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A Casa dos Açores de Toronto foi pequena para tantos amigos que 
quiseram prestar homenagem aos responsâveis e componentes do 
Rancho Folclôrico da Escola Fortuguesa de Clube Transmontano que, 
em ambiente de grande alegria, comemorou 22 anos de serviços à 
Comunidade Fortuguesa. 
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4". AnhiersRrio do 
PS-Toronto 
Decorreu corn muita animaçâo e sentido partidârio, o 4o. aniversârio 
da Secçâo de Toronto do PS, corn convidados vindos do 
Continente e dos Açores. . 
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Assoclaçâo dos 
Romeiros de S. Miguel 
de Toronto 
MIssâo Cumprldal 
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sem 

O mundo estâ um espectâculo. E, pior que isso, com 
péssimos artistas. 
No "Dia do Pai" (à portuguesa) andâmos todos num 
virote devido à expectativa do inicio da guerra contra o 
Iraque por causa do ultimato de Bush e Blair ao 
"bigodes" do Saddam. 
Discussôes, trocas de opiniôes, noticias bombâsticas na 
râdio, na Tv e nos jornais, uns contra Bush, outros nem 
por isso e, até, gente corn simpatia pelo ditador 
iraquiano, enfim um sem-nümero de ânsias e medos 
que trouxeram à populaçâo da Aldeia Global um 
formigueiro inesperado e de dificil compreensâo para 
tal situaçâo de guerra. 
Guerra, porquê? 
Veio logo a anedota da ordem: um présidente a dizer 
que haviam 710 razôes para a guerra no Iraque e, o 
assessor do tal présidente, virando o cartâo dos 710 
motivos, mostrava a palavra OIL, ou seja o tal numéro 
de pernas para o ar. Pois é, fazem-se graçolas de todas 

vértebras 

as coisas neste mundo de espectâculos diârios. E, 
tal como outros, liguei o meu televisor e passei de 
canal-em-canal à procura de algo diferente. Os 
canais tinham todos os seus habituais espectâcu- 
los e, os de Noticias (especialmente o CNN), escor- 
riam tudo e mais (ou menos!) alguma coisa sobre 
a tal guerra no Iraque. Guerra espectâculo, tam- 
bém. Nâo encontre! diferenças entre o canal da 
guerra estüpida no Iraque corn todas as outras 
guerras de todos os outros canais... Resultado, 
acabei por me entreter corn uma guerra qualquer 
fabricada em Hollywood, corn Rambos e tudo, e 
acabei por esquecer a guerra do Bush e do Tony Blair 
junto aos poços de petrôleo. 
E que a guerra de Hollywood estava mais bem feita e 
melhor interpretada. 
Ouvir Bush e Blair a desembuxarem o seu papel na 
guerra do Iraque "sente-se" uma falsidade tal que, em 
relaçâo ao texto de um vulgar filme, fica intragâvel. Que 

diabo, o canastrâo do Regan era melhor! 
Bom, jâ hâ mais canais coin imagens da guerra no 
Iraque, corn mâ qualidade e... muito repetitivas. Entâo, 
s6 me resta voltar aos outros canais corn as histôrias e 
os Jogos para entreter, habituais. Tudo é espectâculo! E 
o do Iraque é o mais foleiro... 

JMC 

Tu Cfi Tu 
Olâ, amigos! 
Quem espera sempre alcança. Ou, 

como às vezes acontece, désespéra. 

Bom, apôs um perîodo de "deses- 

pero" jâ nos podemos "despir" um 

pouco graças às boas abertas que 

vâo aparecendo e à subida do mer- 

cùrio nos termômetros. 

Uf, que bom. Bom, mas dispensâ- 

vamos o "calor" que o governo 
Bush provocou no Iraque. 

Esperemos que nâo nos venhamos 
todos a queimar... 

Vamos a outros calores. 
No proximo dia 30, Domingo, vamos ter 
as eleiçôes' para o Conselho das 
Comunidades Portuguesas. A propôsito, o 
Cônsul-Geral de Portugal realizou uma 
Conferêneia de Imprensa para dar conhe- 
cimento da forma como votar, onde e 
quem o pode fazer. 
Como qualquer acto elitoral, nada de com- 
plicaçôes. 
Temos très listas no Ontârio em compita. 
As listas de Toronto, e arredores, denomi- 
das "Lista A" e "Lista B" poderâo ser 
votadas na Casa do Alentejo, na Casa das 
Beiras, no Clube Português de Mississauga 
e no Consulado de Portugal. É sô pegar 
nos boletins de voto e riscar uma CRUZ na 
lista -A ou B (ou C como é a do Sudoeste 
do Ontârio)- que entender votar. Quem 
pode votar? Todos os portugueses e por- 
tuguesas que estejam inscritos no 
Consulado-Geral de Portugal, maiores de 
18 anos. Pergunte pelo seu numéro de 
INSCRIÇÀO CONSULAR para saber a 

que centro de voto deve dirigir-se para 
votar. 
Telefone: 416 217-0966. 
A Lista do Sudoeste do Ontârio serâ vota- 
da nos clubes portugueses de Chatham e 
de Leamington. O sistema é igual para as 
listas de Montreal e Vancouver. 
Agora, amigos, toca a VOTAR para a 
eleiçào do Conselho das Comunidades 
Portuguesas. As listas estào expostas corn 
os nomes e fotografias dos candidatos a 
conselheiros. Dia 30 de Março, escolham e 
VOTEM. 
Informaçôes no Consulado Gérai de 
Portugal, por intermédio da linha directa 
montada para o efeito: 416 217-0966 

O Sporting Clube Português de Toronto 
comemora o seu Vigésimo Terceiro 
Aniversârio nos dias 4 e .5 de Abril. 
Inicio das comemoraçôes no dia 4, 
Sexta-Feira, corn uma Noite de Fado 
Vadio e, no Sâbado, dia 5, haverâ um 
Porto de Honra às 19h30 seguindo-se o 
jantar comemorativo. 
Parabéns, sportinguistas de Toronto. Info: 
416 763-1707. 

A organizaçào Venus Creations vai fazer o 
lançamento da sua ultima ediçâo gravada, 
corn o intérprete Joào Ledo, no dia 25 de 
Abril, no Lisboa-à-Noite. 
Joào Ledo irâ interprétai' a cançào "Hino à 
Paz", uma cançâo dedicada à paz no 
mundo. 
Nesta apresentaçào de Joào Ledo, partici- 
parào o Duo SomLuso, a Misty e o Porfirio 

Ribeiro. As nossas felicitaçôes ao Joào 
Ledo e à Venus Creations. 
Info: 416 5384)788. 

A nossa graciosa e magnifica Mariza 
està quase ai! 
A House of Blue Concerts Canada e a 
Aliança dos Clubes e Associaçôes 
Portuguesas do Ontario, realizam um 
concerto corn Mariza no Sâbado, dia 3 
de Maio, no Phoenix Concert Theatre, 

em Toronto. Info: 416 536-5961, ou E- 
mail: acapo@on.aibn.com 
Os bilhetes estào à venda no escritôrio 
da ACAPO. 
Um grande momento de festa ao nosso 
dispor. 

Pronto, jâ fartos de guerra e mentiras, 
ficamos na expectativa de os homens se 
entenderem e terminarem as diferenças. 

JMC 

Foto da semana 

Sul do Iraque ; 
A tripulaçâo de uma ambulância aérea da 3* Diviaâo de Infantaria desem- 
barca num aerôdromo capturado no Sul do Iraque para prestar assistência 
médica aos soldados americanos e prisioneiros de guerra iraquianos. 
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Série de explesôes em Bagdad depeis de 
incursâe aérea 
Uma série de deflag^açôes foi ouvi- 
da na feira em Bagdad, depois 
de bombardecixnentos das forças 
anglo-americanas contra alvos que 
nâo puderam ser determinados. 

As sirenas tocaram pouco antes do ataque, 
mas as baterias anti-aéreas iraquianas nâo 
responderam. 
De manhâ, Bagdad foi alvejada pelo 
menos por dois misseis, que fizeram 14 
mortos e cerca de 30 feridos no bairro de 
Basatin, a nordeste da cidade, segundo a 
Protecçào Civil. 
Quatre dezenas de lojas e uma düzia de 
residências ficaram total ou parcialmente 
destruidas, como foi o caso de dois prédios 

de habitaçâo. 
Bagdad e os arredores estive- 
ram ainda na mira de outros 
bombardeamentos durante a 
manhâ e a tarde. 
Fontes hospitalares, corrobo- 
radas por uma testemunha 
independente, informaram 
que um milhar de pessoas 
sofreu ferimentos em Bagdad 
ao longo da primeira semana 
de guerra. 
Nos 33 estabelecimentos hos- 
pitalares da capital iraquiana e 
periferia foram internadas mil 
pessoas desde o passado dia 20, adi- 
antaram as fontes, sem poder indicar 

quantas eram militares ou civis. O numéro 
de mortos é dificil de estimar. 

Portugal disponivel para participar na 
reconstruçâo do pais 
o primeiro-ministro Durào Barroso afir- 
mou esta semana que Portugal estâ 
disponivel para participar na reconstruçâo 
do Iraque, no âmbito da ONU, e no 
esforço de ajuda humanitâria, expressan- 
do o desejo de um conflito "tâo breve 
quanto possivel". 
"A minha decisâo é a da disponibilidade 
de Portugal para participar na recons- 
truçào" do Iraque, afirmou o primeiro- 
ministro, acrescentando esperar que "qual- 
quer esforço de reconstruçâo tenha lugar 
no âmbito da ONU". 
Durâo Barroso disse que "nâo estâ nada 
decidido nessa matéria", adiantando que 
Portugal terâ direito a participar no 
processo de reconstruçâo dada a sua 
condiçâo de membro das Naçôes Unidas. 

O primeiro-ministro falava no final de 
uma cerimônia promovida pela Câmara 
de Comércio e Indùstria Luso-Alemâ, na 
quai se referiu de passagem ao conflito no 
Iraque e âs diferentes posiçôes dos estados 
membros da Uniâo Europeia. 
Numa referência ao ultimo conselho 
europeu de Bruxelas, Durâo Barroso 
admitiu a existência de um "ambiente de 
preocupaçâo" mas definiu-o um "ambiente 
de uma familia que tem divergências mas 
que quer ultrapassar essas diferenças". 
"Mas o mais importante é que todos qui- 
seram minimizar as diferenças", acrescen- 
tou Durâo Barroso, que defendeu a capaci- 
dade de manter vivo o projecto europeu. 
Falando perante investidores de um pais 
que em Portugal emprega directamente 75 

mil trabalhadores e que contribuiu corn 2 
mil milhôes de euros para os cofres do 
Estado, Durâo Barroso reconheceu "o 
papel amigo que a Alemanha assumiu no 
desenvolvimento de Portugal" e prometeu 
tudo fazer para esse "espirito "de amizade 
continue a orientar as relaçôes" entre os 
dois paises. 

Segurança 
reforçada nos 
portos da llha 
Torcoira devido 
a conflito 
EUA-lraqno 
Osiportps comerciais e de recreio da 
ilha Terceira estâo, desde 3“ feira, sob 
medidas de segurança e vigilância 
reforçadas, segundo o comandante 
da capitania de Angra do Heroismo. 
joaquim Matias sublinhou que as 
medidas, implementadas na sequên- 
cia da guerra no Iraque, abrangeîh 
igualraente o porto müitar, que serve 
as embarcaçôes norte-americanas de 
apoio ao destacamento estacionado 
na base das Lajes. 
Estâo controladas todas as entradas e 
saidas de passageiros e mercadorias 
nos portos, sendo dada uma atençâo 
especial à identificaçâo de tripulantes 
e iates. 
De acordo com o ofidal da marinha, 
também a autoridade maritima que 
superintende os portos das ilhas 
Terceira, Gracipsa e Sâo Jorge esta no 
nivel de segurança "Bravo", à seme^ 
lhança do restante pais. 

Governo enfrenta quatro 
moçôes de censura. 
o governo enfrenta quatro moçôes de cen- 
sura no Parlamento centradas na questâo 
do Iraque, que serâo rejeitadas pela maior- 
ia PSÇ/CDS, mas terâo os votos a favor dos 
deputados do PS, PCP, Verdes e Bloco de 
Esquerda. 
Os quatro partidos da oposiçâo votarâo 
favoravelmente todas as moçôes pro- 
postas, que contestam o apoio do gover- 
no aos Estados Unidos na guerra do 
Iraque, "contra os principios da Carta 
das Naçôes Unidas". 
Do governo esperam-se criticas especial- 
mente dirigidas ao PS, por alinhar corn 
os outros partidos de esquerda na apre- 
sentaçâo de moçôes de censura. 
O executivo acusa os partidos da 
oposiçâo de sô estarem unidos no objecti- 
vo de combater o governo e tentar criar 
uma crise politica. 
A moçâo de censura socialista distingue-se 
das restantes por apelar â necessidade de 
manter as relaçôes transatlânticas e 
unidade dos Estados da Uniâo Europeia. 
O PCP acusa o governo de ir contra os 
"sentimentos do povo português e os 

principios da soluçâo pacifica dos confli- 
tos", considerando que ao agir assim, o 
executivo violou a Constituiçâo. 
Do lado do Bloco de Esquerda, exige-se ao 
governo que rejeite "qualquer colaboraçâo 
corn- esta guerra ilegal". 
O partido ecologista Os Verdes acusa o 
governo de violar "a legalidade, â margem 
do direito internacional e da Carta das 
Naçôes Unidas". 
Todos os quatro partidos proponentes de 
moçôes vâo votar a favor as restantes, ape- 
sar das diferenças nos textos e na argu- 
mentaçâo. 
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Durâo Barroso acusa PS de se 
compertar corne "verdadeiro 
catavento" 
O primeiro-ministro classificou na 
4“ feira as moçôes de censura apre- 
sentadas pelos partidos da 
oposiçâo de "exercicio de opor- 
tunismo politico", mas centrou as 
criticas no PS, que disse "compor- 
tar-se como um verdadeiro 
catavento". 

FOfOJOAO RELVAS/ LUSA 

No discurso corn que respondeu no par- 
lamento à censura do PS, PCP, BE e 
PEV, Durâo Barroso elegeu os socialis- 
tas como o principal alvo do seu discur- 
so, afirmando que o maior partido da 
oposiçâo "estâ irreconhecivel" e corn 
uma "incontinência verbal" que "sô tem 
paralelo no desnorte politico". 
"Em boa verdade, a primeira baixa cola- 
teral do conflito iraquiano em Portugal 
foi o PS - o Partido Socialista afastou-se 
da convergência nacional em matéria 
externa e lançou-se nos braços do PCP", 
considerou Durâo Barroso, depois de 
recordar as resistências iniciais de Ferro 
Rodrigues em participar nas manifes- 
taçôes de rua contra a guerra no Iraque. 
"Agora, dois meses depois, o lider do PS 
cede às pressôes mais radicais e nâo tem 
pejo de se manifestar nas ruas de Lisboa 
de braço dado com aqueles que consi- 
derava tolérantes corn o ditador 
iraquiano", defendeu. 
Durâo Barroso reafirmou que nâo hâ 
neutralidade possivel "quando estào em 
causa valores, principios e convicçôes" e 
acusou a oposiçâo de ser uma coligaçâo 
negativa que tem como denominador 
comum "afrontar o governo na base do 
oportunismo e do tacticismo mais 
despudorados". 

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

TODOS OS MOMENTOS MEMORàVEIS SERàO REGISTADOS EM 

FILME, PARA SI E AS GERAÇÔES FUTURAS. 
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NOVO MODEIO PARA OCS ENTRA EM 
VIGOR EM 2004 
o Secretârio de Estado Adjunto do 
Ministro da Presidência reuniu-se na 
tarde de 4“ feira corn représentantes de 
jornais regionais micaelenses, corn quem 
abordou o novo modelo que o Governo 
da Repüblica estâ a préparai" para por 
em prâtica jâ em 2004. 
Percorrendo o pais de norte a sul, 
Feliciano Duarte deslocou-se às regiôes 
autônomas da Madeira e Açores, para 
collier opiniôes e ouvir os responsâveis 
pelos OCS regionais, sobre as dificul- 
dades e as visôes de cada um dos jornais 
e râdios locais. 
Ciente que é preciso mudar o panorama 
da comunicaçào social regional, em todo 
o pais, Feliciano Duarte récusa, por com- 

pleto, continuar-se a assistir a um mode- 
lo actual que assenta no “amadorismo e 
na carolice”, que tem custado ao Estado 
muito dinheiro. 
O novo modelo do governo assenta 
sobretudo na definiçào exacta dos jor- 
nais; apoiar a constituiçào de parcerias 
estratégicas, junto dos ôrgâos que 
queiram trabalhar em prol de um produ- 
to melhor), reestruturar o Institute de 
Comunicaçào Social (ICS) e a Alta 
Autoridade para a Comunicaçào Social 
(AACS), apoiar a contrataçào de jorna- 
listas profissionais e promover uma 
grande campanha de Promoçào de leitu- 
ra, entre outros aspectos. 

ICONGRESSO REGIONAl DO TURISMO DOS 
AÇORES EM ANGRA DO HEROlSMO 
O 1° Congresso Regional do Turismo vai 
decorrer em Angra do Heroismo a 27 
e 28 do corrente mês, numa iniciativa da 
Câmara do Comércio de Angra do 
Heroismo. 
O evento visa repor algum vazio existente 
no sector, depois do abandono de alguns 
anos a esta parte das Jornadas Técnicas 

MOTA AMARAL DISTINGUIDO COM GRAVE DE HONRA 
DO MÜNICfPIO 
Ponta Delgada vai galardoar Mota 
Amaral, Présidente da Assembleia da 
Repüblica, corn a “Chave de Honra do 
Municipio”, por ocasiào do 457° aniver- 
sârio da cidade, que decorrerâ a 2 de 
Abril proximo. 
A atribuiçào do galardào, destinado a 
distinguir titulares de ôrgâos de sobera- 
nia e personalidades nacionais ou 
estrangeiras de reconhecida projecçào e 
prestigio, que tenham desenvolvido ou 
desenvolvam acçào meritôria relaciona- 

lüNTA DA RIDEIRA SECA PROMOVE CÜRSO DE VIOLAS 
î A Junta de Freguesia da Ribeira Seca vai 
; promover a partir do proximo dia 1 de 
) Abril, o Curso Extra Escolar de Violas - 
\ vertente "Instrumentes de Cordas", coin 
I duraçào de 250 Horas. 
) A iniciativa da Junta de Freguesia da 
; Ribeira Seca, que vai reunir l(i alunos, 
I coin idades compreendidas entre os 7 e 

do Turismo. 
Dividido em quatro sessôes temâticas, o 
Congresso vai abordar temas como 
o "Transporte Aéreo e o 
Desenvolvimento Turistico" e "Promoçào 
Turistica", para além de debater o future 
do Turismo dos Açores. Sera reservado 
um espaço bastante amplo para o debate. 

da com o Municipio de Ponta Delgada, 
foi tomada por unanimidade, sob pro- 
posta da Présidente da autarquia, nos 
termes do Regiilamento das Distinçôes 
Honorificas. 
A autarquia destaca ainda Mota 
Amaral como personalidade marcante 
da histôria politica dos Açores, ao ter 
liderado os cinco primeiros governos 
da Regiào Autônoma, durante o pério- 
de de 1976 a 1995. 

os 65 anos, sera orientado por Alfredo 
Gage da Câmara. 
Corn esta iniciativa, a que se juntam os 
cursos de culinâria e Arraiolos, a terem 
lugar por iniciativa da Junta de 
Freguesia, a médio prazo, o objectivo é 
promover e valorizar as tradiçôes popu- 
lares assim como a propria populaçâo. 

CÂMARA ENTRERA 7 CASAS NO BAIRRO DOS 
PESCADORES - RABO DE PEIXE 
A Câmara Municipal da Ribeira Grande 
vai procéder, no proximo Sâbado, à entre- 
ga formai de 7 fogos no Bairro dos 
Pescadores, na freguesia de Rabo de 
Peixe. 
A obra insere-se no Programa Especial de 
Realojamento, realizado ao abrigo do 
acordo estabelecido, entre a Câmara 
Municipal da Ribeira Grande, o Institute 
Nacional de Habitaçào e a Direcçào 
Regional da Habitaçào, que contempla a 
construçâo de 205 habitaçôes. 

Para a autarquia Ribeiragrandense, coin 
a entrega destas 7 habitaçôes, continuam 
a ser dados passos importantes para mel- 
horar substancialmente a quahdade de 
vida dos Ribeiragrandenses no gérai e 
dos habitantes da freguesia da Rabo de 
Peixe em particular, demonstrando-se 
por outro lado a aposta continuada da 
edilidade em resolver um problema que 
é uma preocupaçào présente no seio da 
populaçâo, como o da habitaçào 
degradada. 
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Peniche C. Olub 
22 anos de bons serviços 
Na sua simpatica sede-social, o Peniche Community 
Centre of Toronto comemorou 22 anos de bons e ines- 
timàveis serviços à Comunidade Portuguesa. 

Clube que se tem dedicado ao futebol 
amador -o Torneio de Futebol do 
Peniche tornou-se famoso e impor- 
tante entre nos!- e ao folclore da zona 
piscatôria portuguesa. 
No dia do "Porto de Honra", corn a pre- 
sença de responsàveis, sôcios, dirigeâtes 
de clubes amigos e membros (poucos) da 
comunicaçâo social, encheram o salâo 
para o "Porto de Honra" e para a entrega 

de prendas ao aniversariante. 
O présidente da Assembleia Gérai do 
peniche, Joe Eustâquio, abriu a sessào 
agardecendo a presença de todos e 
fazendo o elogio da Direcçâo e volun- 
taries do Peniche C. Centre, na pessoa 
do présidente, o jovem e active Valter 
Ferreira. 
Foi um momento intéressante, nào sô a 
entrega das prendas como a troca de elo- gios e agradecimentos naturais nestas 

ocasiôes. Este convivio comeorativo dos 
22 anos do Peniche C. Centre terminou 
corn um bufete bem recheado que 
motivou os habituais diâlogos "à volta da 
mesa" que serviram para descompressar 

e fomentar amizades. 
Parabéns aos nossos amigos de Peniche. 
Desejamo-lhes continuaçào de sucessos 
culturais e desportivos em prol da 
Comunidade. 

JMC 

local 183 apoia a 
candidatura de John Tory 
No dia do fecho desta ediçâo de O 
Milénio, decorreu na sede da UWU- 
Local 183, um pequeno-almoço de 
apresentaçào e apoio ao candidate à 
presidência da Câinara Municipal de 
Toronto, John Tory. 

Tony Dionisio, Business Manager da 
UWU, disse que "Tory é a pessoa 
certa no momento certo", e que a 
decisâo de apoiar John Tory foi 
aprovada por maioria dos membros 
do sindicato. 

Madeira: 

Dez mil madeirenses doam sangue 
o Serviço de Imuno-Hemoterapia do Hospital é auto-suficiente e 
tem uma taxa de renovaçâo de 500 novos dadores por ano 

O Centro Hospitalar do Funchal nâo 
tem falta de sangue. A afirmaçâo é da 
directora do Serviço de Imuno- 
Hemoterapia, Ana Mafalda, que 
reaiçou que o Banco de Sangue do 
Hospital é auto-suficiente. 

f De acordo corn a médica, este serviço 
possui, actualmente, uma lista de cerca 
de dez mil pessoas, que representam os 

i dadores bénévoles da Regiào. 
I Este numéro, reaiçou Ana Mafalda, per- 

mite a recolha de cerca de seis mil co- 
Iheitas por ano, «o que tem-se evidencia- 

I do suficiente para o desenvolvimento da 
medicina na Madeira». 
Entretanto, acrescentou, a atitude civica 
dos madeirenses faculta que a taxa de 
renovaçâo seja também significativa. 
«Os dadores nào sào sempre os mes- 
mos. Estâmes a renovar a taxa coin a 
regularidade necessâria, por isso, temos 
à volta de 500 novos dadores todos os 
anos. Mais do que isto séria, também, 
um desperdicio», salientou a directora. 
Explicando que a taxa de renovaçâo 
deverâ ser, efectivamente, de 500 
novas dâdivas por ano, Ana Mafalda 
salientou que os homens saudâveis, 
corn idades compreendidas entre os 16 
e os 60 anos, poderâo doar sangue de 
très em très meses e as mulheres de 
quatre em quatre. 
Por isso, reaiçou a directora, o ano pas- 

sade, por exemple, o Banco de Sangue \ 

nào teve necessidade de fazer nenhum \ 

apelo aos cidadâos. Umà situaçào que \ 

poderâ ser explicada pelo facto de os | 
madeirenses beneficiarem indirecta- [ 
mente das campanhas que se fazem ao i 
nivel nacional e que sào emitidas pelos j 
vârios canais de televisâo. «Por isso, nào i 
temos tido precisâo de fazer grandes 
campanhas, uma vez que a taxa de re- i 
novaçâo normal voluntâria também nào i 
nos obriga a fazer mais», disse. 
Entretanto, e no âmbito do Dia i 

î 

Nacional do Dador de Sangue, que se ; 
comemora amanhà, Ana Mafalda I 

i 

salientou algumas actividades que estào \ 

a ser programadas. Desta forma, o \ 

Centro Hospitalar do Funchal procédé, i 
esta quinta-feira, à inauguraçào das i 
novas instalaçôes do Serviço de Imuno- i 
Hemoterapia, mima cerimônia que de- i 
verâ contar coin a presença da secretâria i 
regional dos Assuntos Sociais. 

