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O meu amigo leitor, Emilio de Abreu, de Oakville, "voltou 
à carga" corn o seu tema relacionado corn o inicio do fute- 
bol em Portugal que, segundo ele e corn o testemunho do 
livro "Histôria Lùdico-Desportiva da Madeira", teve o 
começo na Madeira. 
Eu nâo discordo do que diz Emilio de Abreu nem ponho 
em causa que os primeiros dubes a praticar futebol, foram 
os mencionados "Madeira Football Club", "Funchal 
Football Club" e o "Madeira Eleven", por alturas do ano 
de 1899. 
O que também nâo discuto, nem marginalizo é que OFI- 
CIALMENTE o primeiro clube inscrito em competiçôes 
nacionais e internacionais, foi o jâ citado nesta coluna, o 
CIF, isto em 1902. Claro, temos que nos basear em factos 

que outros registaram e que, corn ou sem aceitaçâo total, 
somos "obrigados" a aceitar! 
Também julgo de muito interesse que estas questôes 
sejam levantadas e, depois, cada um que escolha a sua 
prôpria verdade! 
Os dados estào lançados, o jogo é legal, ponta-pé para a 
frente e fé em Deus, Ok? 
Se o passado serve de espelho, ou de exemplo ao présente, 
estas trocas de opiniôes sobre o "passado futebolistico por- 
tuguês" e da "Madeira em particular", completam a ideia 
e ajudam a "decifrar" alguma coisa. Ou, pelo menos, 
obrigam a falar do assunto, o que jâ é alguma coisa de ùtil. 
Obrigado, pela réplica. 

JMC 

vért;ebras sem 

< 

Tu Cfi Tu LA 
Olâ, olâ, gente amiga! 
Finalmente um pouco mais de calor e menos 
neve. Jà nâo era sem tempo, bolas (de nevel). 
Agora, o lamaçal da ordem, pois a branca neve 
esta a derreter-se de contente... 
Corn o regresso dos passarinhos às ârvores e 
das flores aos jardins, jâ a vida nos sorri e as 
passeatas ao ar livre sâo (quase) possiveis. 
Assim como a continuaçâo das visitas aos nos- 
sos clubes e associaçôes. Divertir até poder! 
O resto é o rame-rame do costume. 

A Casa dos Açores de Toronto jâ tem novos Corpos 
Gerentes para 2003/2004. 
A Assembleia Gérai do passado dia 23 de Fevereiro 
elegeu 31 novos elementos, mais o casai Joào e Irene 
Moniz, Mordomos de 2003. 
A frente da Assembleia Gérai prossegue o professor Luis 
Carlos Moniz; no Conselho Fiscal Rui Ferreira; na 
Direcçào Executiva Fernando Faria; na Biblioteca 
Fernando Feliciano de Melo e, na Secçâo de Culinâria, 
Irene Moniz. A estes amigos e restantes membros que 
agora tomaram posse enviamos felicitaçôes e desejos de 
sucessos. 

A Aliança dos Clubes e Associaçôes Portugueses do 
Ontârio -ACAPO, realiza sexta-feira, dia 14 de Março, às 
20h00, uma "Noite dedicada à mulher", que terâ a pre- 
sença da Deputada da Assembleia da Repüblica, Dra. 
Manuela Aguiar. 
Esta noite dedicada à mulher, da ACAPO, terâ lugar na 
sede-social da Casa do Benfica de Toronto. Informaçôes: 
_,416 53&-5961. 
Por outro lado, a ACAPO informa que o "Jantar de 
Angariaçào de Fundos para o Projecto Brockton e o 

Parque Camôes" que, em 
principio séria para dia 13 
de Março, foi adiado para 
quinta-feira, dia 10 de 
Abril de 2003, no 
Renaissance Convention 
Centre. 
Informaçôes e réservas: 
416 536-5961, ou E-mail: 
acapo@on.aibn.com 

A Associaçào Portuguesa da Universidade de Toronto 
vai realizar a "3“ Noite Anual de Informaçâo", quinta- 
feira, dia 20 de Março, no salâo de festas da Igreja de 
Santa Helena. 

Esta noite da U.T.P.A. terâ inicio às 19h30. 
Uma noite apropriada para pais, alunos e interessados 
na educaçào tirarem düvidas acerca da educaçào em 
gérai. 
Para mais informaçôes, contactem pelo telefone: 416 721- 
3452 e falem coin a Coordenadora, Sandy Felizardo. 

A luso-canadiana Hortensia Fotopoulos e candidata a 
Conselheira (City 
Councillor) nas 
prôximas eleiçôes 
na area da 
Davenport, em 
Toronto. 
Hortência 
Fotopoulos pré- 
tende, caso vença 
a eleiçào, comba- 
ter a mâ adminis- 
traçâo financeira 
da Câmara e ser 
uma voz activa da 

comunidade portuguesa. 
Para contactos corn Hortência Fotopoulos, liguem o 
numéro: 416 841-8157, ou 424-3334. 

A fadista Dina Maria, uma das pioneiras do fado entre 
nos, comemora os seus 50 anos de carreira artistiça, 
sâbado, dia 29 de Março, no salâo de festas Europa 
Catering, em Toronto. Dina Maria, uma veterana do 
fado, continua a cantar bem e a sentir o que canta. 
Muitas surpresas vâo surgir e participar mas, neste 
momento, temos conhecimento da contribuiçâo de 
Floriano Rodrigues, Humberto Silva, Antônio Amaro, 
Leonardo Medeiros e, na apresentaçâo, Carlos Firminio. 

Parabéns, Dina Maria, pelas "Bodas de Ouro" e pelos 
bons momentos de fado que proporcionaste. 
Réservas e informaçôes: 905 278-8629, ou 416 260-9673, 
ou 534-5520. 

Estamos conversados por hoje. 
O nosso diâlogo vai prosseguir na prôxima ediçâo. É 
uma obrigaçào e um prazer. 
A vossa companhia é a razào da nossa existência. 
Obrigado. 

JMC 
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PSP garante 
meios de 
segurança em 
tribunals e 
minimiia criticas 

I de juizes 
A segurança dos tribunals estâ a ser 
feita por elementos da PSP, entidade 
que garante dispor dos meios 
necessârios para a funçào, embora 
reconheça a impossibilidade de cobrir 
a totalidade destes organismos pübli- 
cos 24 horas por dia. 
Em declaraçôes à Lusa, o comissârio 
Alexandre Coimbra, chefe do gabi- 
nete do director nacional da PSP, mi- 
nimizou o alerta dado pelo secretârio- 
geral da Associaçâo Sindical dos 
Juizes Portugueses (ASJP), Afonso 
Henrique, que classificou de "desnorte 
do Estado" a segurança global dos tri- 
bunals. 
Desde o inicio do ano, o governo dis- 
pensou os serviços de empresas de 
segurança privada nos tribunais das 
principais cidades portuguesas, 
decisâo que recebeu criticas dos juizes. 

I Quanto à segurança de juizes, actual- 
mente a PSP protege dez raagistrados 
portugueses, individualidades cujo 
grau de ameaça pode justificar até 24 
horas de protecçâo diâria. 

VISITE Jâ A ARTMOVA FURNITURE PIUS 

U-, J 

41 6-5 3S-11 33 

Ûltîmos dias do 
Saido de Fàbrica 

DEVIDO AO GRANDE ÊXITO DOS GRANDES SALDOS DE FABRICA, 

ARTNOVA FURNITURE PLUS, DECIDIU PROLONGAR 

A CAMPANHA POR MAIS UNS DIAS.! ! 

É uerdade!!!!!! 
Por tempo limitado os nossos fornecedores Hzeram 

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

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

O primeiro-ministro, Durâo 

Baxroso, declaxou esta segunda- 

feira, no Luxemburgo, que apoiarâ 

uma acçâo militar norte-ameri- 

cana unilateral contra o Iraque, 

sem o av^d dcis Naçôes Unidas. No 

entanto, g^urantiu que Portugal 

nâo participarà em qucdquer inter- 

vençâo militar. 

«Caso haja um conflito dos Estados 
Unidos corn o Iraque, sem uma resoluçâo 
das Naçôes Unidas, Portugal apoiarâ os 

Estados Unidos», disse Durâo 
Barroso. «Os Estados Unidos 
sào um aliado, sào uma 
democracia. O Iraque nâo é 
nem uma coisa nem outra. 
Temos essa obrigaçào e nâo 
podemos esquecer essa situ- 
açào», afirmou o primeiro- 
ministro, sublinhando, 
porém, que o governo português se tein 
esforçado por encontrar uma soluçâo no 
âmbito das Naçôes Unidas. 
A posiçâo de Durâo Barroso é contraria à 

do présidente da Repüblica, Jorge 
Sampaio, que tem defendido publica- 
mente uma soluçâo para a crise iraquiana 
através das instâncias da ONU. 

FOTO PAULO NOVAIS/ LUSA 

?ti ^iùua 

Jorge Sampaio 
defendo novo 
piano nacional 
de habitaçâo 

LISBOA: 
Durâo Barroso graceja corn a sua mulher, Margarida Sousa Uva, na 
fotografia corn elementos fenüninos das forças militares portuguesas, 
durante o abnoço em que apresentou o segundo piano contra a violência 
doméstica. 

Foto da semana 

o Présidente da Repüblica 

defendeu nâ 4- feira, em Gala, 

a necessidade de se avançar 
para um piano de habitaçâo 

que satisfaça as novas exigên- 

cias sociais, sem abandonar o 
Programa Especial de 

Realojamento (PER). 

"Nâo é possivel fazer bairros sem 
equipamentos sociais, escolas, jardins 
de infância, que sâo absolutamente 
necessârios", afirmou Jorge Sampaio 
durante uma visita à Urbanizaçâo D. 
Armindo Lopes Coelho, em Olival, 
Gaia. 
Nesse sentido, Sampaio, que disse co- 
nhecer bem o PER desde os sens tempos 
de autarca em Lisboa, considerou que é 

necessârio "avançar 
para outro piano". 
Jorge Sampaio 
adiantou jâ ter su- 
gerido esta 
soluçâo aos autarcas da Area 
Metropolitana de Lisboa, organizan- 
do um almoço de trabalho coin a 
Junta Metropolitana do Porto. 
Sampaio, que estava acompanhado pelo 
présidente da Câmara de Gaia, Luis 
Filipe Menezes, preconizou também um 
novo sistema de financiamento das 
autarquias, aliâs uma das exigências do 
autarca social-democrata. 
Jorge Sampaio aproveitou ainda para 
elogiar o bairro que visitou, consideran- 
do-o um exemplo a seguir em termos de 
integraçâo de minorias. 

PM apoia ataque 
unilateral dos EUA 
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Dia Internacional da 
urn dia para todos os dias 
Sabado, dia 8 de Março, foi o dia 
dedicado ao Dia Internacional 
da Mulher. Houve festas, 
homenagens e distribuiçâo de 
diplomas comemorativos, livros, 
plaças e quadros. 
Uma comemoraçâo digna da 
mulher e para a mulher. 

Tivémos o privilégio de conversai" com 
algumas mulheres em destaque na nossa 
comunidade. Recebemos nos nossos estü- 
dios, a Ana Jiilia Sança que, para além de 
funcionâria do Consulado-Geral de 
Portugal, é uma poétisa de emoçôes fortes, 
mescladas corn o fogo-lento caboverdiano 
e que fez o lançamento do seu ultimo livro 
"Arco Virus e Vibra Sois II", na Casa do 
Alentejo; a Dra. Luisa Moreno, umajovem 

médica especializada em ossos, natural da 
Guiné mas criada em Lisboa, hoje no 
departamento de pesquisa do Mount Sinai 
Hospital, em Toronto; a D. Isabel Nunes, 
natural dos Açores, funcionâria bancâria, 
dedicada ao canto e ao folclore terceiren- 
ses e présidente do Angrense de Toronto e, 
finalmente, Teresa Archibald, natural do 
Chile, Guia Turistica e ligada à 
Comunidade Portuguesa por laços afec- 
tivos. - 
Registamos os sens sentimentos e opinioes 
sobre a sua vida, sobre o Dia Internacional 
da Mulher e anseios para o futuro. 
JMC - Dr“ Luisa, gostaria que nos falasse, 
embora resumidamente, da sua biografia. 
Dr* Luisa Moreno - Eu nasci na Guiné- 
Bissau, mas os meus pais sâo de 
descendência caboverdiana. Aos 2 anos. 

vim para Portugal com os 
meus pais onde cresci, mais 
particularmente em Lisboa. 
Frequentei a Universidade 
Nova de Lisboa, o curso de 
fisica durante 5 anos e 
depots fiz o final de curso 
em Londres. Nessa altura, 
apercebi-me que poderia 
fazer doutoramentos 
durante 3 anos - o que 
em Portugal me 
levaria 5 anos - e 
decidi fazer a minha 
pesquisa no Imperial College onde acabei 
o meu doutoramento. Quando acabei o 
curso, fui convidada a vir para o Canada 
para fazer investigaçâo no hospital Mount 
Sinai, mais precisamente com ossos e teci- 

cado. O Dia da Mulher faz-me lembrar o 
Dia da Mae. Acho que é a altura para pen- 
sar sobre a posiçào da mulher na 
sociedade. A mulher é mâe, mas também 
pode ser outras coisas. Eu nâo sou mâe. 

I 

CLINTON ST. 

• ^ 

TORONTO! ON MtfJ 

O SEU CASAMENTO É O DIA MAIS IMPORTANTE DA SUA VIDA. 

TODOS OS MOMENTOS MEMORAVEIS SERAO REGISTADOS EM 

FILME, PARA SI E AS GERAÇÔES FUTURAS. 

PASdUALINO ASSEGURA (^UE TODOS OS CAVALHEIROS 

DA FESTA DO SEU CASAMENTO ESTARÀO NA SUA 

FORMA MAIS ELEGANTE E FELIZ. 

A SUA EXPERIÊNCIA, 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 ACESSÔR10S NECESSARIOS. 

NA COMPRA E ALUGUER, PASC^UALINO MENSWEAR 

^USTA-SE As SUAS NECESSIDADES E A SUA BOLSA. 

PAsquALiNO É o “ONE STOP SHOP” PARA HOMEM. 

2P2 • TEL: 416.533.3923 • E-MAIL: FRANK(a>PAsquALiNO.CA 

dos artificials. A relaçào entre o meu 
doutoramento e a investigaçâo é a teoria 
de facturas e rupturas, para depots aplicar 
essa teoria na prâtica. 
JMC - As experiências sâo feitas nos 
padentes? 
Dr* Luisa Moreno - Toda a gente é trata- 
da com muito carinho e toda a atençâo 
necessâria. Nos teritamos compreender as 
doenças dos ossos. 
JMC - A Dr“ Luisa ainda é extremamente 
jovem... 
Dr* Luisa Moreno - Tenho 28 anos. 
JMC - Entâo, tern conseguido ser uma 
aluna excelente. 
Dr* Luisa Moreno - Sim. Eu nunca tirei 
tempo nenhum para me dedicar a outros 
projectos. Tenho apenas trabalhado na 
minha area e tenho estado a estudar. 
JMC - O que représenta para si o Dia da 
Mulher? 
Dr* Luisa Moreno - E um pouco compli- 

sou investigadora. Por isso, acho que é 
mesmo tentar descobrir no verdadeiro 
sentido da palavra o que é ser rnulher. 

JMC - Ana Jülia Sança publica mais um 
livro “Arco Virus e Vibra Sois II”. Como 
descreve este livro? 
Ana Jülia Sança - Este meu livro é a con- 
tinuaçâo do primeiro que teve o mesmo 
titulo. Eu gostei do titulo, achei que era 
original - eu gosto de coisas ùnicas. 
Entâo, aproveitei para continuai" o livro. 
Espero que possa agradar. 
JMC - Para si, poétisa, o que significa o 
Dia da Mulher? 
Ana Jülia Sança - O Dia da Mulher sâo 
todos os dias do ano. O ser humano parou 
no tem[)o para o tempo de criai" e entâo 
resolveram criar dias para tudo. 
Lembraram-se entâo do Dia da Mulher. 
Como jâ nâo hâ muita criatividade, tive- 
ram que encontrar alguma coisa para 
superar essa falta que agora existe. 
JMC - Devido aos muitos anos de machis- 
mo e escravatura da mulher... é um pouco 
complicado analisar esta questâo. Como 
é que a Dr“ Luisa vê o evoluir desta luta da 
mulher e do prôprio homem - hâ muito 
homem a lutar pela igualdade da mulher? 
Dr* Luisa Moreno - Eu acho que é preciso 
entender, em primeiro lugar, que tipo de 
igualdade é que a mulher quer. Existem 
certos pontos na sociedade que sâo sempre 
mencionados. Posso dar um exemplo: 
fala-se muito e sempre em salârios. Serâ 
que o salârio da mulher mima determina- 
da profissâo iguala o do homem que ocupe 
a mesma posiçâo? Agora, hâ outros pon- 
tos em que a mulher nâo quer igualdade. 
Fisicamente, o homem é mais forte do que 
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a mulher. Por isso, continuamos a neces- 
sitar do homem para nos ajudar a desem- 
penhar determinadas tarefas. Ou seja, o 
homem é um complemento da mulher. 
JMC - Ana Sança, como vê o evoluir desfa 
questâo? 
Ana Jûlia Sança - Eu acho que ainda 
temos que lutar rnuito para conseguirmos 
o lugar que queremos. Hâ muitas dife- 
renças e até talvez uma discriminaçâo. 
JMC - Jà alguma vez sentiram discrimi- 
naçào? 
Dr* Luisa Moreno - Como jà disse, fiz o 
meu doutoramento no departamento de 
mecânica onde nào existem muitas mu- 
Iheres, mesmo em Londres. Como parte 
do meu doutoramento, tive que fazer 
determinadas consultas que me eram 
requesitadas. Convencer as pessoas, 
sobretudo o meu supervisor, que de facto 
posso fazer o mesmo trabalho foi algo que 
demorou algum tempo. Acho que demo- 
ra mais tempo à mulher convencer as 
autoridades competentes do que a desem- 
penhar as tarefas. 
Ana Jülia Sança - Claro que sim. Eu 
nunca escondo a verdade. Hâ maneira 
subtil de fazer discriminaçâo, mas acho 
que ainda consign superar essas coisas 
pela minha forma de ser. 
JMC - A discriminaçâo é talvez outro 
problema sem soluçâo porque existem 
inümeras formas de a praticar. 
Dr* Luisa Moreno - Eu acho que existe 
um certo esforço da parte dos governos. 
Existem leis que protegem as pessoas con- 
tra a discriminaçâo. Agora, a sociedade 
tem que recorrer a essas leis, implementâ- 
las e habituar-se a esses direitos e deveres. 
JMC - Pianos para o futuro? Continuarâ a 
dedicar-se somente à ciência ou hâ pianos 
para casar? 
Dr* Luisa Moreno - Nâo sei. O tempo 
dirâ. 
JMC - Foi um prazer dialogar convosco. 
Boa sorte à Ana Jülia na poesia e à Dr“ 
Luisa no mundo cientifico. 
Dr* Luisa Moreno - Obrigada. Acho que 
a mulher précisa de ter mais ambiçào e 
lutar mais para conseguir aquilo que quer. 
Aprendi esta liçào coin a Ana Jülia que hâ 
dias me disse estas mesmas palavras. 
Ana Jülia Sança - Eu quero dizer apenas que 
“muüieres unidas nunca serâo vencidas”. 

Se as mulheres se aliarem umas às outras, 
serâo muito mais fortes e nunca contra os 
homens porque eles fazem parte deste uni- 
verso da mulher, ele vein conjugar a parte 
que a mulher précisa. Obrigada por tudo. 

Apôs esta entrevista, foi a vez de dialogar 
com Isabel Nunes, présidente do Angrense 

de Toronto. Atia Jûlia Sança na tompankia do Dr. Joâo TerestreUo , na Casa do Alentejo, 

TMC - Isabel Nunes, como é o seu dia-a- 
dia? 
Isabel Nunes - Por vezes é dificil. Por 
amor à camisola, à nossa comunidade e 
por nào querer ver as nossas tradiçôes 
morrerem consigo reunir energia para 
fazer o que faço. Gostava que, sobretudo 
as mulheres, nunca esquecessem as nossas 
tradiçôes. 
JMC - Tornou-se présidente do Angrense 
de Toronto recentemente, um clube que 
nos ültimos tempos tem tido momentos de 

Isabel Nunes - Se nào tiver convivio que conseguimos grandes amizades. 
outra soluçâo e/ou nào Às vezes, encontramos pessoas que sào da 
aparecer mais ninguém. nossa terra, mas que nâo conheciamos. 
Eu sempre gostei muito de 
cantar, desde pequena. 
Os meus pais nào me dei- 

de casa e por 
isso nào pude dedicar-me à 
müsica, tal como gostaria. 
No entanto, tenho cantado 
no Angrense e gosto imen- 
so de o fazer. 
JMC - E o seu filho? 

Acompanha a màe no dia-a-dia do clube? 
Isabel Nunes - Sim, gosta sobretudo das 
marchas de Sào Joâo e tem participado em 
todas. Para o resto, tem pôuco jeito. 
Agora, o meu marido faz parte da direcçào 
e colobora em todas as actividades. 
JMC - Sente-se bem no Angrense? 
Isabel Nunes - Muito bem. É coin este 

Isabel 
Nunes 

xavam sair 

mare baixa. Serâ que uma mulher à 
frente do clube é a soluçâo para que volte 
à maré alta? 
Isabel Nunes - Vamos tentar para que 
seja. Vou fazer o possivel, juntamente 
coin a direcçào, para ver o Angrense volte 
a renascer. 
JMC - Embora ainda haja muita gente 
conhecida e que se d'edica ao clube hâ 
muitos anos, coineçamos a ver caras 
novas, sobretudo femininas, dentro do 
Angrense. Quantas mulheres existem 
neste momento na direcçào? 
Isabel Nunes - Na sua totalidade, hâ neste 
momento seis mulheres, todas coin força 
de vontade de seguir em frente. 
JMC - Falemos do folclore. Existe um ta- 
lento enorme a nivel de clubes que podem 
dedicar-se a vârias actividades no fim de 
semana; seja dançar, tocar, cantar... Os 
clubes, no fundo, têm muitos artistas, sô 
que nâo os usam. Hâ alguma razào para 
este facto, para se preferir um conjunto ou 
um DJ a todo o tempo? 
Isabel Nîmes - Falo apenas pelo Angrense. 
Nos queremos aproveitar todos esses ta- 
lentos locais. Sô que por vezes quando 
vamos convidar um müsico recebemos a 
seguinte resposta: “eu gostava, mas nào 
quero responsabilidades que se prendem 
coin saidas, ou festas”, ou seja, nào 
querem assumir compromissos porque 
acham determinadas saidas mais impor- 
tantes do que outros compromissos. 
JMC - Nào existe o “querer”. 
Isabel Nunes - Exâcto. A juventude gosta 
de participai-, mas chegam a uma altura 
que se aborrecem porque se torna 
monôtono para a idade deles. E isso que 
eu estou a tentar mudar no Angrense. 
Quero um grupo de jovens que tenha a 
responsabilidade de assumir determinadas 
coisas, de desempenhar determinadas 
tarefas e de tomarem iniciativas. Desta 
forma, segiiem as tradiçôes, mas fazem-no 
à sua maneira. 

(6SOOupcni Street 
Toronfo, Or'larro 

M6P3T2 
W:(4l6j 763-1707 
Fax: (4161 763-0423 

iH»rruGU£se ePomiNû CLUB OF TORONTO 
VNOé^ THe LAWS OP ONTARIO 

ftSCRgAinvo £ SOCIAL DE OESPORTO € CULTtPA 

EXPOSICAO & FEIRA 
DE S^ELOS, NOTAS E MOEDAS 

SORTEIO GRATIS 
ÀS 12h00 (meio dia) 

1 SCOOTER 
1 SKATEBOARD ^ 

I BICYCLE 
e outros valiosos prémiosL 

seguido de ianche para as crianças 
JMC - Isso passa por incentivar o folclore 
dentro do Angrense. 
Isabel Nunes - Exacto. 
JMC - A Isabel vai cantar? 

PrMmâS Mim 18 de MalO) 12 de Oidubro, 7 de Dezembro 
1650 Dupont Street - Toronto 9 a.m. - 4 p.m. 

Para mais informaçôes telcfone para Antôpio Cruz{416) 294-9266 
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Dia Internacional da Mulher 
um dia para todos os dias 
Continuaçào da pagina 7 

JMC - Uma vez que se célébra o Dia da 
Mulher e se verifica cada vez mais mu- 
Iheres a participarem activamente na vida 
dos clubes, como vê esta situaçâo? 
Isabel Nunes - Acho que nos valoriza 
como ser humano. As mulheres têm os 
mesmos direitos e deveres dos homens, 
mas cpntinuam a necessitar do homem, 
talvez porque a nossa mentalidade ainda 
nào esteja educada para a igualdade em 
todos os sentidos. Agora, acho que as 
rrtulheres deveriam envolver-se mais na 
nossa comunidade, na politica, em tudo. 
JMC - O que deseja para a mulher? 
Isabel Nunes - Gostaria que a mulher se 
respeitasse para ser respeitada e nunca 
esqueçam que este dia tem que ser cele- 
brado todos os dias porque a mulher jâ 
conquistou muito, mas ainda hâ muito 
para conquistar. Tenham força porque 
unidas vamos longe. 
JMC - Hoje em dia é uma realidade o 
facto de muitos clubes estarem a enfrentar 
muitas dificuldades. Crê que alguns vào 
ter mesmo que acabar ou ainda hâ espe- 
rança de os salvar? 
Isabel Nunes - Hâ esperança desde que 
haja ideias novas. Continuar na monoto- 
nia dos bailaricos de fim de semana nào é 
soluçâo para nada. Tem que surgir novas 
ideias que realcem o clube e consigam 

atrair pessoas novas. 
JMC - Foi um prazer falar consigo e muita 
sorte na presidência do clube. 
Isabel Nunes - Obrigada. Apelo para que 
todas participem, nâo obstante o cansaço 
que às vezes se sente. No entanto, ao fim 
do dia sentimo-nos bem porque nécessitâ- 
mes de levantar o astral. 

