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A Associaçâo Migrante de Barcelos pô: 

de pé O "lo. Festival Internacional de 

Folclore - Galo'2003", com a presença 

de 8 représentantes de varias regiôes e 

paises. 

Este Festival Internacional de Folclore 

aconteceu em simultâneo corn o 2o. 

Aniversàrio do Rancho Folclôrico da 

Associaçâo Migrante de Barcelos C. 

Centre e teve lugar no Hukrainian 

Hall, em Toronto. 

^ Pàgina 8 

Dina Maria 
50 anos de fado 

Nâo é fàcil andar 

pelo mundo fora a 

cantar o fado. Dina 

Maria é uma dessas 

raras 

criaturas que con- 
seguiu uma carreira 

invejâvel nesse dificil 

universo fadista. 
Andar 50 anos a can- 

tar o fado, é obra! E, 

mesmo sem as 

condiçôes fîsicas 

ideals, val continuar. 
Os anos pessam mas 

"quem sabe, sabe", e 

a Dina sabe e canta 

corn suavidade e 

sabor, proporcionan- 

do bons momentos 

aos amantes da 

cançâo tradicional 

portuguesa. 
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sem vért;ebras 

Se os PIONEIROS foram e sâo a essência de todo este 
processo desencadeado voluntariamente pela Comissâo 
dos 50 anos, entâo, no miniino, davam-lhes o inâximo 
no SEU dia! Assim, nào sô sabe a pouco como indicia 
falha inadmissivel -na ininha opiniâo!- para quem tanto 

Pronto, aquilo que eu temia -por ouvir uns zum-zuns-, 
aconteceu! 
Por razôes que refutamos de frâgil sustentabilidade, a 
Comissâo dos 50 Anos-Uma Celebraçâo Luso- 
Canadiana, deixou de realizar o tâo propagandeado 
JANTAR DE GALA em homenagem aos PIO- 
NEIROS, no dia 13 de Maio de 2003, dia ünico, 
dia em que se comemorava os tais 50 anos 
de luta, sacrificios e sonhos, de um pu- 
nhado de herôis do século XX, que 
abriram as portas a todos nos, incluin- 
do a maioria dos elementos da 
Comissâo comemorativa. 
Em sua substituiçâo, a Comissâo vai 
realizar no mesmo local e à mesma 
hora, uma recepçào aos PIONEIROS, 
onde lhes irâo entregar MEDALHAS 
comemorativas. 
Acho bem, mas é pouco. 
Depois de um ano de intensa campa- 
nha falbar exactamente no ünico dia 
possivel, é muito triste, magoa. Pelo 
menos magoa-me. JMC 

prometeu. O 'Jantar de Gala" do dia 6 de Junho jâ 
nada tem a ver corn pioneiros embora tenha a sua 
razâo de acontecer. 
O Povo diz e corn razâo: "No melhor pano cai a nôdoa"! 
Pessoalmente, e sem acusar pessoas e boas vontades, 
tenho a lamentar o acontecimento. O meu respeito e 

gratidâo aos PIONEIROS nâo me permitem 
aceitar de bom grado a soluçâo encontrada, 

por muitas razôes validas coin que te- 
nham tropeçado pelo caminho. 
Sei por experiência prôpria que estas 
realizaçôes nâo sâo fâceis e têm sempre 
espinhos na caminhada mas, a grande 
verdade, é que foi perdida a oportu- 
nidade ünica de dizer o grande OBRI- 
GADO aos PIONEIROS no dia 13 de 
Maio de 2003, 50 anos apôs a chegada 
oficial. 
Paciência. 
Obrigado, 
PIONEIROS PORTUGUESESÎ 

Tu Cfi 
Olâ, caros amigos! 

Como estâo? 
Mais calmos e prontos para o dia-a-dia, uma 
vez que as temperaturas subiram para a zona 
positiva e o Sol, o tâo querido e necessârio Sol, 
jâ nos vai fazendo companhia. 
Depois da maratona das eleiçôes para o 
Conselho das Comunidades Portug^esas, no 
passado Domingo, dia 30, voltâmos às tradi- 
cionciis festas associativas e pouco mais. 

Aqui saudamos os novos Corpos Gerentes da Casa do 
Benfica de Toronto. Hâ uns tempos que as coisas corriam 
menos bem entre os "encarnados" de Toronto -desde a visi- 
ta do Vale e Azevedo, se nâo me engano!-, mas agora esta 
tudo nos eixos. Ainda bem. Assim, os Corpos Gerentes da 
Casa do Benfica para 2003/2004, sâo presididos por: 
Assembleia Gérai, Fernando Ferreira; Conselho Fiscal, 
Vitor Rocha e, a Direcçào, por Mario Joâo Narciso. A estes 
amigos e a todos os restantes componentes dos Corpos 
Gerentes benfiquistas desejamos as maiores felicidades. 

"PIONEIROS NA PINTURA" é o titulo da exposiçâo de 
pintura que vai ter lugar na Rotunda da Câmara 
Municipal de Toronto, corn abertura no dia 6 de Abril, às 
IbhOO. 
Recebemos o convite para estarmos présentes do 
Vereador Mario Silva e da Academia do Bacalhau de 
Toronto, a quem agradecemos. Os quadros em exposiçâo 
sâo da autoria dos artistas locais, Jülia Azevedo, Mia 
Azevedo, Francisco Pozal Domingues, Gilberto Girio, 
Luis Palaio e Hildebrando Silva. Esta exposiçâo esta 
integrada nas celebraçôes dos 50 anos de Imigraçâo 
Oficial Portuguesa para o Canada. 

A Comissâo dos Encontros dos Ex-Combatentes do 
Ultramar informa os camaradas em gérai que vai realizar 
o proximo Almoço/Encontro no Domingo, dia 13 de 
Abril, no Dundas Banquet Place, em Toronto, corn inicio 
às 13h30. 
Para informaçôes e réservas, contactem o Dundas 
Banquet Place: 41(i 534-5520, ou a Comissâo 
Organizadora: Arménio Costa 416 530-1650, ou 656-8445; 
Eduardo Resende 905 460-1361; Tibério Branco 416 534- 
7515; José Palmela 416 880-8445; Artur Sousa 416 992- 
4343; Vitor Costa 416 6514)410 e Vitor Galrào 41(i 621- 
6252. 
O convidado de honra do Encontro, é o General Abilio 
Tomé Pinto, ex-combatente das 
Forças Armadas. No Dund 
Banquet Place, nos dias 11, 12 
e 13 de Abril, decorrerâ uma 
exposiçâo de artesanato e 
espôlio diverso de ex-comba- 
tentes do Ultramar. Quem 
tiver artigos em casa que 
queira expor que entre em 
contacto corn o Vitor Galrâo. 
Conviver... é viver. 

A gratidâo é uma coisa bonita. 
Os responsâveis do The Mississauga Convention Centre, 
gratos a todos quantos os têm ajudado na grande cami- 
nhada dos ültimos anos, vào realizar um jantar dançante 
para angaiiar fundos para associaçôes de caridade de 
Mississauga. Parabéns! 
Assim, a organizaçào Mississauga Convention Centre 
Foundation, realiza no dia 23 de Maio o "Reach for the 
Rainbow Ball", com apresentaçào da dupla Ken Shaw & 

Andrea Case (CFTO tv). O leilào silencioso estarâ a cargo 
de Jay Mandarino, as variedades com a soprano Tonia 
Cianciulli e Horace V. Rogers e, mùsica para dançar, com 
a Star Band Featuring Liberty Silver. 
Presente como convidada de honra. Her Worship Mayor 
of Mississauga, Hazel McCallion. Para mais informaçôes 
e réservas, contactem Cliff Silveira, pelo telefone: 
905 564-1920, ou 905 827-7312. 

O Centro Cultural Português Vasco da Gama de 
Brampton informa os sens sôcios e amigos, tal como todos 
os interessados da comunidade portuguesa, de que tem as 
incriçôes abertas para Aulas de Cidadania Canadiana. O 
curso ira ter inicio no dia 10 de Abril de 2003. Para outras 
informaçôes, contactem o Manuel Alexandre, pelo 
numéro: 905 459-2184, deixando mensagem no gravador, 
ou pelo numéro: 905 840-6061. 

O Grupo de Amigos da Praia da Vitôria vai organizar um 
jantar/convivio anual, este ano a ter lugar no Dundas 
Banquet Place, dia 10 de Maio, corn inicio pelas 19h00. 
O Présidente da Câmara da Praia da Vitôria, José 
Fernando Dinis Gomes, estarâ présente, tal como mem- 
bres da Comissâo de Festas da Cidade. 
Nas variedades estarâo em aeçào Steve Vieira e Henrik 
Cipriano que terào o apoio de som e luz de Nazaré Praia. 
Valiosos prémios de porta. Informaçôes e réservas: 416 
588-2000, ou 535-4969, ou 588-6265, ou 657-1328 ou, 
ainda, 905 813-3054. 

Que tal? 
Escolham neste "tu câ tu là", ou nas outras pâginas do seu 
Milénio. 
Até p'râ semana. 

JMC 
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Ex-provedor adjupto da Casa Pia é o 4" preso 
preventivo no escândalo da pedofilia 
O ex-provedor adjunto da Casa Pia Manuel 
José Abrantes é o quarto preso preventivo no 
âmbito do escândalo de pedofilia, que reben- 
tou em Novembro na instituiçào e que jâ 
levou à cadeia o ex- apresentador de televisào 
Carlos Cruz. 
Precisamente dois meses depois da detençào 
de Carlos Cruz e do medico Joào Ferreira 
Diniz, o mesmo juiz do Tribunal de 
Instruçâo Criminal (TIC) de Lisboa, Rui 
Teixeira, decretou na 3“ feira a prisào preven- 
tiva de Manuel Abrantes, que entrou antes da 
meia- noite nos calabouços da zona prisional 
anexa à Policia Judiciâria. 
Também em prisào preventiva, mas no 
âmbito de outro processo iguaJmente rela- 
cionado corn o abuso sexual de menores da 
Casa Pia, esta desde 26 de Novembro o ex- 

funcionârio da instituiçào Carlos Silvino da 
Silva ("Bibi"). 
No seguimento desta mega-investigaçào, para 
a quai foi criada uma équipa especial com- 
posta por elementos da Policia Judiciâria (IJ) 
e do Ministério Püblico (MP) foi também 
detido, em 1 de Fevereiro, Hugo Marçal, ex- 
advogado de "Bibi", por suspeita de lenodnio 
(promoçào da prostituiçào), que acabou por 
sair em Überdade mediante uma cauçào de 
lO.OOO eui-os. 
Na 3“ feira, o caso conheceu desenvolvimen- 
tos corn a detençào do ex-provedor adjunto 
da instituiçào Manuel Abrantes, um homerh 
por quem o antigo provedor Luis Rebelo afir- 
mou "pôr as mâos no fogo". 
Manuel Abrantes, provedor da instituiçào 
durante dois dias apôs a exoneraçào de 

Luis Rebelo, foi colocado em prisào pre- 
ventiva pouco antes da meia-noite, por 
decisâo judicial. 
A noticia da prisào nào surpreendeu os advo- 
gados e antigos alunos casapianos Pedro 
Namora e Adelino Granja, para quem 
Manuel Abrantes, Luis Rebelo e o ex-prove- 
dor adjunto Vitor Videira Barreto sâo "soli- 
dariamente responsàveis pelas violaçôes ocor- 
ridas na Casa Pia" e que envolveram alegada- 
mente mais de cem alunos. 
Apôs a exoneraçào, a 25 de Novembro, do 
provedor da Casa Pia, Luis Rebelo, o até 
entâo adjunto Manuel Abrantes assumiu o 
cargo de provedor entre 25 e 27 do mesmo 
mês, mas acabou por ser afastado por decisâo 
do Ministro do Trabalho e da Segurança 
Social, Bagào FéUx. 

CASA Hh m 

OOUEGÏODE 

PINA MANiCiÜE 

Mil comerciantes burlados 
I o Nûcleo de Investigaç;âo 

Criminal (NIC) da PSP do Porto 
desmantelou um grupo de très 
mulheres e um homem, de Vila 
Nova de Gaia, que utilizando 
cheques falsos e documentes de 
identidade viciados burlou mais 
de mil estabelecimentos comer- 

; ciais do Norte e Centro do Pais. 

1 O grupo abastecia-se regularmente de 
: cheques e documentos de identificaçâo 
I furtados por toxicodependentes, con- 
! tando com vârios 
I fornecedores, sobretu- 
I do toxicômanos que 
I habitam em bairros 
I sociais do Porto. 
I Depois, o elemento 
i masculino do quarteto, 
I um fotôgrafo esmalta- 
; dor, substituia as fotos 

dos bilhetes de identi- 
dade de modo a con- 
cordar corn cheques 

bancârios e partiam para as compras. | 
Mais de um milhar de estabelecimentos 
do Grande Porto, Lisboa, Coimbra, 
Aveiro, Braga, Viseu e Paredes foram | 
burlados deste modo. As compras j 
nunca eram inferiores a 500 euros, mas | 
também nâo ultrapassaram significati- | 
vamente este valor. | 
Os lesados sâo na sua maioria I 
hipermercados e lojas ou cadeias de i 
electrodomésticos. i 
Hâ cerca de um ano, e perante a 1 
repetiçâo das buiias, o NIC da PSP | 

começou a suspeitar que ; 
os furtos de carteiras e a | 
utilizaçâo de cheques e i 
identidades falsos pode- | 
riam estar ligados entre I 
si. Apôs longos meses de | 
trabalho de anâlise | 
criminal, as autoridades i 
chegaram finalmente j 
aos verdadeiros burlôes, ( 
mestres na arte da falsi- | 
ficaçâo. I 

ILHAVO; 
Uma funcionâria da empresa "Eurosafe", em Ilhavo, exibe uma mascara 
anti-gas portâtil, cuja procura te ni crescido desde o inicio da guerra no 
Iraque. 

Explosâo nas Filipinas provoca 
oito mortos e 33 feridos 
Uma explosâo ocorrida esta quarta-feira 
em Davao, nas Filipinas, provocou pelo 
menos a morte a oito pessoas e feriu 33. 
A explosâo ocorreu perto do cais da 
cidade, quando as pessoas estavam a 
desembarcar de um ferry. A maioria das 
vitimas sâo crianças e vendedores de comi- 
da, segundo fontes oficiais citadas pela 
Sky News. 

As autoridades de Davao, localidade 
situada 950 quilômetros a sul de Manila, 
jâ revelaram suspeitar tratar-se de um 
atentado terrorista. 
Segundo a Radio Mindao, a explosâo 
ocorreu por volta das 12h00 e teve 
origem numa carrinha que estava perto 
de um aglomerado de restaurantes e 
barracas de comida. 

ArtBffl 
lUIMlIllj 

ARTNOVA FURNITURE 
TEM PARA SI PREÇÜS RAIXUS UE ARMAZÉM 

...É ISSO MESMO, TODO O INVENTÂRIO 
DO ARMAZÉM ESTA AGORA EM 

ARTNOVA FURNITURE 
E TUDO O QUE ESTA NA LOJA ESTA AGORA 

REDUZIDO A PREÇOS DE ARMAZÉM 
COM DESCONTOS ATÉ 50%. 

ESTE SAIDO DE ARMAZÉM HA lOIA É 0 MAIOR SALDO DESR AHO, 
E VOCE NÀO PODE PERDER ESTA OPORTUNIDADE- 

APBOtf ilTE-A JÂ, POIS SÔ WAIDUBAB10 DIAS. 

VISITE JA A ABTNOVA FURNITURE PEUS 

ü]ÏJU^ ÜL UJJJ /iJJiJJJiU 
416-53S-1133 
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Idosa morta à paulada 
Uma mulher de 76 axios, Teodora 
Antonia Mendes, foi assassinada 
à paulada pelo marido, Teodoro 
Carrapiço, de 79 anos, na madru- 
gada de ontem no Barreiro. 
Ciûmes injustificados estiveram 
na origem do crime e o seu 
autor, segundo apurado, esta sob 
acompanhamento psiquiâtrico. 

“Eram cerca das quatre menos um quar- 
to da manhà quando comecei a ouvir 
barulhos no andar de cima e, pelas 
04h00 charnel a Policia”, contou uma 
vizinha do casai, que pediu o anonimato. 
Este crime chocou a comunidade da 
zona da Rua 20 de Abril, onde o casai 
morava. 
“Nunca aqui se constou de uma coisa 
assim”, comentou Maria Teodora, outra 
habitante no bairro. 
A chegada ao local do crime, os 
agentes da autoridade 
pouco puderam fazer: 
a septuagenâria encon- 
trava-se jâ em coma 
profundo, corn vâros 
ferimentos na cara, 
depois de ter sido agre- 
dida à paulada. 
A idosa, apesar de 
padecer de diabetes, hâ 
longo tempo que sofria 
de maus tratos às mâos 
do raéirido, que a vizi- 

nhança aponta como tendo dupla per- 
sonalidade. 
“Connosco e corn os filhos falava muito 
bem, mas corn a mulhei’, foi o que se 
viu”, comentou um dos vizinhos. Corn 
frequência, Teodora era espancada 
pelo cônjuge e, nos ültimos tempos, 
pelo menos por cinco vezes, os agentes 
da PSP jâ tinham sido chamados 
àquela morada para serenar os ânimos. 
Mas, segundo vârios relatos que nos 
foram feitos, Teodora queixava-se que 
desde os primeiros tempos do casa- 
mento, o marido a maltratava, amiude 
sob ciûmes obssessivos e injustificados. 
“O homem era diabôlico e dizia que 
matava a mulher. Ela vinha todos os 
dias à minha porta e dizia-me: 
‘Vizinha eu tenho medo’”, contou a 
referida vizinha. 
A idosa chegara, uma das vezes, a apre- 
sentar quelxa na esquadra da PSP do 

Barreiro, contra o 
marido, por maus 
tratos. 

