 
Amâlia, tens o fado no olhar 
Fecha os olhos para cantar 

Mas nâo os feches à vida 

Obrigado Amâlia. 
O que é bom acaba depressa. Nem o 
Bacalhau corn batatas a murro, nem o 
Chouriço assado e Caldo Verde, nos 
saciaram. O Fado, esse, sim, deixou- 
nos por momentos embriagados de 
sons e palavras que nos alimentaram o 
espirito e provocaram a mente. 
A SAO é, por si sô, um espectâculo. 
Bonita, elegante, com uma voz 
maravilhosa para interpretar à sua 
maneira as cantigas que a "sua deusa 
do fado lhe deixou em testamento", 
primeiro na voz da sua Avô, depuis 
por intermédio de sua Mâe e, 
finalmente, bebendo da prôpria fonte. 
Sâo e o pianista Carlos Ferreira, sâo 
dois gémeos na arte de interpretar o 
fado e o fado Jazz. Ricardo Ribeiro, 
nasceu talhado para o fado. Tem voz e 
estilo. Os seus 20 anos sâo um mundo 
de promessas. Os seus colegas, Paulo e 
Diogo, sâo excelentes müsicos e, 
quando é preciso, sabem cantar o 
fado. 
Ficâmos bem corn o excelente 
espectâculo que nos ofereceram. 
Venham mais vezes. 
AMÂLIA e o FADO encarnam uma 
simbiose perfeita e, vôs, sois dignos e 
fiéis segiiidores, 
Felicidades. 

JMC/L. Esgaio/ Ana Fernandes 
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Governo de coligaçâo PSD/CDS-PP tomou posse 
O ministro de Estado e da Defesa 
Paulo Portas foi o terceiro, antes do 
embaixador Martins da Cruz tomar 
posse como ministro dos Negôcios 
Estrangeiros. 
Seguiram-se Figueiredo Lopes 
(ministro da Administraçào Interna), 
Celeste Cardona (ministra dajustiça), 
Nuno Morals Sarmento (ministro da 
Presidência), Marques Mendes 
(ministro dos Assuntos 

Parlamentares), José Luis Arnaut 
(ministro adjunto de Durâo Barroso) 
e Carlos Tavares (ministro da 
Economia). 
Os liltimos a tomar posse foram, pela 
seguinte ordem, Sevinate Pinto 
(ministro da Agricultura), David 
Justino (ministro da Educaçâo), Pedro 
Lynce (ministro da Ciência e do 
Ensino Superior), Pedro Roseta 
(ministro da Cultura), Luis Filipe 

Pereira (ministro da Saüde), Bagâo 
Félix (ministro da Segurança Social), 
Valente de Oliveira (ministro da 
Obras Püblicas) e Isaltino de Morals 
(ministro das Cidades e do 
Ambiente). 
Como convidados encontravam-se, 
entre outros, membros do Governo 
socialista cessante como Ferro 
Rodrigues, que se demitiu do cargo 
de Ministro do Equipamento para 

ascender a secretario-geral do PS, 
Joâo Cravinho, actual deputado do 
PS e ex-ministro das Obras Püblicas, 
Barbosa de Melo, ex-presidente da 
Assembleia da Repüblica, e Carlos 
César e Alberto Joâo Jardim, 
présidentes do Governo Regional dos 
Açores e da Madeira, 
respectivamente. 
O antigo primeiro-ministro Antonio 
Guterres esteve também presente. 

Mealhada: 

Idosa morre 
queimada am Mala 
Uma idosa morreu, na manhà de 
terça-feira, vitima de um incêndio 
que consumiu a casa onde habitava, 
em Mala, freguesia de Casai Comba 
(Mealhada). 
Segundo foi possivel apurar, o 
alarme terâ sido dado pouco depois 
das 6 da manhâ, pela padeira que 
procedia à distribuiçâo de pâo na 
povoaçâo. "Ouvimos um barulho, 
uma pessoa a gritar. Levantâmo-nos, 
fomos ver o que era e foi quando 
vimos o fogo", contou Licinia 
Laranjeiro, vizinha de Vitalina 
Nascimento, a vitima mortal. 
Licinia Laranjeiro explicou que, na 
altura, as chamas jâ assumiam 

grandes proporçôes e 
impossibilitaram a tentativa de 
socorro à idosa, que vivia sozinha. 
"A casa como jâ era velha tinha 
muita madeira e fez-se logo uma 
grande labareda", explicou a 
vizinha.No combate ao sinistro, a 
maior preocupaçâo dos bombeiros 
foi evitar que as chamas se 
propagassem às habitaçôes 
contiguas, na Rua da Capela. Isto 
porque depressa se percebeu que a 
casa de Vitalina Nascimento nào iria 
resistir. De facto, o edificio ardeu por 
compléta, tendo mesmo que ser 
demolido, o que aconteceu ainda no 
mesmo dia. 

Individuo roubou a familia e 
regressou à cadeia 
Rui Amorim, evadido da Prisâo de 
Vale de Judeus, que na passada 
semana raptou très elementos de uma 
familia, residente em Santa Marta de 
Portuzelo, e lhes extorquiu dinheiro 
corn recurso ao multibanco, foi na 
terça-feira présente ao Tribunal de 
Viana do Castelo, tendo sido 
transferido para a mesma cadeia, 
indiciado pelos crimes de rapto e 
extorsào. 
Assim, a somar aos 20 anos de prisâo, 
que cumpria em virtude do triplo 
homicidio, perpetrado em Agosto de 
1005, que vitimou os tios e o primo, 
incorre agora numa pena que vai dos 
dois aos oito anos de cadeia, no caso 
de rapto, sendo a moldura penal de 
extorsào de très a 15 anos. 
Desaparecido desde Dezembro do ano 

passado, apôs ter fugido do 
estabeledmento prisional de Vale de 
Judeus, para onde sâo enviados os 
condenados considerados mais 
perigosos, Rui Amorim, natural de 
Santa Marta de Portuzelo, acabou por 
ser detido na Lousada, por elementos 
da Secçâo Regional de Combate ao 
Banditismo do Porto. 
Nos ültimos dias, corn a ajuda de outro 
individuo, raptou uma familia 
residente na sua freguesia natal, no 
concelho vianense, no intuito de obter 
dinheiro. Segundo a versâo de um 
vizinho, o chefe da familia 
sequestrada, a laborar na construçâo 
civil, foi em tempos patrâo do 
homicida, mas ter-se-â negado a ser 
testemunha, aquando do crime 
sangrento cometido no Verâo de 1995. 
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Galeria Alberto de Castro 
Alentejo de Toronto 
A présidente da Casa do Alentejo em 
Toronto, Maria José Costa, e a 
secretâria da Assembleia Gérai e 
responsâvel da secçâo de Artes 
Marciais, Lurdes Marchâo, estiveram 
em FPtv-SIC, onde falararp das 
actividades da Casa do Alentejo e, 
particularmente, da tâo esperada 
Galeria Alberto de Castro, o saudoso 
pintor luso-canadiano "naive" que foi 
sempre um grande amigo da Casa do 
Alentejo e uma referência artistica da 
comunidade portuguesa e do 
Canada. 

Segundo informaram, a Galeria 
Alberto de Castro jâ esta em 
andamento corn o apoio de um grupo 
de sôcios e amigos da Casa do 
Alentejo, tendo como meta a 
inauguraçâo por altura da Semana 
Cultural Alentejana, em Outubro de 
2002. 

A Casa do Alentejo em Toronto a 
caminho acelerado dos seus tempos 
âureos e no campo onde melhor 
"joga", no campo cultural. 
As nossas felicitaçôes. 

em marcha na Casa do 

Extinçâo da Manuiençâo 
Militar e das Oficinas de 
Fardaniemo e Equipamernos 
O ex-ministro da Defesa, Rui Pena, 
determinou a extinçâo da 
Manutençâo Militar (MM) e das 
Oficinas de Fardamento e 
Equipamento (OGFE) criando para 
tal uma comissâo que deverâ 
apresentar um piano de 
encerramento até ao final de Julho. 
Num despacho assinado a 14 de 
Março e publicado em Diârio da 
Repüblica de 5 de Abril, Rui Pena 
détermina que o general chefe do 
Estado-Maior do Exército "deve 
constituir de imediato um grupo de 
missâo no sentido de définir e propor 
o piano conducente ao encerramento 
e à extinçâo destes dois 
estabelecimentos" e que a proposta 
deverâ ser apresentada ao executivo 
até 31 de Julho de 2002. A decisâo do 
ex-ministro foi tomada depois de um 
estudo do Banco Central de 

Investimento, realizado a pedido de 
Rui Pena, ter concluido pela 
"inviabilidade industrial, econômica e 
financeira das Oficinas Gerais de 
Fardamento e Equipamento e da 
Manutençâo Militar". No estudo, a 
instituiçâo financeira concluiu que o 
resultado final do processo de 
liquidaçâo relativamente à MM 
apresenta um saldo positive de cerca 
de 32 milhôes de contos e das OGFE 
um saldo positive de cerca de meio 
milhâo de contos. No saldo final estâ 
contabilizado o crédite de 3,7 milhôes 
de contos detido pela MM e pelas 
OGFE sobre entidades püblicas, o 
débito de 6,7 milhôes de contos a 
pagar em indemnizaçôes aos cerca de 
2.000 funcionârios das duas 
instituiçôes e ainda o valor do 
patrimônio imobiliârio avaliado em 
50 milhôes de contos. 

Imagens de lé para cé 
no Art Starts Centre 
Sâbado, dia 20, entre as 
18h00 e as 21h00, 
decorrerâ no Art Starts 
Neighbourhood 
Storefront Cultural 
Centre -324 Oakwood 
Ave., em Toronto, uma 
exposiçâo de fotografias 
de Gilberto Prioste e de 
Flô da Silva, corn 
actuaçào do mùsico, 
compositor e intérprete 
Helder Pereira. Este 
acontecimento, 
denominado "Imagens de 
lâ para câ", tem como 
objectivo mostrar a arte 
portuguesa e provocar 
uma discussâo positiva 
sobre a nossa cultura e os 
nossos artistas. 
Informaçôes, por 
intermédio de Karen 
Bell: 416 656-9994. 
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Future da Base das lajes nécessita de 
ample debate 
O desenvolvimento da tecnologia e a 
crescente importancia dos meios 
aéreo-navais, comprovada 
recentemente na intervençâo militar 
levada a cabo pelos Estados Unidos 
no Afeganistâo, foram alguns dos 
motivos apontados por Miguel 
Monjardino para a perda de 

importâneia estratégica e uma 
subalternizaçâo da Base das Lajes. O 
especialista em assuntos de Defesa 
referiu no decurso do colôquio 
internacional «Terrorismo e Ordem 
Mundial», que decorre na Praia da 
Vitoria, que «a operaçâo militar 
norte-americana no Afeganistâo 

Mais de anos no 
mercado da t:elecamunicaçâo 

■ clTne:l 
Apoiamos a Salvation Army com orguUio 

Oferecendo sempre o melhor para sil 

Começando coin 3^ para Portugal, 
oferecemos très plahos 

nmgrt caHiDt EUA 
llOft 

S.PauJo Itilia Espanhav Aimanha 
Piano t* ,12' .T ,7' .15' .8' .8' 
Piano P* ,10' .10' .10' .15' 

Piano N** .9' .9” .15' .r 

^ * Sem despesas raensais 
t.*;Gom despesa mensal 

Escolha o piano que mais o ajuda a P0ÜPAR 
nas suas chamadas de longa distâneia. 

Nâe hésité em centactar-nes, pels so assim poderâ saber as grandes 
vantagens de que beneficiarâ 24 boras per dia, 7 dias da semana. 

HOfàrïOS: 2^* a feira - 9am - 6pm • Sâbado e Domingo - lOam - 2pm 

Telefone là: 1866-7274383 OP 965-619-2598 
FALAMOS PORTUGUÊS 

levanta liçôes importantes que penso 
deviam ser analisadas». No entanto, 
Monjardino pouco mais acrescentou 
na sua intervençâo, que visou 
sobretudo as prioridades militares 
dos Estados Unidos no periodo pôs- 
atentados terroristas de 11 de 
Setembro. Esta opiniâo contrastou 
corn o entendimento de Medeiros 
Ferreira, que afirmou discordar «com 
a visâo de Miguel Monjardino sobre a 
Base das Lajes», que frisou a 
importâneia que a infraestrutura 
«continua a ter para o nosso aliado 
norte-americano». O antigo ministro 
dos Negôcios Estrangeiros e actual 
deputado na Assembleia da 
Repüblica rejeitou os argumentos 
relativos â possivel perda de 
importâneia da Base das Lajes com o 
facto «de que, cada vez que hâ uma 
crise internacional, a importâneia da 
Base é indesmentivel». Medeiros 
Ferreira deu como exemplo «o 
recente combate ao terrorismo 

internacional, em que a grande 
participaçâo europeia teve o seu 
centro geométrico na utilizaçâo de 
algumas bases», sendo uma delas a 
das Lajes, «uma ajuda que os Estados 
Unidos nâo recusaram, apesar de 
terem recusado outras formas de 
ajuda». 
O incremento das tecnologias a nivel 
militar, destacada por Miguel 
Monjardino, nâo pode ser, segundo 
Medeiros Ferreira, um motivo para 
recear uma quebra na influência que 
a Base das Lajes detém actualmente. 
«A Base detém duas funçôes 
principais para os Estados Unidos: 
uma, é a projecçâo de forças; a outra, 
é a negaçâo do espaço atlântico a 
qualquer elemento perturbador que 
se aproxime dos Estados Unidos», 
afirmou. Para Medeiros Ferreira, a 
Base das Lajes «terâ sempre 
importâneia», dado que a sua 
existência é necessâria para a 
segurança do Atlântico. 

"A Casa da Cultura é 
uma espécie de 
maternidade" 

destinadas â cultura e ao turismo. A 
Casa da Cultura acumulava todas as 
funçôes. «Nesta cidade, o Governo 
Regional nâo cria este tipo de 
infraestruturas», critica Mârio 
Moura. «Mas cria-as na Horta, em 
Angra e em Ponta Delgada», 
continua. «Aqui, as infraestruturas 
surgem sempre por iniciativa 
autârquica». 

É deste modo que Mârio Moura 
resume a actividade da Casa da 
Cultura da Ribeira Grande. «E uma 
espécie de incubadora... de 
maternidade». A razâo é simples. Na 
Casa da Cultura, nasceram vârios 
projectos, independentes das 
actividades do Museu Municipal. A 
escola de müsica é disso exemplo. «O 
nosso papel foi lançar a ideia, 
consolidar a ideia», explicou 
Mârio Moura. «Agora o 
projecto cresceu e jâ anda 
pelos seus prôprios pés». 
Como a escola de müsica, 
também a animaçâo cultural 
era uma funçâo exclusiva da 
Casa da Cultura. Deixou de o 
ser, depuis de concluida a 
obra do Centro Cultural da 
Ribeira Grande, anexado ao 
Teatro Ribeiragrandense. Tal 
como aconteceu com o Posto 
de Turismo, anteriormente a 
funcionar na antiga 
bilheteira do Teatro e, 
actualmente, nas antigas 
«masmorras». E ainda com 
os serviços de documentaçâo 
da Casa da Cultura que, em 
breve, serâo transferidos para 
a nova biblioteca. «Foi outro 
pinto que saiu da casca», 
disse Moura. Mârio Moura 
explica que antes de 1981, 
altura em que a Ribeira 
Grande foi elevada a cidade, 
nâo existiam infraestruturas 
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Escola e centra de 
saûde premevem 
prevençâe da Saùde 
Oral 

Taxa de ocupaçâo ultrapassa 200% 

Os 574 alunos do 5°. ano da Escola 
Bâsica 2/3 de Angra do Heroîsmo vâo 
ser abrangidos por um programa de 
saüde oral a desenvolver no quadro 
de um acordo estabelecido corn o 
centro de saüde local. Na primeira 
fase o programa prevê o fornecimento 
de informaçôes sobre a origem da 
carie dentâria às crianças, avançando 
depois para o tratamento. Financiado 
pela escola e pelo Centro de Saüde e 
coordenado pelo médico dentista 
Artur Lima, o programa tem por 
meta a "preservaçâo do primeiro 
molar definitivo dos jovens, se 
necessârio corn recurso à utilizaçâo 
de um selante de fissuras". A justificar 
a sua realizaçào, Artur Lima 
sublinhou que "os Açores sâo a 
segunda regiâo do pais corn maior 
indice de carie derivado da falta de 
utilizaçâo regular dos meios de 
higiene dentâria e de deficiências 
alimentares, através da ingestâo 
imoderada de doces". Acrescentou 
que no arquipélago "a saüde oral é o 
filho bastardo da medicina", sendo, 
por isso, necessâria a dignificaçâo da 
especialidade. Na assinatura do 

acordo corn a escola, o director do 
Centro de Saüde de Angra do 
Heroismo, José Barbeito, 
insistiu que "o segredo da medicina 
esta na prevençâo e nào na continua 
aposta na cura que remete os 
cuidados primârios para o parente 
pobre da medicina". A secretâria 
regional da Saüde, Fernanda Mendes, 
afirmou por seu turno que "o papel 
do médico dentista é fundamental 
pela acçào de prevençâo e educaçâo 
oral que pode desenvolver nos 
Centros de Saüde". Os médicos 
estomatologistas estâo mais 
vocacionados para uma acçâo 
hospitalar que visa o tratamento dos 
problemas associados âs patologias 
da boca, acrescentou. Alamo 
Meneses, secretârio regional da 
Educaçâo e 

Cultura, manifestou no final da 
cerimonia a sua satisfaçâo por esta 
acçâo e desejando "que mais escolas 
que possuem autonomia financeira e 
administrativa se associem aos 
Centros de Saüde repetindo esta 
iniciativa". 