Finalmente, foi a vez de dialogar corn a 
chilena Teresa Archibald. 

JMC - Teresa, hâ quantos anos vive no 
Canadâ? 
Teresa Archibald - Hâ 20 anos. 
JMC - E habituou-se a trabalhar corn a 
comunidade portuguesa desde cedo? 
Teresa Archibald - Tenho muito carinho 
pela comunidade portuguesa e estou mais 
prôxima delà do que corn a do meu pais. 
Tenho muito prazer em trabalhar corn os 
portugueses. 
JMC - Como guia de turismo, que locals 
visita? 
Teresa Archibald - É um pouco por todo 
o Canadâ com grupos portugueses e 
alguns brasileiros. 
JMC - Porque razâo escolheu o turismo 
como profissào? 
Teresa Archibald - Eu comecei por estu- 
dar traduçào, mas quando vim para o 
Canadâ, o facto de falar vârias linguas pro- 

porcionou-me uma oportunidade muito 
boa em me dedicar ao turismo, sobretudo 
na parte de guia turistico. 
JMC - O sangue latino é ôptimo para 
desempenhar este tipo de trabalho, nâo é? 
Teresa Archibald - Sem düvida. E muito 
importante ter energia e contactai' corn 
pessoas agradâveis. 
JMC - O que significa para si o Dia 
Internacional da Mulher? 
Teresa Achibald - Eu creio que é um 
dia muito especial, sobretudo porque 
todos os dias sào dedicados à mulher. 
Temos que reconhecer as donas de casa, 
as màes... enfim todas as mulheres. Dai 
o ser importante haver um dia para nos. 
A mulher chilena é igual a todas as ou- 
tras: tem força interna para lutar no dia- 
a-dia corn um sorriso e corn muito amor. 
Um sorriso conquista o mundo. 
JMC - O que deseja para a mulher no 
futuro? 
Teresa Archibald - Temos que conti- 
nuar a trabalhar todos os dias para nos 
educarmos cada vez mais, para darmos 
forças às nossas causas e encontrar 
recursos para nos tornarmos melhores. 
So assim poderemos conquistar o nosso 
lugar na sociedade: corn o nosso esforço, 
sacrificio e inteligêneia. 
JMC - Espero que esse coraçào contin- 
ue a crescer e a englobar cada vez mais 

portugueses. Felicidades. 
Teresa Archibald - Muitas felicidades 
para todos e obrigada por tudo. 

Quatre mulheres (...d’armas!) cheias de 
qualidade e talentos vârios, que represen- 
tam bem as milhares de mulheres de 
destaque na nossa Comunidade. Que bom 
podermos contar corn estas e outras 
muitas mulheres que honram a mulher 
portuguesa e, corn mais propriedade, a 
mulher latina. 
Para todas elas um respeitoso beijo de 
admiraçào e... obrigado por tudo! 

JMC/Ana Fernandes 

Festival da Cançâo 2003 
ATENÇÂO, AOTORES, COMPOSITORES E INTÉBPBnES! 

A CIRV-fm realiza o seu grande 

FESTIVAL DA CANÇÀO’2003, 

no Domingo, dia 27 de Abril, 

nos estûdios da FPtv. 

Os autores, compositores e 

intérpretes interessados devem 

entregar as suas obras em CIRV-fm 

até Sexta-Feira, dia 21 de Março, 

no escritôrio de CIRV-fm, no 1087 

Dundas St. West, em Toronto. 

Mikà 
Intérpete da cançâo 

vencedora do Festival 2002 

Sarah Pacheco 
Vencedora do prémio interpretaçâo 
em igualdade corn Mikà 

Para informaçôes, contactem pela telefone:416 537~1088 
Nâo deixem t;udo para a ultima hora! Inscrevam-ae jâ! 
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lagosta em bom Ambiance 
No elegante salâo Ambiance Hcdl, 
do amigo Victor Couto, houve 
festa para um grupo de amigos 
que estiveram no Winterfest'2003. 
Foi uma festa onde a amizade e a 
Lagosta serviram de elo... mais 
forte! Foi, pode dizer-se, Lagosta 
em bom Ambiance! 

foi outra mùsica... 
As familias Tony Melo, Frank Alvarez, 
Albertino Doiningues e Manuel da Silva e 
Monsenhor Resendes, tal como "este fotô- 
grafo ao dispor", diliciaram-se com o ban- 
queté e corn o desfiar das boas recordaçôes 
do Winterfest'2003 e sonhos futuros. 
A propôsito, a prôxima festa dos Starlight 
sera no dia 26 de Abril de 2003, no 

Manuel Veloso servindo as Ostras aos convivas. 

O Victor Couto é realmente um especia- 
lista a cozinhar Lagosta coin um molho 
muito especial, muito seu. Pessoalmente, 
nunca comi Lagosta corn aquele sabor 
noutro lugar. 
Claro que houve outros acepipes, como 
Ostras recheadas e arroz de Camarào, 
bem regados corn excelente vinho. Victor 
Couto e os seus colaboradores Manuel 
Velosa e Joâo Couto, souberam fazer e 
receber, para satisfaçâo de todos, particu- 
larmente para Tony Melo (Starlight), que 
idealizou e ofereceu o repasto. A Lagosta 

Ambiance Hall, para apresentaçâo do 
novo trabalho gravado que marca os 10 
anos de sucessos da banda torontina. 
Nélia, dos EUA, sera uma das convidadas 
do Tony Melo para participar na festa de 
apresentaçâo do novo CD. Os Starlight 
estào cada vez mais dedicados à mùsica e 
corn muitos convites para sair do Canada 
em digressôes -o Agosto em Portugal faz 
parte do roteiro- que auguram um sucesso 
digno de registo para estes populares müsi- 
cos da Comunidade Portuguesa. 

JMC 

Tel: 416-535-8000 
tmartins@trebnet.com 

Dupont St. 
JBpP Tbronto OIM M6H SAG 

Dufferin/Dupont 
TONI MARTINS CCalleria Mam 
Sales Representative 

WESTON/LAMBTON 

Bungalow completamciUe rcnovado. Sistema elécirico, mâquina de aquecimento 
e A/C novos. 'lelhado de metal. 2 quartos de cama e sala de estar c/ châo em par- 
quet. Cozinha em castanho nova, c/ ceramica em aberto c/ sala de jantar. Lugar 
de estadonamento. 

®20g,9GG°° 

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

DUFFERIN/ST CLAIR 

Acabada de 

Alistar 

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

^igg,9GG‘ 

Casa toda em tijolo corn driveway i 
privado & laneway. 2" andar corn ;; 
apt. de 2 quartos, sala, cozinha ) 
todo em madeira e ceramica. j 
l“ andar 1 cozinha grande moder- | 
na em ceramica e sala 2 quartos. ; 
Cave acabada corn cozinha e um i 
saiào. ®2B4,9GG.°°^ 

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

Casa grande corn 10 divisôes em 
boas condiçôes pode servir 2 
familias. 'Ibda em madeira e 
ceramica. 4 divisôes por andar 
cave acabada corn driveway. 

®284,9GG°' 

I Casa toda en tijolo corn dupla 
( garagem. 2 andar 3 quartos cama 
I châo em madeira. 1 andar cozinh a 
I grande em castanho corn lareira -* 

sala de jantar e estar, cave alabada s 
por apt de sala, quarto e cozinha s 

®249,9GG°°J 

Para uma avaliaçâo e manual de vendedor ou comprador 

gratuita e sem qualquer compromisso contact-me 
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A ESCOLA. O SiSTEMA E OS Nossos ANSEIOS 

Fase 2 do lEP: Estabelecer uma direcçâo 
sionais directamente liga- 
dos ao aluno. 

O Professor designado para 
tratar de todo o processo 
tem a responsabilidade de: 

seu desenvolvimento. Ao 
mestno tempo, o aluno de- 
verâ saber que poderâ parti- 
cipai' em todo o processo. 

Os pais e/ou encarregados de 
educaçâo têm a responsabili- 
dade de: 

Certamente deve estar recordado 
que a primeira fase do lEP con- 
siste na recolha de dados sobre o 
aluno. Trata-se de um processo 
complexo, mas essencial para 
estabelecer as restantes fases do 
Piano Individual de Educaçâo. 
Uma vez completo este processo, 
prosseg^e-se ao estudo de uma 
direcçâo adequada ao desenvolvi- 
mento intelectual do aluno. 

Nesta fase, devemos manter em mente o 
regulamento 181/98, alinea 6(6)(a), 
segundo o quai o “director escolar de- 
verà consultar os pais e o aluno - caso 
este tenha jâ atingido a idade de 16 anos. 
Esta consulta deverâ ser feita enquanto 
se desenvolve o piano de estudo e imple- 
mentaçâo do curriculo para o aluno em 
causa”. 
O Piano Individual de Eduacaçâo (lEP) 
deverâ ser desenvolvido por um grupo 
de profissionais, de preferência os que 
melhor conhecem o aluno e os que tra- 
balharâo directamente corn ele. O mi- 
nistério da educaçâo recomenda que 
haja um trabalho de équipa no desen- 
volvimento do lEP devido ao facto de 
este envolver o esforço e profissionalis- 
mo de vârias pessoas. Os responsâveis 
por tal processo poderào recorrer ao doc- 
umento “Special Education Information 
Handbook” (Livro informativo sobre 
educaçâo especial) para obterem mais 
informaçâo sobre o funcionamento 
destas équipas. 
O numéro de elementos na équipa varia 
segundo as dificuldades do cada aluno. 
Nesta équipa poderào estar incluidos o 
aluno, os pais, os professores, o professor 
responsâvel pela orientaçào do lEP, o 
conselheiro escolar, o director da escola 
e assistentes sociais. Se o lEP sô se veri- 
ficar numa determinada disciplina - 
sobretudo a nivel secundârio - a équipa 
deverâ ser modificada de acordo corn a 
situaçâo. 
A colaboraçâo e o diâlogo entre estes 
profissionais é muito importante para 
verificar que cada membro compreende 
e conhece as capacidades do aluno, os 
sens interesses e as suas dificuldades. 
Cada professor compreende o aluno de 
uma determinada maneira o que lhe per- 
mitirâ apresentar uma perspectiva dife- 
rente sobre o aluno. Ao partilhar estas 
perspectivas, a équipa fica apta a elabo- 
rar o melhor piano de educaçâo possivel 
para responder às dificuldades do aluno. 
O trabalho em équipa permite aos 
responsâveis, cujo interesse é o sucesso 
db aluno: 
* compreender as capacidades, dificul- 
dades e interesses do aluno; 
* partilhar informaçâo e resultados de 
observaçôes sobre o comportamento e o 
modo de aprender do aluno numa va- 
riedade de contextos; 
* chegar a uma conclusâo sobre as 
expectativas educacionais para o aluno 
na escola, em casa e na comunidade, 
corn o apoio da familia do aluno; 
* chegar a uma conclusâo sobre o tipo de 
apoio que deverâ ser dado pelas institui- 
çôes educacionais; 

* sugerir métodos de ensino adequados; 
e 
* contribuir para que se chega a uma 
decisâo sobre o tipo de modificaçôes que 
deverào ser apresentadas na sala de 
aulas. 

Na segunda parte desta fase consiste em 
estabelecer regras e responsabilidades. 
Embora o director deva dar a um profes- 
sor a responsabilidade de coordenar o 
desenvolvimento do lEP, todos os mem- 
bros da équipa têm responsabilidades e 
regras a cumprir neste processo. De 
seguida, apresentamos uma lista das 
regras e responsabilidades a cumprir de 
uma maneira gérai. Lembramos, no 
entanto, que dependendo do aluno em 
questâo, nem todas poderào ser 
necessârias. As regras e responsabili- 
dades exigidas pelo regulamento 181/98 
estào marcadas por uma (*). 

Director da Escola tem a responsabili- 
dade de: 

1 designar um professor a quem cabe a 
responsabilidade por todo o processo do 
lEP; 
2 facilitar o piano, a avaliaçào e actua- 
lizaçâo do lEP; 
3 certificar-se que o lEP estâ completo 
dentro do prazo de 30 dias;* 
4 verificar que o lEP é implementado, 
avaliado e actualizado pelo menos uma 
vez por mês; 
.5 certificar-se que as recomendaçôes 
feitas pelo comité IPRC, sobre o progra- 
ma e os serviços disponiveis para o 
aluno, sào analisadas durante o processo 
de desenvolvimento e preparaçào do 
lEP;* 
6 verificar que os pais e o aluno - se 
maior de Ki anos - sào consultados 
sobre o lEP;* 
7 consultar, durante o piano de tran- 
siçào, as agências comunitârias e institu- 
içôes pôs-secundârias;* 
8 verificar que uma copia do lEP é 
entregue aos pais e ao aluno (se maior de 
16 anos);* 
9 verificar que o processo actualizado se 
encontra no ficheiro do aluno (OSR). 
Este sô poderâ ser retirado se os pais o 
requisitarem por escrito.* 

Os professores têm a responsabilidade 
de: 

1 colaborar corn o processo lEP; 
2 partilhar informaçâo sobre o aluno 
durante a primeira fase de preparaçào 
do lEP; 
3 estar atento às expectativas dos pais 
sobre o programa escolhido para o 
aluno; 
4 modificar as instruçôes da aula de 
acordo corn o piano estabelecido para o 
aluno; 
,5 modificar as liçôes de acordo corn o 
processo de aprendizagem, conforme 
estiver estabelecido no lEP; 
6 desenvolver estratégias para avaliar o 
progresso do aluno; 
7 manter-se assiduamente em contacto 
corn os pais, outros professores e profis- 

1 colaborar no desenvolvi- 
mento do lEP; 
2 preparar uma avaliaçào diagnôstica 
apropriada para déterminai' as capaci- 
dades e dificuldades do aluno; 
3 apresentar sugestôes sobre as modifi- 
caçôes adequadas ao aluno; 
4 dar a opiniào sobre o material escolar 
que melhor ajudarâ o aluno a desen- 
volver-se intelectualmente; 
5 dar apoio aos restantes professores; 
6 planear programas instrutivos para o 
aluno; 
7 desenvolver estratégias para avaliar o 
progresso do aluno; 
8 servir de elo de comunicaçào entre a 
escola e os pais do aluno. 

0 Assistante Educacional tem a respons- 
abilidade de: 

1 colaborar no processo lEP; 
2 ajudar o aluno nos trabalhos da escola 
sob a orientaçào do professor; 
3 assistir o aluno segundo as modifi- 
caçôes sugeridas no lEP; 
4 observar o progresso do aluno sob a 
orientaçào do professor; 
5 manter-se em contacto coin os profes- 
sores do aluno. 

0 grupo profissional de apoio tem a 
responsabilidade: 

1 participar no processo de lEP e ajudar 
a équipa, se for necessârio; 
2 ajudar a déterminai' as capacidades e 
dificuldades no aluno perante o material 
escolar; 
3 desenvolver estratégias que possam ser 
incorporadas no dia-a-dia da sala de 
aulas; 
4 explicar ao corpo docente a melhor 
maneira de implementar essas mesmas 
estratégias; 
5 dar a opiniào sobre o material 
disponivel para o aluno; 
6 dar apoio técnico; 
7 assistir a familia do aluno; 
8 manter-se em contacto corn os profes- 
sores do aluno e toda a équipa do lEP; 
9 avaliar o aluno quando for necessârio e 
corn o consentimento paternal. 

0 aluno tem a responsabilidade de: 

1 identificar e explicar os sens interesses, 
objectives e preferéncias; 
2 demonstrar uma compreensào por 
todo o processo que para ele é preparado 
e trabalhar arduamente para conseguir 
atingir os seus objectives; 

O nivel de envolvimento do aluno no 
processo do lEP varia de pessoa para 
pessoa. No entanto, os membres da 
équipa deverào certificar-se que o aluno 
compreende a razâo pela quai existe um 
lEP e como este trabalha em funçào do 

1 colaborar no processo do lEP; 
2 lutar pelos interesses do/a filho/a; 
3 informai' a escola sobre as mudanças a 
nivel médico que poderào ocorrer no 
aluno; 
4 informar a escola sobre os interesses, 
métodos de aprendizagem, reacçôes a 
determinadas situaçôes, talentos e ou- 
tras capacidades do aluno em casa e na 
comunidade; 
5 dar apoio e ajuda ao aluno corn os tra- 
balhos de casa; 
6 manter-se em diâlogo corn a escola 
sobre o progresso do aluno; 

Os membros da équipa do lEP deverào 
envolver os pais no processo o mais cedo 
possivel. As prioridades educacionais 
identificadas pela familia sào cruciais à 
aprendizagem do aluno. Para além das 
responsabilidades acima mencionadas, 
os pais têm a responsabilidade de infor- 
mar a escola sobre a vida do aluno até 
este momento, sugerir meios de évitai' 
problemas e colaborar na continuidade 
do melhor programa possivel para o 
aluno. 

0 director da escola e os professores 
poderào incentivar o envolvimento dos 
pais da seguinte forma: 

1 verificar que, segundo o regulamento 
181/98, os pais têm uma copia do lEP; 
2 comunicar com os pais regularmente 
numa linguagem acessivel a ambos; 
3 esclarecer como os pais podem colabo- 
rar no processo lEP; 
4 dar aos pais a oportunidade de especi- 
ficar como e até que ponto gostaria de se 
envolver no piano individual de edu- 
caçào; 
5 consultar corn alguma assiduidade os 
pais para partilhar ideias e estratégias; 
6 contactai' os pais por escrito e por tele- 
fone para os informar das reuniôes sobre 
o lEP e sobre quem estarâ présente; 
7 esclarecer qualquer dùvida que possa 
surgir da parte dos pais; 
8 esclarecer toda a informaçâo contida 
no processo para que os pais compreen- 
dam totalmente o que é o lEP e para que 
serve; 

Muitos dos nossos alunos sào considera- 
dos 1ER Se por acaso nào tem a certeza 
se o seu filho faz parte deste processo, 
deverâ contactar a escola o mais râpido 
possivel - embora esta tenha a respon- 
sabilidade de o fazer - e informar-se 
sobre o que estâ a ser feito. Se précisai' 
de mais algum esclarecimento, poderâ 
contactar o Milénio através de telefone 
ou e-mail. Para a semana, vamos descr- 
ever a terceira fase do lEP que consiste 
em desenvolver todo o processo, desde 
as raizes. 
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HOMENAGEM AS MUIHERES PORTUGUESAS NO MANIAR DAS MARIAS 
Aconteceu no domingo, dia 9 de Março - 
uma festa organizada pela Comissâo 
Organizadora do Congresso A VEZ E A 
VOZ DA MULHER IMIGRANTE POR- 
TUGUESA, a coincidir corn o fim de se- 
mana em que se lembram as mulheres, as 
suas lutas e desafios. Foi bonito ver a sala 
do Dundas Banquet Hall corn cerca de 
duas centenas e meia de pessoas, a prestar 
uma homenagem simples mas muito sin- 
cera a uma diizia de mulheres portuguesas 
que, em areas diversas, se têm distinguido 
pelo trabalho desempenhado, pelo seu vo- 
luntariado em escolas, hospitals, clubes e 
outras instituiçôes. Estas mulheres rece- 
beram esta homenagem em nome de tan- 
tas outras que poderiam ter sido ali 
chamadas. Cerimônias como esta, todos 
nos sabemos, sào apenas simbôlicas pois 
dificil é escolher entre tanta mulher ge- 
nerosa, modesta e merecedora de recon- 
hecimento. 

Por ordem alfabética forain chamadas ao 
palco e foi lido em português e em inglês 
um pequeno texto biogrâfico, necessaria- 
mente curto, mas que deu a todos os pré- 
sentes a oportunidade de compreender o 
significado da presença de cada uma das 

seguintes mulheres naquela sala: Ana 
Bailào, Ana Bettencourt, Ana Ledo, Bia 
Raposo, Conceiçâo Baptista, Felicidade 
Rodrigues, Idalina Azevedo, Maria 
Camacho, Maria Fernanda, Mary 
Cordeiro, Melba Costa, Rita Romeno *. 
Foi um grupo de jovens universitârias que 

se encarregou de entregar a cada uma 
delas: um certificado, uma moldura corn 
uma concha, o livro de poesia Arco Virus 
e Vibra Sois autografado por Ana Sança e 
uma fotografia emoldurada de um 
pescador português na Terra Nova, assim 
como o texto de que a segirir se trans- 
crevem alguns extractos, da autoria de 
Aida Baptista, Leitora do Instituto 
Camôes. 

«MANJAR DAS MARIAS 

Queridas Marias 

Estamos hoje, aqui e agora, reunidas nào 
para protagonizarmos uma guerra de 
génères - masculino e masculino -, 
como tantas vezes sào interpretadas as 
reuniôes de mulheres, mas para, num 
acto de justiça e reconhecimento e em 
nome de todas as mulheres imigrantes 
portuguesas, homenagearmos algumas 
représentantes da nossa comunidade, 
em diferentes areas de actuaçâo. 
Sabemos o quâo dificil é o acto de esco- 
lher. Sabemos, também, que ao selec- 
cionarmos uma, nào esquecemos todas as 
outras. Sabemos, acima de tudo, que a 
Histôria nunca se fez de figuras isoladas, 
mas que resultou sempre do esforço con- 
certado das que souberam unir-se em 
prol das grandes causas. Por isso, 
gostariamos que vissem em cada uma das 
homenageadas, nào apenas um nome e 
um rosto, mas a referenda a um leque 
muito mais alargado de rostos e vozes 
tantas vezes remetidos ao esquecimento 
ou por trâs da cortina do anonimato. 
A concha, escolhida como simbolo do 
certificado e da plaça de homenagem, 
tem um duplo significado. Por um lado, 
représenta o silêncio a que tantas se 
viram condenadas durante décadas, meti- 
das na sua concha, ostracizadas nesse uni- 
verso feminino, a fabricar pacientemente 
a pérola da vida corn o nâcar da solidào. 
Por outro, a vieira é também o simbolo 
do peregrino, neste caso peregrina, que 
catcorreia nào os caminhos de Santiago 
mas as veredas estreitas deste poema de 
emigraçào, cumprindo o destine desta 
“pâtria/mârtir de partir”. 
Queremos que a VEZ e a VOZ das ho- 

Simply The/ 
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Party Pepperoni Pizza 
Serves 6 to 8 People , 
with your choice of " > ^ ^ 
Dipping Sauce ^ 

:.99 

We Deliver Quality 

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

* - i 

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. 

menageadas de hoje represente também 
o testemunho vivo de tantas que jâ parti- 
ram e constitua um exemplo para as que 
ainda estào a aprender a afirmar a sua 
vez e a fazer ouvir a sua voz nesta nova 
inatria que se nào esgotara em parir um 
outro porvir. 

A todas, o nosso obrigada!» 

De entre as muitas jovens estudantes pré- 
sentes, pedimos a uma delas, Diana 
Rodriguez-Garcia, aluna da Professora 
Manuela Marujo que nos dissesse o que 
pensava da cerimonia : 

“Foi para mim uma experiência especial 

conhecer mais sobre a cultura portugue- 
sa e o valor da mulher portuguesa aqui 
no Canada. A histôria das mulheres imi- 
grantes tem sido muito dificil. Foi para 
mim um privilégio conhecer e honrar 
algumas mulheres incrivelmente dedi- 
cadas ao progresso e melhoria da comu- 
nidade portuguesa. Agora ainda sinto 
mais vontade de continuar os meus estu- 
dos e o meu trabalho voluntârio no 
Centro para as Mulheres da 
Universidade de Toronto e com o Grupo 
de Mulheres Solidariedade Canadâ- 
Colômbia.” 
Desejamos ao Departamento de 
Espanhol e Português Universidade de 
Toronto que o Congresso a realizar em 
Maio, nos dias 9, 10, 11 tenha tanto'ou 
ainda mais sucesso que a inicitiva rea- 
lizada no domingo passado. 

Fiesta Promotions apresenta 

CARMAVAL 2003 
dia 21 de Março em Hamiltoii no the Scottish Rite Club 
com sorteio de passagem aérea para Porto Seguro com 
hpspedagem gratuita; dia 22 de Março no Hilton Hotel 

em Toronto com handa ao vivo, mulatas vindas do Brasil 
e concurso de fantasias. 

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 • 416-675-7189 
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Sanjoaninas'2003, de 20 a 29 de Junhe 
Como é habituai, uma comitiva 
terceirense esta entre nos, para 
anunciar e propagandear as 
grandes festas Sanjoaninas 2003. 
Na liderança da comitiva, o 
Présidente da Càmara Municipal 
de Angra do Heroismo, Dr. Sérgio 
Avila, um homem jovem, cheio de 
energ^a e aberto a novas ideias. 

Integrados na comitiva, José Caspar Lima, 
présidente da Comissào Sanjoaninas'2003; 
Rui Silva, re'sponsâvel do sector da 
Tauromaquia e, Paulo Viceto, do sector de 
Viagens e Turismo. 
Todos estes elementos, acompanhados 
pelo aficcionado local José Rodrigues, 
estiveram nas instalaçôes do grupo CIRV- 
fm/FPtv/Milénio, onde foram entrevista- 
dos. 
Para O Milénio, registâmos o diàlogo que 
Luis Fernandes manteve com Sérgio Avila 
e José Caspar Lima. 