Por outro lado, segun- 
do declararam vârios 
vizinhos, o homem por 
diversas vezes dissera 
em pùblico, nomeada- 
mente no café que cos- 
tumava frequentar, 
que um dia mataria a 
mulher. 

34 CLINTON ST. TORONTO^ ON Mqj 2P2 • TEL: 416.533.3923 • E-MAIL: FRANK@PASQUALINO.CA 

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

TODOS OS MOMENTOS MEMORAVEIS SERàO REGISTADOS EM 

FILME, PARA SI E AS GERAÇÔES FUTURAS. 

PASQUALINO ASSEGURA QUE TODOS OS CAVALHEIROS 

DA FESTA DO SEU CASAMENTO ESTARÂO NA SUA 

FORMA MAIS ELEGANTE E FELIZ. 

A SUA EXPERIÊNCIA, CONHECIMENTOS E EXCELENTE 

SELECÇÀO GARANTE UMA FOTO DE CASAMENTO PERFEITA. 

PASQUALINO MENSWEAR TEM À SUA DISPOSIÇÀO FATOS 

DE MARCAS FAMÜSAS, DE PASSEIO OU DE GALA E 

TODOS OS ACESSÔRJOS NECESSÀRIOS. 

NA COMPRA E ALUGUER, PASQUALINO MENSWEAR 

i\JUSTA-SE ÀS SUAS NECESSIDADES E À SUA BOLSA. 

PASQUALINO é O ‘‘'ONE STOP SHOP” PARA HOMEM. 

Açores: 

Carlos César garante que se 
recandidata pela ultima uez 

o lider do Governo regional dos Açores, 
Carlos César, afirmou este domingo que 
as prôximas eleiçôes regionais, agendadas 
para 2004, serào as ultimas em que se can- 
didata. 
O dirigente socialista, que anunciou no 
ultimo fim-de-semana a sua disponibili- 
dade para um terceiro mandato, considéra 
que a alternância nos cargos é benéfica 
para a democracia. 
Carlos César foi eleito lider da 
Administraçào Regional dos Açores em 
1996, tendo sido reeleito em 2000. A frente 
da Administraçào Regional desde 1996, 
Carlos César afirmou-se, no ultimo fim-de- 
semana, disponivel para se recandidatar 
ao cargo nas regionais de 2004. 

Economia: 

Prioridade maxima do 
Governo doue ser combater 
0 desemprego 
A prioridade maxima do 
Governo de coligaçâo (PSD- 
CDS/PP) deve ser o combate ao 
desemprego que tem vindo 
gradualmente a aumentar, 
segundo indica o barômetro de 
Março do DN e da TSF. 

De acordo coin a ediçâo de segunda-feira 
do Diârio de Noticias, além do desem- 
prego, que preocupa 27,6% dos por- 
tugueses, também as listas de espera na 
saùde (25,4%) deverâo ser uma das pri- 
oridades do Executivo. 
O équilibrai- das contas pûblicas 
(13,6'%), a preocupaçâo quanto à paz 
social (9%) e luta contra a criminalidade 
(7,8) sâo outros dos assuntos a que o 
actual Coverno deve dar atençào, 

segundo os inquiridos no barômetro 
que decorreu entre 18 e 21 de Março. 
Sobre a questào do pessimismo, o 
inquérito révéla que nào é tào acentuado 
como no mes passade. 
No entanto, em relaçào à situaçâo 
econômica do pais daqui a um ano, 59% 
dos portugueses referem que serâ pior, 
enquanto 18‘% têm uma visào mais positi- 
va sobre o panorama em 2004. 
Este pessimismo estâ mais patente nos 
eleitores do PS (74,5), enquanto 37% 
dos homôlogos do PSD sâo da mesma 
opiniâo. 
O barômetro, no quai foram entrevis- 
tadas 810 pessoas e cuja margem de erro 
é de 3,44%i, indica ainda que a classe 
média/média alta é que mostra mais altos 
niveis de inquietaçào quanto ao future, 
noticia o Diârio de Noticias. 

N i tr of uran o s ; 

DECO alerta para carne de perce 
pertuguesa corn nitrefuranos 
Dez das doze amostras de carne de porco 
da Uniào Europeia que acusaram a pre- 
sença de nitrofuranos sâo portuguesas, 
révéla um estudo da revista 
"DECO/Proteste" divulgado na 4“ feira. 
O estudo, feito a 1.500 amostras (100 por 
cada um dos 15 paises da UE), surge 
depois de ter sido anunciada a detecçào de 
nitrofuranos em 47 produçôes portug-uesas 
de franges, perus e codornizes. 
"Em matéria de nitrofuranos, Portugal 
apresenta mesmo os piores resultados", 
concluiu a revista, alertando este estudo 
confirma "a ineficâcia do sistema da fisca- 
lizaçào em Portugal ao longo dos anos". 
Em Portugal, a carne de porco analisada 
foi comprada entre os dias 09 de Abril e 09 
de Maio de 2002. 
Segundo a "Proteste", os locals onde foram 

detectados produtos coin nitrofurano sâo: 
Intermarché (Setübal), Macrocarnes Lda 
(Cascais), Talho Taveira e Fernandes 
(Cascais), Continente (Vila Nova de Caia), 
Supertalhos d-i-Avenida (Vila Nova de 
Caia), Feira Nova (Braga), Modelo (Braga), 
Pingo Doce (Leiria), Talhos Carnes 
Avenida (Leiria), Talho Quim Grande 
(Coimbra). 

’/inij.Mtio Vji‘i/\ /IM 
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Eleiçôes para o CCP corn adesâo muito fraca 
Creio que o mal vem de longe e 
acontece um pouco por toda a 
parte. 
N6s -Zé Povinho-, estâmes cada vez 
mais comodistas, menos capazes 
de cumprir as coisas mînimas e, 
paradoxalmente, queremos tudo e 
mais alguma coisa de mào beijada. 
Esquisito, nâo é? 

Isto a propôsito "da corrida" a... "passo de 
caracol", às eleiçôes do passado Domingo, 
para o Conselho das Comunidades 
Portuguesas. Pouco mais de 2.000 pessoas 
aderiram ao VOTO! 
Como foi possivel? O haver distancias a 
vencer, falhas nos cadernos dos eleitores, 
votar "sempre nos mesmos" e, "para que 
serve o CCP?", nào sâo argumentos sufi- 
cientes para tanto afastamento, tanto 
alheamento. Temos que nos mentalizar 
de que, enquanto nào lutarmos pelas nos- 
sas coisas, os outros, os tais de sempre, 
ocuparâo os lugares que-poderiam ser 
NOSSOS e que nos daria oportunidade 
de lutar pelos interesses que reivin- 
dicamos. 
Passai' ao lado, nào votar, rir dos que 
andam por là a dar o flanco, é exacta- 
mente o que ELES querem. Assim, domi- 
nam a seu belo prazer, fazem os "jogos 
florais" dos interesses pessoais e politicos 
e, NOS, ficamos sempre a chuchar no 
dedo, corn a agravante de ficarmos con- 
vencidos de que somos os maiores e os 
mais espertos. 
Bolas, minhas senhoras e meus senhores! 

É preciso DESPERTAR! 
Bom, voltemos às eleiçôes para o CCP - 
Conselho das Comunidades Portuguesas. 
Aqui, na nossa zona do Ontârio, tivémos 3 
listas, assim, denominadas: Lista A - 
"Aliança pela Comunidade". Lista B - "Voz 
da Comunidade" e, Lista C - "Sudoeste do 
Ontàrio". 
Laurentino de Sousa Esteves, liderava a 
Lista A, que era composta ainda por José 
Maria Petinga Eustàquio, Manuel Tomàs 

tinha como primeiro candidato. Antonio 
Joaquim Pereira Alves do Forno, seguido 
por Francisco Manuel Florêncio dos 
Santos, José de Jesus Pereira, Delfina 
Pereira da Rocha e Lùcia Maria Alves 
Simas, e mais 5 suplentes. ' 
A Lista C foi a maior vitima da abstençào 
nào tendo conseguido conquistar nenhum 
lugar no CCP. 
Tudo ficou distribuido entre as Listas A e 
B. A Lista A, a vencedora no cômputo 

de Brito Ferreira, José Antonio Ribeiro 
Costa e Eduardo Faria Pereira e mais 5 
suplentes. 
Joào Martins Dias, à fiente da Lista B, 
composta por Mârio Fonseca Gomes, 
Raiinundo Machacaz Favas, Rui Manuel 
Garcia Gomes e Ana Maria Gomes 
Fernandes, mais 5 suplentes. A Lista C, 

gérai, garantiu très (3) conselheiros - 
Laurentino Esteves, José Eustàquio e Dr. 
Tomàs Ferreira- e, a Lista B, dois (2) con- 
selheiros -John Dias e Màrio Gomes-. 
A partir daqui resta-nos a esperança de 
que estes Conselheiros cumpram a missào 
para a quai foram escolhidos, que nào se 
percam em pequenices e que nào poli- 

tizem o grupo. 
A experêneia que cada um tem nestas lides 
dà-nos a garantia de que podemos contar 
corn eles! 
Como se diz na giria futebolistica, 
parabéns aos vencedores e honra para os 
vencidos! 

JMC 

Ministro critica jornalistas 
por tratamento dado a 
casos do pedofilia 
o ministro da Educaçâo criticou 
esta quarta-feira os ôrgàos de comu- 

I nicaçâo social pelo modo como estào 
I a tratar os temas de pedofilia ou de 
î crimes de violêneia sexual sobre cri- 
I anças. Para David Justino, os jorna- 
i listas estào a tratar os temas corn um 
\ certo «voyerismo sexofôbico». 
I Durante um coloquio sobre «Crimes 
j sexuais contra crianças», que decor- 
I reu esta sexta-feira na Universidade 
I do Minho, em Braga, o ministro 
I àpelou à comunicaçào social para 
\ reflectir sobre o tratamento mediàti- 

co destes casos, argumentando que 
prévenir e combater os crimes sexu- 
ais contra crianças nào passa apenas 
pela escola e pelos pais, mas tani- 
bém pelos ôrgàos de comunicaçào 
social. 
«Nâo é compreensivel que a comuni- 
caçào social tenha contribuido para 
denuiiciar casos importantes de pe- 
dofilia, e depois adopte uma atitude 
de voyerismo sexofôbico passando 
imagens de crianças nuas e actos 
pedôfilos a horas nobres», disse o 
ministro da Educaçâo. 

NOVA 
Pastry & Bakery 

sempre fresce 
Faça jâ 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 
Aniversârio 

• Mercearias e 
Congelados 

y „   J 
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0 PCCM Inaugurou a sua Biblioteca 
O Portuguese Cultural Centre of 
Mississauga nao para de crescer. 
No passado sabado, dia 29 de Março, teve 
lugar a cerimonia de inauguraçào da 
Biblioteca do Centro que, entre outras 
entidades, teve a presença da Dra. Alzira 
Silva, Directora Regional das 
Comunidades Açorianas, que fez o tradi- 
cional corte da fita, sob a presença e o 
aplauso de Carl de Faria, Ministro da 
Cidadania do Ontario, Jack Prazeres, 
Présidente do Executivo do PCCM, 
Monsenhor Eduardo Resendes, Frank 
Alvarez, Présidente da CIRV-fm/FPtv/O 
Milénio, Nellie Pedro, Conselheira 

Escolar, inembros dos Corpos Gerentes 
do PCCM e dos Ôrgào de Informaçâo. 
Depois de um saboroso jantar, houve 
uma visita à jâ inaugurada Sala de 
Troféus e, depois, a abertura oficial da 
elegante e funcional Biblioteca do 
Centro, com a cerimônia a ser presidida 
pela Dra. Alzira Silva. Mais um momento 
de orgulho para as gentes do PCCM, 
como mencionou o Présidente, Jack 
Prazeres. 
Na ocasiâo, Frank Alvarez registou a 
opiniào da Dra. Alzira Silva. 

FA. - Como directora regional para as 

A Sala Express agora coin voos 
para Lisboa, Porto è Faro nos 

modernos Airbus A310/300 
da Sata International. 

Marque jâ a sua viagem 
para <% Vèrào. 

Exqa Sata você merece. 

Prefirc. « SATA EXPRESS, 
contocbe o ;eu agente ae \Aagens 

pava veçewav a çua paçça^em. 

Alzira Silva 
no corte da 
fita. 

comunidades açorianas, 
como é que a Dr“ Alzira vê 
esta obra? 
Dr* Alzira Silva - Esta é a 
primeira vez que venho ao 
Centro Cultural Portugués 
de Mississauga e para mim 
foi uma surpresa extra- 
ordinària, embora jâ J,' 
tivesse varias referências do 
trabalho, vitalidade e 
dinamismo do clube, corn- 1 
preender como toda a sua 
actividade esta aqui espe- 
Ihada nesta curta histôria. 
Afinal, 29 anos nào é uma 
histôria muito longa, mas 
para 29 anos hâ de facto 
acçôes extraordinârias. Foi 
para mim uma honra vir inaugurar a bi- 
blioteca e espero que as prateleiras 
fiquem mais preenchidas muito em breve. 
FA. - Haverâ meios da secretaria regio- 
nal dos Açores ajudar esta biblioteca? 
Dr* Alzira Silva - Hâ e jâ foi dada. Alias, 
jâ sairam dos Açores vârios livros - cerca 

felicitâ-la pelo facto de a RTP/Açores pos- 
suir agora um serviço diârio para as 
comunidades açorianas fora dos Açores. 
Esperemos a FPtv possa em breve poder 
transimitir, de igual modo, noticias 
diârias dos Açores. 
Dr* Alzira - Oferigada. Espero que se 

concretize. Aliâs, estas 
questôes televisivas sâo 
sempre negociaçôes 
muito longas, mas final- 
mente chegam a bom 
porto e espero que tudo 
aconteça porque estamos 
sempre na disponibili- 
dade de colaborar. 
Obrigada por tudo e pela 
oportunidade. Virei aqui 
todas as vezes, quantas as 
necessârias para que a 
comunidade sinta, de 
facto, que é acompanha- 
da e que nos estamos 
para servir. 

de uma centena - para vir 
enriquecer esta biblioteca. 
Infelizmente, eu cheguei antes 
dos livros, mas terei muito gosto, 
sempre que haja novas actualiza- 
çôes e novos autores açorianos, 
enriquecer esta biblioteca, espe- 
cialmente destinada aos jovens. 
Eu penso que a aposta nos jovens 
corn livros bilingues deve ser 
muito forte, uma vez que a trans- 
missâo da nossa cultura às 
futuras geraçôes dependerâ 
definitivamente deles. 
FA. - A Dr“ Alzira reuniu-se corn 
a direcçào deste clube logo que 
chegou. Para além da inaugu- 
raçào da biblioteca, discutiram-se outros 
assuntos? 
Dr* Alzira - Nessa reuniào foi-me apre- 
sentada a histôria do clube e eu também 
apresentei um pouco a vocaçào da 
Direcçào Regional das Comunidades, dos 
nossos grandes pilares de trabalho, as 
nossas actividades, as nossas iniciativas, 
as nossas regras de apoio... Mesmo sendo 
uma reuniào de trabalho, foi uma conver- 
sa muito agradàvel e posso anunciar que 
deverâ sair muito em breve um protocolo 
de cooperaçào entre a Direcçào Regional 
das Comunidades e o Centro Cultural 
Portugués de Mississauga. 
FA - Gostaria de agradecer a atençào e 

O Portuguese Cultural Centre of 
Mississauga nào pâra de crescer. 
Os sens Corpos Gerentes e o seus mem- 
bros nào deixam para amanhà o que 
devem fazer hoje. Estào realmente de 
parabéns pela obra erguida e pela conti- 
nuaçào dos melhoramentos na sede- 
social. É um clube que estâ a tornar-se 
gigantesco e, desta forma, a precisar de 
gente corn a fibra e os conhecimentos 
daqueles que o têm gerido nos ùltimos tem- 
pos. Unica maneira de continuar a cami- 
nhada de progresso que tem tido até aqui. 

JMC/Ana Fernandes/F. Alvarez 
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Prova de 
Vinhos do 
Porto ont 
Toronto 
Ontem, à hora do fécho da nossa ediçâo, 

teve lugar uma Prova de Vinhos do 

Porto, numa organizaçào do CVA-The 

Center for Vine Affairs, ICEP-The 

Portuguese Trade Commission e IVP- 

The Port Wine Institute, no Crush Wine 

Bar, 455 King St., West. 

Presente, como convidado especial, o end- 

logo José Mai ia Soares Franco, famoso cri- 

ador dos vinhos Ferreira. 

Provas de Vinhos das Casas Ferreira, 

Ramos Piiito, Quinta do Crasto, Quinta do 

Vale Dona Maria e Quinta do Castelinho. 

Uina prova de vinhos do Douro e do Porto. 

Na prdxima ediçâo de O Milénio ire- 

mos dar mais pormenores sobre este 

acontecimento. 

Se se sente DOENTE, tome nota! 
Como é do conhecimento gérai, a 

SARS- Sindroma Respiratôrio Agudo 

Severo, esta a provocar situaçôes graves, 

tendo jâ vitimados varias pessoas, 

incluindo 4 no Canadâ. 