A sobrelotaçâo é um dos problemas 
mais graves corn que se debate o 
Estabelecimento Prisional de Angra 
do Heroismo. O presidio tem 
capacidade para 39 reclusos, estando 
actualmente detidos 80 individuos, 
(79 homens e uma mulher) dos quais 
23 se encontram em prisâo 
preventiva. Estes dados revelam que 
a taxa de ocupaçâo na cadeia de 
Angra é da ordem dos 205, 1 por 
cento. De acordo corn Bêla Simôes,’ 
directora do Estabelecimento 
Prisional de Angra do Heroismo a 
construçâo da nova cadeia de Angra, 
que sera edificada na antiga casa do 
Gaiato, "ira solucionar largamente 
este grave problema ." O 
Estabelecimento Prisional de Angra 
foi criado em 1975 e destina-se a 
reclusos de ambos os sexos, 
encontrando-se dividido em duas 
zonas distinta. Nos dois sectores - 
masculino e feminino - existem celas 
individuals e, respectivamente, duas 
e uma camarata. A estrutura possui 
ainda camas para crianças para dar 
resposta a eventuais reclusas com 
filhos pequenos. Cada um dos 
sectores esta dotado corn um pâtio, 
local onde, normalmente, se 
praticam actividades desportivas. O 
Estabelecimento Prisional da Cidade 
Patrimônio Mundial destina-se 
essencialmente a reclusos preventivos 
à ordem dos tribunals das comarcas 
de Angra do Heroismo, Horta, Praia 
da Vitôria, Sâo Roque do Pico, Santa 

Cruz da Graciosa, Santa Cruz das 
Flores e Velas. Esperemos que a nova 
cadeia se erga o mais râpido possivel! 
Condenados e presos preventivos 
convivem na mesma cela. O 
Estabelecimento Prisional de Ponta 
Delgada tem actualmente 150 presos. 
O maior nümero sâo individuos 
condenados a cumprir penas 
efectivas de prisâo. Ou seja, 
actualmente estâo 122 individuos, 
sendo 78 homens e seis mulheres. O 
furto, trâfico de droga e homicidio, 
sâo os crimes que surgem em maior 
nümero na cadeia de Ponta Delgada. 
Corn nümeros um pouco mais 
reduzidos estâo os presos 
preventivos, num total de 58. Destes 
52 sâo individuos do sexo masculino 
e os restantes femininos. O 
Estabelecimento Prisional de Ponta 
Delgada continua a sofrer dos males 
da sobrelotaçâo. Condenados e 
preventivos convivem na mesma cela. 
A falta de espaços invalida a 
diferenciaçâo pelo tipo do crime. O 
problema de sobrelotaçâo surge com 
mais força na secçâo masculina em 
que as celas corn capacidade para dez 
individuos sâo oupadas por 14 presos. 
Cadeia da Horta apresenta uma taxa 
de ocupaçâo de 143, 71 % Na cadeia 
de apoio da Horta que faz parte 
intégrante do Estabelecimento 
Prisional de Angra do Heroismo, o 
cenârio nâo é muito diferente. A taxa 
de ocupaçâo é da ordem dos 143.71 
por cento. 

Grande campanha. 
Mao perça esta oferta especial e os ncssos 

C3V8li6l' 20014 portas, demonstraçào 

(venda a dinheiro) 
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^ Ex-lider da UNITA "pagou" o assassmio 
do general Nunda 

O "suborno" de Savimbi 

Jonas Savimbi tentou subornar os 
guarda-costas do vice-chefe de Estado 
Maior das Forças Armadas Angolanas, o 
general Nunda, para o assassinar ‘ 
quando este era entao o sen braço-direito. 
Quern o diz é o biografo do falecido lider 
da UNITA. 
De acordo com o jornalista britânico 
Fred Bridgland, autor do livro "Savimbi; 
Uma Chave para Africa", o general 
Nunda, actual vice-chefe do Estado 
Maior das Forças Armadas e antigo 
braço direito de Savimbi, ter-lhe-â feito a 
confidência: Jonas Savimbi pagou 2800 
euros para matâ-lo. 
Tudo, porque Nunda ter-se-â oposto ao 
regresso à guerra, no periodo p6s- 
eleiçôes de 1092, sustenta o biografo de 
Savimbi num ensaio publicado pelo 
jornal sul-africano The Star. 
Fred Bridgland conta ter conhecido 
Nunda hâ 18 anos, durante uma 
operaçâo militar no Alto Chicapa, que 
acompanhou enquanto preparava a obra 
sobre Savimbi. 
Na operaçâo, o general Nunda “ entâo 

brigadeiro das Forças Armadas de 
Libertaçâo de Angola (FALA) ", 
conduziu as suas tropas à vitôria. 
"Nunda, um homem seco, calmo, de 
bons modos, muito estimado pelos sens 
homens, foi subsequentemente chamado 
do norte, em 1991, para se tornar o chefe 
das forças da UNITA, segundo na 
hierarquia militar apenas para Savimbi", 
explica o Jornalista. 

O sonho da paz 

Nas eleiçôes de 1992, avança Bridgland, 
o general Nunda viu realizado o sonho 
de concretizar o escrutinio 
multipartidàrio, apôs o quai nào quis 
regressar à guerra. 
"Eu disse a Savimbi que a decisào de 
retorno à guerra era um erro. Eu disse- 
Ihe que o povo queria a paz e iria passar 
muito tempo antes de voltarmos a ter tal 
oportunidade. Exigi um encontro corn 
todos os générais da UNITA, para 
discutirmos se concordavam corn a 
decisào", terâ assegurado Nunda ao 
biografo britânico, recentemente. 
Sobre o "suborno" que Savimbi terâ 

oferecido, Nunda afirmou que forain os 
sens prôprios guarda-costas que o 
alertaram. 
"A maior parte dos meus guarda-costas 
estava comigo hâ 17 anos, eram como 
irmàos. Deram-me o dinheiro que 
Savimbi lhes tinha pago, dizendo ,tome 
o dinheiro, que o mais importante é a 
sua vida e a nossa honra,", contou 
Nunda. 

Razào suficiente, escreve Bridgland, 
para levar Nunda a distanciar-se cada 
vez mais do ex-lider do Galo Negro, a 
quem prestava, até entâo, uma fiel 
devoçào. 
"Ele tinha medo de ser um cidadào 
comum. Até 1989, ainda acreditei que a 
UNITA era um grande projecto para 
toda a gente. Mas, apôs isso, aceleraram- 
se as mortes de dissidentes e de 
mulheres que se recusavam a dormir 
corn Savimbi. Compreendi que ele tinha 
transformado o partido no seu prôprio 
projecto pessoal. Ele sabia como 
manipular as pessoas", terâ, segundo o 
jornalista, afirmado Nunda, desiludido 
corn Jonas Savimbi. 

É entâo, continua Bridgland, que 
Nunda deserta da UNITA e ascende ao 
cargo de vice-chefe de Estado Maior 
General das Forças Armadas 
AngolanaSj liderando uma força 
especial para eliminar Savimbi. 
Nunda começou no inicio do ano 2000 
uma campanha de terra queimada em 
torno do Alto Chicapa e de outros 
lugares fortes de Savimbi, no leste de 
Angola, seguindo-se uma disputa entre 
o gato e o rato, corn Savimbi ' um 
notâvel estratega de guerrilha, treinado 
sob Mao Tse Tung, na Academia Militar 
de Nanquim " sempre em movimento", 
descreve Bridgland. 
Corn o cerco a apertar em torno da 
UNITA * continua ', corn os "serviços 
secretos norte-americanos e brasileiros", 
Nunda recebe informaçôes da CIA 
sobre o conteùdo de comunicaçôes 
internas das tropas de Savimbi. Radares 
israelitas, entretanto, levam ao fecho 
das rotas de apoio aéreo ao movimento 
de Jonas Savimbi. 
Em Fevereiro, Savimbi é encurralado 
pelas forças de Nunda no rio Luvuei. 

MM 

0 Mundo dos Grandes de olho em Africa 
Apôs a reuniào de Abuja, Nigéria, que 
juntou alguns dos mais poderosos Chefes 
de Estado e de governo africanos, o novo 
programa de desenvolvimento de Africa 
(NEPAD), conhece um conjunto de 
articulaçôes tendo a vista a sua prôxima 
apresentaçâo à reuniâo do G-8 em Junho 
no Canada. 
Os governos da Africa do Sul e do Senegal 
- que produziram as iniciativas de base 
que se fundiram no NEPAD - procuram 
centralizar e quantificar propostas, mas a 
Nigéria pela sua dimensâo vai ocupando 
um espaço cada vez maior no mesmo 
sentido. 
Desde a apresentaçâo do programa à 
reuniâo de Génova, o NEPAD conheceu 
problemas de ordem politica e enfrenta 
observaçôes criticas em relaçâo à ârea 
econômica propriamente dita. 
Do ponto de vista politico, as eleiçôes do 
Zimbabwe constituiram em sério rêvés, na 
medida em que as acusaçôes de fraude 
foram geralmente endossadas pelas 
entidades mais democrâticas das 
sociedades civis africanas e até por alguns 
poderes do continente. Externamente, as 
sançôes da Commonwealth e a posiçâo de 
Tony Blair acentuam a imagem de 
instabilidade junto às instancias 
internacionais. O precedente empenho do 
chefe do Governo de Londres sobre o 
NEPAD parece ter diminuido, em funçâo 
da permanência de Mugabe em Harare e 
da récusa sul-africana em apoiar as 

sançôes. Apesar do desagrado de Mbeki 
em relaçâo ao quadro zimbabwano, a 
Africa do Sul nào pode apoiar sançôes 
que atingem também a sua prôpria 
economia, jâ que o Zimbabwe é o seu 
maior cliente africano. 
Mas sendo a vertente institucional do 
programa essencial para criar um quadro 
estimulante aos novos investimentos , é de 
prever que o assunto Zimbabwe apareça 
como interrogaçâo à capacidade africana 
de edificar instituiçôes democrâticas 
estâveis, tanto mais que em Madagascar a 
divergência sobre os resultados eleitorais 
conduziu â existência de dois governos... 
Africa pode fazer valer que se trata de 
duas excepçôes - e até que em Madagascar 
a crise tem evoluido quase sein recurso a 
violência - num calendârio em que paises 
decisivos (Nigéria e' Senegal) mudaram de 
governo por eleiçôes, enquanto vârios 
outros Estados menores conheceram 
processos eleitorais limpos, ao mesmo 
tempo que se afirmam as liberdades 
fundamentais um pouco por todo o lado. 
No que respeita os conflitos, a situaçào 
que prevalece no Congo (outro pais 
decisivo) é de grande incerteza mas, por 
outro lado, o novo contexto angolano 
révéla allas esperanças, tanto mais 
importantes quanto se sabe que as grande 
companhias petroliferas e varias 
chancelarias consideram que Angola serâ 
a curto prazo um novo Koweït, quer dizer 
importante para o abastecimento mundial 

e corn recursos para financial' a sua 
prôpria recuperaçâo. 
Tanto para a consolidaçâo das liberdades 
fundamentais quanto para reforçar a 
dinâmica de paz, é imperativo reduzir a 
pobreza e modernizar o conjunto do 
continente, precisamente dois objetivos 
maiores do NEPAD. 
Resta saber se o G-8 estâ em fase de 
aceitar este raciocinio. 
A recente conferência das Naçôes Unidas 
sobre Financiamento do Desenvolvimento 
faz temer algo muito diferente, na medida 
em que pontos capitals da proposta de 
resoluçào final - apresentada pela prôpria 
ONU - foram substancialmente mudados, 
ficando uma vez mais a impressào de que 
sempre que o sistema das Naçôes Unidas 
choca coin as instituiçôes de Bretton 
Woods, sào sempre estas que ganham. 
Dois exemplos sâo as alteraçôes aos 
parâgrafos que recomendavam "reduzir 
substancialmente as barreiras âs 
exportaçôes dos paises em 
desenvolvimento" e uma moratôria sobre 
as dividas insustentâveis, corn custos a 
serem "compartilhados equitativamente 
por todos os envolvidos". 
As fôrmulas finalmente aprovadas em 
Monterrey sâo de tal forma vagas que se 
prestam a todas as interpretaçôes, ou seja, 
nào têm valor vinculativo. 
Os dois parâgrafos mencionados 
determinam a maior parte dos recursos 
para financiar o desenvolvimento a partir 

de poupança interna. A prôpria revista do 
FMI (Finance and Development) dizia ' 
em Dezembro do ano passado que se 
Africa nâo melhora sua performance em 
matéria de exportaçôes niinca terâ meios 
para financiar um real crescimento. Coin 
razào a mesma revista sublinhava que, se 
o continente africano tivesse mantido nas 
exportaçôes de produtos nào-petroliferos 
a mesma proporçâo dos anos 80, teria 
captado em 2000 161 mil milhôes de 
dôlares, quer dizer 92 mil milhôes mais. 
A tudo isto temos que acrescentar a 
desarticulaçào interna que impede a 
utilizaçâo racional mesmo dos meios 
disponiveis - e que sô a nivel do petroleo se 
traduzem por f)2 mil milhôes de dôlares 
em 2000 - o que acentua a dependência 
exagerada do investimento estrangeiro na 
recuperaçâo africana. Dependência que 
pelas mesmas razôes, a maior parte de 
Africa sofre até no bâsico, quer dizer, 
alimentos e medicamentos primârios. 
Neste preciso momento, Africa move-se a 
duas velocidades, tanto em politica como 
em economia, sendo ainda dificil prever 
se sào os mais râpidos que puxam os mais 
lentos ou se estes arrastam aqueles para 
trâs. 
Tal interrogaçâo acrescida das düvidas 
sobre a disposiçâo do centro de decisào 
financeira mundial sobre Africa, fazem 
prever que o NEPAD terâ uma caminhada 
ârdua para se viabilizar. 

A. Neto 
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COMUNIDADE 

Futuro do Sistema de Saûde 
nas mâos de todos nos 
O Portuguese Interagency Network 
(PIN) e O Congresso Nacional Luso- 
Canadiano em colaboraçâo corn 
outras agências comunitârias, 
convidam a COMUNIDADE a 
participar de uma Sessâo de 
înformaçâo acerca do SISTEMA 
PÛBLICO DE SAÛDE (Medicare). 
Participem na campanha para manter 
um Sistema de Saûde Pùblica para 
todos. 
Faça parte de um painel de discussào 

sobre a consulta nacional da 
Comissâo de Romanow, àcerca do 
Sistema de Saûde Pûblica. 
Reuniâo comunitâria Sâbado, 13 de 
Abril, entre as 14h0() e as KihOO, na 
St. Christopher House, na esquina 
Ossington e Dundas, em Toronto. 
Representam a Toronto Health 
Coalition, Maria Matias, Odete 
Nascimento e Dr. Tomâs Ferreira. 

Informaçôes; 416 .530-6608. 

O Peniche Community Club of 
Toronto realiza o seu "15o. Torneio de 
Futebol Pré-Época'2002", que terà 
lugar no Lamport Stadium, com inicio 
Sâbado, dia 20 de Abril, às 17h00, corn 
O jogo PENICHE-BENFICA e, às 
19h00, BRADFORD- 
WOOGBRIDGE. 
Domingo, dia 21, às 15h00, Toronto 
SUPRA-777 Soccer e, às 19h00, YORK 
Region-N.Y. ASTROS. 
O Torneio do Peniche, que se iniciou 

em 1982, conta corn a presença de 
équipas oriundas da "Canadian 
Professional Soccer League", "Toronto 
Soccer Association" e "Ontario Soccer 
Association". Peniche, Benfica de 
Toronto, Bradford, North York Astros, 
Toronto Supra, 777 Soccer, York 
Region e Woodbridge Italia Soccer. 
A segunda jornada do Torneio 
decorrera a 27 e 28 de Abril e, a 
terceira, nos dias 4 e 5 de Maio. 
Informaçôes: 416 536-7063. 

Comunidade 

Fesia na Escola 
Portuguesa de 
Hamilton 
A Direcçâo da Escola Portuguesa de 
Hamilton realiza Sâbado, dia 20 , às 
18h30, uma grandiosa festa, com 
jantar e baile. 
Trata-se da jâ tradicional FESTA 
DOS FINALISTAS, que terâ a 
animaçào do conjunto musical 
Sonhos de Portugal 
A festa terâ lugar no St. Demetrios 
Hall, em Hamilton. 
Informaçôes e réservas; 905 523-0273. 

ERVANÂRIA VITORIA inc. 
PROD-ÜTOS NATURAI.S E MEblCINA HOMtOPATICA 

Marque mnu ciitirvista com o A'tif/nTsLt Houicoputa 
Antonio Mcileiros, jâ com anon lic cxpericcidf 
ijiic o podern njudar ua iiolm^do dos scu> problaua>. 

COMUNICADO 
A sessâo de preenchimento de formulârios para AQÜISIÇÀO DA | 
CIDADANIA CANADIANA, programada para o Graciosa C. Centre, ^ 
foi transferida para a IGREJA DE SANTA CRUZ, no 142 Argyle St., | 
em Toronto. A sessâo serâ Domingo, dia 14, entre as 13h00 e as 19h30, \ 
na Igreja de Santa Cruz. Os interessados devem levar consign os | 
documentos de identificaçâo: o Landed Immigrant Paper, o passaporte, ) 
e mais dois documentos identificativos, tais como Carta de Conduçâo, j 
OHIP ou o SIN, e duas fotografias actuais. 
Info; 416 392-7012, ou 516-9225. Os cidadâos corn 60 anos de idade ou 
mais, nào precisam fazer exame para adquirirem a cidadania canadiana. | 

Sébado, dia 13 
-Eleiçâo da Mini-Miss da Casa da Madeira'2002, na sede-social, corn 
inicio às 20h00. 
-Comemoraçâo do 26o. aniversârio do Lusitânia de Toronto, corn 
Procissâo de Nossa Senhora das Graças, presidida por Monsenhor 
Eduardo Resendes. Info: 416 532-3501. 
-Baile do Continente, no Clube Português de Mississauga, com o 
conjunto Portugês Suave. Info; 905 286-1311. 
-Baile no Angrense de Toronto, corn o Duo Brasil/Portugal. 
-Jantar e "Festa da Primavera em Flor", no Portuguese Community 
Centre de Brampton. 905 459-3628. 
-Celebraçâo do 26o. aniversârio do Operârio Sports Club ho Oasis C. 
Centre, em Mississauga. Variedades corn Henrique Cipriano, Catarina 
Cardeal, Michelle Madeira e suas dançarinas, Jessica com Julianna e 
Joanna e, baile, com o DJ-Midnight Illusion. Réservas por intermédio de 
Norberto Vital; 416 656-7133. 
-Festa comemorativa do 25o. aniversârio do Renovamento Carismâtico 
Português, na St. Helen School, no 1196 College St., em Toronto, 
presidida por Monsenhor Resendes. Entrada grâtis. 
-Festa da "BEIRA ALTA" na Casa das Beiras de Toronto. 
-"Noite de Bingo" no Clube Português de Oshawa. 905 576-4138. 
-Jantar e baile da Primavera na Casa do Alentejo. Concurso do "Vestido 
Verde", baile corn o conjunto Os Vadios. 

Oomingoi 14 de Abril 
-Exposiçâo de Selos, Moedas e Notas, na Casa do Alentejo, entre as 
09h00 e as I6h00, numa realizaçâo da Secçâo de Numismâtica, Notafilia 
e Filatelia do Sporting C. P. de Toronto. 