LJ. - Do que consiste o programa das 
Sanjoaninas 2003? 
Sérgio Âvila - Este ano, como nos outros, 
as Sanjoaninas pretendem ser uma grande 
mostra daquilo que é a nossa cultura, as 
tradiçôes e a nossa forma de estar na vida. 
Por isso, para este ano criâmos um progra- 
ma que durante estes dois dias terâ um 
conjunto de actividades extremamente 
vasto, desde a ârea musical, etnogrâfica, 
cultural, desportiva... No fundo, a nossa 
intençâo é que estas actividades ocupem 
todo o tempo se possivel, o objective é ter 
actividades 24 horas por dia durante os 
dois dias e que permitem à populaçâo re- 
sidente e aos que nos visitem um pouco de 
contacte corn esta realidade e criar um 
espaço de convivio e ligaçào entre pessoas 
que ocorra de forma concentrada durante 
esse période. 
L.F. - A data das celebraçôes, no entante, 
é de 20 a 29 de Junho, o que coincide com 
a festa do Sâo Joâo. Esta data é marcada 
também pelas celebraçôes tauromâquicas? 
José Caspar Lima - Sem düvida. A feira 
tauromâquica é um grande cartaz, uma 
vez que temos um dos melhores toureiros 
a cavale do pais. Temos uma corrida por- 
tuguesa à antiga corn o Rui Salvador, o 
José Manuel Duarte, o Joào Cerejas, a 
Sonia Matias, o Pedro Salvador, o Tiago 
Pamplona que é terceirense e no segnndo 
dia, 22 de Junho, teremos o Joào Moura, o 

José Manuel Duarte e a Sonia Matias corn 
forcados de Montemor e a tortülia tau- 
româquica terceirense. Depois, no dia 24 
de Junho, teremos a grande corrida, o 
mano-a-mano, entre o Joào Moura e o Rui 
Salvador. Julgo que corn este cartaz estâ- 
mes a apresentar uma das melhores, senào 
a melhor, feira tauromâquica do pais. 
LJ. - Existe um grande empenhamento 
da entidade camarâria de Angra para que 
os émigrantes possam assistir às 
Sanjoaninas. Os bilhetes para assistir à 
Feira Tauromâquica jâ estào à venda, 
sobretudo para que os émigrantes do 
Norte-América os possam adquirir? 
Sérgio Âvila - Neste momento, os bilhetes 
para as touradas ainda nâo estào à venda. 
Quando ficarem disponiveis - o que serâ a 
partir de meados de Abril - nos temos 
uma pagina na internet que permitirâ às 
pessoas solicitarem a réserva dos bilhetes a 
partir dessa data. 
José Caspar Lima - O portai é o 
www.terceira.œn^sanjoaninas/2003. 
LJ. - Observando o panfleto, podemos 
verificar que temos touradas à corda e 
touradas de praça e estas consistem tam- 
bém de touradas picadas. Estas touradas 
sào uma realidade nesta celebraçào? 
Sérgio Avila - Dépende. Neste momento 
ainda nào se sabe ao certo. O programa é 
apresentado apenas como Touradas corn 
cavalos porque corn a nova lei de 
Barrancos, esse tipo de tourada foi proibi- 
da em todo o pais. Ou seja, nào houve 
uma proibiçâo especifica, mas foi revogada 
a legislaçào que permitia aos Açores 
decidir se podia ou nào ter touradas pica- 
das. A Assembleia Legislativa regional 
entendeu que dévia considérai' isso como 
questào de interesse especifico da Regiào e 
legislou nesse sentido. Por outro lado, o 
Tribunal Constitucional considerou que 
nào era competêneia da Regiào decidir 
sobre essa matéria e considerou a legfs- 
laçào como inconstitucional. A 
Assembleia Legislativa Régional voltou a 
confirmar de que isso era do interesse 
especifico da Regiào e legislou novamente 
nesse sentido. Neste momento, 
aguardamos a promulgaçào do Présidente 
da Repüblica e a partir dai passarâ a poder 
haver novamente Touradas Picadas. A 
organizaçâo entendeu que nào dévia anun- 
ciar, nem preparar uma tourada picada se 
ela nào tivesse no enquadramento legal. 
A partir do momento que tivermos a 

certeza que passa a ser possivel, do poato 
de vista legal, organizar touradas picadas, 
vamos procurar integrâ-las no ûltimo Sm 
de semana das Sanjoaninas. 
L.F. - Independentemente do facto da lei 
ser inconstitucional, quai é a vossa opiniào 
sobre as touradas picadas? 
Sérgio Âvüa - Hâ uma questào funda- 
mental a ser organizada, independente do 
gosto das pessoas: nos temos um grande 
investimento na feira tauromâquica para 
que ela tenha esta qualidade. Nos Açores, 
conseguimos ser especificos, como o ùnico 
sitio onde sejam possiveis as touradas pi- 
cadas, faz coin que consigamos trazer aos 
Açores os melhores toureiros espanhôis. 
Estes nâo se deslocam ao continente 
porque as touradas picadas nâo sâo permi- 
tidas. As grandes referêneias mundiais, 
sobretudo as espanholas, das touradas nào 
aceitam participai- nas touradas em que os 
touros nào podem ser picados. 
Consequentemente, se essa excepçào exis- 
tir nos Açores, poderemos organizar espec- 
tâculos que nào sào possiveis no resto do 
pais. 
L.F. - Quer isso dizer que estào nào sô a 
atrair os émigrantes açorianos, como os 
portugueses do continente e os espanhôis. 
Sérgio Avila - Exacto. Aliâs, o ano passa- 
do trouxemos alg-umas das principais fi- 
guras mundiais do mundo taurino e os prin- 
cipais ôrgàos de comunicaçào social espan- 
hôis desta ârea que fizeram maravilhosas 
reportagens sobre a Terceira. Noutras 
palavras: estamos a investir num investi- 
mento progressive para que os Açores - e 
a Terceira em particular - e as Sanjoaninas 
sejam conhecidos em Espanha. 
LJ. - Para além das touradas, que outras 
actividades constam do programa das 
Sanjoaninas? 
José Caspar Lima - Teremos o fabuloso 
desfile de abertura sobre o nosso 
patrimônio, uma vez que estamos a cele- 
brar o 20'’ aniversârio da cidade como 
Patrimônio Mundial. Vamos ter vârios 
desfiles infantis, juvenis, de folclore, de 
filarmôpnicas, o grande desfile de fregxie- 
sias, entre muitos outros. 
L.F. - Qiiem patrocina esses desfiles? 
José Caspar Lima - O comité organizativo 
das Sanjoaninas é que acarreta coin as 
despesas. Todo o espectâculo e organiza- 
çào ficam em cerca de 750.000 euros (o 
mesmo em dôlares americanos). Este é o 

custo. No entanto, as Sanjoaninas também 
geram uma receita. Apesar de todos os 
espectâculos, coin excepçào das touradas 
de praça, serem todos gratuitos, hâ uma 
estrutura de receitas bastante significativa 
através de patrocinios e produtos corn 
exclusividade. Essa receita faz coin que o 
custo que a Càmara tem que suportar seja 
reduzido. 
L.F. - O tema do cartaz para este ano é 
“Angra vestida de festa”. No entanto, 
Angra estâ sempre vestida de festa, nâo 
estâ? 
Sérgio Âvüa - Sim, estâ. Mas este ano 
vamos ter o cuidado de a revestir ainda 
mais de festa porque se comemoram os 20 
anos de patrimônio mundial, como jâ foi 
dito, e porque este ano é muito particular 
para nôs devido ao 10 de Junho ser 
comemorado em Angra do Heroismo. 
Estes dois motivos farâo corn que prepare- 
mos ainda mais a cidade para receber as 
Sanjoaninas e o Dia de Portugal. 
L.F. - Falando um pouco da cidade em 
gérai, que tipo de desenvolvimento tem 
sido feito pela Càmara Municipal ultima- 
mente? 
Sérgio Âvüa - Comecemos pela Baia de 
Angra que neste momento estâ numa fase 
de grandè transformaçào. Hâ cerca de 
très anos foi apresentado um piano de 
recuperaçào e de restruturaçào de toda a 
Baia de Angra que, neste momento, se 
encontra na fase de conclusào. A Marina 
estarâ concluida em Junho, aquando das 
Sanjoaninas. No inicio deste mês, 
começâmos as obras de recuperaçào total 
do Porto de Pipas. Estamos a récupérai' as 
zonas de restaurantes e de bares, assim 
como as zonas comerciais e nào ten- 
cionamos parar por aqui. Ainda no fim 
deste mês, voltaremos a nossa atençào 
para o castelinho que serâ transformado 
numa Pousada de Portugal que é mais 
uma unidade hoteleira. Uma vez que 
falamos na hotelaria, ai também se verifica 
um grande crescimento: o Hotel de Angra 
foi ampliado e o, Hotel do Caracol foi inau- 
gurado no final do ano passado. No dia 9 
de Junho serâ inaugnrado um grande 
hotel com mais 140 quartos e depois pas- 
saremos à construçâo - jâ prevista - do 
Hotel Marina. Em Abril, vamos abrir um 
dos maiores Centros Culturais e de 
Congresso que estâ a acabar de ser con- 
cluido, para servir o turismo de inverno. 
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UF. - Quantas pessoas é que normal- 
mente assistem às Sanjoaninas? 
Sérgio Âvila - Entre a populaçâo residente 
e os visitantes, as Sanjoaninas têin pre- 
senças diârias na ordem das trinta a 
quarenta mil pessoas. 
LJ. - Algo mais a acrescentar ao progra- 
ma das Sanjoaninas? 
José Caspar Lima - A parte dos espec- 
tâculos sera no recinto do Bailào corn 
vârios artistas nacionais, entre os quais 
Quinta do Bill, Anjos, Mafalda Veiga, 
Marco Panlo, Fausto, Xutos e Pontapés e 
uma grande noite de Sào Joâo corn as mar- 
chas e um grupo brasileiro e cubano. 
Neste momento, estamos a trabalhar num 
acordo para termes um grupo interna- 
cional. 
L.F. - Que as Sanjoaninas deste ano sejam 
mais um sucesso para a cidade de Angra 
do Heroismo; 
José Caspar Lima - Muito obrigado. 
Sérgio Àvila - Obrigado pela vossa 
atençâo. 

Na CIRV-fm, conversâmes corn Rui Silva 

e Paulo Viceto que deram a conhecer aos 
ouvintes as novas realidades de Angra do 
Heroismo quanto a acomodaçôes, corn o 
funcionamento de très novas unidades 
hoteleiras, e, naturalmente, da Feira de 
Sâo Joâo, corn Tourada nos dias 21, 22 e 
23 de Junho, corn enorme animaçào e um 
mano-a-mano histôrico entre Joâo Moura 
e Rui Salvador. 
Quando tivémos o prazer de conversar 
corn o Présidente Sérgio Avila, por sabê-lo 
receptive a inovaçôes, desafiamo-lo a pro- 
mover um Festival da Cançào em Angra 
do Heroismo, sô corn artistas de raiz aço- 
riana radicados na diâspora. Sein surpresa 
para nos, aceitou. Agora, mâos à obra. 
Deste lado nào podemos falhar, nào é 
présidente? 
A comitiva terceirense, depois de um 
"saltinho" à California, regressaram hoje, 
quinta-feira, a Toronto e, sâbado, dia 15, 
visitarào o Lusitania e o Angrense de 
Toronto, para sessôes de esclarecimento 
sobre o programa das Sanjoaninas'2()03. 

LFernandcs/JMC/Ana Fernandes 
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Guiomar Campbell no 
Fala Brasil % 
Por Denise Guiinaràes 

Desta vez o local para mais um fantâstico 
show sera um pouco diferente. O torn 
serâ o mesmo, aqtiela mistura gostosa e 
dançante de Bossa Nova, Axé e Samba. 
No pake, estarâ Guiomar Campbell 
accynpanhada pela banda, Parabôlica. 
Esta simpàtica cantora brasileira agxiarda 
ansiosamente o seu primeiro show no 
Spectrum, em Montreal, local onde se 
apresentou a famosa cantora Celine Dion. 
Guiomar Campbell diz que esta final- 
mente conseguindo colher os frutos das 
sementes que planton em l(i anos de 
Canadâ . “Tenho feito vârios shows em 
Toronto e sempre esperei por uma oportu- 
nidade para cantar em Montreal. Estou 
tendo esta grande chance graças ao apoio 
da Embaixada do Brasil, em Ottawa”, diz 
sorridente. Se você quizer saber um 
pouco mais sobre a carreira de Guiomar 
Campbell e também sobre o seu show em 
Montreal neste sâbado, dia 15 de Março, 
nào perça hoje o programa Fala Brasil às 
20 horas na FPTV. 
Vamos falar também sobre a Folia 
Dourada 2003, o grande baile de carnaval 
que serâ realizado pela Fiesta Promotions 

nos dias 21 e 22 de Março, e que este ano, 
conta coin a direçào artistica de Guiomar 
Campbell. 

Fala Brasil hoje às 20 horas na FPtv. 

Angela Sa nos sens 
"Sweet Sixteen" 
A familia Sâ e amigos, estiveram em festa, 
no Europa Convention Centre. 
Joâo e Laurinda Sâ, pais da jovem e boni- 
ta Angela de Sâ, nâo se fizeram rogados e 
ofereceram uma linda festa à filha por 
altura dos sens 16 anos. Uma festa em que 

todos os présentes participaram na alegria 
dos "sweét sixteen" da Angela de Sâ e que 
jamais esquecerào tào bonito convivio. 
Parabéns, Angela de Sâ. Desejamos-te as 
maiores felicidades. 

lŸaoûUéŸS 

Pedido e preenchimento dos documentos 
para Residentes Permanentes no Canadâ 

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

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 tern 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 
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ARCO VIRUS E VIRRA SOIS 2 
Ana Jülia é uma luso-canadiana nascida num tempo 

em que o Iinpério ainda se desenhava no mapa do 
Minho a Timor. A cédula pessoal, ao certificar-lhe como 
naturalidade Cabo-Verde, dita-lhe a condiçào que ela 
prôpria define ao afirmar que "nascer numa ilha é ter 
por garantido que sera diferente. Atravessar o mar, ir ver 
o que hâ depuis do mar, é o sonho, e por vezes obsessâo 
de todo o ilhéu" (pâg. 85). 

Apenas conheci a Ana em 1998, quando pela 
primeira vez vim trabalhar para Toronto e me dirigi ao 
Consulado Gérai de Portugal para engrossar o ficheiro 
dos que residem em terra alheia. O primeiro contacto foi 
bastante formai, logo quebrado por um sorriso branco a 

desenhar-se no hibridismo castanho da sua face mulata. 
Foi amizade à primeira vista, num retorno às cores e 
sonoridades de Africa onde, também eu, vivi vinte e 
sete anos. Pouco a pouco, fomo-nos conhecendo me- 
Ihor, em conversas de ocasiâo pelos corredores da dias- 
pora situados em mapas enviesados da geografia onde 
nâo hâ ilhas rodeadas de mar, mas a aima das gentes 
atiradas por um murro do destine, a derramar-se pelas 
largas avenidas de Toronto e arredores. 

Mais tarde, foi noutra ilha, que a nossa amizade 
cresceu, quando em 2000 fomos pela primeira vez fre- 
quentar o Curso "A Procura das Raizes". Partilhâmos, 
entào, o mesmo quarto de hotel e outras cumplicidades 

de Ana Jülia Sança 

feitas de vivências comuns. 
Apesar de hoje ser o Dia da Mulher, 

neste momento nâo me cabe falar da 
Ana, mulher, amiga, mâe, mas destacar a 
sua vertente poética embora saibamos 
que uma se nâo pode dissociar das outras 
como um todo que se afirma num per- 
curso de vida de um texto em construçào. 
Ana Jülia define-se apenas como poeta 

no que isso tem de compromisso corn a palavra como 
"um mar pequeno/que quer romper a espuma" (pâg. 
29). A palavra esculpida "corn màos côneavas/o rosto 
cansado do luar" (pâg. 20) a talhar' sentimentos de 
amor, solidariedade, amizade, fraternidade, para de 
vez em quando tocar o negro do luto da saudade e a 
raiva incontida de quem conheceu caminhos de 
exclusào ditados pela sua cor de canela, a mesma que 
polvilhou rotas de impérios perdidos. E forain as ma- 

Ihas do império que teceram a sua 
primeira viagem para a métropole, a 
mando de um pai que "como reliquia / 
vai permanecendo" (pâg. 30), "regaço 
quente de preço desmedido/onde per- 
manece como uma criança" (pâg. 41). A 
partir da primeira viagem, começa a 
viver entre margens de exilios feitos de 
poeiras de tempos dispersos em "ogivas 
de maresia" (pâg. 37). Voltada para o seu 
mundo, "um mundo forrado de deses- 
pero/e serpentinas de lâgrimas" (pâg. 38) 
onde vivem todos os poetas esquecidos, 

começa a articular os primeiros "esqueletos de versos" 
por entre os dedos amputados de esperança onde se 
verte o horizonte distante da sua ilha. E neles que se 
metamorfoseia em ilha 

"Eu sou a ilha/ sou a ilha emergida na esperança 
Sou a ilha perdida na distancia 

(pàg. 45) 

onde se réfugia a rememorar um tempo perdido feito 
de "folhas caidas no seu sonho de infâneia" (pâg. 21), 
em que o palco da vida se torna demasiado sombrio 
pela deambulaçào das mâscaras da hipocrisia. E é 
nessa ilha de terra morena e areia calada que um dia 
pousou que vai buscar todos os fiapos de vida guarda- 
dos na cabaça de que fez duas calmâs; duas metades 
que corporizam um passado e um présente em conflito 
permanente, numa luta titânica entre tronco e raiz que 
se degladiam sem nunca se separarem. Numa delas, 
guarda a fantasia mistica da mulemba enfeitiçada; a 
cançâo do denxo a ventear seu milho pisado pelo pilâo 
da escravatura "O lô kalunga uâ mu bengele..."; a 
princesa da tabanca a dançar o batuque nas pregas do 
vento; os meninos de pé descalços a desenharem corn 

os dedos nus sens sonhos na areia molhada 
como se a vida tivesse parado na auréola de 
um sonho, obrigando-a a viver feclusa na mas- 
morra do passado 

"Esse fardo de desejos remotos 
que de dia se sentam comigo à mesa 
e à noite dormem comigo na solidâo" 

(pàg. 51) 

A outra metade da cabaça habita para câ da fronteira 
"enquanto a vida em refrào/ re'siste apregoando" 

(pâg. 77) 

"Chegam-me cartas, passaportes de exilio 
pergvntando-me pelo meu regresso 
falando-me da chuva da ultima estaçào" 

(pâg. 42) 

Falando-te também, Ana, do cheiro da terra molhada 
por cachoeiras de lâgrimas das cascatas da emigraçâo 
"cançâo de pobre/levada à mesa por refeiçào" (pâg. 28) 
em "cânticos retidos na voz poliedra do tempo" (pâg. 74). 
Essas cartas, minha amiga, enchem-te o teu "quotidiano 
fossilizado de memôrias" (pâg. 99) e derramam-se sobre 
o papel em poemas saidos "das entranhas do pensa- 
mento/e vagiieiam sem rumo como o vento" (pâg. 75) a 
agitai- a tua ilha vestida de capulana e de saudade 
semeada em cada retorno. 

No soluçar deste poente dos limites ocultos da vida 
em que te déclaras "eterna fronteira de partir" e "pas- 
saporte duma morta", permite-me agora, Ana, que entre 
pelos caminhos da mulher corn quem convivi mais de 
perto. Quase todos conhecemos a tua verdadeira 
obsessâo por sapatos. Sabemos que nâo résistés nunca 
à seduçâo que sobre ti exerce a montra de uma sa- 
pataria. Contudo, um dia em que sobre isso conversâ- 
vamos, confessaste-me; "Quando morrer, quero ir 
descalça". 

Respondo-te hoje e agora; 
- Quando tu morreres, nâo irâs descalça. Levarâs os 

pés envoltos em fragmentos de poesia, retirados dos 
teus poemas, "folhas dedilhadas num idilio entre Deus e 
a Consciência", para que nâo mais te sintas "forasteiro 
em terra alheia" e possas entrar suavemente no reino da 
inspiraçào "escoltada por estrelas entontecidas". Ao som 
do batuque da tabanca, num requebro de ancas de qui- 
tandeira carregando a ilha às costas, apregoarâs teus 
versos por entre as cores do Arco Virus que enterram as 
raizes num pote de Vibra Sois. 

Casa do Alentejo, 8 de Março de 2003 

loHii B.B.Q 
Aceitamos encomendas, 
com eapeciais t:odo8 oa diaa: 

Qaealhau, arroz de 
marisco, costeletas, 
gaiinha grelhada na 
brasa e no espeto, 
saladas e muito mais. 

Ao serviço da comunidade 905-829-8395 
6DIASPORSEMANADAS10AM-8PM • FECHAOO A 2^ FEIRA • 6^ FEIRA 10AM-9PM 

2828 Kingsway Drive, Oakvüle Ont. (Sherwood Heights Plaza) 

• Na Winston Churchill a sul da QjEW • „ 

i 
529 Rogers Road 

Produtos Naturals e Espirituais ' 

Se tem problemas corn a saùde, trabalho, finanças ou 
familia, consulte LUIS PACHECO (conselheiro) 

Ajuda-o a: • desviar os seus inimigos • protegê-lo de injustiças 
• conter os seus nervos • a ter paz na sua vida 

Sucesso garantido: • organizaçâo familiar • separaçôes • conflitos 
financeiros • ajudar os estudantes • no trabalho 

Ouvir a Verdade em consulta profunda 

41G-G58-43S3 
Leitura 

de Cartas 
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Comunidade 2003: 
Sâbado, dia 15 
-Dia Internacional da Mulher da PIN-Portuguese Interagency Network, no Europa 
Catering, com inicio às lOhOO. Informaçôes e réservas; 416 530-6608, ou 5348434. 
-Baile e feijoada à Pipas no V. Setübal de Toronto. Mùsica com o conjunto New Stars. 
-Pesta do Sôcio no Canadian Madeira Club, com jantar, folcbre e baile. 416 656-5859, 
ou 416 533-2401. 
-Matança do Porco na Casa das Beiras, jantar e baile. Réservas: 416 604-1125. 
-Noite dos Amigos de Sâo Patricio na Casa dos Açores e apresentaçâo dos novos 
Corpos Gerentes. Info; 416 603-2900. 
-Baile e Matança de Porco à Açoriana no Angi ense de Toronto. Info; 416 537-1555. 
-Baile com o Tropical2000 no Graciosa C. Centre. Info; 416 533-8367. 
-Baile do Vestido Azul no PCCM, corn o conjunto Os Panteras. 
-Baile da Matança do Porco no Asas do Atlântico Club. E^-Asas. Info; 416 532-3649. 

Domingo, dia 16 
-Pesta de apoio à "Panfarra Operâxia da Terceira", no Lusitânia de Toronto. 
Info: 416 532-1648, ou 238-1783, ou 519 623-0916. 
Haverâ matança do porco à terceirense. 
-Assembleia Gérai da Casa Cultural de Vila do Conde de Toronto, para eleiçâo dos 
Corpos Gerentes, corn iniçio às 15h00. 

Sâbado, dia22 
-Noite de Karaoke do Pirst Portuguese no Dundas Banquet Place. Jantar e baile. 
Informaçôes e réservas: 416 531-9971 / 72. 
-Matança do Porco do Amor da Pâtria C. Centre, na Igreja de Sta. Helena. E)J-Oasis 
Sounds. Info; 416 7894)013. 
-Jantar e baile no Graciosa C. Centre com o conjunto Além-Mar, de London. 

Domingo, dia 23 
-Exposiçâo/Peira da Secçâo deNumismâtica, Notafilia e Pilatelia do S.C.P.T., comum 
sorteio às I2h00, com muitos prémios, entre eles: 1 Scooter, 1 Skateboard e 1 Bicycle. 
^•Assembleia Gérai Ordinâria no Canadian Madeira Club, às I3h00, na sede-social. 

Quintafeira, dia 27 
-Pestival Global Divas da St Stephen's House no Bambu by the Lake. Informaçôes e 
reserves; 416 925-2103 Ext. 238. 

Sàbado,dia29 
-”l° Festival Internacional de Polclore43alo'2003", da Associaçào Migrante de 
Barcelos. 
-Pesta da Amizade do Rancho Provincias e Ilhas de Portugal, com jantar, folclore e 
mùsica para dançar com o conjunto Além-Mar. 
-"Bodas de Ouro" fadistas de Dina Maria no Europa Catering. Info; 905 278-8629. 
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ÜJICK CilNllM: PONIMC 

832 BAY STREET, EM TORONTO 
(A NORTE DA COLLEGE ST.) 

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

A Addison on Bav torn mais novidades 
para si até ao dia 15 de Marça 

Aqui esta mais uma grande oportimidade 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 jâ e so paga daqui a um ano. Nâo précisa dar 

nada de entrada, nos pagamos o primeiro mês na 

maioria dos modelos novos no sistema lease. 

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. 

Telefone: 416-964-3211 
M24 
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Dalton McGuinty desafia Ernie Eves a 
convocar eleiçôes para breve 
No jantar anual do Partido Liberal, 
Dalton McGuinty afirmou nào compar- 
tilhar corn a promessa conservadora de 
reduzir os impostos, classificando-a de 
“uma promessa que Ernie Eves nâo con- 
seguirâ cumprir”. 
Durante o jantar anual do partido 
Liberal, no Sharaton Place, o lider do 
partido liberal do Ontario, acusou os 
conservadores de fazerem promessas 
irresponsâveis apenas para conquistar 
vûtos. O jantar de angariaçâo de fundos, 
o maior de sempre na historia do partido 
provincial que juntou çerca de 1.500 pes- 

soas e $1.3 milhôes de dôlaies, reuniu 
grandes nomes do partido Liberal, tais 
como Paul Martin, Sheila Copps, John 
Manley, John McCallum, Allan Rock, 
Barbara Hall, John Nunziata e John 
Tory. Num discurso convincente, firme, 
mas simples, Dalton McGuinty, cujo par- 
tido têm vindo a liderar as sondagens, 
acusou Ernie Eves de tentar comprar 
votos corn promessas de reduzir impos- 
tos. “Gostaria de dizer a todos os pré- 
sentes, a todos os residentes do Ontârio o 
que eles querem ouvir, mas isso nâo é li- 
derança”, disse McGuinty durante o dis- 

curso. “Chamo a atençâo a Ernie 
Eves para que par e de desperdiçar 
dinheiro em anùncios sobre a 
saüde, pare de comprar votos, 
pare de desperdiçar tempo corn 
atitudes que mudam conforme os 
resultados das sondagens. Tome 
uma decisào; convoque eleiçôes!”- 
conclui McGuinty perante uma 
multidâo satisfeita corn o discurso 
do seu lider. As eleiçôes convo- ^ 
cadas por Dalton McGuinty 
poderâo ser convocadas jâ no mes 
de Maio. 