Os sintomas da SARS, sâo febres 

sübitas que atingem rapidamente va- 

lores superiores a 38o. centigrados, falta 

de respiraçào e tosse. 

Se sente estes sintomas, avise a familia e con- 

tacte O seu médico de famila ou o Hospital. 

Para infonnaçôes gérais, ligue: 1 888 668- 

4636. 

Ou, contacte o Telehealth Ontario, pelo 

niimero: 1 866 7974)000. 

Tome todos os cuidados possiveis! 

Auiâo cubano desviado 
aterra nos EUA 
o aviào comercial da compatihia 
aérea cubana que havia sido 
desviado por um passageiro, ale- 
gadamente na posse de granadas 
de mâo, aterrrou no Aeroporto 
Internacional de Key West, na 
Florida, £UA, escoltado por dois 
caças F-16. O presumivel ‘pirata 
do ar’ entregou-se às autoridades 
norte-americanas. 

O aviào à partida de Havana, Antanov 24 

da Transportadora Aérea Cubana, foi 

sequestrado na segunda-feira à noite, 

durante um voo doméstico em Cuba, 

entre a Ilha da Juventude e a capital do 

pais, Havana, com 46 passageiros a 

bordo, mais tripulaçào. O sequestiador 

exigiu que o aviào seguisse directo para a 

Florida, ameaçando explodir duas 

granadas de mâo, mas o aparelho acabou 

por aterrar em Havana por, alegada- 

mente, nâo ter combusüvel suficiente 

para voar até solo norte-americano. 

O aviào esteve parado no aeroporto 

internacional de Havana por mais de 12 

horas, durante as quais o sequestrador 

deixou sair 15 passageiros, incluindo cri- 

anças, e o aparelho foi reabastecido. 

Cerca das 17h00 de Lisboa (llhOO na 

capital cubana), o aviào descolou de 

Havana com destino Florida. 

Os pouco mais de 145 quilômetros dos 

trajecto foram feitos rapidamente e o 

aviào aterrou sem problemas em Key 

West, sendo prontamente cercado por 

agentes policiais. Os passageiros sairam 

de forma ordeira, de braços no ar, e 

deitaram-se no châo. O alegado ‘pirata do 

ar’ saiu corn uma criança ao colo, que 

colocou no châo antes de se entregar de 

forma pacifica às autoridades. Enquanto 

era detido, a criança agarrou-se à sua 

perna, indicando tratar-se de um familiar-, j 
Este é O segundo incidente do género | 

em menos de duas semanas. No passado | 

dia 19, seis cubanos sequestraram um | 

Douglas DC-3, ameaçando a tripulaçào j 
corn armas brancas, e forçaram o piloto j 
a dirigir-se a Key West, onde também se 

entregaram às autoridades. Esse aviào j 
ainda esta naquela zona aeroportuâria, j 
‘estacionado’ nâo muito longe do local 

onde parou o AN-24. 

Os seis sequestradores do DC-3 pedi- j 

ram asilo politico, mas foram presos e j 
acusados de conspiraçào para tomar 

ura aviào pela força. A maioria dos pas- \ 
sageiros e tripulantes desse voo jâ | 

regressou a Cuba, mas alguns ficaram j 
em solo norte-americano, onde vào | 

solicitar residência legal apôs um ano | 

de permanência. ! 

Tel: 416-535-8000 
tmartins@trebnet.coiii 
1S45 Dupant St. 
Toronto OIM M6H SA6 

Dufferin/Dupont 
XONl MARTINS CGalleria Main 

R«presentative 

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

CtAIBy*SCARLETT 

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

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

DUFFERIN/ST CLAIR WESTON/LAMBTON 

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

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

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

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

bungalow ix'noN'ado (electricidade, 
canali/a<,ào, 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 comprado 

gratuita e sem qualquer compromisso contact-me 

Acabada de Stû U il 

Alistar 
^ j 
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Folclore, a testa do Povo português 
A Associaçâo Migrante de Barcelos pôs de pé o "lo. Festival 
Internacional de Folclore - Galo'2003", com a presença de 8 
représentantes de varias regiôes e paises. 
Este Festival Internacional de Folclore aconteceu em simultâneo com o 
2o. Aniversârio do Rancho Folclôrico da Associaçào Migrante de 
Barcelos C. Centre e teve lugar no Hukrainian Hall, em Toronto. 

Carlos Miranda, Graça de Sousa e o 
Présidente Licinio Silva, tal como vârios 
membros/guias e voluntârios da 
Associaçào Migrante de Barcelos, nào se 
pouparam a esforços para que tudo decor- 
resse da melhor forma. E assim aconteceu. 
Pelas 2()h()0, o festival "arrancou" corn sala 
cheia de gente entusiasmada, gente que 
realmente gosta de folclore e que mantém 
ligaçôes corn esta actividade cultural, coin 

o Rancho da Nazaré foi o grande vence- 
dor! Participou também nos Jogos 
Oliinpicos de Montreal em 197(1. 
Em representaçào da regiào da Nazaré, 
dançaram; Vira das Chitas, Nào vas ao 
mar Tonho, Vira do Sitio, Vira da Vida, 
Vira da Nazaré, Corridinho mexido e 
Marcha da Nazaré. 
Seguiu-se o Rancho Folclôrico Etnogrâfico 
da Casa do Alentejo, da responsabilidade 

Ërvanaria Açores 
^ 529 Roeers Road ® 

” lis*» 

Produtos Naturais e Espirituais 

Se tem problemas corn a saùde, trabalho, finanças ou 
famüia, 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 

filhos e outros familiares, actuando nos 
vârios ranchos. 
O "ponta-pé" de saida foi dado pelo rancho 
da casa, o Grupo Folclôrico da Associaçào 
Migrante de Barcelos, da responsabilidade 
de Carlos Miranda, um grupo que foi for- 
mado em Abril de 2000, federado na 
Federaçào de Folclore Português desde 4 
de Maio de 2002 e que se dedica à divul- 
gaçào do folclore do Baixo Minho. O 
Grupo dançou as modas: Malhào de Roda, 
Valentim, Lima de Goios, Chula de 
Barqueiros e Vira Velho. 
A segxmda exibiçào da noite coube ao 
Rancho Folclôrico da Nazaré, da respon- 
sabilidade de José Mafi a. Hâ 40 anos que 
o Rancho da Nazaré anima as nossas les- 
tas. Num concurso folclôrico -dos bons vel- 
hos tempos- que teve lugar no O'Keefe 
Centre, em compita coin mais 36 grupos. 

de Manuela Brito e Joaquim Silva, funda- 
do em Fevereiro de 1984, bailando 
Portugal de lés-a-lés mas, a partir de 27 de 
Maio de 2000, dançando apenas as inùsi- 
cas tipicas das vârias zonas alentejanas. 
Este rancho alentejano, em representaçào 
da sua regiào, apresentou as danças: 
Passadinhas, Très pulinhos, Roda ao meio. 
Fado do Zé da Adega, Corridinho corrilho 
e respectiva saida. 
A quarta apresentaçào esteve a cargo do 
Rancho Folclôrico da Associaçào Cultural 
do Minho, sob a responsabilidade de 
Octâvio Barros. Este rancho da Associaçào 
Cultural do Minho foi fundado em 1972. 
Jâ actuou nos EUA e em Portugal e é um 
fiel représentante da regiào do Alto 
Minho. Dançaram os temas: Cana Verde, 
Rusga, Vira do Minho, Chula picada e a 
habituai saida. ► 
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► Apôs um curto intervalo, exibiu-se o 
Rancho Folclôrico Madeirense do 
Canadian Madeira Club-Madeira House 
C. Centre, da responsabilidade de Olivia 
Abreu e José Eduardo Ornelas. O 
Rancho Folclôrico Madeirense foi funda- 
do em 1982 e foi consagrado publica- 
mente numa festa no Ukrainian Hall, em 
28 de Janeiro de 1984, apadrinhado pelo 
Rancho da Nazaré. Em representaçào da 
Regiào Autônoma da Madeira, baila- 
ram: Baila que baila, Baile da Ponta de 
Sol, Cantando e bailando e o célébré 
Bailinho da Madeira. 
Apresentou-se a seguir, o Rancho 
Folclôrico "Os Amigos" do Peniche C. 
Club, da responsabilidade do jovem Valter 
Ferreira. A aventura começou na garagem 
do Valter em 1997, sob o nome "Os 
Saloios". Em Setembro de 1998, resolve- 
ram juntar-se ao Peniche Community 
Club e passaram a chamar-se "Os 
Amigos". Hoje, mais maduros e jâ coin um 

trabalho estudado, "Os Amigos" apresen- 
tam-se coin muita frequência pelos clubes 
portugueses e em vârios festivais. 
Representam a rica regiào da 
Estremadura. Desta feita, dançaram: 
Moda a dois passos, Serrana, Vira Batido, 
Fado, Ciranda e Saltariz. 
Em penültimo lugar, apresentou-se o 
Rancho Folclôrico "A Eira", de Newark, 
New Jersey, USA. Um rancho fundado 
em 1994 e jâ bem conhecido de todos 
nôs em Toronto. 
Pela sua autenticidade, têm sido chama- 
dos a representar Portugal em Paradas ofi- 
ciais e em actividades culturais das 
Naçôes Unidas-New York. Actuam em 
Portugal e no Canada corn alguma fre- 
quência. Este rancho, "A Eira", tem como 
seu responsâvel Henrique Tavares e repré- 
senta o folclore do Minho-Viana do 
Castelo. Dançaram, além da entrada e 
saida, os temas: Sargaceiro d'Apülia, 
Serrinha e Chula de Süatiima na pagina 10 Starlight 

10 anos de gravaçëes e êxitos! 

Os Starlight lançam o seu 10°. trabalho gravado, intitulado 

“Num lar de Amer” 
Sàbado, 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 contact^tndo Tony Melo pelo 

Tel: 4-16-543-0263 ou pessoalmente no Portugal Mix, em Toronto. 
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Folclore, a festa do Povo português 
Continuaçâo da pagina 9 
Por fim, o Poltava Ukrainian Dance 
Company, da responsabilidade de Stefan 
Kuziv. Um grupo cheio de beleza, elegâcia e 
sorrisos. Este grupo semi-profissional, for- 
mou-se em Setembro de 2000 mas, os seus 
componentes, individualmente, jâ se tinham 
exibido com outros grupos nas cidades do 
Canada, México, Ucrânia e EUA. 
Com bailados representativos do Centro 
da Ucrânia, dançaram: Welcome Dance, 
Tambourines, Three Musicians e 
Ukrainian Hopac. Foram os mais aplaudi- 
dos da noite, pela elegância, agilidade fisi- 
ca e aparato das danças. Fizeram a dife- 
rença. E sorriram sempre! 
A intençào dos organizadores nào é procu- 
rât quern dança mais ou melhor mas, isso 
sim, premiar todos aqueles que se dedicam 
corn aima e coraçâo ao folclore. E, o publi- 

co, soube entender e premiar os rea- 
lizadores do certame e os grupos que se 
apresentaram. Foi uma noite maravilhosa, 
colorida, ritmada e nada maçadora. O DJ- 
Paulo Marques, esteve impecâvel no som e 
na luz. 
No final das exibiçôes, os convidados de 
honra, José Eustâquio, Manuel 
Carvalho/Rosa de Sousa, Frank Alvarez, 
Licinio Silva, Norberto de Sousa (repre- 
sentado). Antonio Pereira, o Cônsul-Geral 
Dr. Joào Perestrello (representado), 
Vereador Mario Silva/Ana Bailào, Nellie 
Pedro, Antonio Dionisio, Joào Dias, o 
Ministro Dr. Cari de Faria e José Mario 
Coelho, receberam um sugestivo Galo de 
Barcelos, representativo da regiào dos 
organizadores (Barcelos) e do certame, e 
ainda, a candidata à Câmara Municipal de 
Toronto, Barbara Hall, os diligentes Carlos Miranda e Graça de Sousa. O Galo 

de Barcelos e uma fita para os estandartes 
foram entregues aos représentantes dos 
ranchos que estiveram no festival 
Galo'2003. 
O présidente Licinio Silva, entregou ao 
Grupo da Associaçào Migrante de 
Barcelos; Nancy Oliveira, fez a entrega ao 
Rancho Folclôrico da Nazaré; Manuel 
Oliveira, ao rancho Folclôrico Etnogrâfico 
da Casa do Alentejo; Abilio Pereira, ao 
Rancho Folclôrico da Associaçào Cultural 
do Minho; Adérito Fernandes, ao Rancho 
Folclôrico Madeirense; Martinho 
Rodrigues, fez a entrega ao Rancho 
Folclôrico "Os Amigos" do Peniche C. 
Centre; Remisio Pereira, ao Rancho 
Folclôrico "A Eira" e, finalmente, Lucy 
Oliveira, premiou o Poltava Ukrainian 
Dance Company. 

A cerimônia do corte do Bolo de 
Aniversàrio do Grupo Folclôrico da 
Associaçào Migrante de Barcelos teve o 
"parabéns a você" por um coro monumen- 
tal, corn o "solo" na voz do amigo Zé do 
Rancho da Nazaré. Depois, para encerra- 
mento das cerimônias, o Hino à Paz (Auld 
Lang Syne), na voz de todos os présentes. 
Em beleza. 
O "2o. Festival Internacional de Folclore - 
Galo'2004" jà està em andamento. Vai ter 
lugar no Ukrainian Cultural Centre, no 83 
da Christie St., em Toronto, no dia 20 de 
Março de 2004. Assim é que é. Parar é 
morrer. Quem quiser participai., é sô con- 
tactât os responsâveis da Associaçào 
Migrante de Barcelos: 416 652-6354. 
Muitos parabéns pela iniciativa e pela 
organizaçào. Felicidades. 

JMC 

"Este festival internacional é para continnar" 
garantiu Carlos Miranda, responsàvel do "1°. Festival Internacional de Folclore - Gale'2003" 
No final das exibiçôes de Ranchos 
Folclôricos no "lo. Fstival Internacional de 
Folclore - Galo'2003", conversâmos corn o 
responsàvel do certame, Carlos Miranda, 
visivelmente cansado e feliz. No meio de 
abraços e parabéns, registàmos o aponta- 
mento possivel nas circuntâncias. 

JMC - Como se sente corn a concretizaçào 
deste primeiro festival internacional de fol- 
clore “Galo 2003”? 
Carlos Miranda - Sinto-me feliz porque 
acho que conseguimos estar ao nivel espe- 
rado pelas pessoas. Em termos de organi- 
zaçào, tentàmos o nosso melhor, como é 
ôbvio, mas penso que houve poucas falhas. 
Os grupos foram mai avilhosos e o pùblico 
do melhor que hâ. Eu penso que estamos 
todos de parabéns. Na minha opiniào, este 
festival foi um sucesso e creio que sera o ini- 
cio de muitos que lhe seguirào. 
JMC - Aliâs, quando se trata de uma 
primeira iniciativa, geralmente hâ poucos 
grupos a aderirem à iniciativa. Este festival 
foi uma excepçào à regra, corn a partici- 
paçào de oito grupos... 
Carlos Miranda - Foram oito e poderiam 
ter sido mais, mas nào foi possivel. A casa 
nào permitia e englobava despesas que, 
neste momento, nào se podiam assumir. 
De qualquer modo, eu penso que as pes- 
soas também acreditaram no projecto, na 

maneira como foi lançado, como foi 
abordado e que poderia ser um grande 
festival. Assim foi, o que me deixa imen- 
samente feliz. 
JMC - O segundo festival està pratica- 
mente organizado para o prôximo ano. Jâ 
hâ inscriçôes? 
Carlos Miranda - E claro que sim. Nôs, por 
exemplo, jâ fazemos parte da lista. Hâ uns 
projectos em manga: talvez venha um 
grupo de Portugal e talvez tenhamos a pai- 
ticipaçào de grupos de outras comunidades 
e outros grupos éticos do Canadâ. 
Gostariamos que se transformasse num 
grande festival internacional de folclore, 
nào sô para a comunidade portuguesa, mas 
também para outras comunidades. E claro 
que, em relaçâo à comunidade portuguesa, 
este primeiro festival contou corn a partici- 
paçâo de seis grupos, mas para o ano tere- 
mos que alterar par a que haja outros grupos 
a poder mostrar as tradiçôes da sua terra. 
JMC - Este ano, o festival Jâ teve a partici- 
paçào de um grupo dos Estados Unidos da 
América - um rancho minhoto -, mas tam- 
bém contou corn a participaçào de um 
grupo ucraniano... 
Carlos Miranda - Exacto. Foi o possivel 
porque fiquei corn muita pena nào ter um 
grupo dos Açores. Creio que para o prôxi- 
mo ano esse desejo serâ concretizado. 
JMC - Para além de se realizar o 

primeiro festival interna- 
cional de folclore, o ran- 
cho da Associaçào de 
Barcelos também està a 
completar o segundo 
aniversàrio. Dois moti- 
vos para festejar? 
Carlos Miranda - Sim. 
Aliâs, este projecto é de 
todos nôs. Como se trata 
do segundo aniversaido, 
gostaria de desejar militas 
felicidades ao nosso 
grupo, que seja por 
muitos anos e repita festas 
deste tipo porque sào 
muito positivas para a imagem da nossa 
comunidade. 
JMC - A partir daqui, todos os grupos vào 
continuar a defender o folclore português, 
mais alguns vào alinhar-se nesta defesa e, 
quem sabe, unirem-se cada vez mais. 
Carlos Miranda - Claro que sim. Em ter- 
mos de Federaçào é muito complicado, mas 
acho que é possivel uma aproximaçào à de- 
legaçào e tentai- chegar à federaçào. Isto 
nào significa uma mostra de superioridade, 
mas temos um rôtulo de alguma importân- 
cia e eu gostaria que mais grupos da nossa 
comunidade pertencem à Federaçào que 
acaba por ser uma familia. 
JMC - Parabéns a todos por este festival e 

por todos os projectos. 
Carlos Miranda - Nôs é que agradecemos 
aos meios de comunicaçào social, à comu- 
nidade, ao pùblico... A promessa de para 
ano câ estarmos, nào aqui, mas noutro local 
para o “Galo 2004”. 