NOVA 
Pastry & Bakery 

Pao 
sempre fresce 

Faça jà as suas encomendas: 

905-279-3206 
3635 Cawthra Road - Mississauga 

pastelaria 
alusiva à 
Pàscoa coin os 
tradicionais 
folares, 
amêndoas de 
Portugal, ovos 
de chocolate, 
bolos de gema 
e muito mais... 

Boa Pàscoa 
• Pâo de Milho e 

Paposecos 
• Pastéis de Nata 
• Bolos de 

Casamento e 
Aniversàrio 

• Mercearias e 
Congelados 
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DOIS AMORES FIEECYS 
De cada vez que me pedem um texte sobre 
um tema previamente estabelecido, con- 
trariamente ao que possam pensar, fico 
sempre perplexa diante da folha branca 
sem saber per onde começar. Dias hâ em 
que nâo sai nada, absolutamente nada! A 
gente bem pode sentir-se a rabiar corn a 
caneta às voltas, mas é escusado, nâo sai 
nada mesmo! 
Se o acto de escrita é jâ por si extrema- 

mente doloroso, escrever por encomenda é 
ainda muito mais dificil. Nisto, como em 
tantas outras coisas, nâo hâ como a liber- 
dade de deixar o pensamento à solta sem 
lhe estabelecer fronteiras. Quantas vezes, 
estando mesmo muito ocupados, hâ coisas 
que - contrariando qualquer teoria de 
actos condicionados ou. de associaçâo de 
ideias - se atravessam no labirinto da 
nossa consciência como que a reclamar 
ser tema para uma crônica ou um ensaio. 
Outras hâ em que nos deparamos corn um 
vazio completo. 
Recordo amiüde o reputado linguista e 

professor meu amigo, Timo Riiho, que 
andava sempre corn um lâpis e pedacinhos 
de papel no bolso. No meio de qualquer 
conversa, era vê-lo em gestos compulsives 
a tomar notas disto e daquilo, como se de 
cada vez que abrissemos a boca lhe 
estivéssemos a fornecer matéria-prima 
para a sua pesquisa. Os seus ouvidos 
estavam permanentemente em estado de 
alerta. 
Se usâssemos a mesma metodologia, con- 
cluiriamos que o nosso quotidiano se con- 
strôi de pequenas histôrias, às quais quase 

nâo damos importância, mas de que vale a 
pena fazer pequenos registos por mais 
insignificantes que nos pareçam. Os avôs 
contadores de histôrias cederam lugar à 
televisâo e ao computador. Perdeu-se o 
encanto dos serôes familiares à volta duma 
mesa, trocada pelo tabuleiro equilibrado 
em cima do joelho. Mas, das ponças vezes 
que conversâmes, encontramos um man- 
ancial de histôrias engraçadissimas, feitas 
de pequenos nadas corn que nos diverti- 
mos. De cada vez que oiço uma delas, per- 
gunto-me de que vale o tempo perdido em 
pesquisas âridas, por vezes enfadonhas e 
demasiado académicas, por entre os in- 
fôlios do saber, quando voltamos as costas 
ao livro da vida de que sô conhecemos a 
capa ainda corn o timbre de origem. 
Penso nisto agora, exactamente porque 
um amigo me pediu um texte para uma 
publicaçâo sobre os 50 anos da chegada 
dos Portugueses ao Canada. Jâ lhe disse 
que sim, que pode contar corn a minha 
colaboraçâo. Mas depois surgem as mal- 
fadadas hesitaçôes. Se é um texte para 
publicar, terâ que ser algo série, corn subs- 
tância, jâ que estarâ exposto a olhos muito 
atentos de quem se intéressa pelo tema. 
Por outre lado, penso também que 
comemorar 50 anos, nâo passa forçosa- 
mente por celebrar tudo quanto foi gesta, 
epopeia, o jâ estafado refrâo dos herôis do 
mar. Apetece, sim, pegar nos pequenos 
nadas esquecidos em intimidades de alco- 
va de que ninguém fala. 
Hâ uns dias, percorriamos parte da cidade 
em animada e divertida conversa, daque- 

*Fleecy - marca de amaciador 

que se coloca na mâquina de 

lavar para perfumar e amaciar a 

roupa. 

las que sô é possivel travar 
quando se juntam très mul- 
heres corn vontade de cele- 
brar a vida. Falâvamos de triv- 
ialidades que - além de nâo 
fazerem mal nem bem - alivi- 
am a pressâo diâria. Veio â 
baila, nem sei como, a 
questâo dos maridos que 
falam enquanto dormem. Por 
entre relates de cenas engraçadissimas, 
enchemos a cidade de sonoras e frescas 
gargalhadas â medida que nos iamos 
aproximando das nossas casas. Uma 
porém, e por deficiência profissional de 
quem esta sempre à coca de episôdios rela- 
cionados corn a lingua, chamou particular- 
mente a minha atençâo. 
“O marido dormia profunda e repousada- 
mente o sono reparador de um dia de tra- 
balho, quando estendeu a mâo e sentiu a 
pele macia da perna da mulher. 
Galanteador mesmo a dormir, dirigiu-lhe 

um piropo de olhos fechados e 
na escuridâo de quem sente 
através do tacto de dedos: 
- Que pele tâo macia! 
- Ta macia, tâ.... é do fleecy!* - 
responde-lhe ela. 
- Who the hell is Felicio? - per- 
gunta-lhe ele, movido por uma 
mola que o faz sentar-se na 
cama com um ar inquisidor.” 

Estâo a ver como uma marca de amacia- 
dor que, por coincidência, tern nome que 
se aproxima dum rival nas artes de 
seduzir, poderia provocar ali mesmo, no 
meio do silêncio da noite, uma batalha 
campai iniciada por um marido sonâm- 
bulo que se sente invadido no seu 
prôprio territôrio. 
Afinal uma gota de fleecy é quanto basta 
para construir a fleecydade de uma noite. 
É um Felido que se atravessa como um 
intruso num sono mal acordado. Pode ser 
um mal-entendido a afastar dois corpos 

que se desejam. É a prova de 
que a histôria de 50 anos de 
imigraçâo também se faz corn 
o perfume de dois amantes 
fleecys ou infleecys! 

Informaçâo importante destinada a individuos corn estatuto de residente permanente no Canadâ 

Em breve, sera obrigatôrio 
possuir um Cartâo de 
Residente Permanente 

Para obtor mais informaçâo ou 
raquorimentos: 

1 800 255-4541 
TTY/TDD: 1 888 576-8502 

O www.cic.gc.ca 

Canada 

Poupe tempo e dinheiro • obtenha o seu Cartâo de Residente Permanente (RP) antes de viajar. 

I 
i 

^ A quem se destina o novo cartâo: Todos os individuos corn estatuto de i*t : 
residente permanente (imigrante iegalizado) e que se encontrem em vias de 
regressar ao Canadâ de aviâo, navio, comboio ou autocarro deverâo possuir um 
Cartâo RP. 

Os cidadâos canadianos nâo precisam de obter o Cartâo RP. 

^ Quando passarà a ser obrigatôrio possuir o Cartâo RP; A partir de 
31 de Dezembro de 2003, todos os individuos corn estatuto de residente 
permanente e que estejam em vias de regressar ao Canadâ de aviâo, navio, comboio ou autocarro, deverâo 
apresentar o Cartâo RP ao pessoal da transportadora no momento do embarque a fim de poderem comprovar o seu 
estatuto dentro do Canadâ. 

('knada 

O Cartâo RP substitui o Reaisto de Cheoada IMM 1000. o quai deixarâ de ser vâlido para viajar. 

Se, a partir de 31 de Dezembro de 2003. se encontrar na situaçâo de residente permanente, estiver em vias de 
regressar ao Canadâ e nâo possuir um Cartâo RP vâiido, ser-lhe-â recusado o embarque no aviâo, navio. comboio 
ou autocarro de regresso ao Canadâ, podendo ser encaminhado para a embaixada ou consuiado canadianos mais 
prôximos a fim de obter um documente de viagem corn prazo de validade. Tal situaçâo poderâ originar atrasos na 
viagem e despesas imprevistas. 

Obtençâo da cidadania canadiana: Incentivam-se os individuos corn estatuto de residente permanente a 
apresentarem o requerimento de candidature para aquisiçâo da cidadania canadiana. 

^ Como obter o Cartâo RP: Os requerimentos de candidature encontram-se disponiveis no espaço informâtico 
do Ministério da Cidadania e Imigraçâo do governo canadiano (www.cic.gc.ca <http://www.cic.gc.ca/> ) ou 
teiefonando para o Centro de Atendimento (1 800 255-4541). 

Os requerimentos serâo processados corn base no ano de chegada. Verifique a tabela seguinte, confirme em que 
mês deve apresentar o requerimento e apresente-o a tempo. Por exemplo, se chegou ao Canadâ em 1998, deverâ 
entregar o requerimento em Maio de 2003. 

No caso de se esquecer de apresentar o requerimento na data constante da tabela seguinte, entâo apresente-o logo 
que for possivel. 

ANO DE CHEGADA DATA DE APRESENTAÇÀO DO REQUERIMENTO 

2000 - 2002 Janeiro a Abril de 2003 

1996 - 1999 Maio de 2003 

1992 - 1995 Junho de 2003 

1988 - 1991 Julho de 2003 

1980 - 1987 Agosto de 2003 

1973 - 1979 Setembro de 2003 

Anterior a 1 973 EM QUALQUER MQMENTO 
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PRtMIO LITERÂRIO 
O Institute Camées criou um prémio literârio a atribuir, este ano, durante o 
Congresso Veze a Voz da Mulher Imigrante Portuguesa, pela Présidente do 
mesmo Institute, a Professera Doutora Maria José Stock. 
Este prémio terâ um carâcter anual e corresponderâ ao custo de uma passagem 
aérea Toronto/Lisboa/Toronto. 

REGULAMENTO 

• Tema - 50 Anos da Presença Portuguesa no Canadâ - Partidas e chegadas | 
• Modalidade - Prosa ( conto ou crônica inédites) em lingua portuguesa \ 
• Participantes - Residentes no Canadâ que se expressem em lingua portuguesa | 
• Formato - O trabalho deverâ sèr apresentado impresso e em disquete (Word), 1 
escrito a dois espaços, tamanho 12, até 1000 palavras. 
• Envio - Os trabalhos deverâo ser enviados em envelope fechado, sem nome e | 
identificados corn um pseudônimo. Dentro do mesmo envelope deverâ constat um j 
outre envelope fechado, com nome completo, morada, telefone e correio electrônico. | 
' Entrega - 25 de Abril de 2003 (data de carimbo do correio), em carta registada | 
para O seguinte endereço: . | 

Aida Baptista | 
Leitora de Português do InstitutoCamôes 
Dep. Spanish and Portuguese 
91 Charles Street West #208 
Toronto - Ontario M5S 1K7 

•Normas - Cada concorrente poderâ apresentar o mâximo de très trabalhos, 
reservando-se a organizaçâo o direito de os publicar ou divulgar da forma que 
achar apropriada. 

•Prémios - !■> Prémio - PRÉMIO INSITTUTO CAMÔES 
Viagem Toronto-Lisboa-Toronto j 

A Comissâo Organizadora responsabiliza-se pela atribuiçào do 2° e 3" prémios, I 
em hvros, no valor pecimiârio de $300 e $200 CAD. j 

•Jüri - O jüri serâ constituido por très elementos cujos nomes serâo oportuna- | 
mente divulgados e de cuja decisâo nâo haverâ reemso. | 
•Resultados - Os autores premiados serâo avisados por escrito, telefone ou email, | 
até ao dia 5 de Maio de 2003. Do resultado serâ dado amplo conhecimento aos | 
ôrgâos de comunicaçâo social. i 
• Cerimônia - Os prémios serâo anunciados e entregues durante o periodo de real- j 
izaçâo do Congresso A Vez e a Voz da Mulher Imigrante Portuguesa, em cerimô- | 
nia a anunciar, corn a presença da dignissima Présidente do Instituto Camées. j 

Para mais informaçôes contacte: | 
Aida Baptista | 
Leitorado Instituto Camées | 
Universidade de Toronto I 
Dep. Espanhol e Português | 
91 Charles Street West #208 | 
Toronto-Ontario M5S 1K7 
Email. aida.baptista@sympatico.ca j 

SABORES E DISSABORES 
RECRIRA RE RECEITAS 
A comida é parte fundamental da nossa 
vida. Hâ sabores que nos ficam da infâneia 
e que permanecem connosco, de tal 
maneira fortes que, às vezes, sô o cheiro 
de um dos ingredientes nos traz a melhor 
das recordaçées. 
A comida portuguesa é pouco conhecida 
ainda na sociedade canadiana. Assim, 
um grupo de mulheres, organizadoras dos 
dois Manjar de Marias jâ realizados, 
propée-se publicar um livro de receitas, 
acompanhadas cada uma delas de um 
episédio, ou pequena histôria engraçada 
ou triste. Muita gente se lembrarâ de algo 
que tenha acontecido quando se estava a 
preparar um certo prato, ou que aconteceu 
durante a refeiçâo, ou logo a seguir. 
As receitas serâo publicadas em português 

e em inglês para que toda a gente as posa 
experimentar - os mais novos que jâ nâo 
se atreverâo a tentar 1er uma receita em 
português, ou os nossos amigos canadia- 
nos que sô falam inglês. 
Escreva uma receita, acompanhada de 
uma pequena histôria. E envie-a ou 
entregue-a pessoalmente dentro de um 
envelope, com o seu nome, a sua terra de 
origem, a data em que chegou ao Canadâ 
e mais alguma informaçâo que nos queira 
dar. 
Envie até ao dia 6 de Abril para: 

SABORES E DISSABORES 
PORTUGUESE BOOKSTORE 
1112 Dundas Street West 
Toronto, Ontario M6J 1X2 

Tel: 416-535-8000 
tmartins@trebnet.coni 
nS4B Dupont: St. 
Toront;o ON M6H SAB 

Dufferin/Dupontï 
NS CGallerla Mail) 

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

Bungalow completamente renovado. Sistema eléctrico, màquina de aquecimento 
e A/C novos. Telhado de métal. 2 quartos de cama e sala de estar c/ chào em par- 
quet. Cozinha em castanho nova, c/ ceramica em aberto c/ sala de jantar. Lugar 
de estadonamento. 

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

WKSTON/IAMBTON DUFFERIN/ST CLAIR 

Casa toda em tijolo corn drivew.i, 
privado & laneway. 2“ andar coin 
apt. de 2 quartos, sala, cozinha 
todo em madeira e cerâmica. 
1“ andar 1 cozinha grande modci 
na em cerâmica e sala 2 quarto. 
Cave acabada coin cozinha e uin 
salào. soaA onn oo 

Bungalow em oxcelenle condiçao 
c/eslacionamento. 3 quartos de cama, 
sala, cozinha e cave acabada. 

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

SEEVERTHOKN/ROCERS WESTON/ROGERS 

Alistar 

Casa toda en tijolo corn dupla 
garagem. 2 andar 3 quartos cam.i 
chào em madeira. 1 andar cozinha 
grande em castanho corn lareira 
sala de jantar e estar, cave alabad.i 
por apt de sala, quarto e cozinha 

S94Q annoo 

Bungalow rentjv'ado (elixtricidade, 
canali/açào, màquina de aquecimento). 
2 quartos grandes corn chào em 
madeira, sala de estar, cozinha 
grande em conjunto c/ a sala de 
jantar. Cave acabada 

Para uma avaliaçâo e manual de vendedor ou comprador 

gratuita e sem qualquer compromisso contact-me 
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4". Aniversàrio do PS 

concreto do Canada, a prôpria distancia 
daqui a Portugal. Portanto, sô por via 
maritima ou aérea é que é possivel chegar 
a Portugal. Nesta grande distancia que 
nos sépara, os problemas, por vezes, têm 
outra acuidade. A prôpria distância é um 
factor a considerar. O Canada é um pais 
rico, onde existe um bom sistema de 
segurança social, nada comparâvel corn 
paises como em Africa, onde os serviços 
nâo estâo ao alcance dos émigrantes. Ai, 
as comunidades sentem-se mais isoladas e 
mais abandonadas. Por isso, o governo 
do partido socialista no passado criou 
uma pensào para os portugueses que 
vivem no estrangeiro e se encontram num 
quadro de miséria sem nenhum meio de 
subsistência. Cerca de quatro mil pes- 
soas recebem essa pensâo, mesmo quem 
nunca tenha descontado para qualquer 
sistema de segurança social. Os proble- 
mas fora do circulo eleitoral da Europa 
sào muito maiores do que aqueles que 
na Europa possam existir. Nâo tenho 
conhecimento de nenhum português 
que na Uniào Europeia esteja a receber 
esta pensào. 
A.F. - Existe entre nos uma “luta” pela 
defesa da educaçâo, sobretudo pela defe- 
sa da lingua portuguesa. Tal como disse, 
a distância dificulta o intéressé dos jovens 
em aprender a lingua das “raizes”. No 
entanto, Portugal também dificulta a 
tarefa, primeiro porque nâo existem 
grandes ajudas governamentais neste 
campo, por outro lado porque em 
Portugal, sobretudo a nivel de râdios - 
um dos meios que mais cativam os jovens 
- hâ uma programaçào voltada para o 
ingles. O que poderâ ser feito para 
resolver este problema? 
Deputado Carlos Luis - Essa é uma per- 
gunta pertinente. Nesse sentido, infeliz- 
mente, as nossas râdios pùblicas em 
Portugal violam o dispositivo legal ao 
emitirem mais em lingua estrangeira do 
que em lingua portuguesa. Ao contrârio, 
destas emissoras, televisôes e jornais - de 
que este vosso posto é um caso paradig- 
mâtico - que se substituem ao prôprio 
Estado. É um serviço püblico que estâo 
a prestar e que o Estado dévia recompen- 
sar. Nesse sentido, nas râdios portugue- 
sas do estrangeiro fala-se mais português 
do que se fala nas râdios portuguesas em 
Portugal. Isto é um contrasenso, mas 
temos que o denunciar e tentar vencer. 
AF. - Falemos da actualidade mundial. 
A situaçâo do Iraque tem colocado a 

Alemanha e a França em situaçâo de 
oposiçào aos EUA e Portugal - sendo um 
estado membro da UE - colocou-se “ao 
lado” dos Estados Unidos. Como avalia 
esta situaçâo? 
Deputado Carlos Luis - Esta guerra pre- 
ocupa-me muito. Sendo uma guerra, as 
crianças, as mulheres, os indefesos e as 
pessoas mais idosas sào os que mais 
sofrem. Numa guerra, os atingidos nâo 
sâo apenas aqueles que estâo debaixo das 
bombas e dos tiros; sào todos os milhares 
ou milhôes que, neste momento, estâo à 
procura de um abrigo, sem âgua, sem 
roupa e sem medicamentos ou cuidado 
médico. Esta é uma guerra ilegal porque 
todo o ordenamento juridico interna- 
cional a partir da II - Guerra Mundial 
estipula que todas as intervençôes neces- 
sitam de autorizaçào do Conselho de 
Segurança das Naçôes Unidas. Neste 
campo, os EUA violaram esta resoluçâo 
das Naçôes Unidas que nâo permite, na 
resoluçâo 14/41 uma intervençâo unila- 
teral. Assim sendo, os EUA unilateral- 
mente corn a Inglatera e mais alguns pai- 
ses resolveram invadir o Iraque. 
Portugal - um pais tranquilo e de paz, 
corn casamentos corn ârabes, africanos, 
de todas as cores, de todos os credos e 
etnias, um Estado multiracial - tinha um 
excelente relacionamento corn o povo 
ârabe que estâ ali ao lado. Neste momen- 
to, este “estar ao lado” dos EUA é como 
que uma provocaçào de certo modo e ao 
mesmo tempo desncessâria. A França e 
a Alemanha sâo as duas grandes potên- 
cias europeias que os Estados Unidos 
querem enfraquecer, ou seja, uma Europa 
fraca leva a que o euro seja uma moeda 
fraca em relaçào ao dôlar e um mercado 
fraco permitirâ aos produtos americanos 
entrai- de alguma maneira na prôpria 
Europa. Eu sou democrata e é ôbvio que 
quero uma América forte, mas também 
quero um Europa forte em todos os aspec- 
tos. Por isso, a maioria do povo por- 
tuguês estâ contra a guerra e contra a 
decisâo que o primeiro ministro Durào 
Barroso tomou de se ter colocado do lado 
da guerra e nâo da paz. Esta posiçâo 
contraria uma mensagem notâvel que o 
Santo Padre emitiu criticando todos aque- 
les que estâo do lado da guerra. 
AF. - Posiçâo essa que, sobretudo apôs a 
Cimeira do Atlântico, custou a Durâo 
Barroso uma moçào de censura que par- 
tiu do PS na palavra de Ferro Rodrigues. 
Como interpréta esta moçào de censura? 

Decorreu corn muita animaçâo e 
sentido partidàrio, o 4o. aniver- 
sàrio da Secçâo de Toronto do PS, 
corn convidados vindos do 
Continente e dos Açores. 
De Lisboa, veio o Deputado da 
emigraçâo do PS pelo Circulo da 
Europa, Carlos Luis, e o advogado 
especialista em emigraçâo, 
Miguel Reis. Dos Açores, esteve 
entre nos, Carlos Âvila, anterior 
présidente da Câmara da 
Povoaçâo, em Sâo Miguel, seu 
actual Vereador e Director Gérai 
do PS-Açores. 

O jantar comemorativo decorreu num 
dos salôes do New Casa Âbril, em 
Toronto. 
Os très convidados da Secçâo do PS- 
Toronto, visitaram corn visivel interesse 
escolas onde estudam luso-canadianos. 

dade e que se tem interessado muito pelos 
problemas da comunidade, tem transmi- 
tido - através dos canais prôprios - à sede 
nacional do departamento da emigraçâo, 
do quai também sou director do PS para 
as comunidades portuguesas. Trata-se 
de pessoas que têm trabalhado muito e 
que nos têm colocado os verdadeiros 
problemas das comunidades portuguesas, 
muito em particular aqui no Canadâ. 
AF. - Uma das funçôes em ser deputado 
é observar, sobretudo, os portugueses re- 
sidentes fora de Portugal. Que diferença 
observa nos problemas entre os portugue- 
ses da Europa e os que residem fora da 
Europa? 
Deputado Carlos Luis - Sâo problemas 
completamente diferentes. A Europa de 
hoje existe uma cidadania europeia dos 
paises membros da Uniâo. A Suiça, nâo 
sendo um pais da Uniào Europeia, intro- 
duziu para o direito interno suiço grande 

Peter Mi^el Reis, Joel Filipe, 
°—ardete Gauveia, Carlos Luis e Carlos 

comércio português, a Galeria dos 
Pioneiros Portugueses, o First Portuguese 
C. C. Centre, agêneias sociais e 
Consulado, politicos e empresârios, 
clubes e associaçôes. 
Estiveram em CIRV-fm/FPtv e O Milénio 
onde, corn toda a simpatia, nos concede- 
ram entrevistas. 

