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Hà dois tipos de Danças Carnavalescas, 

na tradiçâo terceirense. Danças do 

Pandeiro e do Bailinho. £m ambos os 

casos, vem sempre à baila, o humor e a 

critica aos acontecimentos mais marcantes 

da vida social, da politica, do desporto ou 

da emigraçâo. 

Andaram numa fona, de clube em clube, 

as Danças do Portuguese Cultural Centre 

de Mississauga, Angrense de Toronto, 

Amor da Pàtria, Vitôrià de Setùbal, 

Graciosa C. Centre, Lusitânia de Toronto, 

O Petisco, Banda Lira de Brampton e, 

vinda da Terceira, a Dança do Pandeiro 

da Ribeirinha, e de Montreal, o Bailinho 

de Hull/Quebéque. 
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Fado no Vasco da Ganta de 

o elegante salâo de tes- 

tas do Vasco da Gama 

de Brampton encheu-se 
de gente que gosta da 

cançâo portuguesa, o 

Fado. 

Depois de um bem servi- 

do jantar, desfilaram 

vârias figuras do fado 

local, entre elas, uma 

que hà muito nâo se 

ouvia por câ. 

Um fecho feliz: Tony Câmara, 
Teresa Lopes, Humberto Silva e 
Luciana Machado, no 
“Coimbra tem mais encanto...” 
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sem vértebras 

O Dia Internacional da Mulher é comemorado Sâbado, 
dia 8 de Março. 
Juste ou injusto, é um facto. 
Juste, porque a MULHER merece a distinçâo, particu- 
larmente, se compararmos este dia com outres dias 
internacionais comemorativos. Injusto. porque a MULHER 
nâo précisa de "dias bacocos" para se sentir cada vez 
mais MULHER! 
É curioso como toda a gente de repente -como no Natal 
e outras ocasiôes...- desata a "perceber" que a mulher 
existe e que é digna de muitos elogios corn todas as 
pompas e circunstâcias. Meu Deus, como a hipocrisia é 
grande, particularmente, de um dia para o outre. Sera 
que andam distraidos os outres centos de dias do ano? 
Tudo isto, porque hâ meia düzia de "chicos espertos" 
que se aproveitam da distraeçào gérai para tirar divi- 
dentos e, se calhar, ainda receber medalhas de mérite! 
E, todos nés, vamos nisto ano-apôs-ano sem reagir, 
felizes e contentes, colaborando em tudo e mais alguma 
coisa! Somos, realmente, uns trouxas! Ainda por cima. 

uns trouxas convencidos! 
Serâ que pelo menos, a MULHER se aproveita desta 
situaçào? 
Tenho notado, pelo andar da carruagem, que nem por 
isso. A Mulher-Mulher estâ-se borrifando para o Dia 
Internacional que lhe coube em sorte, outras ligam-se 
por interesses vârios ou obrigaçôes culturais e, umas 
tantas, procuram aptroveitar-se da ocasiâo. 
Tudo bem. Quem pode levar a mal este tipo de situ- 
açôes tâo naturals? 
Graças a Deus, tenho a impressâo que nào hâ o Dia 
Internacional do HOMEM, ou entâo ando muito afas- 
tado destas coisas. Se calhar jâ nem hâ dia no ca- 
lendârio para "afagar o ego dos machos"... Pela minha 
parte, ainda bem. Alguém teria de ficar de fora. E como 
foram os homens que "inventaram" o Dia Internacional 
da MULHER, acho bem que fiquem de castigo. 
Eternamente. 
As minhas saudaçôes às MULHERES de todos os dias. 

JMC 

Tu Cfl Tu Qom os leîtores 

Olà, olà, caxos leitores! 

Jà estâo farto de neve, nâo é? Também eu! 

Nâo hâ nada a fazer, é "levar corn ela", 

limpâ-la, e sonhar corn o boni tempo que 

esta a chegar. Âh, claro, e preparar as 

férias de modo a esquecer o que temos por 

cà de frio e neve, sem esquecer que estâ- 

mes aqui voluntariamente, portante, nada 

que reclamar injustamente. 

Esta semana vamos começar por lembrar que alguns 
clubes vâo ter Assembleias Gerais, em busca de novos ele- 
mentos para os respectivos Corpos Gerentes. Como dizia 
hâ dias o présidente da Casa das Beiras, Antonio Santos, 
na entrega de prendas na Casa do Alentejo:- "...sou o pré- 
sidente cessante da Casa das Beiras e futuro candidato!". 
Todo o mundo riu, mas, bem no fundo, estava a falar de 
um drama anual dos nossos clubes e associaçôes. 

J Começam a faltar voluntârios para a grande carga que é 
estar à Trente de um clube. Vamos lâ, senhoras e senhores, 
dêem a mâo àqueles que jâ estâo saturados de sacrificios 
vârios. Se todos derem um bocadinho, custa menos e tudo 
corre melhor... 
Assim, a Casa dos Poveiros Varzim Sport Club of Toronto 
realiza a sua Assembleia Gérai para apresentaçào de con- 
tas e eleiçâo dos novos Corpos Gerentes, Domingo, dia 16 
de Março, às 16h00, na sede-social. 
No Domingo, dia 23 de Março, às 13h00, o Canadian 
Madeira ClubMadeira House Community Centre realiza 
a Assembleia Gérai Ordinâria, às 13h00, para apresen- 

taçâo do relatôrio de contas, debate de assuntos relevantes 
do clube e eleiçôes dos novos Corpos Gerentes para 
2003/2004. 

Quinta-Feira, dia 27 de Março, vamos ter o prazer de 
rever a nossa Catarina Cardeal, na grande festa GLOBAL 
DIVAS, em favor da St. Stephen's House, uma realizaçào 
da Heather Kelly Communications, que terâ lugar no 
Bambu by the Lake, 245 Queens Quay West, em Toronto. 
Para além da voz portuguesa de Catarina Cardeal, ainda 
a da brasileira Guiomar Campbell, da cubana Jane 
Bunnett and The Spirits of Havana, da venezuelana 
Eliana Cuevas, da asiâtica Kiran Ahluwalia e da arabe 
Maryem Tollar. Um grande espectâculo para angariaçâo 
de fundos para a agêneia de apoio social St. Stephen's 
House. Informaçôes e réservas: 416 925-2103 Ext. 238. 
Nâo faltem. 

No Sâbado, dia 5 de Abril, o Grupo Raizes do Concelho 
de Lourinhâ e Amigos realizam a sua festa anual no 
Ukrainian Cultural Centre, em Toronto. O jantar serâ 
servido pelas 19h30 e o baile terâ a presença do conjunto 
musical Português Suave. 
Informaçôes e réservas, por intermédio de Joaquim 
Martins: 416 653-9780, ou 248-9082. 

'O Rancho Folclôrico "As Tricanas" vai comemorar o seu 
23o. Aniversârio no Ambiance Banquet Hall, Sâbado, dia 
5 de Abril, com jantar pelas 20h30. 
Uma festa que se répété anualmente mas que nunca é 
demais. Os responsâveis e componentes d'As Tricanas 
merecem o nosso total apoio pelo muito que têm feito pelo 
folclore português e pelo caiinho com que o transmitem 
aos mais jovens. Parabéns. 
Para informaçôes e réservas, contactem o presidente.Vitor 
Borges: 416 656-0294. 

O conjunto musical Além-Mar, de London, Ontârio, vai 
lançar o quarto trabalho discogrâfico, intitulado "Terra e 
Mar", no Sâbado, dia 12 de Abril, no Clube Português de 
London. Informaçôes e réservas, contactando o Tony 
Medeiros; 519 453-5688. 
As nossas felicitaçôes à rapaziada do Além-Mar. Obrigado 
pelo convite enviado. 

Em Hamilton, no Ancaster Fairgrounds, vai ter lugar no 
fim de semana de 15 e 16 de Março, a exposiçào e show 
"Hamilton Cat Fanciers", no Sâbado, entre as lOhOO e as 
17h00 e, no Domingo, entre as llhOO e as 15h00. 
Uma exposiçào dos mais belos felinos das mais variadas 
raças. 
Para informaçôes, ligue; 905 573-2292, ou visite: 
■www.hamiltoncatshow.ca 
Uma forma diferente e agradâvel de passar umas horas 
fora de casa. «r 

Estamos a viver os 50 anos da chegada oficial dos pio- 
neiros portugueses ao Canadâ. 
Para também os homenageai mos, abrimos um concurso 
intéressante de QUADRAS, com prétnios para as très 
melhores. Portanto, amigos leitores, façam "1 QUADRA" 
sob o tema os PIONEIROS e enviem-na, ou entreguem- 
na, na CIRV-fm ou no Milénio. 
Atençào, cada pessoa s6 pode enviar UMA QUADRA alu- 
siva aos pioneiros, Ok? 
Os premiados estarào corn os PIONEIROS na grande 
festa do Portuguese Day, dia 24 de Agosto, na Paramount 
Canada's Wonderland. Màos à obra, que é como quem 
diz, màos às quadras! 

Do vosso amigo ao dispor 
JMC 
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Paulo Portas critica «pacifistasn que se 
opôem à guerra no Iraque 
O ministro da Defesa, Paulo Portas, criti- 
cou no sâbado à noite os denominados 
«pacifistas» que se opôem à guerra con- 
tra O Iraque, dizendo que se nada for 
feito os terroristas pensarào que estào 
livres para agir. 
«Muitas vezes, para consegaiir garantir a 
paz, é preciso ser firme coin aqueles que a 
querem violai », disse Paulo Portas no final 
de um jantar de tomada de posse das con- 
celhias do CDS/PP de Viseu, deixando 
uma clara mensagem à Plataforma Contra 
a Guerra, que realizou no mesmo dia um 
comicio na Aula Magna da Reitoria da 
Universidade de Lisboa. 
Varias figuras da politica portuguesa, 
entre elas Mario Soares, Ana Gomes, 
Maria de Lurdes Pintassilgo e Freitas do 
Amaral, estiveram reunidos no sâbado 

para se manifestarem contra a 
guerra. 
No jantar em Viseu Paulo 
Portas criticou os discursos 
«dos que se denominam 'paci- 
ficistas'», sublinhando que «nâo 
hâ liberdade sem segurança». 
«Sô consegaiiremos uma paz 
estâvel através da pressào 
diplomâtica e dos meios auxi- 
liares de pressào militar». 
Portas referia-se à crise 
iraquiana, dizendo que é pre- 
ciso «desarmar um regime que primeiro 
negava ter armas e depois, no ultimo minu- 
to, confessa que tem algumas, mas que nâo 
diz onde tem as outras». 
«Queremos que as Naçôes Unidas se dêem 
ao respeito, que os Estados que nâo 

cumprem se sintam obrigados a cumprir, 
que O grau de ameaça contra a nossa liber- 
dade e segurança diminua, que quem tem 
armas irregailares seja obrigado a eliminâ- 
las, que a cumplicidade do terrorismo ter- 
mine», sublinhou o ministro da Defesa. 

O ministro da Agricultura acredita, mas 
nâo garante, que a carne de frango actual- 
mente à venda é saudâvel, e estâ convencido 
de que outros paises da Uniâo Europeia têm 
também aves corn produtos cancerigenos. 
Sevinate Pinto prestou esclarecimentos 
sobre a detecçâo de um produto 
perigoso em frangos, perus e codornizes. 

que obrigou ao sequestro da produçào 
em 43 exploraçôes, estando em causa 1,2 
milhôes de aves. 
Estas poderào ter de ser abatidas, caso as 
novas anâlises confirmem a existência de 
nitrofurano, um produto que se adiciona na 
âgua e que pode ser prejudicial para a saùde 
do ser humano. 

Ministro acredita na quaiidade dos frangos à 
venda... mas nâo dà garantias 

Economias 

Portugueses 
responsabilizam | 
PSD e PS pela 
desemprego 
O aumento do desemprego em 
Portugal é atribuido tanto ao 
Governo de Durào Barroso como ao î 
de Guterres, na opiniâo da popu- 
laçâo. De acordo com a ediçâo de 
segunda-feira do Diârio de Noticias, 
que faz a anâlise do ultimo 
barômetro da Marktest, o actual 
Executive é responsabilizado pelo 
desemprego por 23% dos inquiridos. 
O Governo PS é apontado como cul- 
pado por 22% dos portugueses. 
Segundo a sondagem, hâ 41% dos 
eleitores do PS que apontam o dedo 
à politica de Durâo Barroso para 
explicar o aumento do desemprego, e 
quase 4% de eleitores do PSD dizem 
o mesmo. 
Entre os inquiridos que dizem votar 
nos socialistas, 7% responsabilizam o 
Executive de Antônio Guterres. Hâ 
ainda uma percentagem substancial, 
de 22%, que atira as culpas para cima 
dos empresârios e da mâ gestâo das 
empresas. Outros 15% citam a situ- 
açào internacional para explicar a 
perda de empregos. 

Durao encontrou-se corn general de 
trépas norte-americanas no Golfe 
o primeiro-ministro, Durâo Barroso, rece- 
beu em Sâo Bento o general que comanda 
as tropas norte-americanas no Golfo, 
Tommy Franks. Os dois responsâveis discu- 
tiram a crise iraquiana e a posiçào de 
Portugal na NATO, informou o jornal 
Expresse. 
O encontre nâo foi anunciado devido às 
fortes medidas de segurança que rodeiam o 
comandante das tropas no Afeganistào e 

agora no Golfo Pérsico. 
A reuniào contou ainda coin o ministro da 
Defesa, Paulo Portas, e coin o Chefe de 
Estado Maior General das Forças 
Aimadas, Mendes Cabeçadas. 
O Expresse diz ainda que Portugal nâo vai 
ficar na lista de paises corn cidadâos que 
necessitam de vistos para entrar em ter- 
ritôrio norte-americano, apesar de se terem 
ultrapassado as quotas estabelecidas. 

- ALFEITE: 
Despedida da fragata Vasco da Gama que partiu da base do Alfeite, com 
destino ao mar Mediterrâneo, no ambito da forças da NATO. 

|Foto¥a^iimna 
Oitimos dias do 
Saido de Fàbrica 

/yiiiniinû ^iâoa 

DEVIDO AO GRANDE ÊXITO DOS GRANDES SALDOS DE FÂBRICA, 

ARTNOVA FURNITURE PLUS, DECIDIU PROLONGAR 

A CAMPANHA POR MAIS UNS DIAS.l ! 

É verdade!!!!!! 
Por tempo limitado os nossos fornecedores fîzeram 

corn que a loja do bom, bonito e barato Heasse 
ainda mais barato!!!! 

Corn descontos até 50%, UM ano para pagar sem juros e 
ainda entrega gratis, nâo espere mais tempo. 

VISITE Jà A ARTNOVA FURNITURE PIUS 

ijJuÏJi ijJJJ 
41 6*53S* 1 *1 33 
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Danças Carnavalescas, tradiçâo e humor 
Hà dois tipos de Danças 

Carnavalescas, na tradiçâo ter- 

ceirense. Danças do pandeiro 

e do Bailinho. Em ambos os 

casos, vem sempre à baila, o 

humor e a critica aos aconteci- 

mentos mais marcantes da 

vida social, da politica, do 

desporto ou da emigraçâo. 

Andaram numa fona, de clube em 
clube, as Danças do Portuguese 
Cultural Centre de Mississauga, 
Angrense de Toronto, Amor da Pâtria, 
Vitôria de Setübal, Graciosa C. Centre, 
Lusitânia de Toronto, O Petisco, Banda 
Lira de Brampton e, vinda da Terceira, 
a Dança do Pandeiro da Ribeirinha, e 
de Montreal, o Bailinho de 
Hull/Quebéque. 
Espero nâo ter esquecido de alguma 
outra. 
Sô tive o prazer de ver e ouvir, duas; No 
Graciosa, a actuaçâo da dança 

Os comediantes da Ribeirinha riram e fueram rit. 

O SEU CA.SAMENTO É O DIA MAIS IMPORTANTE DA SUA VIDA. 

TODOS OS MOMENTOS MEMORàVEIS SERàO REGISTADOS EM 

FILME, PARA SI E AS GERAÇÔES FUTURAS. 

PASIiUALINO ASSEGURA QIJE TODOS OS CAVALHEIROS 

DA TESTA DO SEU CASAMENTO ESTARÀO NA SUA 

FORMA MAIS ELEGANTE E FELIZ. 

A SUA EXPERIËNCIA, CONHECIMENTOS E EXCELENTE 

SELECÇÀO GARANTE UMA FOTO DE CASAMENTO PERFEITA. 

PASQUALINO MENSWEAR TEM à SUA DISPOSIÇÀO FATOS 

DE MARCAS FAMOSAS, DE PASSEIO OU DE GALA E 

TODOS OS ACESSÔRIOS NECESSARIOS. 

NA COMPRA E ALUGUER, PASQUALINO MENSWEAR 

AJUSTA-SE AS SUAS NECESSIDADES E à SUA BOLSA. 

PASQUAUNO é O “ONE STOP SHOP” PARA HOMEM. 

34 CLINTL^ ST. TORONTO^ ON Mqj 2P2 • TEL: 416.533.3923 • E-MAIL: FRANK@PASQUALINO.CA 
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A dança da Ribeirinha em actuaçâo no Angrense em Toronto. 

Carnavalesca do Lusitânia de Toronto, e 
no Angrense de Toronto, a visitante da 
Ribeirinha. 
Duas actuaçôes cheias de graça e muito 
bem interpretadas. 
De realçar a presença de um grande ta- 
lento na Dança do Lusitânia de Toronto. 
O pequenito Ronaldo Homem, de 7 
anos de idade, que maneja o pandeiro e 
dança como gente grande. E canta tam- 

bém! O miüdo tem talento que nâo 
deveria ser desperdiçado. Nâo consigo 
perceber como é que os clubes levam 
todo o ano a dar os bailaricos "das ma- 
minhas" e, têm no seu seio, tantos talen- 
tos que poderiam oferecer serôes mara- 
vilhosos aos sôcios e amigos dos clubes. 
E uma pena! Nesta Dança do Lusitânia, 
apreciei uma dezena de bons müsicos e 
um punhado de comediantes que muito 

► 

Adalberto Bettencourt, présidente da Assembleia Gérai do Angrense agradece a presença do 
Grupo da Ribeirinha. 

A présidente do Angrense, Isabel Nunes, junto de varias directoras do clube. 
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O grande Violào e a senhora da guitarrinha. 

Baile no Clube da Mississauga com a matança do porco. 

Sport Club Angrense 

Dança de “HuiPQuebéc” 

Tropical Sports Bar 

Graciosa em acçào. 

^podem dar aos lusitanistas. Os jovens 

Ronaldo Homem e Jonatan Silva (pan- 

deiros e cantigas) e os comediantes, José 

Homem (cheio de graça e de boa voz), 

José Silva, Eduino Silva e Francisco 

Toste, têni obrigaçào de criar uma 

secçâo de Teatro no Lusitânia, para ale- 

gria de todos. E, pelos vistos, nos outros 

clubes acontece a mesma coisa. Pelo 

amor de Deus, nào percam os valores 

que possuem. Déem a oportunidade de 

se revelarem e de saltar para a Ribalta. 

De acordo? 

Fotogr^ïias de Jùlio Gouvcia 

Os nosos amigos da Dança do Pandeiro 

da Ribeirinha, também cheios de talen- 

to e graça, ofereceram uma hora de boa 

disposiçào, sem maçar e sem ofender. 

Tudo humor bem medido, mesmo quan- 

do "perdiam" a sequência da peça, devi- 

do aos improvisos que faziam rir â gar- 

galhada... os prôprios, além do püblico 

que se divertiu até "rebentar" corn as 

periécias apresentadas. Por estes, imagi- 

namos os outros. 

Estâo todos de parabéns. 

JMC 

X 
\ 

Simply the/ 

Party Pepperoni Pizza 
Serves 6 to 8 People « 

We Deliver Quality 

with your choice of 

Dipping Sauce 

16 .99 
315 square inches of pizza 
(21”X 15”) 

* 

”4,’“ ^ ^ 

439-0000 Call (416) 
Limited time offer. Taxes extra. Not valid with any other combination or special. Valid at participating stores only. Delivery charge applies. 
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Comunicado 

Mario Silva ganha eleiçôes da Associaçâo 
do Partido Liberal da Davenport 
Durante a tarde de Domingo, 2 de Março 
decorreu, na escola da St. Mary’s 
Secondary School, a Assembleia Gérai da 
Associaçâo do Partido Liberal da 
Davenport, que contou corn a participaçâo 
de cerca de 1200 pessoas. A Assembleia 
Gérai que tinha como objectivo eleger o 
executive para o ano de 2003, decorreu de 
uma forma respeitosa e em regularidade 
corn as regras nacionais do Partido 
Liberal. 
A concorrer estavam duas listas, sendo 
uma delas ‘apresentada pelos Sr. Dilhon 
Balbhir e Sr. Tony Letra a concorrer para 
présidente e vice-presidente respectiva- 
mente. Lista esta que foi resultado de um 
acordo entre estas duas partes a fim de 
afastar Mario Silva da Associaçâo do 
Partido Liberal da Davenport. 
A outra lista foi apresentada pelo prési- 
dente incumbente e vereador da 
Câmara Municipal de Toronto, Sr. Mârio 
Silva, que venceu a eleiçâo corn uma larga 
margem de votos. 
Mârio Silva declarou estar satisfeito nâo sô 

corn o resultado das eleiçôes, assim como, 
corn a aderêneia da Comunidade 
Portuguesa â reuniâo. «A vasta maioria 
dos présentes eram de origem portuguesa 
o que demonstra um maior envolvimento 

da nossa comunidade no processo politico 
do nosso pais,» declarou Mârio Silva. 
Esta vitôria révéla ainda que a comu- 
nidade da Davenport apoia claramente 
Mârio Silva e a sua équipa, que 
declararam o seu empenho em apoiar Paul 
Martin e em representar a ârea da 
Davenport com integridade e competèn- 
cia. Mârio Silva morador da ârea e repré- 
sentante a nivel municipal hâ nove anos 
tem um conhecimento profundo dos pro- 
blemas e anseios da Davenport. 
De notar é ainda o facto que se esta eleiçâo 
fosse a nomeaçâo para o candidate Liberal 
da ârea, Mârio Silva teria sido eleito apôs 
o primeiro voto. « A vitôria teve obvia- 
mente um gosto ainda melhor, pois nâo 
estavamos a concorrer contra uma sô lista, 
na realidade foram duas équipas que se 
juntaram contra nos,» concluiu Silva. 
A vitôria é também da comunidade por- 
tuguesa que viu assim a presidência da 
associaçâo da Davenport, uma ârea maio- 
ritariamente de origem portuguesa, ficar 
novamente coin um Luso-Canadiano. 

"Portugal In 
The World" na 
Universidade 
de York 
Sâbado, dia 15 de Março, no Junior 
Common Room, Winters College, da 
Universidade de York, com inicio 
pelas 09h30, haverâ uma conferêneia 
subordinada ao tema "Portugal In 
The World", com as presenças dos 
oradores, Professores José C. Curto, 
Jonathan Edmonson, Martin e lvana 
Elbl, Victor da Rosa, Fernando é 
Rosana Barbosa Nunes, e José Carlos 
Teixeira. 
Esta conferêneia tem o apoio do 
Departamento de Linguas da Yûrk, i 
Associaçâo dos Estudantes 
Portugueses da York, Consulado- 
Geral de Portugal e outros depart a- 
mentos da Universidade de York. 
Uma volta pelo mundo ao encontro 
dos portugueses. 
Para mais informaçôes, contactem a 
estudante Stephanie Silva, da YUPA., 
pelo telefone: 416 736-5584, ou pelo 
E-mail: yupa_club@hotmail.com 

PJ désarticula dois grupos 
criminosos 
A Policia Judiciâria desarticulou no final 
da semana passada dois grupos de cri- 
minosos corn a detençâo de sete indivi- 
duos que fizeram vârios assaltos à mâo 
armada na regiâo de Lisboa. 
Um dos grupos dedicava-se à abor- 
dagem de automobilistas em Lisboa 
roubando-lhes sob a ameaça de armas 
de fogo telemôveis, vestuârio, dinheiro, 
cartôes de débito e crédito e as viaturas 
que transportavam. 
Os actos criminosos foram executados, 
nos ùltimos meses, em diverses pontos 
da capital, corn especial incidência nas 
zonas do Principe Real, Cidade 
Universitâria e Parque Eduardo VII, 
tendo duas vitimas recebido tratamento 
hospitalar, face à gravidade das lesôes 
que lhe foram infligidas pelos autores. 

ipi: 

diz a PJ em comunicado. 
O outre grupo era constituido por qua- 
tre homens estrangeiros, corn idades 
entre os 24 e 44 anos. Estes individuos 
serâo responsâveis pelo assalto a uma 
residência, situada no Carregado e ocu- 
pada por individuos da mesma 
nacionalidade. Os assaltantes roubaram 
peças de vestuârio, diverses telemôveis 
e cartôes de crédito, tendo procedido a 
vârios levantamentos bancârios. 