A festa prosseguiu A animaçâo nào parou. 
Ficâmos corn a certeza absoluta que, no 
prôximo ano vamos ter o "2o. Festival- 
Galo'2004" corn mais concentraçâo de ran- 
chos e ainda maior participaçào de pùblico. 
O folclore faz parte de nôs. O Festival 
Internacional de Folclore-Galo" nasceu 
para viver e crescer por muitos anos. 

JMC/Ana Fernandes 
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A ESCOLA. O SISTEMIA E OS NOSSOS ANSCIOS 

Fase 5: Revisâo e actualizaçâo do lEP 
Corn esta, chegamos à ultima fase do 
Programa Individual para a Educaçâo. A 
primeira etapa desta fase passa por actu- 
alizar periodicamente o lEP, seguindo o 
modèle apresentado pelo curriculo. Este 
modelo consiste das seguintes perguntas; 
- O processo lEP reflecte uma avaliaçâo 
correcta das dificuldades do aluno? 
- Quào eficazes sào as estratégias e os 
recursos escolhidos como apoio à apren- 
dizagem 4° aluno? Dever-se-ào introduzir 
mudanças? 
- Como avalia o progresse feito pelo aluno 
até à data, em resposta às actividades 
preparadas pela équipa responsàvel pelo 
lEP? O grau de dificuldade das activi- 
dade é o suficiente para o progresse do 
aluno? Senâo haverâ necessidade de apre- 
sentar mudanças? 
- Que tipo de informaçào surgiu ao longo 
do processo que possa sugerir a apresen- 
taçâo de mudanças como meio de ajudar o 
aluno? 
- Deverâ a équipa estudar a possibilidade 
de apresentar novos objectives e sugestôes 
que possam ajudar a melhorar o progresse 
do aluno? 
- Nota intéressé e dedicaçào por parte do 
aluno em seguir o processo lEP? 
- Em que aspecto a familia do aluno tem 
contribuido para o apoio e implementaçào 
do programa? 

Em segundo lugar, se o aluno - por 
motives vârios - tiver que se transferir de 
escola, o processo lEP tem que estar incliii- 
do no OSR (Ontario Student Record), ou 
seja, o dossier sobre o aluno. A razâo pela 
quai o lEP deve estar incluido prende-se 
corn a importâneia da informaçào nele 
contida, seja a informaçào médica, as 
capacidades e dificuldades de aprendiza- 
gem, as expectativas e restantes aspectos 
que jâ forain debatidos nas fases anteri- 
dres. Para se certificar que a informaçào 
contida no lEP é actualizada, a équipa 
responsàvel pelo processo deve reunir-se 
ao fim de cada semestre e no final do ano 
pra discutir actividades de transiçâo, 
avaliar o progresse feito até à data e adi- 
cionar recomendaçôes necessârias. 

durante o ano lectivo; 
* uma lista de estratégias e materiais que 
funcionaram bem no progresse do aluno; 
* serviços de apoio (pessoal, material e 
didâtico) e o nivel de dificuldade que con- 
tinuam a ser necessàrios; 
* desafios que surgiram e que possam con- 
tinuar a nécessitai- de atençâo; 
* objectives que ainda necessitam de espe- 
cial atençào por parte da équipa. 

Se as expectativas delineadas no inicio do 
processo forain implementadas corn suces- 
so e pouca dificuldade, a équipa deverâ 
reflectir nas seg-uintes pergnntas: 

* Que tipo de programa de educaçâo espe- 
cial e/ou serviços relacionados sào agora 
necessàrios? 
* Que tipo de matéria é que o aluno néces- 
sita de aprender agora? 
* O aluno jâ se encontra capaz de articular 
as suas capacidades e/ou dificuldades de 
aprendizagem? 

Um modo efectivo de se certificar da con- 
tinuidade do programa passa pela comu- 
nicaçâo entre os actuals professores do 
aluno e os professores que o aluno vai ter 
no ano seguinte. Para que o processo este- 
ja completo, a équipa deverâ cumprir corn 
a segninte lista: 

* Encontrar a équipa adequada para tra- 
balhar no lEP; 
* Fase 1: Recolher dados e informaçào 
- rever o dossier do aluno; 
- reunir-se coin o aluno, pais, adminis- 
traçào escolar e outros profissionais; 
- observai' o aluno; 
- rever o trabalho actual do aluno; 
- preparar vârios meios de avaliaçâo, se 
forem necessàrios; 
- registe a informaçào conseguida até ao 
momento; 

* Fase 2: estabeleça uma direcçào 
- estabelecer um meio de actuaçâo onde os 
pais e os administradores colaborem no 
processo; 
- estabelecer regras e responsabilidades; 

O relatôrio do final do ano deve incluir a * Fase 3: desenvolver o lEP 
seguinte informaçào: - Identificar e registar as necessidades e 
*^ sucesso e aproveitamento escolar capacidades do aluno; 

r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ^ 

Assine e divulgue O 
ASSINATURA AMUAL NO CANADA, POR ARENAS $48. GST INCLUIDO, PARA OS EGA $75 E EUROPA $130. 

Nome:_  

Morada: 

Telefone: 

Date:  E-mail: 

SUBSCRIÇÂO POR: 

CHEQUE:] | 

NOME NO CARTÂO: 

VISA: □ MASTERCARD: Q 

NUMéRO DO CARTàO: 

Exp. DATE: ASSINATURA: 

PODE ENVIAR A INFORMAÇÀO ATRAVËS DO FAX: 416-538-0084 OU PELO CORREIO'NORMAL 

- identificar os objectives e as 
expectativas; 
- determinar estratégias e 
recursos; 
- desenvolver um piano de 
transiçâo; 
- estabelecer uin ciclo de veri- 
ficaçào; 

* Fase 4: implementar o lEP 
- partilhai- o processo corn o aluno, pais, 
administraçào escolai- e outros profissionais; 
- colocar o lEP em prâtica; 
- avaliar continuamente o progresso [ïridtrôiu»i 
do aluno; 
- ajustar os objectives, expectativas e 
estratég-ias, se necessârio; 

* Fase 5: rever e actualizar o lEP 
- actualizar o lEP periodicamente 
(pelo menos uma vez por semestre); 
- rever e actualizar o lEP ao fim do 
ano e/ou quando o aluno se transféré 
de escolas; 
- arquivar o lEP no dossier do aluno 
-OSR. 

ou qualquer outre programa - 
a escola eventualmente deixa 
de prestar a atençâo necessâria 
ao aluno, para dedicar atençâo 
a outros alunos cujos pais se 
demonstram interessados e 
actives no progresso escolar 
do filho. Cabe a si - encar- 

regado de educaçâo - lutar pela melhor 
educaçâo dos seus filhos. 
Para a semana, abordaremos um novo 
tema sobre a educaçâo. 

Junto a este artigo, poderâ encontrar 
o exemplo da primeira copia do do- 
cumente oficial do 1ER Se tem um 
filho ou uma filha que esteja sob este 
programa, é muito importante man- 
ter-se informado sobre este processo. 
Quando os pais nào se envolvem e 
nào demonstram interesse por este - 

HBPPV 
iyao&U&Ÿs 

Pedido e preenchimento dos documentos 
para Résidantes Permanentes ne Canada 

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

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

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

Informe-se e reserve o seu lugar 
o mais rapideunente 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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CrtiUca à dlsiância 
0 PSD DA MADEIDA E A GDERRA 
O mais importante ôrgâo entre 
Congresses, do partido que governa a 
Madeira, reuniu e tomou posiçâo sobre 
importantes questôes da actualidade. 
Reafirmou o principio de que a guerra 
é sempre o ultimo recurso para garantir 
a légitima defesa, incluse preventiva, 
ante confirmadas ameaças contra as 
Liberdades, a Segurança e o 
Desenvolvimento Integral da Pessoa 
Humana. 

E, mesmo como ultimo e inadiâvel 
recurso, o processo deve ser rapide, 
corn a preocupaçào prioritària de 
poiipar vidas humanas ao mâximo, e de 
respeitar rigorosamente o Direito 
Internacional. 

Mais uma vez se verifica a inefi- 
ciência da Organizaçào das Naçôes 
Unidas, caractérizada pela sua inca- 
pacidade ao longo dos anos para evitar 
os vârios conflitos armados destes 
decénios, bem como pela inépeia dos 
seus vârios organismes para a reduçào 
daS assimetrias Norte-Sul, incluse con- 
temporizando corn regimes ditatoriais 
e cleptocratas que, assim, impedem o 
acesso de auxilios internacionais às 
populaçôes pobres, enquanto as respec- 
tivas classes dirigentes se enriquecem. 

Uma nova ordem internacional, 
mais justa, exige a revisâo do estatuto 
de funcionamento - que nào da Carta - 
das estruturas da ONU, a fim de que 
nâo se percam rios de dinheiro em mi- 
Ihares de iniciativas inüteis e corn um 
excesso burocrâtico de funcionârios de 
poucos resultados pràticos. 
Face ao infelizmente sucedido, espera- 
se que, de uma vez por todas, nomeada- 
mente no eixo franco-alemào, seja 
entendido .que a construçâo da Uniào 
Europeia nào se farâ sob pretendidas 
hegemonias de quem quer que seja, 
mas, como até agora foi norma, medi- 
ante a compatibilizaçào de todos os 
paises membros. 
O desejâvel alargamento da Uniào 
Europeia a 25, obriga Portugal a 
robustecer a sua posiçào atlantista e 

jlaços inerentes, como contrapeso ao 

acentuar da situaçào periférica résul- 
tante da adesào de dez novos paises a 
leste. 
O Partido Social Democrata da 
Madeira considerou ridicula, bem 
como mais uma vez demonstrativa da 
incompetèneia e da ignorâneia dos 
socialista locais, a reaeçào destes à 
estratégia do Governo Regional de, na 
Regiào, procurar afastar a psicose da 
guerra e de colocâ-la fora dessa rota. 
Alias, trata-se de mais uma incoerêneia 
dessa gente que escolheu o anti-ameri- 
canismo e o prô-ditador que nos 
ameaça corn armas de destruiçào 
maciça, como' novo "ideal" de uma 
"esquerda" falida corn a queda do 
"muro de Berlim". A quai nem teve o 
bom-senso de reconhecer que, habil- 
mente, Portugal nào se envolveu coin 
meios humanps e materials, ao con- 
tràrio de quando do Kosovo, onde os 
socialistas envolveram meios militares 
portugueses, ilegalmente, sem a 
necessària autorizaçào dos ôrgàos de 
Estado competentes. 
É de acentuar que as posiçôes dos par- 
tidos comunistas, as quais implicam 
sempre a evidência do contrârio, mais 
nào fizeram do que ajudar a legitimar 
o sempre lamentàvel uso da força. 
Os sociais-democratas madeirenses 
saudaram solidariamente o Governo da 
Repùblica, ao se complétai' um ano da 
sua posse. 
Tendo recebido o Pais coin uma he- 
rança catastrôfica do Partido Socialista 
e numa conjuntura de fortissima 
recessào internacional, que incluso fi- 
zeram os socialistas débandai- do exer- 
cicio das suas responsabilidades, a 
Coligaçào PSD/CDS enfrentou coin 
coragem e sem temer a momentânea 
impopularidade, situaçôes que nos con- 
duziam à perda dos apoios da Uniào 
Europeia e de necessârios investimen- 
tos futuros. 
No pouco mais de très anos que faltam 
ao mandato, espera agora o Partido 
Social Democrata da Madeira, partici- 
pante activo nos esforços desta 
Coligaçào, que o Governo da Repùblica 

loKn 
Aceitamos encomendas, 
com especiais todos os dias: 

Bacalhau, arroz de 
mariaco, coat;eiet:as, 
galinha grelhada na 
braaa e no eapet:o, 
saladas e muito mais. 

Ao serviço da comunidade 905-829-8395 
6DIASPORSEMANAOAS10AM-8PM • FECHADO A 2^ FEIRA • 6^ FEIRA 10AM-9PM 

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

• Na Winston Churchill a sul da QEW • „ 

passe do exercicio da gover- 
naçào ao exercicio do 
poder, desmantelando o 
aparelho politico-ideo- 
lôgico da III Repùblica, de 
momento esgotada como 
sistema politico. 
Intervençôes firmes e urgentes exigem- 
se nomeadamente nos dominios da 
Educaçào a todos os niveis, da Justiça, 
das Forças de Segurança, da 
Comunicaçào Social, da Administraçào 
Pùblica, bem como no relançamento da 
Economia, o quai passa pela circulaçào 
de massas monetârias que dinamizem o 
investimento e a procura de bens. 
No caso especifico da Madeira, o 
Conselho Regional congratulou-se corn 
o cumprimento que vem sendo dado 
aos compromissos de Estado assumidos 
pela Coligaçào PSD-CDS, chamando 
no entanto a atençào para alguns atra- 
sos que se verificam em decisôes con- 
cernentes à Comunicaçào Social, à 
Universidade e à Energia. 
O PSD Madeira/Partido da Autonomia 
declarou apoiar os passos que vem 
sendo dados na preparaçào da revisào 
constitucional no tocante às Regiôes 
Autônomas, destacando o empenho 
dos Senhores Présidente da Repùblica, 
Ministro da Repùblica para a Madeira 
e Lideres nacionais do PSD, PS e CDS. 

Oportunamente apresentarâ um 
projecto para que a Assembleiâ 
Legislativa Regional, inequivoca man- 
datâria democràtica da vontade do 
Povo Madeirense, se pronuncie ante as 
opiniôes pùblicas nacional e interna- 
cional, e mandate os Deputados pela 
Regiào Autônoma à Assembleiâ da 
Repùblica a exercerem a inerente ini- 

-ciativa de revisào. Entre outras, as 
questôes do alargamento do poder leg- 
islativo regional e da extinçào do cargo 
de ministro da Repùblica - incluso coin 
a imprescindivel devoluçào honrosa e 
simbôlica do Palâcio de S. Lourenço - 
sào absolutamente inabdicàveis e 
garantes do fim do "contencioso das 
Autonomias", e da consolidaçào da 
também inabdicâvel unidade nacional. 
Bem como constituein condiçào 
necessària para que entào posterior- 

mente se dialogue sobre o 
sistema eleitoral regional. 
O Conselho Regional da 
Madeira do Partido Social 
Democrata congratulou-se 
corn a designaçào da 

Madeira como "Regiào Europeia 
2004", mais um reconhecimento inter- 
nacional çlo sucesso aqui verificado, 
sobretudo muito importante e oportu- 
na para as negociaçôes coin vista ao 
futuro europeu e para a divulgaçào do 
nosso arquipélago. 
É doutrina do Partido Social 
Democrata da Madeira nào reconhecer 
legitimidade a um Tribunal 
Constitucional eleito pelos Partidos e 
sem garantia de incluir, no seu todo, 
Juizes de carreira. 
Nos termos do Estatuto Politico- 
Administrativo, lei aprovada pela 
Assembleiâ da Repùblica por unanimi- 
dade e aclamaçào, o litoral està sob 
jurisdiçào dos Ôrgàos democratica- 
mente eleitos pelo Povo Madeirense, 
bem como é absurdo e anti- 
Democracia civilista considerar 
"matéria de Defesa" toda e qualquer 
questào que lhe diga respeito. 
Independentemente das calùnias 
obstrutivas da Oposiçào, o litoral é 
também instrumento inabdicâvel para 
uma politica de desenvolvimento sus- 
tentado, sempre assente no respeito 
pelo Ambiente, harmonizado pruden- 
temente coin as necessidades do pro- 
gresso e de melhores condiçôes de vida 
do Povo Madeirense. 
O Partido Social Democrata da 
Madeira/Partido da Autonomia con- 
tinua a acompanhar corn todo o 
empenho a situaçào nos paises onde 
vivem Comunidades Madeirenses, e 
que têm como seus cidadàos de pleno 
Direito, descendentes destas 
Comunidades. 
Mais uma vez reafirmou a confiança 
em que os regimes democrâticos se 
confirmarào no tempo, apesar de algu- 
mas dificuldades, e em que os respec- 
tivos cidadàos de origem portuguesa 
darào uma participaçào activa no 
Desenvolvimento Integral das respecti- 
vas Pâtrias. 

Maria Urbalina de Mates da Naia 
20/05/1917-1/04/2003 
A familia de Maria Urbalina de Matos 
da Naia participa o seu falecimento, 
ocorrido em AveirOj na manhâ de 
Terça-Feira, dia 01 de Abril, Q$ filhos 
Joel, Nelson, Lurdes e Ana Maria da 
Naia agradecem aos familiares e amigos 
que estiveram présentes no ùltimo 
adeus de sua extremosa màe. 