AF. - Como vê a importâneia do nücleo 
PS de Toronto? 
Deputado Carlos Luis - É um nücleo 
muito activo de gente corn muita quali- 

parte das directivas da Uniào Europeia. 
Portanto, podemos considerar que na 
Suiça - de algum modo corn os acordos a 
partir do dia 1 de Janeiro deste ano - 
existe a livre circulaçâo no espaço helvéti- 
co. Tendo a cidadania europeia na 
Europa, nâo précisâmes de passaporte 
nem de documentes como qualquer outro 
estrangeiro: ou seja, hoje um cidadào 
membro da Uniâo Europeia nâo se con- 
sidéra estrangeiro num outro pais mem- 
bro da Uniâo. Na emigraçâo transoceâni- 
ca colocam-se imesos problemas: no caso 

529 Rogers Road 
I Produtos Naturals e Espirituais^ 

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

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

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

Ouvir a Verdade em consulta profunda 

4^6-65B-43S3 
Leitura 

de Cartas 
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Deputado Carlos Luis - Nos sabemos que 
existe neste momento um quadro par- 
tidârio com maioria que suporta o gover- 
no em termos quantitativos de decisâo 
parlamentar. Portanto, nâo esta em 
questào se o governo cai ou nâo. Nos 
queremos que o governo cumpra a legis- 
latura. Penso que quando se é eleito se 
deve governar até ao fim da legislatura. 
Eu sei que muitos colegas meus do PSD e 
do CDS também estâo contra, s6 que ali 
hâ uma disciplina partidâria. Compete 
ao Partido Socialista, como maior partido 

entanto, irei interpelar na Assembleia da 
Repûblica e ao ministro da educaçâo 
pedindo responsabilidades no passado e 
no présente. Coisas tào simples que 
estâo ao alcance de um simples cidadâo 
nâo têm chegado aqui. Posso dizer-lhe 
que até me senti envergonhado. 
Desperdiça-se tanto dinheiro quando tào 
pouco é preciso para ajudar as crianças 
que têm orgulho em aprender a lingua 
portuguesa. 
A.F. - Dr. Carlos Luis, eu gostaria de 
agradecer a sua atençâo, desejar-lhe 

Luis Fernandes 

entrevista Carlos 
Luis e Miguel Reis 
na FPtv. 

da oposiçâo, ter uma posiçào ética e ter 
prindpios que obedecem a determinados 
requisitos éticos e morais, interpretando a 
vontade do povo português dizendo-lhe 
que utilizamos os mecanismos legais que 
estâo ao nosso alcance como grupo parla- 
mentar. No momento oportuno, apresen- 
tamos uma moçâo de confiança e cumpri- 
mos a nossa obrigaçào. Os outros de- 
putados que votem segundo o que a cons- 
ciência ditar. 
A.F. - Voltando à nossa comunidade. O 
Deputado Carlos Luis teve a oportu- 
nidade de visitar escolas portuguesas, a 
Galeria dos Pioneiros Portugueses, entre 
outros centros. O que é que mais o 
impressionou? 
Deputado Carlos Luis - Eu estou ma- 
ravilhado e impressionado. Em primeiro 
lugar, esta valentia e coragem destas mu- 
Iheres e homens que nesta comunidade 
tào laboriosa é motivo de orgulho e presti- 
gio para Portugal. A naçâo é isto: uma 
diâspora espalhada pelo mundo. Por 
exemplo, quando visite! aquele museu 
fiquei impressionado. Aquela Galeria é 
extraordinâria: ela représenta a memôria 
colectiva de um povo, uma diaspora que 
passou o Atlântico, mesmo sem saberem 
a lingua da terra. Hoje, encontramos 
Senados coin senadores, os parlamentos 
corn parlamentares portugueses... enfim. 
A Galeria é o testemunho peculiar desta 
massa portuguesa que desafia barreira, 
constroi e vence. Desde objectos tào sim- 
ples como uma mala de cartâo a uns sa- 
patos nâo utilizados que guardo na 
memôria e que, infelizmente, nâo pu- 
derem ser utilizados. Depois, visite! 200 
crianças de uma escola para aprenderem 
a lingua e cultura portuguesas a que, infe- 
lizmente, nâo temos dado apoio minimo 
pedagôgico e didâtico. Eu nào tenho 
palavras para poder descrever isto porque 
séria demasiado contundente e duro para 
utilizar determinados adjectivos. No 

muitas felicidades e até uma prôxima 
oportunidade. 
Deputado Carlos Luis - Eu é que 
agradeço e saüdo este meio de comuni- 
caçâo por estar a falar em português. 
Sempre que se fala em português, trans- 
mitemos uma liçâo. Peço para que con- 
tinuem a apostar na lingua e na cultura 
portuguesa, sejam teimosos. Eu quero 
continuar a ser a vossa voz no parlamen- 
to, quero ser um dos quatro représen- 
tantes junto do governo português - para 
isso fui eleito. Os maiores sucessos a 
todos e obrigado por tudo. 

De seguida regitâmos opiniôes do Dr. 
Miguel Reis. 

Milénio - Manter uma secçào - neste 
caso do PS - fora do pais é tarefa dificil? 
Dr. Miguel Reis - Imagino que sim. 
Infelizmente, os canais de comunicaçào 
corn Portugal nâo sào tào perfeitos como 
desejariamos, a vida nesta comunidade é 
extremamente intensa onde é preciso 
fazer circular a comunicaçào e a infor- 
maçào. Se todos o fizermos, isso con- 
tribuirâ para que iniciativas da sociedade 
civil - como esta - venham a melhorar e 
venham também a melhorar os niveis de 
cidadania no que reside o objectivo prin- 
cipal de todas as associaçôes civicas e 
politicas. 
Milénio - Como vê a posiçào de Portugal 
em se colocar ao lado dos Estados Unidos 
na guerra contra o Iraque? 
Dr. Miguel Reis - Eu pensô que é uma 
guerra ilegitima. Esta agressào ao Iraque 
à margem de uma resoluçâo do Conselho 
de Segurança é um abuso do direito 
internacional e receio que ela possa insta- 
bilizar a Europa, para além da instabL 
lizaçâo do Médio Oriente. Tem uma 
grande compreensào a posiçào adoptada 
pelo présidente Jacques Chirac. Sou um 
homem de esquerda e nunca pense! 

Os convidados M^ptel Reis, 

Car^s Luis e Carlos Àvüa, 
junto dos responsâveis du 
Secçào do PS de Toronto. 

algum dia colocar-me ao lado deste prési- 
dente, mas acho que neste momento - 
sem prejuizo de a França eventualmente 
ter interesses no Iraque - a posiçào de 
Chirac é aquela que melhor préserva a 
ideias da Europa, a tolerância europeia e 
a necessidade de convivência corn um 
mosaico de povos como aquele que temos 
dentro das nossas fronteiras e que talvez 
os americanos nào tenham dentro das 
suas fronteiras. Eu desejo que, apesar de 
toda esta tristeza, isto acabe rapidamente, 
haja bom senso e se consiga ainda evitar 
a instabilizaçâo global fora dos Estados 
Unidos. Portugal nâo tem nenhuma 
importância no quadro das decisôes. A 
postura do nosso primeiro ministro, por 
mais respeitâvel que seja, nào é uma pos- 
tura que vâ ao encontro de uma politica 

consensual dos portugueses. Nos temos 
que respeita as convicçôes dos nossos vi- 
zinhos e ser prudentes por relaçâo a essas 
convicçôes. Nào obstante a deplorâvel a 
existência de uma ditadura cruel no 
Iraque e nôs desejarmos que o regime de 
Sadam Hussein seja substituido por uma 
soluçâo democrâtica, parece que é ôbvio 
ver que nào se constroem democracias do 
exterior. As democracias têm que se con- 
struit a partir de um interior, como con- 
struimos a nossa. 

Ficamos corn a sensaçâo de que esta visi- 
ta do Deputado Carlos Luis vai dar os 
seus frutos. Mostrou-se interessado nos 
nossos problemas e reivindicaçôes. 
Aguardemos. 

JMC/Ana Fernandes 

Starlight 
10 anos de gravaçôes e êxitosi 

Os Starlight lançam o seu 10°. trabaUio g^avado, intitulado 

“Num Lar de Amer” 
Sâbado, dia 26 de Abril no Ambiance Hall 

corn o jantar a ser servido às 19h30. 

É convidada dos Starlight a conhecida Nclia, vinda dos EUA. 

Reservem os lugares contactando Tony Melo pelo 

Tel: 4rl6-34'3-0263 ou pessoalmente no Portugal Mix, em Toronto. 
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Roofers' - local 30,50 anos de actividade 
Os responsâveis e trabalhadores da 
S.M.W.I.A.-Sheet Metal Workers 
International Association Local 
30, comemoraram 50 anos de 
actividade corn uma grande festa 
de convivio no Mississauga 
Convention Centre. 

Os "Roofers" conviveram em plena alegria 
e, mesmo os que nâo eram portugueses, 
üveram que dançar algumas modinhas da 
nossa terra pois, o DJ-Boa Esperança, 
forneceu-lhes um pouco de tudo. O serviço 
do Mississauga Convention Centre foi 
impecâvel e os vârios pratos do jantar exce- 
lentes, incluindo, o Bufete , que fez um dos 
présentes canadianos, exclamar: -Nunca vi 
tanta comida e tâo boa num sô jantar! 

Foi corner, beber e dançar até o cansaço 
chegar. 
A mesa de honra, onde se encontrava tam- 
bém o dirigente do sindicato, o luso-cana- 
diano Eduardo Oliveira -Roofers'Business 
Representative, teve como MC, o prési- 
dente da Local 30, Art 'White, que 
endereçou a todos as boas vindas, fez o elo- 
gio dos 50 anos de trabalho dos muitos tra- 
balhadores que ao longo dos anos se 
esforçaram por engrandecer a Local 30. 
Outros oradores se fizeram ouvir e, todos, 
nâo pouparam elogios à coragem e ao 
esforço dos trabalhadores dos telhados 
(Roofers). Para além das palavras, também 
prendas e diplomas de reconhecimento. 
De destacar as presenças dos convidados 
de honra. Bob Brown-Director of 

Lui Fatrica, business manager da Local 285 residential, entregando 
a plaça comemorativa dos 50 anos a Eduardo Oliveira. 

Casms Jasé Manso, José da f 
Mamel Cordeiro da S.A1. W.I.At e 

Bemardete Gomma do MUenUk 

SCwiply The/ 
Party Pepperoni Pizza 
Serves 6 to 8 People . 
with your choice of 
Dipping Sauce 

We Deliver Quality 

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

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

Canadian Affairs; Larry O'NeilCanadian 
International Representative; Robert 
White-Roofers' International Represen- 
tative e Irene Harris-OFL Executive Vice- 
President. 
O Eduaido Oliveira nâo teve maos a medir 
porque era, entre os que organizaiam a festa. 

o mais activo elemento. Mesmo assim nao 
deixou de ser o mais alegre e feliz na medida 
em que tudo decorreu da melhor forma. 
Resta-nos agradecer a simpatia com que nos 
receberam e desejar a todos muitos mais 
anos de trabalho e sucessos. 

JMC 

Investigaçào : 

Tecnologia fracassa na 
captaçâo de imagens da 
lula gigante 
A vida submarina da lula gigante per- 
manece uma incognita apesar dos 
esforços para tentar uma aproximaçào 
a este espécime, que chega a pesar meia 
tonelada, através de robôs e equipa- 
mento diverso de alta tecnologia. 
Em declaraçôes ao jornal "The Straits 
Times", de Singapura, o especialista em 

î zoologia invertebrada Clyde Roper 
explicou que, apesar de centenas destes 
animais jâ terem sido capturados por 
redes em alto mar, arrastados até à 
praia por Pescadores ou descobertos no 
estômago de baleias, "aiiida nâo foi pos- 
sivel contemplar estes cefalôpodes no 
seu habitat natural". 
Trata-se de uma "combinaçâo de 
tamanho e mistério cheia de pergun- 
tas", acrescentou o perito, sublinhando 
que apesar dos robôs terem submergido 

I até 1.000 metros e de se ter tentado 
I instalar câmaras em baleias, "ainda nâo 
I houve êxito". 
I Durante a permanência em Singapura, 

o perito darâ duas conferências na 
L     

Universidade Nacional, para tentar adi- 
antar um pouco mais acerca de um ser | 
vivo que jâ foi pro.tagonista em filmes 
de terror e que atrai cada vez mais a 
atençâo do pûblico. 

Dois colombianos e um equatoriano detidos 
em Lisboa corn 15 quilos de cocaina 
Dois colombianos e um equatoriano 
forain detidos em Lisboa na posse de 15 
quilos de cocaina pura, presumindo a 
Policia Judiciâria que pertençam a uma 
rede criminosa coin ramificaçôes em 
Espanha e América do Sul. 
A PJ, em comunicado hoje divulgado, adi- 
anta que os detidos, corn idades entre os 

23 e os 29 anos, foram présentes â autori- 
dade judiciâria que determinou a sua 
prisâo preventiva. 
Os très homens têm antecedentes interna- 
cionais por trâfico de estupefacientes, 
sendo considerados "perigosos" por vârias 
congénères corn as quais a PJ mantém 
relaçôes de cooperaçâo internacional. 
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A ESCOLA. O SISTCMA E OS NOSSOS ANSEIOS 

Fase 4: Implementaçâo do lEP 
A quarta fase do Programa Individual de 
Educaçâo é uma das mais importantes, 
visto tratar-se da fase que directamente 
afecta o aluno. Esta fase subdivide-se em 
quatro categorias, baseadas na observaçâo 
e estudo realizados durante as très 
primeiras fases que jà apresentâmos nas 
semanas anteriores. 
A primeira categoria consiste em partilhar 
a informaçâo adquirida no lEP corn o 
aluno, os pais, o corpo docente e outros 
profissinais directamente envolvidos corn 
o aluno. Uma vez desenvolvido o lEP, a 
équipa responsâvel pelo processo deverà 
certificar-se que todos os envolvidos na 
implementaçâo das recomendaçôes co- 
nhecem bem o conteüdo do dossier. Assim 

sendo, a équipa responsâvel deverà: 

* rever o lEP na totalidade com o director 
da escola; 
* reunir-se corn os professores do aluno 
para discutir as actividades e modificaçôes 
a implementar, tal como estâo descritas nq 
dossier do aluno, as responsabilidades 
associadas ao programa e a observaçâo do 
aproveitamento escolar; 
* encontrar-se corn os pais (ou encarrega- 
dos de educaçâo) e coin o aluno para 
explicar e * discutir o conteüdo de todo o 
programa lEP, assim como o envolvimen- 
to dos pais no processo de ajuda ao aluno. 

A segunda categoria consiste em colocar o 

Governo adia primeira 
prestaçâo de pagamentes per 
conta per très meses do iRC 
o Governo adiou por très meses o prazo 
para efectuar a primeira prestaçâo do 
pagamento especial por conta, segnndo 
um despacho do secretârio de Estado dos 
Assuntos Fiscais, Vasco Valdez, a que a 
Lusa teve acesso. 
O adiamento é justificado por estar ainda 
"em curso a clarificaçâo de alguns dos 
proveitos que devem ser relevados para 
efeito da determinaçào do pagamento 
especial por conta", segundo o despacho. 
O prazo para efectuar a primeira 
prestaçâo do pagamento especial por 
conta é, assim, prorrogado "até ao 

fim de Junho". 
Para as empresas cujo periodo de tribu- 
taçâo nào coincida com o ano civil, o 
prazo é alargado na mesma medida, "até 
ao fim do sexto mês do periodo de tribu- 
taçâo a que respeita". Ou seja, para uma 
empresa que termine o ano fiscal em 
Março (como as sociedades anglo-saxôni- 
cas), o primeiro pagamento serâ feito no 
sexto mês, em Setembro. 
O pagamento especial por conta estâ pre- 
visto no numéro 1 do artigo 98 do Côdigo 
do Imposto sobre o Rendimento das 
Pessoas Colectivas. 

Mais de uma dùzia de 
empresas interessadas 
ne handling daTAP 

o négocie de atendimento aos aviôes em 
terra (handling) da TAP tem jâ mais de 
uma düzia de empresas interessadas, afir- 
mou o ministre das Obras Pùblicas, 
Transportes e Habitaçâo, Luis Valente de 
Oliveira, no Parlamento. 
Questionado na comissâo parlamentar de 
Obras Pùblicas, Transportes e Habitaçâo 
sobre o intéressé da companhia de avi- 
açào espanhola Iberia no négocié do 
“handling”, Valente de Oliveira nào con- 
firmou. 
"Nào sei se estâ interessada ou nâo, mas 
hâ jâ mais de uma dùzia [de empresas] 

interessadas na parceria", afirmou, con- 
siderando o inventârio "encorajador". 
A necessidade de privatizar o +handling+, 
um négocié lucrative, foi explicada pelo 
ministre como a ünica forma de cumprir 
as normas comunitârias de concorrêneia e 
de injectar dinheiro na empresa. 
Valente de Oliveira afirmou ainda que a 
TAP estâ numa situaçào financeira muito 
dificil, "corn um défice de tesouraria de 40 
milhôes de euros", e que na impossibili- 
dade de ajudas de Estado, a ünica forma 
de injectar dinheiro na empresa "é alienar 
parte do patrimônio". 

lEP em prâtica. Os professores 
responsâveis pelo programa na 
sua totalidade deverào: 

* adaptar o lEP às liçôes 
diârias, considerando os 
interesses individuais do 
aluno, as capacidades, as necessidades e 
os niveis de aproveitamento escolar; 
* determinar o planeamento diârio das 
disciplinas, incluindo o estabelecimento 
de horârios individuais para os assis- 
téntes de apoio à educaçâo; 
* organizar e determinar estratégias de 
aprendizagem e recursos que possam 
ajudar o aluno a conseguir os objectivos 
e expectativas mencionados no piano; 
* seguir cuidadosamente o piano de 
avaliaçào do progresso e aproveitamen- 
to do aluno. 

mento de trabalho; 
* empregar uma variedade c 
técnicas para avaliar o progre 
so do aluno, adaptadas ao coi 
texto de aprendizagem que s 
vive na sala de aulas; 
* desenvolver e implement: 

um sistema de anotaçôes sobre o progre 
so do aluno. 

Finalmente, a ültima categoria prende-i 
corn o ajustar objectivos, expectativas 
estratégias no caso de serem necessâria 
Se o aluno nào estiver a corresponder ; 
expectativas inicialmente estipuladas pe! 
lEP, o programa poderâ necessitar de si 
transformado de maneira a conseguir: 

A terceira categoria engloba uma avali- 
açâo diâria e continua do progresso do 
aluno. Tal como jâ mencionâmos nas ou- 
tras fases do lEP, a équipa responsâvel pelo 
aluno terâ que entregar ao director, pelo 
menos uma vez por mês, um relatôrio 
actualizado sobre o aluno. No entanto, os 
membros da équipa deverâo basear este 
relatôrio numa observaçâo continua, mi- 
nuciosa e em colaboraçào coin os alunos. 
Para isso, terâo que: 

* desenvolver novas expectativas, se o pr 
gresso for mais râpido do que tinha sic 
previsto na fase de desenvolvimento c 
lEP; 
* subdividir as expectativas em categori; 
mais pequenas, no caso do progresso si 
mais lento do que o previsto na fase c 
desenvolvimento do programa; 
* alterar as estratégias, os recursos ou 
nivel de apoio. 

' encarar o programa lEP como um docu- 

Para a semana, abordaremos a ültima fa; 
do lEP onde encontrarâ a descriçâo c 
mais recomendaçôes sobre o programa ei 
gérai, assim como os formulârios qr 
fazem parte do processo. 

HDPPV 
IMOûCUÿS 

Pedido e preenchimento dos documentos 
para Residentes Permanentes no Canada 

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

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

amigos e clientes. 
Faça viagens felizes e estadias 
inesqueciveis, corn os serviços 
da Happy Travellers. 
Happy Travellers tem jà 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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Crtnica à illsiânela 
As "garrafinhas de cMcM" 
Ôrfâo de Pai cedo, vivi em casa do meu 
Avô materno, Oficial do Exército vindo de 
Soldado, oriundo do meio rural 
madeirense do final do século XIX, mas 
um "self-made man" que, sem proveito 
patrimonial, acabou por exercer corn 
sucesso varias missôes executivas na vida 
pùblica do arquipélago. 
O meu Avô aliava o profundô conheci- 
mento da maneira de ser das populaçôes, 
a uma filosofia de vida e a Valores que, ao 
longo de séculos, se consolidaram no seio 
do Povo Madeirense. 
Tudo complementava corn o primado da 
acçâo, da execuçào, desprezando a perda 
de tempo corn teorizaçôes. Misturava a 
exigência de rigor com a apreciaçâo satiri- 
ca das pessoas e circunstâncias, forma até 
de o seu autodidatismo à custa da vida, se 
defender. 
Desde miüdo, la em casa, fui ouvindo 
diariamente sobre a Histôria e a entâo 
sequência da vida püblica madeirense. 

sobre os respectivos intérpretes e, sobre- 
tudo, sobre os provincianismos e as 
invejas médiocres que marcavam uma 
forte e preconceituosa estrutura social, 
feita de hierarquias tôlas, e que, de uma 
maneira gérai, hostilizava toda e qual- 
quer coisa que fosse pretendida fazer, ou 
représentasse inovaçào. 
O que explica o atraso desgraçado em que 
a Madeira se encontrava, no inicio da 
Autonomia Politica constitucional. 
O que explica, em mim, a preocupaçào de 
agir depressa, e um incômodo em ter de 
perder tempo corn conversas. 
Uma das metâforas da pedagogia domésti- 
ca, era a imagem que o meu avô me apre- 
sentava da - perdoe o Leitor, mas era assim 
mesmo - da "garrafinha de mijo". 
Um vidro bohito, mas um conteüdo pôdre. 
Tratava-se de uns "meninos bem" da 
época, que se apresentavam ao Serviço 
Militar, sem quaisquer habilitaçôes, mas 
os papas reclamando estatuto de "filhos 

familia", o que - do Exército 
se tratava - era absoluta- 
mente tempo perdido. 
Passaram-se muitos anos. 
Hoje, a Madeira ainda tem 
as suas "garrafinhas de 
chichi". 
Jâ nào por estatuto social relacionado corn 
a respectiva inserçâo familiar. Os tempos 
mudaram, felizmente. Mas por causia da 
denominada comunicaçâo "social" que, na 
"sociedade de informaçâo" de hoje, lâ vai 
criando um novo tipo de "jet set", para 
mim "jet" zero. 

Câ na terra, a comunicaçâo dita "social" 
desencantou uns zeros que adoram se 
exibir, e apresentam-nos como criaturas 
idôneas para falar disto ou daquilo. 
Ao longo destes anos nào disseram coisa 
corn coisa, defecaram asneiras em catadu- 
pa - até escreveram contra a Cota 40, con- 
tra a via ràpida, contra o aeroporto, etc.. 

havia de ser bonito se fôssemos 
nas patetices deles... - mas lâ sâo 
chamados para se pronunciar 
regularmente sobre "ambiente", 
"urbanismo", "turismo", "saüde", 
"politica social", "transportes", 

etc., por ai adiante. 
E, desta forma, sem nada terem na 
cabeça, ou aproveitando a ocasiâo para 
a catarse dos respectivos problemas 
pessoais, ficam corn o "ego" satisfeito 
pelo favor que a tal comunicaçâo 
"social" lhes fez. 
Mas, recorrendo aos arquivos, tudo o que 
amontoaram ao longo destes anos, é 
bolota. Para nada serviu. Ninguém lhes 
ligou. Object!vamente asneiras crassas. 
Apenas um aspecto terapêutico - ajudou- 
os psiquicamente, a felicidade da 
exposiçâo püblica. 
Sâo as "garrafinhas de mijo" da Madeira 
destes ültimos anos. Apresentaram-nos 
coin vidro atractivo. Conteüdo, porcaria. 

Ciência: 

Cientistas de Hong Kong 
indentificam virns 
Cientistas de Hong 
Kong anunciaram 
ter identificado 
um novo virus que 
estarâ na origem 
da pneumonia 
atipica, que jà fez 
12 mortos e infec- 
tou centenas de 
pessoas pelo mundo. 

Os investigadores da Universidade de 
Hong Kong revelaram ter conseguido 
fazer culturas do virus da doença, 
depois de o terem isolado a partir de 
uma amostra retirada do pulmào de um 
paciente. O homem tinha morrido corn 

sintomas de insuficiên- 
cia respiratôria aguda, 
apôs estar em contacto 
com um médico do Sul 
da China que terâ esta- 
do na origem do surto 
em Hong Kong. Os 
resultados de Hong 
Kong vâo agora ser 

comparados com os obtidos por uma 
dezena de laboratôrios, no âmbito das 
investigaçôes a nivel internacional da 
Organizaçào Mundial de Saüde (OMS). 
Klaus Stor, que coordena a rede para a 
OMS, considerou que o êxito da coo- 
peraçâo permitirâ limitar a propagaçâo 
da doença, que jâ fez 12 mortos e infec- 
tou centenas de pessoas pelo mundo. 

Aceit:amos encomendas, 
com especiais Codos os dias: 
Bacalhau, arroz de 
marisco, costeletas, 
galinha grelhada na 
brasa e no espetïo, 
saladas e muito mais. 