Aceitamos encomendas, 
com especiais todos os dias: 

Bacalhau, arroz de 
mariaco, coat:elet;aa, 
galinha grelhada na 
brasa e no espeto, 
saladas e muito mais. 

Ao serviço da comunidade 
‘ 905-829-8395 

G DIAS POR SEMANA DAS 10AM-8PM • FECHAOO À 2’FEIRA • 6^ FORA 10AM-9PM 

2828 King^Wciy Drive, OakvUle Ont. (Sherwood Heights Plaza) 
• Na Winston Churchill a sul da ^EW • 

Alqueva; 

Operaçâo desmantelamento 
da velha aldeia da Luz vai 
durar très meses 
A operaçâo de desmantelamento 
da velha aldeia da Luz, concelho 
de Mourào, inicia-se na prôxima 
semana e deverà estar concluida 
no espaço de très meses, informou 
o porta- voz da empresa gestora do 
empreendimento de Alqueva. 

A velha aldeia da Luz esta situada à cota 
137,5 e jâ foi, inclusive, vedada, tendo 
actualmente acesso condicionado, nâo sô 
para o inicio do desmantelamento mas 
também "por razôes de segurança". 
A povoaçào apenas serâ submersa pelo 
Alqueva quando o desmantelamento esti- 
ver finalizado, frison Carlos Silva, acres- 
centando que, devido à râpida subida das 
âguas na ültima semana, para a cota 136, 
foram tomadas medidas para estabilizai' o 
nivel da albufeira. 
"Houve uma concentraçâo de chuvas 
muito grande nos ùltimos dias da semana 
passada, o que implicou uma maior subida 
do nivel das âguas. 
Durante o mês dé Fevereiro, a âgua subiu 
em média, diariamente, quatro e sete cen- 
timetros, tendo passado esse valor para 80 
centimetros/dia no final da ùltima semana. 
"Neste momento a comporta até se encon- 
tra fechada mas serâ aberta à medida que 
as afluências aumentarem, para que pos- 
samos fazer a gestâo da albufeira à cota 
136. O objectivo e nâo inundar a zona da 
aldeia enquanto os trabalhos estiverem a 
decorrer", acrescentou. 
O desmantelamento da velha Luz, que serâ 
efectuado por um consôrcio liderado pela 
empresa Ambisider (especializada em recu- 

peraçôes ambientais), implicam ainda que 
os poços existentes na povoaçào ou nas 
imediaçôes sejam selados corn entulho, o 
que jâ estâ a ser realizado. 
Apôs a demohçâo de edificios e equipa- 
mentos da povoaçào, cujos habitantes 
foram transferidos para uma nova aldeia, 
localizada a poucos quilômetros mas a uma 
cota mais elevada, os materiais serâo reti- 
rados por tipologias. 
"É uma retirada selectiva porque, cada tipo 
de materiais, serâ encaminhado para um 
determinado destino", explicou o porta-voz 
da EDIA, exemplificando que os zincos, 
estores em PVC, ferros, redes, vidros ou 
cabos serâo enviados para reciclagem. 
Os restantes materiais, disse, serâo deposi- 
tados em aterros de residuos industriais 
banais, corn excepçâo dos inertes, como 
sejam a taipa, tijolos ou betâo, que serâo 
britados e, posteriormente, utilizados para 
"modelar o terreno" onde se encontrava a 
aldeia, por forma a eliminar acidentes no 
mesmo. 
Toda esta operaçâo assenta em razôes 
ambientais, de modo a "preservar a quali- 
dade da âgua da albufeira", e de segurança, 
"eliminando obstâculos que vâo ficar sub- 
mersos e poderiam ser perigosos", 
adiantou ainda Carlos Silva. 
Coin o enchimento à sua cota maxima 
(152), Alqueva criarâ o maior lago artificial 
da Europa, corn 250 quilômetros quadra- 
dos de ârea. 
O empreendimento de fins mùltiplos 
implicarâ, até 2025, um investimento total 
de 1.800 milhôes de euros (cerca de 360 
milhôes de contos). 
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Casa das Beiras, nouas Corpos 
Gerentes para 2003/04 

PnstdetUe 
Anténio Saatos 

A Casa das Beiras Cultural Community 
Centre of Toronto tem, a partir de 1 de 
Março, novos Corpos Gerentes. Os novos 
25 elementos tomaram posse perante uma 
centena de sôcios e sob a chamada de 
Cristina Santos. 
For intermédio dos respectivos prési- 
dentes dos Corpos Gerentes enviamos 
saudaçôes a todos corn desejos de êxito ao 
serviço da Casa das Beiras. 
Assim, na Assembleia Gérai ficou na 
presidência, Adelino Sales: no Conselho 
Fiscal, Herminio Hermenegildo; na 
Direcçâo, Antonio Santos; nas Relaçôes 
Pùblicas, Suzy Franco; na Secçào Cultural 
e Recreativa, Alberto Costa; na Secçào 
Desportiva, Marco e, na Coordenaçâo da 
Sala e Festas, Antonio Silva. 
A estes amigos e restantes membros da 
Casa das Beiras, reafirmamos os desejos 
de sucesso e ficamos ao dispor. 

GLOSAI DIVAS uiti festival feminino | 
a favor da St. Stephen's House 

I Um grupo de artistas femi- 

I ninos vai participar num 

I grande festival de angari- 
I açâo de fundos para a St. I Stephen's House, um agên- 

cia social corn multi- 

serviços para a 

Comunidade, particular- 

I mente, para idosos, para 
i familias necessitadas, aos 

I sem-abrigo, jovens em risco, 

I doentes e novos imigrantes. 

I Os artistas, os cubanos Jane Bunnett 
I and The Spirits of Havana, a brasileira 
I Guiomar Campbell, a venezuelana 
I Eliana Cuevas, a sul-asiàtica Kiran 
I Ahluwalia, a portuguesa Catarina 
I Cardeal e os sons da Arabia na voz de 
I Maryem Tollar, garantem a qualidade 
I do espectâculo e a viagem à volta da 
I terra neste pais maravilhoso de acolhi- 
I 
î mento. 

O espectâculo GLOBAL DIVAS terâ f 
lugar no Bambu by the Lake (245 | 
Queens Quay West), no dia 27 de | 
Março. I 
O jantar terâ inicio pelas 18h()(), um | 
jantar suculento com os sabores de Î 
exoticas partes do mundo. Bilhetes, | 
para jantar e espectâculo, custam: I 
$100. dolares. Bilhetes s6 para o espec- | 
tâculo, que terâ inicio as 20h30, eus- | 
tarn apenas $25. dolares. | 
Informaçôes e réservas na St Stephen's | 
House: 416 925-2103, Ext. 238, ou | 
Ticketmaster: 416 870-8000. Outras | 
informaçôes, visitando: | 
www.ststephenshouse.com f 
Também podem obter mais infor- | 
maçôes por intermédio de Shari-Lynn | 
Sare: 416 364-5701, ou Heather Kelly: I 
416 879-0283, ou: healheKà’heatherk.ca | 
Ajudem nesta campanha a St. | 
Stephan's House, uma casa que pode | 
ser amanhà... a sua casa! | 

lei: 416-535-8000 
timtilnsQtnilinitxiin 
iS45 Dupont St. 
Toronto ON M6H SA6 

Dufferin/Dupont 
CGalleria Mali) TONI MARTINS 

$ai(M R«pre«entative 

Se esta a pensar em vender nâo se atrase 
o mercado da Primavera esta à porta. 

Bungalow complelainente renovado. Sistema eléctrico, mâquina de aquecimento 
e A/C novos. Telhado de metal. 2 quartos de cama e sala de estar c/ châo ein par- 
quet. Cozinha em castanho nova, c/ ceramica em aberto c/ sala de jantar. Lugar 
de estadonamento. 

A Primavera é a altura para vender com o 
preço mais alto e em menos tempo. 

DUFFERIN/ST CLAIR WKSTQN/LAMBTON 

Alistar 

Casa toda em tijolo corn driveway 
privado & laneway. 2° andar corn 
apt. de 2 quartos, sala, cozinha 
todo em madeira e cerâmica. 
1° andar 1 cozinha grande moder- 
na em cerâmica e sala 2 quartos. 
Cave acabada corn cozinha e um 
salào. $9Q^ Onn oo 

Bungalow em excelente condiçâo 
c/estacionamento. 3 quartos de cama, 
sala, cozinha e cave acabada. 

Se vender ou comprar vai beneficiar dos excelentes 
juros de hoje, 5.35% por 5 anos e 5% por 4 anos. 

WESTON^ROGERS 

Casa toda en tijolo corn dupla 
garagem. 2 andar 3 quartos cama 
châo em madeira. 1 andar cozinha 
grande em castanho corn lareira + 
sala de Jantar e estar, cave alabada 
por apt de sala, quarto e cozinha 

ioaa annoo 

Casa grande corn 10 divisées em 
boas condiçties pode servir 2 
familias. l'oda em madeira e 
cerâmica. 4 divisôes por andar 
cave acabada corn drivewav. 

Para uma avaliaçâo e manual de vendedor ou comprador 

gratuita e sem qualquer compromisso contact-me 



8 Quinta-feira, 6 de Março, 2003 îviuiyoo O Milénio 

Maria dos Anjos reconauistou 0 seu lugar 
A voz bonita de Maria dos Anjos voltou a 
ouvir-se apôs um periodo de silêncio. 
Como alguns devem recordar, a Maria dos 
Anjos começou a cantar em Toronto, 
agradando e iniciando uma carreira que se 
adivinhava promissora. Sem darmos por 
isso, silenciou. Foi para Kingston e por là 
ficou. No passado ano resolveu voltar a 
cantar e fez de Toronto a cidade da recon- 
quista, do lugar deixado em aberto. E 
pouco bastou para que reconquistasse e 
aumentasse o lugar que sonhou e merece. 
Desde que apresentou o seu CD, "A beira 
mar", produzido nos estùdios de John 
Ferreira, Maria dos Anjos, rapidamente 
atingiu os sens antigos admiradores e 

abriu o leque das preferências. 
Conversâmes corn ela... 

Milénio - Que elementos a atrairam a este 
pais? 
Maria dos Anjos - Creio que o buscar uma 
vida melhor' foi o elemento principal da 
minha deslocaçâo para o Canada. 
Confesse que ao chegar a este pais, fiquei 
um pouco decepeionada porque tudo 
tinha uma dimensâo muito maior do que o 
habituai, mas em contrapartida as casas 
eram minùsculas. 
Milénio - Entretanto dedicou-se à müsica 
e jâ lançou dois Cds. Fale-nos dessa etapa 
da sua vida. 
Maria dos Anjos - O Cd “Suave” foi grava- 
do em 1999 pelo Luis Bettencourt na ilha 
Terceira. Todos os temas sâo tradicionais, 
assim como inclui um tema de Vitorino 
Nemésio. Cantar faz parte de um sonho 
de menina: eu recordo-me de a minha màe 
me mandar fazer alguma coisa e eu “des- 
perava” logo a cantar. O gravar um Cd 
nào foi planeado. A oportunidade surgiu, 
eu gravei e nào fiz nada demais corn esse 
trabalho. Passades dois anos, convenci- 
me que tinha um sonho por cumprir e que 
queria cantar. Dai o ter gravado o segun- 
do Cd que lancei em Agosto do ano passa- 
do. Apresentei-o em Sâo Miguel e aqui 
em Toronto. Entretanto, desloquei-me ao 
Estados Unidos, às Bermudas e, aqui no 
Canada, estive em Winnipeg e em breve 
vou a Vancouver. 

Milénio - Tem um estilo musical prôprio 
ou recorre a inspiraçôes de outros cantores 
ou outros géneros musicals? 
Maria dos Anjos - Desde pequenina, o 
meu idolo foi a Amâlia Rodrigues porque 
a minha màe cantava diariamente müsicas 
da Amâlia. Por outro lado, adoro a 
Cesâria Évora. No entanto, eu creio que 
tenho um estilo prôprio. 
Milénio - Compôem as suas composiçôes? 
Maria dos Anjos - Tinha muitas letras ini- 
ciadas, mas ainda nào gravei nada da 
minha autoria. No entanto, jâ estou a tra- 
balhar no terceiro Cd e creio que pelo 
menos um tema serâ da minha autoria. 
Milénio - O que gosta de interpretar? 
Maria dos Anjos - Tenho preferèneia pelas 
baladas e pelo estilo romântico. Agora, 
ainda nào encontre! na totalidade o que na 
realidade gosto de cantar. 
Milénio - Encontra-se em Toronto para 
gravar o proximo disco? 
Maria dos Anjos - Sim, estou a trabalhar 
no prôximo âlbum. Posso adiantar que 
este trabalho serâ totalmente diferente do 
primeiro. Nos devemos ser os maiores 
criticos de nos mesmos: acho que este tra- 
balho terâ um amadurecimento da minha 
pessoa como cantora, todos os temas sào 
originals - aliâs o primeiro foi escrito pelo 
meu pai - e vou incorporar um pouco de 
jazz, müsica africana e latina. 
Milénio - Votos de muito sucesso no 
futuro. 
Maria dos Anjos - Obrigada por tudo e 

até uma prôxima oportunidade. 
Pelo diâlogo que corn ela mantivémos 
ficou-nos a sensaçào de que Toronto é 
a cidade escolhida para prosseguir a 
carreira. 
É a lôgica das coisas. Pela nossa parte. 
Maria dos Anjos é sempre bem vinda. 

JMC/Aim F(^ninndcs 

Festival da Cançâo 2003 
ATENgÂO, AOTOBES, COMPOSITOBES E INTERPRETES! 

A CIRV-fm realiza o seu grande 

FESTIVAL DA CANÇÀO’2003, 

no Domingo, dia 27 de Abril, 

nos estüdips da FPtv. 

Os autores, compositores e 

intérpretes interessados devem 

entregar as suas obras em CIRV-fm 

até Sexta-Feira, dia 21 de Março, 

no escritorio de CIRV-fm, no 1087 

Dundas St. West, em Toronto. 

Mikà 
Intérpete da cançâo 

vencedora do Festival 2002 

Sarah Pacheco 
Vencedora do prémio interpretaçào 
em igualdade corn Mikà 

Para Informaçôes, contactem pelo telefone:416 537"1088 
Nâo deîxem t;udo para a ultima hora! Inscrevam-se jâ! 
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Cronica à flistâiicia 
As aldrabices comunistas sobre 
a Terceira Idade 
A propôsito de medidas anunciadas para o 
apoio domiciliârio à Terceira Idade, foi 
montada uma campanha püblica de detur- 
paçâo pelo partido comunista, com o 
habituai apoio da comunicaçào "social" 
onde, também na Madeira, esta infiltrado 
- é bom chamar as coisas pelos sens nomes 
- e até corn muita confusâo à mistura em 
areas onde tal nào se esperaria. 
Desmistifiquemos a cabala e as aldrabices 
postas a circular. 
De 1991 a 2001, deu-se um acréscimo pro- 
porcional da popùlaçâo idosa - mais de 65 
anos - constituindo quase quinze por cento 
do total da popùlaçâo do arquipélago. 
Prevê-se que, jâ de aqui a vinte anos, os 
Idosos constituam à volta de vinte por 
cento dos Madeirenses e Portossantenses, 
numéro que, no ano de 2053, andarâ pro- 
ximo dos trinta por cento - conforme pre- 
visôes também para a evoluçâo da taxa de 
natalidade. 
O custo actual dos Serviços prestados pelo 
Governo Regional à Terceira Idade, é de 
dois milhôes e quatrocentos e cinquenta 
mil contos. Corn os novos Serviços, passar- 
se-à a uma despesa de dois milhôes e oito- 
centos e setenta mil contos, corn 
arrecadaçâo de oitocentos e cinquenta e 
très mil de receita (mais duzentos e 

cinquenta mil contos). Isto é, o Governo 
Regional, o contribuinte, continuarâo a 
suportar mais de dois milhôes de contos. 
Quais os Serviços pùblicos prestados aos 
Idosos? 
Primeiro, temos o SERVIÇO DE AJUDA 
DOMIGILIÂRIA. 
E um serviço realizado por profissionais 
habilitados, que consiste na prestaçào de 
cuidados individualizados e personaliza- 
dos no domicilio quando, por motivo de 
doença, deficiência ou outro impedimen- 
to, as pessoas nào possam assegurar, tem- 
porâria ou permanentemente, a satisfaçâo 
das suas necessidades bâsicas e/ou as 
actividades da vida diâria. Este serviço 
pode ser prestado na globalidade ou par- 
cialmente, e contempla o seguinte: 
-Fornecimento de refeiçpes; almoço e jan- 
tar (inclui pequeno-almoço e lanches). 
-Higiene pessoal 
-Higiene habitacional 
-Lavandaria 
-Serviços de compras/outros (incluindo a 
confecçâo da alimentçào). 
Temos, depois, os CENTROS DE DIA. 
E um serviço preferencialmente desen- 
volvido em equipamento, de 2“ a 6* Feira, 
durante as manhàs e as tardes. Este serviço 
contempla o seguinte: 

-Refeiçôes (almoço, jantar e 
lanches). 
-Gonvivio/ocupaçâo. 
-Eventualmente o transporte, 
de e para, o referido equipamento. 
Hâ, ainda, os CENTROS DE 
CONVlVIO. 
E um serviço desenvolvido em equipa- 
mento, de 2’ a 6“ Feira, durante as manhàs 
ou tardes. Este serviço contempla o 
seguinte: 
-Lanches. 
-Gonvivio/ocupaçâo. 
-Eventualmente o transporte, de e para, o 
referido equipamento. 
E existem os LARES DE INTERNA- 
MENTO. 
Entâo, que novas situaçôes vào surgir, corn 
as reformas operadas? 
Em primeiro lugar, fica muito claro que 
NINGUÉM deixa de ter os cuidados 
necessârios, por causa do seu rendimento 
baixo ou nulo. É uma mentira propagada 
pelos comunistas e seu cümplices - que os 
hâ na comunicaçào "social" e, em especial, 
em Serviços da Repùblica neste territôrio. 
Em segundo lugar, hâ que combater a 
imoralidade de parentes se apropriarem 
dos dinheiros dos Idosos, gastando-os a 
seu belo prazer, e lançando o custo de 

todos os Serviços para cima do 
contribuinte - e podem vir corn 
"inconstitucionalidades", que 
nào adianta, jâ que se perdeu o 

respeito ao regime politico. 
Em terceiro lugar, o SERVIÇO DE 
AJUDA DOMIGILIÂRIA, até 1 de 
Março, constava de apoio de cinco dias e 
meio por semana e sete horas de trabalho 
diârio. A partir de 1 de Março, traduz-se 
num apoio de sete dias por semana, corn 
trabalho de 24 horas, por turnos, de acor- 
do corn os casos. 
O apoio ao Idoso era, em média, 1 hora e 
meia diâria. Passa a uma média de 4 horas. 
Prevê-se o apoio a mais quinhentos Idosos, 
a aditar aos 3.500 que jâ o sào efectiva- 
mente. 
Finalmente, e para aqueles que desco- 
nhecem a realidade europeia, nomeada- 
mente Malta e Chipre, e que se sentem 
"maravilhados" corn a reactângulode- 
pendência, esclarece-se e sugere-se que 
vejam as tabelas para os Lares, Centros de 
Dia, Centros de Convivio e Ajuda 
Domiciliâria, quer na Madeira, quer na 
faixa litoral oeste da Peninsula Ibérica, e 
comparem as médias. 
Afinal, na Madeira é mais barato, aqui 
prodomina mais "o social". 

Jorge Sampaio alerta para riscos da 
privatiiaçâo de serviços de interesse gérai 
o Présidente da Repùblica, Jorge Sampaio, alertou para os riscos da privatizaçâo de serviços de 
interesse gérai, como a Saùde e a Segurança Social, e defendeu que o papel regulador do Estado 
deve ser repensado. 

"Hâ que nào cair no erro de pensar que 
tudo é privatizâvel ou que a regulaçâo é 
uma panaceia universal", afirmou Jorge 
Sampaio, na abertura das Jornadas do 
Centro Europeu de Empresas com 
Participaçâo Püblica e/ou de Interesse 
Econômico Gérai (CEEP), que começou 
em Coimbra. 

Jorge Sampaio advertiu que hâ questôes 
na prestaçào de serviços de interesse 
gérai que "exigem proximidade dos 
cidadàos e reinvençào da administraçâo 
pübhca", mas, advertiu, "nào se resolvem, 
subvertendo os principios do serviço 
pùblico e do modèle social europeu". 
O Présidente da Repùblica defendeu que 

em âreas sensiveis , como a 
Saüde ou a Segurança Social, 
"o recuo do Estado- prestador 
nào se deve fazer à custa dos 
direitos e légitimas expectati- 
vas dos cidadàos". 
As tendências de liberalizaçào de sec- 
tores e actividades vieram "reforçar a 
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necessidade de criaçào de mécanismes 
regulatôrios que protejam os cidadàos e 
os consumidores", referiu. 

Portugal vai resistir à crise de falta de àgua 
prevista para os proximos anos 
Apresentado dias antes do 3" Forum 
Mundial da Âgua, que se realiza em 

Quioto, Japào, entre 16 e 23 deste mes, o 
estudo, intitulado "Àgria para o Homem, 

dos deste século, e no melhor dos cenârios 
2.000 milhôes ver-se-ào privados de âgua 
suficiente em 48 paises, révéla o relatôrio 
do Programa Mundial da Evoluçâo dos 
Recursos Hidricos da ONU. 
Portugal é o 11", entre 122 paises ou ter- 
ritôrios avaliados, onde se encontraram 
melhores râcios de qualidade e vontade e 
capacidade para melhorar as condiçôes 
das suas âguas, imediatamente abaixo da 
França, mas acima dos EUA. 
Este indice avalia, nomeadamente, a quan- 
tidade e qualidade da âgua, especialmente 
à superficie, as instalaçôes de tratamento 
de âguas usadas ou ainda a legislaçào apli- 

A qualidade e disponibilidade 

de âgua em todo o mundo vâo 

descer fortemente nos préxi- 

mos anos, embora Portugal 

esteja em boas condiçôes para 

resistir a esta crise, indica um 

relatôrio da ONU divulgado 

esta semana. 

cada e os meios usados para combater a 
poluiçào. 
A inércia dos politicos face ao crescimen- 
to demogrâfico, à poluiçào e às mudanças 
climatéricas é apontada como uma das 
principais causas para a situaçào a que 
chegaram hoje os recursos hidricos 
mundiais. 

âgua para a vida", pretende fazer 
a anâlise mais compléta e actual 
sobre os recursos hidricos no 
mundo. 
O relatôrio référé que nenhuma 
regiào do mundo poderâ evitar as 
repercussôes da crise da âgua, 
que nos proximos anos alcançarâ 
proporçôes "sem precedentes", se 
persistir a "inércia" dos governos. 
Na pior das hipôteses, 7.000 mi- 
lhôes de pessoas em 60 paises 
sofrerào de falta de âgua em mea- 
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Meal on 
Wheels 
Sào a velhice deste mundo. 
Perderam sonhos vividos. 
Junto deles toca fundo, 
Falando nâo somos ouvidos. 

Do tempo perderam a noçâo, 
Do passado e do présente. 
Jâ nâo vêem, treme-lhes a mâo. 
Deles, a vida esta ausente. 

î Ao entregar-lhes a refeiçâo, 
j Que a assistência fornece. 

Recebe-se apenas remendào, 
De sorriso que hâ muito fenece. 

Foram bêlas, ditosas. 
Riram, viveram, amaram. 
Hoje, de descanso sequiosas, 
Nem mais netos lembraram. 

i 

j Era Maria, diziam-na bêla. 
I Linda, como sois todas vos. 
I Hoje sereis encarnaçâo delà. 

Tendes o amor de todos nos. 

Homens rudes, perfeitos, possantes, 
Eles também jâ foram. 
Hoje, vidas tristes, dégradantes, 
Aguardam o dia em que morram. 

Israël: 

Balanço do atentado em Haïfa, Israel, indica 
pelo menas onze mortes 

Foto Rom Shitzer/epa/LUSA 

Pelo menos 11 pessoas morreram e 40 
ficaram feridas, 13 das quais em estado 
considerado grave, em resultado do aten- 
tado terrorista de 4“ feira num autocarro 
em Haifa, Israel, segundo fontes policiais. 
O chefe de policia de Haifa confirmou que 
o atentado envolveu um bombista suicida, 
que se imolou depois de entrar para o 
autocarro. 
Alguns dos feridos eram peôes que pas- 
savain na zona na altura da explosâo e 
ignora-se se o balanço de vitiinas inclui o 

autor do atentado. 
Efectivos da policia fronteiriça e soldados 
foram entretanto enviados para a fronteira 
de Israel com a Cisjordânia, crendo-se que 
o atentado, nâo reivindicado, tenha sido 
uma represâlia pelas incursôes do exército 
israelita na faixa de Gaza. 
O ministro palestiniano Saeb Erekat con- 
denou "qualquer ataque contra civis, sejam 
palestinianos ou israelitas", mas repudiou 
que "o governo de Israel aponte o dedo à 
Autoridade Palestiniana". 