Sexta-feira, dia 19 
-Encontro no Consulado Gérai de Portugal de Toronto para preparaçâo 
da visita do Présidente da Regiâo Autônoma dos Açores. 
No encontro estarâ présente a Dra. Alzira Serpa Silva. 

Sabado, dia 
^presentaçâo do âlbum "Rebeca também é fado", no Dundas Banquet | 
Place. Info; 416 245-9580. j 
-Baile da Primavera do Amor da Pâtria C. Centre, corn jantar e baile, na | 
Igreja de Santa Helena, em Toronto. 416 656-9481. | 
-Eleiçâo da Miss PCCM'2002, corn inicio às^ 19h00, na sede-social. | 

Sâbado, S7 de Abril 
-Jantar, concerto corn Nico Rodrigues (vindo do Brasil) e demonstraçâo J 
de Artes Marciais de Silvestre's Martial Arts, no 1352 Dundas St. West, | 
em Toronto. Info: 416 534-0272. I 

15.' Torneio de Futebol 
do Peniche 

Visite-nos no 920 Dundas Street West 
Tel c tone: <416) 603-7978 
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CRONICA A DISTANCIA il Il I 

Nove Razôes de Sucesso 
As eleiçôes para a Assembleia da 
Repüblica, na Regiào Autônoma da 
Madeira, saldaram-se pela conquista 
de quatro Deputados pelo Partido 
Social Democrata, contra um do 
Partido Socialista. 
Nivel que nâo é fâcil, dado o incrivel 
“método de Hondt”, este 
subversivamente adoptado pelos 
constituintes portugueses de 197.5, 
no claro intuito de evitar maiorias 
absolutas e, assim, a estabilidade 
necessâria. Enfim, tempos cujo 
preço os cidadàos continuam a 
pagar, mesmo os que nada querem 
ou têm a ver corn aquilo. 
Très meses antes, também na 
Mcideira, o Partido Social 
Democrata havia ganho a totalidade 
dos Municipios da Regiào 
Autônoma. 
Isto significa - e hâ que tirar as 
cautelosas e variadas ilaçôes - que o 
PSD/Madeira atingiu o cume 
possivel, onde alias andara até ao fim 
dos anos oitenta, jâ que as maiorias 
absolutas sucederam-se sempre nas 
sete eleiçôes regionais jâ disputadas. 
Significa que apôs um interregno de 
mais de uma década, em que nunca 
perdeu maiorias, quer em 
Deputados à Assembleia da 
Repüblica, quer em numéro de 

Câmaras Municipais, foi o Partido 
ininterruptamente no poder regional 
desde 1978, e nâo a Oposiçào, quem 
récupéra, e para os valores mâximos 
possiveis. 
O que nâo impediu um desastrado 
programa “informativo” no incrivel 
Centro Regional da Madeira da 
Radiotelevisào dita “portuguesa” e 
sob tutela ainda entào socialista, 
alguns poucos dias apôs as eleiçôes, 
onde, para risota pùblica, se tentou 
demonstrar que... o PSD/Madeira 
nâo ganhara!... 
Quais as razôes para este 
prolongadissimo sucesso dos sociais- 
democratas madeirenses? 
Primeiro, obra feita, mas sempre 
corn coisas novas, sem jamais as 
pessoas responsâveis parar, 
deslumbradas ou confortadas. 
Segundo, a mudança inequivoca nas 
condiçôes de vida, traduzida, pelos 
numéros e indices do crescimento 
que a prôpria Uniào Europeia 
apresenta. 
Terceiro, um intervencionismo dos 
poderes püblicos, sem estatizaçào, 
mas se investimento corn 
caracteristicas Keynesianas, e de 
promoçâo social dos mais 
desfavorecidos, a par de uma 
concertaçào social actuante e 

Hsppy 

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 
Comiinidade. 

For isso, todos os clientes 
que usem os serviços de 

H^jpy Travellers em 2002 
habilitam-se a um sorteio de 

très (3) viagens a Portugal 

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

<A 

efectiva. 
Intervencionismo que, no 
entanto, se situa 
paradoxal e 
paralelamente numa 
filosofia do “é proibido 
proibir”, incentivando 
assim criatividade e a 
iniciativa da sociedade 
civil. 
Quarto, nâo fazer muitas promessas. 
Limitar-se, tanto quanto possivel, à 
execuçâo dos Programas de 
Governo. 
Quinto, uma postura autonomista, 
contra quem quer que seja, 
procurando destruir a dominaçào 
colonial de Lisboa, de séculos. 
Sexto, nâo ceder ao “politicamente 
correcto”. Logo, o prôprio Governo 
Regional funcionar como estrutura 
de combate politico dialético, quer 
contra outras forças politicas 
internas e externas ao territôrio, 
quer contra a comunicaçào social 
adversa, na Madeira ou fora desta. 
Sétimo, a excelente mâquina da 
organizaçào partidâria que suporta o 
Governo Regional, onde estào 
rigorosamente autonomizadas, e se 
calhar por isso nâo se chocam, de um 
lado as responsabilidades politico- 
estratégicas, do outro as logistico- 
financeiras. 
Oitavo, a ma qualidade da 
Oposiçào paroquial, veja-se as 
respectivas lideranças, corn os 
respectivos nücleos mais “notâveis” 
praticamente os mesmos desde o 25 
de Abril e apesar de tantas dezenas 
de derrotas consecutivas, corn o 
espanto de uma “esquerda” a ser 
anti-autonomista, sempre dôcil às 
intevençôes colonials, mesmo 
respectiva agente!... 
Corn a agravante de a situaçâo 

desta Oposiçào se vir a 
deteriorar em grande 
evidência. Na Madeira, 
hoje, as direcçôes dos 
Partidos da Oposiçào sâo 
piores do que hâ uma 
década e muito piores do 
que hâ duas décadas, 
quando nâo sâo 
exactamente os mesmos 

militantes, sucessivamente rejeitados 
pelo eleitorado. E o mais patético é 
que nâo se demitem, ante o que estâ 
à vista, e sâo os primeiros a falar de 
“alternância” e de “muito tempo no 
poder” - precisamente o mesmo 
tempo deles... sempre repudiados 
democraticamente. 
Nem sabem como “fechar para 
obras”... 
Hoje, nos meios capitalistas que 
suportam o Partido Socialista local - 
suportarâo, a sério?... - aparece mais 
uma ideia peregrina - foram tantas... 
- tendo em vista as eleiçôes regionais 
de Outubro de 2004. Deixar agoniar 
a actual direcçào regional em morte 
lenta, até final de 2003, principio de 
2004, e, entào ai, pô-la fora, para 
surgir as candidaturas definitivas. 

Enfim, vamos ver o que isso dâ... 
Finalmente, a nona e talvez a mais 
importante das razôes para este 
sucesso. A inteligência do Povo 
Madeirense, a sua sabedoria, que 
tudo isto comprendeu. E a sua 
memôria, pois fixou aqueles 
politicos e “jornalistas” que se 
irritam quando se référé o Povo 
Madeirense como um povo superior. 
Politicos e “jornalistas” tâo lacaios 
de Lisboa que temem a referenda ao 
“povo superior”, constituir um 
epiteto de “povo inferior” àqueles 
que eles servem. 

Comunidades se unem em 
prol de uma grande causa 
Por 

Denise Cuimarâes 

O salào da igreja da Parôquia Santo 
Antônio foi pequeno para tanta gente 
bem disposta que se uniu em prol de 
uma belissima causa. No ultimo dia 
6, cerca de 350 brasileiros e 
portugueses se abraçaram e 
realizaram uma fantâstica festa para 
angariar fundos para o tratamento do 
brasileiro Geraldo Pimenta. Vitima 
de um derrame, Geraldo Pimenta, 
teve alta ontem e foi para casa onde 
continuarâ o tratamento. O saldo da 
festa foi extremamente positivo - 
foram arrecadados Cnd $13,000.(K) 
(treze mil dôlares), sem falar do clima 
de paz e confraternizaçào da festa. 
Vârios artistas da nossa comunidade 
animaram o acontecimento, que teve 
um divertido bingo e um sorteio de 

uma passagem aérea para o Brasil. 
Uma das organizadoras, Angela 
Mesquita, ficou muito feliz corn o 
retorno da comunidade e agradeceu a 
todos, em especial à Parôquia Santo 
Antônio e ao padre Ezio Marchetto 
que gentilmente cedeu o salào. 
Ûesejamos melhoras e muita saüde 
para Geraldo Pimenta. 
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Exigida suspensâo 
de acordo UE-lsrael 
O Parlamento Europeu exigiu que o 
acordo de associaçâo entre a Uniào 
Europeia (UE) e Israel fosse suspenso. 
Adoptada por 269 votos a favor, 208 
contra e 22 abstençôes, os deplitados 
europeus pretendem ainda com a 
resoluçâo que seja "convocado de 
emergência o conselho da 
associaçâo". 
A proposta de "suspensâo do acordo 
de associaçâo euro-mediterrânico" 
surgiu pela mâo do Partido Socialista 
europeu, do ELDR (libérais), da GUE 
(Esquerda Unida Europeia) e de "Os 
Verdes" e recebeu 
o chumbo de 
Hans-Gert 
Poettering, 
présidente do 
PPE (centro- 
d i r e i t a ) , 
actualmente o 
principal grupo 
politico do 
Parlamento 
Europeu. 
O acordo de 
associaçâo UE-Israel, assinado em 
1995, entrou apenas em vigor em 
Junho de 2000. Entre vârias 
clâusulas, a UE e Israel devem manter 
um diâlogo politico e econômico, 
neste ultimo ponto essencialmente 
quanto às relaçôes comerciais. 
O comité da associaçâo esta 
encarregue de observar o 
cumprimento do acordo e o conselho 
de associaçâo reüne-se anualmente, a 
nivel ministerial. O ultimo encontro 

entre responsâveis europeus e 
israelitas decorreu em Novembre do 
ano passade. 
Anteontem, o présidente da 
Comissâo Europeia, Romano Prodi, 
declarou-se contra a total suspensâo 
do acordo UE-Israel e certes Estados- 
membros manifestaram-se réticentes 
quanto a essa medida. Nesse sentido, 
é esperado que na prôxima segamda- 
feira os ministres dos Négociés 
Estrangeiros dos Quinze se reünam 
no Luxemburgo para examinar as 
relaçôes corn Israel e a possibilidade 

de convocar 
uma reuniâo 
do conselho 
de associaçâo, 
antes de 
Dezembro, 
data prevista 
para o 
encontro 
anual. 
Na resoluçâo 
adoptada, o 
Parlamento 

Europeu pediu ainda aos Quinze para 
considerarem o "envio de uma força 
internacional de interposiçâo e 
observaçâo" ao Médio Oriente, "sob a 
égide das Naçôes Unidas", cita a AEP. 

Eicon ainda o apelo ao "embargo 
sobre a entrega de armamento em 
Israel e na Palestina" e o manifesto 
apoio aos "israelitas, palestinianos e 
organizaçôes internacionais que 
pretendem a paz a todo o nivel". 

Candidato derrotado 
agredido na Costa Rica 
o candidato presidencial do Partido 
da Libertaçâo Nacional (PEN) da 
Costa Rica, Rolando Araya, 
derrotado nas eleiçôes do passado 
domingo, sofreu um grave 
traumatismo craniano na sequência 
de agressôes brutais por parte de 
opositores politicos alegadamente 
ligados ao candidato vencedor do 
escrutinio, Abel Pacheco. 
No Hospital México, onde Rolando 
Araya foi internado, um dos médicos 
explicou que aquele foi submetido a 
uma Tomografia Axial 
Computorizada (TAC) para 
determinar a extensâo das lesôes 
sofridas. A mesma fonte acrescentou, 
no entanto, que o estado do 
paciente era considerado grave. A 
agressâo a Araya, levada a cabo por 
um grupo de militantes do Partido 
da Unidade Social Cristâ (PUSC), 
no poder, que ganhou as eleiçôes, 
ocorreu na localidade de Palmares, 
onde vivem os pais do lider politico 
do PEN. 
O filho do candidato, Carlos 
Andrés Araya, relatou que o ataque 
ocorreu quando um grupo de 
militantes do PUSC o tentou 

agredir, bem como aos sens dois 
irmâos, em frente da casa do seu avô, 
José Fâbio Araya. Presenciando a 
agressâo aos sens filhos, Araya saiu à 
rua para os defender, sendo 
posteriormente agredido pelos 
atacantes corn um pali. Outro filho de 
Rolando Araya, do mesmo nome, 
também se encontra internado no 
Hospital México, corn ferimentos 
num braço. Recorde-se que Araya foi 
derrotado por Abel Pacheco, em 
eleiçôes que decorreram coin 
normalidade. Dirigentes de ambos os 
partidos lamentaram o sucedido e 
apelaram à calma, pedindo a abertura 
de um inquérito. 

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

ôlidWdl ïid ZMA x»üô 
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NOVOSINCENTIVOS DA "GM " COM UM 
GIGANTESCO SAIDO DE PRIMAVERA!!! 

Até 0 dia 73 de Abril, nào perça o SALDO DA PRIMAVERA 
de Addison on Bay e José da Costa. 

Pagamentos semjuros durante 4 anos em varias modelas 

novos. Descontos muito especiais nos GMC's Sierra, Sonoma, 

Safari e CMC Savana. Conduza sem pagar um Sunfire, 

Gran AM, Grand Prix, Century, Cavalier, Venture, Pontiac, 

Montana e GMCJimmy. 
Grande variedade de Cadilac's novos, incluindo o CTS 2003. 

Se préféré um carro usado, nào hésité: visite jâ a ADDISON 

on BAY e José da Costa, no 832 da Bay St., a norte da 

College, em Toronto. 

Ôptimos preços e juras desde 7.9 por cento nos carras usados 

e sem entrada até Agosto. 

832 Bay Street em Teronto 
(a nerte da Cellege St J 
Telefone: 416-964-3211 
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Tonv Dionisio galardoado 
pelo Governo Federal 

O conhecido sindicalista luso- 
canadiano Tony Dionisio, Business 
Manager da Local 183/Universal 
Workers Union, foi galardoado com o 
prestigioso prémio INGENUITY 
CANADA AWARD pelo Governo 
Federal do Canada. 
Este prémio é entregue a 
personalidades canadianas que 
contribuam com os seus conhecimentos 
e esforço para o engrandecimento do 
pais. 
A cerimonia de entrega da Ingenuity 
Canada Award terâ lugar hoje, quinta- 
feira, no Cinespace Motion Picture 
Studios, 175 Queen's Quay East, junto 
dajarvis, as 18h30. 
As nossas felicitaçôes a Tony Dionisio. 

Primeiro Grande Encontre de 
Alunos e Professores da Escola do 
Uma Comissao Organizadora foi criada para realizar o "Primeiro Grande 
Encontro de Alunos Professores da Escola do First Portuguese", uma escola 
que foi inaugurada em 1964, por iniciativa da professora D. Branca Gomes, 
recentemente falecida. 
Se foi aluno ou professor da Escola do First Portuguese, contacte a Comissao 
Organizadora. 
Telefones: 416 531-1647, ou 533-6667, ou 532-4598. 
E-mail's; zecainvicta@sympatico.ca, ou carmelo 1994@yahoo.com, ou 
omonteiro@visteon.com 

m 
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AIDS Convnri'H»» of fororco 

399 Church St., 4th floor Toronto, ON M5B 2J6 

SERVIÇOS E PROGRAMA5 DO 

AIDS COM H ITEE OF TORONTO 

: Fernanda DaSilva 
Coord en a dora de Desenvolvimento 

* Comunitario para Lingua Portuguesa 

S erviço de acoiiselliamento graluito para famüias e individu os 
infectados ou afetados pelo viius do HIV/VIH(AIDS - SIDA). 
Ajuda na procura de emprego e curriculum vitae (résumé). 

Clinic a de pro gram as de Naturopatia. 
Preenchimento de Declaraçâo de Impostos (Income Taa Return). 

Aulas de computaçâo para pessoas s ero positivas (H IV Positivas). 
Programas de educaçâo e prevençâo parajovens e adultos. 

Oportunidades de voluntanado e respectivo treino. 
Aconcelhamento giatuito sobre seguro de vida, de invalidez, etc, 
para pessoas s eropos itivas, 
S erviço de acompanhamento ao medico e ao hospital. 

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

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

4600 DOSES DE COCAINA E HEROINA 

Droga apreendida 
no aeroporto da 
Madeira 
Apôs ter desmantelado 
uma rede de trâfico de 
droga na Madeira, em 
meados do mes 
passado, a PJ deteve 
uma rapariga de 29 
anos que tinha na sua 
posse cerca de quatro 
mil doses de cocaina e 
seiscentas de heroina. 
A Policia Judiciâria, 
através do 
Departamento de 
Investigaçào Criminal, 
apreendeu na passada 
sexta-feira uma quantidade 
considerâvel de cocaina e heroina 
no Aeroporto da Madeira. O 
grande volume de estupefacientes 
era transportado por uma 
rapariga de 29 anos, de uma 
forma que, em principio, passaria 
despercebida. No entanto, o 
nervosismo da presumivel 
"correio" despertou a atençâo dos 
elementos da PJ, que vieram a 
detectar cerca de quatro mil doses 
de cocaina e outras 600 de 
heroina. A droga estava colada ao 
corpo, junto à barriga e nas 
virilhas, e estava envolvida numa 
embalagem coberta corn um 
derivado de petrôleo, uma forma 
de passar despercebida ao faro dos 
càes. As doses de estupefacientes 
apreendidas, ao que foi possivel 
saber, estavam num estado de 
grande pureza, pelo que poderiam 
servir para muitas mais, através de 
um processo muito comum entre 
os traficantes. Segundo um 
comunicado da PJ do Funchal, 
enviado às redacçôes, esta 
detençâo résulta da «operaçâo de 

combate ao trâfico de 
estupefacientes, no Aeroporto 
Internacional, da quai resultou a 
identificaçâo e detençâo de uma 
presumivel "correio"». A rapariga 
foi submetida a um primeiro 
interrogatôrio no Tribunal 
Judicial do Funchal, tendo sido 
aplicada a medida de prisâo 
preventiva, enquanto o processo 
se desenrola e sâo apurados outros 
intervenientes. 
A Policia Judiciâria estâ também a 
investigar a proveniência do 
produto, assim como os seus 
destinatârios - jâ que suspeita que 
o produto serviria para consumo 
na Regiâo. Esta é mais uma 
detençâo importante das 
autoridades regionais, num dos 
principais pontos de entrada de 
estupefacientes na Madeira; o 
aeroporto. 
As quantidades apreendidas nâo 
estâo muito longe de uma outra 
operaçâo da PJ, em meados do 
mês passado, em que foi 
desmantelada uma rede de trâfico 
de droga, na posse de 5.600 doses 
de heroina. 