Paz à sua aima. 
% 



O Milénio COMüMiDAOE Quinta-feira, 3 de Abril, 2003 13 

Comunidade 2003: 
I Comunicados 
I -A Aliança dos Clubes e Associaçôes Portuguesas do Ontario - ACAPO, informa | 
I que leva a efeito uma sessào de esclarecimento sobre IMIGRAÇÀO, sexta-feira, dia 
I 4 de Abril, às 20h00, na Casa do Alenteÿo. Na sessào estarâ présente Joel da Naia, 1 
j apresentador do Programa de Imigraçao da FPtv - "Sem Fronteiras". | 
I A ACAPO informa também que a Reuniâo do Conselho de Présidentes vai ter | 
I lugar na Casa dos Açores, terça-feira, dia 8 de Abril, às 20h00. | 
I -O Sub-Comité Pier 21, tem uma excursâo a Halifax-Nova Scotia, de 5 a 11 de | 
I Maio, para que os pioneiros e luso-canadianos participem na cerimônia de apresen- | 

taçào da obra de arte que irâ perpetuar os 50 anos oficiais dos portugueses no | 
Canada, no Mnseu da Saudade, Halifax. Info; 416 361-9275, ou E-maiL | 
info@50anoscanada.com I 

Sextarleira, dia 4 
I -Noite de Fado Vadio no Sporting Português de Toronto para inicio das comemo- | 
j raçôes do 23o. aniversârio. Info: 416 763-1707. | I I 
I Sàbado, dia5 | 
I -Celebraçâo do 23o. aniversârio do Rancho Folclôrico 'As Tricanas", no Ambiance } 
I Banquet Hall. Jantar, foldore e baile corn O Tropical'2000. Info: 416 656-0294. | 

Ahriedades no Centro Cultural Português de Mississauga. | 
I -Grande festa de aniversârio do Gradosa C. Centre. Info: 416 533-8367. | 
I -Porto de Honra no Sporting Português de Toronto, comemorativo do | 
I 23o. aniversârio. | 

-Ensaio da Romaria Quaresmal na Igreja de Sào Mateus, às 16h30. A romafia sairâ f 
I no dia 13 de Abril. Info: 416 653-7191. | 
I -Festa de Convfvio do Grupo Raizes do Conselho de Lourinhâ e amigos, com jan- | 

tar, baile e surpresas, no Ukrainian Cultural Centre, na Christie St.. Baile coin o | 
Português Suave. | 

I Info: 416 653-9780, ou 24R9082. \ 
I -Noite de Matança no Lusitânia de Toronto. Jantar e baile. Info: 416 532-3501. | 
I -Baile do "Dia do Queijo de Cabra" no Angrense de Toronto. Info: 416 537-1555. | 

Quintarfielra, dia 10 | 
I -Conforênda de Imprensa da Venus Creations para apresentaçâo do programa do | 
I CD de Joâo Ledo, "Hino à Paz", no Sereno Lounge. | 

I Sextafeira, dia 11 | 
I -Noite Fadista no First Portuguese, com Mario Jorge e Rosa Marques, acompa- | 

nhados por Antonio Melo e Gabriel Teves. Info; 416 531-9971. | 
j -Festa da Juventude do Vasco da Gama de Brampton. Info: 647 280-3079. | 

I Sàbado, dia 12 | 
I -Festa de apresentaçâo do novo CD do conjunto Além Mar, de London, no Clube | 
I Português de London. | 
I Jantar e cerimônia comemorativa do 27o, aniversârio do Lusitânia de Toronto. | 

I Domingo, dia 13 | 
I -Dança da Pâscoa do Pandeiro, da freguesia das Fontainhas da Ilha Terceira, no | 
I Oriental Sports Club de Cambridge. Informaçôes e réservas; 1-519-623-2020. | 
I -Almoço dos Ex-Combatentes do Ultramar no Dundas Banquet Place, corn a 
I preença do General Alipio Tomé Pinto, natural de Trâs-os-Montes, o mais jovem 
I general das Forças Armadas Portuguesas, aos 45 anos de idade. 
I Info; 416 530-1650, ou 656B445,534-7515, ou 880-8445, ou 621-6252. 

I I 
I ^extafeira, dia 11 | 
I -Noite Fadista no First Portuguese, com Mario Jorge e Rosa Marques, acompa- \ 
I nhados por Antonio Melo e Gabriel Teves. Info: 416 531-9971. | 
I -Festa da Juventude do Vasco da Gama de Brampton. Info: 647 280-3079. 

I Sàbado, dia 19 
I -Tradicional Pâscoa madeirense no Canadian Madeira Club. Jantar, arremataçôes e 
i baile corn o Duo Duo SOMLUSO. Info: 416 533-2401. | 

Domingo, dia 20 | 
-Almoço da Pâscoa da Casa Cultural de Vila do Conde, no Europa Catering. f 
Informaçôes e réservas: 416 653-6227, ou 254-6581. | 

I -Almoço da Pâscoa na Casa das Beiras. Info: 416 604-1125. | 
I i 

Sextajieira, dia 25 I 
-Lançamento do CD de Joâo Ledo, intitulado "Hino à paz", da editora Venus f 

I Creations no Restaurante Lisboa-à.Noite. Actuaçôes de Misty, Porfirio Ribeiro e \ 
I Duo SomLuso. I 
I I 

I Sàbado, dia 26 | 
? Apresentaçâo do novo CD de Décio Gonçalves na Igreja de Cristo Rei, em | 
I Mississauga. Informaçôes e réservas; 416 817-8356, ou 905 848-3214, ou 416 603-2900. I 

on 

Nâo pague juros durante 4 anos 
nos modelos novos de 2003. Nâo pague o 1° mês 

no lease do seu proximo veiculo e os descontos 
podem atingir os $5,000.00. 

Mais de 150 carros usados de recreio e traballio 
estâo a ser vendidos por preços especiais 

corn juros a partir de 1.9% e sem fazer pagamentos 

até Agosto deste ano. 
Se é dono de um veiculo da GM de '97 para cà, 

terà um desconto ainda maior. 

Tudo Isto com José da Costa e Addison on Bay 

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 exeelente 

AOBWÏÏKEaMŒKITOSÎ 

Aqui esta o grande saldo de 
Primavera da Addisen en Bay 

até ao dia 12 do Abril 

Telefone: 416-964-3211 
M24 
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A grande 
batata do 
r. de Abril I 
Nasci na ilha da Madeira j 

Depois segui p'ra Terceira | 

Aonde me baptizei * 
Fui para Santa Maria j 

Tudo isso num so dia | 

Nessa ilha me casei j 

I 
Com uma linda velhota 

Muito gorda e baixota 
Manquejava duma perna 

Quando eu a casa chegava 

A endiabrada estava 

Bebendo numa taberna | 
i 

Embarquei p'ra Sào Miguel 
Passar a Lua de Mel 

Tâo folgazâo e feliz 
Depois em Agua Retorta 

Vi que ela era torta 

E nâo tinha o nariz 

Fui depois p'ro Continente j 

Beqava suavemente | 
Minha rica companheira 

Estive no Alentejo 
Banhei-me no Rio Tejo 

Dentro de uma banheira 

Tomei o rumo do Minho 

Onde vi um passarinho 

Tinha no bico um cartaz 
Que pouco depois tombou 

E aos curiosos mostrou 

Qa América quéria paz 

Sonhei com um mundo lindo 

Rosas na neve florindo 

Desabrochando sem custo 

Vi macacos trabalhando 

Galinhas, galos uivando 
Acordei... morri de susto! 

Blair foi uensaiiduichadOH entre a 
America e a Europa 
O ex-primeiro-ministro Antonio Guterres, 

uma das muitas vozes contra a guerra no 

Iraque, manifestou no domingo desejar 

que o conflito passe o mais rapidamente 

possivel. Numa entrevista conjunta 

Püblico/Ràdio Renascença para o progra- 

ma «Diga la Excelência», disse considérai" 

que o seu homôlogo britânico, Tony Blair, 

foi «ensanduichado» entre a América e a 

Europa, nâo tendo como voltar atrâs. 
«Na operaçâo contra Bagdad a presença 

inglesa é reduzida, mas nâo é essa a 

questâo fundamental. Falei vârias vezes 

corn Blair e a minha convicçâo é que ele 

pretendeu que este processo fosse conduzi- 
do sob a égide das Naçôes Unidas e con- 

siderava que a soluçâo preferivel era uma 

em que o desarmamento do Iraque fosse 

conseguido sem ter que haver uma inter- 

vençâo militar. Embora firmemente deter- 

minado em realizâ-la se as inspecçôes nâo 
se realizassem», precisou o antigo 

primeiro-ministro. 

Para Guterres, «Blair foi perdendo 
margem de manobra e ficou ensanduicha- 

do entre o radicalisme crescente de um 

Bush que queria intervir o mais depressa 

possivel e uma pressâo francesa, que foi 

radicalizada em relaçâo à expectativa que 
ele prôprio teria sobre a sua posiçâo». 

O ex-primeiro-ministro, entrevistado na 

qualidade de présidente da Internacional 

Socialista, elogiou ainda o papel do Papa 

Joâo Paulo 11, também para o pôs-guerra, 

para que os muçulmanos nâo fiquem a 

pensai" que os ocidentais sâo todos 

«clones» de Bush. 

«O envolvimento do Papa tal como se tem 

vindo a processar tem uma importâneia 

fundamental, porque depois da guerra é 

essencial que o mundo muçulmano nâo 

olhe para todos como se fossemos clones 

do Présidente norte-americano», admitiu 

Guterres, entrevistado na qualidade de 

présidente da Internacional Socialista. 

Em relaçâo à posiçâo tomada por 

Portugal,Tîuterres diz que colocaria sem- 

pre a UE em primeiro lugar e sô depois a 

ligaçâo transatlântica, ao mesmo tempo 

que critica a carta dos «Oito» paises, pés- 

sima para a Uniâo Europeia, no seu 
entender. 

Ainda segundo o présidente da IS, a guer- 

ra poderâ potenciar o terrorisme, jâ que 

«os arabes se sentem identificados corn os 

iraquianos e os americanos nâo têm legi- 

timidade nenhuma porque sâo çausadores 

desta guerra». 

Ponta Delgada ; 

Nota Amaraidistinguido corn chave de honra 
do municipio 
Ponta Delgada galardoou Mota Amaral, 

Présidente da Assembleia da Repiiblica, 

corn a “Chave de Honra do Municipio”, 

numa cerimônia que se inséré nas comem- 

oraçôes do 457° aniversârio da cidade de 

Ponta Delgada. 

A atribuiçâo do galardâo, destinado a dis- 

tiiiguir titulares de ôrgâos de soberania e 

personalidades nacionais ou estrangeiras 

de reconhecida projecçâo e prestigio, que 
tenham desenvolvido ou desenvolvatn 

aeçâo meritôria relacionada corn o 

Municipio de Ponta Delgada, foi tomada 
por unanimidade, sob proposta da 

Présidente da autarquia, nos termos do 

Regulamento das Distinçôes Honorificas. 

A autaïquia destaca ainda Mota Amaral 

como personalidade marcante da histôria 

politica dos Açores, ao ter liderado os cinco 

primeiros governos da Regiâo Autônoma, 

durante o periodo de 1D76 a 1995. 

Dezanove iornalistas mortos em 2002 
Dezanove jornalistas morreram no exerci- 

cio das suas funçôes em 2002, menos que 

no ano anterior, mas em contrapartida 

aumentou o niimero de detidos, indicou o 

Comité para a Protecçâo dos Jornalistas 

(CPJ). 
No relatôrio annal apresentado em Nova 

lorque, o CI^ relembra que em 2001 

forain mortos 37 jornalistas. O nümero de 

2002 é o mais fraco desde que o CPJ 

começou a recensear os repôrteres mortos 

no mundo, em 1995. 

A corrupçâo e os négocies criminais em 

paises como a Colombia, as Filipinas, a 

Russia ou o Paquistâo forain os motives 
que provocaram a morte de grande parte 

dos 19 jornalistas. 

O relatôrio 2002 référé corn preocupaçâo a 

morte do reporter do Wall Street Journal, 

Daniel Pearl, assassinado no Paquistâo 

pelos islamistas radicais. 

Mas, enquanto as mortes diminuiram, o 

nümero de jornalistas presos aumentou 

fortemente pelo segundo ano consecutivo. 

No final do ano o CPJ contabilizou 136 jor- 

nalistas detidos, um aumento de 15% em 

relaçâo a 2001 e de 68 por cento em 2000. 

Pelo quarto ano consecutivo, a China é o 

pais coin mais jornalistas presos, 39, cinco 

dos quais detidos em 2002. 

MSBiufiUva 

2612 SL Clair Ave. W 

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 serâ feitas até 31 de Julho e, os prémios, serâo entregues 

110 "Portuguese Day", na Paramount Canada's Wonderland, Domingo, 

dia 24 de Agosto. Os très primeiros autores receberâo prémio e entra- 

da gratis no "Portuguese 
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SHIATSU uma terapia moderna 
Esta cada vez mais nos costumes 

actuais tratamentos naturals, par- 

ticularmente, o tratamento 

Shiatsu, uma forma de tratamento 

corn pressées efectuadas corn os 

dedos -em determinados pontos 

especlHcos-, que normalizam 

muitas situaçôes internas e exter- 
IIas do corpo humano. Um sistema 

simples e que pode ser executado 

sem que o paciente seja obrigado a 

tirar a roupa. 

Vamos ter em breve um Congresso em 
Toronto -International Shiatsu Congress, 
uma apresentaçâo da Shiatsu Academy of 
Tokyo, em Toronto, em associaçào coin 
International Shiatsu Association & 
Shiatsu Praetor Association of Canada. 
A informaçâo chegou-nos por intermédio 
da luso-canadiana Sandy Antunes, uma 
jovem que tem dedicado parte da sua vida 
ao estudo desta nova terapia. 
-Eu, de 1995 a 97, estudei na Shiatsu 

School of Canada e, ultimamente, na 
Shiatsu Academy of Tokyo, em Toronto. - 
Esclareceu Sandy. 
-Que diferenças entre as duas escolas? 
-Na primeira, generalizava-se a técnica de 
actuaçâo, usando os dedos, os cotovelos e 
até os joelhos. Na Academia, é totalmente 
a técnica original, sô corn o uso dos dedos. 
-Para quando o congresso? 
-Vai ter lugar no dia 15 de Junho, com 
vârios oradores e demonstraçôes profis- 
sionais, para que as pessoas tenham uma 
noçào mais correcta desta terapia tào efi- 
caz e tào simples. Por outro lado, os 
responsâveis pretendem que o Ministro da 
Saüde e membros do seu ministério este- 
jam présentes para que possam entender 
melhor das razôes pelas quais deverào 
incluir este tipo de tratamento no sistema 
OHIP. O fundador desta forma de trata- 
mento, Tokujiro Namikoshi, resume esta 
terapia. da seguinte forma: "O coraçâo do 
Shiatsu é como o amor de màe que afaga e 
conforta o corpo humano estimulando a 

fonte da vida!" 
-E a Sandy o que faz para além de estudar? 
-Sou muito dedicada às coisas comu- 
nitârias, danço no Rancho da Casa dos 
Poveiros e trabalho. Quando tirei o meu 
primeiro curso, comecei a trabalhar numa 
clinica de Shiatsu, depots passei a ter uma 
clinica minha no cabeleireiro de minha 
màe. Como voltei à escola, agora sirvo os 
meus pacientes indo a casa deles. 
-Se alguma senhora ou cavalheiro pre- 
tender os teus serviços no campo da 
Terapia Shiatsu, pode contactar-te via tele- 
fone? 
-Sim, sim.-Garantiu Sandy Antunes.- É sô 
ligar o numéro 416 516-4841 e marcar 
apontamento. 
Conversâmos muito mais sobre as vanta- 
gens desta moderna terapia que récupéra o 
corpo humano do "stress", fadigas, 
doenças do coraçâo, nervos, instestinos,- 
dores de cabeça etc., etc., um sem numéro 
de doenças que podem ser evitadas corn 
apenas uinas massagens especiais nos 

locais prôprios. E, claro, uma terapia tam- 
bém de prevençào. 
Para mais informaçôes sobre Shiatsu 
Therapy, ligue: 416 466-8780. 

JMC 

Desastre ambiental no Brasil: meio milhâo poderà ficar sem àgua 
As substâneias quimicas que no passado 
sâbado foram libertadas para o rio Pomba, 
no seguimento do rebentamento de um 
reservatôrio da fâbrica de papel 
Cataguazes, avançam nesta altura pelo rio 
Paraiba do Sul, o mais importante do 
Estado do Rio de Janeiro, e devem chegar 
ainda esta quarta-feira a Campos, a maior 
cidade do Norte Fluminense. Seis munici- 
pios jâ declararam o estado de emergêneia 
e o abastecimento de àgua esta cortado 
para 120 mil habitantes. 
Caso a mancha de lama tôxica chegue à 

Campos, que jâ declarou estado de 
emergêneia, poderà ai ficar cerca de uma 
semana devido à maié, prejudicando meio 
milhâo pessoas que poderào ficai' sem âgua. 
No estado de Minas Gerais, as populaçôes de 
39 cidades da Zona da Mata também foram 
alertadas pelas autoridades ambientais e 
Defesa Civil para nào consumiiem a âgua 
directamente do rio Pomba. Os municipios 
inineiros sào menos afectados porque a âgua 
que os abastece é retirada de um ponto ante- 
rior ao do rebentamento do depôsito. 
Pelo caminho, os 1.500 milhôes de litros de 

Governo investe 75 milhêes de euros 
no programa RUBIS 
o Governo vai investir 75 milhôes de 
euros no programa RURIS (Piano de 
Desenvolvimentô Rural de Portugal 
Continental). Este piano prevê apoios à 
agricuLtura tradicional, à protecçào ambi- 
ental e ainda aos pequenos agricultores. 
Segundo explicou esta quarta-feira o mi- 
nistro da Agricultura, Sevinate Pinto, este 
piano prevê o aumento do apoio aos 
pequenos agricultores (estimados em 40 

mil), o reforço do apoio à conservaçâo e 
melhoria do ambiente e ainda o reforço do 
apoio aos sistemas de agricultura tradi- 
cionais para os quais nào existam alterna- 
tivas economicamente viâveis. 
Este programa, no valor de 260 milhôes de 
euros, é financiado em 75% pelo FEOGA e 
de Garantia Agricola e, como tal, nâo faz 
parte do pacote de ajudas no âmbito do III 
QCA (Quadro Comunitârio de Apoio). 