Enviado especial do Papa a 
Washington considéra qne 
gnerra nâo é inevitâvel 

Manuel Sanches 

Dedicado à Terceira Tdade 

Da St. Christopher House 

O cardeal Pio Laghi, enviado 
especial do papa Joâo Paulo II ao 
présidente norte-americano, 
George W. Bush, declarou numa 
entrevista ao jornal "La Stampa" 
publicada esta semanan nâo consi- 
derar "que a gnerra seja inevitâvel". 

"Estou em missào de paz e nâo considère 
que a guerra seja inevitâvel", disse Laghi, 
que foi recebido na Casa Branca. 

"Entreguei a mensagem pessoal do Papa e 
falei dos dois elementos que mais preocu- 
pam a Santa Sé: evitar a guerra e encon- 
trar uma soluçào pacifica para a questào 
do desarmamento do Iraque". 
Para Laghi, constituiu um "sinal de grande 
atençào" o facto de a conselheira para a 
segurança de Bush, Condoleeza Rice, ter 
recebido, segunda-feira, no prôprio dia da 
sua chegada a Washington, quatre 
cardeais norte-americanos. 

Foto epa/LUSA 

UMA MENSAGEM IMPORTANTE 
DAS ELEIÇOES ONTARIO E ELEIÇOES CANADÂ 

lüê;:.; 
ËIcKitions Carwada 

ESTÀO PREVISTAS VISITAS AO OOMICILIO ENTRE OS DIAS1 DE MARÇO E 9 DE MARÇO 
Eleiçôes Ontario e Eleiçôes Canadâ estâo a trabalhar juntas para reunir toda a informaçâo a ser usada na compilaçâo da nossa lista de ©ieitores. 

Nos prôximos dias sera visitado/a por uma équipa de agentes que vâo soiieitar a sua colattoraçâo. Esta visita serve para reconfirmar toda 
a informaçâo que consta da lista de eleitores em ambos os ntveis, provincial e federal, sobre os eleitores ou possfveis eleitores que habitam 
nas residências visitadas. Isto signiftea que sempre que uma eleiçâo seja convocada, seré imediatamente informado/a sobre a data e o 
lugar de voto. Agradeciamos a sua cotaboraçâo. 

No caso de estar ausente aquando da visita , os agentes deixarâo uma nota à porta do seu domicilio corn um nümero de telefone, para os 
contactar e marcar um novo encontro. 

REVISING AGENT 
AGENT RÉVISEUR 

0 MÉTODO DE RECONHECiMENTO DOS AGENTES 
É ATRAVÉS DESTES CARTÔES DE lOENTIFiCAÇÂO. 

Para obter mais informaçôes deverâ contactar ELEIÇSES ONTARIO através da iinba gràtis 1->866'771-6315, 
ou pelo correio eletrénico info@electionsontario.on.ca ou TTY1 -888-292*2312 

Eleiçôes Ontârio e Eleiçôes Canada sâo agêneias nâo partidàrias, responsàveis pela 
administraçâo das eleiçôes provincîais e fédérais, eleiçôes intercaiares e referendos. 
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A ESCOLA. O SISTEMIA E OS NOSSOS ANSCIOS 

Primeira fase do lEP: Recolha dados 
A semana passada, analisâmos detalhada- 
mente o esquema de funcionamento do 
Programa de Educaçâo Individual (lEP) e 
verificâmos que o mesmo é composto de 
cinco fases principais. Esta semana, 
descreveremos pormenorizadamente a 
primeira fase. No entanto, vamos recapitu- 
lar o regulamento 181/98, do programa 
lEP: “Cabe ao director da escola, ao desen- 
volver o programa de educaçâo individual, 
tomar em consideraçâo qualquer recomen- 
daçào feita pelo comité (IPRC) ou pelo 
grupo de Educaçâo Especial, conforme for 
o caso, em relaçâo ao serviço ou programa 
a ser desenvolvido para o aluno”. 

Muitos dos dados descritos na primeira 
fase do programa lEP encontram-se - ou 
deveriam encontrar-se - no primeiro 
relatôrio feito para o aluno. Este relatôrio 
deverâ fazer parte da pasta oficial do aluno 
- Otario Student Record (OSR). Todo o 
encarregado de educaçâo deverâ ter co- 
nhecimento desta pasta logo que o aluno 
seja identificado como lEP. 

* Que tipo de dados deverâo fazer parte da 
pasta do aluno? Os professores do comité 
podem analisar e reunir dados referentes 
ao aproveitamento escolar do aluno, à fre- 
quência corn que comparece às aulas, ao 
comportamento, ao modo e capacidade de 
comunicaçào, gostos, aversôes, talentos, 
capacidade de resolver problemas, mobili- 
dade, capacidade de socializar corn os 
restantes alunos, modo de aprendizagem, 
auto-estima e personalidade. Estes dados 
permitirâo aos professores conhecer me- 
Ihor o aluno, ao mesmo que tempo que 
darâo uma ideia sobre o modo como o 
curriculo deverâ ser adaptado à pessoa em 
questào. 

* Que tipo de informaçâo existe? O 
relatôrio do Comité sobre as capacidades e 
dificuldades dô aluno, a pasta oficial de 
todos os documentos do aluno, o primeiro 
relatôrio de 1ER o trabalho que o aluno 
estâ a desenvolver no momento, reuniôes 
coin pais e/ou encarregados de educaçâo, 
professores e outras pessoas prôximas do 
aluno, observaçào diâria do aluno e o 
piano anual de educaçâo sào alguns exem- 
plos sobre a informaçâo existente relativa- 
metite a cada aluno no programa 1ER 

Verifiquemos cada um destes exemplos 
detalhadamente. O primeiro é a revisâo da 
pasta oficial do aluno. Esta pasta deverâ 
conter os seguintes documentos: 

* o formulârio de matricula do aluno 
(quantas linguas fala, a primeira escola que 
frequentou, quantas escolas frequentou e 
um boletim de notas); 

* informaçâo médica sobre o aluno; 

* a decisào tomada pelo comité do lEP 
(IPRC), incluindo a declaraçâo sobre as 
capacidades e dificuldades do aluno e as 
recomendaçôes sobre os programas e 
serviços destinados a esse mesmo aluno; 

* avaliaçào dos professores, sumârio dos 
testes e boletim de notas; 

* o relatôrio anterior sobre o lEP; 

* todos os boletins de notas de todas as 
escolas frequentadas pelo aluno. 

Existem vârias fontes de informaçâo que 
podem ser consultadas para melhor com- 
pletar o relatôrio de lEP do aluno. De 
igual modo, esta informaçâo deverâ ser 
partilhada por uma équipa de profissio- 
nais encarregados de desenvolver e adap- 
tar o programa que irâ ao encontre das 
dificuldades do aluno. Consultai- a équipa 
deverâ ser um processo continuo entre o 
aluno, os pais, os professores, o grupo de 
apoio e os représentantes oficiais do pro- 
grama. Mais uma vez lembramos que o 
regulamento 181/98 também estipula que 
“o director da escola, ao desenvolver o 
piano de educaçâo individual, deverâ con- 
sultar os pais e/ou encarregados de edu- 
caçâo, ou o aluno se este for maior de l(i 

* Quai é o papel dos pais? Estes têm como 
funçâo informai' a escola sobre a persona- 
lidade do filho, o desenvolvimento e o 
progresso escolar até ao momento. Se trou- 
ver comunicaçào e cooperaçào entre o lar 
e a escola, o resultado final sô poderâ ser 
positivo. 

* Quai é o papel do aluno? Se o aluno for 

£3 GÛ3 
A QUE mz A DIIERENçA COM ESPECUUS TODOS OS DUS! 

O Luis e o Nelson, jovens e 

visionârios, deram o nome 

à sua Churrasqueira o som dos 
frangos a cantarolar, Kluck, 

Kiuck« 

Para além dos saborosos 

Frangos no Espeto e na Brasa, 

tem também 

idiariamente outros sabores de 

Portugal: Mâo de Vaca, 
Feijoada, Dobrada, Bacalhau de 

mil maneiras, Polvo Guizado, 

Luias, Sopas, Saladas, Sandc» e 

muHo mais! 

3635 CAWTHRA ROAD, EM MISSISSAUGA 
(No mesmo Centro Comercial da Nova Bakery, 

 na esquina da Bumhamthorpe) 

BMCCatENElAS PEU) TELEFONE! 

905 272-4459 

considerado um aluno que 
pertence ao programa lEP, 
este deverâ estar envolvido 
no mesmo processo. Nesta 
fase de recolha de dados, o 
aluno deverâ ser encorajado 
a partilhar corn os profissio- 
nais que o acompanham a 
sua perspectiva sobre a educaçâo, as suas 
capacidades a nivel escolar, os seus talen- 
tos e interesses. Estes dados podem ser 
obtidos através de entrevistas, reuniôes ou 
de observaçào de algumas actividades. 

* Quai é o papel dos antigos professores? 
Estes conhecem melhor do que ninguém 
as capacidades do aluno e poderào infor- 
mar sobre as estratégias que adaptaram e 
que melhor funcionaram corn o aluno. 

* Que outros profissionais se poderâo con- 
tactar? Administradores do conselho 
directivo, conselheiros, professores-conse- 
Iheiros (todas as escolas sâo obrigadas a ter 
pelo menos um destes professores, segun- 
do a nova reforma escolar), assistentes do 
professor, terapeutas, fisioterapeutas, 
médicos, psicôlogos, sociôlogos e assis- 
tentes sociais. 

* Porque razâo é que o aluno tem que ser 
observado? Ao observar o aluno, o profes- 
sor poderâ descobrir a maneira como o 
aluno lê, como reage a novos trabalhos 

escolares, o quâo persistente é 
em completar esses trabalhos, 
como se relaciona corn os cole- 
gas de turma, como organiza o 
tempo e os trabalhos da escola, 
como comunica, como traba- 
Iha individualmente e/ou em 
grupo e como reage ao uso de 

tecnologia na sala de aulas. O professor 
poderâ anotar as observaçôes que faz ao 
aluno de diversas maneiras; apontamentos 
sobre o comportamento na aula, entrevis- 
tas, reuniôes corn o aluno e os pais, con- 
versas corn outros professores sobre o 
aluno e a auto-avaliaçào do aluno. 

Para terminar esta primeira fase, exemplos 
de alguns trabalhos feitos pelo aluno sâo 
uma excelente fonte de informaçâo. Estes 
poderâo incluir um diârio, desenhos, port- 
fôlios, gravaçôes audio-visuais, projectos, 
testes e avaliaçào feita pelos colegas. Uma 
vez completo o processo da recolha de 
dados, o comité deverâ reunir-se para 
decidir se jâ têm informaçâo necessâria 
para implementar o programa 1ER Caso 
ainda restem düvidas, o aluno deverâ ser 
observado corn mais pormenor para que a 
adaptaçào curricular à sua pessoa seja a 
mais correcta possivel. Para a semana, 
analisaremos a segnnda fase deste progra- 
ma que consiste em estabelecer a direcçâo 
a ser tomada para a implementaçào do 
programa. 

Fiesta Promotions apresenta 

dia 21 de Março em Haïuilton no ^he Scottish Rite Club 
corn sorteio de passagem aérea para Porto Seguro com 
hospedagem gratuita; dia 22 de ïdarço no Hilton Hotel 

em Toronto corn banda ao vivo, mulatas vindas do Brasil 
e concurso de fantasias. 

0/, M y*" 

Sorteio de duas passagens aéreas para o Brasil com 
hospedagem em hotel 5 estrelas no Rio de Janeiro. 

Réservas pelos tel's: 

905-966-1599 • 416-875-7189 
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Project Diploma 
no PGOM 
Frank Alvarez Jr. e a sua équipa do 
Project Diploma, estiveram no 
Portuguese Cultural Centre de 
Mississauga, na passada quinta-feira. 

i onde mais uma vez fizeram uma bri- 
I lhante sessâo de esclarecimento sobre o 
j seu projecto, um projecto que é de 
I todos nos. 
I Este projecto tem por objective alertar 

e incentivar os jovens luso-descen- 
dentes a prosseguirem os estudos e 
chegarem às Universidades porque, 
segundo jâ foi por varias vezes propa- 
gandeado, uma grande parte dos nos- 
sos jovens nem sequer termina a esco- 
laridade obrigatôria. 
Este projecto para chegar à meta dese- 
jada obriga a despesas que, segundo se 
espera, possam ser superadas pela com- 
preensâo e generosidade dos comer- 

ciantes e individualidades da comu- 
nidade. 
Dos $50.000. dôlares calculados para 
as despesas deste projecto, o grupo jâ 
recebeu cerca de $8.000. dôlares mas, 
as promessas feitas, augurant boas per- 
spectivas de êxito total. 
A prôxima sessâo de esclarecimento do 
Project Diploma serâ no Vasco da 
Gama de Brampton, hoje, dia 6 de 
Março, às lOhOO e, na prôxima sema- 
na, no Graciosa Community Centre, 
279 Dovercourt Road, às 19h00, do dia 
14 de Março. Informaçôes pelo tele- 
fone: 416 533-8367. 
Pais, encarregados de educaçào e 
jovens estudantes, podem informar-se 
sobre o Projecto Diploma por intermé- 
dio do portai ao dispor; 
www.projectdipioma.com 

Graciosa C. Centre, 23 ânes 
de actividade 
o Graciosa Community Centre of Toronto 
comemora 23 risonhas primaveras, no dia 5 
de Abril, na sua atractiva sede-social, na 
Dovercourt e Dundas. 
O jantar comemorativo do 23o. aniversârio 
do Graciosa serâ servido pelas 19h30 e terâ a 

presença de um convidado de honra vindo 
da Ilha Graciosa. Sôcios e amigos do 
Graciosa Community Centre podem reser- 
var os seus lugares pelo telefone; 416 533- 
8367. Desde jâ, os nossos parabéns aos 
graciosenses. 

iŸa&ctUŸS 

Fernanda Almeida e Cristina jà têm ao dispor o melhor 
para passar o vosso Verâo. 

A Happy Travellers é especializada 
em férias de sonho para os sens 

amigos e clientes. 
Faça viagens felizes e estadias 
inesqueciveis, corn os serviços 
da Happy Travellers. 
Happy Travellers tem jâ o 
piano de Verâo para Portugal. 

Informe-se e reserve o seu lugar 
o mais rapidamente possivel. 

Tenha um ano feliz corn a 
Happy Travellers. 

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

M29 

Recenseamento Eleitoral 
o Consulado Gérai de Portugal em Toronto 
informa que sé encontram expostos ao publi- 
co no Consulado, durante o mês de Março, 
os cadernos de RECENSEAMENTO 
ELEITORAL, para efeitos de consulta e 
reclamaçâo dos interessados, nos termos do 
Al t. 60o. da Lei n. 13/99, de 22 de Maiço. 
Os erros ou omissôes detectados devem ser 

imediatamente indicados a esta Comissâo 
Recenseadora, devidamente fundamenta- 
dos, a fim de serein comunicados ao 
STAPE, em devido tempo, para correcçâo 
na BDRE. 
Informaçôes: 416 217-0966, Ext. 222. 
Fax: 416 217-0973. 
E-mail: mail@cgtor.dgaccp.pt 

Aniversârio do Rancho Provincias 
e llhas de Portugal 
o conhecido e aplaudido Rancho 
Provincias e llhas de Portugal, de 
Hamilton, Ontario, comemora o seu 
20o. Aniversârio, dia 29 de Março, 
coin um grandioso jantar no Saint 
Stephen's Hall de Hamilton. O jantar 
comemorativo serâ servido pelas 
19h00. A meia-noite serào servidos 
bolos e café. Para animar a festa exibir- 

se-â o Rancho Provincias e llhas de 
Portugal e, no baile, a presença do con- 
junto musical Além-Mar. Parabéns! 
Para informaçôes e réservas: 905 547- 
9752, ou 522-4169, ou 523-0948. Ainda, 
www.terravista.pt/nazare/7035, ou E- 
mail: ranchopip@hormail.com 
Obrigado pelo convite que nos 
enviaram. 

Dia da Mulher 
o Dia Internacional da 
Mulher, Sâbado, dia 8 de 
Março, serâ comemorado 
corn todo o carinho na 
Portuguese Canadian 
Democratic Association. 
Poesia e biografias de varias 
Mulheres que se distin- 
guiram em todas as vertentes 
da sociedade serào home- 
nageadas pelo Grupo de 
Teatro Amador, Grupo 
Coral Feminino da Casa do 
Alentejo de Toronto, AveUno 
Teixeira e Bob Miiiioz (Mexicano). 
Para informaçôes e réservas par a este jan- 
tar comemorativo do Dia Internacional da 
Mulher, podem contactar a Associaçâo 
Democrâtica pelo telefone: 416 534-3451, 
ou a sede-social, 860 College St., em 
Toronto. 

A agência PIN-Portuguese Interagency 
Network, também comemora o Dia 
Internacional da Mulher e os 50 anos da 
emigraçào oficial portuguesa para o 
Canadâ, no Europa Catering, às 19h00 de 

Sâbado, dia 8 de Março. 
Além do jantar, haverâ 
muitas atracçôes, tais como 
mùsica, exposiçôes artisticas 
e prémios. 
Os fundos angariados 
servirâo para custear projec- 
tos sociais em beneficio da 
comunidade de lingua por- 
tuguesa 
Réservas: 416 530-6608. 

A Casa do Alentejo, em 
Toronto, realiza o Dia 

Internacional da Mulher, corn apresen- 
taçâo do livio “Ai'co Virus e Vibraçôes No. 
2”, pela sua autora, Ana Jùlia Sança. 
Participaçâo da Dra. Aida Baptista, 
Dra.Manuela Marujo, Dr. José Cailos 
Teixeira, Isabel Pinto, Fâtima Martins, 
Dra. Ilda Januârio e Clara Abreu. 
Variedades corn o Grupo Coral Feminino 
da Casa do Alentejo, Ilidio Vilela e Fâtima 
Ferreira. 
Info: 416 537-7766. 

As nossas homenagens à mulher! 

Serafim Pacheco Bot:elho 
1 6/05/1 SS7 - 03/03/S003 

Beatriz Botelho e filhos Joào, Carlos, 
Margarida, Fâtima, Anâlia, Rosa, Lourdes 
e Marco Botelho, cumprem o doloroso 
dever de informar que o marido epai, 
Serafim Botelho, faleceu no passado dia 3 
de Março. Serafim Botelho, era natural de 
Além Capelas, Sâo Miguel, Açores. 
O funeral sai sexta-feira, dia 7, da Igreja de 
Nossa Senhora de Fâtima, em Brampton, 
às 09h30. 
A familia Botelho agradece penhorada a 
todos quantos prestaram o ultimo adeus ao 
inditoso e saudoso Serafim Botelho. 

Paz à sua aima. 
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i Comunitiaile 2003: 
I Sàbaxk), dia 8 
I -"Noite de fados" no New Pipas Catering, com Humberto Silva, Dina Maria e s 
I Floriano Rodrigues, acompanhados por Gabriel leves e Januârio Araüjo. 
I Info; 416 657-0932. 
I -Noite de "Fantasiados” no Amor da Pâtria, no salâo da Igrqa de Santa Helena. Baile | 
I com O conjunto Pai e Filhas e Danças Carnavalescas. Info: 416 535-2996. } 
I -Dia da Mulher da PIN-Portuguese Interagency Network, no Europa Catering, com I 
I jantar, exibiçôes artisticas, müsica e sorteios. 416 530-6608. j 
I -Apresentaçào do magazine alusivo à Miss Brasil/Canada, na Casa D'Churrasco, em | 
I Toronto, às 10pm. Info: 416 604-4550. | 
I -Noite de Carnaval no FC Porto de Toronto, com matança do Porco e rojôes à | 
I minhota. Info; 416 536-2921. | 
I -Dia Internacional da Mulher na Associaçâo Democrâtica Luso-Canadiana. | 
I Informaçôes e réservas: 416 534-3451. I 
I -Baile das Filhoses no Angrense de Toronto. 416 537-1555. | 
I -Bade do Socio no Portuguese Cultural Centre of Mississauga, com a presença do con- | 
I junto Português Suave. j 
I -Baile no Graciosa C. Centre, com o E^-Martins. | 
I -Noite de Carnaval à moda da Terceira no Oriental Sports Club de Cambridge. 1 
I Danças das cidades de Toronto e Mississauga. Info: 519 623-2020. | 
I -Miguel e André no Oasis Convention Centre. Info: 905-891-7777 I 

I Domingo, dia 9 
I - Manjar das Marias no Dundas Banquet Place às 12h00. Tel: 416-813-4086 | 
I I 

I Sâbado, dia 15 | 
I -Festa do Socio no Canadian Madeira Club, com jantar, folclore e baile. 416 6565959, | 
I ou 416 533-2401. | 
I -Matança do Porco na Casa das Beiras, jantar e baile. Réservas: 416 604-1125. I 

-Matança do porco no Asas do Atlântica Info: 416532-3649. | 

I I 
Domingo, dia 16 | 
-Festa de apoio à "Fanfarra Operaria da Terceira", no Lusitânia de Toronto. | 

I Info: 416 532-1648, ou 238-1783, ou 519 623-0916. | 

I Domingo, dia 23 | 
I -Exposiçâq/Feira da Secçâo de Numismâtica, Notafilia e Filatelia do S.C.RT, com um | 
j sorteio às 12h00, com muitos prémios, entre eles: 1 Scooter, 1 Skateboard e 1 Bicycle. I 
I -Assembleia Geral Ordinaria no Canadian Madeira Club, às 13h00, na sede-sociaL | 

I Quintaleira, dia 27 | 
I -Festival Global Divas da St. Stephen's House no Bambu by the Lake. | 
j Informaçôes e reserves: 416 925-2103 Ext. 238. I 

I Sàbado, dia 29 | 
j -"1° Festival Internacional de Folclore-Galo'2003", da Associaçâo Migrante de | 
j Barcelos. . | 
j -Festa da Amizade do Rancho Provincias e Ilhas de Portugal, com jantar, folclore e } 
I müsica para dançar com o conjunto Além-Mar. | 

r 1 I ^ 
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ASSINATURA ANUAl NO CANADA, POR APENAS $48, GST INCIUIDO, PARA OS EDA $75 E EUROPA $130. 

Nome:  

Morada:  

  Telefone:   

E-mail:  Date:  
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CHEQUE: VISA: Q MASTERCARD: [J 
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NUMéRO DO CARTàO:  

EXP. DATE:  ASSINATURA:  

PODE ENVIAR AINEORMAÇÀO ATRAVÉS DO FAX: 416-538-0084 DU PELO CORREIO NORMAL 
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Telefone: 416-964-3211 
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Addison on Bay c Joe da Costa 
oferecem na compra 
de um earro novo ou usado 
preços sensacionais 
e financiarnento excelente 

©ŒWIPEŒ ŒW (EQWA ffi®© 
AœDKIlIKEaWŒKnïtDSÎ 

A Addison on Bay tern mais novidades 
nara si até an dia 15 de Março 

Aqui esta mais uma grande oportunidade para voce 

obter um veiculo novo ou usado, de recreio ou trabalho 

Neste grande saldo você nâo paga juros durante 4 anos 

na maioria dos modelos novos. 

Compre jà e so paga daqui a um ano. Nâo précisa dar 

nada de entrada, nos pagamos o primeiro mes na 

maioria dos modelos novos no sistema lease. 

NÔS oferecemos as melhores condiçôes de pagamento e 

juros a partir de 1.9% em todos os carros usados. 

Durante este saldo receba um minimo de $1,000.00 em 

troca pelo seu carro mesmo que ele seja velhinho. 