Ao serviço da comunidade 
‘ 905-829-8395 

6DIASPORSEMANADAS10AM-8PM • FECHADO A 2^ FEIRA • 6”FBRA10AM-9PM 

2828 KjHgSWSy DriVC^ OakvUle Ont. (Sherwood Heights Pl^Lza) 
• Na Winston Churchill a sul da QEW • „ 

COMUNICADO 

“School Community Advisors” 
Num jantar realizado na passada sexta- 
feira, dia 21 de Março, no serviço dos 
“School Community Advisors” (SCAs) 
da direçcâo escolar püblica de Toronto 
(TDSB), foi apresentado o .5“ prémio de 
serviço püblico do “CultureLink 
Settlement Services”. Este prémio 
honra aqueles que têm dado uma con- 
tribuiçâo especial para assegurar a 
igualdade e inclusâo na comunidade 
Canadiana. 
Infelizmente, estes mesmos “School 
Community Advisors” forain recente- 
mente eliminados pelo Ministério da 
Educaçâo. 
No quarta-feira, dia 26 de Março de 
2003, a Coligaçào de Advocacia dos 
“School Community Advisors” 
(CASCA), um grupo multi-étnico e mul- 
ticultural, realizou uma conferência de 
imprensa nojQueen’s Park para chamar 
atençào à Provincia e ao TDSB para 
manter a existência deste grupo. A 

Coligaçào também apresentou petiçôes 
de aproximadamente 500 assinaturas 
individuals exprimindo suporte pela con- 
tinuaçâo dos SCA’s. 
A Coligaçào Luso-Canadiana Para a 
Melhoria do Ensino (CLCPME) também 
continua com seus esforços para defen- 
der a continuidade dos “School 
Community Advisors”. 
Tradicionalmenfe, os pais de estudantes 
Luso-Canadianos têm participado pouco 
nos assuntos escolares de seus filhos. 
Sendo este o caso, a eliminaçâo dos 
SCA’s terâ um impacto negativo signi- 
ficativo, tanto no sucesso escolar dos 
alunos e no envolvimento dos pais nas 
escolas, como no trabalho do CLCPME. 
um grupo cujo maior objetivo é a melho- 
ria da educaçâo dos estudantes Luso- 
Canadianos. 

Para mais informaçôes, contactem Doug 
Hum: 416 1)24-4640 ext. 3705. 

Assine e divulgue O iVlI]L^]£,K[IO 
ASSINATURA ANUAl NO CANADA, POR APENAS $48, GST INClUtOO, PARA OS EUA $75 E EUROPA $130. 

Nome:  

Morada:   

  Telefone:   

E-mail:  Date:  

SuBSCRiçÂo POR: 

CHEQUE: Q VISA: Q MASTERCARD: Q 

NOME NO CARTÂO:  

NUMERO DO CARTâO: ,  

EXP. DATE:  ASSINATURA:  

PODE ENViAR A INFORMAÇKO ATRAVES DO FAX: 416-538-0084 OU PEIO CORREIO NORMAL 



O Milénio SOMyNIDAOE Quinta-feira, 27 de Março, 2003 13 

rÇM®flade200i^^ ^ 
I Quiniarfeira, dia 27 j 
I -Festival Global Divas da St. Stephen's House no Bambu by the Lake. Infbrmaçôes e } 
j reserves; 416 925-2103 Ext. 238. 
I -Assembleia Geral Anual da FPCBP, no 722 College St., 3o. andar, as 18h30. | 
I Para votar os membros da Federaçâo terâo de ter as quotas em dia. Info; 416 537-8874. | 

I Sextarüeira dia 28 j 
I Jantar da Primavera da Academia do BacaUiau no Europa Catering, às 19h30. | 
I Mùsica para dançar corn o Tropicalissimo. Réservas; 905 427-9923, ou 905 427-9923. | 

j 
I Sàbado,dia 29 | 
I -Festa da Primavera no Madeira Club. Jantar e mùsica para dançar corn o ly-Wild | 
I Productions. Info; 416 533-2401. I 
I -"lo. Festival Internacfonal de Foldore-Galo'2ü03", da Associaçâo Migrante de | 
I Barcelos. | 
I -Festa da Amizade do Rancho Provincias e Ilhas de Portugal, com jantar, folclore e | 
I mrisica para dançar corn o conjunto Além-Mar. | 
I -"Bodas de Ouro" fadistas de Dina Maria, no Europa Catering. Info; 905 278-8629. 
I -Baile da Pinha na Casa do Alentejo de Tbronto. Jantar e baile com o coryunto Jovem | 
j Império. Info; 416 537-7766. } 
I -Moite Regional na Igreja de Sâo Sebastiâo organizada pela Irmandade do Divino | 
I Espirito Santo. Cozido, arroz doce, variedades corn Mario Marinho e seu irmâo, e | 
I baile corn o E)J-Zip Zip. } 
I -Inauguraçâo da Biblioteca do Centro Cultural Português de Mississauga, com a pre- | 
} sença da Dra. Alzira Silva, Directora Regional das Comunidades dos Açores. ( 
I -Festa do Sôcio da Casa das Beiras, com jantar e baile com o E)}-Iris. | 
I Info; 416 604-1125. I 
I -"Pot Luck Dinner" na Casa dos Açores, e baile corn o EJ-Sound's Good Productions. | 
I -Grande Moite do Talento Minhoto no FC Porto de Tbronto. Jantar, concertinas, des- | 
I garradas e grandes surpresas. Info: 416 536-2921. | 
I -Baile do "Dia das Sopas Fritas", corn Bufete e baile. Info: 416 537-1555. | 

-Sopa do Divino Espirito Santo no Vitôria de Setübal de Toronto. 'S^riedades corn | 
artistas locals e baile. Info; 416 534-441Z | 

I -Baile no Graciosa C. Centre corn o conjunto Mexe-Mexe. | 
î -Baile da Rosa no PCCM, corn o coryunto SomLuso. | 

I I 
I Domingo, dia 30 | 
I -Assembleia Geral do Vitôria de Setübal para eleiçâo dos novos Corpos Gerentes. | 

Eleiçôes no Canadian Madeira Club 
Decorreu no passado Domingo, na sede- 
social do Canadian Madeira Club- 
Madeira House Community Centre, a 
Assembleia Geral Ordinâria da colectivi- 
dade para eleiçâo dos novos Corpos 
Gerentes. 
Apôs um minuto de silêncio em 
memôria dos sôcios jâ falecidos, os tra- 
balhos iniciaram-se corn a leitura da acta 
anterior e apresentaçào do relatôrio de 
contas do ano 2002/2003. Depots foram 
debatidos alguns assuntos de intéressé 
para o clube seguindo-se a eleiçâo. Ma 
ausência de listas concorrentes, volun- 

tariaram-se para a recandidatura os se- 
nhores José Eduardo Martins da Silva 
(Assembleia Geral), José Manuel Quintal 
(Conselho Fiscal) e Luis Bettencourt 
(Direcçâo). Assim, as presidências dos 
Corpos Gerentes do Canadian Madeira 
Club mantêm-se como anteriormente. 
Aguarda-se que estes responsâveis preen- 
cham os restantes lugares dos seus 
pelouros. Sô a Mesa da Assembleia Geral 
esta jâ compléta: Joâo Abreu e Jaime 
Perestrelo, continuam lado-aTado corn 
José Eduardo da Silva. 
Felicidades para o novo mandato. 

on l/> ti/y 

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 

©EKi[p[^[c \im \Dm 

ADDISON ON BAY E JOSE DA COSTA 

OFERECEM NA COMPRA DE UM CARRO NOVO 

OU USADO PRECOS SENSACIONAIS, 

FINANCIAMENTO EXCELENTE, TUDO ISTO 

ALIADO AO SERVIÇO IMPECÂVEL DE 

ASSISTÊNCIA, QUE INCLUI SERVIÇO AO 

SÀBADO DESDE AS 8 HORAS DA 

MANHÀ ÀS 2 HORAS DA TARDE. 

JOSÉ DA COSTA TRABALHA 

EXAUSTIVAMENTE, PARA QUE A COMPRA 

DO SEU PONTIAC, BUICK, CMC OU 

CADILLAC CONSTITUA A MELHOR 

EXPERIÊNCIA DA SUA VIDA. 

Telefone: 416-964-3211 
M24 
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Rancho Folclôrico da Escoia Portuguesa do Glubo 
Transmontano comemorou 22 anos de existência 
A Casa dos Açores de 
Toronto foi pequena 
para tantos amigos que 
quiseram prestar home- 
nagem aos responsàveis 
e componentes do 
Rancho Folclôrico da 
Escoia Portuguesa de 
Clube Transmontano 
que, em ambiente de 
grande alegria, comemo- 
rou 22 anos de serviços à 
Comunidade 
Portuguesa. 

Ana Maria Cerqueira e Costa, professera e 
ensaiadora, tal como sua irmâ, a professe- 
ra Margarida Costa Pinto, pouco tempo 
tiveram "para respirar" numa festa em a 
cadência foi continua e sempre animada. 
De salientar a muita e boa juventude pré- 
sente. Quer no Rancho da Escoia de 
Português do Clube Transmontano, quer 
no da Casa dos Poveiros, os meninos e 
meninas que se exibiram deram uma 
garantia de future que nos apraz registar. 
Talento, raça, beleza e desenrascanso 
quanto baste para satisfazer "gregos e 
troianos" nos tempos mais prôximos. 

Parabéns aos pais e ensaiadores pelo ca- 
rinho e esforço demonstrados. 
Os adultes que actuaram em ambos os 
ranchos jâ mencionados souberam 
demonstrar a cultura popular das regiôes 
que representam sem deixarem de ir mais 
além. 
Ana Maria Cerqueira e Costa 
(Transmontano) e Alexandre Esteves e 

Paula Alto (Poveiros) -entre outres-, estâo 
de parabéns pelo trabalho desenvolvido 
em prol do folclore português em Toronto. 
Depois do folclore seguiu-se mementos 
de variedades corn jovens artistas da 
Escoia de Português, Ligia do Vale 
tocando e bem o seu acordeâo, e Emily 
Melo, cantando algumas cantigas do seu 
répertorie. Gente jovem corn valor. Fechou 

O padrinho do rancho, o conhecido Mano 
Belmonte que, à sua maneira, deu ainda 
mais impulse à festa. 
Ana Maria e Margarida fizeram a entrega 
de emblemas do Jubileu da Rainha de 
Inglaterra a vârios convidados e diplomas 
de agradecimento às mâes- dos seus alunos 
da Escoia. Uma forma simpâtica e simples 
de agradecer a colaboraçào voluntària de 

2612 St Clair Ave. W 
(esquiria corn a Jane SU T^O. 

Tel/Fax: 416-533-2439 Estimativas gratis 

Concurso de QUADRAS aos PIONEIROS 
A CIRV-fm e o semanârio O Milénio abriram um concurso de 
QUADRAS dedicado aos PIONEIROS portugueses do Canada, cuja 
caminhada oficial se iniciou em 13 de Maio de 1953. A entrega das 
QUADRAS sera feitas até 31 de Julho e, os prémios, serâo entregues 
no "Portuguese Day", na Paramount Canada's Wonderland, Domingo, 
dia 24 de Agosto. Os très primeiros autores receberâo prémio e entra- 



sjnox V 13ABJX 

^svaNfia 

iuo3-uqie'no©|8Aejrsepiinp :neiu-] • niL-9l^-9lV -m • 9ee8-9LQ-9ir :|ai 
iki r9w NO oiuojoi jyi laajis sepuno 

'3:)9q|{q op o6ojd ou 
Bopmpui ‘soiosB«d a vipu^sa 

'IZ •X3i«{-ap8pn«g «P nasnpt ou sasanSnpoj 
sojfauoi^ sop pufvj op oçâvjnâirvtq «jred 

*oç(As ap V of»moxa 

IU03'l3aJ!P|©S|8qjeiU :|!eUI-3 Z£00-ZeQ-9lt :xej 
ui03'ieGiUJ0ii-i0-saiqjeurjiiui(un QQL&'teG-9Lt ^lai 
ojjeï^uo *04uOviox *:iaawiq.s ujiqriQ 

«aisvHg VTVj„ a «OHiaaisvna owxra» viodv TvonxHOd ao saiaavi\i 

©IP 

ounssjaAiirv 

sBjuvaBmEamsmsmm «ton.- savis, 
7Vmi:ïïOâdO 

BsinDnjL^od 
JO M 

onf 
OIJBS 

-J9ATUB 0]ad 3 B1S3J B|3(i SUaqBJBd SOlinpY 

BIJBj OpUBUjaj op „ZOA„ 

EU EqUI-IBj OpUElUa^ O JL\nO J9AEPEJSE 

uiaq Esaidjus ^uijq -,,qDEq-XE]d„ o JOid uiaq 
J3ZEJ E siEuoissijoid soiinui souitA Ef aub 
9q]-jazip a EI.IEJ opuEuaaj op ,,OIUE3,, O JEIS 

-op ap Euuoj joqiaui y EquuEj opuBUJaj 
op opEj uin ,pqpno5UE3,, 'BJSOQ OEIUJEQ 

JopBpuauioQ ‘jossajo.id OSIJUB nas o 
jBaSEuauioq BJEd ‘EI-IEJ opireiuaj ‘saJo5y 
sop BSEQ Ep ajuapisaid o ‘Erejj aJBZEfq 

"ftl op 9p BDisniu Bp sajuB a 'uiij 
JO(j ouEiuouisuBJj^ opojQ op sanSnjJoj 
ap EjODsg Bp oqauE’g op aiJBpuEisg ou EU 

-ajEZEU E}ij E soduii ‘aJEZEjq Ep oqauE'y op 
‘opuajojq oE5pauo3 Epiaaquoa y UEisiSaj 

ap apEpiunpodo souiaAp OBU anb SIBUI 

sunSp E a ‘sa.io5y sop ESEQ Ep ajuapisaj^j 
‘EUEj opuEUjaj OE 'aiuouipg 0UEp\[ oqu 
-i.ipEd OE ‘SOJI3AOJ sop BSE3 Ep ajuapisajj 
‘EAps Ep EpnuEpj E sEÔuBjquia] ap 
ESaj^ua E uiEjazTj EpiJESjEj/q a EIJBUI Etry 

■so3uaqa.i snas so uioa 
sosoqjnS.io a sazipj a^uaxupAisp uiEAEpa 
'jaqjnui BUS a EP03 OEIUIEQ JopBpuauiOQ 
Q 'EsanSniJod JE|udod BJnquD 
q opBp uiaj o}UE5 uianb EJBd JopEsuaduioa 
a opajjoa opaQ ‘0}uij E^SOQ EpiJBSjBjy 
B EJEd a BjsoQ a EjpnbaaQ BiJBjq Euy 
E EJEd „o}uauipaquoDa’g ap opEDijipaQ,, 
a EjoDsg E saoÔEpDipj ap uiaSESuaui 
Euin nopua SEtu a^uasajd jBpa apod OEU 

‘EiJEj ap JJE0 ajqEJuouojq aqj^ ‘OTJEJUO 

op ETUEpEptQ ap Ojpiutpq Q SOpO} 

g 1. £002 ‘O6JE^\| ep iz ‘ejpi-Biuino iQVQmnmm °!U9|!l^ O 



16 Quinta-feira, 27 de Marge, 2003 MÙSICA O Milénio 

Santa Fé, de Bradford, 
lança a sen 1*. CD 
O quarteto Santa Fé lança o seu primeiro 
trabalho gravado, Sâbado, dia 29, no 
Clube Português de Bradford. 
Segundo nos informaram Alipio 
Carvalheiro (fundador) e José ’ Sérgio 
(mùsico e voz), dois dos elementos do 
Santa Fé, o CD contém 12 cantigas origi- 
nals de varies autores. 
O trabalho foi gravado no estùdio 
Miditech, do conhecido mùsico, composi- 
tor e produtor Hernani Raposo. 
Estes jovens artistas, naturais de Praia de 

Mira, procuram corn esta gravaçào chegar 
ao maior nùmero possivel de pûblico para 
atingirem uma carreira comunitâria digna 
dos seus anseios. Para contactas corn a 
banda Santa Fé, podem telefonar ao 
Alipio, pelo nùmero: 905 778-0701. 
Curiosamente, Bradford, com uma peque- 
na populaçào de portugueses, tem très 
conjuntos musicals com valor: Português 
Suave, Jovem Império e, agora, o Santa Fé. 
As nossas felicitaçôes aos Santa Fé e o 
desejo dos maiores êxitos. 

Associaçô63e 
Parôquias 

Entxem em contacto com a FPtv, 
onde podem promover todos os 

dias as vossas actividades. 

Enviem as 
informaçôes via 

jjujiii; jjsjj jjji 

lÜssTA'^UES m FüydâAiiiViAÇlii; 

Amor Perdido 
Filme SIC - Sâbado às 20h00 

Bombastico, 4^feira 
□ ABC de Queiros, S^feira 

Sexto Sentido, □omingo 

pyTn t eeiÇiSTiiït ïjtpoii iOTi ooeiEOTO * EIHIW as sens stMusiflis ramt 

A trip home now departing 
from your living room. 

D 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 

onovoCandJjfl 

^oj[|i0jaj|ilie f PTV-Sjj 
ajiaj ojiais detalli^ 

[^-€37-1088 oi 

3^ feira às ZOliOO 
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"Chic 
feMoritis 

confirmeu 
, Scorcese fo 

O musical "Chicago", de Rob 
Marshall, coirOrmou o seu 
favoritismo na corrida aos Oscars 
da Academia de Hollywood, ao 
conquistar seis prémios, incluindo 
O de melhor filme. 

A obra de Marshall conseguiu metade dos 
Oscars para os quais estava nomeado - 
além dos de melhor filme ganhou os de 
melhor actriz secundaria, com a interpre- 
taçâo de Catherine Zeta-Jones, melhor 
direcçào artistica, guarda-roupa, mon- 
tagem e som. 
Entre os vencedores da noite conta-se 
igualmente Roman Polanski, com "O 
Pianista", nomeado em sete categorias, 
que conseguiu très galardôes: o de melhor 
realizaçâo, melhor actor (Adrien Brody) e 

melhor argumento adaptado. 
Pela negativa, destacou-se 
Martin Scorcese, corn "Gangs de 
Nova lorque", o filme que reunia 
10 nomeaçôes - entre as quais 
para melhor filme, realizaçâo e 
argumento original -, e que 
acabou por sair do Kodak 
Theatre de Los Angeles sem 
uma ùnica estatueta. 
Também "As Horas", de 
Stephen Daldry, ficou aquém do 
que séria de esperar, jâ que, ape- 
sar das nove nomeaçôes acabou 
por conquistar apenas uma, para a melhor 
actriz - Nicole Kidman. 
Entre as surpresas da 75“ ediçào, esta o 
prémio conseguido pelo espanhol Pedro 
Almodovar - melhor argumento original 

Adrien Brody, Nicole Kidman, Catherine Zeta-Jones e 

para "Fala corn Ela" - e a atribuiçâo do 
galardào de melhor cançào ao rapper 
Eminem (com "Lose Yourself, do filme "8 
Mile"), que bateu os favoritos U2 e "The 
Hands That Built America", de "Gangs de 

Martin Richards - melhor realizador. Pedro Almodovar 
- melhor argumento original 

Michael Mooore 
- melhor decumentdrio 

Nova lorque". 
Para la do cinema, a cerimonia ficou mar- 
cada pela guerra em curso no Golfo 
Pérsico, com muitos dos convidados a 
apresentarem-se vestidos de negro e com 
simbolos da paz na lapela e com alguns 
dos premiados a aproveitarem o momento 
de subir ao palco para se pronunciarem 
sobre o conflito. 

Kathy Bates Sean Connery Salma Hayek Maryl Streep Halle Berry Adrien Brody Catherine Zeta-Jones 
- melhor actor - melhor actriz secundaria 

Mais uma vez os autores, compositores e 
intérpretes disseram SIM ao Festival da 
Cançâo da CIRV-fm e, também, ao 
entregarem tarde as suas obras. É sem- 
pre nos ultimos minutos do ultimo dia 
que a "avalancha" se encaminha para o 
nosso escritorio. Antes assim... que 
nunca, nao é? 
Entraram para analise e concurso as 
seguintes composiçôes. 
"Confusâo", dos "Sempre à pressa", para 
interpretaçâo de Jorge Sousa. 
"Louquinha Apaixonada", do "Rapaz do 

cantinho", para a voz da Michelle 
Madeira. 
"Um Canto à Vida", de o "Cantor" e para 
a voz Sofia Almeida. "Perdida na Noite" 
entregue corn o pseudônimo "M. Luiza 
Eberle", para a voz de Karima G. Rocha. 
"A Sôs Sem Ti", sob os pseudônimos 
"Solitârio - Joâo Cuco", na voz de Nancy 
Costa. 
"Farrapos de Gente", corn os pseudôni- 
mos "Mario dos Anjos - Maria do Céu", 
para a voz de Sarah Pacheco. "Nâo, Nâo 
Quero", de "Rama", para interpretaçâo 

de Isabel Sinde. 
"Flor Destino", de "Rio Caster", para a 
voz de Jessica Amaro. "Quando", de 
"Alvaro Baptista", para interpretaçâo de 
Manuel Apolinârio Junior. 
"Amor de Mâe é Cristal", de "Ponta 
Garça - Candelaria", para a voz de 
Emanuel Araüjo. 
"Sô em Ti Sou Eu", de "Boa Ventura", 
para a voz de Jennifer Abadesso. 
"Metâfora", de "Beija-Flor" para der 
defendida por Sandro Liberato. 
Houve duas cançôes eliminadas à entra- 

lu 
da por se encontrarem indefinidas no 
respeita às autorias e inscriçâo. 
A todos, OBRJGADO! Felicidades para 
todos dia 27 de Abril, na FPtv. 

JMC 
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Troïka no Zimbabwe 
sem consenso 

quL asctauQ au. • • 

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

A Nigéria e a Africa de Sul defendem a 
readmissâo do Zimbabwe no seio da 
Commonwealth, do quai foi suspenso hâ 
um ano por violaçâo dos direitos 
humanos. Mas o terceiro elemento da 
^troika", a Australia, considéra que o pré- 
sidente Mugabe nào fez o suficiente para 
mudar as suas atitudes ditatpriais e de ma 
gestâo e defende o prologamento da sus- 
pensào. 
A sançâo terâ de ser revista até fins de 
Março e a dificuldade de entendimento 
mina a prôpria possibilidade de fazer a 
primeira cimeira Europa/Africa, em 
Lisboa. Vârios paises da UE nào querem a 
presença do Présidente do Zimbabwe, 
Robert Mugabe, enquanto que vârios pai- 
ses africanos recusam participar se o 
Zimbabwe for excluido. Assim, um sinal 
vindo da Commonwealth (Reino Unido e 
suas ex-colônias) poderâ ajudar a définir o 
papel deste pais na comunidade interna- 
cional. 
O Présidente da Nigéria, Olusegun 
Obasanjo, disse que os abusos de direitos 
humanos ligados à reforma agrâria tinham 
cessado. Mugabe é acusado de mover os 
seus apoiantes contra os agricultores bran- 

cos, de forma a intimidâ-los para deixar as 
suas terras. Durante confrontes vârios ao 
longo do ano passade, morreram vârios 
proprietârios de raça branca, mas também 
muitos dos seus empregados de raça 
negra. Dos quatre mil agricultores brancos 
que existiam hâ très anos, restam 600. 

Expulsâo de vez 

Mas a Nova Zelândia tem uma posiçào 
exactamente contrâria e pode conseguir 
manter a pressào sobre a Austrâlia, que até 
agora tem estado de acordo corn o pro- 
longamento das sançôes. Helen Clarck, 
Présidente da Nova Zelândia, disse que a 
situaçâo no Zimbabwe tem vindo a 
agravar-se e acusou a Nigéria e a Africa do 
Sul de oferecerem "um apoio quase cego" 
ao regime de Mugabe. 
Além da perseguiçâo dos brancos, as 
sançôes forain decretadas também pelos 
relates de irregularidades nas recentes 
eleiçôes presidenciais, segundo os obser- 
vadores internacionais. O Présidente, 
entretanto, moveu um processo judicial ao 
seu principal opositor, acusando-o de cons- 
pirar para o matar. A Nova Zelândia e a 

Faleceu José Barras Moura 
José Barros Moura, ex-deputado socialista, faleceu terça-feira em 
Lisboa, vitima de doença prolongada. 

O ex-eurodeputado social- 
ista José Bârros Moura, ’ 
de 58 anos, faleceu esta » 
terça-feira em Lisboa, viti- 
ma de doença prolonga- 
da. Segundo um amigo 
prôximo, Barros de 
Moura estava internado np Hospital de 
Santa Maria. 
Nascido no Porto, Barros Moura foi um 
destacado dirigente comunista, partido 
de que se afastou mais tarde para inte- 
grar a Plataforma de Esquerda corn 
outros ex-comunistas. Mais tarde 
aderiu ao PS. Eurodeputado em vârios 

mandatos pelo PCP e pelo 
PS, José Barros Moura nâo 
se tinha candidatado às 
ultimas europeias e nas 
liltimas legislativas por- 
tuguesas ficoii era lugar 
nâo-elegivel nas listas do 

PS por Lisboa. Présidente da 
Assembleia Municipal de Felgueiras 
nas anteriores autâquicas, Barros 
Moura foi das vozes mais criticas da 
aeçâo de Fâtima Felgueiras à frente do 
raunidpio e do apoio que lhe foi dado 
pelo PS, manifestando-se contra a sua 
recandidatura. 