DUNDAS'^ 
Travel & Tours 

De 5 e U de Maio, excttr»âo 

para inauguraçâo do Paine! dos Pioneiros 

Portug^ueses no Museu da Saudade-Pier 2!. 
Viagem, estadia e passeiosi incluidos 

no preço do bUhete. 

1344 Dundas Street W. Toronto, ON M6J1Y2 
Tel: 416-516-8336 • Fax; 416-516-7724 • E-mail: dunilas.travel@on.allm.eom 

produtos tôxicos jâ mataram o Rio Pomba. 
Segundo os biôlogos, deverào ser precisos 
dez anos até que a fauna e a flora do rio 
fiquem totalmente recuperadas. 
Até agora nào hâ registo de pessoas conta- 
minadas, mas os casos de intoxicaçâo 
humana devem ser inevitâveis, pois «é 
pouco provâvel que se consiga avisar toda a 

gente», considéra o especialista em enge- 
nharia oceânica, Paulo Rosman. 
A empresa de papel, situada no municipio 
de Cataguazes, jâ foi encerrada pelo gover- 
no mineiro. A empresa jâ foi multada na 
véspera em 50 milhôes de cruzeiros pelo 
Batalhào de Policia Florestal e de Meio 
Ambiente do Rio. 

Renovate your home 
And your 
borrowing costs. Jl 

w Scotiabank' 

Did you know that the equity in your home can give 

you access to money you can use to renovate - at better 

interest rates than you might get otherwise? 

Find out more about the Scotia Total Equity® Plan 

at your nearest branch. 

Bathurst & Dundas 
Bloor & Salem 
College & Bathurst 
College & Grace 
Dundas & Brock 

- Carlos Soeiro 
- Luis Salvador 
- Manny Goncalves 
- Ana Bento 
- Natalie Araujo 

Tel: 416-866-6650 
Tel: 416-538-5232 
Tel: 416-933-2390 
Tel: 416-537-2036 
Tel: 416-538-5246 

"Trademark of The Bank of Nova Scotia. "Registered Trademark of The Bank of Nova Scotia. 
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il 

um décimo premiado dos Starlight 
Os Starlight lançaram o seu ultimo trabalho gravado, 
exactamente o lOo., corn o titulo "Num Lar de Amor", 
para fazer esquecer os maus ventes da guerra que 
sopram por ai. 
Na verdade, os Starlight habituaram-nos à mûsica festi- 
va, mûsica para divertir e dançar. 
Conseguiram a "quimica certa" para conquistarem o 
grande publico e prosseguirem uma carreira feliz e 
cheia de popularidade entre os portugueses da América 
do Norte, da diaspora e, agora, também no Continente 
português onde, no mes de Agosto irâo participar em 
varies espectâculos de Verâo. Sem quererem falhar 

uma grande festa em Sâo Miguel, terra natal de todos 
os elementos. Neste lOo. CD, os Starlight "provocam a 
festa" corn "Hoje hâ festa", "E s6 pedir", "La diz a Tia 
Chica", "Tim tim por tim tim corn Ela", "Sâo Miguel 
seras sempre a minha terra", "Brindar ao amor", "A 
vida é assim", "Licor Maracujâ", "Cantamos à vida", 
"Por sermos assim" e o jâ habituai mix, o "Bailando 
Mix". Tony Melo, Luis Furtado, Danny Vieira e Jerry 
Cabral, prosseguem conscientes da caminhada que 
encetaram e mais amigos que nunca. Estâo de 
parabéns. A uniào faz a força e a mûsica faz o resto! 
Info: 416 5434)263. 

A trip home now departing 
from your living room. 

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

cable you already have. Featuring FPTV. 

Call us at 1-888-ROGERSl. 

If tliüL’î’'' 
■ I3CBÉS0 

f’afsqiHüs 
I Enlrem em contacto com a FPtv, 

onde podem promover todos os 
dias as vossas actividades. 

Enviem as 
informaçôes via 

Fax: 416-537-0144 

IPTW t sut, iSTim t ftNIlt ISTE yjtftltgTft * ilHUi m mm SUCtSTOtS PMA: jfrTW@CIB¥ffM.COWI ) 
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Mawiclo Almeida 
um art:esâo feliz 
Os anos de afastamento do seu 
Alentejo retemperamram-no e deram- 
Ihe uma sensibilidade muito prôpria e 
um sorriso muito especial. 
Na Casa do Alentejo, em Toronto, 
tem obra feita, sempre acompanhado 
de sua mulher. 
Depuis de uma vida de trabalho, 
aposentou-se e, para felicidade nossa, 
dedicou-se ao artesanato. Pouco a 
pouco, como que envergonhado, 
começou a expôr as suas obras. 
Aguias, patos, e outros animais, tra- 
balhados em madeira, lindissimos e 
bem talhados, pinturas do seu 
Alentejo, figuras de grandes artistas, 
fotografia, etc, de tudo um pouco, o 
talento natural de Mautido Almeida 
"deitou câ para fora", deixando muito 
boa gente surpreendida, para nâo 
dizer outra coisa. 
Agora, e para perpetuar a memôria 
da chegada oficial dos portugueses ao 

Canada, hâ 50 anos, Mauricio 
Almeida foi convidado a trabalhar o 
painel comemorativo para ficar no 
Museu da Saudade, em Halifax. Nâo 
séria possivel escolher melhor. 
Mauricio Almeida fez um trabalho 
excelente. Nâo podemos divulgâ-lo 
por razôes lôgicas (e até porque nâo 
esta ainda completo), mas logo que 
posivel vamos fazê-lo para os nossos 
amigos leitores. 
Parabéns, Mauricio Almeida. 
Ninguém se faz artista. A arte nasce 
dentro de cada um. 
A natureza foi bem simpâtica para o 
Mauricio! 
Na fotografia que publicamos, vê-se 
Mauricio Almeida, em sua casa, 
junto de um auto-retrato seu, em 
madeira, e, naturalmente, corn o seu 
eterno sorriso. 

JMC 

CIEMENTE 
uma nova gravaçâo de gratidâo a Deus 

A Paulinas Editera associou-se ao projecto 
de Clemente e apoiou o lançamento do 
CD intitulado, "Se Deus Nâo Existisse", 
um trabalho carregado de simbolismo e 
que é um marco relevante na vida do 
artista. Um trabalho em que Clemente 
demonstra grande fé, a fé que nos fortalece 
nos momentos dificeis quando a espe- 
rança parece querer abandonar-nos. A 
Paulinas Editora nâo enjeitou a oportu- 
nidade de dar um bom contributo para a 
divulgaçâo da mùsica religiosa e a exce- 
lente oportunidade de transmitir a outros 
uma experiência de vida e de fé. 
Este excelente trabalho foi gravado nos 

estùdios do mûsico, compositor e produ- 
tor, Hernani Raposo, em Toronto. No CD, 
além do tema que dâ titulo ao CD, 
poderào ainda escutar "Jesus", "Avé 
Maria", "Ecos do Planalto", "Salvé 
Rainha", "Segura na mâo de Deus", "No 
momento em que o Menino nasceu", "Os 
olhos do meu Senhor", "Caminhar corn 
Deus", "Avé Maria de Schubert", "A 
Senhora dos Càes" e "Aleluia do Silêncio". 
Informaçôes e pedidos para: Paulinas 
Editora: 218 484 355, ou E-mail: 
paulinas@mail.telepac.pt 
Um trabalho de Clemente para se ouvir e 
sentir. 

Estrolas do rock 
aiudoM as crianças 
do llHOHO 
Paul McCartney, David Bowie, George Michael, Travis, Cat 
Stevens e Moby sâo algumas das estrelas que participcun 
num album de solidariedade para corn as crianças do 
Iraque, foi anunciado em Londres. 

A colectânea, cuja ediçâo esta pre- 
vista para 21 de Abril, tem por 
titulo "Hope" e foi gravada em 
apenas 25 dias um pouco à volta 
do Mundo. 
Trata-se de uma iniciativa da 
organizaçâo de solidariedade 
"War Child", com crédites firma- 
dos na ajuda às crianças vitimas 
das guerras, seja na Bosnia, seja 
no Afeganistâo ou noutros locais. 
Paul McCartney, que tem tido 
uma posiçâo dùbia relativamente 
à intervençâo militar norte-ameri- 
cana no Golfo, o que tem provo- 
cado comentârios desagradâveis 

dos fâs na actual digressâo 
europeia do ex-Beatle, declarou-se 
"encantado" por participar na ini- 
ciativa. 

Morreu escritor espanhol 

Terenci Moix 
o escritor espanhol Terenci Moix, de 
61 anos, morreu quarta-feira em 
Barcelona em consequência de uma paragem cardio- 
respiratôria. 
Terenci Moix, um dos escritores mais populares de 
Espanha das ultimas décadas, sofria de uma doença 
pulmonar obstrutiva crônica, provocada pelo tabaco. 
Estava hâ duas semanas internado numa clinica. 
No mês passado fora distmguido corn o prémio Fundaçâo 
José Maria Lara pelo romance "O harpista cego". 
Ramon Moix Messeguer de seu nome de baptismo, 
Terenci Moix - b pseudônimo que escolheu para as 
lides literârias - nasceu em Barcelona em 5 de Janeiro 
de 1942. Antes de se dedicar às letras desempenhou, 
em Paris e Londres, muitas outras actividades, entre 
as quais as de vendedor de livros e consulter literârio. 
Escreveu em catalâo e em castelhano e em 1986 foi 
galardoado corn o Prémio Planeta, uma das muitas 
distinçôes recebidas ao longo da sua carreira literâria. 
Apaixonado pela geografia e a histôria do antigo 
Egipto, viveu uma temporada neste pais, sobre o quai 
escreveu varias obras, entre elas "O Sonho de 
Alexandria", "Terenci do NUo" e "A Ferida da 
Esfinge". 
"O harpista cego", que publicou em 2002, assinalou o 
regresso do escritor aos seus territôrios miticos do 
antigo Egipto. 
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quL asczaoo au.. 
As opiniôes expressas por Mateus Machado ado reflectem as opinides dojornal 0 Milénio. 

Combater a fame em Africa 
Na cimeira organizada com o grupo G8, 
Kofi Annan, o secretario-geral da 
Organizaçâo das Naçôes Unidas (ONU), 
mostrou como se processa a agricultura 
em Africa e a existência da falta de ali- 
mentes que, agravada pela epidemia da 
Sida que afecta mais de 30 milhôes de pes- 
soas, cria uma geraçâo de ôrfâos. 
Kofi Annan pediu ao grupo de paises para 
reconhecerem que "a agricultura é um 
pilar essencial no desenvolvimento". Corn 
uma quantidade significativa de recursos 

e investimentos, é possivel melhorar as 
condiçôes do povo africano, defende o 
responsâvel."Os governos dos paises mais 
ricos do mundo sâo, para mim, quem me- 
Ihor pode fornecer os recursos", afirmou 
na reuniào co-presidida por Pierre André 
Wiltzer, représentante francês das Naçôes 
Unidas, e Alan Larson, secretârio do 
departamento do Estado americano para 
os assuntos agricolas e econômicos. 
Actualmente, França - responsâvel pelas 
principals agêneias da ONU, nomeada- 

mente do programa para o 
desenvolvimento, do progra- 
ma alimentai' mundial e da 
agêneia para a alimentaçào e 
a agricultura - lançou uma série de 
reflexôes que estarào incluidas na decla- 
raçâo que fecharâ esta cimeira, prevista 
para os dias entre 1 e 3 de Junho em 
Evian, França. "A França propôe que 
Africa seja a prioridade desta cimeira", 
declarou Pierre-André Wiltzer. 
O représentante da agêneia francesa 

Wê % 
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référé que as questôes mais 
importantes prendem-se 
coin a urgêneia de ajuda na 
falta de alimentos, os pro- 

blemas estruturais das capacidades 
agricolas e as dificuldades agravadas 
por algumas doenças, principalmente 
pela Sida e por aquelas que sâo provo- 
cadas pelos "excessos" do clima. 
As situaçôes de conflito ou de guerra 
também devem ser revistas pelos paises 
G8, de acordo corn esta agêneia. 

Escondido na Africa do Sul 

Atleta do Zimbabwe foge à policia politica 
Fïenry Olonga, que entrou em campo na 
primeira partida disputada pela sua 
équipa na Taça do Mundo, que ainda 
decorre na Africa do Sul, usando uma 
braçadeira negra em protesto contra as 
violaçôes dos direitos humanos no 
Zimbabwe, arrisca-se, segundo o jornal 
Cape Times, a ser detido em territôrio sul- 
africano e a ser transportado directamente 
para uma cadeia do Zimbabwe. 
O jornal référé que membros da CIO (ou 
Organizaçâo Central de inteligêneia) do 
Zimbabué estâo na Africa do Sul para 

prender Henry Olonga, que entretanto 
pediu asilo politico â Inglaterra. 
Esta noticia levou a oposiçâo sul-africana a 
pedir no parlamento explicaçôes ao governo. 
A Aliança Democrâtica exige que o execu- 
tivo e os serviços de inteligêneia sul- 
africanos expliquem se sabiam da per- 
manência de agentes secretos do 
Zimbabwe em territôrio sul-africano para 
deter um cidadâo que se manifestou publi- 
camente contra o seu governo ou se auto- 
rizaram a sua entrada. 
Andy Flower, um outro importante atleta 

Mtmpte unio entrevi^ita com o NofuriaUi Honieopata 
Aiitânio Meilciros, jô coin niiiitoi; oiio^ de expeyiedn, 
que o poderd n/udnr na soliiçiio dos sens problciuas. 

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

ERVANÂRIA WTÔRIA inc. 
PRODÜTOS NATURAIS E MEDÎCINA HOMtOPATICA 

zimbabueano, que em parceria corn 
Olonga também denunciou as violaçôes 
dos direitos humanos no Zimbabwe, tem a 
tarefa de escapar aos serviços secretos faci- 
litada, uma vez que possuia dupla 
nacionalidade e a devido tempo mudou a 
familia para a Inglaterra. 
Flower, considerado o melhor jogador 

de criquete de todos os tempos do 
Zimbabué, vai directamente da Africa 
do Sul, onde a sua équipa Jâ foi afasta- 
da dos quartos de final da Taça do 
Mundo, para Londres, mas prometeu 
que quando a democracia for restaura- 
da no Zimbabwe, voltarâ para o seu 
pais de nascimento. 

Brasil reforça relaçSes corn Africa 
o Présidente brasileiro. Luis Inacio Lula 
da Silva, qiier intensificar as relaçôes coin 
o continente africano. Esta é uma das pri- 
oridades da politica externa do seu pais. 
Lula garantiu que o Brasil vai fortalecer o 
intercâmbio econômico, cultural e comer- 
cial especialmente corn os paises de lingua 
portugnesa. 
A declaraçâo do Présidente foi feita sexta- 
feira na cerimônia de instalaçào da 
Secretaria Especial de Politicas de 
Promoçâo da Igualdade Racial, em 
Brasilia. Lula adiantou que vai visitar este 
ano alguns paises africanos, mas o progra- 

ma das viagens ainda estâ por définir. 
Qiiem jâ tem viagens marcadas é o mi- 
nistro das Relaçôes Exteriores, Celso 
Amorim: tem confirmada uma deslocaçâo 
à Africa do Sul, entre 7 e y de Maio, que, 
segundo a Agêneia Lusa, poderâ ser pre- 
cedida por uma visita a Angola. 
Outras medidas previstas sâo a recriaçâo, 
neste ministério, do Departamento de 
Africa (que existiu até ao inicio dos anos 
90) e a jâ anunciada abertura da embaixa- 
da em Sâo Tomé e Principe, o ünico pais 
africano de ling'ua oficial portuguesa sem 
representaçâo diplomâtica brasileira. 

PSP apreende 394 veîculos em mês e meio 
A PoUda de Ségurança Piibhca (PSP) 
apreendeu 394 veîculos por falta de actu- 
alizaçâo de registo de propriedade entre 
15 de Janeiro e 28 de Fevereiro deste 
ano, informa esta terça-feira a PSP em 
coiuunicado. 
Nesse periodo forara realizadas opera- 

çôes de fiscalizaçâo a 69.185 vciculos. 
tendo sido detectadas 5.207 infracçôes, 
acrescenta o comunicado. 
As operaçôes de «fiscalizaçâo selectiva» 
visavam a actualizaçâo do registo de pro- 
priedade e das résidéncias nas cartas de 
conduçâo, explica a PSP, 

Joaquim Alipio Caria Zarro 
29/02/1940-25/03/2003 

A mulher Maria Ainâlia Zaïro, filhos, genres e 
netos, agradeçem a todos os que esd^eram no 
liltimo adeusîao saudoso marido, pai e avô, 
Joaquim Alipio Caria Zarro, natural da Nazaré. 
A missa do 7o. dia terâ lugai' sâbado, dia 5, na 
Igreja de Sâo Salvador do Mundo, em 
Mississauga, pelas 18h30. 