832 BAY STREET, EM TORONTO 
(A NORTE DA COLLEGE ST.) 
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Academia do Bacalhau, Jazz e boa disposiçâo 
A Academia do Bacalhau de Toronto 
organizou o seu habituai jantar da ultima 
sexta-feira de cada mês, neste caso, o frio 
mês de Fevereiro (por ser pequeno 
deixou uns restinhos de frio para 

Março...), corn uma animaçào diferente. 
Corn Jazz! 
É verdade, o müsico Fernando Tavares 
liderou o grupo onde também se exibi- 
ram Luis Simào, Vince Laviola e Steve 

Tattersal. Mùsica de Jazz, suave, ritmada 
e optima para "uma bacalhauzada" à 
maneira e, na altura prôpria, convidativa 
para o sempre desejado pé de dança. Foi 
uma boa ideia, parabéns! 
Foram convidados de honra da noite, a 
Dra. Manuela Marujo, do Departamento 
de Espanhol e Português da 
Universidade de Toronto e, Dra. Aida 
Baptista, do Leitorado de Português da 
mesma universidade. Estiveram présente 
para falar sobre o "Manjar das Marias", 
Domingo, dia 9 de Março, corn recepçâo 
às llhOO e almoço pelas 12h30, no 
Dundas Banquet Place, em Toronto. 
Rui Gomes, présidente da Academia do 
Bacalhau abriu o convivio historiando 
um pouco do que foi feito ultimamente e 
dos convites efectuados para a vinda a 

Toronto de compadres de outras lati- 
tudes. Corn a graça de sempre, o carras- 
co Paiva de Carvalho "castigou" uma 
dùzia de compadres e comadres que nâo 
cumpriram devidamente as regras da 
organizaçào. 
Os compadres-directores, Ivo Azevedo e 
Manuel Marques, foram as vozes dos 
"Gaviâo de Penacho" da noite. 
Boa disposiçào e sào convivio nunca fal- 
taram na sala. No sorteio efectuado, o 
compadre Manuel da Costa ganhou uma 
garrafa de vinho do Porto e, no "quem dâ 
mais" de um desenho de Paiva de 
Carvalho, Luis Louro foi o mais audaz e 
comprador. 
Para finalizar, é caso para dizer: Aqui 
Jazz uma noite de gratas recordaçôes! 

JMC 

Açores/Emprego! 

Lider do PSD "concorda" corn reivindicaçôes da CGTP 
o lider do PSD/Açores declarou con- 
cordar corn algumas das medidas exigi- 
das no caderno reivindicativo que lhe 
apresentou a delegaçâo regional da 
CGTP, considerando que "os traba- 
Ihadores açorianos sâo os que tém 
menos poder de compra do pais". 
Apôs um encontre com représentantes 
da central sindical, Vitor Cruz salien- 
tou que esta circunstâneia exige "uma 
politica de diferenciaçâo" salarial para 

o arquipélago, apesar das dificuldades 
econômicas que atingem Portugal. 
Neste enquadramento, é "preciso um 
conjugaçào de esforços" para que se 
alcance acordos nos aumentos salariais 
e na remuneraçào complementar (um 
subsidio atribuido aos funcionàrios 
püblicos para minimizar os custos das 
insularidade), defendeu o dirigente 
social- democrata. 
O documente da CGTP/Açores reivin- 

dica, para 2003, aumentos de salârios 
de 5,5 por cento e nunca inferiores a 30 
euros (seis contos), assim como a 
equiparaçâo remuneratôria dos traba- 
Ihadores das instituiçôes particulares 
de solidariedade social (IPSS) às dos 
seus colegas corn idênticas funçôes da 
administraçâo püblica. 
Vitor Cruz acusou, ainda, o Governo 
Regional de ser responsâvel por "um 
défice de concertaçâo social" nas ilhas. 

que deve ser baseada na capacidade de 
"liderança politica e sentido de coorde- 
naçâo" do Executivo. 
Apontou o exemple da remuneraçào 
complementar, aprovada no parlamen- 
to açoriano "quando o PS nâo tinha 
maioria absoluta", enquanto que, 
actualmente, o PSD "nâo conseguiu 
fazer passar" uma proposta para 
equiparaçâo dos vencimentos das IPSS 
à Funçâo Püblica. 

9^2612 St. Clair Ave.W 
CesQuina corn a Jane SU Tir||to, 

. ow.M^lSîn 
Tel JFax: 416-533-2439 Estimativas gratis 

Recurso de Carlos Cruz ainda nâo 
chegou ao Tribunal da Relaçâo 
Nenhum dos recursos contra a prisào 
preventiva interpostos pela defesa dos 
arguidos do caso Casa Pia chegou ainda 
ao Tribunal da Relaçâo de Lisboa, disse 
à Lusa fonte da Procuradoria- Gérai da 
Repùblica (PGR). 
"Nenhum recurso interposto da decisào 
judicial de aplicar a medida de coaeçào 
de prisào preventiva a qualquer dos 
arguidos no processo Casa Pia subiu 
sequer ao Tribunal da Relaçâo de 
Lisboa", garantiu a PGR à Lusa. 
Nesta posiçào oficial, a PGR sublinha, 
também, que o facto de nâo ter chega- 
do qualquer recurso à Relaçâo "signifi- 

ca que nâo houve nenhuma dis- 
tribuiçâo de processo, nenhum juiz 
sorteado ou designado relator para se 
debruçar sobre a prisào preventiva a 
que Carlos Cruz esta neste momento 
sujeito". 
O advogado Antonio Serra Lopes, 
defensor de Carlos Cruz no caso de ale- 
gados abusos sexuais de menores da 
Casa Pia, entregou a 11 de Fevereiro no 
Tribunal de Instruçào Criminal (TIC) 
de Lisboa o recurso sobre os pressupos- 
tos da prisào preventiva do apresenta- 
dor de televisâo, mas o pedido ainda 
nâo chegou à Relaçâo de Lisboa. 
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Fado no Vasco da Gama do Brampton 
O elegante salao de festas do Vasco da 
Gama de Brampton encheu-se de gente 
que gosta da cançào portuguesa, o Fado. 
Depois de um bem servido jantar, desfila- 
ram varias figuras do fado local, entre elas, 
uma que hâ muito nâo se ouvia por câ. 
A jovem Teresa Lopes, de Leamington, que 
anos atrâs nos deliciou corn varias cançôes 
de êxito, tal como "O Amor Mais Lindo", 
que encantava as plateias corn os sens cabe- 
los longos quase até aos pés, regressou a 
Portugal onde, em Coimbra, abriu uma 
magnifica casa tipica, que durante vârios 
anos foi a delicia dos amantes do fado 
daquela zona. Mas Teresa Lopes voltou. 
Ainda bem. É um tipo de voz que faz falta 
à nossa tertülia do fado. Teresa Lopes can- 
tou e, naturalmente, agradou. Foi uma sur- 
presa para a maioria mas nâo para nos. 
Além de Teresa Lopes, actuaram e bem os 
consagrados Humberto Silva e Luciana 
Machado, e o jovem Tony Câmara, cada 

vez mais seguro e a gostar de cantar. Esta a 
preparar uma nova gravaçào de fados e 
baladas, mais ao seu jeito do que o anteri- 
or. Curiosamente, Luciana Machado tam- 
bém nos confessou ter para breve a apre- 
sentaçâo do seu novo CD. Estes artistas 
foram acompanhados por Gabriel Teves e 
Januârio Araüjo. Intéressante, o quarteto 
de fadistas na interpretaçào do fado de 
coimbrâo "Coimbra tem mais encanto, na 
hora da despedida...". Manuel Alexandre e 
a colega de direcçào Lu Amaral, andaram 
numa azâfama constante, mas ainda tive- 
ram oportunidade de realizar um sorteio 
para a entrega de vârios ramos de flores. 
Para acabar em beleza, houve uma 
agradâvel desgarrada entre os amadores 
Antonio Cordeiro e Nuno Melo. 
Foi uma noite longa mas bem aproveitada. 
O fado continua a ter muitos e puros 
adeptos. 

JMC 

w DISTRIBUTORS OF 
PORTUGUESE 
MARBLE 
GRANITES 

«S SLABS 
TILES 

15« Aniversario^^ 
(Ü® {Ü(BS(g(Dïa4î) 

(Ma ®s SiamH(§j(£)3 

MARBLES OF PORTUGAL APOIA “RITMO BRASILEIRO” E “FALA BRASIL” 

1 1 Dublin Street, Toronto, Ontario 

Tel: 416-534-5155 www.marliles-of-portugal.eom 
Fax: 416-532-0072 e-mail: marliels@idirect.com 

DUNDAS^ 
Travel & Tours 

1344 Dundas Street W. Toronto, ON M6J1Y2 
Tel: 416-516-8336 • Fax: 416-516-7724 • E-mail: dundas.travol@on.albn.con 

InüoiMlof^' 
nüMEIBOS a Halifax! 

De 5 R 11 de Maio, excursào a Halifax, de aviào, 
para inauguraçâo do Painel dos Pioneiros 
Portugueses no Museu da Saudade^Pier 21. 

Viagem, estadia e passeios, incluidos 
no preço do bilhete. 
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As melhores de 

A famosa dupla romântica portuguesa, Miguel 
& André, lançon no mercado um album corn as 
suas melhores cançôes, de seu titulo "As me- 
lhores de Miguel & André", ediçâo da Vidisco, 
onde os fâs podem deliciar-se corn o que de 
melhor a dupla interpretou. 
Desde a cançâo identificadora de Miguel & 
André, a "Falar de amor (eu précise)" até "Mar 
deserto", sem esquecer "Mais que tudo na 
vida", "Toda a razâo do meu viver", "Nâo dâ 

para ser feliz", entre outras, eles oferecem 
mil-e-uma-razôes para que se escute de novo 
estes trabalhos anteriormente gravados. Ao 
vivo, dois numéros importantes na carreira 
deste par de românticos, "Cabelos Longos" e 
"Mar Deserto". 
Miguel & André visitam Toronto breve- 
mente, vào actuar dia 8, dia da Mulher, no 
Oasis Convention Centre, em Mississauga. 
Bern vindos! 

4Meiraas20h00 

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 
Digital Cable 

unique multicultural programming 

JJprJJJjJad 

icte^liSËBSCABlf e 
ctiirar onovoCanalfe] 

nantie FPTV>S 
pnials detallie 
>937-1088 
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Atençâ?,Clubes, 
ftssociaçSese 

Parôauias 
Entrem em contacto com a FPtv, 

onde podem promover todos os 

dias as vossas actividades. 

Enviem as 
informaçôes via 

Fax: 416-537-0144 
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Sabadoas19h00 

4Meiraàst9h30 

2^ feira - Levanta-te e Ri 
S’* feira - Escândalos e Boatos 

4* feira - 0 Maior Cabaret do Mundo 
5® feira - Conversa Afiada 

6®feira-Sexappeal 
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Tudo tem um fim. E foi no Sâbado 
dia 1 de Março que a chave deu a 
volta e encerrou mais um 
Winterfest. Eram 18.30, quando ao 
1407 da Dundas St. West., mais pre- 
cisamente no Dundas Banquet 
Place, centenas de pessoas 
começaram a chegar. 

Notei que cada um que surgia no hall do 
Salâo, tentava esconder algo. Pense! que se 
resguardavam do frio. 
Pois que estava uma noite gelada. Mas 
réparé! depois que queriam resguardar o 
bronze que ainda traziam ao f!m de 3 
semanas, para, de certa maneira conser- 
varem a memôria do tempo que juntos 
passâmes na Mayan Riviera - no México. 
O calor que se viveu, mesmo naquela noite 
fria, transportou-nos de novo àquelas 
noites inesqueciveis vividas no Teatro do 
Hotel Fiesta. 
E pela noite fora foi a festa. Um jantar 
excelente, servido sem demoras. Durante 
o jantar aconteceu a projecçào do Video 
onde se recordou as peripécias de umas 
férias lindas e também muitos dos pré- 
sentes tiveram a oportunidade de adquirir 
as fotos onde corn familiares e amigos a 
imagem ficou registada como teste- 
munho desses mementos. Depois do jan- 
tar foi a vez de Frank Alvarez e Fernanda 
Almeida, em nome de Cirv-Radio e 

Happy Travellers, assim como todo o pes- 
soal da CIRV, conversarem corn os pré- 
sentes. Inclusivamente em jeito de 
“Sondagem”, ficou esta organizaçâo a 
saber dos desejos de todos para o proxi- 
mo Winterfest. 

Houve na mesma e para muitos até algu- 
ma surpresa. Mas uma coisa é certa. Tudo 
se ira fazer para como tem acontecido ao 
longo destes anos, voltar a acertar. Pois 
que fazer deslocar cerca de 700 pessoas, 
nâo é muito fâcil. Mas nâo é impossivel. 
O passado o tem provado. 
Foi sorteada uma viagem e estadia de 8 
dias para o proximo ano. Prémio que 
coube à jovem, Liliana Ferreira. Depois 
foi a actuaçâo de Tony Melo, que mais 
uma vez mostrou toda a sua popularidade 
em momentos de boa disposiçâo e diver- 
sâo. Onde todos cantaram e dançaram 
até de madrugada. 
Algo aconteceu ali que foi para todos nos 
uma satisfaçâo. Projecto Diploma. Nâo 
era desconhecido dos présentes. Como se 
sabe é um projecto virado para os nossos 
jovens e encarregados de educaçâo. Feito 
e orientado por um grupo de jovens, li- 
derados por Frank Alvarez Jr. E fol muito 
bom termos sentido o apoio de muitos 
dos présentes. Donativos foram entregues 
para o mesmo. Assim registe-se: - Fundos 
do Winterfest - 1.000.00; - Lisgar 
Motores de José Almeida - 1.000.00; - 
Happy Travellers de Fernanda Almeida e 

Cristina - 1.000.00; - Art Nova de 
Manuel da Silva, 1.000.00; - Europa 
Catering de Manuel de Paulos - 1000.00 
(além de um excelente jantar). Mas, ajun- 
tar a isto, veio um gesto também lindo 
por parte da Igreja na pessoa de 
Monsenhor Eduardo Rezendes, que ao 
subir ao palco, disse com muita ternura e 
realidade, “normalmente é a Igreja que 
pede. Mas... hoje e aqui, é a igreja que tem 
o dever de dar e ajudar para orientaçâo 
dos estudos dos jovens portugueses. Aqui 
estou pois, para em nome da Igreja, entre- 
gar 1.000.00. 
E foi com este gesto significativo que 
vimos um jovem que “luta” a favor de 
outros, sorrir e agradecer. Agradecer em 
nome da juventude a que pertence e na 
defesa da qual se empenhou neste 
Projecto-Diploma. Orientaçâo e 
Educaçâo pôs-secundâria. 
Bern é tempo de marcarmos encontro 
no proximo Ano, para mais um 
Winterfest. Num local qualquer, junto à 
praia e ao Sol. Foi muito bom de novo 
este convivio. Até para o ano, se o 
Homem Grande quiser. 

Maria Fernanda. 

Monsenhor Eduardo Resendes dirigindo a palavras aos 
“Winterfestantes” junto de Frank Alvarez e Fernanda Almeida. 

Ns. 

jf Momenta em que Tony Melo agradece a prenda que Frank e Fernanda Ihe ofereceram. 
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As opiniôes expressas por Mateus Machado nào reflectem as opiniôes do jornal O Milénio. 

Os limites da crise 
A ONU é relevante para os EUA, França 
ou Angola. Caso nâo fosse, nâo teriamos 
este dramâtico duelo diploinâtico no 
Conselho de Segurança, envolvendo reso- 
luçôes conflituantes sobre o Iraque. Se a 
ONU nào fosse relevante, diplomatas 
americanos nào estariam percorrendo a 
periferia mundial em busca de apoio à sua 
resoluçào sobre o Iraque. Hoje, um pais 
periférico como Angola que integra o 
Conselho de Segurança na condiçào de 
membro (nào permanente) esta no epicen- 
tre geopolitico. 
Quando um pais como Angola tem uma 
voz no jogo internacional é sinal de que 
instituiçôes multilaterais têm um papel. 
George Bush sabe muito bem disto, mas 
ele actua a contragosto num forum como 

as Naçôes Unidas. Corn seu perfil unilate- 
ral, Bush estima que a ONU se converteu 
em uma caixa de ressonància de ressenti- 
mentos antiamericanos. 
De acordo corn esta visâo desconfiada de 
Bush, a ONU ganha peso para subpotên- 
cias como a França que sào leves para actu- 
arem por conta prôpria no cenârio mundi- 
al. Em nome de uma profissào de fé multi- 
lateralista, a ONU nâo passaria de um 
instrumente de afirmaçôes nacionais. 
A ironia é que esta ideia de instrumente de 
afirmaçôes nacionais vale também para os 
EUA. É possivel dizer que Bush deixou 
claro que ira à guerra, corn ou sem o aval 
da ONU. Mas hâ uma outra maneira de 
visualizar a postura americana: Bush pré- 
féré ir à guerra corn a ONU. Ele pode fazer 

a guerra sem ela, mas vai pre- 
cisar muito da instituiçâo apôs 
a guerra. 
Mas ao desafiar a ONU a 
seguir sua liderança, Bush pratica uma 
diplomacia arriscada. Ele adverte que os 
intégrantes do Conselho de Segurança vâo 
destruir a legitimidade da ONU, caso nào 
sigam a liderança americana. Bush adverte 
que a aprovaçào da resoluçào costurada 
corn britânicos e espanhôis testa a relevân- 
cia da ONU. Mas até onde vai a determi- 
naçào americana para desafiar a ONU? 
Como diz Greg Marfleet, do Carleton 
College, nos EUA, «a maior ameaça à 
relevância da ONU é ter o principal 
jogador na partida ignorando a instituiçâo 
e a declarando irrelevante». Charles 

Kupchan, do Council on 
Foreign Relations, aprofunda 
a advertência. Ele diz que 
caso actuem no Iraque sem o 

aval da ONU, os EUA devem desfazer de 
vez a ideia de uma «hegemonia benigna» e 
vâo perder sua legitimidade como super- 
potêneia. 
Uma ONU irrelevante, porém, também 
représenta um custo muito alto para sub- 
potêneias como a França. Elas precisam da 
ONU e precisam que os EUA levem a 
ONU a sério. Sào os riscos à sua relevância 
que podem levar a superpotêneia, sub- 
potêneias e paises periféricos a impedir 
que a crise dentro da ONU chegue às ulti- 
mas consequêneias. 

Mundo esta a perder cembate centra a feme 
James Morris, Chefe do Programa 
Alimentar Mundial (PAM) das 
Naçôes Unidas, afirmou, perante uma 
Comissâo Parlamentar norte-ameri- 
cana, que o mundo «esta prestes a 
perder o combate» contra a fome. 
Estima-se que mais de 800 milhôes de 
pessoas sofrem de fome, das quais 24 
mil morrem, diariamente, de fome ou 

problemas de saùde originados pela 
fome. 
Perante este cenârio, as agêneias nào- 
governamentais reconhecem e 
admitem incapacidade no combate a 
este flagelo: «Nào sô estamos prestes 
a perder esta batalha nos casos 
urgentes, como no Afeganistào, na 
Coréia do Norte e na Africa, onde 

nos faltam fundos, mas também esta- 
mos a perder o combate contra a 
fome crônica», salientou James 
Morris. 
De acordo corn o chefe do PAM, a 
pobreza mundial diminuiu cerca de 
20% na década de 90, mas a fome nào 
baixou mais dé 5%. Morris justifica 
este impasse devido à falta de fundos. 

Visite-nos no 920 Dundas Sheet West 
Teiefone: (416) 603-7978 

Marque mmi entrevista cow o Miftiiriatu Hofucopata 
Antonio Medeiros, jd corn niuitos anas de cxpericchi, 
que o fwderd tijudar mi solnçio dos sens prohfeiims. 

ERVANÂRIA VITORIA inc. 
PRODÜTOS NATURAI5 E ME[>ÏCÎNA HOMEOPATICA 

Preço dos 
combusUveis 
continuam a 
subir nos EUA 
o preço dos combustiveis continua 
a subir nos Estados Unidos, tendo o 
gasôleo estabelecido um novo 
recorde e a gasolina alcançado o 
quinto preço mais alto jamais regis- 
tado. 
De acordo corn dados oficiais divul- 
gados, o preço médio do galào de 
gasolina (3,78 litros) atingiu os 1,68 
dôlares (sensivelmente o mesmo 
valor em euros), ou seja, cerca de 4.5 
cêntimos por litro, ou seja, 2,8 cênti- 
mos a mais por galào do que na se- 
mana anterior. 
Quanto ao diesel, utilizado nos EUA 
sobretudo por camiôes e veiculos 
pesados, alcançou a semana passada 
a dfra sem precedentes de 1,75 
dôlares por galào (cerca de 46 cênti- 
mos por litro). 
A principal causa desta forte subida 
deve-se ao aumento do preço do 
crude, associado à incerteza sobre 
uma possivel guerra no Iraque e à 
greve que paralisou a produçào de 
petrôleo na Venezuela. 
O aumento dos preços provocou 
subidas nos preços dos serviços que 
requerem transporte e levou alguns 
congressistas a exigirem ao governo 
que investigue se algumas compan- 
hias estào a manipular os preços. 

Pessoas 
da minha 
rua 

Um dia fui-me deitar 
Nâo conseguindo adormecer 
Pus-me entào a matutar 
No que agora ides 1er 

Algumas horas decorreram 
Pensei no Sol e na Lua 
E nas pessoas que morreram 
Na minha querida rua 

Revirei folha por folha ■ 
Corn a maior lucidez 
Se o câleulo nâo me falha 
Sào cento e vinte e très 

Pessoa por pessoa contei 
Como quem faz um contrato 
Quando ao final cheguei 
Era esse o numéro exacto 

Morreram novos, velhinhos 
Alguns depois de sofrer 
Meus adorados vizinhos 
Que nâo tornei mais a ver 

Amei-os corn convieçâo 
Todos me queriam bem 
E nunca tive razâo 
De me queixar de ninguém 

Depois pensei tristemente 
Com a aima oprimida 
Eu sou gente dessa gente 
Que é hoje falecida 

No présenté e no porvir 
Eu esquecê-los, jamais 
Dos ùltimos a partir 
Foram os meus queridos pais 

Estejam no eterno descanso 
Nessa pâtria distante 
Para onde também avanço 
Jâ a passes de gigante 
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“Monopôlio de escravos” 
tema de uma palestra de Prof. José Curto na Universidade de Toronto 

aspectos. No entanto, podemos dizer que 
de certa forma somos todos africanos. 

Assim se “escreveu” mais um épisôdio da 
Histôria - tâo fascinante, mas ao mesmo 
tempo tâo misteriosa - de Portugal na 
época dos descobrimentos. Parabéns, 
mais uma vez, ao Departamento de 
Portugaiês da Universidade de Toronto por 
mais uma palestra tâo intéressante sobre 
as nossas raizes. 

L.F. / Ana Fernandes 

aquele primeiro periodo que chegou a 
desaparecer, estâ agora a assumir-se num 
contexto muito mais recente. 
LJ. - Que paralelo, se é que existe, se 
poderâ estabelecer entre emigraçâo e 
escravidâo? 
Prof. José Curto - Bom, este comércio de 
escravos é, no fundo, uma migraçâo como 
qualquer outra. Por trâs dessa migraçâo 
temos pessoas constantemente em movi- 
mento, indo de um lado para o outro, 
restabelecendo raizes noutros lugares. 
Chegados a esses lugares, começam a 
construir uma sociedade muito multicul- 
tural. No tocante âs experiências a nivel 
cultural e social, o estatuto do escravo nâo 
era assim tâo diferente de um emigrante, 
como é o caso do português que résida 
hoje nesta cidade. Quando a gente se 
desloca de um ambiente totalmente dife- 
rente, hâ uma série de problemas que sâo 
comuns tanto a escravos como à emi- 
graçâo mais moderna. Dai o podermos 
dizer que hâ muitos paralelos entre o 
ontem e o hoje. 
LJ. - Uma vez que estamos em época car- 
navalesca, esta tradiçâo - hoje em dia liga- 
da ao Brasil - tem origem neste monopôlio 
de escravos de alguns séculos atrâs? 
Prof. José Curto - Sim, mas nâo é tâo sim- 
ples como parece. O Carnaval é uma 
representaçâo muito multicultural, com 
muitos pormenores africanos, europeus e 
por ai além que foram transportadas para 
o Brasil. Ai foram remodeladas em vârios 

Professer José Curto na sua palestra na U of T. 

trata de uma histôria muito complicada, 
sobretudo no tocante aos direitos 
humanos (ou a violaçâo dos mesmos). 
Hoje em dia, estariamos, sem dùvida, pe- 
rante o tribunal internacional, mesmo no 
tocante a violaçôes que provavelmente 
nem sequer nos passam pela cabeça que 
pudessem ter existido. Ou seja, trata-se 
de um processo histôrico bastante longo 
que naquele tempo apenas constituia um 
monopôlio comercial, como qualquer 
outro tipo de objecto ou especiaria. 
LJ. - Corn a ünica diferença que este 

O tema do monopôlio de escravos 
de Africa para o “Novo Mundo”, 
sobretudo para o Brasil, foi tema 
de palestra na Universidade de 
Toronto. 

Organizada pelo departamehto de estudos 
portugueses desta universidade, a palestra 
foi conduzido pelo Dr. José Curto, profes- 
sor do departamento de Histôria da 
Universidade de York. Focando sobretu- 
do o papel dos portugueses no “desen- 
volvimento” deste monopôlio de escravos 

nas vias do oceano atlântico desde o sécu- 
lo XV, o professor José Curto esclareceu os 
présentes sobre as verdadeiras intençôes 
dos portugueses que nunca incluiram o 
“descobrir novas terras” apenas pela aven- 
tura, mas em busca de parceiros interessa- 
dos neste tipo de “comércio” cuja cono- 
taçâo, no século XV, do termo era muito 
diferente da actual. Luis Fernandes esteve 
na Universidade de Toronto onde dialo- 
gou corn o Prof. José Curto. 