Missâo conjunta ONU/Uniâo 
Africana deixa luanda satisfeita 
A missào conjunta das Naçôes Unidas - 
Uniâo africana, que esteve em Luanda 
desde a passada sexta-feira, deixou domin- 
go Angola, apôs contactos mantidos corn 
as autoridades angolanas. 
Para o enviado especial do secretârio-geral 
da ONU para a regiào dos Grandes Lagos, 
Ibrahim Fall, a conversa sexta-feira corn o 
primeiro-ministro, Fernando da Piedade 
Dias dos Santos, foi muito frutuosa. 
"A delegaçào parte plenamente satisfeita, 
quanto a realizaçào da Conferencia 
Internacional sobre os Grandes Lagos", 
disse o enviado especial. 
Jâ o représentante da Uniâo Africana, o 
ex-ministro das relaçôes exteriores da 
Zambia, Kelli Walubita, considerou 
importante os contactos coin as autori- 
dades de Angola, visto que o pais é mem- 
bro nào permanente do Conselho de 
Segurança da ONU e présidente da 
Comunidade de Desenvolvimento da 
Africa Austral (SADC). 

Segundo Kelli Walubita, a conferêneia, a 
que participarào a RD Congo, Uganda, 
Quenia, Rwanda, Burundi e a Tanzania, 
tratarâ,essencialmente, de questôes da paz 
e do desenvolvimento. 
Por seu turno. Ibrahim Fall avançou como 
objectives do evento "transformai' a ârea 
dos Grandes Lagos de ârea de conflitos 
em ârea prospéra e de desenvolvimento". 
Sobre a data da realizaçào da conferêneia, 
disse que haverâ antes uma reuniâo corn 
os seis paises da regiào, que devera définir 
prazos e o local. 
A delegaçào conjunta das Naçôes Unidas e 
Uniâo africana deixou Luanda rumo a 
Namibia, de onde sairâ para outros esta- 
dos africanos que deverào participar no 
encontro internacional sobre os Grandes 
Lagos como observadores. 
Angola tem estado empenhada na res- 
oluçào do conflito armado na RD Congo 
coin rebeldes locais, apoiados por outros 
paises da Zona dos Grandes Lagos. 

Austrâlia ponderam mesmo 
pedir a total expulsâo do pais daquela 
organizaçâo de 54 paises. 
Por seu lado, o Présidente da Africa 
do Sul, Thabo Mbeki, tem vindo a 
usar o discurso de que uma soluçào 
para o Zimbabwe deve ser encontrada 
pelo seu povo e nào por pressôes exter- 
nas. Mbeki defende que a diplomacia 
deve tentar resolver calmamente o 
problema e que os seus contactos, 
feitos desse modo, jâ permitiram obter 
de Mugabe o assentimento de que 
eram necessârias algumas reformas 
nas leis de liberdade de imprensa e 
participaçào democrâtica. 

Situaçâo humanitâria agrava-se 

Além da questâo institucional, a crise sobre as 
sançôes tem um enoi'me impacto num pais 
faminto, devastado pela seca. Antigamente 
conhecido como o "celeho" de Africa, b 
2jmbabwe vive uma das piores simaçôes de 
emergêneia humanitâria. O facto de o regime 
de Mugabe ser alvo de tantas criticas fez cair a 
ajuda internacional e o investimento. A cada 
dia que passa, milhares de pessoas descem 
abaixo do limiai' da pobreza e entram no 
mundo de sofrimento que é a fome crônica: 
oito dos 13 milhôes de habitantes do 
Zimbabwe precisam de comida urgentemente. 

ERVANÂRIA VITÔRIA inc. 
PRODüTOS NATURAI5 Ë MËDÎCINA HOMtOPATICA 

Marque uma eiiîrevista com o Noîiirbtn Homeapata 
Autâuio Medeiros, jâ coin muitos imas tie expcriècia, 
que 0 poderâ ajudar ua soluçio dos seus prohleinas. 

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



O Milénio WliSCELAiyiA Quinta-feira, 27 de Março, 2003 19 

«Choque e pavor» nas estradas nacionais 
Agora qualquer cidadâo pode denunciar 
a existência de «pontos negros» nas 
estradas nacionais. Esta campanha, pro- 
movida pela ACA-M, pretende reduzir o 
numéro de mortos que as «trincheiras» da 
rodovia provocam em Portugal. 
Portugal é o pais da Uniâo Europeia onde 
morrem mais pessoas na estrada. Em 
1997, Portugal régistou 29 vitimas mor- 

tals em acidentes de viaçào por cada cem 
mil habitantes, contra 16 em Espanha, 15 
em França, 12 na Irlanda, 11 na 
Alemanha e 6 no Reino Unido. Numéros 
que fazem corn que o automôvel seja, 
desde hâ 30 anos, a principal causa de 
morte nào natural no nosso pais. 
Para a Associaçâo dos Cidadâos Auto- 
mobilizados (ACAM) a responsabilidade 

Confirmada sentença de 
Susana Vasconcelos 

é, sobretudo, do Estado 
português que nào assume 
a sua responsabilidade. 
Um autismo que se verifi- 
cou, por exemplo, em relaçâo à taxa de 
alcoolemia. 
Em 2002, perderam a vida nas estradas 
portuguesas pelo menos 1469 pessoas e, 
desde o inicio do ano, jâ se registaram 
244 mortos. Numéros a que a sociedade 
portuguesa jâ se habitou e que nào 
causam «choque e pavor», como as noti- 
cias da guerra que nos chegam em direc- 
to pela televisâo. A campanha «Vamos 

Acabar corn os Pontos 
Negros nas Estradas», lança- 
da esta semana pela 
Associaçâo de Cidadâos 

Automobilizados (ACA-M), pretende 
combater a apatia da sociedade portugue- 
sa perante a sinistralidade. Manuel Joâo 
Ramos, da ACA-M, explica que «o objec- 
tivo é fazer corn que os cidadâos se 'auto- 
mobilizem' para a sua propria segurança 
na estrada identificando, através dos nos- 
sos cupôes, 'pontos negros' que depuis a 
ACA-M reporta aos devidos organismos e 
autarquias». 

Perspectivas economicas 
nâo sâo favoràveis 

Um tribunal suiço de 
segunda instância con- 
firmou a sentença de 
seis meses de prisâo, 
corn pena suspensa 
dur2inte très anos, por 
homicidio por negligên- 
cia à portuguesa Susana 
Vasconcelos. 

Susana Vasconcelos, a portuguesa émi- 
grante na Suiça que se tornou tristemente 
conhecida por ter abandonado a filha 
bébé em casa e esta ter acabado por mor- 
rer, viu a sua sentença confirmada por um 
tribunal suiço de segunda instância. Os 
factos remontam à madrugada de 08 de 
Maio de 2001, altura em que Susana 
Vasconcelos foi detida quando saiu de casa 
para comprar droga, deixando a pequena 

Silvia, de 16 meses, sozinha 
no apartamento. A portugue- 
sa, de 23 anos, nào relatou à 
policia que a filha estava so- 
zinha, por receio de perder 
em definitivo a tutela da cri- 
ança, jâ entâo partilhada corn 

o Serviço de Protecçâo dajuventude. A 01 
de Junho de 2001, a bébé foi encontrada 
morta pela policia no apartamento, onde 
esteve abandonada durante 21 dias. O 
advogado de defesa, Jacques Barillon, 
tinha apresentado recurso da sentença no 
dia 24 de Fevereiro. Depuis da decisào do 
tribunal de segunda instância, Barillon 
nâo levarâ, assim, o caso até ao Tribunal 
Federal, como chegou a ser avançado pela 
defesa. «Falâmos longamente sobre o 
assunto e decidimos ficar por aqui», 
referiu. 

O Comissârio Europeu Pedro Solbes 
avançou, esta semana, um cenârio 
pouco optimista para a economia 
europeia. As perspectivas a curto-prazo 
nâo sâo favoràveis é hâ pouco espaço 
para optimismo. 
As perspectivas economicas para a Uniâo 
Europeia nâo sâo favoràveis nem dâo 
margem para optimismo. A avaliaçào foi 
feita pelo Comissârio europeu, Pedro 
Solbes, esta semana, numa conferência de 
imprensa em Bruxelas. Pedro Solbes salien- 
tou que os ültimos inçlicadores econômicos 
«nâo dâo margem para optimismo», apon- 
tando a subida do preço do petroleo, ligada 

à guerra no Iraque e aos conflitos na 
Venezuela, como «um dos principals fac- 
tores» responsâveis pela fraqueza da econo- 
mia europeia A isto, o comissârio junta um 
mercado internacional debditado, a forte 
queda dos mercados bolsitas e o recuo do 

investimento como factores que con- 
tribuiram para degradar a economia 
europeia. No que respeita ao Pacto de 
Estabilidade, Solbes defendeu que os parses 
devem respeitar as regras, «apesar do corn 
texto econômico internacional difidl» e 
que cabe à Comissâo assegurar esse 
cumprimento corn disciplina mas sem «se 

deixar cegar» face à realidade. 

PS vota a favor do moçôes 
de censura 
A Comissâo Politica e o grupo parlamen- 
tar do PS decidiram votar a favor das 
moçôes de censura ao governo que o PCP, 
Verdes e BE apresentaram no Parlamento, 
devido à questào iraquiana. 

A votaçâo decorreu numa reuniào conjun- 
ta dos deputados e dirigentes socialistas, 
que régistou très votos contra e dez 
abstençôes. O • porta-voz do PS, Paulo 
Pedroso, que falava à saida da reuniâo, 
desdramatizou a falta de unanimidade na 
votaçâo, afirmando que «o que vai estar 
em discussào é uma censura ao governo 
pelo modo como conduziu o pais». 
«Mesmo corn matizes de critica dife- 
rentes de partido para partido, a oposiçâo 

estarâ convergente no sentido global», 
disse aquele responsâvel, acrescentando 
que o PS tem, por isso, «disponibilidade 
de principio para votar a favor das outras 
très moçôes». 
«O primeiro-ministro arrastou o pais 
para uma guerra contrâria aos interes- 
ses nacionais», afirmou Paulo Pedroso, 
recusando as acusaçôes de «radicalis- 
mo» que o governo fez ao PS por alinhar 
na apresentaçâo de moçôes. «Isso sô 
mostra o isolamento do governo nesta 
matéria», ■ argumentou o porta-voz 
socialista, acrescentando nâo ser possi- 
vel ver radicalismo numa posiçâo contra 
a guerra partilhada por muitas perso- 
nalidades a nivel mundial. 

Maria Isabel Faria Moniz Pimentel 
aT/on/naaT - i4/03/aoo3 

Os filhos Joe, Luis, Olga é Mafia de Deus Pimentel, e 
restantes familiares, agradeçem a todos quantos estiveram 
présentes no ultimo- adeus a sua extfemosa e saudosa mâe. 
Maria Isabel Faria Monia Pimentel, nâtural da Ribeira 
Grande, S. Miguel, Açores. 
A Missa do 7o. dia teve lugâr na passada séxta-feira, dia 
21, na Igreja de Santa Helena, em Toronto. 
Paz à sua aima. 

A familia enlutada os sinceros sentimentos de todos 
quantos trabalham em ClRV-fm, FPtv e O Milénio. 

A.H.I.P. Mambor A.D.P, 

MIQüORA t TüOi INDIOI P*ASCOLTO 

DOMENICO eOSENTINO, H i s 
SPECIW.ISTAAPPARECCHI AUDTR\fl 

OUVIR é uma prenda preciosa. Infelizmente, a poluiçâo sanora, algumas 
doenças e a passagem dos anos de vida, vâo destruindo o sistema auditivo. 

Nos tempos que correm podem surgir sérias consequências a quem 
nào OUVE bem; impossibilidade de ouvir tocar campainhas, per- 

turbar os outros por ter o volume do radio ou da televisâo 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 bs problemas auditivos dos pacientes. 

S6 tem que visitar UDI, para um simples e râpido 
teste para saber o que précisa e viver melhor. 

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

21/03 4 20/0;ÿ > 

A Lua e Marte vâo formar um aspecto muito positive. Se tiver 
que defender o seu ponto de vista nào desanimarâ, mas argu- 
mentarâ corn vigor e paixào. 

ToijRO 
21/04 A 20/0S 

A sua atençào estarâ voltada para as relaçôes corn aqueles que 
lhe sâo mais prôximos. Contudo, procure controlar o excesso 
de possessividade. 

GCMCOS 

21/05 A 20/06 

CARANGLIEJO 

A Lua traz necessidade de contacto emocional e a Casa VI 
necessidade de discriçâo. Sâo energias antagônicas, o que poderâ 
dar azo a conflito. 

21/06 À 20/07 

Este trânsito poderâ trazer-lhe alguma agitaçào dificil de diag- 
nosticar. E frutuoso escrever ou dar um toque de harmonia ao 
seu ambiente doméstico. 

LcÂo , 
22/07 A 22/08 " 

É provâvel que consiga a liderança de um trabaUro ou de um pro- 
jecto, jâ que consegue facilmente aliar força, poder de iniciativa e 
espirito de luta. 

VlROÜ^ 
23/08 A 22/09 

m 
BALANçA 
23/09 A 22/10 

Os prôximos dias poderâo ser caracterizados por distürbios 
de ordem emocional que lhe geram algum nervosismo e inca- 
pacidade para se concentrar. 

Momento muito positive no trabalho. Beneficiando de um 
grande potencial executivo, sera altura de dar andamento ao 
serviço eventualmente acumulado. 

ESCORPIâO 
23/10 A 21/11 

Aproveite esta sua excepcional capacidade de trabalho e iniciati- 
va para actualizar alguns casos mais delicados cuja soluçào tem 
vindo a adiar. 

8AQITâRIO 
22/11 A 21/12 

Esta Quadratura, relaçào de conflito, da Lua corn Jupiter 
poderâ trazer um momento de alguma incompreensâo, 
insatisfaçâo ou de révolta interior. 

CAPRICORNIO 
22/12 A 20/01 

J- 
A sua imaginaçâo, a sua atracçâo pelo fantâstico, pelo exôtico 
podem estar acentuadas, embora esteja limitada a sua capaci- 
dade de realizaçào. 

AQUâRIO 
21/01 A19/02 

É agora o période indicado p>ara fortalecer o espirito. Verâ que 
sentirâ uma maior preparaçào para resistir corn segurança a 
qualquer adversidade. 

20/02 A*20/03 

A müsica, a poesia, o espirito serâo o seu melhor alimente. 
Tire da imaginaçâo S mâxima satisfaçào. Nesta fase quem 
semeia ventes colhe tempestades. 

Horizontal: 
1 - GUIDASTES; PEDAÇO 
DE LOIÇA 
2 - AQUELA QUE DÂ À 
LUZ (INV.); GRANDE 
ARTÉRIA 
3 - NIQUEE (S. Q); OPERE 
CEI, LETRA DOBRADA 
4 - PROGRESSO 
5 - PORCO; UMA; PAU; PAU 5 
CONFUSO 
6 - LIBERDADE 
7 - SINAL GRÀFICO; 
HABITUAL 
8-CAMPEÀO; 
APOQUENTAÇÀO 
9 - CABELOS BRANCOS 
(INV.); AS PONTAS DO LER 
10 - BELAS 

Vertical: 
1 - TEM A VER COM A DESCENDÊNCIA 2 - DANADOS 3 - A UNIDADE; PRER; 

BRISA 4 - RELA'nVO À LUA 5 - RABOS (INV); SÀO (ANAGR.) 6 - ANIMAL 

DOMES riCO (INV); LIÇÔES 7 - FILHOTE; SORTE (INV.) 8 - BASTA (INV); É 

ALTERNAl'IVA; COBRE (S. Q.) (INV.) 9 - ÔXIDO DE CÀLCIO; ÀRVORE ANACAR- 

DIÀCEA 10 - O SATÉLITE DA TERRA; CORREIA QUE SUSTENTA O ESTRIBO 

As SOLUCÔES DA EDIÇÀO ANTERIOR: 
Horizontals: 
1- élevadores 2- mariposa 3- eis; la 4- rio; adamar 5- ec; adido 6- sa; sova; 

ca 7- ada; asnos 8- ravion; ali 9- impar; al 10- oir; aspero 

Verticals: 
1-empresario 2- la; icada 3- ermo; avir 4- vi; as; im 5- apeado; opa 6- 

doidivinas 7- ossada; rp 8- ra; mo na 9- la; colar 10- suar; asilo 

Embora estas duas imagens pareçam idênticas, 

possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 
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editam colecçâo de singles 
Os Duran Duran vâo editar uma caixa de 
13 discos que reüne os singles editados 
entre 1981 e 1985. «Duran Duran: The 
Singles Box 81-85», que induira êxitos 
como «Hungry Like the Wolf», «Girls on 
Film» ou «Rio», tem ediçâo marcada nos 
Estados Unidos para 10 de Junho. 
Embora os Duran Duran tenham con- 
quistado grande popularidade no Reino 
Unido logo desde o inicio da sua carreira, 
corn cançôes como «Careless Memories», 
«Girls On Film» e «My Own Way», nos 
Estados Unidos sô atingiram os tops de 
vendas em 1983, quando «Hungry Like 
the Wolf» chegou ao terceiro lugar. Ficam 
assim aqui incluidas as cançôes que mar- 
caram os anos de 1981 e 1982, mas que 
nos Estados Unidos nâo ganharam 
grande destaque. 

A partir sucesso alcançado por «Hungry 
Like the Wolf», os Duran Duran 
tornaram-se um foco de êxitos nos EUA, 
conquistando nove posiçôes de destaque 
na tabela norte-americana de singles 
corn «Rio», «Is There Something I 
Should Know», «Union of the Snake», 
«New Moon on Monday», «The Reflex», 
«The Wild Boys», «Save a Prayer» e «A 
View to a Kill». 
Enquanto se recordam os êxitos do auge 
da carreira dos Duran Duran, a banda de 
Simon LeBon reuniu, entretanto, a for^ 
maçào original para gravar o primeiro 
disco do grupo em 20 anos. Ainda nào foi 
avançada uma data para o lançamento 
deste album de originals, mas desde o pas- 
sade Setembro que os Duran Duran têm 
estado em estiidio a gravar. 

disponibilizam cançâo 
anti-guerra online 

Os REM disponibilizaram uma cançào anti-guerra no seu 
site oficial em www.remhq.com. A cançào, que tem por 
titulo «The Final Straw», foi apresentada durante um 
espectaculo no passado fim de semana em Vancouver. 
Michael Stipe disse que esta a rezar pelas vidas de todas as 
pessoas que estào envolvidas na crise que afecta o Iraque. 
«Esta é a voz mais forte que posso mandar daqui», disse 
Michael Stipe. «Tinhamos de enviar alguma coisa. 
Estamos a rezar e temos esperança que a vida de todas as 
pessoas envolvidas, as tropas, os cidadadàos, refugiados, 
familias das tropas e inocentes estejam todos em segurança 
e bem. Que todos regressem salvos a casa», acrescentou. 

Capa do album de Blur desenhada 
por artista anti-guerra 
A capa do novo album dos Blur, intitula- 
do «Think Tank», foi desenhada pelo 
desenhador de graffiti anti-guerra Banksy. 
A imagem apresenta um casai a tentar 
beijar-se usando os capacetes na cabeça. 
Banksy tornou-se conhecido pelo desenho 
de graffitis, que manifestam o seu senti- 
mento anti-guerra, contra barreiras soci- 
als e preconceitos. Uma posiçào anti-guer- 
ra que pode ser explorada no site deste 
artista www.banksy.co.uk. 
O video de suporte a «Out of Time», o 
primeiro single retirado do novo album 
dos Blur», inclui imagens filmadas num 

navio de guerra americano estacionado 
no Golfo. 
O vocalista e lider dos Blur, Damon 
Albarn, tem sido um dos mais explicitos 
criticos da guerra contra o Iraque. 
Juntamente corn Robert 3D Del Naja, 
dos Massive Attack, Damon Albarn 
desenhou e financiou uma campanha 
publicitâria contra a guerra, cujos anim- 
cios foram publicados no NME. 
«Think Tank» tem data de lançamento 
marcada para 5 de Maio, enquanto que o 
single de apresentaçào «Out of Time» 
tem ediçâo prevista para 14 de Abril. 

FILME DA SEMANA : BOAT TRIP 

Mort Nathan 

ACTORES: 

Cuba Goodingjr., 
Horatio Sanz, 
Roselyn Sanchez, 
Vivica A. Fox, 
Maurice Godin... 

SiNOPSE: 

Enquanto tenta esquecer-se da sua ex-namorada Felicia (Fox), Jerry 
(Gooding, Jr.) decide juntar-se ao seu amigo Nick (Sanz) num cruzeiro 
tropical para solteiros, para uma semana tropical e corn possibilidades 
de aventuras românticas. Até aqui tudo bem, mas o pior das situaçôes 
acontece a Jerry e Nick, trocarafn-lhes acidentalmente os bilhetes 
levando-os a viajar num cruzeiro destinado a homosexuals e lésbicas e 
sô se aprecebem em mar alto. 
A soluçâo à partida séria saltar do navio e nadar prâ costa!, mas Jerry 
fica apaixonado pela jovem e bêla instrutora de ginâstica Gabriella 
(Sanchez), ela que apôs algumas relaçôes mal encaminhadas désisté de 
lutar por amor. 
Na tentativa de ultrapassar as barreiras que Gabriella tem à sua volta, 
Jerry tem a brilhante ideia de se fazer passar por homosexual para se 
poder aproximar delà sem que hajam muitos problemas. 
Os pianos parecem dar certo pois o "casai" começa a entrar na mesma 
onda de atracçào, sô que o inesperado acontece, a ex-namorada de 
Jerry aparece no navio para fazer as pazes corn ele, deixando-o corn 
uma decisâo complicada  

^^.^^^neoareuniaonoslemepnelin ! 
Jimmy Page negou que os Led Zeppelin estejam a preparar uma reuniào 
[tara depois do lançamento do CD e DVD ao vivo. 
Niima entrevista à «Music Week», Jimmy Page adiantou que ninguém dev- 
erà esperar uma reuniào dos Led Zepplin, porque o ùnico material ao vivo 
que vai ser tocado deverâ ser num leitor de DVD. 
«O lançamento do DVD merece uma fanfarra corn- trombetas, porque nâo 

' . sào pedaços do que jâ se viu antes. Sào os Led Zepplin ao vivo», comentou 
Jimmy Page. 
O müsico negou os rumores que circulavam de que os très elementos 
sobreviventes dos Led Zepplin estariam a preparar uma digressào 

' nos Estados Unidos. 
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vençôes na CIRV-fm, também nào houve 
problemas... 
Tabico: Nào, graças a Deus, tudo correu 
bem. Saimos da Igreja Matriz de Ponta 
Delgada, dia 8, e regressâmos dia 15, sem- 
pre bem. Nào houve romeiros magoados 
ou doentes, tivémos sempre boni tempo 
coin apenas uma excepçâo. No dia 10 de 
Março apanhâmos chuva e vento muito 
forte que dificultaram a caminhada mas 
nada de provocar situaçôes desagradâveis. 
Milénio:-Por onde pernoitaram? 
Tabicoi-Pernoitàmos nos Mosteiros, 
Fenais da Luz, Sâo Bras, Santo Antonio 
Nordestinho, Faial da Terra, Ribeira 
Quente e Vila Franca. Acabâmos em 
Ponta Delgada. 

Associaçâo dos Romeiros 
- Missâo Cumpridal 
O grupo de romeiros da Associaçâo dos 
Romeiros de Sâo Miguel de Toronto jâ 
regressou depois da missâo cumprida 
pelas freguesias da Graciosa e de Sâo 
Miguel, Açores. 
O Mestre Antonio Tabico, teve a gentileza 
de visitar O Milénio e entregar algumas 
fotografias e contar como tudo se passou. 
Tabico: -Em treze anos de romarias penso 

que esta se nâo a melhor foi, corn certeza, 
das melhores. Tudo decorreu maravilhosa- 
mente. Saimos a 1 de Março e regressâmos 
dia 22. 
Milénio: -Como foi na Graciosa? 
Tabico:-Uma maravilha. A Romaria na 
Graciosa esta a crescer em todos os aspec- 
tos. Tivemos o apoio das freguesias e da 
Câmara Municipal, particularmente, do 

ex-presidente da Câmara, Luis 
Reis, que foi o guia da Romaria. 
Estivémos lâ de 6 a 7 de Março, 
coin 9 romeiros e Toronto. 
Milénio:-Em sâo Miguel, pelo 
que ouvimos das suas inter- 

GO S4 HORAS POR DIA 

iNfOBWAÇflES: 

416.537.1088 
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Milénio:-Algum caso engraçado? 
Tabico:- Teve a sua piada o caso do nosso 
irmâo de Winnipeg. O David Reis, filho de 
portugueses mas nascido em Winnipeg, 
para cumprir a cem por cento a sua 
promessa de participar na romaria, fez a 
seguinte volta de aviâo: 
Calgary/Toronto/Londres/Lisboa/Sào 
Miguel e vice-versa, imaginem a volta que 
ele deu! Mas cumpriu o que prometeu sem 
falhar uma hora que fosse. 
Milénio:- Sem düvida uma grande volta! 
Quantos irmàos participaram e de onde? 
Tabico:- Fomos 42 romeiros. Dois de 
Vancouver; Quatro da Bermuda; Um da 
California; Um de Winnipeg; Um de 
Calgary; Um de Thunder Bay; Um de 
Hull-Quebec e dois de Tuton-USA. Os 
restantes 29 de Toronto e arredores. O 
Padre que nos acompanhou foi Agnelo 
Soares Almeida, da Igreja de Santo Cristo, 
de Ponta Delgada. 
Milénio:-Prontos para a prôxima romaria? 
Antes de responder, Mestre Tabico olhou- 
nos e sorriu. Corn a calma que lhe é pecu- 
liar, disse: -Vontade nâo falta, as forças é 
que jâ vào abandonando a vontade... Se 
nâo houver nenhum imponderâvel e dadas 
as pressées para continuar é muito natural 
que mantenha a romaria. Mas, sincera- 
mente, jâ é tempo de outros mais novos 
tomarem conta do lugar. 
Como habitualmente. Antonio Tabico 
trouxe-nos muitas e bêlas fotografias assim 
como um bom trabalho gravado em video. 