Paz à sua aima. 
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Informaçâo 
Devido aos constaales pedidos de informaçâo e ao manifesto intéressé 

por parte de grande numéro de pessoas iuteressadas em assistir à,s sessoes 
do 1 Congresso A Vez e a Voz da Mulher Imigrairte Portugnesa, colo- 
eâmos à disposiçào de todos os que nos têm abordado, a respectiva ficha 
de inscriçâo a fim de que a preencham e enviem para a morada indicada, 

Nâo jjerca a oportunidade de; 

• ouvir intéressantes coinunicaçôes em inglès e/ou português de desta- 
cadas personalidades do Canadâ, Portugal, EUA, Brasil, yVrgenUna, 
Austrâlia, Inglaterra c Fiança 

- conviver e trocar ideias de forma mais informai e descontraida, 
durante os intervalos das sessôes e à hora. das refeiçôes, coin os confe 
rencistas, convidados e demais intervenientes 

■ assistir ao lançamento de livres 

■ conversar com estudantes que apresentarâo sessôes de cartazes coin 
tdpicos de grande interesse. 

msf msA -mit y ms^ mai : / iwsw mà 

I CONliRESSO INIEIHIACIONAI 
INTERNiriONAl CONFERENCE 

A VEZ E A VOZ DA MULHER IMIGRANTE PORTUGUESA 
The Voice and Choice of Portuguese Immigrant Women 

UNIVERSITY OF TORONTO 
DEPARTMENT OF SPANISH AND PORTUGUESE 

MAY 2003 - TORONTO 

FICHA DE INSCRIÇÂO/ Application Form 

Nome/Name 

Morada/Address 

Tel. Fax; E-mail: 

PübUco em geral : 

Estudante/ Student 

$40.00 (10 e 11 Maio) 
$2.5.00 (um dos dia^) 
$2,5.00 (10 e 11 Maio) 
$1,5.00 (um dos dias) 

O preço da inscriçâo inclui; almoco, café e biscoitos no intervalo das sessoes 

Envie ficha e cheque à ordem de UNIVERSITY OF TORONTO, 
até 30 Abril ou entregue pessoalmente no: 

Department of Spanish and Portuguese 
University of Toronto 
91 Charles Street West #208 
Toronto - Ontario M,5S 1K7 
Canada 

Tel: 410 813 4080 • Fax: 410 813 4084 • Email: maiuiela.marujo@utoronto. 
iSW; : «SS» : lîSSiSÏ 9^ . 

ca 

Jornal 

O MILÉNIO 
O semanario da comunidade 

todas as 5°^ feiras 

Lisboa e Porto recebem 
turismo açoriano 
No âmbito da campanha de pro- 
moçâo turistica dos Açores, que 
esta a desenvolver no mercado 
continental, a Direcçâo Regional 
de Turismo vai realizar, nos dias 
8 e 9 de Abril, dois workshops 
nas cidades do Porto e de 
Lisboa, respectivamente. 
Pretende-se, sobretudo, promover e poten- 
ciar oportunidades de negocios para os 
empresâi'ios turisticos regioiiais, présentés 

1^" 
em cada um daqueles eventos, 
que darâo a conhecer a oferta 
turistica açoriana de forma 
personalizada aos operadores 
do sector continentais, convi- 
dados para o efeito. 
Para o encerramento dos 

workshops, a Direcçâo Regional do 
Turismo contarâ com a presença do 
secretario regional da Economia, 
Duarte Ponte. 

Apartamentos entregues RO Peixe Assado 
A Câmara Municipal de Ponta Delgada 
procedeu à entrega, esta semana, de 12 
apartamentos, de um conjunto de (iO, em 
construçào na freguesia do Livramento, 
para realojamento de familias que 
habitavam barracas, neste freguesia. 
Os apartamentos, agora entregues as 
familias, estâo orçados em .5 milhôes de 
euros, sendo que 40 por cento desse valor, 
ou seja, 1,8 milhôes de euros, foram 

suportados por aquela autarquia. 
Em construçào pela firma SOMAGUE 
EDIÇOR, a urbanizaçâo do Peixe Assado 
é constituida por 10 blocos de seis aparta- 
mentos, sendo 12 do tipo T2, 30 do tipo 
T3 e 18 T4. 
A nova urbanizaçâo, que se desenvolve 
por um espaço de 7.095 m2, terâ ainda 
duas lojas, areas verdes e zonas de esta- 
cionamento. 

Museu de Angra apoia Turismo 
Das muitas entidades que apoiaiam a inicia- 
tiva, é de grande relevo a pai ticipaçào do 
Museu de Angra do Heroismo neste 
Congiesso Regional de Turismo. 
O Museu, paia além de outros apoios, marca 
a sua presença neste quadro turistico om 
uma pequena amostra de inuseologia, devi- 
damente prepaiada; trata-se de uma vitrine 

onde se podem observai alguns objectas, 
que foram um tanta ou quanta importantes 
para o desenvolvimento do turismo nos 
açores: uma büssula, um quadro de Almada 
Negreiros e algumas armas, nomeadainente. 
O Museu é sempre uma referêneia, é sempre 
um "berço" da histôria da iUia, dos Açores e, 
inevitavelmente, do seu turismo 

AH.t.P. Memtser A.D.P 

MIGLIORA I TUOIINDICI D’ASCOLTO 

DOMENICO COSENTINO, H I s 
SPECIALISTA APPARECCHI AUDITIVI 

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

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

turbai os outros por ter o volume do râdîo ou da televisào muito alto, e 
nào ouvir convenientemente as palavras que se lhe dirigem. 
Estes apenas alguns pequenos inconvenientes que, num futuro rhais 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 

coin exactidâo os problemas auditivos dos pacientes. 

I Faça uma consulta na UDI Hearing livres de obrigaçôes, em 2 locais: 

540 College St. 
Suite #402 Toronto, Ont. 

8333 Weston Rd. 
Unit 105, Woodbridge, Ont 

BLOOR 
N 

COLLEGE 

LANGSTAFF 
N 

HIGHWAY #7 

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

esta o^oztiinLèaèe. 
De Segunda a Sexta, das lOam às 5pm e, aos Sâbados, das lOam à 7pm. 
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V 
CARNIpIRO 
21/03 À 20/04 j 

Tempo propicio para uma introspecçào realista, para uma 
anâlise isenta aos seus sentimentos, sem qualquer pressâo ou 
influência do exterior. 

E um momento especialmente positivo para lidar com assun- 
tos relacionados corn gastronomia, corn a sua vida doméstica 
ou com questôes imobiliârias. 

As suas reacçôes às pessoas e às situaçôes serâo muito diferentes 
do usual, pelo que poderâ sentir que nào esta no seu estado emo- 
cional normal. 

CARANQLIEJO A Oposiçào da Lua a Jupiter pode criar-lhe um momento de 

21/06 A 20/07 ^ dispersào, bem como uma incapacidade de entender o que se 

TOLRO 
21/04 A 20/05 

GÊMC05 
21/05 A 20/06 

-V- 

LcÂo J 
22/07 A 22/08 " 

passa no mundo à sua volta. 

/r; 

Provavelmente a sua atençâo estarâ voltada para as taiefas domés- 
ticas, bem como para a reorganizaçào de alguns aspectos pi âticos 
da sua vida. 

ViRGCfl' 
23/08 A ^/09 

BALANçA 
23/09 A 22/10 

Tenderâ a ser mais emocional nas relaçôes coin outras pes- 
soas. Contudo, procure nào se centrai' tanto em si e prestar 
atençâo aos sentimentos alheios. 

Ë possivel que haja uma maior possessividade nos relaciona- 
mentos de intimidade. Procure nào sufocar as outras pessoas, 
caso contrario afastà-las-â. 

ESCORPIâO 
23/10 A 21/11 

SAQITâRIO 
22/11 A 21/12 

Este trânsito acentua as suas aptidôes sociais e de diàlogo, levan- 
do a uma maior interacçâo corn os outros. Passe mais tempo 
coin amigos e familiales. 

Uma Oposiçào Ltia/Jüpiter ira afectar a sua capacidade de 
concentraçâo. Poderâ igualmente trazer uma pequena preocu- 
paçào coin um elemento da familia. 

T 

CAPRICORNIO 
22/12 A 20/01 

Se se encontrar a meio de um projecto, poderâ sentir os benefi- 
cios deste trânsito, em particular se recorrer ao auxilio de ami- 
gos ou associados. 

ÂQLÂRIO 
21/01 A 19/02 

20/02 A'^0/03 

As ideias, as sensaçôes, a intuiçâo estarào fortemente desen- 
volvidas. No entanto, o amor andarâ confuso durante algum 
tempo. Mantenha-se atento às pessoas mais prôximas. 

Esta Oposiçào da Lua a Jupiter pode trazer uma noticia 
menos boa relativamente à familia ou a assuntos relacionados 
corn o estrangeiro ou corn a Lei. 

Embora estas duas imagens pareçam idênticas, 

possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 



O Milénio Quinta-feira, 3 de Abril, 2003 21 

Jennifer 
lopez 
gravou dueto 
corn Bono 
A actriz e cantoia Jennifer Lopez revelou 
recentemente nuin chat no sen site oficial 
que gravou um dueto coin o vocalista dos 
U2, Bono Vox. «Grav'ei uma cançào coin 
Bono (..) e séria ôptimo que viesse a ser 
editada um dia», disse a cantora. 
Jennifer Lopez expressou ainda o desejo 
de gravar um dueto coin Craig David. O 
cantor britânico jâ respondeu ao desafio 
referindo que gostaria bastante de gravar 
um tema coin Lopez, «provavelmente 
uma cançào de amor escaldante», acres- 
centou. 

Usa Marie Presley 
fala de casamente cem Michael Jackson 
Lisa Marie Presley, filha do cantor Elvis 
Presley, revelou algims pormenores sobre o 
seu casamento coin o cantor Michael 
Jackson. A relaçâo entre os dois nâo foi 
longa, mas suscitou grande atençào. 
Em declaraçôes à revista «Rolling Stone», 
Lisa Marie Presley admitiu que se tinha real- 
mente apaixonado por Michael Jackson, 
mas nunca percebeu muito bem quais eram 
os sentimentos do cantor. 
Lisa Marie Presley afirmou que quando 
conheceu Michael Jackson sentiu que ele 
era «muito verdadeiro» e que ningném iria 
questionar o casamento, desde que os vis- 
sein sempre bem dispostos. 
Na mesura entrevista, admitiu que durante 
algum tempo ainda tiveram relaçôes sexuais 
e que na realidade Lisa Mar ie Presley gosta- 
va do canton 
Agora, Lisa Marie Presley percebe que 
Michael Jackson a manipulou para nrelho- 
raj' a sua imagein. O cantor vive concentra- 
do no seu trabalho, calctilando e manipu- 
lando tudo e todos, confessoti. E avançou 
como exenrplo a cerimônia dos prénrios de 
video da MTV, realizada em 1994, onde o 
cantor a beijoti em frente de todos. Porénr, 
esse beijo foi uma ideia do manager de 
Michael Jacksoir. 
Lisa Marie Presley sentiu que foi utilizada 
como parte de uma estratégia de publici- 
dade que tentou provai' que o cantor nâo era 
homossexual. E esta nâo foi a ünica vez que 
esteve nesta posiçào. 
Lisa Marie Presley apresentou o divôrcio do 

cantor quando leu uma entrevista enr que 
Michael Jackson afirmou que ela lhe tinha 
dito qtie Elvis tinha feito uma operaçào plàs- 
tica ao nariz, quando é mentira. No final, a 
relaçâo entre os dois toruou-se «feia». 
Recentenrente, Lisa Marie Presley casou-se 
corn o actor Nicolas Cage, naquele que se 
pode apelidar unr casamento relàmpago. 
«Diferenças irreconciliàveis» foram as 
razôes que puseram terino a um casamento 
de très meses. 
Lisa Marie Presley lançou-se recentemente 
no mundo da inftsica, seguindo os passos do 
pai. (9 seu album de estreia, intitulado «To 
Whom It May Concern» deverâ ser lançado 
a 8 de Abril. 

M6t3lliC3 assinam contrato corn Mercury 
Os MetaUica assinaraiii lira contrato 
pela Mercury Records do Reino 
tinido, editora pela quai vâo editar o 
novo album de originais', intitulado 
«St.Anger». 
O lançamento esta previsto para 
Jitnho. 
Em comunicado divulgado pela 
Dniversai Music> que assegura a dis- 

tribulçào em Portugal dos lauçamentos 
da Mercury, estencordo inclui o fundo 
de catâlogo e é yâlido pai'a todo o 
mundo, excepto para a América do 
Norte e Japâo. 
«StAnger», o primeiro fruto deste con- 
trato, trata-se do primeiro trabalho de 
estùdio dos MetaUica desde 1997, 
sendo o oitavo disco da sua carreira. 

GéNERO: 

Ficçao Cientifica 
DURACàO : 

136 Minutes 
REALIZACàO; 

Jon Amiel 

SiNOPSE: 

Catàstrofes climatéricas e geogrâficas coineçam a aparecer a nivel 
global. O geôlogo Dr. Josh Keyes (Eckhart) e o Dr. Sergei Leveque 
(Karyo) que é perito em bombas atômicas, sào os especialistas no ter- 
reno convocados a ir até Washington, D.C. para analizar e resolver 
este problema que afecta o Planeta. 
A inicio pensavam cjue tudo podia ser o resultado de ataque inimigo, 
mas apôs um estudo mais cuidado juntainente coin a équipa da 
Universidade de Illinois, deparam-se coin um problema ainda mais 
grave, o micleo do Planeta parou a sua rotaçào. Isto leva a que o 
campo electromagnético do Planeta, que o protege contra a radiaçào 
solar, esta a desaparecer rapidamente. Se este jnoblema nào for 
resolvido urgentemente, os resultados sào catastrôficos, levando tudo 
o que seja eléctrico a ser destruido, énormes teinpestades de relâm- 
pagos e o mais perigoso, uma radiaçào que levarâ o Planeta a aque- 
cer até ao ponto de o “derreter”. 
Extremamente preocupado coin estes resultados, Keyes resolve pedir 
ajuda ao geôlogo Dr. Conrad Zimsky (Tucci), um cientista arrogante 
que acaba por chegar às mesmas conclusôes. 
Ambos resolvem réactivai' o micleo terrestre e a tinica forma possivel 
é deslocarem-se até ele. Para tal, o cientista Dr. Ed Brazzleton 
(Lindo) inventou um meio de transporte subterrâneo, que nunca foi 
testado, que sera utilizado pela primeira équipa de “terranautas”. 
Eles levarào ao centro do Planeta uma bomba nuclear que ira “réac- 
tivai'” o micleo. 

Aaron Eckhart, 
Hilary Swank, 
Delroy Lindo, 
Stanley Tucci, DJ 
Qualls, Tcheky... 

FILME DA SEMANA Tnc CORE 
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MOIDURAS VAZIAS 
Comecei a sonhar muito cede, como 

toda a gente! 
Meti-me na pele de todas as princesas 

encantadas dos centos de fadas e casei 
com o principe mais Undo da historia, 
com quern viajei nas carruagens do dese- 
jo de ser feliz e de ter filhos. Nao muitos 
- como rezam as historias - mas quatro, o 
numéro que sempre desejei. Quando 
acordei do sonho, resignei-me a ficar por 
metade, como quern deixa uma viagem a 
meio por desnorte de uma büssola sem 
campo magnético. 

A minha mâe em 24 anos teve 12 fi- 
lhos dos quais eu sou a mais velha. Talvez 
por isso, nunca fui grande adepta de pro- 
les muito numerosas. Filhos linicos, con- 
tudo, também nunca corresponderam ao 
que eu idealizara de paradigma de cri- 
anças felizes. Pensei sempre que uma 
criança nécessita, pelo menos, da compa- 
nhia de uma outra criança. 

No caso dos meus pais, tudo aconte- 
ceu por culpa de um proselitismo jâ em 
rota de colisào com os ùltimos avanços da 
ciência que davam à mulher a possibili- 
dade de controlar a natalidade. O padre, 
ao mesmo tempo visita da casa e conse- 
Iheiro espiritual, como era hâbito na 
época, nunca permitiu o uso de contra- 
ceptivos porque era pecado. Os meus 
pais, militantemente catolicos, tudo 
aceitaram na logica do crescei e multipli- 
cai-vos. A minha mâe tinha varizes 
enormes e, depois de cada gravidez, elas 
cresciam como troncos que Ihe sulcavam 

as pernas a denunciar o peso da copa 
redonda de mais uma criança na ârvore 
genealôgica. Na liltima gravidez, sofreu 
de complicaçôes que Ihe puseram a vida 
em risco. Passou tao mal que ai o padre 
disse-lhe: «Cumpriu a sua missâo; agora 
jâ pode evitar». 

Nunca esquecerei esta frase, pronun- 
ciada numa altura em que aquele parto 
poderia ter-lhe ditado a vida ou a morte. 
Nâo morreu de parto, mas nâo lhe 
restaram muitos mais anos. Um dia, de 
repente, foi-se de mansinho como tinha 
sido sempre a sua vida: vivendo sem dar 
por isso, como as folhas verdes se despe- 
dem lentamente do verào para cairem no 
outono. 