Casai português de regresso ao Canadâ vende magnifica vivenda na Rua Prior 
Valente, No. 88, Vale de Ihavo, Aveiro. 
Ao lado da vivenda tem oficina de serralheria civil. 
3 quartos cama, 2 casas de banho, escritôrio, 2 entradas, garagem, um anexo 
completo e quintal, com mobilias e electrodomésticos. 
Espaço de 42 x 16 metros. Contacte Rodrigues para informaçôes; 905 846-4822 
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A Escola, 0 Sistema e os Nossos Anseios 
A disciplina de Estudos Sociais 
Uma das exigências do currîculo 
escolar do Ontario, seja o elementar 
ou O secundàrio, é o conhecimento de 
Estudos Sociais que englobam, 
sobretudo, a histôria e a geografia. O 
objectivo desta area é poder preparar 
o aluno com o conhecimento bàsico 
da histôria e da geografia que o 
rodeiam para que tenha a preparaçâo 
adequada para enfrentar a economia 
global em que hoje vive. O 
documento curricular referente a 
esta area explica a funçào de cada 
disciplina e o que se espera do aluno. 
Vamos passar a descrevê-las, 
iniciando corn o curriculo elementar. 
O que sâo Estudos Sociais? A 
disciplina de Estudos Sociais 
procurar examinar e compreender as 
comunidades, a partir da perspectiva 
local até à global, o seu patrimônio e 
a origem dos cidadâos que a 
integram. Assim, o aluno adquire 
conhecimentos importantes que 
englobam as mudanças, o ambiente 
cultural, o poder e a dinâmica dos 
mercados. O ênfase é colocado no 
Canada e no papel que os cidadâos 
desempenham numa sociedade 

democrâtica dentro de um meio 
culturalmente diferente e 
interindependente. O aluno adquire 
grande parte do seu conhecimento 
através de trabalhos de pesquisa que 
englobam a utilizaçâo de mapas, 
globos e modelos, para além de 
tomarem em consideraçâo as 
variadissimas formas de factos 
histôricos. Através desta pesquisa e 
deste trabalho, o aluno desenvolve o 
conhecimento sobre a identidade 
canadiana e os valores democrâticos 
da sociedade, aprende a avaliar os 
diferentes pontos de vista em relaçâo 
a um tema e examina criticamente a 
informaçâo que lhe é apresentada 
para poder resolver os problemas 
relacionados corn o mundo em que 
vive. 
O que é a Histôria? Esta disciplina 
envolve a anâlise do individuo e do 
seu meio, assim como de grupos, 
movimentos, instituiçôes, naçôes e 
eras. Os alunos dos graus 7 e 8 
estudam a Histôria do Canada no 
tocante ao desenvolvimento do pais e 
ao seu papel no mundo. Aprendem 
em Histôria que as liçôes do passado 

poderâo ser muito üteis 
nas decisôes que 
actualmente se tomam 
para o futuro e exploram 
uma enorme variedade de 
pontos de vista e factos 
histôricos. Desta maneira, 
o estudo de Histôria 
prépara o aluno a ser um 
cidadâo responsâvel numa 
sociedade complexa. Esta disciplina 
ensina ao aluno a ciência do homem 
no tempo. 
Finalmente, porquê estudar 
Geografia? Tal como o nome indica, 
esta disciplina dedica-se ao estudo da 
terra. E através da Geografia que se 
analisam os sistemas fisicos da terra, 
assim como os movimentos 
demogrâficos. Juntamente corn este 
estudo, a Geografia investiga a 
maneira como as pessoas e os meios 
se afectam. Os alunos de Geografia 
apredem a reunir, organizar, analisar 
e apresentar a informaçâo obtida por 
trabalho de campo, modelos, 
simulaçôes, fotografias aéreas, 
imagens de satélite, mapas e 
computadores. E através desta 

disciplina que o aluno 
aprende a observar e 
compreender o mundo em 
que vive. 
Estas disciplinas partilham 
de alguns objectivos em 
comum: 
compreender os conceitos 
bâsicos dos Estudos Sociais, 
da Histôria e da Geografia; 

desenvolver estratégias e meios que 
permitam uma anâlise efectiva e 
coerente dos factos para que possam 
ser aplicados no contexto social, 
histôrico e geogrâfico; 
relacionar o conhecimento adquirido 
em Estudos Sociais e no estudo da 
Histôria e da Geografia corn o mundo 
exterior à escola. 
Tal como tenho feito noutros artigos, 
este apenas apresenta os aspectos 
mais importantes do documento 
curricular relacionado corn esta area. 
Corn a area de Estudos Sociais 
terminamos também a anâlise, 
embora resumida, do curriculo para 
as escolas elementares. A prôxima 
etapa serâ dedicada ao curriculo 
secundàrio da provincia do Ontârio. 

Durâo Barroso foi ao Parlamento Vigarices em nome do Metro 
felicitar Nota Amaral desmentidas polo municipio 
o primeiro-ministro, Durâo Barroso, 
deslocou-se na quart-feira à 
Assembleia da Repùblica num "gesto 
institucional" pâra "felicitar muito 
vivamente" o deputado social- 
democrata Mota Amaral, pela sua 
eleiçâo para présidente da instituiçào, 
Na ocasiâo, Durâo Barroso garantiu 
que procurarâ valorizar a Assembleia 
da Repùblica como "sede da soberania 
do povo" e que tenciona comparecer 
perante o hemicido do Parlamento 
"pelo menos mensalmente". 
"Penso que isso é adequado", explicou 
o primeiro-ministro, acrescentando 
que "uma parte substancial do 
programa do governo" serâ 
apresentado perante os deputados, a 

começar corn a apresentaçâo do 
programa do governo. 
Na sua primeira intervençâo como 
présidente da Assembleia da 
Repùblica, Mota Amaral defendeu 
que "os membros do governo 
participem mais" nas reuniôes do 
Parlamento e explicou que tenciona 
"pedir ao novo primeiro-ministro" que 
passe a fazer perante o Parlamento "os 
anùncios de medidas de politica". 
A saida do curto encontro de 10 
minutos corn Mota Amaral, Durâo 
Barroso sublinhou a sua "grande 
satisfaçào" pelo "justo 
reconhecimento" que foi feito a Mota 
Amaral, um homem corn "uma 
carreira politica longa e brilhante". 

Desconhecidos que se fazem passar 
por funcionârios do Metro do Porto 
andam a contactar moradores de 
zonas degradadas da cidade e a dizer- 
Ihes que as suas casas vâo ser 
expropriadas, mas a câmara diz que é 
mentira. 
O vereador comunista Rui Sâ visitou 
na quarta-feira duas dessas "ilhas" na 
freguesia de Campanhâ, e convidou 
para o acompanhar o présidente da 
comissâo executiva do Metro do 
Porto, que assegurou pessoalmente 
aos moradores nào haver qualquer 
pedido de expropriaçâo para os locais. 
Rui Sâ garante que nâo hâ, na câmara, 
conhecimento de qualquer pedido de 
expropriaçâo para as duas "ilhas" em 

causa, nas ruas Justino Teixeira e 
Monte da Estaçào, mas realça que 
mesmo que houvesse "isso nâo é 
maneira de abordar as pessoas". 
"Nào podem chegar ali 
desconhecidos, sem qualquer 
identificaçâo, a assustar as pessoas e 
exigir-lhes que lhes descrevam as 
fontes de rendimentos, dados pessoais 
e outros. Chegaram a pedir-lhes ajuda 
para fazer as mediçôes das casas", 
afirmou. 
Neste momento, diz Rui Sâ, 
desconhece-se o porquê do 
comportamento destes 
desconhecidos, mas é possivel que 
haja motivaçôes imobiliârias por trâs 
de tudo isto. 

EXPO 2000 
A garagem que lhe oferece um serviço complete ao 

EXPERIÊNCIA E HONESTIDADE AO VOSSO SERVIÇO 

Estimativas gratis 

Joe Manuel (416) 533-2439 940 üinsdovme Ave., 

Radl (416) 330-6295 Building #24. Toronto. Ont. 

Pager: 372-2428 

seu automével 
SCARBOROUGH IEXUS TOYOTA 

Os preços mais acessiveis 
Juros a partir de 0,y*Xi 

Facilidades de pagamento 
Veja porquê razâo a 

Scarborough Lexus 
Toyota é a #1 em vendasl 

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

Grande gama de carros 
usados corn garantia 

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

Tel.: 416 751-1530 • Ceil.: 416 219-1721 
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A trip home now departing 
from your living room. 

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

cable you already have. Featuring FPTV. 

Call us at 1-888-ROGERSl. 

O ROGERS' 
Q Digital Cable 

unique multicultural programming 

„ SSi 
I Contacte t 
I ROGERS CABLE t 

e peça a 
Caixa Digital. 

I Mande activar | 
0 novo Canal 

I Festival Portugnês ' 
TV-SIC. 

1-888-764-3771 

^HOGEKSr 
, OWCaU* 

Acompanhe 
FPTV-SIC. 

^ 24horaspordia. 
Para mais detalhes 
ligue para CIRV-fm: , 

416-537-1088 OU 
1-888-764-3771 

Destaque da seifiana 

Sinopse 

Um industrial de provincia, um conceituado 
médico, um simpatico hoteleiro. Très homens 
diferentes à frente de très famüias 
problemâticas. Filhos, rapazes e raparigas muito 
diferentes uns dos outros. Doces ou arrogantes, 
timidos ou provocantes. 
A familia pequeno burguesa unida e 
harmoniosa. A outra nova rica desagregada e 

conflituosa e a familia de sôlidos profissionais 
dilacerada por um doloroso mistério. 
Très nücleos muito diferentes, unidos por fortes 
sentimentos que surgem no présente e graves 
segredos que emergem do passade. 
Uma novela portuguesa, realista, moderna e 
excitante. 
E uma histôria cruzada de um grupo de 
protagonistas que moram num bairro de uma 
bêla cidade de provincia. 

A partir de hoje, 

dia 11 de Abril, podem 

ver a telenovela 

"FÛRIA DE VIVER", 

uma histôria que vos 

vai prender 

diariamente. 

Para informaçâo debalhada da programaçâo diària, consulte o seu 
Tv Guide. CAo seu dispôr no Terminal Digital - use o comando} 

L-L-ilV ik t£LLÊ.j. eSilLL-t-lLE: t5 E.[2L2ll=: l=:E£l;t=: LzL'Qi 

Envie as euae su’^eetôes para: Fp'tv^cirvfm.com 
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MISCELâNIA 

Morena, linda, filha de Zezé di 
Camargo -nome grande da miisica 
ligeira brasileira-, a jovem Wanessa 
Camargo volta com uma nova 
gravaçâo e um punhado de cantigas 
romanticas, à sua medida e sabor. 
Wanessa Camargo, com um 
miniisculo brilhante na sua narina 
esquerda, apresenta ao seu mundo 
de admiradores 13 cançôes, na sua 
maioria escritas pelas duplas César 
Lemos 

/Karla Aponte e 
Jason Deere/Alex 
Falk (com versoes 
de Dudu Falcào), 
entre outros. 
O lançamento é 
da BMG, com 
produçâo dos conhecidos Jason 
Deere, César Lemos e Silvio 
Richetto. Este segundo trabalho de 
Wanessa Camargo foi gravado por 
etapas, primeiro em Sào Paulo, 

Brasil, depots ém 
fim, em Miami (USA). 
"Eu quero ser o seu amor" é o 
primeiro tema que surge no CD 
"WANESSA CAMARGO", 
seguindo-se varios trechos com 

bem" que 
começa assim: "Nâo vou chorar/ 
Nem vou sofrer/ Nâo vou jogar, nâo 
vou ganhar, nâo vou perder...". 
Uma Wanessa ganhadora desde a 
primeira bora. 

volta com 
"Eu Quoro so 
0 sou amor" 

mexe-mexe com os fas 
A MICHELLE, voz do conjunto Universe 
de Taunton-USA, gravou um album de 
cantigas pop-dançaveis, com musicas e 
letras de Jack Sebastiâo e produçâo de Al 
Silveira e Pedro Pimentel. 
Cantigas gravadas no Estüdio PMP 
Productions, com alguns temas 
românticos, outros sentimentais e, na sua 
maioria, populares. 

Michelle, voz aguda e segura, esta à- 
vontade em todos os tipos de cantigas que 
interpréta, mostrando uma experiência 
digna de registo. 
Podem contactar o conjunto Universe ou 
a Michelle, em Taunton-USA, pelo 
telefone: 1 .508 822-7304. 
Um conjunto de "notas e vozes" pronto 
para as festas portuguesas. 

GRANDE ESPECIAL 
□odge - Caravan 

S.3I.. V(). auto, air/c. p/w, p/I, speed coiKrol. 
luggagt* rack, tilt, dark tint, dual sliding 

doors, 7 pass., AM/KM Cassette. 

Caravan, l’’l' Cruiser, Dakota, 
Durango, 1’]. Or. Chertikee, 

Neon, Sebring Sedans, 
Intrepid. Concord, 300 M 

Também faniàstico saldo 
nos carros usados 

22,988 HNANCING 

on s(‘l(‘clcd 

2002 models 
JOSé CARLOS COELHO-VENDEDDR PORTUGUëS O 

cc 
^Excepta: Viper, Prowler, Ram’s Town + û. 

Country, Jeep LibertVi Sebring Convertible ^ 
w 

lease price is pius down payment, freight. T, sec, adm, pde & all applicable O 
o 

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

Loaded, gii’cn un lan 
leathei, sunroof, heaU'd 
scats, onl\ 80 kin's. 

200111 OO^Anniversa 
naObq&WutOfBoAsnt Hard top. soft top, air 

C-, cloth scats. 30” 
wheels, log lamps, tow 
hooks, CD. subwoofer, 
loaded. Only 11.000 Km 

Black, 4 dr. auto, air, 
dual air bags, folding 
rear seat 

YOUR oomtTcmf MSMTVAW STO«E rx>m PomeTows MMWVAW groREO YOUB pofut poipirroniim mmvAiK STI YOUR OOWKTOWXydlSKrVAH STORE 

YOUR. DotwfTowiw mmvAit STORE ft Yomoom oomtKmrnmiimm sreme O TOUR oowwTcmwt MwiifvAtt stoREg YOUR STORE 

s 

1 â f 
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Sony testa novo 
sitema anticopia 
O lançamento do novo album de 
Celine Dion, esta semana chegado 
às lojas pela mào da Sony Music, 
esta no centro de mais uma 
polémica em torno das sempre 
problematicas relaçôes da indüstria 
discogrâfica com a Internet. Tudo 
porque A New Day Has Come, o 
mais recente trabalho da artista 
canadiana, vem equipado com um 
novo sistema de protecçâo 
anticopia que impossibilita a sua 
leitura em qualquer computador 
(PC ou Machintosh), capaz de 
provocar a quebra do sistema. 
A Sony vê-se assim uma vez mais 
perante o dilema que tanta dor de 
cabeça tern causado aos gigantes da 
indüstria discogrâfica, a um tempo 
preocupados em evitar os prejuizos 
da crescente pirataria realizada 
através da Rede e a necessidade de 
conquistar o apetecivel e 
igualmente crescente mercado da 
distribuiçâo de mùsica online. No 
caso, a Sony Music é um dos 
principais parceiros da plataforma 
de müsica PressPlay. 

Pelas inùmeras reacçôes de proteste 

que se sucederam um pouco por 
toda a parte, o novo sistema nâo 
parece ser a melhor resposta para o 
problema. Essa é também a opiniâo 
de diverses analistas que se 
pronunciaram jâ nas paginas da 
imprensa norte-americana. "Se as 
éditeras pretendem sedimentar 
uma base de mercado entre os 
jovens internautas, a pior coisa que 
podem fazer é desenvolver um 
sistema que provoca o crash dos 
computadores", comentou Aram 
Sinnreich, responsâvel do institute 
de anâlise dos mercados e 
audiências da Internet Jupiter 
Media Metrix.Segundo dados 
publicados pela Recording 
Industry Association of America no 
passade mês de Fevereiro, as 
vendas de CD regitsram uma 
quebra na ordem dos 10,3 por 
cento, sô em 2001. Uma quebra que, 
segundo o relatôrio daquela 
organizaçâo, encontra justificaçâo 
no facto de 23 por cento dos 
consumidores declararem ter 
desistido de comprar as ediçôes, 
optando pelo download gratis de 
copias através da Net. 

Em qualquer época 

do ano procure 

todas as mobilias 

para o seu lar em: 
//'Liniufû ?a 

Oualidadle 
Originaiicladie 

Bom gosto 
Bone preçoB 

VISITE JA A ARTNOVA FURNITURE PIUS 

iJlJi Si ijjjj iu/ijjjilj 
416-532-1133 

"Webradios" 
norte-americanas em proteste 
As webradios norte-americanas 
lançaram uma pagina de proteste na 
Rede. Em causa estâo as novas taxas 
de licenciamento que poderâo vir a 
ser obrigadas a pagar à indüstria 
discogrâfica a partir de Maio 
proximo, as quais, segundo alegam, 
representariam a "morte" de muitas 
emissoras. Em Outubro de 1998, o 
Congresso dos Estados Unidos 
aprovou o Digital Millenium 
Copyright Act, lei na quai se 
estabelecia que as webradios seriam 
sujeitas ao pagamento de uma taxa de 
licenciamento às éditeras 
discogrâficas por cada müsica 
utilizada nas suas emissôes. O 
diploma incumbia o Copyright 
Arbitration Royalty Office (CARP) 
de elaborar um parecer sobre quais os 
montantes adequados a serem 
cobrados por essas taxas. De acordo 
corn o manifesto agora pu-blicado em 
www.saveinternetradio.org, a 
recomendaçâo que serâ discutida a 2l 

Save 
ïntçrnet 
Radio.org 

de Maio proximo no Congresso 
aponta para montantes de tributaçào 
excessivamente onerosos e que, em 
alguns cases, representam mais de 
cem por cento dos lucres brutes das 
emissoras.Os responsâveis da 
indüstria discogrâfica, por seu turno, 
consideram que esta reacçâo é 
despropositada. Em declaraçôes ao 
New York Times, Steven Marks, vice- 
presidente da Recording Industry 
Association of America - corporaçâo 
que reüne a maioria das éditeras 
norte-americanas -, afirmou que, "^e 
as webradios pagam pela rede de 
banda larga, servidores e software, 
nâo hâ motive para que nâo paguem 
os direitos de autor sobre os quais 
controem o seu négocié". 

www.icann.org 

Novo domfnio .ou 
s6 para o ano 
Registar na Internet uma empresa ou 
um particular sob o dominio de topo 
.eu s6 serâ possivel dentro de um ano. 
Apesar de o Conselho de Ministres 
das Telecomunicaçôes da Uniâo 
Europeia ter aprovado, em Março, as 
bases regulamentares do processo, 
permitindo aos cidadâos, 
organizaçôes e empresas europeias 
terem sites e endereços de correio 
electrônico terminados em .eu, sô 
para o ano entrarâ em funçôes. 
Os dominios de topo (Top Level 
Domains - TLD) da Internet sâo parte 
intégrante da sua estrutura e um 
elemento essencial da 
interoperabilidade da Web. 
O dominio .eu vai complementar a 
familia dos jâ existentes, tanto a nivel 
nacional (.pt), como genéricos (.corn 

ou -org). Os cibernautas vâo 
continuar a poder utilizar estes 
dominios mas terâo uma opçâo 
adicional, o .eu , sublinhou a 
Comissâo Europeia. 