LJ. - Se os dados que divulgou na sua 
palestra fossem actuals, representavam um 
grave processo no tribunal internacional? 
Prof. José Curto - Creio que sim porque se 

monopôlio constituia carne humana? 
Prof. José Curto - Exacte, corn a ünica 
excepçâo de que esse conceito nâo tinha a 
mesma conotaçâo que lhe atribuimos hoje. 
Gente ou especiarias, tudo era normal 
naquele tempo. 
LJ. - O que muitos nâo sabiam até agora 
é que os brasileiros, de certo modo, tam- 
bém foram colonizadores de Angola. 
Prof. José Ciuto - A um nivel exclusiva- 
mente econômico, o Brasil tem um papel 
extremamente importante em Angola 
entre 1648 (mais ou menos) e meados do 
século XIX. Esse papel brasileiro desa- 
parece depois desta data, mas volta a rea- 
parecer nestes ültimos anos. Portanto, 

Mûsica: 

Morreu Celly Campelo 
Considerada uma das 
musas da Jovem 
Guarda, uma das prin- 
cipals correntes musi- 
cals brasileiras, Celly 
Campelo, 61 anos, 
tornou-se conhecida 
coin temas como 
"Estüpido Cüpido", 
"Banho de Lua", 
"Biquini de Bolinha 
Amarelinha", "Tünel 
do Amor" e "Broto 
Legal", hoje clâssicos 
do rock brasileiro. 

Celly na época do êxito 
''Estüpido Cupido” 

Mambor 

MIGüORA I TUOl INOICl D'ASCOLTO 

DOMENICO COSENTINO, H I s 
SPECIALISTA APPARECCHIAUPITIVI 

OUVIR é uma prenda preciosa. Infelizmente, a poluiçâo sonora, aigumas 
doenças e a passagem dos anos de vida, vâo destruindo o sistema auditive. 

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

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

Hâ 15 anos que UDI Hearing serve corn sucesso aqueles que procu- 
ram os seus serviços. A companhia tem especialistas que avalia 

corn exactidào os problemas auditivos dos pacientes. 

I Faça uma consulta na UDI Hearing livres de obrigaçôes, em 2 louais: 
I 540 College St. 8333 Weston Rd. 

Suite #402 Toronto, Ont Unit 105, Woodbridge, Ont 

N N 
LANGSTAFF 

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

'^^Jlpzoüaita esta opoztiinidade. 
De Segunda a Sexta, das Warn às 5pm e, aos Sàbados, das Warn à Ipm. 
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CAR^IçIRO 

21/03 4 20/0^1 i 
sua criatividade e a sua tendência expansiva estarâo sublin- 

^^das. No entanto, é muito provâvel que tenha tendência para 
actuar por revoadas. 

TOLIRO 
21/04 A 20/05 

E uma boa altura para se dedicar ao seu trabalho. Construa ou 
desenvolva um projecto profissional que ponha em evidência 
as suas reais capacidades. 

QêMCOS 
21/05 A 20/06 

O dominio, a força, a confiança que sente poderào ser a correia 
de transmissào que levarâ a uma maior tolerância e generosidade 
para corn os demais. 

CARàNGIJCJO 
21/06 A 20/07 0 

Nesta fase poderâ querer voltar à carga em relaçâo a uma situ- 
açào que nào esta absolutamente resolvida ou acabar de vez 
corn um determinado processo. 

LcÂo , 
22/07 A 22/08 ” 

Aproveite para desfrutai' da companhia dos seus amigos. Dar 
uma festa ou receber alguns dos seus familiales mais chegados 
poderà ser muito agradâvel. 

ViROd^' 
23/08 ^22/09 

H 
Voce nào terâ, certamente, o mundo a seus pés. Pelo con- 
trario, vai précisai de trabalhar para satisfazer necessidades e 
desejos dos outros. 

BALANçA 
23/09 A 22/10 

Independentemente do seu sexo, as relaçôes coin elementos do 
sexo feminino poderào ensinar-lhe algo mais sobre si de uma 
forma muito positiva. 

ESCORPIâO 
23/10 A 21/11 

SAOITâRIO 
22/11 A 21/12 

CAPRICORNIO 
22/12 A 20/01 

ÂQLÂRIO 
21/01 A19/02 

20/02 A'20/03 

A tônica gérai desta altura estarâ mais orientada para o mundo 
da intimidade, e das recordaçôes do passado do que para as 
obrigaçôes sociais. 

A Casa 111 tem que ver corn o dia-a-dia e corn o nosso com- 
portamento automâtico a uma situaçào. Contrôle a sua impul- 
sividade e pense antes de agir. 

 \ L  IL 
A Lua esta na casa do poder financeiro. Serà um bom momen- 
to para analisar o seu mundo interior ou o interior dos outros 
através do seus recursos. 

Este serà um momento em que terâ capacidade de dominai', 
amplamente, a sua energia. Aproveite para iniciar um projecto 
ou para dar corpo a uma ideia. 

Dê uma pausa a essa ansiedade. É possivel que sinta maior 
sensibilidade e uma maior aptidào para compreender aquilo 
que a mente nào contrôla. 

Horizontal: 
1 - ESTORVAR 

2 - PAGO 

3 - ANIMAR 

4 - ROMANOS; QUASE 

EDIL; QUE ESTÀ NO 

MAIS FUNDO 

5 - AR; PEQUENOS NOS 

6 - MÀQUINA DE 

TECER (INV.) 
7 - PRON. PES. (INV); 

DESPIDO (INV); 

MARGEM 

8 - VOGAIS; ALTERNA- 

TIVAS 

9 - BECO; DAO (ANAGR.) 

10 - DOENÇA (INV); PÔR'' 0 

DO SOL 

Vertical; 
1 - INCERTO 2 - ACUSADA; ESTÀ NO MEIO DO VULCÀO 3 - AVE 
PERNAUIA AUSTRALIANA; A UNIDADE 4 - MOCIDADE 5 - JUNTO; 
RIO DO EGIPTO 6 - CERTO; ÔXIDO DE CÂLCIO (INV.) 7 - FÛRIA; 
DECIFRA 8 - ESPECIARIA INDIANA; PATRÔES 9 - SERÀ QUE VAI 
HAVER OUTRA?; AJUSTADO 10 - CILINDROS; MEMBRO DAS AVES 

As SOLUCÔES DA EDICÂO ANTERIOR; 
Horizontals: 
1- envolvidos 2- principes 3- alarga 4- seio; ir; af ,5- otalap 6- dirigente 
7- ic; vontade 8- ca; ardente 9- ai; te 10- rua; odona 
Verticais: 
1- episodico 2- nr; etica 3- viciar; tu 4- on; oliva .5- Ica; agora 6- vilipendio 
7- ipar; nte 8- der; tanto 9- osga; edten 10- afa; ee 
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Madonna 
vai escrever 
cinco livras 
infantis 
A cantora Madonna assinou esta segunda- 

feira um contrato corn a editora britânica 

Penguim para escrever cinco livros infan- 

tis. O primeiro, «As rosas inglesas», sera 

publicado em Setembro. 

A colecçâo, destinada a crianças corn mais 

de seis anos, contarâ coin as ilustraçôes de 

cinco conhecidos desenhadores que ale- 

gram as paginas de cada exemplar. 

«Madonna é uma artista corn um atractivo 

universal e esses livros chegarâo a crianças 

de todas as classes sociais em todo o 

mundo», declarou John Makinson, da 

Penguin, que definiu o projecto como uma 

«importante aventura». 

A semelhança de Madonna muitas as per- 

sonalidades famosas jâ que escreveram 

alguma obra infantil para a editora 

britânica. 

Nos Estados Unidos as obras serâo publi- 

cadas pela editora Calloway e distribuidas 

pelo grupo Penguin. 

«Como em tudo o que faz. Madonna vai, 

uma vez mais, surpreender-nos e encantar- 

nos da melhor maneira», disse Nicholas 

Calloway, da editora norte-americana. 

Macy Gray anuncia nova 
album para este ane-. 
Beck é e cenvidade surpresa 

A norte-americana Macy Gray vai voltar 

às ediçôes de discos ainda este ano. O 

registo tem como titulo «The Trouble 

With Being Myself» e possui colabo- 

raçôes como a de Beck. 

O terceiro album da cantora tem ediçâo 

agendada para 28 de Abril, devendo a 

sua promoçào a nivel de concertos ter ini- 

cio no Verâo. 

0 avanço para o album intitula-se «When 

1 See You» e sera lançado a 21 de Abril. 

Samantha Fox anuncia casamento 
corn... uma mulher 
Nos anos 80 foi uma estrelas da pop fast brilho nos tops e considéra a sua uniào 

food. Quase 20 anos depois, Samantha com Myra Stratton como algo essencial e 

Fox volta a ser noticia. Além 

do seu regresso aos discos, a 

artista - que encheu os quar- 

tos de muitos jovens com as 

fotografias em que surgia 

com o minimo de roupa 

indispensavel - anunciou 

que vai casar-se com uma 

mulher. 

«Touch Me» foi um dos 

temas que a colocou em dis- 

puta directa com uma espé- 

cie de sôsia morena italiana - 

Sabrina. Sam Fox pretende 

recuperar esses tempos de 

natural. 

A noticia foi avançada pelo 

tabloide britânico «News of 

the World», o qual convidou 

Samantha Fox para uma 

sessào fotogrâfica para cele- 

brar a passagem do 20" 

aniversario da sua primeira 

foto de pin up girl naquele 

jornal. 

A cerimonia esta agendada 

para o final deste ano no 

Hawai, mas ainda nào hâ 

datas para o anunciado 

regresso às lides artisticas. 

GéNERO : 

Acçâo 

DURACàO: 

100 Minutos 

REALIZACÀo 

FILME DA SEMANA : 

CRADLE 2 THE GRAVE 

m. 

SiNOPSE: 

Quando a filha do lider duina 

quadrilha de ladrôes profissionais 

(DMX) é raptada e usada como 

moeda de troca entre diamantes 

preciosos, inicia-se uma junçâo de 

poderes entre este “chefe” ladrào e 

um policia do departamento sécré- 

ta de Taiwan (Jet Li) para salvarem 

ajovem. 

Nesta coiTida contra o tempo para 

encontrar as pedras preciosas vào 

deparar-se corn mais problemas 

incluindo o de entrarem em con- 

tacta corn um gTupo que esta 

envolvido corn a ditiâbuiçào de 

uma arma de guerra mortal 

ACTORES: 

Jet Li, DMX , Anthony Anderson, Kelly Hu, Torn Arnold, Mark 

Dacascos, Gabrielle Union 
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SÂO D’ARTAGfiO 
Sem dùvida que existe uma idade da 
inocência em cada criança, que sera tanto 
mais curta quanto maior for a violência 
corn que certa informaçâo précoce lhe 
invade o mundo arrebatando-lhe a pureza 
branca corn que observa o universo. 
Hâ uma idade para acreditar no Pai Natal 
corn o seu séquito de renas a cruzar nuvens 
de céus estrelados. Hâ uma idade para 
acreditar em contos de fada e ver um 
principe encantado por trâs de cada sapo 
enfeitiçado pela varinha mâgica da bruxa 
ma. Sô a perda da ingenuidade nos faz con- 
cluir que nenhuma histôria é consentânea 
corn a realidade. Nem todos os principes 
que beijâmos quebraram o feitiço. A maio- 
ria de nos continua casada corn sapos. Nào 
coaxam, mas ressonam. 
Nào sei até que ponto tudo isto tem alguma 
coisa a ver corn a construçào da expressào 
idiomâtica “engolir sapos vivos”. E o que 
mais fazemos na vida, em nome de harmo- 
nias desejadas que nos levam a assinar 
tratados de paz violados, logo a seguir, ao 
som da primeira discussâo mais acesa. 
A prova de que a idade da inocência se vai 
reduzindo, é que cada vez mais se ouve 
dizer que as crianças hoje jâ nascem corn 
os olhos bem abertos, que jâ sabem tudo, 
ou seja, jâ nascem ensinadas. Sem entrar- 
mos em considerandos sobre a idade ideal 
para fazer ruir o universo de fantasia em 
que cada uma delas vive, importa sim, 
salientar a forma como elas interpretam e 
se relacionam corn o mundo dos adultos. E 
é por estarmos na semana do Carnaval que 
me ocorre este episôdio passado hâ vârios 

anos corn um sobrinho meu. 
Durante o Verâo, todas as vilas, aldeias e 
lugares de Portugal homenageiam o seu 
santo patrono através de celebraçôes em 
que é dificil estabelecer a ténue fronteira 
entre o sagrado e o profano. Para o sucesso 
destes festejos, contribuem todos aqueles 
que, vivendo afastados da terra, a ela se 
deslocam propositadamente nessa época. 
Alguns, porque a reuniào familiar anual 
impôe essa obrigatoriedade; outros, porque 
hâ que pagar a promessa no caso de o pedi- 
do ao padroeiro ter sido atendido. 
Também hâ sempre os que têm azar, pois 
nào é que se lembram de meter a cunha 
precisamente no dia em que o santo estâ de 
folga! E que nem um santo é sempre de 
pau! 
A procissâo é ritual obrigatôrio em qual- 
quer festa que se preze. As ruas ficam de 
cara lavada e engalanadas de pendôes. As 
colchas, guardadas nas areas dos enxovais, 
libertam-se do cheiro da naftalina para 
assomarem penduradas às janelas. A terra 
dos meus pais, nunca soube porque, tem 
duas patronas - Sta Eufêmia e Sta Bârbara 
- celebradas em dias seguidos, a 16 e 17 de 
Setembro. Antes de me tornar peregrina 
das estradas da emigraçâo - em que o cal- 
endârio religioso passou a beliscar o ano 
lectivo - costumava deslocar-me todos os 
anos à aldeia nessa altura. A viagem fazia- 
se na expectativa de uma grande reuniâo 
familiar e de um convivio antecipado corn 
parentes que a vida se encarregar de afastar 
e que o baile no terreiro, à noite, juntaria 
em gargalhadas de festa. 

Na procissâo, para além dos 
andores das duas santas home- 
nageadas e dos anjinhos que 
fazem parte de qualquer 
cenârio religioso, era hâbito 
desfilarem cenas vivas de vidas 
de santos, como S. Sebastiào, 
coitadinho, sô de tanga e crave- 
jado de setas. Para o efeito, 
havia as profissionais do guar- 
da-roupa que eram umas senhoras muito 
catôlicas e corn um grande olho para o 
negôcio. Deslocavam-se de propôsito do 
Porto e conheciam de cor e salteado o ca- 
lendârio de todas as romarias da cristan- 
dade e arredores. Montavam a banca no 
salâo paroquial (quando este existia) ou na 
casa mais prôxima da Igreja, emprestada 
para o efeito. Os donos até se sentiam 
muito honrados, jâ que nào é todos os dias 
que se alberga tanto santo debaixo do tecto 
de uma sô vez. 
Confesso que os meus filhos nunca senti- 
ram uma grande apetêneia por esta forma 
de santificaçâo a contramangas. Para 
grande desgosto da minha mâe, até se riam 
quando viam os tios todos paramentosos. 
Felizmente, chegou o ano em que o filho da 
minha irmà daria satisfaçâo ao grande 
sonho da minha mâe - ver um neto vestir a 
preceito a religiosidade da familia. Fomos, 
entâo, à casa da senhora para alugar um 
fato. Jâ lâ se encontravam algumas crianças 
acompanhadas das respectivas màes que 
regateavam preços conforme o valor dos 
adereços de cada trajo. A gente jâ sabe que 
os santos abraçaram todos uma vida fran- 

ciscana de humildade e 
renüncia, mas ele sempre hâ 
diferenças entre levar na mào 
a cabeça de S. Joâo Baptista 
ou a palma do martirio con- 
quistada na defesa da virgin- 
dade. Afinal, corn mil diabos, 
a gente pode viver sem 
himen, sem cabeça é que nào! 
Depois hâ também toda uma 

hierarquia de tecidos que vai dos brocados 
ricamente lavrados e debruados a ouro fin- 
gido, até aos tafetâs manhosos e muito co- 
loridos a imitar brilhos de outras sedas e 
cetifis. Santo corn direito a altar nào usa 
sarja quanto mais serapilheira! 
O Paulo, entregue à sua inocência, nào 
fazia a minima ideia do que se passava à 
volta. Olhava para os meninos que se vesti- 
am e despiam pensando tratar-se de todo o 
aparato de preparaçâo para mais um des- 
file carnavalesco. Quando chegou a nossa 
vez, a minha mâe apontou para dois ou très 
santos menos requisitados e perguntou-lhe 
de quai deles se queria vestir. Respondeu 
de rompante: -“Avô, nào quero esses! Eu 
quero ir de DArtaeâo!” 
Artagnan nunca fez parte da galeria dos 
santificados, nem passou a fazer depois 
desta ultima onda de beatificaçôes e san- 
tificaçôes. Mas, naquele dia e àquela hora, 
por força da adaptaçâo à televfsào, sob a 
forma de desenhos animados, da histôria 
de très mosqueteiros - saidos da pena de 
Alexandre Dumas - ele foi o santo de 
eleiçào de uma criança a quem nào fora 
ainda roubada a inocência. 
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Mestre Tabice e a IS’' 
Partiram para os Açores corn promessas e 
esperanças na bagagem e as ilhas Graciosa 
e Sào Miguel no olhar. 
É a 13a. viagem aos Açores dos Romeiros 
da Associaçâo de Toronto, dirigida mais 
uma vez por Mestre Tabico. 
Horas antes da partida, no Restaurante O 
Tabico, conversâmes corn o Mestre sobre a 
viagem e expectativas 

JMC - Quando iniciou esta romaria? 
Mestre Tabico - Começâmos a caminha- 
da dos Romeiros em 1991. 
JMC - Que obstâculos têm que ser 
enfrentados pelos Romeiros? 
Mestre Tabico - O que ter que atravessar 
lugares corn muito âgua pode ser um 
pouco dificil. O frio nâo é o pior, embora 
faça frio, porque estâmes habituados ao 
nosso clima do Canada e nâo é nada que a 

Carnaval: 

Receitas bénéficiant 52 secteres 
da ecnnemïa do Brasii 
o Carnaval no Brasil bénéficia anual- 
mente 52 sectores da economia do pais, 
que vâo desde hotéis de cinco estrelas a 
modestes apartamentos particulares que 
alugam quartos, refinados restaurantes 
de luxo a humildes barracas de cornes e 
bebes instaladas nas praias. 
Segundo o ministério do Turismo 
brasileiro, além de gerar lucrativas 
receitas a cidades que oferecem nesses 
dias programas carnavalescos, a festa 
leva à criaçào de postos de trabalho que, 
apesar de temporârios, representam 
ajuda para os desempregados. 
No seu conjunto, as instituiçôes oficiais 
do turismo prevêem para este ano que as 
entradas de turistas, estimadas em 
400.000, nâo sejam inferiores às de 2002. 
Alguns especialistas brasileiros argu- 
mentam ser mais barato viajar para o 
interior do Brasil nesta época festiva, 
mas os estrangeiros consideram mais 
atractivos os "pacotes" turisticos que 
apontam o Rio de Janeiro, S. Paulo ou 
Salvador como os melhores polos da 
festa popular nacional. 
Em Salvador da Baia, onde nas festas do 
ano passado movimentaram 602,3 mi- 
Ihôes de reais (172 milhôes de euros), as 
autoridades municipals apostaram num 
crescimento de oito a dez por cento nas 
receitas em 2003. 
"Esse aumento é previsto com base num 
maior numéro de turistas na cidade", 
anunciou Eliana Dumet, présidente da 
Empresa Municipal de Turismo de 
Salvador, que orgauiza a festa. 
Além dos seus très milhôes de habi- 
tantes, a capital do Estado da Baia 
espera este ano para o Carnaval 
cerca de 220.000 turistas, segundo 

anunciou a empresa. 
Os habitantes dos bain'os desfilam em 
"blocos" e os gigantescos camiôes em 
cujas plataformas se acomodam orques- 
tras e poderosos equipamentos de som 
para animar os desfiles sâo, em 
Salvador, entre 150 a 163. 

Todos eles, que nâo recebem financia- 
mentos do municipio, investem aproxi- 
madamente 88 milhôes de reais (25 mi- 
lhôes de euros) para alegrar a festa 
naquela que foi a primeira capital politi- 
ca do Brasil (1549-1763), porto de entra- 
da dos colonizadores portugueses a par- 
tir de 1500 e de africanos levados como 
escravos. 
Para os monumentais desfiles das 14 
escolas de samba do Grupo Especial, a 
empresa nacional de turismo aplicou no 
Rio de Janeiro uma injecçâo équivalente 
a sete milhôes de euros, que alimentam 
um espectâculo de énormes receitas 
internas. 

romaria 
roupa nâo resolva. 
JMC - Que itinerârio vâo seguir este ano? 
Mestre Tabico - Vamos começar na ilha 
da Graciosa. Aliâs, a ilha da Graciosa foi 
percorrida pela primeira vez em 2001 corn 
cerca de 30 romeiros imigrantes e 4 de lâ. 
O ano passado foi o contrârio. Este ano, 
confesso que nâo tinha ideia de ir porque a 
idade jâ nâo permite para muitas 
romarias, mas tanto me pediram - 
ameaçaram mesmo nâo organizar a 
romaria - que acabaram por me con- 
vencer. Assim, temos quase 40 romeiros 
dos Açores e levo daqui uns nove. Tenho a 
impressâo que vamos ter alguns romeiros 
da ilha da Graciosa que depuis se deslo- 
carâo a S. Miguel. Este intecâmbio estâ a 
tornar-se bonito devido à divulgaçâo que o 
mesmo tem tido, através dos filmes, das 
reportagens, das fotagrafias... enfim. Os 
ôrgâo de comunicaçâo têm divulgado 
imenso os romeiros que vâo a S. Miguel, 
uma tradiçâo coin cerca de 480 anos. 
JMC - Ao todo, quantos romeiros vâo do 
Canadâ? 
Mestre Tabico - Creio que teremos cerca 
de 45 romeiros. Este ano o rancho é mais 
pequeno porque a quaresma é mais tarde. 
Portanto, como sô regressamos a 22 de 
Março, muitos dos romeiros nâo podem ir 
devido ao trabalho. No entanto, temos um 
romeiro de Ottawa, um da California, um 
de Winnipeg, outro de Calgary, dois de 
Vancouver e très da Bermuda. 
JMC - Vai algum sacerdote do Canadâ a 
acompanhar esta romaria? 
Mestre Tabico - Nâo, daqui nâo vai ne- 
nhum. O padre que temos é dos Açores 
que nos assistirâ e que rezarâ a missa da 
romaria. 
JMC - Que freguesias tencionam visitar? 
Jâ hâ pianos? 
Mestre Tabico - Sim. Na Graciosa, saimos 
do Carapacho, à Folga, à Luz, a Santo 
Antonio e depuis à Senhora da Saùde no 
alto da montanha. Depois vamos passar 
pela Praia e dormir em Santa Cruz da 
Vila. Na sexta-feira, terminamos a 
romaria na Guadalupe. Nesse mesmo dia 
à noite, partimos para S. Miguel onde ini- 
ciaremos a romaria no sâbado, uma 
romaria de dez dias seguidos. Partimos de 
Ponta Delgada, no dia 8, às 4h00, vamos 
prenoitar nos Mosteiros, depois vamos até 
S. Brâs, Santo Antonio do Nordestinho, 
Faial da Terra, Ribeira Quente e vamos 

dormir em Vila Franca. No dia 15, vamos 
recolher em Ponta Delgada. 
JMC - Mais uma vez a vossa romaria 
conta corn o apoio de José da Costa de 
Addison on Bay para que possamos ter 
reportagens diârias da vossa caminhada. 
Mestre Tabico - Sim, mais uma vez temos 
esse favor. As familias que ficam em 
Toronto, aqueles que jâ foram romeiros, 
todos têm curiosidade em sâber onde estâ 
o romeiro e como estâ a decorrer a 
romaria. O José da Costa tem sido uma 
pessoa fantâstica ao longo destes anos em 
nos apoiar. O nosso agradecimento anteci- 
pado. 
JMC - As chamadas terào inicio jâ na 
Graciosa? 
Mestre Tabico - Sim, começaremos a tele- 
fonar da Graciosa para a CIRV por volta 
das 5h00 da tarde em Toronto. 
JMC - Boa viagem a todos, uma excelente 
caminhada e que tudo corra da melhor 
forma. 
Mestre Tabico - Obrigado sobretudo ao 
Festival Português por todo o apoio. Na 
nossa romaria, pedimos b'énçâos para 
todos os portugueses imigrantes, toda a 
nossa comunidade e este ano vamo-nos 
debruçar sobre a paz, aliâs um pedido feito 
na carta que recebi do Bispo dos Açores. 