Muito obrigado. 
Em breve haverâ um encontro corn todos 
os irmâos romeiros que, a seu tempo. 
Antonio Tabico informarâ. 
Mais uma caminhada pelas madrugadas 
frescas da Ilha de Sâo Miguel, em ambi- 
ente de sincera oraçâo â Virgem Maria, 
pela graça de nâo permitir novas tragédias 
sobre a ilha, nem sobre os Açores. 

JMC 

Ensino: 

Orçamento restritivo afecta desenvoluimento 
da Universidade do Algarve 
O reitor da Universidade do 
Algarve, Adriano Pimpâo, 
afirmou esta semana que o 
orçamento "extremamente 
restritivo” corn que conta este 
ano aquele estabelecimento de 
ensino val afectar a sua capaci- 
dade de desenvolvimento. 

Em comunicado enviado à Agência 
Lusa, aquele responsâvel - também prési- 
dente do Corpo de Reitores das 
Universidades Portuguesas (CRUP) - afir- 
ma que a Universidade do Algarve nâo 
foi dotada este ano "dos meios finan- 
ceiros previstos na Lei do Financiamento 
do Ensino Superior". 
Sublinha que, perante tais medidas 
excepcionais, foram tomadas medidas 
igualmente excepcionais de gestâo orça- 

mental, que contudo procuram "assegu- j 
rar os recursos financeiros para o fun- 
cionamento da Universidade durante o 
exercicio de 2003". 
Segundo o reitor, considerou-se que os 
cerca de 50 milhôes de euros de orça- 
mento total - incluindo os Serviços de 
Acçâo Social - sâo suficientes para garan- 
tir o funcionamento da instituiçâo, em- 
bora seja "afectada em certa medida a 
capacidade de desenvolvimento da 
Universidade". 
Simultaneamente, o orçamento previu 
medidas de reestruturaçâo dos cursos, 
"visando uma melhor adaptaçâo aos 
objectivos de promoçâo da empregabili- 
dade" e uma maior ligaçâo à comu- 
nidade "através da transferência do co- 
nhecimento e resultados da investigaçâo 
para o sector produtivo". 

O Cruzeiro Ntdio Silva lidera o 
caminho na Ribeira da Achadinha. 

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

na esquina da Bumhamthorpe) 

O Luis e o Nelson, jovens e 
visionaries, deram o nome 
à sua Churrasquelra o som dos 
frangos a cantarolar, Kluck, 
Kluck. 

Para além dos saborosos 
Frangos no Espeto e na Brasa, 
tem também 
diariamente outros sabores de 
Portugal: Mao de Vaca, 
Feijoada, Dobrada, Bacalhau de 
mil maneiras, Polvo Gulzado, 
Lulas, Sopas, Saladas, Sandes e 
muito mais! 

ENœME^œAS PELO TEIFKWJE: 

905 272-4459 
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Os NAVIOS IMIORANTES 
Par: Aims Wbytton 

NM STAR OF ASSUAN (194S-?) 
Nâo conheço neahuma referência do a carreira de Alexandria para alguns 
navio motor Star of Assuan relativa à portos canadianos. Embora essas via- 
imigraçâo portuguesa para o Canadâ, gens nâo fossem “viagens de imi- 
salvo O contacte pessoal do Sr. graçâo”, alguns imigrantes, como é o 
Laurindo Rodrigues Amador, que caso do nosso leitor, chegaram às nos- 
veio à nossa redaeçâo entregar-nos sas margens a bordo desses navios. 
uma côpia dos seus documentes de O navio motor Star of Assuan foi 
imigrante. Sabemos que tiavio motor construido e completado em 
Neâ Hellas escalou o porto de Novembre de 1948 pelos estaleiros 
Halifax no dia 2 de Março de 1954 e navais escocêses da Caledon S.B. & E. 
que 0 navio Arosa Star chegou ao Co. Ltd. em Dundee para a casa I 
mesmo porto no ano seguinte; armadora The Egypeian Navigation j 
porém, consta-nos agora que o navio Company, Com 5,484 toneladas de \ 

Star of Assuan escalou Montreal no arqueaçâo bruta, 121.4m de compri- | 
dia 8 de Abri! de 1955. , mento fora-a-fora e 16.8m de boca, o 
Pois bem. No que me foi possivel Star of Assuan era propulsionado por 
averiguar, o navio Star of Assuan, tal um motor diesel Scott’s SB & E Co. 
como o nome sugere, foi de origem Ltd., o quai produzia 2,900 bhp, corn 
egipcia e a marinha mercante egip- ura hélice e a velocidade mâxima de 
cia navegou na década 50 prodomi- 131/2 nôs. Este navio ainda aparece 
nantemente no Mediterrânio e no nos registos da Lloyds Register of 
Mar Verraelho. Shipping 1974-75, além disso, nada 
A casa armadora Khédivial Mail Line mais podemos apurar. 
porém, manteve serviço de pas- De navios da “emigraçâo portuguesa” 
sageiros e carga para New York nos para o Canadâ, o Star of Assuan foi o 
anos apôs a Guerra. Depois, a United mais pequeno de todos. Sômente 
Arab Maritime Company (na quai 5,484 tonelads, ou seja 4 vezes mais 
amalgamaram-se vârias companhias pequeno do que o Vulcania ou o 
egipcias), navegou por um curto prazo Saturnia. 

CASA FUNERâRIA 
RYAN & ODETTE 

Trasladaçôes para 
Portugal Continental 

Açores, Madeira e Brasil 

Compare os nossos preços 

(416) 532-5965 

1498 Dundas Street West 
(junto à Dufferin) 

^ em Toronto 

Maria e dntâmo Martins na sua 
casa em Spring HiU - Flonda. 

Na estrada 19, em Spring Hill, a norte de 
Tampa e Clear Water Beach (Florida), 
nota-se facilmente uma enorme casa 
amarelada. É uma casa portuguesa. É a 
casa do casai português. Maria e Antonio 
Martins. Um casai de sucesso. 
Maria Lücia e Antonio Martins, sào natu- 
rais de Sào Sebastiào, Ilha Terceira, 
Açores. O casai tem dois filhos, Carlos e 
Jorge. 
Na Terceira, Maria Lücia era professera 
primâria na freguesia vizinha e, o Antonio, 
um carpinteiro de qualidade, conhecido e 
reconhecido. Um casai de vida estâvel. 
Mas, o desejo de aventura, a procura de 
mais e melhor, levou-os até ao Canadâ, cor- 
ria o ano de 1965. 
Sofreram as dificuldades e peripécias natu- 
rals de qualquer imigrante. Os primeiros 
tempos sào sempre de surpresas, apren- 
dizagem e golpes de sorte. Na tentativa de 
melhor assegurarem a sua estada no 
Canadâ, e por indicaçào de um casai 
amigo, tiveram conhecimento da venda de 
uma quinta de Tabaco, em London, 
Ontârio. Todos diziam que o negôcio do 
Tabaco era compensador, porque nâo ten- 
tar? Depois de 7 anos em Toronto, o casai 
Maria e Antonio Martins, adquiriram o 
"faim" de tabaco, em London, e mudaram- 
se corn "armas e bagagens" para lâ. Foram 
talvez os primeiros portugueses neste ramo 
de negôcio. Os trabalhos duplicaram. 
Quantas vezes. Maria Martins, disse ao 
marido: -Nos Açores era professora, tinha 
uma vida simples e agradâvel, e aqui tra- 
balho na fazenda, cheia de sacrificios e 
dùvidas! 
Mas, logo pensava positivamente, deixan- 
do de olhar para trâs. A adaptaçào e o 
sucesso fizeram o resto. Em London, a 
Maria Martins teve o seu segundo filho, o 
Jorge pois, o Carlos, nascera na Terceira. 
Ao fim de très anos venderam a quinta de 
tabaco e mudaiam-se para Prince Eduard 
Island, onde compraiam duas quintas, de 
400 e 300 hectares, respectivamente. 
Dedicaram-se de novo ao Tabaco, sem 
esquecer o Trigo, o Centeio e a Cevada. 
Nào s6 obtiveram grande sucesso como 
também contribuiram para o crescimento 
da indüstria da ilha, na altura muito longe 
do desenvolvimento que hoje conhece. 
Foram 10 anos de muito trabalho, apenas 
interrompido corn férias anuais na Florida. 
Numa dessas viagens de férias na Florida, 
tiveram a curiosidade de visitar uma casa 
que estava sempre cheia de automôveis 

estacionados no seu parque frontal. Era na 
estrada 19. Era um salâo de jogar Bowling. 
Entraram na casa que, por coincidência, 
era propriedade de um brasileiro. Foi uma 
festa. Conversaram, tornaram-se amigos. 
Em pouco tempo, o casai Martins entrou 
em sociedade corn o amigo brasileiro, na 
ordem dos 50 por cento. Très anos depois, 
de comunm acordo, o casai Martins 
adquiriu o negôcio por compléta. O casai e 
filhos mudaram-se para a Florida e hoje, jâ 
lâ vâo 7 anos, estâo felizes com o negôcio e 
corn a vida. Sào proprietârios do Spring 
Hill Lanes. Negôcio fâcil, calmo e rendoso. 
Um bom prémio para tantos anos de tra- 
balho ârduo. 
Agora, a familia Martins é considerada a 
5a. familia mais rica de Spring Hill, 
Florida. 
Nem ela nem o marido se arrepedem da 
aventura encetada em 1965. A vida sos- 
sagada e confortâvel de professora, uma 
professora condecorada pelo Ministro da 
Educaçâo pela excelència dos seus alunos 
logo no primeiro ano em que leccionou, 
nào marcou pela negativa a Maria Martins. 
-Os meus alunos passavam sempre corn 
notas altas. Eu gostava de ensinar e eles de 
aprenderem comigo.-Salientou, corn orgu- 
Iho, a Maria Martins.- Mas a vida é assiin 
mesmo. Sempre fui uma mulher de negô- 
cios ao lado do meu marido e nunca me 
neguei ao trabalho por diferente e dificil 
que fosse. Nôs e os nossos filhos, somos 
muito unidos e positivos. Jamais esquece- 
remos que tudo começou no Canadâ. 
-Nào quer convidar os portugueses a pas- 
sarem pOr câ? 
-Claro!-Disse entusiasmada Maria 
Martins.-Aproveito esta oportunidade para 
convidar os nossos amigos, e os portugue- 
ses em gérai, a nos visitarem e organizarem 
Torneios de Bowling nas nossas insta- 
laçôes. É sô telefonarem: 1 352 683-7272, 
falarem comigo ou corn o meu marido 
Antônio, ou corn os meus filhos, Carlos e 
Jorge Martins. 

É sempre corn muita alegria que tomamos 
conhecimento do sucesso de familias por- 
tuguesas. 
Mais alegria ainda por puder somar à 
minha lista de amigos esta tâo simpâtica 
familia Martins, uma familia que prova o 
velho ditado, "querer é puder". 
Felicidades e muitos mais sucessos para 
todos vos. 

Bernaidete Gouveia 
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Espaço / Columbia: 

S6 um sistema de ejecçâo evitarâ 
mais mortes 
A NASA poderâ perder mais um ou até 
mesmo dois vaivéns antes de 2020, um 
cenârio trâgico que apenas a instalaçâo de 
sistemas pressurizados de ejecçâo poderâ 
minimizar, oferecendo uma escapatôria 
para os astronàutas a bordo. 
Num relatôrio escrito antes do acidente do 
vaivém Columbia a 01 de Fevereiro, os 
membros do Painel Consultivo para a 
Segurança Aerospacial aconselham a 
NASA a intensificar esforços no sentido de 
desenvolver equipamento que permita aos 
astronautas uma retirada segura em caso 
de emergência. 
Sem tais mécanismes de defesa, disse 
Sidney M. Gutierrez, antigo astronauta e 
membre do painel de segurança, serâo cer- 
tamente perdidas mais vidas em acidentes 
envolvendo os dois ou très vaivéns que se 
mantiverem em serviço. 
"Se nos fizermos este veiculo voar até 
2020, podemos ter a certeza de que perde- 
remos outre vaivém, ou até mesmo dois", 
considerou. 
O antigo astronauta lembrou que a NASA 
requer dos veiculos tripulados 99,99 por 
cento de probabilidades de um regresso 
seguro, notando que a taxa de sucesso ve- 
rificada corn o vaivém espacial quebrou 
para apenas 98 por cento. 
Os acidentes envolvendo vaivéns jâ provo- 
caram a destruiçâo de duas naves, do 
Challenger e do Columbia, e a morte das 
respectivas tripulaçôes. 
"Estamos a perder pessoas no espaço 
demasiadas vezes", acrescentou Gutierrez, 
que voou no Columbia em 1991. 
Segundo o perito, a margem de segurança 
sô pode ser melhorada substancialmente 
através da adopçâo de sistemas pressuriza- 
dos de ejecçâo, que protegeriam os astro- 

Espaço; 

Japâolança sonda 
para estudo de 
asterôides 

o Instituto do Espaço e Ciências 
Astronômicas do Japâo anunciou o lança- 
mento, em Maio, de uma sonda pai a o estudo 
de asterôides, a bordo de um foguetâo M-5. 
A sonda MUSE-C deverâ alcançar o aste- 
rôide em dois anos, recolher amostras da 
superficie e trazê-las de volta à Terra em 
Juüio de 2007, indicaram fontes do Instituto. 
O lançamento esta programado para 09 de 
Maio a partir do Centro Espacial de 
Kagoshima, no sul do pais. Caso as 
condiçôes meteorolôgicas o impeçam, o dis- 
paro serâ adiado até dia 26 do mesmo mês. 
O primeiro lançamento de um foguetâo M- 
5, em Fevereiro do ano 2000, denunciou 
problemas de igniçào, resultando na quinta 
tentativa fracassada de envio de foguetôes 
nipônicos par a o espaço em très anos. 

nautas quando estes se ejectassem a alta 
velocidade e altitude. 
O painel de segurança solicitou à NASA 
que rénové esforços para desenvolver e 
instalar sistemas de ejecçâo nos vaivéns 
espaciais ou que explique porque razào 
esse equipamento nâo pode ser montado 
nestes veiculos. 
Bryan O-rConnor, administrador associa- 
do da NASA para a segurança e também 
antigo astronauta, manifestou-se ansioso 
para ver se os engenheiros da agèneia 
.serâo capazes de desenvolver um sistema 
de ejecçâo para o vaivém. 
O+Connor disse que depois do acidente 
do Challenger, em 1986, no quai mor- 

reram sete astronautas, a agèneia estudou 
a possibilidade de adoptar sistemas de 
ejecçâo, tendo descoberto posteriormente 
que representavam um problema acresci- 
do em virtude do seu peso e custo. 
O administrador da NASA, Sean 
O-t-Keefe, lembrou que a agèneia espacial 
norte-americana estâ a desenvolver um 
novo tipo de veiculo tripulado, um aviào 
espacial orbital, que séria utilizado apenas 
para transportar astronautas. 
A confirmar-se, isso poderâ significar que 
o vaivém espacial ficarâ entào reservado 
para o transporte de carga corn uma tripu- 
laçào minima, ou sem qualquer tripulaçâo 
a bordo. 
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S AUDE EM SUA CASA 
GUERRA E TERRORISMO TAMRÉM 
SÂO DOENÇAS 
O terrorisme é como uma doença que 
estâ a aumentar em gravidade e destrôi a 
vida pelo horror da mente. A semelhança 
das infecçôes e outras invasôes patolôgi- 
cas do corpo, a causa do mal vem de fora, 
criada pelas Condiçôes e contradiçôes do 
ambiente, e ataca as mentes e corpos vul- 
nerâveis. O que estâ a aumentar o mal, e 
a transforma-lo numa verdadeira epi- 
demia, é a negligência, ou talvez a mal- 
dade, dos homens corn poder para 
erradicar os problemas que lhe dâo 
origem. Em vez de criarem paz, pào, e 
justiça uftiversal, os melhores remédies 
para evitar o mal, estâo a contribuir para 
essa epidemia em doses massivas. 

Os acontecimentos recentes vieram 
confirmar que a guerra contra o Iraque, 
ùtil para satisfazer os interesses do capital 
americano na economia mundial, e o 
interesse territorial dos sens amigos no 
Médio Oriente, jâ estava na agenda para 
ser efectuada, corn ou sem o aval da ONU, 
em data prevista. A resoluçào No.l441 do 
Conselho de Segurança foi sô uma con- 
veniência para dar a aparência de legali- 
dade internacional. Mas nem tudo foi feliz 
para os apologistas da guerra! O primeiro 
dano infligido aos beligerantes son- 
hadores em controlar o mundo, pela 
supremacia politica e militar, foi a dificul- 
dade em acreditar que podiam existir 
parses fracos capazes de resistam às 
pressées da diplomacia do suborne pelas 
promessas de ajuda, ou brilho de din- 
heiro. Nem tudo é possivel a quem tem 
poder, para impor influência! 

A Histôria estâ neste momento a 

mostrar-nos que os poderosos senhores dos 
impérios do passado recente, e do pré- 
sente, ao repararem que nâo sào imunes, 
apesar da força das armas é férrea segu- 
rança, ao infortùnio dos ataques terroris- 
tas, resolvem combatê-lo pela via errada, a 
guerra, um método prepotente baseado no 
medo e terror, gerador, cada vez mais, dos 
odios fomentadores do terrorisme. 

Ainda hâ tanta gente a sonhar na 
ilusào da boa vontade americana pelos 
outres povos, mas a fria realidade é-nos 
dada pela leitura atenta da Histôria. No 
século XIX, quando o império mundial 
era inglês, foi explorado pelo poder das 
armas e contrôle dos estreitos maritimos 
do globo. Talvez o saudosismo do império 
perdido, e a afirmaçâo de que tem ainda 
“o melhor exército do mundo”, estejam 
entre as razôes da aproximaçào de Blair 
aos E.U.A.. Esta potência mundial cuja 
insensibilidade cultural até chama demo- 
cracia ao poder do capital pelo sufrâgio 
popular a nivel nacional, é a nivel interna- 
cional, sem o contrôle do seu capital, bem 
pouco democrâtica. Lâ fora é o interesse, 
acima de tudo, o que lhe intéressa. Foi esta 
“democracia” americana para o exterior 
que ajudou a dar poder a psicopatas san- 
guinârios, como Somoza e Pinochet, assas- 
sines de présidentes eleitos, padres, 
cardeais, e muito povo, e os manteve no 
poder enquanto lhe forain convenientes. 
Também a politica exterjra americana nâo 
teve qualquer dô, ou compaixào, pelas mis- 
érias das vitimas dos vârios ditadores que 
protegeram os interesses americanos em 
quase toda América Latina. Até Bin 

Laden, considerado o maior 
terrorista do mundo, foi 
armado e apadrinhado pela 
C.I.A. como um herôi liberta- 
dor do Afeganistâo. O homem fanâtico 
corn brutalidade rambolesca, que hoje 
aterroriza os EUA, foi criado e estimulado 
pelo militarisme americano, um fermento 
que faz fomentar e expandir o terrorisme 
a nivel mundial. 

Foi também os E.U.A. que ajudaram 
Sadam Hussein, o ditador de Bagdad, a 
dominar e a matar, e lhe forneceram arma- 
mento moderne em troca de petrôleo'para 
guerrear o inimigo comum Irào. Foram 
milhares de iraquianos e iranianos a cair 
no châo, enquanto os americanos estavam 
a lucrar. Foi a invasào do Koweit, rico em 
petrôleo e governado por uma moncu'quia 
autocrâtica da confiança dos americanos, 
que inimizou os antigos aliados e levou 
Bush a declarar a guerra. Uma guerra que 
sacrificou, sob o peso das sançôes, mi- 
lhares de crianças iraquianas a morrerem 
de fome e de doença por carência de 
meios e cuidados. 

A guerra que hoje mata soldados, cri- 
anças, e milhares de vitimas inocentes nâo 
é contra a tirania de um ditador cruel, mas 
sim uma crueldade contra o povo do 
Iraque, numa guerra pelo controlo da 
matéria prima que estâ a secar no Texas e 
é abondante no Deserto Arâbico. Onde 
estâ a democracia e promessa de liberdade 
nessa guerra? Decerto nâo estâ no medo e 
terror dum povo a ouvir cair bombas; ou 
nas aspiraçôes de politicos poderosos que 
querem controlar o valor do petrôleo nas 

boisas de valores e os valores 
nos bolsos dos empresârios 
de petrôleo. Nesse desprezo 
cruel pelos valores humanos, 

gastam-se milhôes de dôlares por dia, 
enquanto na Terra, em cada dia, morrem 
24.000 habitantes, vitimas de doenças 
curâveis ou de fome. 

Neste estado da civilizaçâo 
humana é inconcebivel como o homem 
pacifico, aquele que acredita na bon- 
dade e solidariedade humanas, tem de 
se limitar a manifestaçôes pela paz, 
enquanto a supremacia de quem tem 
armas potentes e modernas muniçôes 
tenta impor pela força, ilegalmente, e 
sem esgotar as possibilidades de dialo- 
go e diplomacia, o seu quer, causando 
derrame de sangue e lâgrimas a muitos 
inocentes. O uso da força militar, corn 
armas précisas e potentes, estâ a atingir 
os limites da patologia mental por con- 
siderar que vale tudo, até os “danos 
colaterais” de milhares de vitimas 
inocentes. Se o objectivo da guerra 
fosse a defesa do Homem e da 
Humanidade, impossivel de fazer por 
outros meios, ainda se poderia com- 
preender. Mas a guerra nâo se faz pela 
democracia; é pelo poder, ou pelos 
interesses de coisas materiais. Quando 
o seu objectivo é ter acessiveis e 
seguros os recursos naturais, corn 
destruiçâo de milhares, senâo milhôes, 
de vitimas humanas, podemos dizer 
que a nossa civilizaçâo em valores 
humanos e sensibilidade ainda nâo pas- 
sou do estado de barbârie. 

"Mike" condenado a dois anos e 10 meses de prisâo por crime de pedofiiia 
o colectivo de juizes do Tribunal de 
Oeiras condenou o cidadâo britânico 
Michael Burridge, ou "Mike", a uma 
pena de prisâo de dois anos de dez meses 
por prâtica de actos homossexuais corn 
adolescentes. 
Os outros dois arguidos neste processo, 
Christopher Reynolds e o jovem por- 

tuguês Paulo Almeida, foram absolvidos. 
Segundo o tribunal, dos quatro crimes 
de actos homossexuais corn adolescentes 
de que "Mike" era acusado pelo 
Ministério Pùblico, apenas num ficou 
comprovado que o ofendido tinha menos 
de K) anos, idade limite para o enquadra- 
mento penal. 

No entanto, o tribunal declarou ter fica- 
do convencido que Michael Burridge 
"nâo queria saber se os jovens tinham ou 
nâo 16 anos". 
O antigo professor de Fisica do colégio 
inglês Saint Julian's, em Carcavelos, foi 
ainda absolvido dos restantes crimes de 
que era acusado (quatro crimes de 

lenocinio e trâfico de menores e oito 
crimes de abusos sexuais de crianças). 
"Mike", que tinha sido acusado pelo 
Ministério Püblico de prâticas pedôfilas 
corn antigos alunos da Casa Pia, encon- 
tra-se em prisâo preventiva hâ cerca de 
um ano e meio e pode vir a ser libertado 
em finais de 2004. 

PhologtQpfiy • Video • froming 

Luis Jeronimo 
E-mail: jeronimo@cgocable.net 
www.classic-photo.net 

Toronto 
686 College St., On M6G ICI 
Tel: 416-534-2411 
Fax: 416-534-6030 

Mississauga 
75 Derry Rd. West, On L5M 2B5 
Tel: 905-565-7257 

FAçA ih A SUA MARCAçAO PARA AS FOTOS DA COMUNHAO DO SEU FILHO/A 

Papa pede aos fiéis oraçôes 
pela paz , 
Vaticano: l 
O Papa Joâo Paulo II pediu 
aos fiéis que rezem pela paz 
e disse acompanhar as noti- 
cias sobre a guerra no 
Iraque corn o coraçâo "car- 
regado de tristeza". 
Falando para cerca de 10 mil 
pessoas que se concen- 
traram na Praça de S. Pedro, 
Joâo Paulo II disse que, quando reza o 
rosârio, pensa na guerra do Iraque "corn o 
coraçâo carregado de tristeza, sem esque- 
cer os restantes conflitos que mancham o 
mundo de sangne". 