No entante, até que seja possivel, na 
pfâtica, efectuar esse registo vâo ser 
necessaries alguns procedimentos, 
que a Comissâo Europeia (CE) estima 
demorarem entre 12 a 18 
meses.'Trimeiro que tudo, falta 
escolher a entidade que vai gerir 
tecnicamente o servidor central e que 
vai aceitar os registos neste dominio", 
explicou à Agência Lusa Pedro Veiga, 
gestor do Programa Operacional para 
a Sociedade da Informaçâo (POSI). 
Por définir estâo também as regras 
para efectuar um registo em .eu. 

CARGA GERAL PARA 
TODO 0 PORTUGAl 
RECEBEND0Alt4DEMAI0 

ECO AÇOR 
TRAVEL SERVICES INC, 

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

VlAGENS 
- ExcuRsno AO SANTO CRISTO E FâTIMA 

- VUGEHS PARA PORTUGAl 

- OUTROS DEST1H0S 

ESPECIAI DA SEMANA. 
- CUBA 

Tudo incluido desde $685“ ■+• Tax 
Sô aviào *360.“ H- Tax 
- PARA PORTUGAI 
A partir de *399.“ 

Ontario Rttgistiation number 0422D7(>1 
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www. 
SITES DA SEMANA 

MAR AVI LH AS 
www.new7wonders.com 
Neste site tem a oportunidade de escolher as 
novas sete maravilhas do mundo através da sua 
votaçâo. Jâ se passou muito tempo desde a 
definiçào das Sete Maravilhas do Mundo na 
Antiguidade, por isso esta na altura de escolher 
novos simbolos. 

LEGO 
www.chem.ucla•edu 
Bruce Hietbrink, um admirador de Legos, recriou 
a histôria do Senhor dos Anéis em varias cenas, 
onde sâo apresentadas as personagens e 
cenârios e algumas das passagens mais 
importantes desta histôria. Encontra ainda outres 
filmes recriados, como Robin dos Bosques. 

MUSICA 
www.emusle.corn 
Este é um site dedicado à müsica onde pode 
encontrar diverses estilos, nomeadamente, rock, 
pop, jazz, reggae, blues, entre outres. Aproveite 
ainda para fazer downloads dos âlbuns completes 
dos seus grupos musicals preferidos. 

LIIMGUAGEN5 
www.omniglot.corn 
Por vezes, acontece que alguma das intimeras 
execentricidades de que a Net é palco reverte em 
bénéficié da comunidade. No caso, alguém 
empreendeu a hercûlea tarefa de compilar todas 
as linguagens informâticas existantes. É obra. 

APOSTAS 
www.longbets.corn 
O jogo online nào constituiu, por certo, novidade. 
Aqui, porém, o caso é diferente- aceitam-se 
apostas sobre o rumo da sociedade humana 
como um todo. Quais as grandes linhas que 
caracterizarâo a aeçào do homem? As receitas 
revertem para instituiçôes de solidariedade. 

MENTIRAS VINHO 
www.cyberjournalist.net 
A tradiçâo, afinal, ainda é o que era e, um pouco 
por todo o mundo, a imprensa mantém o habite 
de, a cada dia 1 de Abril, lançar uma noti'cia falsa. 
O Cyberjournalists.com oferece uma compilaçâo 
dos mais originals logros publicados este ano nas 
paginas da imprensa mondial. 

www.wine-tours-france.corn 
O French Wine Explorers reserva-lhe diverses 
conselhos sobre os melhores vinhos franceses. 
Junte-se a uma équipa de peritos e tique a saber 
todos os segredos do "néctar dos deuses". 
Percorra cada localidade francesa e expérimente 
0 vinho adequado a cada ocasiào. 

Cientistas alertam: 

Os perigos da clonagem de um bébé bumano 
Malformaçôes, envelhecimento 
précoce e mortes prematuras, 
utilizaçâo das mulheres como 
cobaias e derivados comerciais, 
todos estes riscos podem ser 
abrangidos pela clonagem de um 
bébé humano, além dos problemas 
éticos, avisam os cientistas da 
especialidade. 
As reacçôes sobre este assunto 
continuam muito vivas e a ideia da 
clonagem de um humano horroriza 
a comunidade médica, a partir do 
momento em que o glnecologista 
italiano Severino Antinori anunciou 
uma mulher estava gravida de oito 
semanas corn um embriâo clonado. 
Antinori tinha jâ ultrapassado as 
fronteiras naturais da reproduçâo 
permitindo a uma mulher de 63 

anos, em 1994, ter um filho. 
"A clonagem de animais é muito 
ineficaz em todas as espécies. Os 
partos prematuros, os abortos e 
diversas malformaçôes nos clones 
que sobrevivem sâo correntes e 
pode esperar que o mesmo aconteça 
corn a clonagem humana", explicou 
jâ no ano passado o "pai" da Dolly, 
Ian Wilmut. Esquematicamente, o 
método de clonagem reprodutiva, 
inspirado na Dolly, consiste em 
expulsar o nücleo central de um 
ôvulo (ou ovôcito) da fémea 
substituindo-o pelo material 
genético proveniente dos pais, que 
até pode ser retirado da pele.Para 
Rudolf Jaenisch, perito em 
clonagem do MIT (Massachusetts 
Institute of Technology), "Antinori 

parece servir-se do ser humano 
como cobaia, e por isso deve ser 
impedido de o fazer", disse à revista 
online New Scientist, apelidando-o 
de "irresponsâveis" e "repugantes" as 
tentativas de clonagem de um ser 
humano. 
Um especialista francos, Jacques 
Montagxit disse que "sô podemos 
tomar em consideraçào aquilo que 
sai numa revista cientifica, isto é, 
informaçâo que foi filtrada e 
avaliada por uma comissâo de 
leitura cientifica". Entretanto, 
Antinori disse ao telefone à agêneia 
Reuters que "nào falo corn 
jornalistas". 
Os jornalistas tentavam averiguar se 
ele tinha afirmado, de facto, que a 
gravidez era resultado de clonagem. 

Vida extraterrena: 

Suspeita da existência de clorofila em Marte 
Um grupo de investigadores 
encontrou um testemunho 
"intrigante" sobre a 
possibilidade da existência de 
vida no planeta vermelho. A 
anâlise dos dados recolhido pela 
missào Pathfinder a Marte,em 
1997, sugere a presença de 
clorofila, a molécula que 
utilizam as plantas para realizar 
a fotossintese graças à energia 
solar. 

No entanto, os investigadores 
alertaram para o facto de os 
trabalhos de investigaçào estâo 
ainda numa fase muito 
preliminar e muito longe de 
serem definitivos. Apesar disso 
os estudos chamaram aa 
atençâo da comunidade 
cientifica e serào examinados a 
fundo na reuniâo de 
astrobiologia que terâ lugar na 
prôxima semana nos EUA.Tudo 

começou quando a sonda 
desceu em Marte e obteve uma 
série de fotografias antes de 
largar o modulo de exploraçâo 
dos solo. Foram precisamente a 
anâlise das primeiras seis 
fotografias que abriram o 
caminho a para o estudo agora 
em curso e os vestigios de 
clorofila foram detectados 
através do uso de um 
espectômetro. 

Cidade 
referenciada 
em 1710 e nunca 
explorada 

Na montanhosa e quase inacessivel regiâo de 
Vilcabamba foram jâ encontrados outros sitios 
arqueolôgicos do période inca, 
nomeadamente, Choquequirau, conhecida 
desde fins do século XIX e visitada, em 1909, 
pelo explorador que descobriu Machu Picchu, 
Hiram Bingham, e Vilcabamba, a Velha, 
também localizada por Bingham, mas Peter 
Frost acha que a "sua" Corihuayrachina, nunca 
foi explorada por qualquer arqueologo. 
O local era apenas conhecido dos indios, e 
Frost e a sua équipa encontraram sinais de o 
sitio ter sido alvo dé saques no passado, talvez 
ainda no periodo da conquista espanhola. 
Significative é o facto de nâo terem sido 
achados, nesta primeira exploraçâo, quaisquer 
vestigios de artefactos sumptuârios, apesar de 
perte da cidade terem existido minas de prata 
e, possivelmente, de ouro. No entanto, é agora 
dificil determinar se a cidade foi saqueada 
pelos conquistadores ou se, ao longo dos 
séculos, populaçôes indias dai retiraram 
objectes de valor. 
Peter Frost esta tanto mais satisfeito quanto 
pensa ter descoberto uma das cidades 
referenciadas por um explorador espanhol em 
1710, quando procurava minas de ouro e prata 
na regiâo. No seu relatôrio, ele referia-se a 
quatro cidades incas abandonadas em 
Vilcabamba, para onde o lider Manco Inca se 
retirara corn as suas tropas e o seu povo apôs a 
abortada - e quase vitoriosa - rebeliâo contra a 
ocupaçâo espanhola em 1536. O seu sucessor, 
Tupac Amaru, ainda resistiu até 1572, ano em 
que foi capturado pelos espanhôis e 
decapitado em Cusco, a antiga capital do 
império inca. Sendo Corihuayrachina uma 
dessas cidades, faltarâ descobrir a ultima. 
"E uma descoberta importante", disse Frost ao 
DN. "Talvez nâo muito para o püblico em 
gérai - serâ dificil um dia reconstruir a cidade, 
como se fez corn Machu Picchu, e abri-la a 
visitantes -, mas muito importante para a 
arqueologia peruana. E tem corn Machu 
Picchu, em termes comparatives, claro, a sua 
natureza espectacular." 

AtoéÇrûpBcsInc. 
Delfina Alexandre 

Tel: 905-459-3628 
www.finaimage.on.ca 

Photo Restoration / Enlargement 
Family Collages on canvas 
Personalized Posters & Signs 
Mounting / Framing 

ZIZVoddenSt, W. 
Brampton, ON 

UX2V3 

0097 
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V ïC HOROSCOPE© 
CARNEIRO - 21/03 A 20/04 

Nesta altura o sen lado instintivo estarâ sublinhado e você 
podera ser tentado a agir irracionalmente. Tenha calma! 
Nào brinque com o fogo! Nào seja imprudente, évité 
excesses cujos resultados Ihe poderao provocar algum 
desconforto. 

TOtlRO - 21/04 A 20/05 

A sensaçâo de ter esquecido algo, de Ihe ter escapado 
qualquer pormenor em acçôes desenvolvidas. trarâ mna 
insegurança indefinida. Sera bom, para sen sossego, que 
recapitule o que fez; ficarâ tranquilo e mais confiante nas 
suas capacidades. 

GÈMEOS - 21/05 A 20/06 
TF 

i 

j±. 
A sua inspiraçào e a sua imaginaçâo estarào sublinhadas, 
Conviva corn os outros, coin os amigos, escreva, fale, 
telefone, comunique. Se tem irmàos, contacte-os. 
Se tem uma conversa pendente ou iim assunto por resolver, 
avance agora. 

CARANOUEJO - 21/06 A 21/07 

Uma relaçâo de conflito Sol/Lua vai poder trazer-lhe uma 
pronunciada insatisfaçào ou a sensaçâo de que lhe falta 
qualquer coisa, que nào esta bem ou, simplesmente, uma 
vontade de alterar uma situaçào. 

LEâO 

, ^ 
22/07 A 22/08 

A ünica soluçào é deitar-se cedo e tentar dormir a noite toda. 
Poderâ ter ainda uns momentos de dispersào ou alguma 
tensào entre o seu lado racional e emocional, entre aquilo 
que gosta de fazer e aquilo que deve fazer. 

T" K 
ViRGEM - 23/08 A 22/0»y Ji- A" Ji. 

Nesta altura o sentimeiito de amizade poderâ assumir uma 
importâneia maior. Contacte pois corn os amigos, tenha 
mesmo corn eles conversas profundas mas, évité tornar-se 
demasiado possessivo, pois corre o risco de ser intrometido. 

BALANçA - 23/09 A 22/10 

Prudência nos contactos corn Sagitârios e Peixes. Momento 
oportuno para novos conhecimentos, e corn tudo o que se 
relacionar corn movimento, nem que seja numa viagem 
limitada, mas que lhe trarâ efeitos benéficos. 

ESCORPIÀO - 23/10 A 21/11 

O seu lado inconsciente e instintivo poderâ \ir à superficie. 
Vai ter uma certa tendência para a reaeçào pronta, para a 
concretizaçâo imediata dos seus objectivos. Afectivamente, 
serâo tempos de alirmaçào e de conquista. 

SAGITÀRIO - 22/11 A 21/12 

A Lua, em Oposiçào a Jupiter, promete tornar-se uma 
altura bastante agradâvel, se dedicar algnm tempo a 
apreciar e conceber expectativas realistas a respeito dos 
outros. Poderâ ter também um forte desejo de quebrar as 
cadeias que o oprimam, nas suas relaçôes pessoais. 

CAPRICÔRNIO - 22/12 A 20/01, 2% V T 

A sua sensibilidade estarâ acentuada mas mais voltada para 
dentro. Embora coin resultados menos ôbvios na sua relaçâo 
afectiva, pode mesmo assim, vir a ser um bom momento neste 
campo, pois irâ ficar mais permeâvel aos estados de espirito, 
às solicitaçôes silenciosas dos outros. 

AQLÀRIO - 21/01 A 19/02 

As ideias fervilharào na sua cabeça nesta época. 
Mas também os ideais politicos, sociais ou, mais 
simplesmente, as suas metas de vida. Porém, nào se limitarâ 
a deixar finir os seus pensamentos, procurarâ as diversas 
maneiras de os realizar, de poder entrar em aeçâo.  

PEIXES - 20/02*^20/03 
T 

ht 

Jupiter e a Lua, em relaçâo desarmônica, irào trazer-lhe um 
momento de dispersào, de descontrolo, provocando talvez um 
equivoco, uma indefiniçào, um mal-entendido. 
Tente manter a calma e deixe passai" esta onda negativa. 
Melhores dias virào. 

Horizontal: 
1 -Resoluçôes 

2 - Poligono de nove lados 

3 - Desprezfvel; maior (inv.) 

4 - Ejcdusivameiite 

5 - Contre suspiros 

6 - Pron. pes. (inv.); cor 

confusa 

7 - Contudo; pre£ de piivaçâo 

8 - Até; adv. de lugar 

9 - Dois fazem um (inv.); 

mâgoa;pura 

10 - Assunto; nota 

123456789 10 

Vertical: 
1 - Rapto 2-0 sono do bébé; pron. pes. (inv.) 3 - Frivolidade 4 - Exclusivo; 

nota (inv.) 5 - Covil; desejosa 6 - Vogais; ruim; âtomo electrizado 

7 - Meio gelo (inv.); lugar corn vegetaçâo no deserto 8 - Dormir 

9 - Novidades 10 - Designaçôes; faz o gato 

As soluçôes da ediçâo anterior: 
Horizontals 
1- solucoes 2- eneagono 3- vil; rom 4- unicamente 5- ao; ais 6-son; orc 7- 
todavia; im 8- alias; ai 9- oud; doi; sa 10- tema; si 

Verticais; 
1- séquestre 2- oo; ut 3- leviandade 4- unico; al 5- cela; avida 6- oa; ma; 
iao 7- eg; oasis 8- sornarl 9- noticias 10- nomes; miar 

Embora estas duas imagens pareçam idênticas, 
possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 
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Xutos & 
Pontapés 
devem éditai 
novo disco 
este ano 

Os Xutos & Pontapés vâo lançar um 
novo album dentro de um mês. No 
inkio de Maio, a banda portuguesa 
vai editar um disco ao vivo, gravado 
quando da ültima digressâo. 
Segundo declaraçôes de Zé Pedro à 
Antena 3, os 18 temas que compôem 
este registo foram gravados durante 
quatro concertos dos Xutos entre 
Março e Novembro do ano passado. 
A maioria das cançôes incluidas 
neste disco pertencem aos ültimos 
âlbuns de originais da banda e 
centram-se em especial em «XIII», 
editado no ano passado. 
Além deste longa-duraçâo, existe 
ainda a hipôtese de a banda editar 
este ano um album acüstico (gravado 
durante os concertos de Dezembro 
do ano passado) e um outro de 
originais no inicio do proximo ano. 