Nâo temos düvidas quanto à boa presença 
dos Romeiros de Toronto, na Graciosa e 
Sâo Miguel. 
Também nâo temos düvidas de que 
Mestre Tabico vai continuar nas Romarias 
vindouras. Os anos pesam, é certo, mas 
esta participaçâo sentida nâo pode ser 
abandonada sô por isso. Sô algo de muito 
forte travarâ a necessidade de Mestre 
Tabico continuar nas Romarias. 

JMC/AJIR Fernandes 
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Os NàVIOS IMIGRANTCS 
Por: Aires Whytton 

NM ROMA (1967-1971) 
1942 Fencer 
1967 Roma 
1971 Galaxy Queen 
1973 Caribia 2 

Fomos informados que o 2“ contingente da 
1“ emigraçâo oficial portuguesa para o 
Canada, terminou com a viagem do navio 
motor Roma. Pelo que posso averiguar, 
esta viagem so pode ter sido feita em 1967, 
facto este que acho estranho uma vez que 
foi o navio Star of Assuan que no dia 23 de 
Março de 1955 escalou Montreal com o 
ultimo grupo de portugueses. 
Encontrei na minha pesquisa 5 navios com 
o nome Roma, porém, nenhum deles cor- 
responde às datas da imigraçào: 1 ) O navio 
Medina, construido em 1914, passou a ser 
chamado Roma em 1949, mas foi vendido 
em 1950 e mudou o nome para Franca C; 
2) o segundo navio corn o nome Roma foi 
construido em 1926. Foi confiscado pelos 
Alemâes em 1943, quando estava a ser 
reconstruido para ser o porta-aviôes 
Aquila; 3) Depois, em 1942, veio o navio 
porta-aviôes auxiliar HNS Atheling, que 
foi vendido em 1950 à casa armadora 
Aquille Lauro, remodelado e nomeado 
Roma. Entre 1953 e 1956, este navio foi 
utilizado na carreia australiana; porém 

efectuou algumas viagens para New York. 
Este navio é o ünico que existe a viajar 
para a América do Norte na segunda 
metade dos anos 50; 4) o quarto navio corn 
o nome Roma foi o Sidney, que por coinci- 
dencia era o “sister ship” do Roma (3) e 
que, apôs esse ter sido desmantelado em 
1967, assumiu o nome Roma. 
Construido em 1942 nos Estados Unidos 
pelos estaleiros navals Seatle Tacona SB 
em Tacona, o Navio Motor Roma desloava 
14,687 toneladas brutas e media 150m de 
comprimento fora-a-fora e 21.1m de boca. 
Equipado coin turbinas que produziam 
9,350 shp que propolsionavam um helice 
corn a velocidade maxima de 17 nôs. O 
Roma acomudava 92 passageiros na 1“ 
classe e 680 na classe turistica. 
Corn o numéro de construçâo 28, foi lança- 
do no dia 7 de Setembro de 1942 como o 
porta-aviôes USS Glacier para a Marilha 
de Guerra Americana, mas em Julho de 
1943 foi entregue à Marinha de Guerra 
Britânica corn o nome HMS Atheling e em 
Dezembro de 1946 voltou ao serviço da 
armada americana. 
Em 1950 foi comprado pela casa armado- 
ra Aquille Lauro, que o reconstruiu em 
Geneo para ser o Roma, navio de pas- 
sageiros. Em Agosto de 1951 efectuou a 
viagem inaugural de Genoa a Sydney. Em 

CASA FUNERâRIA 
RYAN & ODETTE 

Trasladaçôes para 
Portugal Continental 

Açores, Madeira e Brasil 

Compare os nossos preços 

(416) 532-5965 

1498 Dundas Street West 
(junto à Dufferin) 

em Toronto 

Maio de 1953 iniciou a carreira de Napoles 
a New York. 
Em 1960 foi remodulado uma vez mais, 
ficando coin acomodaçôes para 119 pas- 

sageiros na 1“ classe e 1,026 na classe turis- 
tica. Em 19f)() inaugura a viagem Napoles- 
La Guaira e em 1967 é desmantelado em 
Savona. 

Portugal e Itàlia sâo os pai'ses corn 
menos muiiiores licenciadas 
Setenta e oito por cento das mu- 
Iheres portugueses estudaram 
apenas até ao ensino secundàrio 
(ou menos), e somente 11 por 
cento possuem habilitaçôes 
académicas de nivel superior, 
segundo um estudo do Eurostat. 

As mulheres portuguesas e italianas 
sâo, no contexto europeu, as que menos 
acedem a um grau no ensino de nivel 
superior, segundo uma estatistica rea- 
lizada no quadro da Comissâo 
Europeia, a pretexto do Dia 
Internacional da Mulher que se célébra 
sâbado. 
De acordo corn o mesmo levantamen- 
to, em Portugal, no ano de 2002, ape- 
nas 11 por cento da populaçào femini- 
na (entre os 25 e os 64 anos) apresenta- 
va habilitaçôes académicas superiores. 
Por outro lado, 78 por cento das mu- 
lheres portugTieses ficam-se pela ensino 
primârio ou secundàrio "de nivel infe- 
rior”, um recorde absoluto ao nivel 
europeu, secundado, embora corn 

razoâvel distância, pela vizinha 
Espanha, onde a mesma cifra baixa 
para os 59 por cento. 
Também na Itàlia verifica-se que ape- 
nas 10 por cento das mulheres possuem 
licenciatura. No extreme oposto, no 
que se référé às habilitaçôes académi- 
cas, figuram a Finlândia e a Irlanda, 
paises onde a populaçào feminina 
diplomada pelo ensino superior 
alcança, respectivamente, os 36 e os 33 
por çento. 
Contudo, a pesquisa da Comissâo 
Europeia mostra que no caso português 
a populaçào licenciada é maioritaria- 
mente feminina, jâ que no universe 
masculine apenas sete por cento reve- 
lou possuir habilitaçôes académicas 
superiores. 
Portugal surge assim como o pais corn 
menos homens licenciados, seguido 
mais uma vez pela Itàlia. Contudo, 
homens e mulheres italianos 
mostram-se, nesse aspecto, em abso- 
luta igualdade, ficando- se, ambos, 
pelos 10 por cento. 

O Présidente da Câmara Municipal de 
Angra do Herroismo, Dr. Sérgio Avila, 
visita o Canadà e os EUA, à frente de 
uma embaixada de terceirenses que 
fazem parte da Comissâo de Festas das 
Sanjoaninas'2()03. 
A embaixada "sanjoanina" chega a 
Toronto dia 9 de Março e régressa à 
Terceira dia 18. 
Integram a comitiva terceirense, José 
Caspar Lima, présidente das Festas 
Sanjoaninas'2003; Arlindo Teles e Rui 
Silva, responsâveis do sector da 
Tauromaquia e Paulo Vicente, respon- 
sàvel do sector das viagens e turismo. 
No dia 10 de Março, haverâ um convivio 
no Pepper's Cafe com o Dr. Sérgio Avila 
e comitiva das Sanjoaninas, às 20hü0. 

Pelas- 19h00 deste mesmo dia, estarâo 
na FPtv e na CIRV-fm, para divulgaçào 
do programa. 
Dia 15, sâbado, visitarào o Lusitânia de 
Toronto, às 20h00 e, o Angrense de 
Toronto, às 23h00. 
Entre 13 e 15 de Março a comitiva ter- 
ceirense estarâ em Boston. 
No dia 17 de Março, o Présidente Dr. 
Sérgio Avila oferecerâ um almoço à 
Comunicaçào Social no Restaurante 
Cataplana. 
Mais informaçôes, por intermédio de 
José Rodrigues, proprietârio do 
Pepper's Cafe e grande apoiante da festa 
bravas e das Sanjoaninas: 
41() 531-3146. 
As nossas boas vindas a todos. 
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Ambiente: 

Mais mortes quando aumentam emissôes de 
particulas para a atmosfera 
As mortes relacionadas com a con- 
taminaçâo atmosférica aumentam 
quando mais particulas sâo emiti- 
das, mesmo que abaixo dos niveis 
de risco, alerta um estudo realiza- 
do pelo Observatôrio Regionfd da 
Saüde (ORS) de Paris. 

A mortalidade aumenta 4,7 por cento nos 
hospitals quando as emissôes de particulas 
finas contaminantes passam dos niveis 
minimos anuais para os registados em 
metade dos dias em Paris, indicam os 
resultados do relatôrio apresentado. 
A investigaçào, realizada entre 1987 e 
2000, permitiu comprovar que nesses mes- 
mos dias as hospitalizaçôes por doenças 
respiratôrias de crianças corn idade inferi- 
or a 15 anos sobem 5,1 por cento. 

Se O que aumenta é a proporçâo de diôxi- 
do de carbono no ar, as hospitalizaçôes por 
asma registam um crescimento de 7,9 por 
cento junto da populaçào com menos de 
15 anos. 
As percentagens sâo no entanto maiores 
em situaçôes de picos de contaminaçâo. 
Segimdo Catherine Nunes-Odasso, uma 
das investigadoras envolvidas nos traba- 
Ihos, constatou-se que nâo existe um nivel 
minimo "abaixo do quai a contaminaçâo 
nâo teria impacto". 
Os grupos da populaçào mais sensiveis sâo 
os menores de 15 anos, sobretudo afecta- 
dos por "insuficiências respiratôrias", e as 
pessoas de mais idade. 
Outra autora do relatôrio, Agnes Lefranc, 
sublinhou que "a contaminaçâo do ar tem 
menos impacto que o tabaco, apesar da 

populaçào afectada ser muito mais signi- 
ficativa e ser impossivel escapar" aos resi- 
dentes nas zonas afectadas. 
Além disso, os efeitos a longo prazo sâo 
"pelo menos tào importantes como os 
efeitos a curto prazo que colocâmos em 
evidência", acrescentou. 
Corn este trabalho, o ORS - organismo de 
investigaçào sob a tutela do Estado e das 
autoridades regionais - pretendia que nâo 
restasse qualquer dùvida sobre os danos 
em termos de saüde implicados nas emis- 
sôes contaminantes numa cidade como 
Paris, sobretudo face aos argumentos 
sobre as melhorias conseguidas nos 
motores dos automôveis. 
"Qualquer diminuiçào, ainda que minima, 
da contaminaçâo do ar terâ efeitos posi- 
tivos na saüde", defende uma das princi- 
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pais conclusôes do estudo. 
Se a contaminaçâo do ar caisse para 
metade, as hospitalizaçôes por asma pode- 
riam diminuir entre 1,6 a 10 por cento em 
funçào das particulas em suspensào no ar, 
référé o estudo. 

Saüde; 

Cientistas detectam nouos cancros na populaçào do Chernobyl 
o aparecimento de novos cancros nas po- 
pulaçôes das zonas mais afectadas pelo aci- 
dente nuclear de Chernobyl estâ a levar a 
que os cientistas revejam os resultados das 
primeiras investigaçôes sobre os efeitos 
das radiaçôes, que apontavam para um 
ünico tipo de tumor, agressivo e invasivo. 
A pesquisa envolve o grupo de cancro da 
tirôide do Institute de Patologia e 
Imunologia Molecular da Universidade do 
Porto. A informaçâo foi divulgada esta 
quarta-feira pelo Diârio de Noticias. 
«As conclusôes iniciais precisam de ser 
modificadas», afirmou o coordenador do 
estudo. Sir Dillwyn Williams, da 
Universidade de Cambridge. O factor que 
agora surge como essencial é a idade das 
pessoas na altura da exposiçào. O risco de 
desenvolver cancro da tirôide revelou-se 40 
vezes maior para aqueles que ainda nâo 
tinham completado um ano do que para os 
que jâ tinham atingido a primeira década 
de vida quando foram atingidos pelas radi- 

Os primeiros casos de 

doença começaram a 

manifestar-se cinco anos 

apés o acidente e 

caracterizaram-se por 

um crescimento 

muito râpido 

açôes. Os adultos nâo apresentavam prati- 
camente nenhum risco. A explicaçào 
parece residir na alimentaçào (leite) das 
vitimas mais jovens e no facto de a sua 
glândula da tirôide se encontrar ainda em 
fase de crescimento. 
Os primeiros casos de doença começaram 
a manifestar-se cinco anos apôs o acidente 
e caracterizaram-se por um crescimento 
muito râpido, tendo levado os cientistas a 
crer que esse séria o padrào tipico dos 

î Nigéria; 

I Pelo menos 110 mortes em 
I confrontes entre agricultores 
e nomades 

1 Pelo menos 110 pessoas foram mor- 
I tas durante confrontos no nordeste 
I da Nigéria no durante o fim-de- 
i semana entre agricultores e 
; nômadas, segundo um bâlanço 
j anunciado pela Cruz Vermelha 
I nigeriana. 
I Equipas da Crtiz Vermelha, que na 
I segunda-feira à tarde se deslocaram 
5 ao Estado de Adanawa, identi- 
I ficaram ali pelo menos 500 feridos, 
i 21.000 pessoas deslocadas e pelo 
: menos dezena e meia de casas 
I queimadas durante os tumultos. 
i Os incidentes começaram na sexta- 

feira, quando guardas de rebanhos 
da etnia Fulani atacaram a aldeia 
de Dumne, no Estado de Adamawa, 
assassinando vârios habitantes 
locais, nomeadamente mulheres e 
crianças, segundo a policia federal. 
Confrontos étnicos desta natureza 
sâo frequentes na Nigéria, sobretu- 
do na sua regiâo norte, onde tribos 
nômadas se dedicam secularmente 
à pecuâria percorrendo nessa pas- 
toricia de transumância milhares 
de quilômetros por territôrios que, 
algumas vezes, encontram ocupa- 
dos por exploraçôes agricolas. 

tumores desenvolvidos apôs a exposiçào a 
material radioactivo. 
Os casos de tumores surgidos apôs a tragé- 
dia afectam, em gérai, a tirôide, o que se 
prende corn o tipo de material radioactivo 
libertado; o iodo, fixado pela glândula da 
tirôide em doses mil vezes maiores do que 
a normalmente existente no corpo 

humano. No entanto, quase 17 anos 
depois, novos casos de tumores podem 
ainda surgir, afectando outros ôrgàos. Os 
cientistas equacionam a possibilidade de 
se virem a desenvolver cancros da marna, 
estômago ou glândulas salivares, que, em- 
bora em proporçôes menores, também 
fixam o iodo. 

Jà ouviu falar em 
Project DiplomaP 
Certamente que sim! 
Pois bem, dia 6 de Março, às 19h00, marque 
encontro no Vasco da Gama de Brampton 
e, dia 14 de Março, às 19h00, no Gradosa 
Community Centre of Toronto com 
aqueles que assumiram a responsabili- 

dade do Project Diploma. 

Project Diploma, um projecto 

virado para todos os estudantes e 
encarregados de educaçâo. 
Sobre este projecto, aconselhamos os 
interessados a consultar o portai 
WWW.PROJECTDIPLOMA.COM, 

na internet. 

Este portai tem sobre o assunto 
muita informaçâo. As düvidas serâo 
esclerecidas através de perg^ntas e respec- 

tivas respostcUi, 
em inglês e portug^ês, 

nos encontros acima mencionados. 

Para informaçôes ligue para CIRV-fm: 

416-537-1088 
Project Diploma... 

um projecto de todos nos! 
Um projecto de hoje para o futuroî 
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SAÛDE EM SUA CASA 

DORES DE DARRIGA 
As dores de barriga podem ser ilusivas! 
Podem ser causadas pelos gases ao dis- 
tenderem o estômago e intestino; serem 
causadas pela ansiedade résultante do 
stress; ou serem sintoma de doença séria, 
muitas vezes necessitando tratamento 
urgente. 

A côlica infantil aparece em alguns 
bébés, geralmente entre os dez dias e os 
très meses de idade. E muito mais fre- 
quente no primeiro filho e nas primeiras 
semanas depois do parto, porque a falta 
de experiência e ansiedade da mâe con- 
tribuem bastante para aumentar o pro- 
blema. A mâe, ao procurar calar o bébé 
corn a marna, o biberon, ou a chupeta, vai 
contribuir para que este engula ar que, ao 
acumular-se no estômago, vai causar dis- 
tensâo dolorosa, fazendo corn que o bébé 
começe a chorar e a contorcer-se. A 
aparência é de doença grave; mas ao fim 
de algum tempo o choro passa, podendo 
voltar a repetir-se muitas vezes. A ùnica 
consequência da côlica infantil é a 
ansiedade da mâe, que leva muitas vezes 
o bébé aos serviços de urgência. 

Muitos de nos ainda nos lembramos 
de ter dores na barriga quando éramos 
pequenos, pois cerca de uma em cada seis 
crianças, entre os quatro e doze anos de 
idade, sofre deste problema. Para além da 
dor na barriga, algumas destas crianças 
vomitam, ficam pâlidas, e podem ter tam- 

bém dores de cabeça. Quando a dor é se- 
vera pode contribuir para visitas às urgên- 
cias dos hospitais, onde os testes labora- 
toriais, ou de imagem, sâo quase sempre 
negatives, e, se forem feitos repetitiva- 
mente, para além da sua inutilidade, vâo 
causar ansiedade, que pode agravar o 
problema. O melhor tratamento para 
estas dores é ajudar a convencer os pais e 
a criança, de que as dores em breve irào 
passar, nào representando qualquer peri- 
go para a saüde e bem estar future da cri- 
ança. 

A fobia escolar manifesta-se geral- 
mente sob a forma de dores de barriga 
quando a criança vai ou esta na escola. 
Muitas destas crianças gostam da escola e 
professores, mas ficam doentes por causa 
da ansiedade causada pela separaçâo da 
mâe. O melhor, e talvez o ùnico trata- 
mento efectivo para este problema, é obri- 
gar a criança a permanecer na escola, 
apesar da dor e mal estar, para tentar 
quebrar o ciclo vicioso que tende a repe- 
tir-se perpetuando o problema. 

Apesar do avanço das técnicas labo- 
ratoriais e das tecnologias sofisticadas 
que incluem as imagens tomogrâficas 
computorizadas (T.A.C.) e de ressonância 
magnética (I.R.M.), nâo existe melhor 
investigaçâo para uma dor de barriga do 
que um bom exame clinico. Quando o 
sofredor de dor de barriga aparece num 

A Sata Express agora corn voos 
para Lisboa, Porto è Faro nos 

modernos Airbus A310/300 
da Sata International. 

Marque ja a sua viagem 
parapiVèrào. 

Exija Sata você merece. 

Prefir« a SATA EXPRESS, 
coniacte o feu agence Je viagenf 

pava veçewav a 9\ja pa^^a^em. 

consultôrio médico, é a 
histôria da dor, e o exame do 
doente, o que vai permitir ao 
médico a decisâo fundamen- 
tal: E caso que nécessite uma 
visita urgente ao hospital 
para melhor investigaçâo e tratamento; 
nécessité de investigaçâo sem ser no hos- 
pital; ou é um sofrimento inofensivo que 
passa corn o tempo? Nesta decisâo nào 
podem haver düvidas; embora as investi- 
gaçôes desnecessârias sejam nos aspectos 
psicolôgico e econômico préjudiciais, o 
nào tratar a tempo uma doença urgente, 
como no caso da apendicite, pode aumen- 
tar o sofrimento. Nalguns casos complica- 
dos com ruptura do apêndice e péritonite, 
a infecçâo generalizada da cavidade 
abdominal pode ser mortal em metade 
dos casos. E por isso que uma dor de bar- 
riga forte e nâo habituai deve ser tratada 
corn o mâximo respeito. Tal como a apen- 
dicite, existem outras urgêneias médicas e 
cirùrgicas causadoras de dores de barri- 
ga, que podem por em perigo a vida do 
doente se ele nào for socorrido e tratado 
corn mâxima prontidâo. Entre estas 
doenças urgentes estào a ruptura de uma 
gravidez fora do ütèro (gravidez ectôpi- 
ca); a ruptura de uma zona dilatada e 
enfraquecida da artéria aorta (aneuris- 
ma); a inflamaçâo da vesicula biliar 
(colecistite); a inflamaçâo aguda do pân- 
creas (pancréatite); a obstruçào intestinal 
aguda; e a inflamaçâo corn ruptura de 
saliências causadas por enfraquecida na 
parede do intestino (diverticulite). O 
tempo é um factor precioso na resposta ao 
tratamento e, por isso, é um erro clinico 
perigoso tentar suprimir uma dor de bar- 
riga corn analgésicos potentes sem saber a 
sua origem, por poder retardar o diagnôs- 
tico e o seu tratamento urgente. 

Algumas dores de barriga, embora 
possam ser causadas por problemas 
sérios que devem ser tratados sem demo- 
ra, nào sâo urgêneias. Estâo neste caso 
muitos dos tumores malignos do aparelho 
digestivo, a hepatite, algumas pneumo- 
nias, a pancréatite crônica, as pedras nos 
rins e vias urinârias, e algumas doenças 
dos ovârios e bexiga. As dores de barriga 
associadas à diarreia, se forem agudas sâo 

na maioria das vezes gastro- 
enterites causadas por 
infecçôes corn bactérias ou 
virus; se forem prolongadas 
e recorrentes sâo geralmente 
causadas por doenças infla- 

matôrias intestinais nào infecciosas, 
como a enterite regional (doença de 
Crohn) e a colite ulcerosa. 

A grande maioria das dores de bar- 
riga é causada pelo sindroma dos intesti- 
nos irritâveis, um mal psicossomâtico* 
que afecta cerca de 20% da populaçâo 
adulta, e que, para além das dores de bar- 
riga, pode causar também prisào de ven- 
tre, diarreia, ou estes dois sintomas em 
periodos alternados. Os sintomas 
começam geralmente na juventude pro- 
longando-se, de forma recorrente, ao 
longo da vida. A dor é geralmente pouco 
intensa, em forma de côlica corn altos e 
baixos entre periodos sem dor. Os sofre- 
dores da doença sentem corn frequêneia 
vontade de defecar e ficam mais con- 
fortâveis se conseguirem concretizar essa 
necessidade. Sâo pessoas muito sensiveis 
à dor, queixando-se corn frequêneia de 
gases, ou de dores de estômago sem 
evidência de doença péptica. Essas pes- 
soas queixam-se corn maior frequêneia de 
dores musculares, sobretudo na cabeça e 
no peito, e sâo mais vulnerâveis à 
ansiedade e depressào, e mais sensiveis ao 
stress. 

As dores de barriga sâo sofrimento 
doutros sofrimentos, que podem ser cau- 
sados por problemas abdominais, mas 
muitas vezes têm uma origem emocional, 
onde a doença fisica parece estar ausente. 
O bom médico deve excluir sempre os 
problemas tratâveis e urgentes, e sô 
depois, sem preconceitos nem suposiçôes, 
tentar explicar as origens das afliçôes, 
para poder ajudar a resolver o sofrimento 
do, doente. 

* As doenças psiœssoniàticas sào queixas do corpo 

cuja origem principal nâo esta no locaJ onde se 

sentem os sintomas, mas sim no cérebro e sistema 

nervoso que, por um processo de distunçào, ou 

excesso de sensibilidade, origina essas queixas. 

Roofer’s 50th Anniversary 
0 sindicato dos trabalhadores dos telhados - Roofer’s 
local 30-. realiza a sua festa dos 50 anos de serviços. 
no Mississauga C. Centre, dia 22 de Março. 0 bilhete 

para o iantar comemoratlvo custa $75. dôlares. 

Se ainda nâo comprou o sen bilhete contacte 
Tanya ou Eddy, na tocal 30. _ 

Telefone para iaformaçoes e 
reseruas: 416 299-7260. 
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Precisa-se 
: Pessoal para companhia de limpeza. 

Contactai Pedro Meneses. Tel.:416-y9t>-9‘272. 

Bate-chapas corn experiênda, corn ferramenta prôpria. 
. Tel.:4l6-2.52-72{il. 

i Carpinteiros, para casas. Contactar Armando. 
TeL:41(^77-5l39. 

' Bate-chapas com experiência. Tel.:41f)-251'9688. 

s Aprendizes de carpinteiros de acabamentos, 
; corn alguma experiência. Tel.;416-91Ü-7538. 

I Pessoal coin experiência em acabamentos de cimento 
J para assentar Cerâmica. Contactar Elviro Martins. 
I Tel.;4l6-271-2940. 

J Empregada de balcâo para padaria portuguesa. 
I Tel.:416-53M222. 

I Empregada que fale e escreva português e inglês, corn 
J conhecimento de Computador. Tel.:416-588*9078. 
|. 

Empresa de Real Pistate nécessita de agentes. Ganhos 
por salàrio ou à Comissâo. Contactar Fernando 
Vilhcna. Tel.:416-536-5600. 

Ajudantes de bricklayers e condutores de 
empilhadores. Contactar Alex. Tel.;4i6-809-2226. 

Pessoal com experiência, para companhia de jardi- 
nagera. Contactar Joe. Tel.416-603-i995. 

Bricklayers e ajudantes. Contactar Julio. 
Tel.;647-293-9353, . 