Dalton 
McGuinty 

De Martires... so têm o nome! 
Conhecemos bem o casai Martires e, de 
mârtires, nâo têm nada. Pelo contrario, é 
um casai que vive o amor dia-a-dia, um dos 
poucos casais-harmonia que conhecemos. 
Nunca vimos uma "cara feia" ao Antonio 
Mârtires ou à sua mulher, Maria de Jesus 
Palmela. Andam sempre sorridentes, bem 
dispostos e na farra comunitâria. Onde hâ 
uma festa, eles lâ estào, nâo sô para a 
diversâo como também, se for preciso, 
para dar uma ajudinha. Estào sempre 
prontos para colaborar corn quem quer 
que seja. 

Maria de Jesus e Antonio Mârtires 
comemoraram as suas Bodas de Ouro, na 
Igreja onde casaram as filhas e baptizaram 
os netos e, logicamente, corn "jantarada" 
no restaurante onde fazem jâ parte da 
"mobilia", o Lisboa-à-Noite. Familiares e 
amigos, homenagearam estas duas boas 
aimas corn todo o carinho, aquele carinho 
que eles tâo bem têm distribuido por todos 
em 50 anos de felicidade. 
Parabéns, Maria de Jesus e Antônio 
Mârtires. Muitos mais e corn saüde! 

JMC 

“PORTUGAl HO CORACKO’ - PROGRAMA 2003 
A Embaixada de Portugal tem o prazer de 
informar que à semelhança dos anos ante- 
riores, a Secretaria de Estado das 
Comunidades Portuguesas vai organizar 
no corrente ano mais um Programa 
“Portugal no Coraçâo”, corn o objectivo de 
levar a Portugal cidadàos portugueses corn 
mais de 65 anos de idade, residentes fora 
da Europa e que, por razôes de ordem 
econômica, nào visitem o nosso Pais hâ 
mais de 10 anos; pretendendo que passe a 
haver 3 ediçôes anuais; em Março, em 
Maio e em Setembro. 

anterior, muito agradecendo a sua habitu- 
ai divulgaçâo e solicitando a atençâo para 
o seguinte; 

a) Cada candidate deverâ preencher a 
ficha de inscriçâo e termo de responsabili- 
dade habituais. 

b) Os Postos Consulares deverào assegu- 
rar-se da veracidade das declaraçôes, 
nomeadamente quanto à situaçâo de 
carência econômica e o numéro de anos de 
ausência de Portugal. 

■> O Programa rege-se pelo Regulamento c) Deverâ ser inequivoramente aos can- 

2612 St. Clair Ave. W 
CesQuina corn a Jane SU mnto, 

qnUflértfiîT 

Tel/Fax: 416-533-2439 Estimativas gratis 

didatos que sô depuis de terminado o pro- 
grama cultural e turistico conjunto é que 
poderâo visitar os familiares e/ou amigos 
que eventuahnente tenham em Portugal. 

Os candidates deverâo ainda assinar o 
termo de responsabilidade habituai, tendo 
em especial atençâo o disposto nos artigos 
2" e 8" do Regulamento. 

4. A fim de se procéder à pré-selecçâo dos 
concorrentes, muito agradeceria que as 
candidaturas dessem entrada nesta 
Embaixada até ao prôximo dia 25 de 
Março para a ediçào de Maio e a 30 de 
Junho para a ediçào de Outubro. 

José Fadwco Luiz Gomes 

Embaixador de Portugal 

Aulas de Português para Adultos 
A Escola "Caminhos" tem aulas de português para Adultes, à noite, a partir das 
18h30. 
Os interessados devem contactar a escola pelo telefone: 416 653-7360. 

United Way 
A United Way realiza um encontre com membres dos Oragâos de Informaçâo 
para uma recepçâo especial do Présidente Frances Lankin e para informaçâo das 
iniciativas da United Way para 2003. O encontre serâ no North York Community 
Centre (Lawrence Squai-e Shopping Centre), entre as 18h00 e as 20h00. 
Inforraaçôes, contactando Georgette Heron, pelo telefone; 416 777-2001, Ext. 306. I 

ExposîçâD de Selos | 
A Associaçâo The Canadian Stamp Dealers, realiza nos dias 11, 12 e 13 de Abrü, | 
o seu tradicional "Spring 2003 Toronto National Postage Stamp Show", no Queen | 
Elizabeth Building no CNE Grounds. Gerça de 40 companhias irâo estar pre- j 
sentes expondo as suas colecçôes de selos. Entrada grâtis. j 
Informaçôes: 005 310-2020, ou www.csdaonline.com ( 
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"Os Amantes do Fado" 
em feliz convMo 
O espaço do New Pipas Catering foi pequeno 
para tantos amantes do fado. Quem diz que o 
fado "morreu" entre nos esta muito desfasado 
das nossas realidades comunitârias. 

O grupo "Os Amantes do Fado" em boa 
hora realizou mais um convivio fadista 
entre gente que gosta do fado e o resultado 
esteve bem à vista: casa cheia -rejeiçâo de 
alguns por falta de lugares-, chouriço e 
queijo para abrir o apetite, magnifico 
serviço do Caldo Verde e do Bacalhau à 

Lagareiro coin Batata a Murro, bom soin e 
o fado nas vozes de Veronica Bolota, 
Floriano Rodrigues, Teresa Lopes, 
flumberto Silva e Dina Maria, acompa- 
nhados pelos veteranos Gabriel Teves 
(Guitarra portuguesa) e Januàrio Aiaüjo 
(Viola de acompanhameqto). 

Aspecto da mesa dos fadistas 
e familiares. 

A apresentaçào esteve a cargo de Carlos 
Firmino que teve colaboraçào de José 
Gomes. Acrescente-se desde jà que o Zé 
Gomes, a pedido da malta do velho fado, 
também canton na parte final da noite 
fadista. A pequena Veronica confirmou 
que, coin a passagem dos anos e a natu- 
ral perda de alguns veteranos, vamos ter 
por sen intermédio a continuidade dese- 
jada. A Teresa Lopes, nào sendo uma 
desconhecida nem novata nestas 
andanças, voltou a conquistar aplausos 
para as suas interpretaçôes. Tem uma 
voz clara e bonita, extensa, que dâ uma 
intensidade especial ao que canta. 
Floriano Rodrigues, simples e alegre, 
nào deixou por mâos alheias os sens 
créditos de fadista de sabor ao passado. 
Flumberto Silva, sempre segiiro e 

consciente da boa voz que possui, man- 
tém bem vivo o fado de ontem e de hoje. 
A "cinquentona de carreira" Dina Maria, 
mostrou que os anos nào lhe roubaram a 
voz e o saber. Canton corn à-vontade, par- 
ticularmente os fados de Amâlia, sem 
deixar de cantar os seus prôprios fados e 
dar a sua emoçào aos mesmos. Uma noite 
para lembrar e, naturalmente, para repe- 
tir... militas vezes! 
Carlos Firmino informou publicamente 
que Dina Maria vai comemorar as suas 
Bodas de Ouro de carreira artistica, 
Sàbado, dia 29 de Março, no Europa 
Catering. Desde jà as nossas felicitaçôes à 
Dina Maria e o desejo de que tenha coin 
ela todos os amigos e amantes do fado. 

JMC 

DISTRIBUTORS OF 
'm PORTUGUESE 
^MARBLE 

O/PORXUÇAL MGRANITES 
-A  M SIA BS 

TUES v-rn- 

15° Aniversârio IT 
(MOI u(Mi®a ®a siaiMdii® 

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

1 1 Dublin Street, Toronto, Ontario 

Tel: 416-534-5155 www.marbles-of-portugai.com 
Fax: 416-532-0072 e-mail: marliels@jdirect.eom 

’ VIAGEMDOS 
PIONEIROS a Halifax! 

DUNDAS’^ 
Travel & Tours 

De 5 a 11 de Idaio, excursâo a Halifax, de aviâo, 
para inauguraçâo do Painel dos Pioneiros 
Portugueses no Museu da Saudade-Pier 21. 

Viagem, estadia e passeios, incluidos 
no preço do bilhete. 

1344 Dundas Street W. Toronto, ON M6J1Y2 
Tel: 416-516-8336 • Fax: 416-516-7724 • E-mail: dundas.travel@on.albn.eom 
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- desabafo de Miguel e André 
Miguel e André surgiram no mercado português hà cerca de cinco anos 
como a primeira dupla romântica de Portugal. “Falar de Amor 
(eu preciso)” foi o tema que os lançou e que logo conquistou a maioria 
dos coraçôes apaixonados. 

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 

ijjjJ 
j'jJujjjJiJi onovoCanajjr 

b!ysiii .JjiJJJiU UJJJJi; 

ipume rPTVh^i 
i liais detaiti 
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Atençââ.i:ïSüË^ \ 
Associacoese 

Paroauias 
Entrem em contacto com a FPtv, 
onde podem promover todos os 

dias as vossas actividades. t > 

Enviem as r-*'] 
informaçôes via 

Fax: 416-537-0144 

4MelraaiMQA 

Africando 

:j{i !J, Jim I b-i fit.u i I Ijij 

Academica-Benfica 

Sabado asiBhOO 

Sabado dia ^5, as 'IGh'IS 

2“ feira - Levanta-te e Ri 
3^ feira - Escândalos e Boatos 

4“ feira - O Maior Cabaret do Mundo 
5‘^ feira - Conversa Afiada 

6“ feira - Sexappeal 
I. 

S^feiraas^dfillili 
IPTV I SUA, ISTim I APOII f ATI PROililTO « ENVIE AS SUAS SUSESTftES PAAA: FPTV@CtRVftt.eflM 
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A falar de amor descobriram “Toda a 
razâo do meu viver” que lhes conquistou a 
dupla platina. Seguiu-se o “Mar Deserto”, 
um album ao vivo, uma colectânea dos 
melhores temas e agora regressaram corn 
“Caricias”, cujo single de lançamento é 
“Eu Sempre Te Amei”. A convite de ND 
Productions, Miguel e André estiveram 
em Toronto para um espectâculo ünico no 
dia da mulher. De passagem por Cirv, 
dialogaram corn Valdermar Mejdoubi. 

Valdemar - Apôs uma longa viagem, quai 
foi a primeira impressâo que a dupla 
Miguel e André teve do Canadâ? 
Miguel - O pouco que se viu, deu para 
perceber que os portugueses estào muito 
bem. Em primeiro lugar, a chegada a 
Toronto foi muito diferente da chegada a 
New Wark, nos EUA. O Canadâ tem 
todas as condiçôes para estar bem e cada 
vez que regressam a Portugal - porque é 
natural o nosso coraçâo estar no pais onde 
nascemos e onde vivemos - sentem essa 
diferença. E bom poder estar fora e poder 
estar em casa. 
Valdemar - Desde que iniciaram a vossa 
carreira, certamente que jâ tiveram a opor- 
tunidade de fazer digressôes fora de 
Portugal Onde é que jâ actuaram? 
André - Jâ praticamente demos a volta ao 
mundo. Falta-nos visitar o Brasil, a 
China, o Japâo e Africa. No entanto, 
Africa jâ faz parte da nossa agenda - se 
tudo correr como planeado, vamos a 
Angola e Moçambique. 
Valdemar - A vossa deslocaçâo ao Canadâ 
conta corn o lançamento de um novo tra- 
balho enütulado “Caricias”. Como surge 
este nome? Este trabalho é uma continu- 
açâo da linha romântica que tq>resentaram 
desde o inicio? 
André - O titulo “Caricias” foi ideia do 
Miguel e de que eu gostei imenso. O titu- 
lo pode ser interpretado de varias formas: 
pode ser o nosso carinho pelo pûblico que 
nos têm apoiado ao longo destes cinco 
anos, o carinho pela nossa carreira e o ca- 
rinho que temos pelo âlbum porque foi o 
primeiro em que pudemos participar a 
nivel de produçào. Neste trabalho 
pudemos dar o nosso palpite, ao fim de 
estarmos quatro anos ligados ao nivel de 
agenciamento à editora e à produçào da' 
editora, embora sempre houvesse abertu- 
ra. Neste trabalho, sentimos bem a 
responsabilidade do âlbum “em cima dos 
ombros”: este é o disco “mais Miguel e 
André”. Por isso, foi corn muito carinho e 
muita responsabilidade que surgiu o 
“Caricias”. 
Valdemar - Como se formou a dupla 
Miguel e André? Jâ eram euûigos ou sô se 

André (sorridcnte) t Miguel (mupado) forain posit ira nu nti aprisitmadus pflas fds. 

conheceram quando surgiu a oportu- 
nidade de formar a dupla? 
Miguel - Nés conhecemo-nos em 1996. 
Ambos participâmos no programa televisi- 
vo “Chuva de Estrelas”. Eu fazia técnico 
de som, animaçâo e foi nessa altura que 
me lancei como animador. Entrentanto, 
conheci o André e por sorte chegâmos a 
fazer um casting juntos para o projecto 
desta dupla em 1997. Nessa altura, eu tra- 
balhava e vivia nos Açores, em S. Miguel, 
uma ilha que me encanta e onde tenho 
muitos amigos... 
André -Aliâs, sempre que nos deslocamos 
a S. Miguel, sentimo-nos açorianos. 
Miguel - Corn este projecto, fui obrigado a 
deixar os Açores e vim para Lisboa para 
me dedicar ao projecto corn o André. Em 
1998, surge a dupla Miguel e André corn o 

primeiro âlbum e o tema de lançamento 
“Falar de Amor (eu preciso)”. Uns dois a 
très meses depois, o trabalho foi galardoa- 
do corn o Disco de Ouro. Entretanto, 
lançâmos o “Toda a razâo do meu viver”, 
a müsica que mais nos marcou até à data. 
Ai as coisas correram muito bem: o âlbum 
foi praticamente tripla platina porque 
vendeu cerca de 700.000 copias. 
André - O que para müsica romântica é 
muito bom. 
Miguel - O segundo âlbum foi o “Mar 
Deserto”, seguiu-se o âlbum ao vivo em 
2000. 

André - Depois disso saiu a colectânea do 
“Melhor de...” corn uma reediçào do single 
“Deixa o Coraçâo Falar” em espanhol. 
Agora, ao fim de cinco anos, surgiu o 
“Caricias” que em termos musicais é o 

âlbum mais rico e mais versâtil e fizemos 
até hoje. Trata-se de um âlbum influencia- 
do também por outros estilos musicais, 
embora o romântico continue a ser o 
ponto forte deste trabalho. Recuperâmos 
um tema de um grande compositor ita- 
liano dos anos 70, o Claudio Baione, e 
demos-lhe uma roupagem nova corn a par- 
ticipaçào de Rui Veloso à guitarra. 
v.M - Projectos para o future? 
Miguel - O principal é continuar a cantar. 
A partir dai é tentar fazer aquilo que temos 
vindo a fazer e evoluir sempre, degrau a 
degrau, porque temos a vida toda para 
cantar. Cada âlbum que façamos serâ 

sempre corn o intuito de melhorar a müsi- 
ca portuguesa, corn uma boa produçào 
musical... 
André - Exacto. Nào podemos sô pre- 
ocupar-nos corn o dinheiro que a müsica 
possa vir a dar, mas sim corn a qualidade 
da müsica portuguesa. Ter orgulho de ser 
português e daquilo que fazemos, ao 
mesmo tempo que estamos a tentar provar 
que nào sâo sô os estrangeiros que pro- 
duzem boa müsica: nôs também. Para 
além disso, temos que esquecer as rivali- 
dades que existem entre alguns müsicos, 
tentar a uniâo em prol da evoluçâo da 
müsica portuguesa. Neste momento, os 
müsicos estào a unir-se para lutar por mais 
müsica portuguesa nas râdios do pais. Ou 
seja, estamos a lutar para que em Portugal 
façam aquilo que a Cirv Fm faz no 
Canadâ. 
Miguel - A maioria das râdios nacionais - 
nào as regionais - devem fazer o que estâ 
escrito na lei: o conteüdo musical diârio 
tem que ser no minimo 40 por cento por- 
tuguês. Voeês nào estào em Portugal e 
cumprem. Aliâs, o vosso conteüdo musical 
é praticamente 100 por cento português. 
\'M. - Quem quisci ûcar a .saber uni 
pouco mais sobre a dupla Miguel e / Urdré, 
como poderâ obter a Informaçâo:’ 
Mici - Uma vez que jâ praticamente 
toda a gente estâ ligada à internet, a partir 
de agora pode consultar a nossa pâgina 
através do www.migueleandre.pt ou 
www.migueleandre.com. 
\M. - Obngado por terem vuido à Cirv, 
continuaçâo do muito sucosso. 
Miguel - Nôs é que agradecemos todo o 
apoio e carinho corn que nos receberam e 
corn que sempre passam a nossa müsica. 
André - Muito obrigado. Um abraço a 
todos os portuguesas. Continuaçâo de 
sucesso para a radio e até uma prôxima 
oportunidade. 

Os que tiveram a oportunidade de estar no 
Oasis Convention Centre aperceberam-se 
do valor e qualidade musical desta dupla. 
Miguel e André sâo, sem düvida, uma 
dupla encantadora. Ficou a promessa de 
regressar a Toronto em breve. 

V.M. / Ana Fernandes 
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Passados dois anos Fadul 

^zy4qui asctaao au.. 
As opiniôes expressas por Mateus Machado nào reflectem as opiniôes dojornal O Milénio. 

A guerra do Idbi 
Bulgaria e Angola têm actualmente assen- 
to no Conselho de Segurança da ONU, 
como membros nâo permanentes. Se os 
bùlgaros jâ deram como certo o seu "sim" 
à proposta de resoluçâo a apresentar pelos 
Estados Unidos, Reino Unido e Espanha, o 
governo angolano sugere, para jâ, que se 
poderâ abster. 
Contudo, o 24 Tchassa - um dos principais 
jornais bùlgaros - escreve que "a Bulgaria e 
Portugal têm um piano comum para que 

Angola apoie no Conselho de Segiirança 
da ONU um eventual ataque ao Iraque", 
como pede a proposta de resoluçâo, que 
indica também o dia 17 de Março como o 
ultimo para que o Iraque destina o seu ale- 
gado armamento de destruiçâo maciça. 
Citado pela agência Lusa, o jornal adianta 
que o ministro dos Negdcios Estrangeiros 
da Bulgâria, Solomon Passi, foi encarregue 
de ser o intermediârio, pela administraçào 
de George W. Bush. E a Portugal, vale-lhe 

a posiçào privilegiada de ter 
"excelentes argumentos para 
influenciar a antiga colonia 
[lortuguesa". 
Solomon Passi, precisamente, 
esteve esta sexta-feira em Lisboa, em 
reuniào coin o seu homôlogo portugxiês. 
Antonio Martins da Cruz, mas fontes dos 
gabinetes de ambos os ministérios negam 
que se tenha falado de Angola. Ainda assim, 
admitem que a questào iraqttiana tenha 
estado sobre a mesa. 

Pressâo sobre os indecisos 

Angola é um dos seis paises que ainda nào 
tomaram uma posiçào definitiva para a 
votaçâo de terça-feira - os outros sào; 
Mexico, Paquistào, Camarôes, Guiné e 
Chile. Sào estes seis os principais alvos de 
Washington, neste fim-de-semana . Dois dias 
que o Présidente norte-americano. George 
W. Bush, o secretârio de Estado, Colin 
Powell e a conselheira de Defesa Nacional, 
Condoleezza Rice, vào passai' ao telefone, a 
fazer lôbi, E que do seu lado, para além do 
Reino Unido e da Espanha, apenas têm a 
Bulgâria. 
O [iresidente do Chile disse este sâbado que 
17 de Mai'ço é niuito cedo para que o regime 
de Saddam Hussein se desarme. "A destru- 
içào dessas armas deverâ levai' dois, très ou 
quatro meses", referiu Ricardo Lagos, mima 
entrevista a uma ràdio chilena. Jâ na sexta- 
feira, lia apresentaçào de mais um relatôrio 
das insjiecçôes da ONU no Iraque, o chefe 
dos inspectores Hans Blix indicou que a 
tarefa de desarmamento demorarâ meses. 

A outra frente 

Do outro lado da barricada, contra uma 
intervençâo militai' no Iraque, mantém-se 

a Fiança, a Russia, a 
Alemanha, a China e a Siria. 
O gabinete do Présidente 
fiancés Jacques Chiraq tam- 
bém tem a agenda repleta e o 

seu chefe da diplomacia, Dominique de 
Villepin, planeia visitai' Africa e pres- 
sionar os lideres de Angola, dos 
Camarôes e da Guiné. 
Para que o projecto de resoluçâo passe, é 
necessârio o voto favorâvel de nove dos 
quinze membros do Conselho, sendo 
que nâo pode existir qualquer veto. Um 
direito que tanto a França como a Russia 
e a China têm. Bush continua a garantir 
que usarâ a força militai' em liltimo 
recurso, mesmo que contra a decisâo das 
Naçôes Unidas. 

Levantamento das sançôes 

Entretanto, em Bagdad, as autoridades 
iraquianas destruiram mais seis misseis 
Al-Samoud II sob a supervisâo dos 
inspectores da ONU, segundo o 
Ministério da Informaçâo. Desde o inicio 
do mês, o Iraque destruiu jâ 40 destes 
engenhos, coin um raio de alcance supe- 
rior ao permitido pelas Naçôes Unidas. 
Saddam Hussein pediu também que o 
Conselho de Segurança retire as 
sançôes determinadas pela ONU hâ 12 
anos, uma vez que o pais, segundo o 
Présidente iraquiano, cumpriu o 
desarmamento. 
No relatôrio de ii'çspecçôes entregue 
sexta-feira por Hans Blix, é referido que 
o Iraque ainda poderâ possuir dez mil 
litros de anthrax, ogivas para misseis 
Send com agentes quimicos e biolôgicos 
e aviôes telecomandados que podem 
voar para além do limite de 1.50 
quilômetros. 

Aîtîfi/»c mmi eiitrei'iiitii com o Noturi^tn HomcoiHitu 
Antânio Mciieiwa, jd coin luaitoa ono^ de expcriêdu, 
que o njudur im dos sens pioblauos. 

Visile-nos iio 920 Dundas Street West 
Telefone: (416) 603-7978 

regressou ao pais 
Francisco Fadul. e.x-primeiio ministro da 
Guiiié-Bissau, regressou ao pais no passa- 
do sâbado {08-03-03), ao fini de dois anos 
de residèneia fixa em Portugal. A sua 
espera no aeroporto de 
Bissau estavam cerca de 2 
mil pes,soas. 
Fadul iiâ concorrer âs 
eleiçôes legislalivas do prô.xi 
mo dia 20 de Abril pelo 
Partido Unido Social 
Democrata (PUSD) de que.é 
lider. 
No entanto, Francisco Fadul 
concorda a possibilidade de 
um eventual adiamento das eleiçôes do 
prôximo dia 20 porque considéra que é 
[)i'ioriritâi'io «a garantia da transparèneia» 
no processo eleltoral. 
De acordo coin o lider do PUSD, é 
necessârio garantir ejue todo o processo 
seja «devidamente acompanhado por 
observadoies intermicionais». 

Francisco Fadul regressou ao pais soli 
intensos rumores de que poderia ser deti- 
do, tendo afirmado, logo depois de ter bei- 
jado o chào giiineense, que nâo tem medo 

nem entende «de quem pode- 
ria ter medo». 
Defensor de um processo 
eleitoral transparente, Fadul 
acusa o Chefe de Estado 
gnineense pela actual crise 
social do pais e questiona se 
lalâ jâ ouviu a Comissâo 
Nacional de Eleiçôes (CNE) 
sobre a data das eleiçôes. 
Fadul acrescentou ainda que 

deseja que os observadores internacionais 
acompanhem todo o processo, que a CNE 
seja dotada de todos os meios indispen- 
sâveis ao financiainento das operaçôes 
eleitorais, formaçào dos agentes 
recenseadores, o desencadeamento das 
operaçôes do recenseaniento, a formaçào 
de todos os interveniente no processo. 

Cabo Verde embarga carne de 
ave Portuguese 
As autoridades sanitârias cabo-ver- 
dianas decretaram um embargo pro- 
visôrio à importaçào de carne de ave 
proveniente de Portugal. Na origem da 
decisâo esta a denfincia de existência 
de nitrofiiranos, uma substâneia proibi- 
da usada na criaçào de aves. 
O embargo entrou em vigor na passada 
terça-feira e impede assim a entrada de 
um terço das importaçôes provenientes 
de Portugal. 
José Luis Barros, técnico da Direcçâo 
Gérai da Agricultura, Silvicultura e 
Pecuâria (DGSP), esta medida de carâc- 
ter temporârio «vai prevalecer até que 

as autoridades tenham a certeza de que 
o consumo da carne e derivados de aves 
impoi'tados de Portugal nào implica 
riscos para a saùde pùblica dos cabo- 
verdianos». 