Ü 

I anunciam o fim da banda| 
I I 
I O vocalista dos Megadeth, Dave | 
I Mustaine, anunciou na quarta-feira a | 
I separaçâo da banda. A decisâo foi ■ j 
j tomada depois de o müsico ter sofrido I 
I graves lesôes na mâo e braço esquerdos. j 
I Numa mensagem deixada no site oficial | 
I dos Megadeth, Mustaine confirmou o | 
I fim da carreira musical do grupo, apesar | 
I de o contrato corn a Sanctuary Records | 
î sô terminar daqui por très meses. | 
ï O müsico agradeceu a todos os fàs, | 
I prometendo fazer o que puder para | 
I melhorar a sua situaçâo. j 
î Sublinhou ainda que esta pausa libertarâ | 
I algum do seu tempo para se dedicar à | 
ï mulher e aos filhos, Justin e Electra. | 
I Recorde-se que Dave Mustaine foi o | 
I fundador dos Megadeth, banda que | 
I formou em 1983 depois de ter sido | 
I dispensado dos Metallica. | 

Nelly Furtado e Tricky lumos no 
novo âibum do Paul Oakenfold 
A luso-canadiana Nelly 
Furtado e o britânico Tricky 
sâo uma dos parcerias mais 
surpreendentes do novo 
album de Paul Oakenfold, 
intitulado «Buka». O registo 
sai a 17 dejunho. 
DJ Paul Oakenfold revelou 
que o album nâo sera um 
disco de dança, mas antes 
uma colaboraçâo corn os 
mùsicos que dele fazem 

NIdrïlyn ManSOn processado peia 
famiiia da ex-namorada de Keanu Reeves 
A mae de Jennifer Syme, ex- 
namorada de Keanu Reeves, 
levantou recentemente um 
processo judicial contra Marilyn 
Manson, Syme morreu hâ um 
ano, a 1 de Abril, na sequência 
de um acidente de automôvel. 
Naquela noite, Syme encontrava- 
sc na casa de Manson, numa 
festa privada promôvida pelo 
müsico, sendo que alguém a 
ievou a casa para que ela 

Vocalista dos Aorosmith 
também qner viaiar no espaço 
Jâ nâo bastava Lance Bass, dos N Sync! Agora também o 
vocalista dos Aerosmith, Steven Tyler, pretende viajar no espaço, 
segundo informou o jornal «Boston Globe». Os müsicos 
pretendem seguir as pisadas do milionârio californiano Dennis 
Tito, o quai foi o primeiro «civil» a pagar para fazer uma viagem 
turistica no espaço em abril do ano passado. 
Um porta-voz do müsico norte-americano revelou ao jornal que 
Tyler quer fazer uma viagem como a anunciada por Bass, o quai 
jâ divulgou a sua vontade em participar na viagem espacial a 
bordo da aeronave russa Soyuz. 
A viagem séria filmada e transmitida como uma espécie de 
reality show, sendo que os custos - cada viagem custa 20 milhôes 
de dôlares - seriam pagos pelos patrocinadores. 
Apesar da agência espacial russa ter recusado a participaçâo de 
Bass, o cantor efectuou uma série de exames na Rüssia. Quanto a 
Tyler, as negociaçôes para a sua participaçâo parecem estar numa 
fase avançada, mas nâo foi revelado quem patrocinarâ a sua 
eventual viagem. 

recolhesse o seu prôprio carro e 
voltasse para a lesta. 
A caminho da festa, Jennifer 
perdeu o controlb do automôvel 
e chocou contra très carros, 
morrendo de imediato. 
Deste modo, a famiiia da jovem 
acusa Marilyn Manson de ser 
responsâvel pelo acidente, uma 
vez que este forneceu cocaina a 
Jennifer Syme. A jovem era 
naraorada de Keanu Reeves e 

assistente do realizador David 
Lynch, o quai lhe prestou uma 
homenagem em «Mulholand 
Drive». 

parte, uma vez que ele 
habitualmente nâo canta. 
Tricky ira cantar ao lado de 
Nelly Furtado no tema «The 
Harder They Corne», sendo que 
também o lider dos 
ressuscitados Jane 's Addiction, 
Perry Farrell, colabora no disco, 
cantando no tema «Time of 
Your Life». Destaque ainda para 
as participaçôes de lce Cube e 
Grant Lee Phillips. 
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Hamas reivindica atentado suicida em 

■SINCE 

1978 SONA 
Distributors Inc. 
Especialista em 

Electrodomésticos 
de 220U/50HZ 

Panasonic, Sony, Aiwa, Whirlpool, Maytag, 

Magic Chef, Kelvinator, Moulinex Kitchen 

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

Sharp, General Electric, JVC. 

Todos os nossos electrodomésticos 
de 220v/50hz tém Garantias Internaclonais 

15SO St:eeles Ave. W. 
at; Oufferin St. 

Tel: C5053 B63-3734 

O braço armado do movimento 
radical islâmico Hamas, as 

Brigadas de Ezzedine al-Qassam, 
reivindicou o atentado suicida 

que ontem de manhà fez nove 
mortos em Haifa, no norte de 
Israel, num telefonema para a 
delegaçâo da estaçào de televisâo 
Al-Jazira em Ramallah, na 
Cisjordânia. 
Segundo um novo balanço, o 
atentado tirou a vida a oito 
israelitas e ao prôprio suicida. 
Um porta-voz do Magen David 
Adom, o équivalente israelita da 
Cruz Vermelha, adiantou que 20 
pessoas ficaram feridas, entre as 
quais très corn gravidade. 
Antes desta declaraçào, um 
outro porta-voz da mesma 
instituiçâo dava conta de um 
total de dez mortos. 

Israel acusou o lider da 
Autoridade Palestiniana de ser o 

responsâvel por este ataque. 



SAÜDE EM SUA CASA 
0 COLESTEROl NA PREVENÇiO DAS DOENÇAS CARDIOVASCUIARES 

CONTACT SARAH® 
BETA OFFICE AUTOMATION LTD. 

416-248-4248 
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0 BEM-ME-QUER DE UM ADEUS 
O telefone tocou moriente 

die*. Alguém a pedir-me o numéro de 
telefone de casa da Coordenadora do 
Ensino do Português, porque 
precisava de a contactât corn 

urgência. Enquanto o procurava na 
agenda, a noticia caiu de supetâo 
como uma daquelas trovoadas 
tropicals, sem aviso prévio - a 
professora Judite Ondatra morreu. 
Assim mesmo, sem dar tempo de uma 
pessoa se préparât. 

E verdade que nâo privei 
muito corn esta professora, pela 
mesma razâo por que também nâo 
privo muito corn as outras: ùnica e 
exclusivamente por falta de tempo ou 
de oportunidade. Por força da vida 
desenfreada que todos levamos, os 
nossos contactos resumem-se a 
encontros esporâdicos, pelos 
corredores comunitârios da saudade, 
lugares onde se cruzam todos os que, 
hâ mais ou menos tempo, aqui vivem. 
Um dia, recebi uma carta da Judite 

convidando-me a ir falar aos alunos 
da sua escola, sobre a importância da 
lingua portuguesa. Nâo me esquive! 
ao convite, trocâmos breves palavras 
por telefone e, no dia combinado, lâ 

apareci. 
Foi a primeira vez que tive 

contacto corn uma escola privada 
portuguesa. Foi a primeira vez que me 

dei conta do esforço enorme levado a 
cabo por professores que, 
insistentemente, teimam em 
conservât acesa a chama da lingua. 
Continuel ignorante porque ainda 

hoje continuo sem saber como é 
possivel manter a arder as achas do 
querer, contra ventos que sopram 

sempre em sentido contrârio - em 
vendavais de anos e anos de 
abandono - nos desnortes da 
indefiniçâo de uma politica de lingua 
para a diâspora; pelo menos para esta 
que se encontra mais afastada do 
fogareiro onde se cozinham todas as 
politicas e aonde sô chegam salpicos 
de uma fervura requentada em 
banho-maria de promessas 
apregoadas por ocasiâo de banquetes 
eleitorais. Os que lutam hâ muitos 

anos por um lugar à mesa jâ 
perderam a esperança. Deixaram de 
acreditar que as coisas alguma vez 

mudem seja quai for o anfitriâo que 
organize as ementas do poder. Mais 
caldo, menos caldo, jâ se habituaram 
â misera sopa dos pobres, dada por 
caridade, para aliviar consciências 
pesadas. 

Corn a morte de Judite 
Ondatra nâo é apenas mais uma 
professora que se vai. E, acima de 
tudo, uma voz que se cala, de entre as 
poucas pioneiras, que continuava a 

erguer a bandeira da 
lingua como marca de 
identidade de um povo. E 
sera, num futuro proximo 
(logo que se esbatam as 

marcas do luto), mais uma 
cidadâ anônima a ser 
engolida pelo anonimato 

duma Histôria que se nâo 
ocupa do trabalho ârduo 
de formigas, que sô figuram em 

fâbulas para entreter crianças. Judite 
Ondatra foi essa formiga laboriosa 
quando decidiu carregar um fardo 
maior que o seu corpo. Apesar dos 
encontros fugazes é essa a imagem 
que guardo; a da mulher franzina e 
dedicada que se entregou por inteiro 
à preparaçâo do ultimo encontro de 
Professores dos Estados Unidos e 
Canadâ. Estamos em vésperas da 
realizaçâo de um proximo, e Judite 
Ondatra jâ nâo dirâ présente. 

Hâ tempos trocâmos umas 
breves impressôes por telefone. Ao 
despedir-se ainda me disse que tinha a 
minha crônica “A menina que nâo 
tinha querer” afixada na sua sala de 
aulas. Confessou-me que a lera aos 
seus alunos para neles incutir o 
imperativo de prosseguirem os 
estudos superiores. Ficâmo-nos pelas 
ideias porque Judite jâ nâo verâ a 
obra. Essa, seremos nos a ratificâ-la. 

porque as sementes ficaram 
a germinar nas centenas de 

jovens que, durante todos 
estes anos (nâo sei quantos), 
lhe passaram pelas mâos. 

Mas, porque Judite 
Ondatra tinha consciência 
da importância de construit 

pontes entre o ensino 
secundârio e as 

universidades, quando no proximo 

ano recebermos novos estudantes de 
português, teremos curiosidade em 
saber quantos deles foram seus 

alunos. Serâ a melhor forma de 
perpetuar a sua memôria e de lhe 
prestar homenagem: pegar na 
sementeira que deixou e fazê-la 
frutificar na colheita de sonhos q'ue 
idealizara. 

Se as despedidas fünebres se 
fazem corn um Te Deum de flores, é 

Judite quem no-las oferece no sorriso 
de cada jovem a desfolhar-se no bem- 
me-quer de um adeus. A nos cabe-nos 
continuât a regâ-las corn o conta-gotas 
da vontade para que se nâo percam 
na estiagem da indifer.ença politica 
dos homens, tâo dada aos réquies de 
homenagens pôstumas. 

* moriente die - ao cair do dia 

Brasil Travel: a sua nova agenda de viagens em Toronto 
Por 
Denise Guimarâes 

A comunidade brasileira ganhou este 
mês uma fantâstica prestaçâo de 
serviços: uma agência de viagens! As 
empresârias Angela Mesquita, Maria 

Braga e Rosemary Teixeira se uniram 
e fundaram a Brasil Travel. 
Localizada no coraçâo da 

comunidade brasileira, no 14.58 da 
Dundas St. West, bem ao lado do 
Escritôrio do Brasil Remittance, a 
Brasil Travel mal abriu suas portas e 
as proprietârias jâ têm motivos de 
sobra para comemorar. "Logo no 

primeiro dia de funcionamento foram 

vendidas vârias passagens e uma 

delas foi para Lisboa! Estou muito 
feliz corn o apoio de todos neste nosso 
novo empreendimento e aproveito 

para convidar os leitores do Jornal O 
Milénio para nos fazerem uma visita", 
disse entusiasticamente Angela 
Mesquista. 
A Brasil Travel realizarâ um Open 
House no dia 20 de Abril entre às 
10:()()h am e 03:()0h pm. O telefone 
da Brasil Travel é: (416) ,537-0123. 
Desejamos âs proprietârias muito 
sucesso neste sensacional vôo! 

^îÂo astza s Martial Arts 
1743 St. Clair Ave. 

576 Rogers Rd. • Xeell/Rogets 
Valter Silvestre, 
o Mestre de 
Artes Marciais 
da comunidade 
portuguesa 

Jantar e grande Show de 
Artes Marciais no Sâbado, 

dia 27 de Abril, 
pelas 19h00, no Dundas 

Banquet Place, 1354 
Dundas St. West, em 

Toronto. 
Informaçôes e réservas: 

416*656*5554 
416*534*5497 

Siim-SESEfiiii. 
El IM FIIIA FfSIM E KmiL 

èvO. 

.A 

1458 Dundas Street West 
Toronto, ON M6J 1Y6 

Tel.: 416 537-0123 
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O jornal O Milénio précisa de vendedores e pessoa para distribuir o 
jornal. Tel.: 4*1 G-538-0S40 

       

Piiecisa-se: 
Casai para limpeza com experiència, corn chave, para a area 
de Toronto, em regime de part-time entre as 3 e 10 da 
manhâ. TeL:41(>242-2227. 

Ajudante de cozinha para pi2zaria na area de Mississauga 
Contactar Gabriela Tel.;905-275-5600. 

Pessoal profissional para cimento e carpintaria corn carta de 
conduçào e transporte prôprio. Contactar Fernando. 
Tel.:4K4580-5662. 

Pessoal para as formas corn experiència Tel.:416-742-3187 

Estofedor de preferência corn experiència para fâbrica de 
cadeiras. Contactar Joâo. Tel.:416-241-3079. 

Cabeleireira ou assistente corn experiència Tel.:416-v538-2364. 

Mecânico corn experiència para a ài-ea de Cambridge. 
Contactar Eusébio Cordeiro. Tel.ril9d22-9600. 

Empregados corn experiència para fâbrica de annârios de 
cozinha Contactar José Silva Tel.:416-767-2973. 

Estudante para regime de part-time, com conliecimento de 
computador. Contactar Isabel. Tel.:416-7474)079. 

Empregada para mercearia corn alguma experiència 
Tel.:416b,5a9718. 

Cozinheira para restaurante e empregada de mesa 
Contactar Sergio. TeL;416-,531-23(X). 

Pessoal para companhia de jardinagem. Contactar Franklin. 
Tel.:416-5404771. 

BBflNCO’SriTTTÏÏf 
Vioqons f»oro Ano 

Casino Windsor, dia 8 de Junho. 
Por 3 dias a Montreal, Quebec e Ottawa, saida 
a 3 de Agosto e regresso dia 5, por $175. por 
pessoa. 
PROVINCIAS 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 com conductor 
especializado, com muito conhecimento. 
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. 
Saidas nas Igrejas do Santissimo Salvador do 
Mundo e Cristo-Rei, em Mississauga, na 
Dundas e Dufferin, em Toronto e, também, 
em Brampton. 

Branco’s Outings 
(905)277-2208 

Mecânico e ajudeinte de balcào, para a area de Mississauga 
Tel.:90.54i73-9774. 

Senhora para tomar conta de senhora de idade, durante o 
dia e noite. 
Contactar Joâo Ventura TeL:905-2754871. 

Handyman para interior de casas. Contacte José. 
Tel.:416 67d4235 

Senhora para tomar conta de idoso. Contacte Joâo Ventura 
Tel.; 905 2754871 

FERNANDO MARKinNG & CONSUIHNR 
Apoio a todos os niveis de pequenos e médios negécio& 

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

Distribuiçào, Produçâo e Segnros. 
Ponha o negôcio mais produtivo e eficiente resolvendo 
os sens problemas com a nossa équipa de profissionais 

coin mais de 15 anos de experiència. 

Para a sua consulta confidencial ligue para 

FERNANDO MABTIHS: 416 420-7545 

Companhia portuguesa de 
construçâo, em Oakville, 

procura pronssionais de CURB 
& SIDEWALK, com urgência. 

Bom salàrio. 
Tel: 305-844-5518 
Cell: 416-580-56BS 

Companhia de “landscape” têm 
varias posiçôes de trabalho em 
jardinagem. As posiçôes e o 

salàrio dependem da experiència 
e preparaçâo de cada um. 
Os interessados deverào ter 

carta de conduçào de pesados e 
transporte prôprio para se 

deslocarem a Bolton. Enviar 
resume para o fax 905-857-5212. 

SENHORA deseja conhecer 
cavalheiro entre os 50 e os 60 
anos de idade, livre. Assunto 
sério. Resposta a: F.S., 1087 
Dundas St. West, suite 103, 

Toronto 1W9 

Fazem-se centros de mesa 

artificials ou com flores 

frescas para casamentos. 

Telefonar para Lili Pereira; 

4ne-SSB-304^ 

Filetes de Polvo 
iMCReDIEriTES: 

1 polvo grande e grosso com +- 1,200 kg 
Sumo de limào q.b. 
2 ovos batidos 
farinha q.b. 
pimenta q.b. 
7 cebola 

(OflEECCflO: 
Limp»' o polvo e lave-o. 
Bata-o com o rolo da ma.ssa e passfro por âgua. 
Leve ao lume uma panela meia de âgua temperada corn sal. 
Quandü a àgua estiver a ferver, mergulhe o polvo por uns 
segundo.s.e retinMi. 
Assim que a âgua retomar a fervura ponha-o a cozer corn a 
cebola cerca de +- 35 minutos conforme a rijeza do polvo. 
Depois de cozido retire-o para uma travessa e deixe arrefecer. 
Depois de frio desmanche-o e corte em filetes. 
O capuz e a.s aparas e a âgua da cozedura aproveite para fazer 
um arroz. 
l’empere os filetes com sumo de limàtj e pimenta em p»'). 
Deixa-se tomar gosto por +- 30 minutos. 
Df'pois passe os filetes por farinha de trigo e depois por ovo 
batido. 
Frite-os rapidamente em ôk'o quente. 
Retire ponha a escorrer. -, 
Sirva corn uma salada mista. 

Sobremesa: 

InCREDIEniES: 
7 kg de melào 
500 grs de açücar 
1/2 copo de âgua 
1 limào 
1 calice de conhaque 

(OflEECCflO: 
Descasque o melào retirando apenas a parte exterior 
verde e dura e as pevides. 
Corte a polpa em cubos pequenos. 
Fese e tome metade do peso em açùcar. 
Numa tigela coloque o melào e o açùcar em camadas 
alternadas, sendo a ultima camada de açùcar. 
Deixe em local fresco, de um dia para o outre. 
No dia seguinte, deite a mistura num tacho corn a âgua 
e coza sobre lume vivo. 
Logo que comece a ferver vâ retirando a esptima, corn a 
ajuda de uma escumadeira. 
.Mexa para evitar que se pegue, mas faça-o 
cuidadosamente para nào esmagar os cubos de melào. 
Deixe ferver sobre lume brando. 
O doce esta pronto quando o melào se torna 
translùcido e amarelo-pâlido. 
junte a raspa, o sumo de limào e o conhaque e mexa 
corn precauçào. 
Deixe ferver i5 minutos mais. 
Deite o doce em frascos e feche. 
*Bom para aproveitar melôes poucos perfumados. 