Carpinteiros corn alguma experiência. Contactar Rui, 
depois das 6 horas, Tcl.:416-879-6064. ; 

Apprendice, auto body repairs with a é 

minimum of 2 years of proven 

experience, needed immediatly. 

Steady work and excellente location. ^ 

Frank 416-239-1221 
Espaço: 

China prépara missâo à lua 
A China estâ a desenvolver uma sonda 
automâtica para voar até à Lua, uma 
missâo que poderâ estar pronta a arran- 
car dentro de très anos, admitiu à 
imprensa local um cientista envolvido 
nos trabalhos. 
O Governo chinés, que assumiu como 
objectivo lançar uma missâo tripulada 
à ôrbita terrestre até final de 2003, 
ainda nào aprovou o piano, disse 
Ouyang Ziyuan, cientista chefe do pro- 
grama lunar, citado pelo Jornal oficial 
China Daily. 
"Estaremos prontos a embarcar numa 

primeira missâo nâo tripulada dentro 
de dois anos e meio se o Governo 
aprovar o piano agora", disse. 
Apesar do desastre corn o vaivém 
norte-americano Columbia, que viti- 
mou os sete astronautas a bordo, a 
China reafirmou a determinaçâo de se 
tornar na terceira naçâo da histôria a 
lançar uma nave espacial tripulada. 
Os cientistas Chineses dizem que 
vâo tirar liçôes do que aconteceu 
coin o programa de vaivéns espaci- 
ais norte-americano. 
A China lançon e recuperou anterior- 

mente quatros naves nâo tripuladas, a 
mais recente no inicio de Janeiro. 
A prôxima missâo, a da nave espacial 
Shenzhou (nave divina) V, serâ con- 
cretizada até ao final de 2003 e serâ 
tripulada, dizem os responsâveis. 
Apesar da pobreza que aflige a Naçâo, 
o Governo chinés gastou milhôes de 
euros corn o programa espacial, uma 
forma de relançai o prestigio nacional. 
O programa tem ligaçôes aos militares, 
dai que nunca sejam anunciadas corn 
antecedência as datas de lançamento 
exactas. 

Estudo: 

Marijuana é mais préjudiciai para os puimôes do que tabaco 
Os fumadores de cannabis sâo mais 
propensos a sofrer de doenças respi- 
ratôrias do que os consumidores de 
tabaco convencional, defendem vârios 
especialistas britânicos, citados esta 
quinta-feira pelo diârio The 
Independent. 
Segundo o jornal, os fumadores de ma- 
rijuana sofrem um maior risco de con- 
trail doenças respiratôrias uma vez que 
retêm por mais tempo o fumo nos pul- 
môes, e nào utüizam fUtros nos cigarros. 

No passado mês de Janeiro, um médi- 
co de Newcastle teve que procéder a 
um transplante numa pessoa que 
nunca tinha fumado tabaco, apenas 
marijuana. Maik Johnson disse ter 
detectado uma doença semelhante a 
um enfisema pulmonar, que fre- 
quentemente afecta os fumadores 
desta substància. 
Através de investigaçôes, Johnson 
concluiu que os doentes que fumam 
dois a très cigarros de marijuana por 

dia sofrem os mesmos efeitos adver- 
sos do que os que consomem mais de 
20 cigarros. 
O problema é ainda mais grave quando 
se considéra que um consumidor de 
marijuana conserva o fumo nos pul- 
môes durante quatro vezes mais tempo 
do que os tabagistas. Por outro lado, 
existera outros efeitos associados ao 
consumo desta droga, além do cancro, 
como a esquizofrenia e a impotência 
sexual. 

QOŒ) 3M0§lîâ| 
laça um curso de Maquiagem 
(Maquilhagem) bâsica em apenas 
1 dia e aprenda toda a técniea de 
maquiar! Contacte hoje mesmo a 
especialista Consolaçào de Matos. 
Consolaçào faz também maquia- 
gens para noivas e para outros 
momentos especiais. 

Contacte: 416 532~7923 

Verte Construction Group Inc, 

Estimativas gratis 
OBRAS GRANDES OU PEQUENAS 

COM RAPIDEZ E GARANTIAS! 

^J^alïson 

Tel: 416-258-8322 Tel: 416-258-4842 
Office tel: 416-539-0029 Fax: 416-530-9080. 

Qaiinha Corada 
InCREDItnTES: 
* 7 GALINHA DO CAMPO 

1 PEDAÇO DE ENTRECOSTO MACRO 

1 CHOURIÇO PEQUENO 

? 7 CEBOLA 

7 CABEÇA DE ALHOS 

3 COLHERES DE (SOPA) DE BANHA 

^ 2 COLHERES DE (SOPA) DE MARGARINA OU 

MANTEIGA 

* 7 RAMO DE SALSA PEQUENO 

VINHO BRANCO 

(OnPECÇflO: 
Escolha uma galinha do campo, bem desenvolvida mas 
tem a. Depois de limpa e lavada, ate-lhe as pernas com um 
fio de cozinha. 
Coza-a em bastante âgua temperada com o entrecosto, o 
chouriço e a cebola inteira descascada. 
Quando a galinha ficar tenra, retire-a do caldo e deixe 
arrefecer. Descasque os alhos e pise-os num almofariz 
com um pouco de sal. Barre a galinha. 
Leve ao lume uma frigideira giande de feiTo com as gor- 
duras e aqueça bem. 
Junte a galinha e deixe-a corar, voltando-a varias vezes. 
Com um ramo de salsa molhado em vinho branco, 
refiesque a fritura, salpicando a galinha sempre que for 
necessârio. Sirva com batatas fritas e salada 

Sobremesa: 

Bolo de rigos 
IriCREDItnTES: 
* 250 GRS. DE FIGOS SECOS 

* 6 ovos 
* 500 GRS. DE AÇÜCAR 

* 250 GRS. DE MARGARINA 

* 500 GRS. DE FARINHA DE TRIGO 

2,5 DL DE LEITE GORDO 

* 2 COLHERES DE CHÂ DE CANELA 

* 2 COLHERES DE CHÂ DE FERMENTO EM PÔ 

* RASPA DA CASCA DE 7 LIMÂO LIMÀO 

* 1 CÀLICE DE AGUARDENTE 

(OnPtCÇÔO: 
Moa os figos. 
Derreta a margarina em banho-maria e bata com o 
açücar. 
Junte a massa à pasta de figo. 
Junte as gemas com o preparado anterior batendo 
sempre. 
Depois junte o leite e a raspa de limào mexendo 
bem. 
Adicione a farinha, peneirada com a canela e o fer- 
mento alternadamente com as claras batidas em 
castelo envolvendo bem sem bâter. 
Ponha b preparado numa forma bem untada com 
margarina. 
Leve a cozer em forno bem quente, nos primeiros 10 
minutos, depois, ponha para brando para acabar de 
cozer cerca durante 1 hora, mas convém verificar. 
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Benfica 0 - f G Porto 1 
O FC Porto abriu definitivamente o caminho para o tîtulo, ao derrotar o Benfica 
por 1-0 em jogo da 24*^ jornada da I Liga de fiitebol, que marcou o adeus dos 

"clâssicos" ao Estàdio da Luz. 

Seis anos depois, o FC Porto voltou a ganhar no terreno 
dos "encarnados" e derrubou aquele que poderia ser o seu 
ultimo obstàculo na caminhada para um titulo que lhe 
foge hâ quatro anos. Corn 13 pontos de vantagein sobre o 
Benfica, a 10 rondas do final, dificilmente lhe escaparà. 
Para isso, bastou um golo do brasileiro Déco perto do 
final da primeira parte de um encontro totalmente con- 
trolado pelos "dragôes", que impuseram a primeira derro- 
ta ao Benfica da "era" de José Antonio Camacho, que 
apresentou a sua formaçào habituai. 
Na ausência de Costinha, ainda nâo totalmente recupera- 
do de uma lesâo, o russo Alenitchev entrou no "onze" do 
FC Porto e foi Maniche que assumiu as funçôes de recu- 
perador, enquanto para substituir o lesionado Nuno 
Valente no lado esquerdo da defesa, José Mourinho optou 
por Ricardo Costa, um central, em vez de Mârio Silva. 
Efectuando pressâo sempre em terrenos avançados, os 
"dragôes" dominaram o jogo desde o inicio e criaram a 
primeira situaçào de perigo (08 minutos), mas o remate 
subtil de Hélder Postiga foi desviado por Moreira. 
Ao conseguir assumir a conduçâo do encontro, o FC 
Porto remeteu o Benfica para um futebol de contra-ataque 
sem efeitos prâticos. Nas vezes em que sairam em ataque 
organizado - corn Zahovic totalmente desinspirado - os 
"encarnados" nâo o fizeram corn a velocidade necessâria e 
nunca encontraram espaço suficiente. 
Superior a defender e bastante mais eficaz nas acçôes 
ofensivas, o conjunto "azul e branco" voltou a ameaçar 
através de um livre cobrado por Déco, sobre a esquerda, 
que obrigou o guarda-redes adversârio a desviar a bola 
pela linha de fundo, aos 22 minutos. 
O condutor de Jogo do FC Porto, procurando coin fre- 
quência as faixas laterais para fugir à vigilância de Petit e 
Tiago, efectuou pouco depois (26) um cruzamento da 
direita a que Derlei correspondeu corn uma perigoso 
remate de cabeça, ligeiramente desenquadrado. 
Os pupilos de Camacho apenas tiveram a sua primeira 
oportunidade quando decorria o minuto 35. Na con- 
clusâo de um contra- ataque, Nuno Gomes desferiu um 
tiro de fora da are, em posiçào frontal, que levou a bola a 

Festade 
Aniversàrio 

dia 8 de Março no 
Ambience Hall 

Exibiçâo do Rancho Folclorico 
da As.sociaçâo Cultural 

do Minho 

416-534-5497 

roçar o poste esquerdo da baliza de 
Vitor Baia. 
Mas este foi um momento ünico para 
os anfitriôes, que surgiu mesmo antes 
de o FC Porto chegar à vantagem. Aos 
37 minutos, Maniche - no seu regresso 
à Luz, depois de trocar o emblema da 
"àguia" pelo do "dragào" - lançou Déco 
no enorme espaço vazio na ârea 
"encarnada" e o brasileiro, sem 
oposiçâo, bateu Moreira. 
Até ao intervalo, registo para mais dois remates, um para 
cada lado, primeiro de Geovanni (40) e depois de Derlei 
(44), ambos às malhas laterais. 
Face à fraca produçâo de Zahovic, Camacho deixou o 
esloveno no balneârio e fez entrar Sokota, para apoiar 
Nuno Gomes junto dos centrais contrârios. Corn mais um 
homem para marcar no eixo, a defesa do FC Porto por 
uma vez "esqueceu-se" de Geovanni na direita e o 
brasileiro entrou solto na ârea, forçando Baia a uma defe- 
sa para canto (40). 
A resposta tardou dois minutos e veio dos pés de Déco, 
que passou por Petit e Ricardo Rocha, atirando e ângulo 
fechado para uma boa intervençâo de Moreira. Pouco 
depois (62), o guardiâo viu um tiro de longe de Paulo 
Ferreira passar ligeiramente sobre a trave. 
Na tentativa de dar maior velocidade e profundidade â 

Golfes 

sua équipa, Camacho sacrificou Argel 
e lançou Armando para o lado esquer- 
do da defesa, desviando Ricardo 
Rocha para o centro. Mourinho 
respondeu de imediato, ao retirar um 
criativo (Alenitchev) do meio-campo 
para dar lugar a um "trinco" (Tiago). 
No entanto, a estratégia do espanhol 
sofreu um complète rêvés, aos 70 mi- 
nutos, quando Ricardo Rocha foi 
expulse por travar Derlei, que se isola- 

va. E corn a agravante de ter esgotado as substituiçôes 
segundos antes, ao trocar Petit por Andersson. 
Mesmo em superioridade numérica, Mourinho tratou de 
colocar um homem fresco como tampâo para Armando, 
substituindo Capucho por Marco Ferreira e tomou com- 
pletamente conta do jogo. Bern fechado, o FC Porto come- 
teu apenas um deslize até final, permitindo somente um 
remate a Nuno Gomes (72) que levou a bola directa âs 
mâos de Baia. 
Por outre lado, produziu diverses contra-ataques através 
dos quais poderia ter ampliado a vantagem, nomeada- 
mente um concluido coin um tiro de Derlei (73) desviado 
por Moreira e outre em que Jankauskas (jâ no lugar de 
Postiga) emendoti um cruzamento de Marco Ferreira, 
falhando golo por pouco (83). 

Jovem jogadora australlana faz historla 
corn dois "hole-in-one" seguidos 
Uma jogadora australiana de apenas 
17 anos entrou na 4“ feira na histôria 
do golfe como a primeira a con- 
seguir dois "hole-in-one" seguidos, 
durante o terceiro dia do Torneio de 
Riversdale, em Victoria, Austrâlia. 
Sarah Kemp começou da melhor 
forma a segunda e a terceira voltas 
do torneio corn dois golpes perfeitos 
de 130 metros no primeiro buraco 
do percurso do Yarra Yarra Golf Club, algo considéra- 
do inédite na histôria do golfe. 

Kemp logrou igualar o recorde do 
circuito junior amador, corn 68 
pancadas, conquistando a Taça, 
corn uma diferença de quatro 
golpes, e arrecadando o quarto 
titulo este.ano. 
As boas prestaçôes de Kemp ha- 
viam-Lhe jâ vâUdo uma boisa de dois 
anos, por parte do Institute 
Austrahano dos Desportos (AIS) da 

capital federal, por forma a manter a aprendizagem e 
aperfeiçoamento do seu jogo. 

"Doping" 
Portugal vai implementar côdigo até final da legislatura 
O Governo irâ transpor o Côdigo Mondial 
Antidopagem para a lei portuguesa até ao final da le- 
gislatura e "sô nâo o farâ imediatamente devido â 
tramitaçâo juridica", anunciou esta semana o 
secretârio de Estado da Juventude e Desportos, 
Herminio Lotireiro. 
O anùncio surgiu horas depois da aprovaçâo do primeiro 
côdigo universal anti-doping pelas principais federaçôes 
internacionais e governos participantes na Conferêneia 

Mondial Antidopagem, que terminou em Copenhaga. 
"O Governo irâ transpor o côdigo para a legislaçâo 
portuguesa até ao final da legislatura e sô nâo o faz 
num prazo mais curto ou imediatamente devido às 
tramitaçôes do direito internacional", garantiu à agên- 
cia Lusa o titular da pasta do Desporto. 
No total, 50 governos assinaram uma declaraçâo de 
compromisso de adopçâo do côdigo, enquanto outros 
23 adiaram o seu vinculo formal. 

% A. Portela 
Construction 

Serviços em escavaçôes, garagens, 
reparaçôes e aumentos da sua casa, 

varandas e casas de banho 
fl. PORTELfl Of£RtCE-LI4E ABSOLUTOMEriTt CRflTIS 

O "PERMIT" PORO A consTRUcôo DA novA CARACEM 

Tel.: 416-535-7252 
Cell: 416-822-0474 

José Patricio Caires 
• l’residonU' • 

Angelo Martins 

Patricio 
AUTO COLLISION 

3090 Woodehester Dr., Unit 4B, Mississauga, Ont 

Tel: 905-820-6551 • Fax:90SMi20-5i30 
Email: patricioautocollision@on.aibii.com 
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|i AUSTRALIA: 
O austràlianojoel Parkinson, ültimo vencedor do campeonato Quicksilver 
Pro, durante a sua prova em devesa do titulo. 

FOTO ANTONIO SAMPAIO/ LUSA 

Timor Leste: 
O Présidente de Timor Leste, Xanana Gusmâo, conversa com Eusébio 
momentos antes de assistirem a um jogo de fiitebol que opôs a Selecçâo 
Nacional de Timor a uina selecçâo de portugueses, no estàdio de Dili. 

Fotos do desporto 

Desporto/ segurança: 

Homem forte da segurança do Euro 2004 
e combate ao terrorisme toma posse 
O tenente-general Silva Carvalho tomou 
esta semana posse coino secretârio-geral 
do Gabinete Coordeiiador de Segairança 
do MAI, ficando encarregne do Europeu 
de Futebol de 2004 e da recém criada 
Unidade Operacional de Coordenaçâo do 
Combate ao Terrorismo. 
Leonel Silva Carvalho, com 59 anos de 
idade e 40 de serviço, substitui no cargo o 
coronel Sousa Vicente, numa cerimônia 
presidida pelo primeiro-ministro, Durâo 
Barroso. 
A frente do Gabinete Coordenador de 
Segurança do Ministério da 
Administraçào Interna (MAI), o tenente- 
general Silva Carvalho, que tem igual- 
mente um vasto curriculo desportivo na 
area do atletismo, terâ a responsabilidade 
da coordenaçâo da segurança do 2004 e da 

FOTO EPA/LUSA 

Unidade Operacional de Coordenaçâo do 
Combate ao Terrorismo, criada pelo go- 
verno para actuar em caso de eventuais 
ameaças terroristas na sequêneia de uma 
intervençào militai' no Iraque. 

Taça UEFA: 

Resultados completos dos 1/8 flnal e programa dos quartos 
Resultados completos dos jogos da segunda "mâo" dos oitavos-de-final da Taça UEFA, 
depois de disputado o encontro em atraso entre o Wisla Cracôvia e a Lazio de Roma (1- 
2), e programa definitivo dos quartos-de-final: 

(1“ "mâo") 

Wisla Cracôvia (Pol) - Lazio (Ita) 1-2 
Apurado: Lazio, com total de 54. 

disputados a 27 de Fevereiro: 
Besiktas (Tur) - Slavia Praga (Che) 
4-2 
ajiurado: Besiktas, corn total de 4-3. 

Boavista (Por) - Hertha Berlim (Ale) 
1-0 
apurado: Boavista, corn 3-3 (golos fora). 

AEK (Gre) - Mâlaga (Esp) 0-1 
apurado: Mâlaga, corn 1-0. 

Anderlecht (Bel) - Panathinaikos (Gre) 2-0 
apurado: Panathinaikos, corn 3-2. 

Estugarda, Ale - Celtic, Esc 3-2 
apurado: Celtic, com 5-4. 

Denizlispor (Tur) - FC Porto (Por) 
2-2 
apurado: FC Porto, corn 8-3. 

Liverpool, Ing - Auxerre, Fra 2-0 
apurado: Liverpool, com 3-0. 

Programa dos quartos-de-final 
(13 e 20 de Março): 

Besiktas (Tur) - Lazio (Ita) 
Mâlaga (Esp) - Boavista (Por) 
Celtic (Esc) - Liverpool (Ing) 
FC Porto (Por) - Panathinaikos (Gre) 

Torneio do Algarve (sub-17) 

Portugal ganha troféu ao vencer 
a Irlanda 
A selecçâo portug'uesa de futebol de sub- 
17 ganhou na 3“ feira o Torneio do 
Algarve, ao derrotar a sua congénère da 
Repüblica da Irlanda, por 2-1, na terceira 
e ultima jornada da prova, disputada em 
Lagoa. 
Os irlandeses adiantaram-se no marcador 
logo aos dois minutos, por Sheridan, mas 
a formaçâo lusa igualou aos 12, por 

Marcio Sousa e colocou-se em vantagem 
no primeiro minuto do segundo tempo, 
quando Miguel Veloso concretizou uma 
grande penalidade, fazendo o 2-1, que per- 
maneceria até final. 
Portugal contou por vitôrias os très jogos 
realizados no quadrangular, terminando 
coin nove pontos, contra seis da Repüblica 
da Irlanda, segunda classificada. 

AIDS Commü?®a ol îoro!i?o 

SERVIÇOS E PROORAMAS DO 
AIDS COMMITTEE OF TORONTO 

Church SL.4th Ifoof 
Tororste.ON W&6 24^ 

TEL; 416'*340'-84S4, ext.290 {Ferfianda) ou «xt, 242 (Rut) 

E-NAÎL; f<fasïlva#actoronto.org ou rpires#iactoiï>r»fco»org 

WEBSITE! www«act:oronto.org/portuguose/indlex:.h:tmi 

I - Servèço de aconselhamento gratuito para famîlias e indivkiuos | 
infectados ou afectados pelo virus da AlOS/SIOA. j 

1 i 
I - Ajuda na procura de emprego e curriculum vitae (résumé). i 

I - Preenchimento de Declaraçâo de Impostos j 
I (Income Tax return). | 
i i 
i - Aulas de computadores para pessoas HIV positivas. i 

I I 
I - Pfogramas de educaçâo e prevençao para jovens e adultos. 1 
^ I 

- Oportunidades de voluntarîado e respectivo treino. I 

« Acompanhamento ao médico e ao hospital. I 

- Assîstência para proffeslonais que trahalham na ârea de I 
HJV/AIDS (medicos, assistentes soesais, etc). , I 
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Sera o terceiro compromisso da «era Scolari» 

DESPOi^TO O Milénio 

Portugal defronta a Macedonia a 2 de Abril 
Portugal vai defrontar a selecçào 
da Macedonia a 2 de Abril proxi- 
mo, provavelmente em Genebra, 
Suiça, em jogo de caràcter particu- 
lar, de preparaçâo para o Euro- 
2004. 
A noticia, avançada na noite de 
segunda-feira no site oficial do 
Euro2004, foi confirmada à 
Agênda Lusa pelo director 
desportivo da selecçào portuguesa, 
Carlos Godinho. O encontro rea- 
liza-se numa quarta-feira, quatro 
dias apôs o encontro, também de 
preparaçâo, no estâdio das Antas, 
no Porto, que oporâ Portugal ao 
Brasil (2‘J de Março). 
Esta assim encontrado o adver- 
sârio de Portugal para o particular 
de 2 de Abril - data jâ anterior- 
mente definida para a realizaçâo 
do terceiro encontro da «era 
Scolari» -, depois da récusa da 
Bélgica e de ter sido equacionada 
a hipôtese Bielorrùssia. 
Esta sera a primeira vez que 
Portugal e Macedonia medem 
forças, sendo que a équipa do 

Leste causou uma das grandes sen- 
saçôes da ronda anterior da fase de 
qualificaçâo para o Euro-2004, ao 
alcançar um empâte a dois golos 
em Inglaterra, numa partida do 
grupo 4. O seu proximo compro- 
misso é frente à Eslovâquia, a 29 de 
Março. 
Em declaraçôes ao site da LIEFA, o 
treinador da Macedonia, Nikola 
dlievski, jâ se manifestou satisfeito 
pela realizaçâo do embate. «Queria 
que Jogâssemos contra adversârios 
dificeis. A 2 de Abril nâo jogamos 
para a fase de qualificaçâo do Euro- 
2004 e a oferta de Portugal veio na 
altura certa», comentou. 
O encontro serâ entâo o terceiro da 
selecçào portuguesa sob o comando 
técnico de Luiz Felipe Scolari, que 
se estreou em Fevereiro corn uma 
dénota (14)) em Génova, frente à 
Itâlia. O proximo embate é o 
aguardado confronto corn o Brasil, 
a 29 de Março, seguindo-se entâo o 
jogo corn a Macedonia, a 2 de 
Abril, e corn a Holanda, em 
Eindhoven, a 30 do mesmo mês. 