ERVANÂRIA VITORIA inc. 
PRODÜTOS NATURAÏS E MEDICINA HOMEOPATICA 
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Durâo Barroso anuncia noua loi 
de bases para a deficiência 
O primeiro-ministro, Durâo 
Barroso, anunciou na 4“ 
feira em Lisboa uma nova 
lei de bases para a deficiên- 
cia, a revisào do sistema de 
prestaçôes sociais e a apre- 
sentaçâo de um piano 
nacional de acessibüidades. 
Durâo Barroso falava na 
abertura do Ano Europeu 
das Pessoas corn 
Deficiência, que decorreu 
em Lisboa, também corn a 
presença do ministro do 
Trabalho e Segurança 
Social, Bagâo Félix. 
Das oito intervençôes estratégicas que o 
governo preparou para este ano conta-se 

também a criaçào de uma 
rede de atendimento 
dirigida aos cidadàos défi- 
cientes e reavaliaçâo das 
medidas de emprego e for- 
maçâo profissional. 
O governo pretende 
igualmente définir um 
modelo estatistico para a 
deficiência e reabilitaçâo 
e rever o modo de acesso 
e financiamento de aju- 
das técnicas às pessoas 
corn deficiência. 
O primeiro-ministro anun- 
ciou também a elaboraçào 

de uma nova lei das associaçôes das pes- 
soas corn deficiência. 

Mais de 50 mil contra-ordenaçôes 
présentas nés Gevernos Civis 
Os governos civis deixaxam presc- 
rever mais de 50 mil contra-orde- 
naçôes, revelou o ministro da 
Administraçâo Interna, 
Figueiredo Lopes, numa entrevista 
publicada no jornal Pùblico, em 
que se mostra preocupado corn os 
15 mil imigrantes no desemprego. 

FOTOJOAO RELVAS/LUSA 

"Se o processo das contra-ordenaçôes 
tivesse sido mais célere e nào tivéssemos 
encontrado mais de 50 mil contra- orde- 
naçôes prescritas nos governos civis", 
provavelmente em 2001 nào teriam sido 
detectadas, em cada hora, duas pessoas 

nas estradas portuguesas sem licença de 
conduçào, disse Figueiredo Lopes. 
Para tornar mais eficaz este sistema, o 
ministro référé que em finais do ano pas- 
sade retirou dos governos civis as contra- 
ordenaçôes, colocando-as na area de com- 
petêneia da Direcçào-Geral de Viaçâo, 
corn excepçâo das muito graves. 
Na entrevista ao Pùblico, o ministro 
mostra-se confiante no novo piano 
rodoviârio, recentemente anunciado, 
porque, diz "foi elaborado detectando os 
problemas, analisando as causas e definin- 
do um conjunto de medidas estruturais e 
medidas prioritârias", considerando poder 
cumprir os objectives, como o de fazer 
diminuir em 50% o numéro de mortes na 
estrada até 2010. 
Figueiredo Lopes aborda ainda a questâo 
da corrupçâo na Direcçâo-Geral de Viaçâo 
dizendo que os actos ilegais nào forain 
esporâdicos e pontuais, mas sistemâticos. 
O relatôrio que dâ conta de cases de su- 
borne na DGV e que concluiu que forain 
concedidos alvarâs a escolas de conduçào, 
entre 1005 e 2001, que nào tinham 
condiçôes para exercer a actividade, foi 
feito pela prôpria DGV, de acordo coin o 
ministro. 

Ministro da Saûde recebe 
terreno para a construçâo I 
do futuro hospitai do Aigarve I 
o ministro da Saüde assinou na 4’ 
feira, em Loulé, o protocole de cedên- 
cia de terrenos que permitirâ a co- 

\ nstruçâo do hospital central do 
\ Algarve, do Laboratôrio de Saùde 
j Pùblica e do Centro Regional de 
I Saùde Pùblica no Parque das Cidades. 
î Além de Luis Filipe Pereira, o proto- 
I colo serâ assinado pelos présidentes 

de eâmara responsâveis pela 
I Associaçào de Municipios Faro/Loulé, 
1  

que cederâ os terrenos para a co- j 
nstruçâo das très infra-estruturas. | 
Os futures projectos vâo intégrai' a j 
"area da saùde" do Parque das | 
Cidades, zona localizada entre as j 
cidades de Faro e Loulé onde também | 
estâ a ser construido o futuro Estâdio i 
do Algarve. 1 
As obras deverào iniciar-se em 2005, | 
prevendo-se que a infra-estrutura I 
comece a funcionar em 2007. I 

Metade das substâneias 
comparticipadas podem 
ter genéricos 

I Mais de metade das 
I substâneias activas dos 
I medicamentos compar- 
i ticipados pelo Estado 
I português podërâo, 
I ainda este ano, dar 
I origem a novos genéri- 
I cos, uma. vez que jâ nào 
{ estâo protegidas por 

patentes, revelou à 
Lusa o ministro da 
Saûde. 

FOrO ÈSTÉLA SILVA/WSA 

O Serviço Nacional de Saùde (SNS) 
comparticipa 883 substâneias activas, 
das quais 484 que jâ nào têm patente e 
podem, ainda este ano, ter um genérico 
no raercado, apurou a Lusa junto do 
Instituto Nacional da Farmâcia e do 
Medicamento (Infai-med). 

A evoluçâo da quota dos genéricos no 
mercado de medicamentos é a face 
mais visivel de um "pacote" de medi- 
das na ârea da politica do medica- 
mento, aprovado em Setembro do 
ano passado. 
Esta aposta nos genéricos implicou 
também a criaçào de um novo modelo 
de receita médica. 

Em vigor desde o primeiro dia do ano, 
o novo modelo implica que o medico 
deixe claro se autoriza ou nào a substi- 
tuiçâo por um genérico do medicamen- 
to que receitou. 
Uma possibilidade que, mal foi anunci- 
ada pelo governo, mereceu a oposiçâo 
da Ordem dos Médicos, com o argu- 
mente de que, ao prescrever, o médico 
tem de ser "responsâvel" e ter jâ em 
conta a relaçâo custo/beneficio de 
um fârmaco, pelo que nào faz sentido 
que a receita possa depois ser altera- 
da na farmâcia. 
O governo estima poupar 60 milhôes 
de euros (12 milhôes de contes), por 
ano, corn o crescimento dos genéricos. 

BLOOR LANGSTAFF 

HIGHWAY #7 

âça uma consulta na UDI Hearing livres de obrigaçôes, em 2 locais: 
540 College St. 

Suite #402 Toronto, Ont 
8333 Weston Rd. 

Unit 105, Woodbridge, Ont 

MIGLIORA I TUOIINDICI D’ASCOLTO 

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

A.H.I.P. Mombor 

DOMENICO eOSENTlNO, H.i S 
SPECIAUSTA APPAREçCHI AUDITIV» 

OUVIR é uma prenda preciasa. Infelizmente, a paluiçâa sanura, algumas 
daanças a a passagam des anas de vida, vâo destruinde a sistema auditive. 
  •   Nos tempos que correm podem surgir sérias consequêneias a quem 

nào OUVE bem; impossibilidade de ouvir tocar campainhas, per- 
turbar os outros por ter o volume do radio ou da televisào muito alto, e 
nào ouvir convenientemente as palavras que se lhe dirigem. 
Estes apenas alguns pequenos inconvenientes que, num futuro mais ou 
menos proximo, podem provocar desvantagens e isolamentos. 

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

corn exactidào os problemas auditives dos pacientes. 

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

r^fizooeitc esta o^ottiuii2a2e. 

A.D.P 
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CAR^ipIRO 
21/03 À 20/04 ; 

O Trigono da Lua a Marte vai trazer-lhe mais força, mais 
energia, uma maior vontade de iniciar um novo projecto ou 
de pôr em pràtica uma ideia nova. 

TOLRO 
21/04 4 20/05 

Este momento pode ser marcado por uma pequena desilusào 
ou por um momento no quai uma dada relaçâo, afectiva ou 
nào, se torna mais complicada. 

QCMCOS 
21/05 A 20/06 m 

CàRàNGLICJO 
21/06 A 20/07 ^ 

/P 

Prepare um piano, reuna forças. Estâo a criar-se as condiçôes 
para que possa mostrar o que vale. Aproveite par a se dedicar a 
trabalhos de escrita. 

Um Sextil da Lua corn Ûrano vai reforçar a sua capacidade de 
divulgar uma ideia ou um projecto. Os sens contactos sociais 
também estâo favorecidos. 

22/07 A 22/OS^ 

VlROCf^- 
23/os Atja/OO 

BALANçA 
23/09 A 22/10 

Este é um periodo de maior vitalidade, argücia e instinto. Sente 
uma maior capacidade de trabalho, de conquista e de decisào 
aliada à inidativa. 

Esta passagem da Lua vai sublinhar a sua imaginaçào. Verâ 
igualmente incrementada a sua eloquência e capacidade para 
comunicar corn os outros. 

Esta Quadratura traz dificuldade em transmitir coin clareza 
uma ideia ou um sentimento, bem como em partilhar o seu 
mundo interior e emocional. 

CSCORPIÂO 
23/10 A 21/11 

SAQITâRIO 
22/11 A 21/12 

CAPRICORNIO 
22/12 A 20/01 

ÀQLÂRIO 
21/01 A 19/02 

4 .'.V. 

Pci^çs 
20/02 A'20/03 

Corn a Lua em Trigono a Marte (relaçâo harmonica), estai â no 
momento certo para canalizar um novo empreendimento ou 
expandir o que jâ tenha em mâos. 

E um momento em que deve ter alguma atençâû ao seu com- 
portamento, Jâ que esta Quadratura pode trazer um momento 
de grande révolta e insatisfaçâo. 

T 

Poderâ sentir que a sua atençâo esta mais voltada para a sua 
vida pessoal, intima e familiar. Aproveite este periodo para 
fazer uma auto-anâlise. 

Neste Sextil da Lua a Ûrano tem à sua frente um periodo que 
promete ser de renovaçâo, solucionados que estâo problemas 
que pareciam eternizar-se. 

As pessoas e coisas que realmente valoriza poderâo estar 
agora no centro das suas atençôes. Darâ, também, uma maior 
atençâo ao seu dinheiro. 

mm. 

Horizontal: 
1 - Cidade e sede de concelho do distrito de Aveiro; Unidade monetâria do 

Vietnam 

2 - Furùnculo; Rio afluente da margem direita do Rio Douro 

3 - Elevar à dignidade episcopal; Espécie de farinha que se extrai da parte 

central das hastes de varias palmeiras 

4 - Pâo alto (reg.); Terreno plantado de oliveiras 

5 - Da ovelha; vai embora! 

6 - aparelho utilizado para compactar o solo; ocasiâo propicia; simbolo do 

césio (quim.). 

7 - Peso indiano (de 141 a 330 Kg); Toma-se como medida da acidez ou 

alcalinidade de uma soluçâo 

8 - Relativo ao âpice (em oposiçâo a basal); eril 

9 - Organismo que planeia as pesquisas aeronâuticas e espaciais nos EUA; 

Sistema de comportas que permite aos navios vencer a diferença de nivel exis- 

tente num troço de rio. 

10 - contracçâo da preposiçâo de corn o artigo uindefinido um; designaçâo 

dos seres vivos de simetria radiada (embora considerados do reino anomal) 

que têm conformaçâo semelhante à dos végétais. 

11- Minir de asas; Vila e Sede de concelho do distrito de Braga. Nas proximi- 

dades da vila fica o Mosteiro de Santa Maria de Bouro. 

Vertical: 
1 - Associaçào Nacional de Municipios Portugueses; pequeno pais africano 
situado na regiâo dos Grandes Lagos Africanos, muito proximo do Equador. 
2 - Casa muito pequena e de construçâo ligeira (pop.); terreno alagadiço 
3 - Usado em ficar à ficar sein nada (reg.); emplastro usado em veterinâria 
4 - Pantalha; vaso pouco profundo e de boca larga 
5 - Tempo que decorre entre o nascer e o pôr do sol; constelaçâo do hemis- 
fério autral (astr.) 
6 - Terreno em frente ou à volta da igreja; mulher de mau génio 
7 - Maçador; Prep. que estabelece varias relaçôes: modo, instrumento, causa, 
oposiçâo, companhia. 
8 - Poema ifônico ou satirico entre os gregos (lit.); Cova para plantaçâo de 
videiras 
9 - capital do Canadâ; o m.q. prurir 
10 - ninharia; poesia ou cançâo picaresca 
11-Relativo â Gâlia (antiga Fiança); Pais do centro da Peninsula da 
Indochina (também chamada Indochina francesa) no Sudoeste Asiâtico. 

As SOLUCÔES DA EDIÇÀO ANTERIOR; 
Horizontals: 
1- prejudicar 2- remunerado 3- avivar 4- cc; edi; imo 5- ar; nodulos 6- 
raet 7- it; un; lada 8- oe; dilemas 9- ruela; oda 10- lam; ocaso 
Verticals: 
1-prccario 2- rc; caratera 3- ema; um 4-juventude ,5- unido; nilo 6- devi- 
do; lac 7- ira; le 8- caril; amos 9- ad; moldado 10- rolos; asa 
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Filme de Britney Spears o pier de 2002 
O filme da jovem cantora 
Britney Spears, «Crossroads», 
foi eleito o pior de 2002 na 
cerimônia do Nafta, um 
prémio cinematogrâfico alter- 
nativo que elege os maiores 
fracassos do ano. 
«Crossroads» foi o filme que 
marcou a estreia da cantora 
nas telas do cinema. Porém, 
Britney Spears nào foi poupa- 
da pelas criticas e este filme 

revelou-se um fracasso a nivel 
de bilheteiras. 
O prémio Nafta, que é 
atribuido em funçào dos 
votos enviados para uma 
estaçào de radio, é uma alter- 
nativa ao Bafta, o principal 
prémio cinematogrâfico 
britânico. 
O Nafta distingui ainda como 
piores filmes «Ali G» e 
«Homens de negro II». 

Vocalista dos Red Hot Chili 
Peppers lança autobiografia 
o vocalista dos Red Hot Chili Peppers, 
Anthony Kiedis, vai publicar a sua autobi- 
ografia no proximo ano. 
A noticia foi avançada pelo site Dotmusic, 
o quai dâ conta que o livro terâ como titu- 
lo «Scar Tissue» e abordarâ questôes como 
a estranha relaçào do mùsico corn o pai, a 

formaçâo da banda, a dependência de dro- 
gas e o êxito dos Red Hot. 
A obra vai ser editada na altura em que os 
Red Hot Chili Peppers completam 20 anos 
em actividade, sendo de esperar a existên- 
cia de mais algumas iniciativas celebrati- 
vas da data. 

George Michael acusa BBC de censura 
o cantor George Michael acusou a estaçào 
televisiva britânica BBC de censura. Em 
causa esta a transmissào de 
um programa em que o cantor 
e a sua banda actuaram vestin- 
do T-shirts que alertavam con- 
tra a guerra, noticia a ediçào 
online do New Musical 
Express. 
O programa «Top Of The 

Pops» 
mas a 

sera transmitido esta sexta-feira, 
BBC référé que ira encobrir os di- 

zeres «No War, Blair Out» das 
T-shirts. 
A BBC récusa a ideia de cen- 
sura, alegando ter uma linha 
editorial neutral na sua progra- 
maçào e que a mensagem escri- 
ta nas T-shirts era «obviamente 
politica». 

Embora estas duas imagens pareçam idênticas, 
possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 
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considéra 
desnecessària I 
segunda 
resoluçâo 
sobre Iraque 
O Présidente 
chinés, Jiang 
Zemin, 
expriraiu ao 
seu homôlogo 
Frances, 

♦Jacques 
Chirac, a con- 
vicçâo de que 
nâo é necessâria uma segunda re- j 
soluçâo que abra caminho à guerra > 
contra o Iraque, noticiou a agência | 
Nova China. j 
Para esta informaçâo, a agência I 
citou fontes do Ministério dos \ 
Negôcios Estrangeiros chinés, segun- | 
do as quais os dois Présidentes inan- j 
tiveram uma conversa telefônica. \ 
A China é membro permanente do 

Conselho de Segurança da ONU, | 
onde dispôe do direito de veto. | 
Na semana em curso, o Conselho | 
deverâ pronunciar-se sobre a nova 
resoluçâo apresentada pelos EUA, 
Grâ-Bretanha e Espanha. ; 

Brasil: 

Português morre em Sâo Paulo devido a queda 
de àrvore sobre vïatura 
o português Arnaldo Afonso, de 70 anos, 
morreu terça-feira, em Sâo Paulo, devido à 
queda de uma ârvore de seis metros sobre 
a viatura em que seguia, informou fonte 
familiar. 
Arnaldo Afonso teve morte imediata, 
enquanto a mulher, Aldemira Lopes 
Afonso, de 67 anos, sofreu ferimentos 
graves, tendo sido transportada de 
helicôptero para o hospital, onde continua 
internada. 
A ârvore caiu sobre a viatura do casai 
quando Arnaldo e Aldemira Afonso 

seguiam numa rua de Sâo Paulo em 
direcçào de um supermercado para fazer 
compras. 
O português Joaquim Bento Valente, cun- 
hado do falecido, referiu que Arnaldo 
Afonso tinha conseguido a reforma em 
Portugal e vinha recebê-la no fim do ano. 
A filha ünica do casai, màe de uma criança 
de seis anos, foi ouvida pela policia, mas, 
segundo o chefe da esquadra, nâo con- 
seguiu dar pormenores sobre os pais por se 
encontrai- em estado de choque. 
O portiignês Arnaldo Afonso foi a 

primeira vitima mortal résultante de um 
problema que se tem vindo a agravar nos 
ültimos meses: a queda de ârvores nas ruas 
de Sâo Paulo devido às chuvas deste Verâo. 
Entretanto, moradores da zona onde ocor- 
reu o acidente apontam a possibilidade de 
a queda da ârvore ter sido causada pelas 
obras num prédio de 30 andares. 
"Estava na cara que a ârvore ia cair", disse 
um vendedor local, referindo que tinha 
passado na rua minutos antes do acidente 
e estranhara a acçâo dos pedreiros na 
calçada perto da ârvore. 

Conflitos corn Iraque: 

londres propôe novas condiçôes 
de desarmamento ao Iraque mas 
mantém ameaça de guerra 
o Reino Unido vai proper uma nova re- 
soluçào da ONU corn novas condiçôes de 
desarmamento do Iraque, numa ultima ten- 
tativa de evitar uma guerra contra o regime 
de Bagdad, foi anunciado oficialmente em 
Londres. 
No entante, o primeiro-ministro britânico. 
Tony Blair, reafirmou também a defesa de 
que uma segunda resoluçâo sobre o Iraque 
deverâ autorizar o recurso à força, em caso de 
incumprimento das condiçôes colocadas. 
De acordo corn o secretârio de Estado dos 

Negôcios Estrangeiros britânico, Mike 
O’Brien, uma das condiçôes é uma decla- 
raçâo de Saddam Hussein na teleyisào 
renunciando às suas armas de destruiçào 
maciça escondidas. 
Outra das condiçôes que Londres quer 
incluir numa nova resoluçâo do Conselho 
de Segurança da ONU é a autorizaçâo por 
Bagdad que 30 cientistas iraquianos liga- 
dos ao fabrico de armamentos viajem para 
Chipre para ai serein interrogados por 
inspectores das Naçôes Unidas. 

FOTO GERARD CERLES/EPA/LUSA 

INFORMAçOES: 

416.537.1088 

Estes radias estao 
TORONTO; Viseu Electric - 896 College .'^t Ici 
531-2847 * Manata - 846 Dundas St. West Tel: 

603-9572 * Artnova Furniture Plus - 992 Bloor St. 

west Tel: 532-1133 

MISSISSAUGA; Nova Pastry & Bakery - 3635 

Cawthra Rd. Tel: (905) 279-3206 * Impact 

HpMl fnXs)© ©©iJCUlOtnliB©© 0(D©®n 
Liquidation - 187 Lakeshore Rd. E. 

BRAMPTON: Concord Furniture - 280 

Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 

HAMILTON: - Alves Meats - 157 Macnab St. N. 
Tel: (905) 528-0165 

LONDON; Acadia Travel 366 Hamilton Rd. 

*Plus GST & PST 

519-432-3797 * Internacional Gift Shop, 416 
Hamilton Rd. 519-675-0446 * Atlantic Sea Fish 

Market, 708 Hamilton Rd. 

519-452-7511 * Ocean Food Center, 778 

Hamilton Rd. 519-452-1220 CAMBRIDGE; 
Beiros Supermarket 50 Ainslie St. S. 519-621-6950 

Sylvania 
Portable Radio / 

CassetteAM/FM /SCMO 

♦60.'"’* 

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

Citizen JTR1822K 
Portable Radio AAVFM vfiil 00* 
Cassette/Recorder Player ^ ” ■ 

Panasonic RX-FS430 
stereo Radio/Cassette Recorder 

$125.«o* 

General Electric 

*55. 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

FESTIVAL PORTUGUêS CANAL 

Panasonic RX-D13 

«leo.""* 
84 HORAS POR DIA 
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Famalicâo, capital l 
da sétima arte I 
Até ao dia 16, Vila Nova de ! 
Famalicâo é a capital nacional do | 
cinema. No âmbito do Famafest, V 1 
Festival Internacional de Cinema e | 
Video, sào projectados em très salas j 
da cidade cerca de 70 filmes, em mais 1 
de 150 sessôes de cinema. { 

Este ano, a mais internacional das j 
ediçôes, o certame é dedicado à | 
literatura e às suas relaçôes com o j 
cinema. E é por isso, que entre os j 
homenageados, aparecem os nomes | 
de quatre escritores com obras adap | 

tadas ao cinemæ Jean Cocteau, 60 | 
anos depois da sua morte, Franz | 
Kafka, Paul Auster e Eça de Queirôs. ! 

Vida mais difîcil 
em Portugal do 
que em Espaulia 

I 
Os preços dos produtos 
alimentares em Portugal eram j 
0,58% mais caros do que em | 
Espanha em Dezembro do ano j 

passado, embora o salàrio mini- | 
mo espanhol fosse 27,1% mais I 
alto que o salârio minimo por- | 
tuguês, mostra um estudo 
publicado pela Direcçâo Gérai i 
do Comércio e da Concorrêneia | 
(DGCC). 

A DGCC deduziu que um traba- 
Ihador português {no mes de 
Dezembro de 2002) que auferisse o 

i salârio minimo conseguia comprar 
i 5,33 cabazes, enquanto um traba- j 
J lhador espanhol, que auferisse o j 
I salârio minimo, conseguia adquirir | 

6,81cabazes. I 
Para adquirir o cabaz escolhido, o tra- I 
balhador português necessitou de 33 \ 

horas de trabalho, enquanto o traba- I 
lhador espanhol precisou apenas de 

I 26 horas de trabalho. Por outro lado, | 
: a variaçâo semestral e anual dos 30 | 

produtos escoüiidos foi, respectiva- 
mente, 2,3% e 5,5% em Portugal, e, 1 
1,1% e 1,4% em Espanha. j 
O estudo publicado assenta num j 
cabaz de 30 produtos alimentares e \ 

proem-a registar a evoluçâo compara- j 
tiva dos preços deste cabaz em I 
Portugal e em Espanha, entre o mês I 

de Dezembro de 2001 e o période | 
homôlogo de 2002. Os dados de | 
preços utilizados incluem IVA, nâo 
tendo sido padronizados a nivel das \ 

\ taxas de IVA (reduzida, intermédia e I 
I normal), que sâo em Portugal, \ 

respectivamente, 5%, 12% e 19%>, e em | 
s Espanha, 4%, 7% e 12%. I 

Acesso à 
Internet 
cresce 49% 
em Portngal 
o nùmero de subscriçôes de 
serviços de acesso à Internet 
cresceu cerca de 49% entre os 
Hnais de 2001 e 2002, atingindo 
um total de 5,17 milhôes de 
utilizadores, revelou a 
Autoridade Nacional de 
Comunicaçôes (Anacom). 

O acesso por banda larga (ADSL e 
cabo) registou o maior crescimento, de 
169%, elevando o nümero de clientes 
para 260 mil no final de 2002. Todavia, 
este modelo de acesso perfaz apenas 5% 
do total de utilizadores. 

Os acessos via 
dial-up cresce- 
ram 46‘% entre 
finals de 2001 e 
2002 e conti- 
nuam a ser os 
mais utilizados 
em Portugal, 
representando 
95% do universo 
de clientes. 

Dentaduras e microondas na lista de objectos 

Secçâo de Perdidos e Achados 
da PSP dos Olivais recede os 
objectos mais inesperados 
Sera possivel alguém 
esquecer-se de uma 
dentadura nos trans- 
portes que servem a 
cidade de Lisboa? 
Ou de um microond£is, 
mâquinas de costura, 
marmitas corn 
seringas e objectos 
pornogrâHcos? 
A resposta é sim. 

Estes sâo, de facto, alguns dos artigos mais 
inesperados que chegam aos departamen- 
tos de "Perdidos e Achados" dos vârios 
transportes de Lisboa, incluindo da TAP, e 
que fazem companhia a outros bem mais 
comuns, como carteiras e chaves. 
A maioria dos transportes tem um depar- 
tamento de "Perdidos e Achados" ou de 
"Lost and Founds", no caso da TAP, onde 
os objectos sâo guardados por algum 
tempo, antes de serem enviados para a PSP 
dos Olivais, em Lisboa. No metropolitano 
de Lisboa, um dos objectos perdidos que 
mais estranheza suscitou aos responsâveis 
do departamento foi um microondas. 

Entre os mais de 500 artigos 
que nos primeiros meses 
deste ano ficaram esqueci- 
dos nos comhoios do Metro, 
destacam-se ainda mâqui- 
nas de costura, bicicletas, 
carrinhos de bébé, além de 
telemôveis, carteiras e pas- 
ses sociais. Ao "Lost and 

Founds" da TAP, onde se depositam os 
objectos deixados a bordo dos aviôes, *■ 
chegam dentaduras, deixadas nos ta- 
buleiros das refeiçôes, e até alianças. 
Nâo conseguindo garantir se hâ divôrcios 
no ar, a responsâvel por este serviço, Odete 
Cardoso, adiantou que também sào 
deixadas a bordo bengalas, "quai milagre 
de Nossa Senhora", sapatos, computadores 
portâteis e mâquinas fotogrâficas, entre 
outras miudezas. 
Sô que "uma boa parte, cerca de 70 por 
cento, dos objectos sâo reclamados". 
Na PSP dos Olivais estâo actualmente 
depositados e registados em computador 
cerca de 15 mil objectos. 
Ali entram diariamente 150 a 200 artigos 
e saem 60 a 70 por cento. 