O Papa anunciou que via- 
jarâ dia 07 de outubro para 
Pompéia, no sul da Itâlia, 
para rezar à Virgem do P Rosârio no santuârio daque- 
la cidade napolitana. 
Joâo Paulo II dedicou este 

U, ano ao rosârio, acrescentan- 
« do novas oraçôes à tradi- 

cional devoçâo catôlica. 
"Que a intervençâo divina da Virgem 
Maria consiga justiça e paz para o mundo 
inteiro", disse Joâo Paulo II, pedindo aos 
fiéis que rezem o rosârio, especialmente 
nos santuârios marianos. 
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K^uuUnazia ^assi<ficeadûs 
^ Pedreiros corn experiência e ferramenta prôpiia. 
I Pessoal para asseatar e cortar pedra. 
I TeL416-543-1880. 

s Erapregada de balcâo, para padaria. Tel.:4l6-y84-9785. 
|iÿ| 

Cozinheiro corn experiênda, para restaurante por- 
tuguês no centre de Toronto. Enviar resume. 
Fax #416-487-3366. 

Supervisor e vendedor> fluente em inglês, para com- 
panhia de pavimentaçâo. Tel.: 905-886-8388. 

Bricklayers e pessoal para trabalhar com raâquinas 
empilhadoras. Contactar Carlos. 
Tel.;4I6-820-.5.519. 

Pessoal para companhia de jardinagem. 
Tei.:4l6‘746-8860. 

Contabtlista, fluente em português e inglês. 
Tel.;416-598-9616. 

Condutor e um assistente para linha de produçâo, î 
fluente .em. inglês, para companhia de réfrigérantes. | 
Contactar Carlos. Tel.;905-761-1990. j 
Ajudantes de carpinteiros de acabamentos corn aigu- i 
ma experiência. Contactar Mâtào. Tel.:416-388-8487. | 

Pessoal para companhia de jardinagem, com alguma | 
experiência, Contactar Manuel Torres. 
Tel.:416-676-3267. 

Pasteleiro, para pastelâria em Mississauga. Contactar 
José Fernandes. Tel.:905896-7245. 

Casai, para fazer limpeza na ârea de Orangeville, 
Contactar John. Tel.;905-455-089.5. 

Electricistas e ajudantes de mecânico, para a ârea de 
Mississauga. Tel.:905-678-3474. 

Estudante para trabalhar em padaria aoa 
fms-de-semana, Tel.;416-537-29y3- 

At;ençâo: 
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 

Vende-se 
o Jornal "A VOZ DE PORTUGAL", 

o ünico semanârio português do Québec. 

Aceitam-se propostas por escrito ou 
pessoalmente. Contactar: 

Valdalino Ferreira, ditor 
4117-A bout. St. Laurent, Montreal, 

Québec, H2W 1Y7 

Dobrada Guisada 
InCREDItriTES: 
* 7 KG. DE DOBRADA GROSSA 

^ 1 FATIA GROSSA DE BACON CORTADA EM CUBOS 

MEIO CHOURIÇO DE CARNE 

* CALDO DE CARNE 

2 CENOURAS 

2 CEBOLAS MÉDIAS 

^ 2 DENTES DE ALHO 

* SAE Q.B. 

* 7 COPO DE VINHO BRANCO 

* 3 COLHERES DE SOPA DE POLPA DE TOMATE 

* SALSA PICADA 

PIRIPIRI Q.B. 

(OnPECÇflO: 
Depois da dobrada limpa e muito bem lavada ponha a 
cozer num tacho corn âgua e um pouco de sal, corn o 
chouriço e as cenouras descascadas e inteiras. 
Depois de cozida retir e e corte a dobrada em pedaços nâo 
muito gl andes, a cenoura às rodelas e o chouriço. 
Leve um tacho ao lume corn o azeite o bacon, a cebola e 
OS alhos picados, mexa e detxe refogar até começar a 
alourar. 
Adicione o vinho misturado corn a polpa de tomate a 
dobrada, um pouco de caldo de came, a cenoura âs rode- 
las e o chouriço. 
Rectifique os temperos. 
Deixe ferver um pouco para apui ar. 
Sirva polvühado corn ScJsa. 
Acompanhe corn arroz branco. 

Sobremesa : 

Torta de Laranja 

MODA lUSA HO FASHION TV 
o canal FashionTV, em 
difusâo na TV Cabo desde 
1998, é o ünico canal interna- 
cional dedicado à moda e 
beleza 24 boras por dia. A 
novidade é que conta agora 
corn um représentante em 
Portugal, Paulo Ribeiro, que 
ira dar a conhecer ao mundo a 
moda portuguesa. 

Tiago Sousa Dias no evento de apre- 
sentaçâo, realizado no restaurante 
Kais, comeu-se, bebeu-se e apreciou- 
se criaçôes de estilistas como Paulo 
Azenha, Ana Salazar, Dino Alves, 
Tenente, Fâtima Lopes, Paulo Cravo, 
Miguel Vieira e muitos outros. A 
moda lusa esta de parabéns! 
A amizade que une Fâtima Lopes a 

Marisa Cruz esta cada vez mais 
forte... a estilista continua a dar car- 
tadas na moda e nâo dispensa as 
artes da apresentadora como mode- 
lo. Ambas passearam os seus atribu- 
tos pelo Kais e ousaram apresentar 
propostas de paz no desfile dos cri- 
adores présentes. 
José Luis Arnaut e Pedro Santana 
Lopes estavam superalegres e fize- 
ram da noite um tempo bem passado 
entre amigos. O autarca lisboeta nâo 
perde uma oportunidade para se 
colocar a par das novidades alfaci- 
nhas. Carlos Castro e Ana Salazar 
também nâo perdem uma oportu- 
nidade, mas para fortalecer a 
amizade de longos e longos anos... o 
cronista tem um afecto muito espe- 
cial pela grande estilista portuguesa e 

os dois nâo faltaram à festa. 
Isabel Figueira estâ imparâvel e era 
vê-la de negro a mostrar todos os seus 
dotes fisicos e a deixar o sexo mas- 
culino de olhos vidrados nas pro- 
postas do desfile... a modelo é agora 
apresentadora, corn Francisco 
Mendes, do programa Top-i- do canal 
püblico e jâ estâ lançada! 

% 
A. Portela 
Construction 

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

varrmdas e casas de banho 
0. PORTELO Of£RtCE-LHE abSOLUTflnEriTE CR0TI5 

O "PERMIT" PARA A COA5TRU(;âO DA novA CARACEM 

M33 

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

José Patricio Caires Angelo Martins 
• Présidente • 

Patricio 
AUTO COLLISION 

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

Tel: 905-820-6551 • FusoiHniKiiso 
Email: patricioautocoUision@on.aibn.com 

InCREDItniES: 
* 350 GRS DE AÇÛCAR 

* 1,5 DL DE SUMO DE LARANJA 

^ RASPA DE 7 LARANJA 

* 8 ovos 
* 7 COLHER DE (CHÂ) DE FARINHA DE TRIGO 

* 80 GRS DE MANTEIGA DERRETIDA 

* PAPEL VEGETAL 

* MARGARINA PARA BARRAR 0 TABULEIRO 

COnfECÇflO: 
Misture o açùcar corn a farinha, a raspa de laranja e o 
sumo. 
Junte os ovos, ligue muito bem até estar o açùcar des- 
feito, sem bâter demais para nâo ganhar espuma. 
Junte a manteiga derretida misture bem. 
Deite a mistura num tabuleiro forrado corn papel vege- 
tal e bem untado corn margarina. 
Leve a cozer em forno bem quente durante 20 minutes. 
Verifique. 
Retire do forno e vire o tabuleiro corn cuidado sobre 
um pano polvühado corn açùcar. 
Enrôle a torta e detxe arrefecer. 

7om ^zA^atite! 
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Folia dourada sacode Toronto 

e Imperatriz Leopoldinense, Priscila e 
Vanessa, respectivamente, sambaram 
como sô elas sabem fazer. 
Extremamente sensuais elas deixaram 
todos eletrizados. O publico ainda con- 
correu a uma passàgem aérea corn acom- 
panhante e uma semana de hospedagem 
incluida em um hotel cinco estrelas, em 
Copacabana, no Rio de Janeiro. 
A comunidade portuguesa nâo perdeu o 
ritmo brasileiro e que o diga a sensual 
diaba açoreana! As organizadoras do 
evento estavam satisfeitas com os resulta- 
dos e, principalmente, corn a adesâo cada 
vez maior dos canadenses e também de 
varias outras comunidades étnicas. 
Veja toda a beleza da Folia Dourada 
2003 hoje no programa Fala Brasil na 
FPtv-SIC Internacional às 20 horas. 

Por Denise Guiinarâes 

Polos de M. T. Oliveira 

A Folia Dourada 2003 superou todas as 
expectativas e as organizadoras da Fiesta 
Promotions, Regina Filippov e Lilia 
Torcia, estào de parabéns por mais um 
fantâstico baile de carnaval. No ultimo 
sâbado, o salâo do Hilton Hotel contou 
até com a presença da realeza. O car- 
navalesco Roney Fernandes, encarnou, 
literalmente o Rei Luiz XV e deixou o 
püblico atônito corn a riqueza da sua fan- 
tasia. Corn uma apariçâo espectacular 
ele conquistou a corte e faturou o prêmio 
da melhor fantasia masculina (um relô- 
gio de ouro avaliado em Cnd$3,000.00). 
Entre pierrôs, colombinas, matadores, 
espanholas, zorros, super-herôis, piratas 
e jogadoras de futebol (a camisa da 
seleçâo canarinho foi a preferida da 
noite), o prêmio para a melhor fantasia 
de originalidade, foi para a estilista 
brasileira, Ivete Matricardi. Corn muito 
charme e uma belissima fantasia (confec- 
cionada por ela mesma), Ivete seduziu o 
jüri corn a dança do ventre e ganhou 
uma pedra semi-preciosa e muitos admi- 
radores. 
O prêmio para a melhor fantasia femini- 
na, um bracelete de ouro e diamantes 

(avaliado em Cdn$4,000.00 dôlares), 
ficou corn uma sedutora diaba. Natural 
de Santa Maria, a açoreana usou e abu- 
sou do seu poder maligno e deixou os 
jurados hipnotizados. Corn uma per- 
formance diabôlica ela ganhou a jôia 
corn muita audâcia e sensualidade. Os 
foliôes cairam no samba corn a cantora 
Guiomar Campbell acompanhada da 
banda Vida Brasil, vinda especialmente 
do Brasil para o baile. As famosas 

marchinhas de carnaval e a 
müsica baiana deram o 
torn durante toda a noite. 
Este ano a Folia Dôurada 
contou coin a direçâo artis- 
tica de Guiomar Campbell, 
que contratou excelentes 
shows de dança e de 
capoeira. 
As bêlas mulatas das 
Escolas de Samba Tradiçâo 

Denise Guimarâes e a “Diabinha Açoriana ”, Roney Fernandes e Ivete Matricardi. Regina Filippov e Lilia Torcia em entrevista para o Fala BrasiL 

lord of tho Flies 
o meu nome é Paula Barreiros. Sou uma 
aluna da escola secundaria de St Mary’s. 
Neste artigo vou falar um pouco de um 
livro que estou a 1er na aula de inglês. O 
nome do livro é Lord of the Flies. Esta 
semana sô li até ao capitulo 4. Estes qua- 
tro capitulos contam uma histôria de um 
grupo de meninos que iam fugir da sua 
terra que estava em guerra, para outro 
pais. Enquanto iam no aviâo, houve um 
grande acidente que acabou por fazer cair 
o aviâo. Nenhum dos meninos morreu. 
Quando sairam do aviâo encontraram-se 
numa ilha tropical. Eram as ùnicas pes- 
soas que estavam na ilha. Enquanto na 
ilha, os meninos escolheram um deles 
para ser o seu lider e escolheram o 
Ralph. Os primeiros dias passaram bem. 
Comiam frutas e viviam de tudo o que 

estava a conseguir matar o porco, o 
Ralph estava a tentar construir cabanas 
para viverem e acendeu um fogo. 
Enquanto isto tudo estava a acontecer, o 
Ralph escolhia frutas para dar aos meni- 
nos mais pequenos. Passava dias e noites 
e as cabanas ainda nâo estavam construi- 
das, mais alguns dos meninos tinham 
matado o porco. Nesse mesmo dia os 
rapazes encontraram coisas na ilha para 
mascarar a cara. 

Quando o Jack pintou a cara, mudou logo 
de pessoa. Começou a tratar mal os outros 
rapazes. Especialmente o Piggy que era 
outro menino que estava na ilha. Ele era 
gordo mas esperto e usavam sempre os 
ôculos dele para acender o fogo. Quando 
os rapazes assaram o porco, todos estavam 

Simon - que também era 
outro menino do grupo 
levantou-se e deu o seu 
pedaço de carne ao Piggy. 

No dia seguinte, o Jack 
bateu atrâs da cabeça do 
Piggy e também lhe deu na 
barriga. Os outros rapazes 
pensaram que isto foi uma 
coisa muito cruel, mesmo nâo gostando 
muito do jeito dele. Os meninos mais 
pequenos começaram a ficar aborecidos 
de estar sozinhos sein os sens pais e um 
deles chorava muito. Nessa tarde o Jack 
viu um fumo ao longe na âgua e viu que 
era um barco. Ao ver isto, ficou muito con- 
tente, mas dali a minutos triste porque o 
fogo deles estava apagado e nâo tinham 

porque o Ralph queria cons- 
truir cavanas para os meni- 
nos viverem e o Jack queria 
ir à caça para terem que 
corner. Quando isto 
começou a aconteçer os 
meninos da ilha nâo sabiam 
coin quai dos dois lideres 
haviam de ficar. Isto tam- 
bém acontece muito no 

nosso mundo de hoje. Por exemplo, entre 
alu nos das escolas secundârias gostam de 
ser dos grupos da escola que sào conside- 
rados “populares” e acabam por se meter 
em problemas e nâo serem indepen- 
dentes. Querem estar coin os sens ami- 
gos e também pertencer a outros grupos 
que nâo sâo os melhores grupos de ami- 
gos e assim começam a construirem-se 



O Milénio Quinta-feira, 27 de Março, 2003 29 
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Gelsenkirchen recebe a, Liga dos canipeôes e 
Gotemburgo a Taça IJEFA 

UEFA escolheu estàdios para 
as finals de 2004 
A UEFA elegeu o Estàdio Arena 
AuifSchalke, em Gelsenkirchen (Alemanha), 
e o Estâdio UUevi, em Gotemburgo (Suécia), 
para as finals da Liga dos Campeôes e 
da Taça UEFA de 2004. A decisào foi 
tomada pelo comité executive na 
reuniâo que decorreu em Roma, depuis 
de realizadas inspecçôes aos vàrios 
recintos que se candidataram a receber 
os referidos jogos no proximo ano. 
O Aiena AusfSchalke, onde o Schalke 04 
realiza os sens jogos na Bundesliga, é um 
estâdio moderno corn capacidade para 
54.100 espectadores, integrado num com- 
plexo multi-desportivo no centro de 
Gelsenkirchen, na zona industrial de Ruhr. 

ü recinto foi inaugurado em Agosto de 2001 
e conta como principals pontos de atraeçào 
um tecto e um relvado removiveis. 
O Estâdio UUevi, que vai receber a final da 
Taça UEFA, tem capacidade para 43 mil 
espectadores e jâ recebeu outra duas finals 
de competiçôes da UEFA. A primeira foi a 
final da extinta Taça das Taças em 1083, 
quando o Aberdeen venceu o Real Madrid 
(2-1), e a segunda foi outra final da mesma 
prova em lOLM), em que a Sampdoria bateu o 
Anderlecht por 24). 
Na escolha destes dois estàdios, a UEFA teve 
vârios critérios em consideraçâo, incluindo a 
capacidade, as facilidades de transporte e de 
aJojamento e facilidades para a imprensa. 

Treinador brasileiro fala da 
experiêncîa em Portuga.1 

MarinhoPeres confessa 
que gostava de 
regressar ao Sporting 
Aquele que é considerado o maior 
treinador brasileiro na Europa estâ de 
regresso a tenas de Vera Cruz. No 
pais do futebol, Marinho Peres retem- 
pera forças para uma nova aventura 
que espera começar em Julho. Até lâ 
sô quer descansar. Diz que ainda nâo 
hâ conversaçôes, mas afirma-se 
disponivel para estudar projectos que 
lhe cheguem de Portugal ou do Brasil. 
Com um clube à cabeça, o Sporting. 
«Ficaria indeciso se tivesse uma pro- 
posta do Brasil e outra de Portugal, 
mas acho que iria para Portugal. Se o 
convite for do Sporting, eu vou», 
referiu Marinho Peres em entre\ÿsta à 
«Gazeta Esportiva». 
O técnico deixou, porém, claro que 
nunca recebeu qualquer abordagem 
do clube de Alvalade. «Nâo. Isso é 
boato da imprensa. O ünico clube que 
me procurou foi o Vitôria de Setübal. 
Nâo existe nenhuma proposta concre- 
ta do Sporting, mas pode ser que um 
dia eu volte para lâ. Se houver um 
convite, eu vou corn certeza», revelou. 
Mas hâ também o desejo de projectar 
a carreira no Brasil. «Gostaria de 
voltar para o futebol brasileiro. Mas 
sô depois de Julho, porque até lâ 
quero descansar», sublinhou. 

Avançado do Benfica volta ao trabalbo sem Umitaçôcs 

Fehér: iiTenho fome de bola» 

Espanha ultrapassa a França e chega ao 2” lugar 

Ranking da FiFA: Portugai caiu de 11" para 12" 

Aberlo 7 dias por semana, das 8h00 da manhà às 2h00 da manhà 

Fehér integrou na quarta-feira a 
sessâo de treino do Benfica sem 
limitaçôes. O avançado hüngaro 
voltou a trabalhar em pleno, 
depois de dois meses de paragem, 
e nâo esconde estar ansioso por 
regressar ao conjunto, mesmo 
admitindo que os avançados ben- 
Hquistas nâo têm sido muito 
felizes. 
O pior parece jâ ter passado para o 
jogador hüngaro. Fehér assume que nâo é 
fâcil estar fora do relvado, mas também 
acrescenta que nunca perdeu o optimisme. 
«Sô parei dois meses. Claro que tenho 
fome de bola e de jogar, mas, quando se 
estâ lesionado, também tem de se pensar 
noutra coisa porque se nâo fica-se malu- 
co», diz. «Tem de se ter a cabeça limpa 
quando se chega ao estâdio e se vê a luz 
do tùnel. Desde o primeiro dia depois da 
operaçâo que vi essa luz.» 
Apesar da confiança, o jogador reconhece 

Portugal caiu uma posiçâo no ranking da 
FIFA, ocupando agora a 12“ posiçâo, na 
lista que foi actualizada esta quarta-feira e 
que conta como principal novidade o facto 
da Espanha ter ultrapassado a França e ter 
chegado ao segundo lugar. O Brasil, que 
vai defrontar Portugal, no proximo sâba- 
do, nas Antas, continua destacado na 
frente. 
A descida de Portugal no ranking estâ rela- 
cionada coin a dénota que selecçâo con- 
sentiu em Itâlia (0-1), na estreia de Luiz 
Felipe Scolari à frente da équipa técnica, 
resultado que permitiu à «squadra azzur- 
ra», no 13° lugar, reduzir para apenas um 
ponto a diferença para a selecçâo nacional. 
Uma vitôria sobre o Brasil, no proximo 
sâbado, deverâ permitir a Portugal aproxi- 
mar-se dos dez primeiros. 
A subida da Espanha ao segundo lugar 
também se deve à vitôria da selecçâo de 
Inaki Sâez sobre a Alemanha (3-1), vice- 

campeà do mundo, em Palma de Maiorca. 
De reste, entre os cinquenta primeiros 
classificados nâo se registaram grandes 
mudanças, destacando-se apenas a Suécia, 
que subiu très posiçôes para chegar ao 23“ 
lugar. 
O grande vencedor do ranking de Março é 
a Guatemala, actual 54“ classificado, que 
subiu 27 lugares depois das recentes 
vitôrias frente â Nicarâgua, El Salvador e 
Honduras, nos jogos da Taça de Ouro. 
Destaque ainda para o Afeganistâo, que 
entrou para o ranking em Janeiro e, desde 

entâo, jâ subiu seis posiçôes, graças à 
vitôria sobre o Quirgnistâo. 
Entre os paises de lingua oficial portugue- 
sa, o destaque vai para Macau (184°), a 
ünica selecçâo a subir, que passou a Guiné- 
Bissau (18()“). 

Faça a sua encomenda corn antecedência 

que o regresso nâo foi fâcil. «Nos problema. Nâo tive dores, mas claro que 
primeiros dias, senti um pouco de medo. précise de mais alguns dias para ter mais 
Fiz hoje o treino todo e nâo senti nenhum confiança», esclarece. 

Licenciado 

pelo LCBO 

Bom ambiente de 
convivência. 
Venha ver 
a diferença. 

SPORTS BAR 
Coin antena parabôlica para captar 
todos os jogos de futebol de Portugal. 
Todos jogos internacionais via satélite 
incluindo os da América Latina. 
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Internacional nâo tcnciona regressar antes de 30 de Junho de 2005 

Rui Costa explica uBenfica» no site do Milan 
Rui Costa quer acabar a carreira no 
Benfica, mas nâo tenciona regressar a 
Lisboa antes de Junho de 2005, altura em 
que termina o seu contrato corn o Milào. 
Na festa de despedida do 
Estâdio da Luz, o inter- 
nacional português 
voltou a alimentar a 
esperança dos adeptos 
encarnados quanto a um 
eventual regresso a curto 
prazo, mas, em entrevista 
ao site oficial do Milâo, o 
jogador esclareceu que 
nâo disse nada de novo. 

«Simplesmente recordei aos adeptos do 
Benfica que quero acabar a carreira no 
Benfica. Nâo é uma novidade. 
Naturalmente prevejo o final da minha 

carreira para depois de 
30 de Junho de 2005, 
porque é essa a data em 
que termina o meu con- 
trato corn o Milâo. 
Estou muito bem no 
Milan e nunca tive a 
intençâo de deixar este 
clube, esta équipa e 
estes adeptos», explicou 
o jogador depois de 

terem corrido alguns rumores em Itâlia 
que davam conta da sua intençâo de 
deixar o Milâo. 
O internacional português considéra «nor- 
mal» as mâs interpretaçôes que se fizeram 
das suas palavras. «Naturalmente quando 
se fala deste assunto em Portugal toda a 
gente fica entusiasmada, nâo sô jâ tinha 
acontecido e vai acontecer mais vezes. 
Foram palavras que foram ouvidas num 
clima de festa e excitaçâo. Tudo isto nâo 
muda, no entanto, uma virgula em relaçâo 
â verdade que é que estou feliz no Milan e 
quero continuar no Milan. Sem dùvidas e 
sem problemas», esclareceu o jogador. 

Guardiào do Lokomotiv de 
Moscovo, emprestado pelo 
F.C. Porto 

Ovchinnikov suspenso 
porcinco logos 
dovidoatontativas 
doagrossâo 
Serguei Ovchinnikov foi sus- 
penso por cinco jogos no 
campeonato russo, depois dos 
incidentes registados num jogo 
entre o Lokomotiv de Moscovo 
e o 2^nit St. Peterburg. 

Pela transferência do argentino Christian Diaz 

riFA condena Maiorca a pagar 
1.8 millioes à Udinese 
A FIFA condenou o Maiorca a pagar 1,8 
milhôes de euros (cerca de 360 mil con- 
tos) à Udinese pela transferência de 
Christian Diaz. O prazo para o saldar da 
divida expira no dia 20 de Abril. 

Segundo o clube italiano, a verba foi 
estipulada pela Comissâo do Estatuto do 
Jogador da FIFA. Diaz chegou a Udine 
na época 2000/01, proveniente do 
Independiente. Meses depois, foi trans- 

ferido para o Maiorca. 
Caso nâo siga as deliberaçôes da UEFA, 
o Maiorca pode ser impedido de ins- 
crever jogadores ou mesmo de participar 
nas provas europeias. 

Treinador disse que sô pensa nos encarnados 

Camacho fala do Benfica e do Real Madrid à 
televisâo espanhola 

o guarda-redes emprestado pelo F.C. 
Porto tentou agredir o ârbitro dâ par- 
tida e um treinador da équipa adver- 
sâria, tendo sido segurado em ültima 
instânda pelos seguranças do estâdio. 