TSûtii xzÂjiatita! 
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Parodiantes de Lisboa/dbito: 
A importância das piadas no qnotidiano 
O realizador de radio Joâo David Nunes 
realçou a importância no quotidiano das 
pessoas dos "Parodiantes de Lisboa", no dia 
em que morreu um dos seus fundadores. 
"As suas piadas eram contadas na rua e 
muitas das suas expressôes tornaram-se 
nossas, no dia-a-dia", disse à Agência Lusa 
David Nunes, no dia em que faleceu José 
Andrade, um dos seus fundadores. 
Joâo David Nunes referiu o carâcter 
extrovertido de José Andrade - "sempre 
mais virado para fora" - que corn o seu 
irmâo Ruy formava "uma équipa 
imbativel". José Andrade, 82 anos, morreu 
hoje de madrugada na sua residência na 
Serra da Amoreira, em Odivelas. José 
Andrade fundou, ao lado de Ferro 

Rodrigues (pai do actual lider do PS), 
Santos Fernando, Mario de Meneses, 
Mârio Ceia, Manuel Puga e o seu irmâo 
Ruy, os "Parodiantes de Lisboa" em 1947. 
David Nunes salientou o esforço desta 
équipa em colocar no ar diariamente um 
programa radiofônico. "Durante 50 anos 
foram eles os grandes criadores do humor". 
José Andrade produziu emissôes regulares 
para varias estaçôes de radio portuguesas, 
nomeadamente Radio Comercial, Râdio 
Peninsular, Râdio Clube Português e Râdio 
Voz de Lisboa. 
O corpo de José Andrade encontra-se na 
Igreja das Patameiras, em Odivelas. O 
funeral realiza-se quinta-feira pelas 10:30 
para o Cemitério do Lumiar, Lisboa. 

Novos esnidos conflrmani que corner 
peixe faz bem ao coraçâo 

à 

raiN ID/AS Ci «œinæiN 
BBQsGBIllv CHUBBaSQUtlBl 

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

VENHA SABOREAR AS NOSSAS ESPECIALIDADES. 
NOS TEMOS: 

FRANCO ASSADO NA BRASA 
FRANCO ASSADO NO ESPETO 
lOMBO DE PORGO ASSADO 
COSTELETAS DE PORGO NA BRASA 
VITEIA ASSADA 
GARNE DO PORGO H AIENtEJANA 
ARROZ DE MARISGO 
ARROZ a UALENGIANA 

o salmâo é um excelente meio de ingerir âcidos 
gordos polinsaturados - LEGENDA 
Novas investigaçôes confirmaram os beneficios dos 
âcidos gordos polinsaturados omega-3, présentes 
no peixe, na prevençâo da morte sùbita por ataque 
cardiaco. 
Vârios estudos publicados esta semana nos Estados 

Unidos detalharam a 
ligaçâo entre uma 
alimentaçâo rica em 
âcidos gordos essenciais e 
uma reduçâo da 
mortalidade causada por 
episôdios de aceleraçâo 
(taquicardia) ou de 
arritmia (fibrilhaçâo) do 
mùsculo cardiaco, 
responsâveis por 50 por 
cento de mortes em 
consequência de doenças 
coronârias e por 15 a 20 

ABERTO 7 DIAS 

POR SEMANA 

BAGALHAU ASSADO NA BRASA 
BAGALHAU A COMES SÀ 
BAGALHAU GOM NATAS 

FILETES DE PEIXE 
SANDES DE PRECO.BIFANA. 

CALINHA. RIFE A GASA 
ASAS DE CALINHA 

VARIEDADES DE PASTA, SALADAS 

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

por cento por paragem cardiaca. 
Os âcidos gordos polinsaturados sâo os maiores 
constituintes dos fosfolipidos, moléculas que se 
encontram na massa cinzenta do cérebro. 
Estes âcidos sâo indispensâveis 
à manutençâo de uma boa flexibilidade das 
membranas celulares e ao bom desenvolvimento da 
retina e do esperma. 
Uma vez que nào sâo sintetizados pelo organismo, 
estes âcidos gordos sâo chamados essenciais e 
devem ser imperativamente fornecidos ao 
organismo ou através da alimentaçâo ou de 
suplementos. 
Dois deles, o âcido eicosapentanôico (EPA) e o 
âcido docosahexenôico (DHA), desempenham um 
papel particularmente importante. 
Estudos em animais demonstraram que 
contribuem para estabilizar electricamente as 
células cardiacas contrâcteis, impedindo o inicio e 
a propagaçâo da taquicardia e, logo, da paragem 
cardiaca. 

Homem mata namorada e 
suicida-se 
Um homem de 41 anos matou a tiro 
a companheira e suicidou-se a 
seguir, anunciou a PSP de Lisboa. 
O casai, que mantinha uma relaçâo 
hâ cinco anos, teve uma discussâo 
hâ dois dias, durante a quai a 
mulher, de 3f> anos, decidiu sair de 
casa. 
O homem dirigiu-se ao seu local de 
trabalho, na Rua Almirante 

Barroso, onde lhe pediu para terem 
uma conversa. 

Fechados num gabinete, o homem 
disparou dois tiros sobre a 
companheira e um sobre ele 
prôprio, segundo a PSP. 
A arma utilizada foi uma pistola de 
calibre 7.65, nâo permitida para 
civis, anunciou a autoridade. 

Cientistas detectam objectas bizarros no 
Universo 
Dois objectos bizarros detectados 
por um telescôpio orbital de raios-X 
representam um novo tipo de 
estrelas e podem conter uma nova 
forma de matéria, desafiando as 
actuals teorias da astronomia e 
fisica de particulas. 

A observaçâo dos dois objectos, 
designados por RXJ1856 e 3C58, 
permitiu concluir que estes sâo 
demasiado pequenos e frios para 
encaixarem no padrào das estrelas 
de neutrôes, particulas elementares 
muito pesadas. 
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FIFA - Zen Ruffinen ameaça 
processar responsàveis da 
CONCACAF 
O secretârio-geral da Federaçâo 
Internacional de Futebol (FIFA), o 
suîço Michel Zen Ruffinen, ameaçou 
processar os responsàveis da 
CONCACAF, que o acusaram de 
fazer campanha do camaronês Issa 
Hayatou contra o actual présidente, 
Joseph Blatter. 
"Se (as acusaçôes) nâo forem retiradas 
totalmente pela 
CONCACAF(Confederaçâo de 
Futebol da América do Norte, 
Central e Caraibas) por escrito, até 15 
de Abril, serâo tomadas medidas no 
piano juridico", advertiu Zen 
Ruffinen em comunicado. 

O dirigente suiço negou as acusaçôes 
da CONCACAF, segundo as quais o 
présidente e secretârio-geral daquele 
organisme, Jack Warner e Chuck 
Blazer, respectivamente, foram 
contactados por Zen Ruffinen corn o 
intuito de apoiarem a candidatura de 
Hayatou à presidência da FIFA. 
Dois candidates estâo na luta pela 
presidência da Federaçâo 
Internacional: Blatter, o detentor do 
cargo, e Hayatou, présidente da 
Confederaçào Africana de Futebol 
(CAF), que é apoiado por Lennart 
Johansson, présidente da Uniâo 
Europeia de Futebol (UEFA). 

Beckham afastado da 
competiçâo "entre sels e 
oito semanas" 

Portugal 2004: 
"Folhetim" das Antas a 
caminho do 
A Administraçào da Empresa do 
Metro do Porto deverâ decidir hoje 
o financiaraento de dois viadutos 
associados ao interface do 
complexo desportivo das Antas, 
um dos pontes polémicos que 
dominaram a campanha eleitoral 
das legislativas de 17 de Março. 
Nâo estava estabelecido a quem 
cabia o financiamçnto destes dois 
viadutos, que darâo acesso directe 
ao estâdio, pelo que o présidente da 
Câmara do Porto, Rui Rio, temia 
que estas estruturas viessem a 
onerar ainda mais o orçamento 
camarârio. 
Recentemente, Valentim Loureiro, 
administrador do Metro do Porto, 
admitiu que esta empresa viesse a 
assumir os custo dos dois viadutos, 
caso fosse desbloqueado o impasse 
na construçào do Estâdio das 
Antas. 
Em previsâo dessa eventualidade, a 
Empresa do Metro do Porto 

fim 
garantie que nâo séria levantado 
qualquer entrave ao processo, 
decidindo que o parque de 
estacionamento sobre o quai 
passarào os viadutos seriam 
construido corn estruturas 
reforçadas, de forma a suportar o 
peso adicional. 
Entretanto, Rui Rio terâ hoje 
pronto o contrato-programa a 
celebrar corn o Instituto de 
Estradas de Portugal, definindo a 
comparticipaçâo financeira para a<^ 
construçào das alteraçôes ao nô 
viârio do Mercado Abastecedor e a 
componente entre este nô e a 
Avenida Fernâo de Magalhâes, 
dois acessos à Retirados estes 
entraves, jâ nada atrapalharâ o 
prosseguimento das obras, uma vez 
que o Piano de Pormenor das 
Antas deverâ ser votado pelo 
Executivo autârquico possi- 
velmente na reuniâo de 16 de 
Abril. 

O futebolista internacional inglês 
David Beckham sofreu uma fractura 
do metatarso do pé esquerdo e 
estarâ afastado da competiçâo "entre 
seis e oito semanas", indicou o 
treinador Manchester United, Alex 

Ferguson. 
"Ainda nâo falei corn ele, mas estâ 
certamente desiludido", assinalou 
Ferguson, para quem a presença de 
Beckham no Mundial de 2002 é 
"duvidosa", apesar de o Campeonato 

do Mundo se iniciar dentro de seis 
semanas, o prazo minimo para a 
recuperaçào do médio. 

Beckham teve de abandonar hoje o 
jogo frente ao Corunha, da segunda 

"mâo" dos quartos-de-final da Liga 
dos Campeôes (vitôria do 
Manchester por 3-1), na sequência 
de uma falta violenta do médio 
austriaco de origem argentina Aldo 
Duscher. 

tÉo 84 HORAS POR DIA 

iNrOBMApOES: 
416.537.1088 

Est:e5 radias est;âo à 
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 

FESTIVAL PORTUGUES CANAL 

Sylvania 
Portable Radio / 

CassetteAM/FM /SCMO 

*60.""* 

Panasonic RX-D13 
*160.”* 

Citiien JTR1822K 
Portable Radio Al^FM Sfifl 00* 
Cassette/Recorder Player ■ 

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

Panasonic RK-FS430 
Stereo Radio/Cassette Recorder 

00* *125. 

General Electric 
*55."" 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 
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«CalciOH termina 
para Nuno Gomes 

O avançado português da Fiorentina terminou a sua participaçâo no 
campeonato italiano devido a unaa inflamaçâo no tornozelo esquerdo. 
Nuno Gomes foi hoje submetido a exarae médico, tendo-se sido 
diagnosticada inflamaçâo no tornozelo esquerdo, a quai lhe condiciona os 
movimentos, pelo que foi aconselhado a parar durante alguns dias. 

SAD no final do mês 
O Santa Clara vai apresentar no 
proximo dia 27 de Abril o projecto 
para a transformaçâo do clube em 
Sociedade Anônima Desportiva. Os 
dirigentes do Santa Clara esperam 
ver O projecto aprovado pelos sôcios 
de forma a que a SAD entre em 
funcionamento jâ no inicio da 
prôxima época. Por enquanto existem 
ainda algumas düvidas por resolver. 
A direcçâo do clube de Ponta 
Delgada pretende manter a maioria 
do capital social da futura empresa 
que vai gerir o futebol, mas faltam 
ainda esclarecer algumas questôes: 
por exemplo, quai vai ser a 
participaçâo do Governo Regional? 
Quais serào os parceiros privados a 
entrar para o negôcio? Ou, ainda, 

quais as autarquias da ilha de Sâo 
Miguel que estâo dispostas a 
comparticipar o futuro capital social 
do Santa Clara? Sâo estas muitas das 
düvidas que actualmente se passeiam 
pelos associados, pouco confiantes, ao 
que parece, no projecto que tem sido 
anunciado pela direcçâo do clube. Ao 
mesmo tempo, esta também por 
esclarecer até onde poderâ uma 
empresa destas ir, jâ que o seu ramo 
de actividade é muito especifico. 

Sera que a SAD vai ser constituida 
tendo por principal objective o lucro 
financeiro, ou sera apenas uma 
instituiçâo filantrôpica sujeita a 
sucessivas injecçôes de capital para 
sobreviver? E isso que se espera saber. 

Manuel Brito continua presidonto 
do Instituto Nacional do Dosporto 
o novo secretârio de Estado do limitou-se a afirmar que "este é o 

Desporto, Herminio Loureiro, momento de avaliar as situaçôes". 
confirmou a manutençâo de Manuel Manuel Brito, que havia colocado o 
Brito como présidente do Instituto cargo à disposiçào na sequêneia das 
Nacional do Desporto (IND). eleiçôes legislativas antecipadas de 16 
Herminio Loureiro, que falava apôs a de Março, ganhas pelo PSD, preferiu 
sua primeira reuniâo com entidades sublinhar que, "embora este seja um 
da area do desporto desde a sua cargo de natureza politica, também o 
tomada de posse, segunda- feira, é de natureza técnica". 

"the big, bc^s' toy store" SMR «#oi« 
© sïii © aæB © asH © acif 
GRANDE LIOUIDAçâO DE JVIOBILIAS!! 
INVEIMTâRIO DE $850,000.00 
Casa de Jantar, Cozinha, Sala de ester, Quarte de dermir 
Mobilia de escritério, secretàrias, cadeiras, mesas & fotocopiadoras 

oo 

Equipainentos do 
Team Canada. 

T-shirts, bonés e 
camisolas de 

treino aos 
melhores preçosi 

iesd« 

q 
(Ô 2 

.c 187 Lakeshore Rd. £. 
Mississauga, Ontario 

F 00 I II I I y M. i H 1 

OFF 
Minimum purdiase$100 

"the big boys' toy store" 
srA» CHUS la 

187 Lakeshore Rd. E. 
Mississauga, Ontario 

9nS.271.27SS 
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Farense diz que 
Mantimo utilizou 
Sabry 
irregularmente 
O Farense enviou hoje à Comissâo 
Disciplinar da Liga de clubes um 
documento dando conta de uma 
eventual utilizaçâo irregular do 
futebolista Sabry pelo Maritimo, no 
jogo que ambos disputaram no 
Funchal, na 25° jornadâ da I Liga. 
O Maritimo venceu o jogo por 1-0, 
mas, segundo Carlos Pereira, 
administrador e Jurista da Farense 
Futebol SAD, infringiu o artigo 60° 
do regulamento da Liga, que nào 
permite a inscriçâo de Jogadores 
quando os clubes ou Sociedades 
Ànônimas Desportivas (SAD) tenham 
queixas de futebolistas credores de 
verbas contratuais. O caso apontado 
pelo Farense, ultimo classificado da I 
Liga a quatro jornadas do final do 
campeonato, refere-se à eventual 
existência de dividas do Maritimo 
para corn o jogador Rui Oscar, 
actualmente no Boavista, as quais nâo 
estavam pagas na altura da inscriçâo 
de Sabry pelos madeirenses. 

O jurista e administrador da SAD do 
Farense considerou que o caso sô sera 
transparente apôs um acôrdâo da 
Federaçào Portuguesa de Futebol 
(FPF) sobre a situaçâo. 
"Parece-me que o acôrdâo da FPF é 
favorâvel e que a Liga terâ de levantar 
um processo disciplinar ao Maritimo, 
cuja puniçâo sô pode ser a perda dos 
très pontos, como consta dos 
regulamentos", frisou Carlos Pereira. 
O mesmo responsâvel adiantou que 
sô depuis de o acôrdâo da FPF ser 
püblico é que o assunto poderâ 
avançar, nâo cabendo ao Farense ou 
Vitôria de Guimarâes (que protesta 
pela mesmo facto) levantarem 
processus, tendu ambos os clubes 
apenas alertado aqueles dois 
organismos para o caso. 
Aquele jurista do Farense espera 
agora que o assunto nâo se "arraste" 
por tempo indeterminado e diz estar 
confiante na justiça na base dos 
regailamentos. 

Decisâo do Estàdio da 
luz adiada para a 
semana 

Santana Lopes revelou que na prôxima 
semana deverâ ser tomada uma 
decisâo em relaçâo ao Estâdio da Luz. 
O présidente da Câmara de Lisboa 
revelou que ainda nâo foi tomada 
nenhuma decisâo definitiva, mas que 
existem varias propostas em carteira 
que podem vir a viabilizar 
financeiramente a construçâo do noyo 
Estâdio da Luz. 

FIFA - CONCACAF pede a zen- 
Ruffinen que se demita 
A Confederaçào de Futebol da 
América do Norte, Central e 
Caraibas (CONCACAF) pediu a 
demissâo do secretârio-geral da FIFA, 
Michael Zen-Ruffinen, por o nâo 
considerar isento no processo 
eleitoral em curso. 
Sepp Blatter, o actual présidente da 
FIFÀ, recandidata-se corn a oposiçâo 
do camaronês Issa Hayatou, o quai é 
apoiado por Lennart Johanson, 
actual présidente do organismo 

europeu, a UEFA. 
Segundo a CONCACAF, Zen- 
Ruffinen, o "numéro 2" da FIFA, 
virou-se contra Blatter e apoia 
Hayatou, pelo que deve colocar desde 
jâ o lugar à disposiçào. 
A CONCACAF foi um dos apoios de 
Blatter, hâ quatro anos, quando este 
derrotou Johanson na corrida â 
sucessâo de Joâo Havelange, o 
brasileiro que dirigiu a FIFA de 1974 
a 1998. 

Paulo Ferreira assina pelo 

o lateral-direito do Vitôria de Setùbal Paulo 
Ferreira vai assinar um contrato de très 
épocas corn o FC Porto. 
O «internacional» sub-21 é o quinto reforço 
dos «dragôes», que jâ garantiram os passes 
de Nuno Valente e Derlei, da Uniâo de 
Leiria. 
Bruno, do Maritimo e Maniche, do Benfica, 
devem ser as outras apostas do treinador 
José Mourinho para as prôximas 
temporadas. 

FC Porto 

Schumacher admite 
favoridsmo da Williams 
em imela 

O tetracampeâo Michael 
Schumacher, da Ferrari, afirmou 
nesta terça-feira que considéra a 
Williams-BMW favorita para vencer a 

prôxima etapa da época da Fl, o GP 
San Marino, este domingo em 
Imola. 
Para o alemâo, que estreou - corn 
uma vitôria - no GP Brasil o novo 
monolugar italiano, o F2002, a 
équipa inglesa é nesta altura a mais 
competitiva dadas as caracteristicas 
do circuito Enzo e Dino Ferrari. 
"No ano passado foi assim (a 
potência do motor BMW foi 
fundamental) e este ano nào deve 
ser diferente. Entretanto também 
temos os nossos pontos fortes, como 
a aerodinâmica", lembrou 

Schumacher. 

Em 2001, a vitôria ficou corn o irmâo 
mais novo do piloto da Ferrari, Ralf. 