A Câmara Municipal de Évora anunciou a 
realizaçào de um conjunto de actividades 
cientificas, lüdicas e pedagôgicas no Niicleo 
Museolôgico do Alto de S. Bento, com o 
objective de promover o ensino experimen- 
tal das ciências. 
O projecto educativo, a decorrer até ao final 
do corrente ano lectivo, é dirigido aos 
alunos do primeiro ciclo, apesar de também 
contar corn a adesào de crianças do ensino 
pré-escolar. 
Para promover o ensino experimental das 
ciências ao nivel da Geologra, Biologia e 
Ecologia, a autarquia colocou à disposiçào 
das escolas um laboratôrio, instalado num 
dos moinhos, onde temas como a âgua, 
plantas, astros e as rochas sâo tratados de 
acordo corn o grau de ensino dos par tici- 
pantes em cada sessâo. 

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

na esquina da Bumhamthorpe) 

ENTOMENDAS PEU) TBLEFOTIE: 

905 272-4459 

QUEIAZADIRRENÇACOIVIESPECUUSTODOSOSDIAS! 
O Luis e o Nelson, Jovens e 

visionârios, deram o nome 

à sua Churrasqueira o som dos 

frangos a cantarolar, Kluc:k, 

Kluck. 

Para além dos saborosos 

Frangos no Espeto e na Brasa, 

tem também 

diariamente outros sabores de 

Portugal: Mâo de Vaca, 

Feijoada, Dobrada, Bacalhau de 

mil maneiras, Polvo Guizado, 

Lulas, Sopas, Saladas, Sandes e 

muito mais! 

Estudantes da UBI desenvolvem programa para 
conferêneias em rede 
Dois alunos do curso de Matemâtica 
/Informâtica da Universidade da Beira 
Interior (UBI) desenvolveram uma aplicaçào 
para gerir conferêneias através de mn portai 
na Internet. 
Pedro Martins e Lucidio Mendes, alunos do 
quinto ano, sâo os autores de um programa 
considerado pioneiro e que deverâ ser testado 
emjulho. 
Denominado "Web Conference", o programa 
visa acabai' coin as burocracias e falhas nas 
actividades das conferêneias cientificas. 

Câmara de Ëvora promoue 
ensino experimental das 
ciências 

Joel Rodrigues, docente no 
Departamento de Informâtica 
da UBI e orientador do projec- 
to, realça a utiUdade do progia- 
ma, afii inando que "a gestào de 
uma conferêneia é algo muito 
complicado e envolve gente de 
varias partes do mundo que têm 
de estai- em permanente contac- 
to". 
O portai é gerido por um administrador ou 
"chairman", que recebe todas as propostas de 
apresentaçôes e ciu iiculos dos participantes e, 
assim que isso acontece, outr os responsâveis 
pela classificaçào, avaUaçào ou conecçào de 
textos lecebem de imediato as palesti as, expli- 
ca o docente. 

tUl U FAVLU NUVAia/LUÜA 

Estas sào escolhidas e disponibilizadas, em 
tempo real, para todos os interessados, que 
podem estar em qualquer par te do planeta. 
O progr ama vai ser testado na prôxima con- 
ferêneia do IEEE (Institute of Electrical and 
Electronic Engineering), agendada para 
Julho, no Estoril. 
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Os NAVIOS IMIORANTES 
Por: Aires Wbytton 

NM AROSA STAR (1954-1959) 
1931 Borinquen 
1949 Puerto Rico 
1959 Bahama Star 
1969 La Jenelle 

O navio que mais tarde iria chamar-se 
Arosa Star, teve uma longa vida mariti- 
ma: 39 anos. Construido nos Estados 
Unidos da América pelos estaleiros 
navais da Bethlehem Shipping de Quincy 
em Massachusetts coin o nome 
Borinquen para a casa armadora New 
York & Porto Rico Steamship Company 
(parte do Grupo Agwilines), este navio 
motor desloava 9,070 toneladas brutas e 
media 142m de comprimento fora-a-fora e 
18.3m de boca. Era equipado corn 
turbinas que produziam 20,000 shp e 

propolsionavam um helice, coin a veloci- 
dade maxima de 21 nos. 
Nada sabemos da sua carrela nos sens 
primeiros onze anos; porém entre 1942 e 
1946 foi utilizado para o transporte de 
tropas americanas. Depois foi devolvido 
aos donos. Em 1949 foi vendido para a 
casa armadora Bull Line dos EUA e 
nomeado Puerto Rico. Mesmo assim teve 
uma carreira curta, sô navegando até 
1951, ano em que foi ancorado em New 
York. 
Em 1951 é comprado pela Cia. 
Internaciona Transportadora, mais con- 
hecida por Arosa Line, propriedade do 
contraverso Sr. Nicolo Rizzi, e em 1954 
é lhe dado o nome Arosa Star. 
Efectua a viagem inaugural de Brenein 

a Quebec City em Maio de 1954. É 
apreendido por dividas em Hamilton 
nas Bermudas em Dezembro de 1958, 
e no ano seguinte, 1959, é vendido à 
Eastern Steamship Lines (Panama) e 
nomeado Bahama Star. Mantém essa 
bandeira até Novembro de 1968, quan- 
do é ancorado em Jacksonville na 

Florida. Em 1969 é vendido à Western 
Steamship (Panama), remodelado para 
servir como hotel restaurante flutu- 
ante em California corn o nome La 
Jenelle, mas no dia 13 de Abril de 
1970, durante um furacào, soltou anco- 
ra e foi encalhar em Port Hueneme, 
onde se partiu. 

Moeda de euro corn 800 anos vai a leilâo 
por 15 mil euros Olâ amigos leitores do Jornal O Milénio, 

No dia 15 de Março realiza-se a 
1“ Maratona de Artes organizada 
pelo Creative Ground 

Um Morabitino, uma das moedas de ouro 
mais raras da numismâtica portuguesa, 
cunhada hâ cerca de 800 anos, vai a leilâo 
hoje à noite em Lisboa, com um preço 
base de 15 mil euros. 
Pesa 3,78 gramas e o seu diâmetro atinge 
os 28,3 milimetro. 
Segundo Javier Salgado, gestor da 
Numisma, que organiza o leilâo, o 

Morabitino que vai â praça "serâ de um 
fabrico anterior e de um tipo diferente, a 
todos os Morabitino^ conhecidos até 
agora. É essa caracteristica que faz delà 
uma moeda rara". 
O Morabitino foi a primeira moeda de 
ouro cunhada pelo Reino de Portugal. 
Apareceu no reinado de D. Sancho I e 
terào sido batidos cerca de très milhôes de 
exemplares. E provâvel que tenham chega- 
do até aos nossos dias cerca de 120. 

Creative Ground, é um projeto de 
van-guarda de cunho artistico, que 
pretende idealizar um estùdio-galeria 
para diverses ramos de arte, no quai 
artistas corn ou sem nome possam 
expor e/ou criar seus trabalhos num 
ambiente apropriado. O projeto vem 
sendo encabeçado por membros da 
coinunidade brasileira de Toronto. 
Seu objetivo é estimular a interaçâo 
entre os diversos grupos étnico-cul- 
turais representados nesta cidade por 
imigrantes de diferentes origens, 
através do que hâ de mais belo no ser 
humano, que é a expressâo artistica. 
Observando a dificuldade da inter- 
açâo entre estes grupos, a delicadeza 
da atual circunstâneia mundial na 
quai se percebe o crescente desen- 
tendimento entre os governantes e 
acreditando que a receita da miscige- 
naçào cultural brasileira é o melhor 
exemple de como a diversidade é 
enriquecedora, seus mentores decidi- 
ram usar o leque das manifestaçôes 
culturais existentes aqui em prol da 
integraçâo das comunidades pré- 
sentés neste ponto de encontre que é 
Toronto. 

Essa maratona, por sua vez, é o 
primeiro grande evento organizado Ipelo Creative Ground e tera como 
intuito colocar a comunidade e cul- 
tura luso-brasileira em contato corn 
outros ramos da cultura mundial que 

I se manifestam nesta cidade; propi- 
> ciar entretenimento de qualidade 
I num ambiente leve, descontraido. e 
I aconchegante; possibilitar e/ou aux- 
j iliar divulgaçâo e exposiçâo de tra- 
! balhos que vem sendo realizados 
I pelos diversos segmentes culturais da 
j comunidade Torontiana; bem como 

leyantar fundos para a criaçâo do 
espaço de arte Creative Ground. 

Estâmes aqui, pois, para convidar a 
todos que apreciam, estejam de algu- 
ma forma ligados ou tenham intér- 
essé em arte de qualquer variedade a 
comparecer ao Dovercourt House, no 
sâbado, dia 15, primeiro andar, a par- 
tir das 16:00 h. 

Pessoas de qualquer idade terâo 
entretenimento garantido! 

Os ingressos custam $25. , crianças e 
voluntârios $10., ambos corn direito a 
um bilhete para os sorteios que serâo 
realizados. Comida e bebida serâo 
vendidos no local. 

Seguem as principals atraçôes : 

. Sorteio de brindes e instrumentes 
musicals 

. Atividades direcionadas para 
crianças (das 16h às 18;30h ) 

palhaços 
pintura de rosto 
roda de mùsica 
Improvisaçâo teatral 

. Demais atividades 

Ciranda 
Roda de capoeira 
Dança improvisada 
Poesias 
Dança do ventre 
Muita mùsica 

Mais infonnaçôes : 
http://ca.geocities.com/alletnias 

CASA FUNERARIA 
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 
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Grtnica à distância 
25 anos.„ 
Hâ vinte e cinco anos, tomei posse como 
présidente do Governo Regional, dado o 
mandate democràtico que, em eleiçôes 
livres, o Povo Madeirense atribuira ao 
Partido Social Democrata. 
Tal mandate foi sucessiva e sempre 
maioritariamente renovado, quatre em 
quatre anos, até esta sétima legislatura 
que decorre. 
Os resultados estào à vista, os 
numéros da prôpria Uniâo Europeia 
sào por si sô esclarecedores, a vida do 
arquipélago mudou radicalmente 
neste quarto de século. Dispenso-me 
de mais acrescentar. 
Mas nâo posso deixar de recordar 
que, no dia 17 de Março de 1978, ao 
discursar na cerimônia de posse, 
disse que apenas prometia uma coisa: 
TRABALHO. 
Isto é, nâo me escutaram pintar ou 
anunciar o paraiso na terra, fazer 
promessas de facilidades, oferecer din- 
heiro, etc., o "bacalhau a pataco", dema- 
gogia que, em quase toda a Europa, bem 
cara tem saido aos povos. 
Alias, quanto a promessas, tenho medo 
delas que me pélo. Gosto de ficar sô pelo 
anunciado nos Programas de Governo, 
entre em sofrimento quando caio nalgu- 
ma outra promessa isolada, até que este- 
ja concretizada, muitas vezes digo NÀO 
na cara da populaçào, quando vejo que 
nâo posso realizar logo o pretendido. 
Fundamental, é um politico nâo enga- 
nar o eleitorado. Ninguém ousaria dizer 
que a UNICA promessa desse longinquo 
discurso de posse, nâo foi cumprida. 
E nesse dia, hâ vinte e cinco anos, disse 
outra coisa: A MADEIRA SERA O 
QUE OS MADEIRENSES FIZEREM. 
E assim foi. Quis-se e fez-se. A popu- 
laçâo nâo se deixou enganar por cantos 
de sereia, esses montées de "promessas" 
que qualquer pessoa minimamente 
inteligente sabia impossiveis, sabia que 
de "caça ao veto" se tratavam. 
Sem o querer, sem o TRABALHO, do 
Povo Madeirense, nâo teriamos dado 
o salto. 
Obrigado por tudo o que me ajudaram. 
Obrigado às minhas équipas de 
Governo e de Gabinete, à 
Administraçâo Püblica e aos compa- 
nheiros de Partido. 

Aliâs, a Autonomia Politica, contrariada 
ou travada pelos nossos adversârios, 
residentes e externos, constituiu o 
instrumento fundamental para o 
Desenvolvimento Integral. Se o 
Madeirense, lâ fora, foi de sucesso, bas- 
tou-nos ter possibilidades de auto-gover- 
no, para mostrarmos do que somos bem 
capazes na nossa prôpria casa. 
Aliâs, quando falo em "povo superior", 
ao contrârio do que temem os serven- 
tuârios coloniais, nâo estou a chamar 
outros de "inferiores", por muitos com- 
plexos que eles tenham. Estou, sim, a 
estimular o orgulho nos Valores e quali- 
dades que o Povo Madeirense indiscu- 
tivelmente possui, e que sâo alavanca 

permanente da conquista de futuros 
cada vez melhores. 
Obviamente que, apesar das provas que 
demos nestes vinte e sete anos de 
Autonomia Politica, ainda nos é impos- 
te um regime colonial bem limitativo - 
unilateralmente e apesar do sentime,nto 
madeirense de apego indiscutivel â 
unidade nacional, Lisboa impôe-nos um 
sistema constitucional que, através dos 
seus Orgâos de governo prôprio, eleitos 
democraticamente, a Regiâo Autônoma 
frontalmente rejeita porque castrante 
dos légitimés Direitos do Povo 
Madeirense. 
A situaçâo mantém-se, ainda, inequivo- 
camente colonial, â face do Direito 
Internacional. 

Agravada por campanhas, sobretudo 
mediâticas, montadas pelas classes 
dominantes em Lisboa, em que depois 
de sugados os recursoS da Madeira 
durante quase seis séculos, ainda têm a 
provocaçâo de espalhar a mentira de 
que viveriamos "â custa deles". 
É contra tudo isto que devemos conti- 
nuar a lutar. E corn a mesma energia e 
determinaçâo dos primeiros tempos 
autonômicos, em vez de os Madeirenses 
e os Portossantenses se emburguesarem 
no conforto ou conformismo do jâ con- 
seguido. 
E, a propôsito do conseguido, respon- 
derei sinteticamente aos detractores. 
Alguns destes, pseudo-jornalistas, sobre- 
tudo de Lisboa, pelos quais nâo tenho 
qualquer consideraçâo ou respeito. 
Paga-se caro nâo pactuar coin a 
maçonaria. 
Passados estes anos todos, e estando 
em vigor o denominado "Estado de 
Direito" do regime politico corporativo 
da III Repùblica, nenhuma violaçâo da 
lei ocorreu, que possa pôr em causa a 
democraticidade do sistema politico 
madeirense. A nâo ser que seja o 
regime corporativo, deles, a nâo ser 
democràtico... 
Dizem que o conseguido, também foi 
graças aos apoios da Uniâo Europeia. 
Mas é preciso saber obtê-los, saber lutar 
por eles, mexer-se em Bruxelas, intervir 
em instituiçôes e associaçôes europeias, 
pressionar novas politicas de Fundos 
Europeus ao longo dos anos, obter 
estatuto especial no Tratado da Uniâo, 
etc., e houve que trabalhar arduamente 
em todos estes campos, pois aqui para- 
dos, provincianamente, é que as coisas 
nâo caiam do céu. 
Dizem que o desenvolvimento regional 
foi conseguido â custa de "obras pübli- 
cas", embora eu nunca visse apresenta- 
do qualquer projecto de desenvolvimen- 
to, alternativo a este. Entâo, dada a situ- 
açâo e os parcos recursos da Madeira e 
do Porto Santo, havia de ser como?... 
Coin gorjetas?... Coin dinheiro 
entregue para a mâo do debilitadissi- 
mo sector privado que entâo ti- 
nhamos??.. Continuar a arcaica agri- 
cultura de miséria?... 

Também ninguém apresen- 
tou alternativas aos diversos 
sectores de actividade em 
que se apostou, e que nâo foi 
apenas as "obras püblicas" 
E, sem "obras püblicas" - corn 
controlo da inflaçâo, registe-se - como se 
fazia o tal "desenvolvimento sustenta- 
do", de que alguns falam, ou repetem 
como papagaios, tem saber o que estâo 
dizendo?... Como se sustenta um desen- 
volvimento futuro, sem criar as infra- 
estruturas necessârias?... 
E como se as faz, sem "obras püblicas"?... 
Ou alguém de bom-senso negarâ que, 
até ao fim do prôximo ano, a Madeira e 
o Porto Santo terâo concluidas ou em 
conclusâo, as principais estruturas que 
consolidarâo a confiança no futuro?... 
E alguém honesto, contestarâ o efeito 
das "obras püblicas" no Emprego, quer o 
efeito das infra-estruturas novas, esta- 
belecidas por exemple na Educaçâo, na 
Saüde, na Solidariedade Social e na 
Habitaçâo, naquilo que se diz "o 
social"?... 
Onde estâ a soluçâo dos detractores? 
Na sistemâtica, mas inôcua contestaçâo 
a tudo o que se fez ou vai fazer, e a 
espinha dobrada a Lisboa?... 
Nestes vinte e cinco anos de coisas boas 

e de coisas mâs, de satis- 
façôes e também de alguns - 
erros, uma certeza tenho. 
Tudo isto foi possivel, devido 
ao maravilhoso Povo que sâo 
os Madeirenses e os 

Portossantenses. A quem peço descul- 
pa se, no calor da lut a politica, 
alguém ofendi. Sinceramente, foi sem 
tal intençâo. 
Compreendo que a "esquerda" nâo goste f 
de mim. Demonstrei, contra socialismos 
e comunismos, que esta era a opçâo 
capaz de desenvolver o arquipélago, ao 
contrârio das asneiras miserabilistas 
daqueles sistemas politicos. 
Compreendo que a "direita" nâo goste 
de mim. Acabei corn a "colonia", destrui 
a velha sociedade hierarquizada, clas- 
sista e preconceituosa. Contribui para o 
estabelecimento, corn sucesso, de novos 
e pujantes grupos econômicos. 
Mas, vinte e cinco anos provam que se 
a "direita" e a "esquerda" me detestam, 
o Povo, democraticamente, pareceu 
que nâo. 
Afinal, entendemo-nos. 
Entendemos que a ünica promessa era 
TRABALHO, e que sô SERÎAMOS 
AQUILO QUE FIZÉSSEMOS. 
Obrigado. Um chi-coraçâo. 

Jà ouviu falar em 
Project DiplomaP 
Certamente que sim! 
Pois bem, dia 14 de Março, às 19h00, no 

Gracdosa Community Centre of Toronto 
com aqueles que assumiram a respon- 

sabilidade 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 

respectivas respostas, 

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 future! | 
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SAUDE EM SUA CASA 
FROLIFERAÇOES DESCONTROIADAS RAS 
CÉLUIAS DO SAHGUE 
A formaçâo de qualquer corpo começa 
sempre corn uma célula que, ao multi- 
plicar-se e diferenciar-se, conforme a 
informaçâo armazenada nos cromosso- 
mas do nücleo celulaf: o côdigo genéti- 
co, acaba por formai- um corpo determi- 
nado corn toda a sua complexidade e 
perfeiçào. 

O sangue começa corn uma célula es- 
taminal que se diferenciou das primeiras 
células do embriào, para continuai a 
linha de multiplicaçào e diferenciaçào 
capaz de original todas as outras células 
maduras que circulam na corrente san- 
guinea. As células do sangue formam-se 
na medula ôssea, o tutano no interior 
dos ossos, principalmente nos ossos 
achatados das costelas, esterno e bacia. 
Quando a medula ôssea esta afectada 
por doença, células do sangue podem 
formar-se no figado, baço, ou nos rins. O 
rim também fabrica a hormona 
eritropoitina que serve para estimular, 
quando necessârio, a produçâo de glôbu- 
los vermelhos. 

Os glôbulos brancos sào células de 
defesa contra os invasores que podem 
pénétrai no corpo, como as proteinas 
estranhas causadoras de alergias, ou os 
micrôbios virulentos causadores de 
infecçôes. Os glôbulos brancos envolvem 
e tentam digerir os invasores; ao mor- 
rerem, nessa luta pela integridade do 
corpo, formam o pus: as células mortas 

nos destroços da batalha. As plaquetas, 
embora sejam apenas fragmentos celu- 
lares, sào essenciais para évitai hemorra- 
gias. Qtiando existe uma zona de fraque- 
za num vaso sanguineo, ou acontece um 
acidente corn derrame de sangue, as 
minùsculas plaquetas juntam-se e, ao 
agregarem-se, formam uma barreira, tal 
como um remendo, para estacionar a 
hemorragia. Os glôbulos vermelhos sâo 
o maior componente do sangue e aquilo 
que lhe dà a cor. A anemia por falta de 
ferro, causada quase sempre pela perda 
de glôbulos vermelhos, é o problema 
mais frequente nas doenças do sang-ue. 

Em circunstâncias normais, o que 
acontece quase sempre, o ADN do côdi- 
go genético, présente nos croinossomas 
das células estaminais, funciona perfeita- 
mente, acabando estas células por pro- 
duzir quantidades especificas, tanto em 
quantidade como em qualidade, de célu- 
las maduras e plaquetas sanguineas. As 
doenças das células do sangue têm 
origem na sua fonte, a medula ôssea,‘e 
sâo causadas por erros na informaçâo do 
ADN nos cromossomas das células esta- 
minais geradoras das células do sangue. 
Esses erros sào raros, mas podem origi- 
nal excesso do nümero de células, cresci- 
mento incontrolâvel, deficiência de for- 
maçào, ou um bloqueio completo na for- 
maçào de células sanguineas maduras. 

As doenças mieloproliferativas sâo 

caracterizadas por excesso 
de produçâo de células do 
sangue. Na policitemia vera, 
também conhecida por poliemia, ou ple- 
tora sanguinea, acontece uma formaçâo 
exagerada de glôbulos vermelhos. A cor 
da pele é corada, o rosto rubicundo, e o 
exame do sangue mostra uma quanti- 
dade exagerada de glôbulos vermelhos. 
E uma doença que se trata coin sangrias 
para diminuir a quantidade de glôbulos 
vermelhos no sangue; passados vârios 
anos, as células brancas podem também 
começar a proliférai originando 
leucemia. Na maioria das vezes o exces- 
so de glôbulos vermelhos nâo é uma 
doença primâria do sangue, mas é 
secundârio a doenças respiratôrias ou 
residência em altas altitudes. A carência 
de oxigénio causada pela obstruçâo à 
entrada de ar, ou pela diminuiçâo da 
pressào atmosférica, é compensado pelo 
fabrico exagerado de células vermelhas 
corn hemoglobina: o veiculo do seu 
transporte. 

Na anemia aplâstica existe uma 
supressâo profunda da formaçâo de 
glôbulos vermelhos. Na neutropenia hâ 
uma diminuiçâo acentuada de neutrôfi- 
los, a variedade de glôbulos brancos 
responsâvel pelo combate à infecçào. 
Estas doenças podem ser causadas por 
efeitos tôxicos de alguns quimicos e 
medicamentos na medula ôssea, que sào. 

na maioria dos casos, 
condiçôes temporârias 
secundârias ao tratamento 

de cancro corn quimioterapia. 
As leucemias podem ser crônicas ou 

agudas. As primeiras atacam insidiosa- 
mente mas, passado algum tempo, nâo 
se distinguent das leucemias agudas e, 
como elas, podem dar sintomas de ane- 
mia e fraqueza; numa fase avançada 
todas as leucemias podem dar febre e 
derrames de sangue, ou causai infecçôes 
secundârias graves. Os glôbulos brancos, 
de um determinado tipo, podem apare- 
cer no sangue em grandes quantidades. 
As leucemias, doenças infrequentes mas 
que nâo sâo taras, podem atacar cri- 
anças, jovens, adultos na meia idade, ou 
pessoas idosas. Mas, sejam elas agudas 
ou crônicas, ou qualquer que seja o tipo 
de glôbulo branco afectado, as leucemias 
sào doenças sérias que podem ser fatais. 
Hâ cinquenta anos a morte pela 
leucemia era inevitâvel, mas hoje o 
aparecimento da doença jâ nâo é uma 
sentença de morte. O grande desenvolvi- 
mento das ciências médicas e farma- 
colôgicas permite uma remissào tem- 
porâria da doença em sessenta a oitenta 
por cento dos casos, e a aplicaçâo de téc- 
nicas modernas, como os transplantes de 
medula ôssea, permitem uma cura em 
pelo menos cinquenta por cento de todas 
as leucemias. 

Cientista Nobel favoràvel aos allmentos transgénicos 
o cientista norte-americano Norman 
Borlaug, Nobel da Paz em 1970, defendeu 
no México que a humanidade nécessita de 
apoiar-se na biotecnologia e nos alimentos 
geneticamente modificados para poder ali- 
mentar-se. 
Na conferência "Alimentos para hoje e 
amanhà", que decorreu no Instituto 
Tecnolôgico de Monterrey, o investigador 
pediu na terça-feira que as pessoas nâo se 
indignem corn a melhoria genética das co- 
Iheitas, porque a natureza faz o mesmo hâ 
milhares de anos. 
"Nâo percebo porque hâ tanta controvérsia 
à volta da alteraçâo genética se a natureza 
faz o mesmo hâ anos", comentou o pai da 
"revoluçào verde" relativamente aos trans- 
génicos. 
A "revoluçào verde" começou nos anos 60 
baseada no aperfeiçoamento de variedades 
agricolas de alto rendimento, fertilizantes, e 
desenvolvimento do regadio para expandir 
a produçâo de alimentos. 
Apesar do movimento nâo ter conseguido 
os resultados esperados, desencadeou me- 
Ihorias no rendimento de algumas culturas 
e investigaçâo relevante sobre novas técni- 
cas agricolas. 
Segundo Borlaug, para poder alimentai 
correctamente os mais de 6.000 milhôes de 
seres humanos que povoam a Terra sâo 
necessârios os fertilizantes quimicos e 
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orgânicos e a biotecnologia. 
O investigador notou que 85 por cento da 
produçâo de alimentos deverâ ser obtida da 
terra que se cultiva actualmente, lamentan- 
do que 28 por cento da ârea cultivâvel 
careça de âgiia. 
Para o investigador, a utilizaçâo deste 
recurso natural escasso é critica para a 
humanidade, pois de toda a âgua existente, 
apenas 2,5 por cento é doce e menos de um 
por cento potâvel. 
"E um crime que se gastem anualmente 
850.000 milhôes de dôlaies em armamen- 
tos quando existem 150 milhôes de crianças 
desnutridas", disse ainda. 