O incidente aconteceu no final do 
jogo que o Lokomotiv de Moscovo 
perdeu por 2-1, Ovchinnikov teve de 
ser «detido» por guardas de segurança 
que impediram que o russo con- 
seguisse agredir o ârbitro da partida. 
Pouco depois, Ovchinnikov virou 
atençôes para o treinador adjunto do 
Zenit, Vladimir Borovicka, e tentou 
atacâ-lo. «Talvez soubesse que eu era 
um treinador de guarda-redes e 
tivesse tentado dar os parabéns a um 
ex-colega pela vitôria», brincou 
Borovicka. 

José Antonio Camacho foi entrevistado 
esta quarta-feira pela estaçâo televisiva 
espanhola Antena 3, que jà tinha esta- 
do na véspera na concentraçâo da 
selecçâo nacional. 

O treinador do Benfica foi entrevistado no 
campo do Monte da Galega, apôs o treino, que 
se realizou no Estâdio Univesitârio, e falou 
sobretudo da selecçâo espanhola e do Real 
Madrid, équipas que jâ orientou. Questionado 
sobre a possibilidade de regressar ao clube 
madridista, o treinador espanhol reafirmou 
que, no momento, apenas pensa no Benfica, 
mas nâo descartou a possibilidade de um even- 
tual regresso numa outra altura. 

«Sinto-me tâo português como brasileiro» - Déco 
Déco considerou que se sente «tâo 
português como brasileiro» à entra- 
da para o estâgio da selecçâo 
nacionaL O jogador do FC Porto 
afîrmou ainda que nâo interpréta as 
declaraçôes de Rui Costa e Figo 
sobre as naturalizaçôes como sendo 
contra si. 

Déco revelou que se sente «tâo português 
como brasileiro» à entrada para o hotel onde 
a selecçâo nacional se vai concentrar para a 
partida pcuticular corn o Brasil, que terâ 
lugar no sâbado. O jogador do FC Porto 
negou que a sua naturalizaçâo para poder 
ahnhar por Portugal tenha por objective 
provar aos responsâveis brasileiros que teria 
lugar no «escrete» e que esteja relacionada 

corn uma eventual transferên- 
cia para o estrangeiro. «Nâo 
tenho de provar nada a 
ninguém. Nâo deixei de ser 
brasileiro por me naturalizar 
português, mas Portugal diz- 
me muito. Sô eu sei o que 
Portugal représenta para 
mim», referiu, acrescentando depois que 
poderia ter optado pela naturalizaçâo e recu- 
sado ahnhar pela équipa das «quinas». O 
médio portista garantiu ainda que terâ um 
«sentimento diferente» ao jogar contra o 
Brasil e que nâo espera ter dificuldades de 
integraçâo na selecçâo, porque tem recebido 
o «apoio das pessoas em gérai» e por o ambi- 
ente na équipa ser bom. Déco comentou 
ainda as declaraçôes de Figo e Rui Costa 

sobre as naturalizaçôes, garan- 
tindo que nâo as interpretou 
como dirigidas contra si. 
«Penso que eles assumiram 
uma posiçâo pessoal sobre um 
determinado assunto, falando 
em termos gérais. Da forma 
como interpretei as decla- 

raçôes, penso que nâo foi nada especifica- 
mente contra mim, a imprensa é que terâ 
interpretado as coisas nesse sentido», afir- 
mou, assegurando que vai manter «conver- 
sas normals» com Figo e Rui Costa. Déco 
acentuou ainda que a decisâo de se tornar 
português partiu de si e nâo dos responsâveis 
federativos, nâo tendo confirmado se irâ can- 
tar «A Portuguesa» (hino), um aspecto que 
de resto considerou ser «relative». 

III Divisâo 
ApuramenCo do Campeâo 

S"fase 

Resultados 
I - SanUago. 1-2 

Praiensa. 1-1 
St. SnUnio 

GMornada 
Sf AnlAnio 

- Frail 
Santiago 

Classificaçâo 

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

JGS. 
4 
4 
4 
4 
4 

PTS. 
41 
39 
39 
36 
34 

Resultados 
Rinairinha 

Mga: RaginUai 

□espromoçôes 

SMornada 
Ribnlrinha - Flamangos 
Madilgna - Idaal 
Falga; Angiistlas 

Classificaçâo 

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

JGS. 
4 
4 
4 
4 
4 

PTS. 
31 
30 
28 
27 
1 

As équipas iniciaram a segunda fase com a totaJidade 
dos pontos conquistados na primeira. Esta fase, dis- 
putada em duas séries, decorre ao iongo de 10 jornadas 
no sistema de todos contra todos, entre Ui de Feveteiro 
e il de Maio. 

Os cinco clubes da série "Apuramento do Campeào" 
disputam o titulo de camjteào da Série Açores, que sera 
promovido à II Divisâo B na prôxima temfjorada, 
enquanto a outra série détermina as très équipas 
despromovidas aos campeonatos regionais. 
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SyPERLIGA 
   

PORTUCUCSfl DQ fUTE&OL PROPISSIOnOL 

EOUIPAS 

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

RESULTADOS 

J V E D M s P 

26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 

Gll Viceme - Sporting, 1-Q 
Beniica - Santa Clara 1-| 

Maritimo - Varzim, 2-0 
Beira-Mar - P. Ferreira, 3-1 

V. Setühal - Moreirense, 0-2 
U. leiria - Académica, 0-0 

V. Ouimarâes - Sp. Braga, 1-1 
N. Madeira - FC Porto, 1-2 
Boavista - Belenenses, 1-3 

22 
17 
15 
12 
12 
y 
y 
7 
y 
7 
8 
7 
7 
8 
6 
6 
6 
4 

3 
5 
4 
6 
3 
8 
7 

10 
4 

10 
7 

10 
y 
5 
y 
8 
7 

11 

1 
4 
7 
8 

11 
y 

10 
y 

13 
y 

11 
y 

10 
13 
11 
12 
13 
11 

6 

54 
40 
41 
36 
36 
35 
23 
2y 

25 
27 
33 
2y 

2y 
31 
27 
30 
28 

20 
ly 
27 
33 
37 
37 
37 
35 
40 
26 
36 
34 
34 
35 
3y 

3y 

44 
37 

6y 
56 
40 

42 
3'J 
35 
34 
31 
31 
31 
31 
31 
30 
2y 

27 
26 
25 
23 

PRôXIMA JORIMADA 

Moreirense - Boavista 
Belenenses - Cil Vicente 
Sporting - V. Guimaràes 
Sp. Braga - Maritimo 
Varzim - Beira-Mar 
P Ferreira - Beniica 
Santa Clara - U. leiria 
Académica - N. Madeira 
FC Porto - V. Setûbai 

elhores lllarcadores 

SIMAO SABROSA (Benfica) 

ADRIANO Louzada (Nacional) 
Eric Gomes "GAÜCHO" (Maritimo) 

DARIO Monteiro (Académica) 
TIAGO Mendes (Benfica) 
HÉLDER POSTIGA (FC Porto) 
PAULO ALVES (Gil Vicente) 
MÀRIO JARDEL (Sporting) 

RICARDO SOUSA (Beira-Mar) 
Anderson de Sousa "DECO" (FCP) 
Elpidio SILVA (Boavista) 
ROMEU Almeida (Guimaràes) 

José da Mota BARROSO (Braga) 
MANOEL Filho (Gil Vicente) 
Fabricio Bento "CEARÀ" (Santa Clara) 

M LIGA 
- POCTUCUCSO DE fUTEBOL PPOEISSIOnOL 

EQUIPA 

ALVERCA 

RIO AVE 

SALGUEIROS 

PORTIMOINIENSE 

EST. AMADORA 
NAVAL 

MAIA 

8 OESP. AVES 

9 DESP. CHAVES 

10 FARENSE 

11 MARCO 

12 SP. COVILHÀ 

13 PENAFIEL 

14 OVARENSE 
15 U. MADEIRA 

16 FELGUEIRAS 

17 LEÇA 

18 U. LAMAS 

RESULTADOS 

DESP. CHAVES - FARENSE, 1-0 

SP. COVILHà - MAIA, 1-1 

OVARENSE - FELGUEIRAS, 4-1 

LEçA - UNIâO DA MADEIRA, 1-0 

N. 1® MAIO - SALGUEIROS, 3-0 

ALVERCA - E. AMADOUA, 0-1 

DESP. AVES - U. LAMAS, 2-1 

RIO AVE PORTIMONENSE, 3-2 

MARCO PENAFIEL, 2-1 

26 

26 

26 

26 

26 
26 

26 

26 
26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

47 

44 

42 

42 

42 
40 

38 

37 

37 

35 

33 

33 

33 

32 
27 

27 

25 

18 

PRôXIMA JORIMADA 

U. MADEIRA - DESP. CHAVES 

FARENSE - NAVAL 1° DE MAIO 

SALGUEIROS - ALVERCA 

E. AMADORA - DESP. AVES 

U. LAMAS - SP. COVILHà 

MAIA - OVARENSE 

FELGUEIRAS - RIO AVE 

PORTIMONENSE - MARCO 

PENAFIEL - LEçA 

EQUIPA J P 

1 LEIXÔES 2H 71 
2 LOUSADA 28 57 
3 FC PORTO B 27 54 
4 VIZELA 2‘J 4(i 
5 BRAGA B 29 44 
ü ESPINHO 29 44 
7 CAC.TAIPAS 29 43 
H PAREDES 28 42 
9 DRAGÔES SAND 28 42 
lü GONDOMAR 29 40 
11 FREAMUNDE 28 37 
12 FÀFE 29 37 
13 VILANOVENSE 29 35 
14 P. RUERAS 29 35 
15 VILA REAL 29 32 
l(i CANELAS 28 29 
17 ERMESINDE 29 28 
18 INFE.STA 28 27 
19 ESPOSENDE 28 24 
20 VIANENSE 29 18 

CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL Il Divisâo B t 

Resultados 
Vila Real - Sp. Braga li. U) 
Fate - Erinesinde, 1-1 
Espinho - Infesta, 1-1 
Freamunde - FC Porto B. 1-2 
Lousada - Gondomar, 3-0 
Esposende - D. Sandinense.s, 1-2 
Canelas Gaia - I>cixôes. 2-5 
Paredes - Caçadores Taipa.s, 2-0 
Vianense - Vilanovense, 2-2 
Pedras Rubras - V'izela. 2-1 

30"Jornada 
Erniesinde - Sp. Braga B 
Infesta - Fafe 
FC Porto B - Espinho 
Gondomar - Freamunde 
Dragôes Sandinenses • Lousada 
Leixôes - Esposende 
Caçadores l'aipas - Canelas Gaia 
Vilanovense - Paredes 
Vizela - Vianense 
Pedras Rubias • Vila Réu 

EQUIPA J P 

1 FEIRENSE 27 58 
2 ESTRELA PORl' 27 55 
3 ACAD. VISEl.l 27 48 
4 OLIVEIRENSE 20 47 
5 TORREENSE 27 44 
0 SP. POMBAL 28 41 
7 SANJOANENSE 27 41 
H DESP, FÂTIMA 27 40 
9 CAEDAS 28 40 
10 OL. UAIRRO 20 35 
11 ESMORIZ 28 35 
12 SERTANENSE 28 33 
13 ACADÉMICA B 27 32 
1-1 VILAFRANQI.'EN 27 32 
15 OI.. HOSm Al. 27 31 
10 ACR’EDA 28 27 
17 BENFICA CB 27 2 1 
18 MARJNHENSE 27 23 
19 SÀO }OÀO VER 27 19 

Resultados 
Acad. Viseu - Sertanense, 2-0 
Caldas - Sanjoanense, 0-0 
.Acad. Coimbra B - Feirense, 0-1 
Vilafranquense - Esmoriz. 4-2 
Âgueda - S}). Pombal. 0-1 
Oli. Hospital • Desp. Fâlima, 2-1 
Torreense (Oliveira Bairro, 4-1 
Oliveirense - Marinhense, 2-0 
S. Joào V, - B(mf. C. Branco. 0-2 
Folga; Eslrela Poitalegre 

30"Jornada 
Sanjoanense Sertanense 
Feirense - Caldas 
Esmoriz - Académica Coimbra B 
Sp. Pombal - Vilafranquense 
Desp. Fâlima E Portalegre 
Olbeira Bairn» • c)l. Hosjiital 
Marinhense 'loiieen.se 
B. ('.Branco - 01i\eiiense 
Sào Joàp Ver - Ac. Viseu 
Folga; Agueda 

EQUIPA J P 

1 E.STORIL 29 09 
2 PONTASSOLENS 29 49 
3 ODIVELAS 28 48 
4 MAFRA 29 47 
5 LOULF/FANO 28 45 
0 AMORA 29 44 
7 OL. M(4SCAV1DE 28 43 
8 OLHANENSE 29 42 
9 BARREIRENSE 29 41 
10 MICAELENSE 29 40 
11 CAMACHA 29 40 
12 OPER.ÂR10 29 30 
13 Ll.'SITÂNlA 29 35 
14 ORIENTAI. 28 35 
15 MARITIMO B 29 34 
l(i IMORTAE 29 32 
17 LUSri'ANO VRS 2!) 30 
18 SPORTING B 27 29 
19 SEIXAI. 29 24 
20 CASA PIA 29 24 

Resultados 
Seixal - Lusitania Açores, I-O 
Casa Pia - Ülhanense, 0-1 
Micaelense - Odivelas, 04) 
Oriental - Camacha, 2-1 
Lusitano VRSA - Barreirense, 2-2 
Pontassolense - Amora, 2-0 
Estoril-Praia - Louletano. 2-1 
Imortal - Oliv. e Moscavide, 2-1 
Sporting B • Operârio. 1-1 
Mafra - Maritimo B. 2-1 

30"Jornada 
Olhanense - Lusitânia Açores 
Odivelas - Casa Pia 
Camacha - Micaelense 
Barreirense - Oriental 
Amora - Lu.sitano VR.SA 
Louletano - Pontas.solense 
Oliv. e Moscavide - Estoril-Praia 
Operârio - Imortal 
Maritimo B - .Sjxirting B 
Mafra - Seixal 

• *# «î f# CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL III Divisao 

CL EQUIPA J P 

1 BRAGANÇA 27 60 
2 VALDEVEZ 27 57 
3 VILAVERDENSE 27 49 
4 fOANE 27 4« 
5 SANDINENSES 27 46 
6 MONÇÀO 27 40 
7 MARIA FONTE 27 4t) 
B VALENCIANO 27 46 
9 MIRANDELA 27 34 
lü AM.ARES 27 32 
11 RONFE 27 31 
12 MONTALEGRE 27 29 
13 T. BOlIRO 27 28 
14 CERVEIRA 27 28 
15 AC;. GRAÇA 27 28 
16 VILA POlICA 27 27 
17 MARINHAS 27 27 
18 VALPAÇOS 27 25 

S£RIE B 

CL EQUIPA J P 

1 LIXA 27 57 
2 TIRSE.NSE 27 'A 
3 OLIVEIRENSE 27 53 
4 TROFEN.SE 27 19 

5 FAMALICÀO 27 43 
6 TORRE MONC. 27 42 
7. RIO TINTO 27 41 
8 RJBEIRÀO 27 40 
9 FIAES 27 41) 
16 S. P. CO\'A 27 36 
11 LUS. LOURO.SA 27 3.) 
12 PEDROrÇOS 27 3.3 
13 REBORDOSA 27 32 
14 C1NF.4ES 27 31 
15 LAMEGO 27 25 
K» SERZEDELO 27 23 
17 PEVIDÉM 27 14 
18 CAMBRES 27 12 

StBIE C 

CL EQUIPA J P 

1 LSTARREIA 27 49 
2 CE.SAREN'SE 27 48 
3 PAMPII.HOSA 27 46 
4 P. CA.STE1.(^ 27 45 
.) \'ALECAMBRENS 27 43 
U MIUILIROENSE 27 42 
7 SATAt.) 27 42 
8 F.ALtlODRES 27 41 
!) TOCIJA 27 41 
16 GAFAMIA 27 39 
11 I7COIMBRA 27 .35 
12 .ÀNADIA 27 3.3 
13 ARRIFANENSR 27 36 
11 M.ANGUALDE 27 29 
15 MILEU 27 28 
16 F-STAC.AO 27 28 
17 GOUVEIA 27 25 
18 AVANÇA 27 23 

SÉRIE D 

CL EQUIPA J P 

1 ALCAINS 26 52 
2 PORTOMOSE.NSE 26 51 
3 LOURINHANENS 25 47 
4 F.^ZENDENSE 26 46 
5 BENEDITENSE 26 44 
6 SOURENSE 26 41 
7 RIO .MAIOR 25 41 
8 RJ.\CHENSE 2(. 46 
9 BIDOEIRENSE 25 36 
16 CARANGUEJEIR 2.3 33 
11 PENICHE 26 30 
12 MIREN.SE 2.3 29 

13 FORRES NO\AS 25 26 
14 ALMF.IRJM 25 22 
15 MIKANDF.NSL 25 26 
16 SERNACHF. 2' 16 
17 NAZARENOS 2,3 12 

SÉRIE E 

CL EQUIPA J P 

1 S1NTREN.SE 27 51 

2 RIBEIRA BR. 27 .56 
3 ATLÉTICO MAL 27 44 
4 LOURF23 27 41 
3 BENFICA B 26 41 
() ALC<X:HETENSE 27 4o 
7 PORTOSANTENS 27 38 
8 1' .MAIO 26 37 
9 C. LOBOS 27 36 
16 ELV.AS 2(i 34 
11 .SACAVENENSE 27 34 
12 .S.ÂO VICENTE 27 33 
13 CARRE(;AD0 2<) 32 
14 RF:AL 27 31 
1.-. CALIPOLENSE 27 31 
16 M.ACHICO 27 .36 
17 .SANIACRUZENS 27 27 
18 M'.VIAS CAM. 27 2! 

SÉRIE E 
CL EQUIPA J P 

1 E.STRELA VN 27 34 
2 PINHALNOVENS 27 49 
3 VA.SCO GAMA 27 19 
4 SIEVES 27 47 
5 BiyA 27 44 
6 UNIÀO .SC 27 44 
7 ATLÉTICO 27 42 
8 ME.SSINENSE 27 41 
9 JUV. ÉVORA 27 46 
16 .MONTIJ(') 27 36 
11 ALMANSILENSE 27 .3() 
12 LUS, ÉVORA 27 33 
13 QUARTEIRENSE 27 32 
14 E?>P. LAGOS 27 31 
15 SESIMBRZV 27 31 

16 FUT. BENFICA 27 27 
17 FERREIREN.SE 27 22 

18 PADERNENSE 27 H 

^ CERVEZRA • TERXAS BOURO, 2-1 

: V. P. ACUIAR - VALDEVEZ, 0-1 

Os SAZéDIZæNSES • M. FONTE, 4-0 

I JOAtJE - VALENOANO, 0-1 

J BRAGAZ«çA ' MARINHAS, 54 

J ViLAVERDENSE • VALPAÇOS. &4 

MONçAO - RONFE, 2-2 

-- MONTALEGRE - MIRAI4DELA, 34 

AMARES - ÀcuiAS GRAçA, 0-1 

T 
1 

J 

TROF^NSE • OLIVEIRENSE, 2-1 

PEVIDêM - RIBEIRAO, 04 

LIXA - LusrrANiA LOUROSA, 34 

CAMBRES - TIRSENSE, 0-1 

Rio Titm) • SAo PEDRO COVA, 54 

TORRE MONCORVO - PEDROUçOS, 24 

REBORDOSA - LAMEGO, 1-3 

CINFAES - 2-2 

FAIfAUCAO - SERZEIæLO, 3-1 

ï MANGUALDE - GOUVEIA, 34 
j MILEU - ESTAIçAO, 34 
7 CESARENSE ■ U. CcnMBRA, 34 
I TOCHA - PENALVA CA5TELO, 0-t 

] ESTARREJA - PAMPILHOSA, 2-2 
_ GAFANHA - AVANçA. 2-3 

SATAO • ARJUPAIéENSE, 4-2 
- ANADIA - MILHEIROENSE. 1-4 

T F. AliXXtRES - VALECXMBRENSE. 3-1 

2 Mlraue - Psulche, 0-1 

: Ak«iiu - Rlacheose, 2-2 
, PoitouuMciue - FazencleDM, 1-1 

< BeaedlteoM - Souroue, 24 

J Mirandeiue Bidoelren*e, 0-1 
J Almeirim - Rio Malor, 1-1 

i T. Novaa - Oa Nacareoot, 34 
- Louiinhanenae - V. Senutcbe, 24 

T Folga: Caraaguejelra 0 s 

SAKTACRU2£NSE - R. BRAVA, 0-1 

1* MAIO - PORTQSANTENSE, 4-1 

REAL • CALIFOLENSE, 4-1 

Ac. CAMARATE - ALCOCHETENSE, 1-1 

SiNTRENSE • CARREGADO, 2-1 
C LOBOS - *0 ELVAS*, 1-3 

BENFICA *B* - AT. MALVEZRA, 24 
MACHICO - LOUMS, O-I 

SACAVENENSE - SAo Vicsm, 24 

T 
1 

MONTTJO - EST. V. NOVAB, 0-1 

BEJA - VASCO GAMA, 1-1 
JUVENTUDE • FOT. BENHCA, 0-1 

PADERNENSE - PiNHALNOVENSE, 45 

ALMANSILENSE - MESSINENSE, 2-4 

SlLVES - QUARTEIRENSE, 3-1 

ATLÉTICO SESIMBRA, 14 
U. Sp. CLUBE - Lus. ÉVORA, 14 
EST. LAGOS - FERREIRENSF., 3-2 



32 Quinta-feira, 27 de Março, 2003 DESPORTO O Milénio 

FC Porto coda voz mais porto... 
O FC Porto esta cada vez mais 
perto... do inevitàvel! Aquilo que 
se adivinhava jornadas atrâs esta a 
chegar ao seu epilogo, ou seja, o 
ambicionado titulo de Campéâo de 
Portugal da época 2002/2003. 

Coin toda a justiça. Na Ilha da Madeira, 
com a garra que se lhe reconhece, o FC 
Porto apôs estar a perder por 1-0, deu "a 
volta por cima" e venceu o Nacional, por 1- 
2. Mesmo sem necessidade absoluta, 
procura sémpre a vitôria. 

Na Luz, na despedida final, sob uma 
pressào medonha, a équipa do Benfica 
porfiou e conseguiu os très pontos "obri- 
gatôrios", vencendo a sôlida équipa do 

Santa Clara, por 1-0, confirmando-se na 
segunda posiçâo da tabela, uma vez que o 
seu rival de Alvalade, o Sporting, foi a 
Barcelos e saiu de là corn um grande galo. 
Perdeu, por 1-0, ficando a 7 pontos do 
Benfica. Faltam ainda 8 jogos... 
Ainda na jornada 26, tivémos mais 
decepçôes. O Boavista, foi derrotado no 
Bessa, pelo Belenenses, por 1-3. Tem de ir 
à bruxa... O Vitôria de Setâbal, também 
nâo conseguiu vencer no Bonfim o 
Moreirense, sendo derrotado por 0-2. 
Duas boas équipas em maré baixa. Sô que 
o Vitôria jâ baixou até ao limite. 
Uniào de Leiria e Académica, empataram, 
o mesmo acontecendo no "derby" minho- 
to, entre Guimaràes e Sp. Braga. 
No Funchal, o Maritimo libertou-se do 

Varzim, por 2-0 e, em Aveiro, o Beira mar tabela, com dificil respiraçâo... 
derrotou o Paços de Ferreira, por 3-1. A jornada 27, a 6 de Abril, nâo trâs novi- 
A medida que o fim da I LIGA se aproxi- dades de maior, nem facilidades a 
ma, mais clubes se emaranham no fim da ninguém. 

Tomem nota; 
Moreirense-Boavista; 
Belenenses-Gil Vicente; 
Sporting-V. Guimaràes; Sp. 
Braga-Maritimo; Varzim- 
Beira Mar; Paços de 
Ferreira-Benfica; Santa 
Clara-Uniâo de Leiria; 
Académica-Nacional da 
Madeira e FC Porto-V 
Setùbal. 
Aliciante, nâo acham? 

JMC 

PERGUIMTA: 

-QUAI O JOVEM JOGADOR PORTUGUëS QUE PRUIAGQNIZQU EM 2002 A 

MAIS GARA TRANSFERËNCU UO FUTEROl PORTUGUËS PARA 0 ESTRANGEIRO 

ENVIAR RESPOSTA PARA: 

o MHæNIO - CoxcuRSO LABATT 

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

Nome: 

Morada: 
A RESPOSTA SERA ACEITE ATÉ 2“ FEIRA, 

DiA 31 DE MARçO, 2003. 

CASO EXISTA MAIS DE UM ACERTANTE, 

REALIZAR-SE-À UM SORTEIO PARA 

ENCONTRAR O VENCEDOR. 

Maria Louro - Toronto 
Resp.; FC Porto, 11 taças. 

Para todos os sens eventos ou ocasiôes 

espectau, contacte Bob Raposo para o 

ajudar a tratar de tudo o que précisa 

(416) 248-0751 A cerveja da comunidade 
THM: LâBt£BS3>«gCo. 