Formula 1; 

O piloto alemâo Michael Schumacher 
promete estabelecer em 2003 um novo 
recorde de seis titulos mundiais de 
Formula 1, apesar de a Federaçâo 
Internacional do Automôvel (FIA) ter difi- 
cultado a sua tarefa â ultima hora, ao 
lançar um novo pacote de regras. 
Corn o argumente de que pretendia 
reduzir custos, mas corn o mal dissimula- 
do objectivo de aumentar a competitivi- 
dade, o présidente da FIA, o inglês Max 
Mosley, impôs alteraçôes às regras 
desportivas e técnicas a menos de um mês 
do inicio do Campeonato do Mundo de 
2003, que começa no proximo fim-de-sem- 
ana em Melbourne, Austrâlia. 
Um novo sistema de pontuaçâo que reduz 
as diferenças, um novo método de qualifi- 
caçâo que deixa muita margem aos impon- 
derâveis e a supressâo das ajudas elec- 
trônicas à pilotagem a partir do Grande 

Prémio da Grâ-Bretanha, a 11“ prova do 
Mundial, sâo algumas das novas regras 
impostas pela FIA. 
O pacote de medidas anunciado por 
Mosley deixou os chefes das principais 
équipas â beira de um ataque de nervos, 
mésmo os que teoricamente podiam bene- 
ficiar de uma aproximaçâo â toda- 
poderosa Ferrari, como a Williams-BMW e 
McLaren-Mercedes, cujos "patrôes", Frank 
Williams e Ron Dennis, jâ anunciaram o 
recurso â arbitragem. 
Na base da revoluçâo estarâ um factor 
déterminante: a diminuiçâo do interesse 
das televisôes pela Formula 1, que agravou 
a crise financeira no 'Grande Circo", que 
em 2002 viu falir a Prost e a Arrows e este 
ano tem mais duas équipas em grandes 
dificuldades financeiras, a Jordan e a 
Minardi. 
E o menor interesse das televisôes estâ 
directamente ligado â total ausência de 
competitividade registada em 2002, quan- 
do a Formula 1 viveu sob o regime abso- 
lutista do alemâo Michael Schumacher, 
que terminou todos os 17 Grandes 
Prémios no pôdio, com 11 vitôrias, cinco 
segundos lugares e apenas um terceiro, 
para somar 144 pontos. 
Se a estes nümeros forem somadas as qua- 
tro vitôrias e os cinco segundos lugares do 
brasileiro Rubens Barrichello, torna-se 
fâcil perceber a dimensâo do dominio da 
Ferrari. 
A escuderia do "cavalinho rampante" ga 
nhou 15 Grandes Prémios, alcançou nove 
"dobradinhas", colocou os sens dois pilotos 
nos dois primeiros lugares do Mundial e 
somou tantos pontos quantos os que 
totalizaram todas as outras équipas juntas 

Mundial2003 - Schumacher ainda favorite, 
contra vontade da FIA 

(221)... para desespero de Max Mosley e do 
"patrâo" da Formula 1, Bernie Ecclestone. 
Mas, apesar da qualidade técnica da 
Williams-BMW e da McLaren- Mercedes, 
da ousadia do colombiano Juan Pablo 
Montoya, da ambiçâo do alemâo Ralf 
Schumacher e da lapidez do escoeês 
David Coulthard, parece dificil que a sim- 
ples alteraçâo âs regras possa reduzir para 
zero as diferenças. relativamente â Ferrari 
e a Michael Schumacher. 
Até porque o piloto alemâo tornou-se nos 
ùltimos anos a grande referêneia da 
modalidade, tendo mesmo assumido a 
liderança nas tabelas de cinco dados 
estatisticos fundamentais; vitôrias (64), 
melhores voltas (52), pontos (945), pôdios 
(114) e titulos mundiais (cinco, em igual- 
dade coin o argentino Juan Manuel 
Fangio). 
A crise na Fôrmula 1 é também espelhada 
pelo facto de o "plantel" do Mundial de 2003 
ser o mais pequeno dos ùltimos 22 anos. 

Vitôria de 
Setübal 
apura-se para 

I os "quartos" da 
I Taça de Portugal 
I emfutebol 
I o Vitôria de Setübal, da I Liga de 
j futebol, assegurou quarta-feira a qua- 
I lificaçâo para os quartos-de-final da 
I Taça de Portugal, ao derrotar no 
I Bonfim o Sporting da Covilhâ, da II 
I Liga, por 3-0, em encontro em atraso 
I dos oitavos-de-final. 
I Ao intervalo, os sadinos venciam jâ 
I por 2-0, com dois golos de Hugo 
I Henrique, aos 10 e 36 minutos, o 
I segundo dos quais de grande penali- 

dade. O resultado foi fixado jâ perto 
do fim (81 minutos) por Rui Miguel, 

i O Setübal, actual "lanterna verme- 
I lha" da I Liga, é assim o adversârio 
I do Paços de Ferreira, também do 

escalâo principal, nos quartos-de- 
final, agendados jâ para o fim-de- 

I semana. 
I ICompletam a ronda os jogos FG 

Porto-Varzim, Sporting-Naval e 
Uniâo de Leiria-Académica, sendo 
assim a Naval 1° Maio a ünica 
équipa "sobrevivente" dos escalôes 

I inferiores. 

III Divisâo 
Apuramentio do Campeâo 

S“ fase 

Resultados 
Veleasa 
pan 09 Marça 
SI* OplMa - Sanliaga. 1-1 
Folpa: Praiaenaa 

4Nornada 
Madalem - MbaMiiha. 
pan 09 Marpo 
tnoùslias - Hanwnpoa. 0-2 
Falga: Uaal 

Classificaçâo 

CL. EQUIPAS 
1. Praiense 
2. Angrense 
3. St, Antonio 
4. Velense 
5. Santiago 

JGS. 
2 
2 
3 
1 
2 

PTS. 
38 
38 
36 
33 
30 

Oespromoçôes 

Resultados 
Santlaio - Valanae 
Praiease - Sf Antonio 
Folga: Angronso 

4^* joruada 
Ramongoa - Madalona 
Moal - Angûsdas 
(Olga: Aiboirinha 

Classificaçâo 

CL. EQUIPAS 
Ideal 
Flamengos 

3. Madalena 
Ribeirinha 
Angùstias 

JGS. 
2 
2 
1 
2 
3 

PTS. 
27 
27 
24 
24 
1 

As équipas ink iaram a segunda tase corn a totalidade 
dos |K)ntos conquistados na primeira. Esta t'ase. drs- 
putada em duas .séries, decorre ao longo de 10 jornadas 
no sistema tie todtts contra todos. entre IG de Fevereiro 
e 11 de Maio. 

Os citu-o diibes da série "Apuramento do Campeâo" 
dispittam t) titulo de catnpeào da .Série Açores, que serâ 
[tromovido à II Divisâo B na prôxitna temjxtrada. 
enquantt) a outra série détermina as très équipas 
despromovidas aos camjM-onatos regionais. 
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SyPEKLIGA 
PoeTUCUCSfl DE fUTEDOL PUOEISSIOnOL 

EauiPAS 

1 FC PORTO 
2 BENFICA 
3 SPORTING 
4 GUIMARÀES 
5 GIL VICENTE 
6 U. LEIRIA 
7 BELENENSES 
8 P. FERREIRA 
9 BOAVISTA 
10 VARZIM 
11 SP. BRAGA 
12 NACIONAL 
13 MARITIMO 
14 MOREIRENSE 
15 ACADÉMICA 
16 SANTA CLARA 
17 BEIRA-MAR 
18 VIT SETÛBAL 

RESULTAOOS 

24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 

Maritimo - Santa Clara, 1-1 
U. leiria - V. Setûbal, 1-1 

Belenenses - Sporting, 1-1 
Gll Vicente - Varzlm, 2-1 

Beira-Mar - Académica, 1-B 
N. Madeira - Morelrense, 1-1 

V. Guimarâes - P. Ferreira, 14 
Boavista - Sp. Braga, 2-1 

Beniica - FC Porto, 8-1 

20 
15 
15 
11 
11 
9 
8 
8 
7 
8 
7 
7 
8 
5 
6 
5 
5 
4 

3 
5 
3 
5 

.2 
7 
7 
6 
9 
5 
8 
8 
3 

10 
7 
9 
7 

10 

1 
4 
6 
8 

11 
8 
9 

10 
8 

11 
9 
9 

13 
9 

11 
10 
12 
10 

M 

52 
49 
39 
39 
35 
36 
31 
26 
23 
29 
22 
26 
27 
28 
26 
28 
26 
26 

19 
18 
25 
32 
37 
35 
33 
33 
22 
32 
34 
30 
40 
33 
35 
37 
40 
33 

63 
50 
48 
38 
35 
34 
31 
30 
30 
29 
29 
29 
27 
25 
25 
24 
22 
22 

PRôXIMA JORNADA 

Morelrense - Belenenses 
Sporting - Boavista 
Sp. Braga - Gll Vicente 
Varzlm - V. Guimarâes 
P, Ferreira - Maritimo 
Santa Clara - Beira-Mar 
Académica - Beniica 
FC Porto - Uniâo de leiria 
V. Setûbal - N. Madeira 

elhores Iwlarcadores 

SIMÀO SABROSA (Beniica) 

Eric F. Gomes "GAUCHO" (Maritimo) 
ADRIANO Louzada (Nacional) 

Faye FARY (Beira-Mar) 
TIAGO Mendes (Beniica) 
HÉLDER POSTIGA (FC Porto) 
PAULO ALVES (Gil Vicente) 

DÀRIO Monteiro (Académica) 
MARIO JARDEL (Sporting) 

RICARDO SOUSA (Beira-Mar) 
Elpidio SILVA (Boavista) 
José da Mota BARROSO (Braga) 
Anderson de Sousa "DECO" (FCP) 
MANOEL Filho (Gil Vicente) 
ROMEU Almeida (Guimarâes) 
Fabricio Bento "CEARÀ" (Santa Clara) 

J) 

i M LIGA 
’ PORTUCUESO DC fUTCBOl PROEISSIOnOL 

X wm 

EQUIPA 

1 ALVERCA 

2 PORTIMONEIMSE 

3 SALGUEIROS 

4 EST. AMADORA 

5 RIO AVE 

6 MAIA 

7 NAVAL 
8 FARENSE 

9 DESP. CHAVES 

10 PENAFIEL 

11 DESP. AVES 

12 SP. C0VILHÀ 

13 MARCO 

14 OVARENSE 

15 FELGUEIRAS 

16 U. MADEIRA 

17 LEÇA 

18 U. LAMAS 

RESULTADOS 

OVARENSE - PENAFIEL, 1-2 

RIO AVE - LEçA, 1-0 

N. 1° MAIO - U. LAMAS, 1-0 

D. CHAVES - E. AMADORA, 3-1 

DESP. AVES - FELGUEIRAS, 2-2 

S. COVILHÀ - PORTIMONENSE, 0-2 

MARCO - U. MADEIRA, 0-1 

FARENSE - SALGUEIROS, 4-0 

ALVERCA - MAIA, 5-3 

24 
24 

24 

24 

24 

24 

24 
24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 
24 

24 

24 

44 
39 

39 

38 
38 

37 

36 
35 

34 

33 

31 

31 

30 

29 

26 
24 

19 

18 

PRôXIMA JORNADA 

UNIàO DA MADEIRA - FARENSE 

SALGUEIROS - DESP. CHAVES 

E. AMADORA - N. 1" MAIO 

U. LAMAS - ALVERCA 

MAIA - DESPORTIVO DAS AVES 

FELGUEIRAS - SP. COVILHA 

PORTIMONENSE - OVARENSE 

PENAFIEL - RIO AVE 

LEçA - MARCO 

CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL II Divisao B % 

EQUIPA J P 

1 LE1XÔE.S 25 G2 
2 LOUSADA 25 50 
3 FC PORTO B 25 50 
4 VIZELA 25 43 
5 E.SP1NHO 25 42 
Ü CAC. TAIPAS 25 37 
7 BRAGA B 25 37 
S PAREDES 25 37 
U GONDOMAR 25 3(i 
10 DRAGOES SAND 25 35 
11 FREAMUNDE 25 35 
12 FAFE 25 30 
13 VILA REAL 25 22 
14 P. RUBRAS 25 2S 
15 VILANOVENSE 25 27 
l(i INFESTA 25 2(i 
17 CANELAS 25 25 
18 ERMESINDE 25 24 
lU ESPOSENDE 25 21 
20 VIANENSE 25 17 

Resultados 
Vila Real - Espinho, 4-0 
Freamunde - Fafe, 2-1 
Lousada - Sp. Braga B. 2-2 
Esposende • Ermesinde, 3-2 
Canelas Gaia - Infesta, l-O 
Paredes - FC Porto B. 0-0 
Vianense - Gondomar. 0-3 
P. Rubras - D. Sandinenses, 4-0 
Vizela - Leixoes, 0-1 
Vilanovense - C. Taipas, 4-2 

25* Jornada 
Fafe - Espinho 
Sp. Braga B - Freamunde 
Ermesinde - Lousada 
Infesta - Esposende 
FC Porto B - Canelas Gaia 
Gondomar - Paredes 
Drag. Sandinenses - Vianen.se 
Leixôes - Pedras Rubras 
Caçadores Taipas - Vizela 
Vilanovense * Vila Real 

1 E.STRELA PORT 24 52 
2 FE1RF:NSE 24 42 
3 OLIVEIRENSE 24 41 
4 TORREENSE 24 40 
5 ACAD. VISED 23 32 
Ü CALDAS 24 32 
7 SP. POMBAL 24 3li 
B SANJOANENSE 24 3Ü 
2 DESP. FATIMA 23 34 
10 OL BAIRRO 23 32 
11 ESMORIZ 24 22 
12 ACADÉMICA B 24 28 
13 VILAFR.ANQUEN 24 28 
14 ÂGUEDA 24 27 
15 SERTANENSE 24 2(i 
l(i OL. HOSPITAL 24 24 
17 BENFICA CB 23 18 
18 MARINHENSE 23 17 
12 SÀO JOÀO VER 23 1Ü 

Resultados 
Ac. Viseu - Vilafranquense, l-I 
Agueda - Ac. Coimbra B. Ü-1 
Estrela Portalegre - Caldas, Ü-1 
Ol. Hospital - Serianense, 1-1 
Torreense - Sanjoanense, 0-0 
Oliveirense - Feirense, l-O 
Sao Joào Ver - Esmoriz, 1-1 
B. C. Branco - Sp. Pombal, 1-1 
Ol. Bairro - Desp. Fâtima, 0-1 
Folga; Marinhense 

25* Jornada 
Caldas - Ac. Coimbra B 
Serianense - Vilafranquense 
Sanjoanense - Agueda 
Feirense - Esirela Portalegre 
Esmoriz - Oliveira Hospital 
Sp. Pombal - Torreense 
Desp. Fâtima - Sào Joào Ver 
Oliveira Bairro - B. C. Branco 
Marinhense • Académico Viseu 
Folga: Oliveirense 

EQUIPA J P 

! ESTORIL 25 ÜO 
2 ODIVELAS 25 43 
3 PONTASSOLENS 25 43 
4 MAF RA 25 43 
5 OL. MOSCAVIDE 25 42 
Ü AMORA 25 41 
7 LOULETANO 25 3<J 
8 MICAELENSE 25 37 
U CAMACHA 25 37 
10 BARREIRENSE 25 34 
11 OLHANENSE 25 33 
12 OIUENTAL 25 20 
13 OPERÀRIO 25 20 
14 LUSITANIA 25 28 
15 SPORTING B 25 28 
16 IMORTAL 25 26 
17 LUSITANO VRS 25 25 
18 MARITIMO B 25 25 
10 CASA PI A 25 22 
20 SEIXAL 25 20 

Resultados 
Sei.xal - Micaelense, ü-1 
Orientai - Casa Pia, 1-1 
Lusitano VRSA - L. Açores, 1-1 
Pontassolense - Olhanense, 5-2 
Estorü-Praia - Odivelas, 2-1 
Imorial - Camacha, 1-0 
Sporting B - Barreirense, I-l 
Mafra - Ainora, 2-1 
Maritimo B - Louletano, 2-1 
Operârio - Ol. e Moscavide, 1-1 

25* Jornada 
Casa Pia - Micaelense 
Lusitania Açores - Oriental 
Olhanense - Lusitano VRSA 
Odivelas - Pontassolense 
Camacha • Estoril-Praia 
Barreirense - Imortal 
Amora - Sporting B 
Louletano - Mafra 
Olivais e Moscavide - MaritimoB 
Operârio - Seixal 

^2 *l *0 *1*1 CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL - III 
* 

^l* ^t* t* 

CL EQUIPA 

1 BRAGANÇA 
2 VALDEVEZ 
3 JOANE 
4 VILAVERDENSE 
.5 SANDINENSES 
6 MONÇÀO 
7 MARIA FONTE 
8 VALENCIANO 
y MIRANDELA 
lü AMARES 
U RONFE 
12 T. BOURO 
13 VILA POUCA 
14 VALPAÇOS 
15 MARINHAS 
iü MONTALEGRE 
17 CERVEIRA* 
18 AG. GRAÇA 

24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 

53 
48 
48 
42 
40 
38 
37 
3(i 
33 
28 
27 
27 
2(j 
24 
23 
23 
22 
10 

CL EQUIPA 

1 LIXA 
2 OLIVEIRENSE 
3 TIRSENSE 
4 TROFENSE 
5 FIÀES 
6 RIO TINTO 
7 TORRE MONC 
8 R1BEIR,\0 
y S. P. COVA 
lü FAMALICÀO 
U REBORDOSA 
12 LUS. LOU ROSA 
13 PEDROUÇOS 
14 CINFAES 
15 LAMEGO 
lü SERZEDELO 
17 PEVIDÉM 
18 CAMBRES 

24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 

5ü 
:4‘) 
47 
42 
38 
37 
37 
3ü 
34 
34 
31 
31 
3Ü 
24 
22 
21 
13 
12 

CL EQUIPA 

1 PAMPILHOSA 
2 E-STARREfA 
3 P.CASTELO 
4 CESARENSE 
5 VALECAMBRENS 
Ü F. ALGODRES 
7 TOCHA 
8 SATÀO 
y GAFANHA 
Kl MILHEIROENSE 
11 U. COIMBRA 
12 ANADIA 
13 E.ST.AÇÀO 
14 MANGUALDE 
1.^ ARRIFANENSE 
l(i GOUVEIA 
17 MILEU 
18 AVANÇA 

43 
42 
42 
41 
40 

35 
35 
33 
32 
30 
27 
2ü 
24 
22 

CL EQUIPA 

1 ALCAiNS 
2 PORTOMOSENSE 
3 FAZENDENSE 
4 RIO MAIOR 
5 RIACHENSE 
ü BENEDITENSE 
7 LOURINHANENS 
H SOURENSE 
y BIDOEIRENSE 
lü CARANGUE|EIR 
11 MIRENSE 
12 PENICHE 
13 ALMEIRIM 
14 MIRANDENSE 
15 TORRES NOVAS 
lü SERNACHE 
17 NAZARENOS 

4.5 
44 
42 
40 
30 
38 
38 
37 
30 
20 
27 
27 
21 
20 
17 
12 
11 

CL EQUIPA 

1 SINTRENSE 
2 ATLÉTICO MAL 
3 RIBEIRA BR. 
4 LOUPES 
5 ALC(X:HETENSE 
(i BENFICA B 
7 PORTOSANTENS 
8 C. LOBOS 
y ELVAS 
10 l" MAIO 
H SAO VICENTE 
12 CARREGADO 
13 MACHICO 
14 REAL 
15 CALIPOLENSE 
l(i SACAVENENSE 
17 SANTACRÜZENS 
18 AGUIAS CAM 

43 
43 
40 
37 
35 
35 
35 
30 
30 
20 
20 
28 
28 
27 
27 
2ü 
lü 

CL EQUIPA 

1 ESTRELA VN 
2 VASCO GAMA 
3 PINHALNOVENS 
4 BEJA 
5 SIEVES 
Ü UNIÀO SC 
7 MESSINENSE 
8 lUV. ÉVORA 
0 ATLÉTICO 
10 MONTIJO 
11 ALMANSILENSE 
12 LUS. ÊVORA 
13 QUARTEIRENSE 
14 SESIMBRA 
15 FUT. BENFICA 
K> ESP. LAGOS 
17 FERREIRENSE 
18 PADERNENSE 

47 
45 
43 
42 
40 
38 
37 
3Ü 
3Ü 
35 
33 
30 
20 
28 
23 
22 
10 
7 

■V. P. AGUIAR - Os SAhfDDtENSEs, 1-3 
: TERRAS B<xmo - JQANE, 1-3 

VALDCVEZ • BRAGANçA, 23 

J MARU FOOE - VILAVERDENSE, 3-3 
J VALENCIANO - MONÇAO, 1-1 
J MARINHAS • MONTALEGRE, 3-0 

VALf ACOS - AMARES, DO 

RONFE • ACUIAS GRAçA, 60 
MlRANDElA - CERVEIRA, 5-1 

PEVIDEM - UXA, 1-2 

OLIVEIRENSE - CAUBRES, 5-1 

RZBEIRAO - RIO Turro, 22 
Lus. LOUROSA - T. MONCORVO. 4-1 

TIRSENSE - REBORDOSA, 1-1 

SAG PEDRO COVA - CINFAES, 4-1 

PEDROUçOS • FAIAALICAO, 1-1 

LAM ECO - SERZEDELO, 1-0 
PlAES - TROFENSZ, 1-0 

I MILEU - CESARENSE, 0-1 

GOUVHA - TOCHA, 1-1 

ESTAçAO - ESTARRQA, I-O 

UNIAO COIMBRA - GAFANHA, 22 

PENALVA CASTELO - SATAO, 20 

PAMPILHOSA - ANADIA, 20 

AVANçA - FORNO ALGODHES, 21 

ARRIFANENSE - VALECAMBRENSE, 22 

MILHOROENSE - MANGUALDE, 22 

I 
T 
A 
D 
0 
s 

Alodni - PortomoMOM, 21 
Penkhe - Baneditenw, 20 
Riachwne - Cannguelein, 4-3 
FasenideiiM - MinndiHiM, lO 
Soureiue - Almcdrtm, 4-1 
BidoeireoM • LourinbanenM, 0-1 
Rio Maior • Senuche, 21 
Ot NazareoM - Mire DM, 
adlado devkto «o oevodro 
Folga: Torrai Novas 

1* MAIO - REAL, 60 

ROEIRA BRAVA - AGUIAS CAMARATE, 20 
PORTOSANTENSE - SZOTRENSE, 60 
CALITOLENSE - CAMARA LOBOS, 21 
ALCOCHETENSE - BENHCA *B'. 21 
CARREGADO - MAOUCO. 60 
X) ELVAS* • SACAVENENSE, 22 
ATLETICO MALVETRA • SAD VlCEhTTE, lO 

LOURES - SANTACRirONSE, 6-1 I 
BfJA -JUVENTUM, 6-1 
£. V. NOVAS • PAI«RNENSE, 40 
VASCO GAMA - ALMANSILENSE, 4-2 
FUTEBOL BEimcA • &LVES, 64 
PINHALNOVENSE • ATLÉTICO, 21 
MESSINENSE - U. Sr. CuiBE, 21 
QUARTEIRENSE - ESP. LAGOS, 22 
SESIMBRA - FERREZRENSE, 21 
L. ÉVORA - Motrroo, 21 
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Académica, respectivamente. 
Todos os outros, cairam no empâte da 
ordem: Maritimo, Santa Calra, U. Leiria, V. 
Setüba], Belenenses, Sporting, National da 
Madeira e Moreirense. 
Assim e em resumo, FC Porto no primeiro 
lugar a grande distancia (13 pontos) dos pro- 
ximo seguidor, o Benfïca, que tem "à perna" 
(a dois pontos!) o velho rival, o Sporting. A 
animaçào esta agora sô e apenas no 2° posto 
e, claro, no "espernear" do fim da tabela 
A Jornada 25, vem jâ ai corn os seguintes 
jogos: 
Moreirense-Belenenses; Sporting-Boavista; 
Sp. Braga-Gü Vicente; Varzim-V. Guimaràes; 
P. Ferreira-Maritimo; Santa Clara-Beira Mar; 
Académica-Benfica, corn transmissâo na 
FPtv-SIC; FC Porto-U. Leiria e V Setübal- 
Nacional da Madeira. 

JMC 

Benfïca, Sporting, ou... ? É 
que équipa consistente, firme 
e capaz, sô a do FC Porto. Os 
outros, ora fazem um jogào, 
ora metem âgua por todos os 
lados. 
O V. Guimaràes é um dos 
bons exemplos daquilo que 
acabo de escrever. Perdeu em 
"casa" corn o P. Ferreira, por 
1-4.0 Gil Vicente, o Boavista 
e o Berra Mar, conseguiram 
vencer por margem minima 
o Varzim, Sp. Braga e a 

Corn a vitôria (1-0) portista na Luz, 
acabaram de vez as especulaçôes 
sobre uma possivel reviravolta na I 

LIGA portuguesa de futebol. O FC Porto que 
hâ muito "jâ tinha ganho" a I LIGA, como 
aqui mencionâmos algumas vezes, acabou 
corn quaisquer esperanças que pudessem 
ainda viver na cabeça de alguns... 
E, o segundo lugar na I LIGA, ainda esta por 
um fio. Quem vai conseguir o 2o. posto? 

Pronto, terminou o IUGA.. 
Tudo azul! 

OKULHOSO DC SK PORTUCUfS 
BOB RAPOSO CONVIDA-O A RESPONDER 

SEMANALMEm E A UMA .SIMPl.ES PERGUNTA 

SOBRE FUTEBOL. 

TENTE E GANHE VAUOSOS PRéMIOS! 

Nome: 

Moradîu 

Ajitônio Vühena - Toronto 

PERGUNTA: 

EM QUE ANO PORIUGAL GANHOU A SUA 
V MEUAUUI EM JQGQS OIIMPICQS 

ENVIAR RESPOSTA PARA: 

o MILéNIO - CONCURSO LABATT 

1087 DUNDAS ST. W. SUITE 103 
TORONTO, ON, M6J1W9 

(A RESPOSTA SERA ACEITE ATÉ 2* FEIRA, 
DiA 10 DE MARçO, 2003. 

CASO EXISTA MAIS DE UM ACERTANTE, 

REALIZAR-SE-â UM SORTEIO PARA 

ENCONTRAR O VENCEDOR. 

V 

curlsber'* 

PROUD SPONSOR Of INnRNRTIONRl SOCCER 

A cerveja da comunidade 

Para todos os sens eventos ou ocasiôes 

especiais, contacte Bob Raposo para o 

ajudar a tratar de tudo o que précisa 

(476) 248-0751 