Segundo um relatôrio da associaçâo dos 
industriais do sector, ISAAA (International 
Service for the Acquisition of Agri- Biotech 
Applications), a superficie cultivada corn 
organismes geneticamente modificados 
(OGM) aumentou 12 por cento em 2002. 
De acordo corn o relatôrio, este tipo de cul- 
turas conheceu, pelo sexto ano consecutivo, 
um crescimento acima dos dez por cento, 
atingindo uma superficie total de cerca de 
59 milhôes de hectares. 
Mais de um quinto da superficie mundial 
das culturas de soja, algodâo e colza é 
actualmente geneticamente modificada. 
Cerca de seis milhôes de agricultores em 16 
paises escolheram cultivai plantas OGM, 
contra cinco milhôes em 13 paises em 2001. 
Mais de très quartos destes agricultores sâo 
pequenos lavradores de paises em vias de 
desenvolvimento, sublinha a ISAAA. 
Estados Unidos, Argentina, Canadâ e 
China continuam a ser os mais importantes 
cultivadores de OGM. 
Na China, mais de metade do algodào 
résulta da utiUzaçâo da biotecnologia. 
India, Colombia e Honduras plantaram 
este tipo de culturas pela primeira vez em 
2002. 

O comunicado da ISAAA foi difundido em 
meados de Janeiro pelo grupo agroquimico 
norte-americano Monsanto, um'dos princi- 
pais produtores de sementes de OGM. 

Avicultores exigem 
I clarificaçâo do 
I processo de recolha | 

de amostras para 
I anàlise 
I A associaçâo que représenta os avicul- | 

tores exigiu a divulgaçâo imediata da 
forma, lugar e altura em como foram j 
recolhidas as amostras para anàlise nas 
exploraçôes sob suspeita de utilizarem 
nitrofuranos, e a notificaçào de todos 
os visados. | 
Apôs uma reuniâo de associados da 
Associaçâo Nacional de Centros de 
Abate de Aves, a ANCAVE expressa, 
em comunicado, "profunda preocu- 
paçâo" face à forma como a questâo da ; 
"alegada utilizaçâo de nitrofuranos" tem 
sido tratada pelas entidades oficiais. 
A associaçâo defende ainda a "imedia- 
ta notificaçào" de todos os visados", de 
forma a permitir que estes, em sede 
prôpria, possam usai dos seus direitos. 
Por seu lado, o ministro da Saùde, Luis 
Filipe Pereira, afü'mou, no Porto, que o 
seu ministério estâ a acompanhar corn 
atençâo o problema da contaminaçào 
de animais corn nitrofuranos, em con- 
tacto com o Ministério da Agricultm*a, 

"ainda é cedo" para agir. 
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I Bate-chapas com experiência, corn ferranienta pi-ôpria. 
I Tel.:416-252-72{jl. 

I 
Pessoal corn experiência, para companhia de 
jardinagem. Contactar Joe. Tel.4164)03-191)5. 

Bricklayers e ajudantes. Contactar Jiilio. 
Tel.:647-293-9353. 

Ajudante de cozinha e empregado de balcâo, corn 
alg-uraa experiência. Tel.:905-890-5550. 

Carpinteiros corn alguma experiência. Contactar Rui, 
depois das 6 horas. Tel.:416-B79-6064. 

Empr^ado, para trabalho gérai de reparaçoes de mâquinas, 
Contactar Joige lima. TeL:416-249B141. Ext. 236. 

Bom negôcio à venda devido a regresso a 

Portugal. Joaquim Pereira e Tony vendent 

O negôcio de Jardinagem/Landscaping, 

incluindo clientes, carros, mâquinas, etc. 

Contactem; 

416 652-8093, OU 416 722-5962 „ 

Atençâo: 
Manuel Costa agradecia que os mem- 
bros da Local 183, que se reformaram 

em fins de 2000 ou Janeiro de 2001, 
fizessem o favor de o contactar. 

Tel: 416 537-8239 

Precisa-se de trabalhadores para instalaçâo 

de Metal de Telhados (Roofîng) 

corn algpuna experiência. 

Contactem Martin daCosta, 

em Viana Roofing, pelo telefone: 

416 763-2664 
Bom ordenado e bénéficies. 

Investigaçâo / Anthrax ; 

Apprendice, auto body repairs with a 

minimum of 2 years of proven 

experience, needed immediatly. 

Ste£idy work and excellente location. 

frank 416-239-1221 

Nova vacina contra Anthrax poUera ser 
testada até final do ana 
Uma empresa norte-americana de biotecnolo- 

. gia com sede em San Diego anunciou a 

intençâo de começar a testar uma vacina 

experimental contra o anthrax em seres 

humanos até ao final do ano. 

Varias companhias e investigadores do 
Governo estâo hâ vârios meses na cor- 
rida para criar uma vacina contra o 
anthrax melhor que a actualmente 
disponivel, fabricada pela BioPort Inc. 
de Lansing, Michigan. 
Os responsaveis da Vical Inc. apresen- 
taram segunda-feira dados indicando 
que a sua nova vacina de ADN é eficaz 
na protecçâo de coelhos que inalarain 
anthrax, registando apenas pequenos 
efeitos secundarios, depois de um 
trabalho bem sucedido com ratinhos de laboratôrio. 
A companhia espera convencer a Administraçào 
para os Alimentos e Medicamentos norte-ameri- 
cana (FDA) a aprovar que a vacina, num regime de 
duas injecçôes, seja testada em pessoas de forma a 

' < ■ 

iCi© DDB iMDSl 
Faça um curso de Maquiagem 
(Maquilhagem) basica em apenas 
1 dia e aprenda loda a lécnica de 
maquiar! Contacte hoje mesmo a 
especialista Consolaçào de Matos. 
Consolaçào faz também maquia- 
gens para noivas e para outros 
momentos especiais. 

Contact 416 532-7923 

provar a sua segurança. 
E eticamente inaceitavel expor voluntarios a doenças 
como o anthrax, por isso a FDA fez saber que apenas 
aprovara algumas vacinas que protejain pelo menos 
duas espécies diferentes de animais e que demonstre ser 
segura no homem. 

O director da Vical, Vijay Samant, disse 
que os executives da companhia e os 
responsaveis da FDA estâo ainda a dis- 
cutir se os dados recolhidos junto de ra- 
tinhos e coelhos sào suficientemente 
fortes para apoiar experiências corn 
seres huinanos ou se serào solicitados 
priineiro testes corn macacos. 
A vacina da Vical foi desenvolvida a 
partir de material genético da bactéria 
do anthrax que codifica duas das protei- 
nas implicadas na doença. 
A vacina provoca um resposta imu- 

nitâria branda e incita o corpo a defender-se contra um 
ataque mais virulento, disse Samant. 
Um estudo conduzido pela Academia norte-americana 
das ciências divulgado em 2002 concluiu que a vacina 
actualmente existente funciona, mas insistiu na necessi- 
dade de uma nova porque a da BioPort requer seis 
injecçôes ao longo de 18 meses, mais um reforço annal, 
estando ainda na origem de alguiis efeitos secundarios. 
O anthrax é uma doença infecciosa aguda causada pelo 
Bacilo de anthracis, uma bactéria eni forma de esporo. 
Cinco pessoas niorreram em 2001 depois de entrarem 
em çontacto coin a bactéria através de cartas contami- 
nadas enviadas pelo correio, dai que seja considerada 
uma possivel arma biologica que poderia ser usada con- 
tra as tropas norte-americanas. 
Desde ai, varias companhias de biotecnologia traba- 
Iham no sentido de desenvolver uma vacina mais eficaz. 

FOTO FEUX CARZA/EPA/WSA 

Pescada em Papeiote 
InCREDIEHTES: 

4 POSTAS DE PESCADA NÀO MUITO FINAS 

1,5 DE DE VINHO BRANCO 

1 DE DE AZEITE 

1 FOLHA DE LOURD 

* 7 COLHER DE SOPA DE MISTURA DE SALSA PIC- 

ADA E COENTROS PICADOS 

* 2 CEBOLAS MÉDIAS PICADINHAS 

SAL Q.B. 

’*■ PIMENTA Q.B. 

2 DENTES DE ALHO PICADINHOS 

* SUMO DE 1 UMÀO 

7 COLHER DE SOBREMESA DE COLORAU DOCE 

MARGARINA Q.B. 

* 0,5 DE DE CALDO DE PEIXE 

(OnPECÇflO: 

Depois do peixe arranjado, tempere-o corn sal pimenta e 
sumo de limào. 
Numa taça misture a cebola picada, aüios picados, a mis- 
tura de salsa e coentros, o caldo de peixe, o vinho branco, 
o azeite, o colorau, a foUia de louro partida aos bocados, 
tempere corn um pouco de pimenta moida na altura e um 
pouco de sal, envolva tudo muito bem. 
Corte 2 rectângulos de papel de aluminio bem grandes. 
Coloque uma das foUias num pirex que possa ir ao fomo e 
unte-o corn margarina 
Ponha sobre o papel as postas de peixe e divida o molho 
pelas 4 postas. 
Sobre cada posta ponha nozinhas de margarina. 
Cubra corn muito cuidado corn o outro rectângulo de 
aluminio, feche muito bem em volta de modo a nào fuiar 
as folhas e ficar bem fechado. 
I.five a cozer em forno quente cerca de 30 minutos. 
Dejx)is de cozido sirva abrindo as folhas na mesa. 
Acompanhe corn batatas cozidas, legumes cozidos, ou 
puré de batata. 

Sobremesa : 

ratias Douradas 

InCREDIEHTES: 
7 PÀO DE KG ( QUE DE BOAS FATLAS ) / 

ÔLEO PARA FRITAR ; 

* LEITE Q.B. ; 

^ OVOS ; 

* CANELA ; 

“^AçOCAR; 

7 CASCA DE LIMÀO ; 

1 PAU DE CANELA. 

(OnPECÇflO: 
Fatie o pâo, corn a espessura de cerca de 1 cm. 
Ponha uma frigideira ao luftie e leve o ôleo à fervura. 
Encharque o pâo no leite ( amorne o leite corn a 
casca de limâo e o pau de canela ) e depois nos ovos 
batidos e leve a fritar. 
Depois de fritas as fatias passe por uma mistura de 
açùcar e canela. 
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Taça Portugal: 

Vitoria da Navai é 
prenda antecipada, 
Aprigio Santos 

O présidente da Naval 1“ de Maio considerou a 
vitôria alcançada em Alvalade, Trente ao Sporting, 
em jogo da Taça de Portugal em futebol, uma pren- 

da antecipada para o clube, que comemora 110 anos 
a 01 de Maio. 
"Esta vitôria é uma prenda antecipada para um clube 
à beira de comemorar 110 anos", disse à agência Lusa 
Aprigio Santos, acrescentando que o triunfo por 1-0 
Trente ao Sporting se ficou a dever "ao trabalho de 
Alvaro Magalhâes à Trente da équipa". 
"Esta vitôria é dele e dos jogadores", acrescentou. 
Questionado acerca de quai adversârio - Paços de 
Ferreira, Uniâo de Leiria ou FC Porto - espera encon- 
trar nas meias-Tinais, Aprigio Santos disparou: 
"Aquele que pudermos elimiôar para chegar à final. 
A vida é um sonho permanente, deixem-nos sonhar". 
Junto ao edificio da Câmara Municipal da Figueira 
da Foz, onde houve uma recepçâo à équipa navalista, 
Toram concentradas algumas centenas de adeptos, 
que Tizeram questâo de receber os jogadores e équipa 
técnica, bem como os 26 autocarros corn adeptos que 
se deslocaram a Lisboa. 
Jogadores, équipa técnica e dirigentes da Naval 1° de 
Maio Toram recebidos pelo présidente da autarquia, 
Duarte Silva, estando ainda prevista uma largada de 
Togo de artificio, no espaço Tronteiro ao edificio da 
Câmara Municipal. 

Martial Arts Sqstem 

Em qualquer idade 
precisamos de auto 

defendermo-nos. 
Nâo hésité e inscreva-se 

na escola de 
Valter Silvestre. 

Atlético de Madrid 

futre despede-se do Atlético do Madrid 
o portuguès Paulo Futre, director desportivo do Atlético 
de Madrid, vai anunciar o seu adeus ao clube "colchonero" 
no inicio da prôxima semana, depuis de dois anos e meio 
à Trente da gestào do Tutebol vermelho e branco. 
O dirigente do Atlético de Madrid nâo quer interTerir nas 
cerimônias de apresentaçào do centenârio do clube, que se 
realizam quinta-Teira, nem no encontro que a équipa de 
Tutebol disputa domingo Trente ao Celta de Vigo no 
Vicente Calderôn, pelo que esperarà até segunda-Teira para 

abandonar o cargo, segundo a Agência EFE. 
O Atlético de Madrid concluiu corn o êxito as negociaçôes 
para rescindir o vinculo contratual corn o ex-internacional 
portuguès, que deixa o clube corn a équipa de Tutebol a 
lutar por um lugar de acesso às competiçôes europeias. 
Futre chegou ao Tormaçâo "colchonera" em Outubro de 
2000, quando a équipa militava na segunda divisào espa- 
nhola e estava mais prôxima da despromoçâo à segunda 
divisào B. 

Portugal2004: 

Waiker considéra Estàdio do Aigarve um 
prolecto modeio 
o responsâvel da UEFA pelos estâdios do Europeu de 
Tutebol de 2004, Ernie Walker, voltou eata semana a con- 
siderar o Estàdio do Algarve um projecto modeio em 
relaçào aos restantes recintos que vào acolher a prova. 
"Trata-se de um projecto modeio, em que tudo esta a 
decorrer como o previsto, corn dinheiro para o Tinalizar, e 
sem derrapagens orçamentais", disse Walker, que visitou a 
obra algarvia. 
O présidente da associaçào de municipios Loulé-Faro, 
Seruca Emidio, por seu turno, garantiu que a obra do 
estàdio esta a respeitar toda a programaçào, havendo din- 
heiro para que o recinto esteja concluido em Titrais de 
Agosto. 
"As obras estào no seu auge, e poso garantir que todos os 
pagamentos estào em dia, nomeadamente os que têm a 
ver corn as empreitadas", disse o autarca, présidente da 
Câmara Municipal de Loulé. 
O présidente da Câmara de Faro, José Vitorino, congra- 
tulou-se pelo Tacto de o estàdio do Algarve ir acolher um 
jogo dos quartos de final do Europeu Portugal2004 - con- 
Torme consta do calendàrio provisôrio do torneio divulga- 

do segunda-Teira - e recordou os momentos dificeis por 
que este projecto jâ passou. 
"Faz hoje um ano que as nuvens eram muito negras, mas 
hoje saimos da beira do inTerno para entrarmos na auto- 
estrada que nos levarà ao paraiso", disse Vitorino, que 
criticou aqueles que hà um ano nâo acreditaram no pro- 
jecto. 
O "périplo" da UEFA prossegne esta tarde em Lisboa, 
com visitas aos estâdios do Benfica e do Sporting. 

Farense: 

Adeptos exigem esfoço da Câmara para salvar clube 
Uma centena de adeptos exigiu esta semana à Câmara 
Municipal de Faro um esTorço eTectivo para apoiar a 
Sociedade Anônima Desportiva (SAD) do Farense, cuja 
continuidade na II Liga de Tutebol esta em risco devido a 
grave crise Tinanceira. 
Empunhando uma Taixa corn a inscriçâo "nào queremos 
dinheiro, queremos boa vontade e promessas cumpridas", 
os maniTestantes, concentrados junto aos Paços do 
Concelho, acusaram o présidente da Câmara, José 
Vitorino, de colocar obstàculos à viabilizaçâo de um 
processo que conduza à doaçào do Estàdio de Sào Luis ao 
Farense. 
A maniTestaçào aconteceu horas depois de, em conTerên- 
cia de imprensa sobre o mesmo assunto, José Vitorino ter 
dito que a doaçào eTectiva do estàdio espera ainda um 
parecer juridico, para nâo ser "Terida de ilegalidade". 
O edil acrescentou ainda que, caso aconteça, a doaçào 
serâ Teita ao clube SC Farense e nào à sua SAD para o 
Tutebol, podendo, no entanto, estas duas entidades enten- 
derem-se no Tuturo acerca desta questào. 
O présidente do Conselho de Administraçào da Farense 
Futebol SAD, Carlos Pereira, jâ esclareceu que aguarda o 

regresso do estrangeiro do présidente do clube. Gomes 
Ferreira, para ambos assinarem um documente conjunto 
a apresentar a autarquia coin vista a encontrar-se uma 
soluçào. 
Entre os maniTestantes encontrava-se o capitâo da équipa 
algarvia de Tutebol, Carlos Costa, que se maniTestou 
revoltado corn a situaçào a que chegou o Farense. 
"Hâ oito anos que aqui estou e esta é a pior das situaçôes, 
nem para a direita nem para a esquerda. Sinto uma 
grande révolta interior", sublinhou o jogador do Farense. 
Carlos Costa notou que estar cinco meses sem receber 
ordenado é desesperante, sublinhando: "Tal como toda a 
gente, precisamos de corner, vestir e pagar os nossos com- 
promissos, e lamentamos que este jogo do empurra tenha 
como vitimas os jogadores". 
O veterano jogador do Farense garantiu que, apesar da 
situaçào, acredita que tudo se poderâ resolver, embora 
"nào de uma hora para a outra", e que o grupo vai demo- 
nstrar toda a dignidade e brio nos jogos. 
"Esta é a nossa profissào e nào vamos deitar tudo para o 
châo a dois meses do Tim", concluiu, emocionado, o 
"capitâo" da équipa de Tutebol do Farense. 

A. Portela 
Construction 

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

varandas e casas de bctnho 
fl. PORTtLfl OTERECE-LUE flbSOLUTflnEUTE CRflTIS 

O "PERtlIT" PORO R COtlSTRUÇflO DR HOVR CRRRCEM 

M33 

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

José Patricio Caires Angelo Martins 
• l’iTsidunU* • 

Patricio 
AUTO COLLISION 

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

Tel; 905-820-6551 • nx: 905-820-5130 
Email: patricioautocoUision@on.aibn.com 
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Extremo récupéra mais uma vesr, a sua melhor forma 

Carlitos (Benfica): 
(iSinto-me cada vez melhor» 
Carlitos marcou uin golo de belo efeito no 
decorrer do treino de 4“ feira e deixou 
claro que esta, mais uma vez, a chegar à 
sua melhor forma. 
O extremo esta a realizar mais uma época 
irregular, ao ritmo das lesôes e das respec- 
tivas recuperaçôes. 

prateleira do passado. A prioridade neste 
momento é assegurar o segundo lugar. 
«Esse jogo nào correu como queriamos, 
mas isso jâ pertence ao passado, temos de 
olhar para o proximo jogo. Sô depen- 
demos de nos prôprios para conseguirmos 
o segundo lugar, sô temos de ganhar jogo 

«Agora estou a trabalhar bem e sinto-me 
cada vez melhor. Depois de algum tempo 
parado as coisas estào a caminhar para o 
normal. Vamos la ver, porque quando as 
coisas me estào a correr bem ocorre-me 
sempre um azar», contou o jogador na sala 
de imprensa no final do treino desta quar- 
ta-feira. 
Carlitos esta no Benfica hâ très anos e 
ainda nào conseguiu fazer uma época em 
pleno. Quando começa a ganhar forma e a 
mostrar-se como candidate a um lugar no 
«onze», surge sempre uma incômoda lesào 
a tapar-lhe os caminhos. Uma situaçào que 
nào é fàcil de gerir para o jogador. «Sô coin 
a ajuda da familia e dos meus compan- 
heiros, temos um grupo de trabalho fan- 
tâstico e tento ultrapassar os problemas 
corn a ajuda de todos», contou. 
O extremo ficou desiludido coin o jogo 
fiente ao F.C. Porto, mas jâ o colocou na 

a jogo», explicou. 
Carlitos considéra que o grupo, apesar da 
dénota fiente ao lider, està confiante e vai 
reagir jâ no prôximo sâbado corn uma 
vitôria fiente à Académica. «Estainos bem e 
confiantes na manutençào do segundo 
lugar. Temos jogadores experientes que jâ 
passaram por situaçôes semelhantes e que- 
remos ganhar à Académica», acrescentou. 
O objective é a qualificaçào para a Liga 
dos Campeôes e o reencontro coin os 
grandes jogos europeus. «É o objective de 
todos e serâ motive de orgnlho para todos. 
Nào quereinos deixar fugir isso», contou 
sein esquecer que esse factor vai définir a 
continuidade de José Antonio Camacho 
na Luz. «Os meus colegas jâ forain claros 
quanto a isso. Todos os jogadores estào 
coin o técnico e se ele ficar é ôbvio que 
serâ melhor para o clube e para todos», 
acrescentou. 

Ponto final no caso Tiago: 

I Benfica paga 700 mil euros 
I ao Maritime 

o Maritime ganhou o ultimo capitule do 
I «caso Tiago» ao Benfica, no Conselho de 
I Justiça da Federaçâo Portuguesa de 
I Futebol. Setecentos mil euros, mais juros, 
I é o valor que os encarnados vào ter de 
I pagar pela saida do jogador, segundo 
i informaçâo divulgada na passada sexta- 

feira pelo clube madeirense. 
O caso remonta à época de ll)lK)/iyy7, 
quando o médio deixou o Maritime 

corn destine à Luz. 
Este é o ponto final num processo que se 
arrasta hâ muito e em que o Maritime 
tinha jâ ganho na Comissào Arbitral 
Paritaria, em Junho de 2001. A decisào 
tomada agora pelo Conselho de Justiça 
nâo é passivel de recm'so. 
O Maritime reclamava mais uma indem- 
nizaçào mais avultada, rondando milhào 
e meio de euros. 

Treinador diz que os axadrezados lutam muito 

Joaquim Pelr6 (Milaga): 
«Temos de marcar 
um golo ao Boavista» 

Joaquin Peiro, treinador do Malaga, é o primeiro a 

honrar o nome do Boavista, sublinhando que a 

melhor forma de ultrapassar a formaçâo portuguesa 

nos quartos-de-fînal da Taça UEFA é «lutar muito», 

porque os axadrezados «sâo uma grande équipa, 

compacta e muito lutadora». 

O técnico dâ a entender que o adve- 
rsârio vale essencialmente pelo seu 
conjunto, porque a sua grande refer- 
enda estâ nào pode jogar por castigo 
disciplinar: «A ünica estrela é o Silva 
e nào joga. Teremos pela frente um 
conjunto muito aguerrido e temos 
de o respeitar». 
No entante, os espanhôis estào 
«motivados» por causa da estron- 
dosa vitôria ao Atlético de Bilbau (3- 

I 0), na ültiina jornada do campeona- 
I to, o que pode deixar o opositor em Iestado de alerta. Por isso, é com- 

preensivel a intençào de apostar 
nmna postura ofensiva: «Nunca jogâ- 
mos para o 0-0. Temos de marcar um 

golo, mas também serâ importante 
nâo sofrer nenhum», considéra 
Peirô, também a pensar no 
desafio da segunda-mâo, no 
Estâdio do Bessa. 
O discurso do treinador do Mâlaga 
assentou no pressuposto que é 
importante nào menosprezar os | 
axadrezados, porque «foram | 
campeôes portugueses». «Podem nâo | 
ter o nome do Leeds United ou do | 
AEK de Atenas, mas serâ muito difi- 
cil. Temos de batalhar muito para 
conseguir passar a eliminatôria», 
considerou, recordando-se dos ou- 
tros adversârios dos espanhôis na j 
Taça UEFA. ï 

^ BAKERY ^ 
Padaria e Pastelaria Portuguesa 

Bolos para Casamentos, Baptizados 
Aniversârios e todo o tipo de festas 

Especializados em Salgadinhos 

Licenciado 

pelo LCBO 

.âbertos 7 dias por semana 

da.s 5hüü da manhà 

às 2h0() da manhà 

(HllD[i5!0T[i ÏÏ®E)® ® E)[]Æ\ 
No DiA DE NATAL à OFERTA DE BOLO REI E E$PIIMANTE A QIIEM NOS VISITAR. 

Bolo Rei I Pâo de Mafra I Broinhas 
Faça a sua encomenda corn antecedência 

1728 EGLIN TON AVENUK Wbs r - TORON TO • TEL: 416-256-7833 

SPORTS BAR 
Coin antena parabôlica para captar 

Bom ambiente de to^los jogos de futebol de Portugal. 
convivéneia. Todos jogos internacionais via satélite 
Venha ver incluindo os da América Latina. 
a diferença. 

Licenciado 
pelo LCBO 

.'Kberlo 7 dias por semana, das HhOO da manhà às 2h0() da manhà 
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Final do EURO'2004 no ostadio da Luz 
A UEFA anunciou esta segunda-feira que a final do 

Campeonato da Europa de Futebol de 2004 sera 

realizada no novo Estadio da Luz. O anuncio foi 

feito no âmbito da apresentaçâo, no Porto, do 

calendaxio da prova organizada por Portugal. 