Aniversàrio 
do Sporting C P de Toronto 
Os responsâveis do Sporting 
Clube Português de Toronto 
vào realizar as comemoraçôes 
do 22o. aniversàrio nos dias 26, 
27 e 28 de Abril,, com a vinda 
de altas individualidades de 
Portugal. 

Haverâ uma Conferência de 
Imprensa na sede-social do 
Sporting de Toronto, dia 26, às 
19h30, corn a presença dos 
convidados de Lisboa. 

Obrigado, pelo convite enviado. 

Sub-20 

Portugal vence Inglaterra por 2-0 
A selecçào portuguesa de futebol de 
sub-20 venceu a sua congénère 
inglesa por 2-0 (0-0 ao intervalo), em 
jogo de carâcter particular, realizado 
no estâdio José Gomes, na Reboleira. 

Portugal dominou durante toda a 
primeira parte, mas sem resultados 
prâticos, permitindo a reacçào dos 

britânicos na etapa complementar. 
Numa altura em que os ingleses 
denotavam ligeiro ascendente, a 
selecçào lusa inaugurou o marcador 
através de Pedro Oliveira, aos 75 
minutes, fechando a contagem cinco 
minutes mais tarde, aos 80, por 
intermédio de Bruno Alves, na 
sequência de um canto. 
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dAassi^icaçào 
Equipas 

Il 1SP0RTINB 
Il 2BQAVISTA 
it 3F6P0RT0 
Il 4BEMFICA 
ii SBEUNEMSES 
Il GMABÎTIMO 
il 7U.LEIBU 
Il 8P.FEBBEIBA 
I BGUIMABAES 

II 10BBAGA 
Il 11ST.CUBA 

12BEIBA-MAB 
13SET8BAL 
14 GIL VICENTE 
15VARZIM 
16SALGUEIR0S 
IIAUfERCA 
18 FARENSE 

1 V E D M S P 

7 
6 
5 

30 20 
30 20 
30 17 
30 15 11 
30 15 5 
30 14 4 
30 12 0 
30 10 10 
30 10 S 
30 9 11 
30 9 9 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

9 8 
8 10 
8 7 

6 6 

5 7 

3 66 
4 47 
8 52 
4 57 

10 45 
12 40 
9 43 

10 37 
11 29 
10 35 
12 25 
13 43 
12 34 
15 33 
15 23 
17 25 
18 31 
18 23 

20 67 
15 66 
30 56 
32 56 
39 50 
33 46 
32 45 
38 40 
30 39 
31 38 
35 36 
50 35 
37 34 
50 31 
48 29 
62 27 
54 24 
52 22 

(30“jornada) 
Boarista - Salgueiras. 2-1 

Santa Clara-Bennca, 0-0 

Farense-FCPano.0-3 

U.leiria-Alverca2-1 

Oil Vicente - Belenenses, 3-2 

V.Guimaràes - Beira-Mar, 0-0 

P. Ferreira-Varzini. 0-0 

Sporting-MariOmo, 4-0 

SpJiraga-V.Setiiiial.1-1 

(31“jornada) 
Maritimo - Baavista 

FC Parte-V.Guimaràes 

Varzim-Sporting 

Belenenses-Farense 

Salgueiros-UAeiria 

Alverca-Gil Vicente 

Beira-Mar - Sporting de Braga 

V^etülial - Santa Ciara 

Benlica - Paços de Ferreira 

PORTUCUESft ^UTEBOL 
♦ PROEISSIOnftL 

? % 
I I 

CD elhores Iwlarcadores 

^ I 
I 

Resultados^ PrAxima ioroada 

35 golos 
Mario JARDEL (Sporting) 

IS) goll©s II 
Vanderlei da Silva "DERLEI" (Uniâo Leiria) 11 

15 giolltos P 
FARY Paye (Beira-Mar) 11 

13 g(0H<0S 
HUGO HENRIQUE (Setübal) 

LEONARDO Ribeiro (Paços de Ferreira) 

SIMAO SABROSA (Benfica) 

CAJU (Alverca) 

MANTORRAS (Benfica) 

GAÛCHO (Maritimo) 

JOAO PEDRO (Salgueiros) 

O MILENIO 

LL I I y, 
PORTUCUESfl DE fUTEBOL 

♦ PROEISSIOMflL 

(Zâassitfïi ̂ icaçâo l^esiiùtadûs 
Equipas 

1M0REIRENSE 30 55 
2NACI0NAL 30 55 
3ACADEMICA 30 55 
4EST.AMAD0RA 30 51 
5 CRAVES 30 46 
6P0RTIM0NENSE 30 45 
7CAMPSMAiOR. 30 45 
8AVES 30 41 
9HAiA 30 41 
10 NAVAL 30 39 
11RIBAVE 30 39 
12U.LAMAS 30 38 
131EÇA 30 36 
140VARENSE 30 34 
15ESPiNH0 30 33 
16PENAFIEL 30 29 
17FELGUEiBAS 30 29 
18 OLIVEIRENSE 30 25 

Académica - L Amadora, 0-1 

Campomaior. - Portimonense, 1-2 

Maia - Oiiveirense, 0-0 

leça-Ovarense.0-1 

Bio Ave - Penaliei. 3-0 

U.lamas-Navai.1-2 

Sp.Espinho- Felgueiras, 0-1 

OXhaves - Moreirense, 1-0 

n.Aves-Nacionai,1-2 

fDzéxünu ^ovtada 

L Amadora - Campomaiorense 

Portimonense-Maia 
Oiiveirense-leça 
Ovarense-BioAve 

Naval 1* Maio - Sn.Espinho 
Felgueiras - Des.Chaves 
Moreirense-Des. Aves 

Nacionai-Académica 
Penaliei-U.lamas 

Série Açores 
^etjanda 

Apuramento do campeâo 

Besultados Programs da OMornada 

Santiago - Pralensa, 0-2 Pralense - Madalena 
Angrense - Mlcaolensa, 1-2 Micaelenso - Santiago 
Folgou; Madaiona FoigaiAngransa 

Classificaçâo 

EQUIPAS PTS 
1. Micaelense 50 
2. Madalena 42 
3. Pralense 38 
4. Santiago 34 
5. Angrense 33 

Despromoçôes 

Besultados  Programa da BMornada 

Fayal - Flamongos. 0-3 Fiamongos - Aguia 
St. Antonio - Rlboirinha. 1-2 Riboirinba - Fayal 
Folgou:Àguia Foiga: St. Antonio 

Classificaçâo 

EQUIPAS PTS 
1. Santo Antonio 28 
2. Flamengos 28 
3. Ribeirinha 26 
4. Fayal 23 
5. Âguia 15 

J^mal 

MiléniiSi 
O seu semanârio 

Pinto da Costa 
elogia ((atituden de 
Guilherme Aguiar 

Pinto da Costa, présidente do 
FC Porto, ficou satisfeito pelo 

facto de Guilherme Aguiar 
ter comunicado aos clubes a 
sua candidatura à Liga. 
«Recebi uma carta, a quai 
julgo terâ sido enviada a 
todos os clubes. Comunicar 
aos présidentes dos clubes, 
antes de assumir 
publicamente a candidatura, 
foi uma atitude correcta», 
afirmou Pinto da Costa sem, 
no entanto, manifestar apoio 
ao ex-dirigente portista e 

actual director executivo da Liga. 

«Para jâ, nào tomo posiçào. Guilherme Aguiar tem 
legitimidade para ser présidente da Liga, mas poderâo surgir 
outros candidatos e hâ um grupo de clubes, habitualmente 

designado por G-18, que tem tornado posiçôes em conjunto e 
para me pronunciar quero ouvir os outros clubes desse 

grupo», frison Pinto da Costa. 
«Presumo que nâo haverâ candidatura a sair do G-18, mas nâo 
sei, uma vez que os clubes tèm tido uma acçâo concertada. 
Nào temos qualquer reuniâo marcada e, por isso, poderâ 
aparecer ou nâo um candidato», acrescentou o présidente dos 
«dragôes». 
Embora sem manifestar apoio a Guilherme Aguiar, Pinto da 
Costa deixou claro que deseja ver mudanças na Liga. 
«Nâo sabia que Valentim Loureiro vai recandidatar-se. Todos 
conhecem a minha posiçào. Hâ muito tempo que a Liga 
deveria dar uma volta», declarou. 

Candidatura 
de Aguiar é 
usuicidan 
O présidente do 
Boavista, Joào 
Loureiro, Jâ 
comentou a 
anunciada intençào 

de Guilherme 
Aguiar se 
candidatar a 

présidente da Liga 
de Clubes, dizendo 
nào acreditar no 

sucesso da 
candidatura. 
«Liquei algo 
surpreendido corn 
este tipo de 
posiçôes, numa altura em que os clubes estavam a 

tentar o consenso relativamente à reformulaçâo 
estatutâria e, como tal, parece-me uma' posiçào 
completamente extemporânea. Por outro lado, 

parece-me também uma posiçào suicida, porque é 
manifesto que o dr. José Guilherme Aguiar, por 
quem tenho muito respeito, nâo vai conseguir 

reunir os apoios suficientes para ter a maioria. Nào 
me parece uma candidatura neutra nem muito 
dara, porque o dr. Guilherme Aguiar é profissional 
e os actuals estatutos nào permitem um présidente 
profissional, a nào ser que ele queira abdicar dessa 

posiçào. Tudo isto me parece um pouco esquisito», 
comentou Joào Loureiro na Râdio Renascença. 
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Rui Costa contraiu 
uma pequena 
distensâo muscular 

O médio internacional português 
Rui Costa, do AC Milâo, foi 
submetido a umà ecografia que 
revelou uma pequena distensâo 
muscular, segundo informou o 
clube italiano de futebol. 
Rui Costa abandonou o relvado no 
domingo durante a visita do AC 
Milâo ao terreno do Chievo Verona 
(1-1), devido a um estiramento no 
mùsculo adutor direito. 
Agora, foi submetido a nova 
ecografia, que revelou a distensâo 
muscular, localizada cinco 
centimetros abaixo da sofrida hâ 
algumas semanas em Piacenza. 
Os médicos do AC Milâo ainda 
nâo se pronunciaram sobre^ o 
tempo que Rui Costa deverâ estar 
afastado das competiçôes. Essa 
informaçâo sô deverâ ser prestada 
de uma forma mais concreta na 
prôxima semana, apôs o jogador 
ser submetido a um novo exame. 

Enke desconhece 
interesse de Espanyol 

mais um ano. 
Julio César, ligado por contrato 
de dois anos ao Benfica - por 
empréstimo do Real Madrid -, 
disse que quer cumprir a 
duraçâo da ligaçâo* ao clube 
português. "[E meu] propôsito 
terminar a época em posiçâo 
europeia e continuar na 
prôxima temporada. Tenho que 
ser campeào", disse, 
desmentindo uma noticia do 
jornal "O Jogo", que dizia baver 
acordo mùtuo para a rescisâo 
do contrato entre o central 
brasileiro e o Benfica. 
Esta semana, o defesa, limitado 
por problemas fisicos, trabalhou 
na mata do Estâdio do Jamor 

O guarda-redes alemâo Robert Enke, corn a quase totalidade do plantel. 
que deixa o Benfica no final da época, 
disse desconhecer o 
interesse do Espanyol de 
Barcelona nos sens 
serviços. 
"Nâo conheço muito bem 
o clube, mas desconheço 
o interesse do Espanyol", 
disse o alemâo, citado 
pela TSF. Enke mostrou 
interesse em définir a 
situaçâo até final do mes, 
mas deixou algumas 
réservas quanto a 
imponderâveis. O 
jogador termina contrato 
e nâo manifestou vontade 
de continuar na Luz. 
Por seu lado Julio César 
diz que quer ficar na Luz 

Couto e Moia nos quano&^e- 
-flnal de pares do Estoril Open 
Os tenistas portugueses Emanuel 
Couto e Bernardo Mota 
qualificaram-se para os quartos- 
de-final de pares do Estoril 
Open, com uma vitôria sobre o 
argentine Agustin Calleri e o 
eslovaco Dominik Hrbaty. 
O par português venceu o 
encontre por 6-3, 1-6 e 10-8 no 
"super tie-break". 
Nos quartos-de-final, Couto e 
Mota defrontarâo o vencedor do 
encontre entre o indiano Mahesh 
Bhupati e o biélorusse Max Mirnyi Harel Levy e o brasileiro Fernando 
contra a dupla formada pelo israelita Meligeni. 

Portugal-China em futebel, 
marcade para Macau, jà tem 
letaçâe esgetada 
Todos os bilhetes para o jogo 
Portugal-China, a disputar em Macau 
em 25 de Maio, durante o estâgio de 
preparaçâo da selecçâo portuguesa 
para o Mundial de futebol da Coreia 
do Sul e Japâo de 2002, foram 
vendidos no primeiro dia. 
Os cerca de 10.000 bilhetes 
destinados ao pùblico gérai foram 
colocados à venda a meio da tarde de 
segunda-feira e 24 boras depois jâ 
tinham sido todos vendidos, disse 
hoje à Lusa um porta-voz do Institute 
do Desporto de Macau (IDM), que 

organiza o evento. Em Hong Kong 
foram vendidos 2.000 bilhetes. 
Entre os bilhetes vendidos estâ um 
lote de cerca de 800 reservado pela 
Casa de Portugal em Macau para a 
constituiçâo de uma claque de apoio à 
selecçâo portuguesa. 
O IDM retém cerca de 5.000 bilhetes 
destinados â imprensa, convidados da 
organizaçâo, das duas équipas e dos 
patrocinadores do jogo, e, de acordo 
corn o mesmo porta-voz, nâo hâ 
pianos para libertar mais bilhetes 
para venda ao pùblico. 

leverkusen, Barcelona, 
Manchester e Beal Madrid 
passam as meias-finais 

o Bayer Leverkusen e o Barcelona 
garantiram o apuramento para as 
meias-finais da Liga dos Campeôes. Na 
Alemanha, o Bayer venceu o Liverpool 
por 4-2 num espectacular jogo de 
futebol, enquanto o Barcelona começou 
a perder coin o Panathinaikos, mas 
virou para um 3-1 suficiente. 
Em Leverkusen assistiu-se a um jogo 
memorâvel, disputado corn um ritmo 
eléctrico e arbitrado pelo português 
Vitor Perdra. 

Real Madrid e Manchester est«ao 
também nas meias-finais. 
Os "merengues" sofreram mas 
conseguiram vencer os campeôes 
europeus corn dois golos na segamda 
parte. Na outra partida, a équipa de 
Alex Ferguson derrotou o Corunha por 
3-2 e, tal como o Real Madrid, junta-se 
ao Barcelona e Leverkusen nas meias- 
finais da prova. 
Meias-finais (1“ mâo a 23 e 34 de Abril, 
2“ a 30 de Abril e 1 de Maio) 
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0 comboio da Europa jà esta cheioP 
Parece que sim! 
Os très primeiros lugares, salvo 
aqueles imprevistos férteis no futebol, 
nào devem fugir ao SPORTING, 
Boavista e FC Porto. 
O Benfica depois da operaçâo de 
Simâo Sabrosa mostra-se demasiado 
frâgil para desalojar o FC Porto do 
terceiro posto. 
O primeiro lugar -o 
do titulo- sera um 
duelo Sporting- 
Boavista, palmo-a- 
palmo, até à ultima 
jornada. Um, corn 
melhores talentos 
individuais, o outro, 
corn mais équipa. A 
segnir, o FC Porto 
que, corn altos-e- 
baixos, là vai 
levando a âgua ao 
seu Moinho embora 
corn pouca 
farinha... 
Este fim-de-semana 
foi o retrato do que 
escrevemos. Um 
Boavista (66 pontos) 
rijo ganhando ao 
adversârio e à 
adversidade do jogo. O Sporting (67 
pontos) cilindrando o cômodo 
Maritimo, por 4-0. O FC Porto (56), a 
ganhar em Faro corn o "faro" do jogo 
do seu lado e, o Benfica (56), mesmo 
sabendo jogar, nâo mostrou 

capacidade frente ao Santa Clara 
para ir mais além. Nem Sào Miguel o 
salvou... 
Sào uns empatas! 
Os Belenenses, mesmo perdendo corn 
o Gil Vicente, mantém o 4o. posto, 
isolado, o mesmo acontecendo corn o 
Maritimo, na 5a. posiçâo. 
Uniâo de Leiria, Paços de Ferreira, 

Guimarâes, Sp. 
Braga, Santa 
Clara, Beira 
Mar, V. Setübal 
e Gil Vicente, 
mostram-se 
capazes de 
manter a 
tranquilidade 
classificativa e, 
Varzim (29 
pontos), 
Salgueiros (27), 
Alverca (24) e 
Farense (22 
pontos), lutam 
por amealhar 
pontos que lhes 
garanta a 
permanência 
na I LIGA. 
O future a 

Deus pertence. 
AJornada 31, serà ou nào um 31 para 
alguns? 
Na sexta-feira, dia 12 de Abril, às 
16h00, o Maritimo-Boavista, corn 
transmissâo na SporTV. 

"turbolências" corn 
certeza. FC Porto e 
Benfica rcebem, 
respectivamente, 
Guimarâes e Paços de 
Ferreira. Fàcil? Nem 
pensem nisso, os 
"preocupados" corn os 
pontos para salvarem a 
honra do Convento dào 
sempre "àgua pela barba" 
aos mais valentes. Nâo 
esperem "pèras doces" 
nas Antas e na Luz. 
Um 31 para muita gente! 

JMC 

Sâbado, dia 13 (azar?), FC Porto- 
Guimaràes, as 16h00, corn 
transmissâo na SporTV. As 
16h0(), Varzim-Sporting, corn 
imagens na RTPi. 
Os restantes jogos serào 
realizados Domingo, dia 14, 
assim distribuidos: 
As lOhOO, Belenenses-Farense. 
Às hîhOO, Salgueiros-U. Leiria; 
Alverca-Gil Vicente; Beira Mar- 
Sp. Braga e V. Setübal-Santa 
Clara. 
Às 13h30, Benfica-P. Ferreira, 
corn transmissâo na FPtv e na 
SporTV. 
Os dois primeiros jogam fora, o 
Boavista na Madeira e, o 
Sporting, na Pôvoa de Varzim. 
Duas viagens corn algumas 

cawafa ^lÂjna 

Bob Raposo. trabalha e 
diverte-se na comunidade 
portuguesa. 

(to lza a 

a samjîZa bam apzaciaâa 

gSliÿj, 

c/ryu da comunidade 
"•TM/MC Làbatt Brewing Co. 

Para todos os seus eventos ou ocasiôes especiais, 
contacte Bob Raposo para o ajudar a tratar 
de tudo o que précisa 
 . (49 3J îiÀB-£J73d 