O organismo europeu procedeu esta 
segunda-feira à assinatura dos contratos 
de utilizaçâo dos dez estâdios que irào 
acolher o EURO'2004. 
O calendârio da competiçào foi aprova- 
do pelos Comités técnico e das 
selecçôes nacionais da UEFA, numa 
prova que contarà corn a presença de 16 
selecçôes europeias. 
A selecçào nacional de futebol orienta- 
da por Luiz Felipe Scolari jogarâ o 
primeiro jogo da fase de grupos da com- 
petiçào no dia 12 de Junho as 17:00 
horas no Estâdio das Antas, Porto. O 
segundo encontro sera disputado no 
Estâdio da Luz, enquanto o ultimo jogo 
da primeira fase esta agendado para o 
recinto do Sporting. 
Até là, as selecçôes europeias que qui- 
serem participar no EURO'2004 terâo 
de conseguir a qualificaçâo que decorre 
até Novembro deste ano. 

O sorteio da fase final do EURO'2004 
terâ lugar no dia 30 de Novembro deste 
ano, em Lisboa. 

Atlctismo: 

Nacional de crosse lengo 
Domingos Castro 
campeâo aos 39 anos 
Domingos Castro tornou-se este fim de semana o mais velho 
campeâo nacional de corta-mato, ao impor-se categoricamente, aos 
30 anos, no crosse longo dos Campeonatos de Portugal, dominado 
pela sua équipa, a Gémeos Castro, que fez o pleno no podio. 
A prova disputou-se na pista do Jamor e foi comandada do princi- 
pio ao fim por Domingos Castro, que conquistou o seu quinto titu- 
lo no nacional, reeditando as vitôrias de 1000, 1903, 1094 e 1008. 
Corn este triunfo, Domingos Castro, garantiu um lugar no proxi- 
mo Campeonato do Mundo, a disputar em finais do mes, em 
Lausana, na Suiça, e bateu o recorde de longevidade de Carlos 
Lopes, que em 1084 conquistou, aos 37 anos, o seu ultimo titulo 
nacional de crosse. 
Nesta corrida o segundo lugar foi para Eduardo Henriques, 
campeâo em 2002, e na terceira posiçào classificou-se Alfredo Brâs, 
também da équipa Gémeos Castro, que triunfou colectivamente. 

Atletismo: 

Nacional de crosse longo Fernanda 
Ribeiro vence 
folgadamente 
Fernanda Ribeiro venceu no passado fim de 
semana, pela quinta vez, o campeonato 
nacional de corta-mato longo, repetindo na 
pista do Jamor o triunfo alcançado hâ uma 
semana, em Monçào, na variante curta da 
especialidade. 
A atleta do FC Porto obteve uma vitôria folga- 
da e juntou este titulo aos quatro conquistados 
entre lOOti e 1000, sucedendo como campeà 
nacional a Caria .Sacramento, vencedora das 
très ultimas ediçôes da prova. 
O segundo lugar, tal como hâ uma semana em 
Monçào, foi para Anâlia Rosa, do Sporting de 
Braga, e na terceira jjo.siçào termiiiou a 
sportinguista Ana Dias. 
Por équipas, triunfou o Maratona, que somou 
o décimo titulo, quarto consecutivo. 

I luis Campos é 0 
substituto de José 
Alberto Costa no 
comando técnico 
do Varzim 

FOTO imcio mSA/LUSA 

o treinador Luis Campos, que 
começou a temporada no Vitôria de 
Setûbal, é o substituto de José 
Alberto Costa no comando técnico 
do Varzim, até final da época, anun- 
ciou a direcçâo do clube poveiro. 
Apôs ter sido anunciada a rescisâo 
amigâvel do contrato que ligava José 
Alberto Costa ao Varzim, actual déci- 
mo classificado da I Liga, a direcçâo 
do clube foi célere na substituiçâo, 
contratando Luis Campos, que tinha 
sido despedido no final de Fevereiro 
do Vitôria de Setùbal, apôs derrota 
em "casa" por 6-2 corn o Benfica. 
O treinador, de 30 anos, mostrou-se 
satisfeito pela qualidade do plantel e 
deixou o desejo de fazer um "bom 
trabalho". 

III Divisâo 
Apuramento do Campeâo 

S”fase 

Resultados 
St* Antonio • Santiago. 1-1 
Volonao - Angronso. t-2 
Fotga: Praiaonsa 

4Mornada 
Santiago - Volenso 
Praionsa - SI* Antonio 
lolga: Angronso 

Classificaçâo 

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

JGS. 
3 
2 
3 
2 
2 

PTS. 
41 
38 
36 
33 
30 

□espromoçôes 

Resultados 
Angùslias - Hamongos. 0-2 

Madalona - fiibeirinha. 7-0 

Folga: Idsal 

AMornada 
Flamsnsos - Madaisna 
Ideal - Angdsüas 
Folga: Ribeirtnha 

Classificaçâo 

CL. EQUIPAS 
1. Ideal 
2. Flamengos 
3. Madalena 
4. Ribeirinha 
5. Angùstias 

JGS. 
2 
2 
2 
3 
3 

PTS. 
27 
27 
27 
24 
1 

As équipas inidaram a segunda tase t'oni a tntalidade 
(ius |Kui(os conquistados na primeira. Esta fase. dis- 
pulada em duas séries, decoire ao longo de K) jornadas 
no sislema de lodos conlra todos, entre i(i de ï'evereiro 
e 11 di- Maio. 

Os dm o clnlres da sei ie "Apnramento do Camjreào" 
disjjnlam o litnlo de cam|H'ào da Sérié Açotes.-qne sera 
promnvido à 11 Divisao H na proxima Iem[)orada. 
eiKjnanlo a outra série détermina as très équipas 
despromovidas aos camjMXmatos legitmais. 
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SyPERLIGA 
i   

POUTUCUCSfl DE fUTEBOL PROEISSIOMOL 

EQUIPAS 

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

RESULTADOS 

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

Maritlmo - Santa Clara, 1-1 
U. leirfa - V. Seiùlial, 1-1 

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

Belra-Mar - Académica, 1-0 
N. Madeira - Moreirense, 1-1 

V. Gulmarâes - P. Ferreira, 1-4 
Boavista - Sp. Graga, 2-1 

Benlica - FC Porto, 0-1 

V 

20 

15 
15 
11 
11 
y 
8 
8 
7 
8 
7 
7 
8 
5 
6 
5 
5 
4 

3 
5 
3 
5 
2 
7 
7 
6 
y 
5 
8 
8 
3 

10 
7 
y 
7 

10 

1 
4 
6 
8 

11 
8 
y 

10 
8 

11 
y 
y 

13 
y 

11 
10 
12 
10 

M 

52 
4y 
3y 
3<J 
35 
36 
31 
26 
23 
2y 
22 
26 
27 
28 
26 
28 
26 
26 

ly 
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 
2y 
29 
29 
27 
25 
25 
24 
22 
22 

PRôXIMA JORMADA 

Moreirense - Belenenses 
Sporting - Boavista 
Sp. Braga - Gll Vicento 
Varzim - V. Gulmarâes 
P Ferreira - Maritlmo 
Santa Clara - Belra-Mar 
Académica - Benlica 
FC Porto - Uniâo de leirla 
V. Setiibal - N. Madeira 

elhores lllarcadores 

SIMAO SABROSA (Benlica) 

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

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

DARIO Monteiro (Académica) 
MÂRIO 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 (Guimaràes) 
Fabricio Bento "CEARÀ" (Santa Clara) 

XI LIGA 
' PORTUCUtSO DC fUTCBOL PROCISSIOnflt 

EQUIPA 

ALVERCA 

PORTIMOIMENSE 
SALGUEIROS 

EST. AMADORA 

RIO AVE 

MAIA 

IMAVAL 

8 FARENSE 

9 DESP. CHAVES 

10 PENAFIEL 

11 DESP. AVES 

12 SP. COVILHÀ 

13 MARCO 

14 OVAREIMSE 

15 FELGUEIRAS 

16 U. MADEIRA 

17 LECA 
18 U. LAMAS 

RESULTADOS 

OVARENSE - PENAREL, 1-2 

RIO AVE - LEçA, 1-0 

N. 1“ MAIO - U. LAMAS, 1-0 

D. CHAVES - E. AMADORA, 3-1 

DESP. AVES - FELCUEIRAS, 2-2 

S. CoVlLHÀ - 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 JORIMADA 

UNIàO DA MADEIRA - FARENSE 

SALGUEIROS - DESP. CHAVES 

E. AMADORA - N. 1° MAIO 

U. LAMAS - ALVERCA 

MAIA - DESPORTIVO DAS AVES 

FELCUEIRAS - SP. COVILHà 

PORTIMONENSE - OVARENSE 

PENAFIEL - RIO AVE 

LEçA - MARCO 

^2 *2 ♦!' CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL - II Divisao 

EQUIPA J P 

1 LEIXOtS 2(i (i5 
2 LOUSADA 2() 51 
3 FC PORTO li 20 51 
I VI ZETA 20 43 
5 ESPINHO 20 V2 
6 CAC. TAIPAS 20 40 
7 PAIU:DES 20 3H 
H BRAC.A B 20 38 
i) DRACOES SAND 20 38 
10 GONDOMAR 20 37 
II EREAMI.ÎNDE 20 30 
12 FAFE 20 33 
13 VILANOVENSE 20 30 
14 VILA REAL 20 2!J 
15 P. RUBRAS 20 28 
10 CANELAS 20 20 
17 INFESTA 20 20 
18 ERMESINDE 20 25 
11) ESPOSENDE 20 24 
20 VIANF:NSE 20 17 

Resultados 
Fafo - Espiuho, l-O 
Sp. Braga B - Froaimmdr, 2-2 
Fainesincie - Lousada. 2-2 
Iiif(^sla - E.s|K)scnd<‘. 1-2 
FC Porto B - Cam-las (îaia. 2-2 
(îondomai - Paredes. M 
Drag. Sandinen.se's - Vianense. 5 1 
Leixoes - Pedras Rubras. 2-0 
Caçadores Taipas - Vi/.ela, 3-1 
Vilanovense - Vila Real. 10 

27“ Jornada 
V'ila Real - Fafe 
Esj)inho - S{). Braga B 
Freamunde - Einiesinde 
Lousada - Infesta 
EsjK)sende - FC Porto B 
Canelas (îaia - (iondomar 
Paredes - Dragoes Sandinenses 
Vianense - Leixoes 
Pedras Rubras - C. Taipas 
Vizela - Vilanovense 

EQUIPA J P 

1 ES'l'RLLA PORT 25 52 
2 FLIRENSK 25 52 
3 'F(,)RREENSE 25 41 
I OLIVEIRENSE 21 11 

5 SAN|()ANENSE 25 30 
(. ACAD, VISED 2i 30 
7 CALDAS 25 30 
8SP. POMBAL 25 37 
0 DESP. FATIMA 24 37 
10 ()[.. BAIRKO 24 35 
II ACADÉMICA B 25 31 
12 SERFANENSE 25 20 
13 ESMOHIZ 25 20 
14 VILAFKAN(^LEN 25 28 
15 À(îltEI)A 25 27 
10 OL. HOSPI l AL 25 27 
17 MARINHENSE 24 20 
18 BENFICA CB 21 18 

10 SÀO JOÀO VER 24 10 

Resultados 
C.'aldas - At . Coimbra B. 3-4 
Seitanenst* - Vilalranqiiense, 3-1 
Sanjoanense - Agiu-da. 3-0 
Feirense - Estrela Pottalegre. 1-0 
Esmoti/. • Oliwita Hospital. 0-1 
Sp. Pomhal - Idrreense. 0-0 
Desp. Fatima - Sao joâo Ver. 4-1 
()1. Bairro - B. C. Brancf). 3-0 
Marinhtmse - Ae. Viseu, 3-2 
Folgou: Oliveirense 

26“Jornada 
Aeadémieo Viseu - Caidas 
Ac, Coimbra B - Serlanense 
Vilafranquense - Sanjoanense 
Agueda - Feiretise 
Estrela Pottalegre - Esmoriz. 
()!i\eira Hospital - Sp. Pombal 
Oliveirense - Desp. lalima 
Sao joâo Ver - {Mi\eira Bairro 
Benf. C. Brant'o • Marinhen.se 
Folga; Forreense 

EQUIPA J P 

1 ESTORII, 20 ()0 
2 ODIVELAS 20 4(i 
3 AMORA 20 U 
I MAFRA 20 43 
5 PONTAS.SOLENS 20 43 
0 LOL’LETANO 20 12 
7 OL. MCTSCAVIDE 20 42 
8 CAMACHA 20 10 
0 MICALLENSK 20 38 
10 BARKEIRENSE 20 37 
II OLHANENSE 20 3(i 
12 OPERÂRIO 20 32 
13 LLSITANIA 20 31 
11 ORIF:NTAL 20 20 
15 SPORTlN(î B 20 28 
10 MARIFIMO B 20 28 
17 LMOR'FAL 2(> 20 
18 Id'SITANO VRS 20 25 
1Î) CASA PIA 20 23 
20 SEIXAL 20 20 

Resultados 
Casa Pia - Micaelense, 0-0 
Lusitania Açores - (Oriental, 2-0 
Olhanense - latsitano VRSA. 4-1 
Odivelas - Pontassolense. 3-1 
Cainacha - Lstoril-Praia, 2 1 
Barreireii.st* - Imortal. 14) 
Amora • Sporting B. 14) 
Louli?tano - Mafia. 2-0 
Ol. e Moscaside -MariiimoB, 0-2 
Operario - .Seixal. 14) 

26“ Jornada 
Seixal - Casa Pia 
Micaelense - Lusitania Açores 
Oriental - Olhanense 
Liisilano V^RSA - Odivelas 
Pontassolense - Camacha 
Fîstoril-Praia - Barreirense 
Imortal - Amora 
Sporting B - Loulctano 
Mafra - Olivais e Moscavide 
Maritimo B - Operiirio 

0 0 T# *# CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL - III Oivisao # ' # # " # " 
i-"t i • : # # 

%...T m . 

3 lO 
4 

CL EQUIPA 

I BRACANÇA 
VALDEVEZ 
jOANE 
VILAVERDENSE 

5 .SANDINEN.SE.S 
0 MONÇÀO 
7 MARIA fONTE 
H VAl.ENCIANO 
0 MIRANDELA 
10 AMARE.S 
II RONFE 
12 T. IIOURO 
13 MONTAiTtJRE 
14 \1LA porcA 
13 MARINHAS 
11. CERVEIRA 
17 VALPAÇOS 
IH AC. GRAÇA 

2.3 
2.3 
2.5 
2.3 
2.3 
2.3 
2.3 
2.3 
2.3 
2.3 
2.3 
2.3 
2.3 
2.3 
2.3 
2.3 
2.3 
2.) 

.31 
4K 
4.3 
43 
3H 

31 
27 
27 
2(. 

211 
2(» 
2.3 
24 
22 

CL EQUIPA 

1 Ll.X.^ 
2 OUVEIREN.SE 

3 TIRSENSE 
4 TROPEN.SE 
.3 RIBEIR.\() 
li FIAES 
7 RIO TINTO 
H TORRE MONC 
!) FAMAI.IC/VO 
10 .S.P. COVA 
11 REBORDO.SA 
12 LUS, LOUROSA 
13 PEDROUÇOS 
14 CINFÀLS 
1.3 LAM EGO 
Hi .SERZEDELO 
17 PEVIUEM 
IH CAMBRES 

2.3 
2.3 
2.3 
2.3 
2.3 
2.3 
2.3 
2.3 
2.3 
2.3 

.31 
.30 
4H 
4.3 
3!J 
31» 
3K 
.IH 
37 
3.3 
32 
32 

22 
22 
1.3 
12 

CL EQUIPA 

1 F.S'IARREfA 
2 PAMPII.UOSA 
3 CE.SARENSE 
4 P C.‘VSTELO 
.3 TOC HA 
(i \AEECAMURENS 
7 F AL(;()i)Ki-::s 
H (iAFANHA 
;i Mll.HElROENSE 
HI .S.\TAO 

11 ANADIA 
12 r. COIMBRA 
13 E.s r.\Ç.\( ) 
11 ARRIFA.NENSE 
1.3 .MANCUALDE 
Hi MILEL 
17 tiOlA'EIA 
IH .-W ANCA 

1.3 
I ( 
4 1 
12 
II 
in 

.30 
30 
,13 
32 
27 

2(. 
2.3 
22 
20 

CL EQUIPA 

1 Al.CAINS 
2 POKI'OMOSENSE 
3 FA/ENDENSr. 
I BENEDITF.NSE 

.3 UIURINIIAN’ENS 
0 .SOURENSE 
7 RIO MAIOR 
H R1.-\CHENSE 
!» CARANdUEIEIR 
H) BIDOEIRE.NSE 
II MIRENSE 
12 PENICHE 
13 AEMEIRIM 
It .MIRANDENSE 
1.3 TORRES N(»VAS 
H. SER.NACHE 
17 N.VZAKENOS 

17 
42 
41 
41 
40 
10 
3!» 
32 
30 

21 
20 
20 

CL EQUIPA 

1 .SINTREN’SE 

2 RIBEIRA BR. 
.1 .Vl LEriCO MAL 
4 LOURF-S 
.3 BENFICA B 
(. AECOCHETENSE 
7 C. LOBOS 
H PORTO.SANTENS 
!» I" MAIO 
10 S.À( > \1CENTE 
11 EIAAS 
12 CAUPOLEN.SK 
M .S.-\C.-\\ ENENSE 

14 M.ACHICO 
1.3 C’ARRECADO 
Hr REAl. 
17 .SAN IACKL ZENS 
IH .-UiClAS CV\M 

47 
4(i 
43 
40 
3K 

33 
32 
31 

20 
2!» 

21) 
l:» 

CL EQUIPA 

1 F-.STRELA VN 
2 VASCO GAMA 
3 SILVF.S 
4 PINHALNOVENS 
.3 BEjA 
0 UNIAO .SC 
7 ATLÉT1CO 
H MES.SINENSE 
!» }UV. EVOR,\ 
10 MONTIJO 
11 ALMANSIIXN.SE 
12 LUS. FA'ORA 
13 QUARTEIRKNSE 
14 .'T>ilMBRA 
1.3 ESP. LAtiOS 
H> FUT. BENFICA 
17 FERREIKENSE 
IH PADERNENSE 

4H 
4H 
43 
43 
43 
41 
3!) 
37 
37 
3(i 
3<i 
33 
2!» 

2H 
2.3 
23 
11» 

1 
CERVKZRA - VILA P. AGUIAR, 14) 
Os SAinMNENSES - T. BOURO, 14} 
JoAi«£ • VALDEVEZ, 1-2 

BRAGAZ«çA • MAMA FONTE, 2-1 

VOAVERDENSE - VALQ4C1ANO, 24) 

MONçAO - MAMNHAS, 1-2 
MoNTALECatE - VALPAÇOS, 2-1 

AMARE3 - RONFE, 24) 

ÀGUIAS GRAçA - MIRANDELA, 20 

TROFENSE - PEVIDEM, 4-3 

LotA - OUVEOtENSE, M 
CAMBRES • RSEIRAO, 1-2 
Rio TINTO - Lus. LOUROSA, 00 

T. MONCCMIVO - TIRSENSE, 2-2 

REBORDOSA - S. P. COVA, 3-3 

CINFAES - pEmouços, 20 
FAMAUCAO • LAMEGO, 21 

SERZEZ>ELO - FIAES, 22 

MANGUALDE • MILEU, 1-3 

CESARENSE - GOUVEZA, 3-0 

TOCHA ■ ESTAçAO, 20 

RTTARR^A UNIAO COIMBRA, 21 

GAFANKA - PENALVA CATTELO, 34) 

SATAO - PAMPILHOSA, 22 

ANADIA - AVAZ4CA, 21 

FORNO ALGODRES - ARRITANENSE, 1-3 

VALECAMBRENSE • MILHEIROENSE, 0-2 

Mlrenae - Alcaina, 0-2 
PoitocKMCOM - Penkbe, 21 
Beneditenae - Riacbeiue, 22 
Carwiguejsira - F«2eodeDM, 14) 
Mlroodeoae - Sourenae, 0-1 
Torra Now • Bldoelraue, 1-0 
Lourtnhaoeiue - Rio Muor, 20 
VltOri* Semache - Ol Nuarenoi, 1-0 
Folgou: Ahnelrlm 

SANTACRUZENSE • 1* MAIO, 1-2 

REAL • ROEIRA BRAVA, 1-2 

Ac. CAUARATE - PORTOSANTENSE, 21 
SOfTRENSE - CALIPOLENSE, 0-1 
C Loeos - ALCOCHETENSE, l-I 
BENFICA *B‘ • CARREGADO, 24) 

MAOOCO - "O ELVAS* , 00 

SACAVENENSE • AT. MALVEIKA. 10 
SAO VtCENTE • LOURES, 22 

’ MONTtJO - B^A, 00 
3 JuvENTUDE - Err. V. NOVAS, 22 

PADERNENSE - V. GAMA, 26 
) ALMANSO^NSE - F. BEhzncA, 21 
] SiLVES - PINHALNOVENSE, 21 
J ATLÉTKX) - MESSINENSE, 21 
À U. SP. (XUBE - QuARTEZRonsE, 20 
1 £a>. LAZXM - SESIMBRA, 21 

- PERREIRENSE • Lus. ÉVORA, 1-2 
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Pronto, a época de 2002/03 é toda azul, do FC Porto, 
Pinto da Costa, Mourinho e companhia! Nada a fazer. Se 
calhar nem sâo tâo bons como parecem, os outros é que 
sâo mans de mais. Até dâo nauseas... 
Sera que numa final da Taça, os restantes companheiros 
do FC Porto -Naval, Uniâo de Leiria ou Paços de Ferreira, 
"tem cabedal" para se lhe impor? Bom, no futebol nào hâ 
vencedores antecipados, mas que a lôgica tem também a 
sua força, nào temos düvidas. 
Que mais pode suceder ao Sporting e ao Benfica? Pior 

que tudo o que se 
conhece... sô 
fecharem as portas e 
dedicarem-se a ou- 
tras modalidadSs! 
Parabéns ao FC 
Porto, Naval (II 
LIGA e "coveiro" do 
Sporting), Uniâo de 
Leiria e Paços de 
Ferreira, por atin- 
girem as meias-finais 
da Taça de Portugal. 
Vamos a ver quem 
vai à lotaria da final. 

A Jornada 25 da I LIGA de futebol, tem alguns jogos corn 
alguma emoçào. Pelo menos assim me parece. Na sexta- 
feira, dia 14, às 16h00; o jogo Moreirense-Belenenses, corn 
transmissâo na SporTV. 
No Sâbado, às 16hl5, no Estâdio Municipal José Bento 
Pessoa, na Figueira da Foz, o embate Académica-Benfica, 
que poderào ver na FPtv-SIC. 
Domingo, dia 16, às llhOO, os jogos: Sp. Braga-Gil 
Vicente; Paços Ferreira-Maritimo; Santa Clara-Beira Mar 
e V. Setübal-Nacional da Madeira. 
As 13h00, FC Porto-U. Leiria, corn transmissâo na 

SporTV, e, Sporting-Boavista, às 15hl5, também corn 
transmissâo na SporTV. 
Segunda-feira, dia 17, Varzim-V. Guimaràes, às 15h30, 
corn transmissâo na SporTV. 
Os jogos entre "pequenos" vào ser grandes jogos corn 
certeza. Braga-Gil Vicente, Santa Clara-Beira Mar e 
Setübal-Nacional, vào fazer faisca. Os outros, mais ponto 
menos ponto, vai tudo parar ao mesmo... 
O titulo jâ estâ (bem) entregue, o resto faz parte de uma 
série de "fantasias" em que uns vào acabar por sorrir e, 
outros, nem por isso. 
E o velho sortilégio da bola. Dâ-nos cabo da "bola" e 
ainda se ri! 

JMC 

Campeonalo Nacional de Fidebol -1 Li^a - 250 Jornada -de 14 a II de Março 
MOREIRENSE - BELENENSES 
ACADÉMICA -SL BENFICA 
FC PORTO - U. LEIRIA 
SPORTING - BOAVISTA 
VARZIM - V. GUIMARÀES 

6^ feira, 14 
SABADO, 15 
DOMINGO, 16 
DOMINGO, 16 
2^ feira, 17 

4;00PM 
4;15PM 
1:00PM 
3:15PM 
3:30PM 

Transmissôes 
via satélite em 

, . estabelecimentos comerciais 

• ^1 
Z* 

Informaçâo FPtv 
100% portuguesa 
24 horas por dia, 
7 dias por semana 

Oncuitioso Dt SK POlJTUCUtS 
i BOB RAPOSO CON\IDA-O A RESPONDER 

[ SEM.AN.AUWENTE A EÎMA SIMPLES PERGUNTA 

SOBRE FUTEBOL. 

TEXTE E GANHE VAUOSOS PRéMIOS! 

PERGUIMTA: 

QUAL O JOGADOR DA SEIECÇÎJO DE PDRTUGAI DE FUTEDDl QUE 

NÜNCA JOGOU ND CAMPEDNATD NACIDNAL NEM NA I llGA M 

Nome;  

Morada: 

ENVIAR RESPOSTA PARA; 

O MILÉXIO - CONCURSO LABATT 

1087 DUXDAS ST. W. SUITE 103 
TORONTO, ON, M6J 1W9 

lA RESPOSTA SERA ACEITE ATÉ 2* FEIRA, 

DIA 17 DE MARçO, 2003. 

CASO EXISTA MAIS DE UM ACERTANTE, 

REALIZAR-SE-Â UM SORTEIO PARA 

ENCONTRAR O VENCEDOR. 

Para todos os sens eventos ou ocasiôes 

especiais, contacte Bob Raposo para o 

ajudar a tratar de tudo o que précisa 

(416) 248-0751 A cerveja da comunidade 
\  — 