■ Muito antes disso, porém, jâ eu tinha 
decidido que, quando chegasse a minha 
vez, séria uma ferrenha partidâria do 
planeamento familiar. Toda a vida fora 
mâe demasiado cedo de outros filhos. 
Nâo posso deixar de dizer que me causa- 
va inveja ver as minhas colegas e amigas 
completamente livres e soltas de tarefas 
domésticas, enquanto eu arfostava jâ 
corn a responsabilidade de ir para qual- 
quer lado corn dois ou très miüdos a 
seguirem-me a peugada. Imaginem o que 
isto représenta quando se é adolescente! 
As crianças choram; as crianças fazem 
birras; as crianças constipam-se e, muito 
pior do que isso, as crianças andam 
ranhosas. Nada melhor para espantar 
qualquer candidate a namorado do que 
aqueles farôis translücidos pendurados 

no nariz de cada um a solici- 
tarem a presença continua 
de um lenço de assoar. Era 
branco o lenço, mas em vez 
da paz que sempre anuncia 
um lenço branco, aquele 
denunciava uma guerra 
aberta a um par de narizes 
que me nâo dava tréguas. 
Ainda hoje estào por contabilizar quan- 
tos pretendentes terei perdido por causa 
disso. 

Contudo, quando tive a minha filha, 
sentia-me a pessoa mais feliz do mundo. 
Comecei logo a passeâ-la como quem 
mostra um troféu a toda a gente. Tinha 
quinze dias, quando passei pela minha 
parôquia e a mostrei ao padre, o tal 
amigo lâ de casa. Como se estivesse no 
confessionârio, perguntou-me: «Jâ a bap- 
tizaste?» 

Nâo, senhor padre! Ainda é tâo 
pequenina. Sô daqui a um mês. 

- Entâo, nâo a beijo porque ainda nâo é 
filha de Deus. 

Eu sô tinha 19 anos mas, naquela altura, 
apeteceu-me mesmo mandâ-lo â fava 
(manda a boa educaçâo que utilize o 
eufemismo). 

Depois de ter tido o segundo filho, no 
ano seguinte, disse-me que se eu tomasse 
a pilula teria de deixar de frequentar a 
igreja porque vivia em pecado. Ai sim; 

acabou-se a minha militâneia 
religiosa e mandei-os todos 
passear (outra vez a boa edu- 
caçâo a refrear-me a lingua, 
ou seja, a escrita). A minha fé 
resume-se agora a uma espiri- 
tualidade sentida numa troca 
directa corn Deus, sem inter- 
mediârios bacocos que ditam 

regras tâo afastadas daquilo que Cristo 
pregou, apesar dos ventos de mudança 
que entâo sopravam. 

Dâ-se o 25 de Abril e a situaçào politica 
em Angola complica-se. Somos apa- 
nhados no centro de um triângulo de 
gaierra em que très movimentos armados 
se degladiam pela disputa do poder. Fiz 
da segurança de duas crianças a minha 
batalha principal. A hipôtese de ir para 
Portugal. O desemprego. O desconheci- 
do. O vazio total. Um tùnel sem qualquer 
luz ao fundo. 

Calculam a angùstia que se vive quan- 
do se tem que equacionar o destino de 
quem jâ existe? E o que fazer corn quem 
nâo existe ainda? Decidi-me e fiquei-me 
por ali: dois filhos, nâo teria mais. 

Sonhei sempre ter quatro filhos mas, 
armada de uma cobardia maior do que a 
coragem, matei naquela hora qualquer 
promessa de future. Fiz mal? Nâo sei. Sei 
apenas que continue a sonhar corn dois 
rostos que nunca conheci e a desejar 
encher de beijos duas molduras vazias de 
afectos por preencher. 

PORTUGUÊS CANAI 
IBQ S4 HORAS POR DIA 

INFOBMACSES: 

416.537.1088 

Estes radios estâo 
TORONTO: Viseu Electric - 896 College St. Tel: 
531-2847 * Manata - 846 Dundas St. West Tel: 
603-9572 * Artnova Furniture Plus - 992 Bloor St. 
west Tel; 532-1133 
MISSISSAUGA; Nova Pastry & Bakery - 3()35 
Cawthra Rd. Tel: (905) 279-3206 * Impact 

Liquidation - 187 Lakeshore Rd. E. 
BRAMPTON: Concord Furniture - 280 
Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 
HAMILTON: - Alves Meats - 157 Macnab St. N. 
Tel: (905) 528-0165 
LONDON: Acadia Travel 366 Hamilton Rd. 

*Plus GST & PST 

519-432-3797 * Internacional Gift Shop, 416 
Hamilton Rd. 519-675-0446 * Atlantic Sea Fish 
Market, 708 Hamilton Rd. 
519-452-7511 * Ocean Food Center, 778 
Hamilton Rd. 519-452-1220 CAMBRIDGE: 
Beiros Supermarket 50 Ainslie St. S. 519-621-6950 ^ 

Sylvania 
Portable Radio / 

CassetteAM/FM /SCMO 

*60."'* 

FESTZVAL 

Panasonic RK-D13 

*160.“"* 

Citizen JTR1822K 
Portable Radio AM/FM 
Cassette/Recorder Player 

08* 

Panasonic RX-FS430 
stereo Radio/Cassette Recorder 

00* *125. 

General Electric 

*55.*" 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

AM/FM/SMO, CD-Cassette Player 

com Remote Control 
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Air Canada procura 
protecçâo dos 
credores 

Para o chefe da Air Canada, Robert Milton, o fini amar- 
go chegou às 3h30 de terça-feira. Exausto e desaponta- 
do, apôs ter estado horas ao telefone em diâlogo corn os 
lideres do sindicato uma ultima vez para conseguir algu- 
mas concessôes, mas acabou por concluir que as suas 
tentativas tinham falhado. 
Por volta das 6h30 de ontem, Milton procurava a 
aprovaçâo final dos directores para anunciar que a 
maior companhia aérea do pais tinha que declarar ban- 
carota. Este anüncio foi o inicio de uma restruturaçào 
massiva que verâ milhares de desempregos, cortes salari- 
ais, coi tes em serviços e de renegociaçâo nos cerca de 
$13 biliôes de dôlares em divida. 
Se este assunto continuai, no final deste ano poderemos 
presenciar uma transformaçâo dramâtica na histôria de 
66 anos da companhia aérea mais famosa do pais, o que 
tornarâ a vida mais fâcil para companhias como a 
Westjet Airlines. 
Embora o dossier jâ tenha sido antecipado hâ semanas, 
o anüncio desta semana deixou milhares de empregados 
surpreendidos. Nunca na histôria do Canada se assistiu 
a uma compahia deste calibre - a Air Canada tem cerca 
de 40 mil empregados - foi obrigada a pedir protecçâo 
dos sens credores, segundo a lesgislaçào de acordo dos 
credores de companhias. 
Este dossier junta o nome da Air Canada à lista de 
grandes companhias aéreas, entre elas a United Airlines 
e a U.S. Airways, que declararam bancarota desde o dia 
11 de Setembro de 2001. 
Os ataques terroristas de 11 de Setembro forain o inicio 
dos problemas de muitas companhias aéreas. A este 
problema veio Juntar-se actualmente a guerra no Iraque 
e o surto do Sindrome de Pneumonia Atipica, oriundo 
de alguns paises da Asia. 
£is alguns factos que a Air Canada revelou esta semana: 
A companhia mantem-se em contacte corn algums 
investidores para que haja novo investimento na com- 
panhia. 
O dinheiro para pensôes esta limitado a $1.3 biliôes de 
dôlares, o que muitos receiam vir a resultar em benefi- 
cios reduzidos para os empregados. 
Neste momento, a companhia tem que renégociai uni 
contrato de $245 milhôes de dôlares corn a Onex Corp. 

Madeira: 

PJ deteve dois alegados traficantes 
de liaxixe corn 82 mil doses 
A Policia Judiciâria da Madeira deteve dois homens, coin 
idades entre os 25 e os 30 anos, alegadamente respon- 
sâveis pela introduçào, por via maritima, de cerca de 82 
mil doses de haxixe, informou a PJ. 
Segundo o comunicado emitido no Funchal, estas 
detençôes aconteceram no âmbito da denominada "ope- 
raçào maré viva" que resultou ainda na apreensâo de 
81.750 doses de haxixe, um automôvel ligeiro, très mil 
euros em numerârio, uma nota de 200 euros falsa, cinco 
telemôveis e diverso material em ouro. 
Os homens estiveram présentes ao juiz do Tribunal 
Judicial da Comarca do Funchal que determinou que 
aguardassem as fases ulteriores do processo em regime de 
prisâo preventiva. 

Durâo Barroso é o lider mais impopular 
entre os portugueses 
o primeiro-ministro, Durâo 
Barroso, e o minlstro da 
Defesa, Paulo Portas, 
entraram este mês em queda 
de popularidade, de acordo 

I corn dados do Barômetro da 
I Marktest divulgados esta 
I sextarfeira pelo Diârio de 
I Noticias. 
î Quando questionados acerca 
\ da actuaçào dos lideres politi- 
[ cos, os inquiridos elegeram 
I Durâo Barroso como o lider 
I mais impopular, tendo a sua 
1 popularidade registado uma 
I descida de 6% relativamente a 
I Fevereiro. 
I Logo a seguir a Durâo 
f Barroso surge o lider do PCP, 
I Carlos Carvalhas. O terceiro 
I lugar na impopularidade é 

ocupado por Paulo Portas, 
seguido de Ferro Rodrigues, 
Francisco Louçâ, Mota 
Amaral e Jorge Sampaio. 
No que diz respeito à actu- 
açâo dos ministros, no topo 
da lista de popularidade 
surge o titulai- da pasta dos 
Assuntos Parlamentares, 
Marques Mendes, destronan- 
do Isaltino de Morais, que 
passa a estai' na terceira 
posiçâo, logo a seguir a 
Celeste Cardona. 
A sondagem foi realizada 
entre os dias 18 e 22 de 
Fevereiro, num total de 810 
entrevistas, com uma 
margem de erro de 3,44% 
para um intervalo de confi- 
ança de 95%. 

Um orçamento equilibrado pela quinta 
vez consecutive 
No passado dia 27 de Março, a Ministra das Finanças Janet Ecker apresentou pela quinta 
vez consecutiva o orçamento equilibrado para o Ontério - a primeira vez que tal acontece 
emquase 100 anos. 

0 Governo do Ontario prossegue o projecto de reduçâo de impostos e introduçào de 
cortes fiscais corn a finalidade de aumentar a concorrêneia e criar postos de trabalho. 
Desde 1995 que este projecto do Ontario tem contribuido para criar um milhâo de novos 
postos de trabalho. 

Durante a fase de consulta pré-orçamental, a Ministra das Finanças teve a oportunidade 
de se encontrar corn mais de 1.300 pessoas de todas as camadas sociais da provincia 
visando a definiçâo de prioridades, tendo o orçamento sido directamente apresentado à 
populaçâo do Ontârio. 

Prioridades de investimento: 

• $27,6 bilhôes para financiar a assistência na saùde para 2003-04, mais $1,7 bilhâo que 
0 ano passado; 

• Um aumento de cerca de dois bilhôes destinados ao ensino pùblico, a introduzir 
gradualmente durante os prôximos très anos; 

• Um biliâo para pesquisa em oncologia durante os prôximos dez anos; 
•$900 milhôes destinados à nova reduçâo da carga fiscal, o que ira afectar quase todos 

os contribuintes da provincia; 
•$450 milhôes para reduçâo da carga fiscal no ensino residencial anual em 945.000 

agregados familiares de individuos da terceira idade. 

Estes investimentos e muitos outros constantes do orçamento actual constituem as 
decisôes certas, tendo por base as prioridades da populaçâo do Ontério. 

0 projecto orçamental reconhece que a recuperaçâo de oportunidades e da prosperidade 
no Ontârio é fundamental para tornar esta provincia o melhor local do mundo para residir, 
trabalhar, investir e constituir familia. 

Para obter mais informaçâo em inglës e francês acerca do orçamento do Ontario para 
• 2003, é favor ligar gratuitamente para: 1-800-337-7222. Para obter o serviço de 

^1 lO teleimpressora (TTY), é favor ligar para: 1-800-263-7776. 0 orçamento do Ontario para 
2003 encontra-se igualmente disponivel na Internet consultando o endereço seguinte: 
HTTP;//www.gov.on.ca/fin/hmpage.html 
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A.mbiente/ CHma: 

Terra viveu 11 dos 13 anos mais quentes depois de 1990 
O planeta Terra viveu 11 dos seus 
13 anos mais quentes depois de 
1990, quando as temperaturas 
começaram a aumentar devido às 
alteraçôes climàticas, de acordo 
como secretâxio- gérai da 
Organizaçâo Meteorolôg;ica 
Internacional (OMI). 
O ano mais quente foi o de 1998, 
seguido do ano 2002. 

"Desde 1976 a temperatura global média 
aumentou cerca de très vezes mais depres- 
sa do que em todo o século", disse o 
secretàrio-geral da OMI, Godwin Obasin, 
na conferência de abertura do Simpôsio 
Internacional sobre Alteraçôes Climàticas, 
que decorreu em Pequim. 

O especialista lembrou ainda a multipli- 
caçâo de acontecimentos meteorolôgicos 
extremos ao longo dos ùltimos anos, como 
ciclones, tempestades e inundaçôes, que 

afectaram muitos paises. 
Por outro lado, o norte da China, a Asia 
central, a Africa austral e oriental, o Brasil 
e o Médio Oriente viveram algumas das 
maiores secas de sempre. 

Durante o Simpôsio sobre Alteraçôes 
Climàticas, técnicos e cientistas concor- 
daram corn a necessidade de melhorar os 
sistemas de previsâo meteorolôgica e 
climàtica ao nivel internacional. 
As alteraçôes climàticas têm provocado 

modificaçôes profundas na flora e fauna 
da Terra durante o ultimo século. 

O sobreaquecimento global ocorre devido 
a um aumento da emissâo de gases com 
efeito de estufa, provocado pela poluiçâo 
da indüstria e dos transportes rodoviàrios. 
As alteraçôes climàticas traçam um 
cenârio pouco favoràvel para Portugal, 
prevendo-se que a temperatura mâxima no 
Verào aumente mais de nove graus entre 
2080-2100. 

Portugal sera particularmente | 
atingido pela guerra no Iraque, | 
diz Cavaco | 

\ 
«Se a guerra for prolongada a economia | 
mundial sofrerâ mais, a Europa tam- j 
bém sofrerâ mais e a economia por- | 
tuguesa ficarâ em pior situaçào», con- \ 
sidéra ainda o ex-PM. 
Para Cavaco Silva, a guerra em curso 
veio na pior altura para Portugal, tendo 

«Uma guerra prolongada poderâ ter em conta actual situaçào da economia 
efeitos extremamente graves sobre a nacional. Nesse sentido, diz o ex-hder 
economia mundial, porque se prolonga social-democrata, «temos de preparar- 
a incerteza e a insegurança e os preços nos, eventualraente, para algum agrava- 
do petrôleo começam a ser mais atingi- mento do desemprego» e para a «esta- 
dos», disse o ex-PM citado pela Râdio gnaçâo dos salârios», corn conséquente 
Renascença. perda do poder de compra. \ 

O ex-primeiro-ministro Cavaco 
Silva considerou esta sextaTeira 
que Portugal sera um pais par- 
ticularmente atingido pelos 
efeitos de uma guerra prolonga- 
da no Iraque. 

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 

Galileo: 

Primeiro satélite em 2003 
ou üE perde frequências 
reservadas 
Os europeus têm de lançar este ano o 
primeiro satélite da rede Galileo para evi- 
tar perder o acesso às frequências reser- 
vadas hâ quase très anos, disseram à 
Agência Lusa fontes comunitârias em 
Bruxelas. 
A informaçào foi obtida à margem do 
Conselho ministerial dos Transportes e 
Telecomunicaçôes da Uniào Europeia 
(UE), onde os ministros e a comissâria da 
tutela, Loyola de Palacio, fizeram um 
ponto da situaçào sobre o projecto Galileo. 
"A UE reservou (na Conferência Mundial 
das Telecomunicaçôes realizada em 2000) 
uma parte do espectro radioeléctrico e se 
nào avançar jâ este ano corn um satélite 
perde o direito de usar as frequências", 
sublinharam as fontes. 
O projecto Galileo - para o quai "hâ exces- 
so de dinheiro", oriundo dos Estados 
membros e de Bruxelas, garantiram as 
fontes - tem registado atrasos sucessivos 
devido às exigências de algims Estados 
membros em aumentar a sua quota de par- 
ticipaçào. 
Alemanha, Itàlia, Fiança, Reino Unido e 
agora a Espanha tentam aumentar a sua 
percentagem num negôcio europeu de 
muitos milhôes de euros e corn um grande 
potencial de desenvolvimento industrial 
dos Estados membros envolvidos, destina- 
do a concorrer directamente com o sis- 
tema de iiavegaçâo por satélite norte-ame- 
ricano homôlogo GPS (Global Positioning 
System). 
As posiçôes dos Estados Unidos relativa- 
mente ao Galileo também estào a dificul- 
tar o andamento do projecto, pois 
Washington alega que vai interferir corn a 
qualidade dos sinais para uso militai- do 
GPS. 
Acresce que Washington se opôe à von- 
tade dos paises europeus - liderados pela 
Fiança e Alemanha - de atribuirem ao 
Galileo um sinal semelhante ao usado pelo 
GPS para fins militares, devido à sua alla 
fiabilidade, adiantaram as fontes. 
Este aspecto é particularmente sensivel 
nesta altura, devido à ^erra contra o 
Iraque e ao uso intensivo do sinal militai' 
do GPS para guiar as mùltiplas bombas e 
misseis -i-inteligentes-i- do arsenal norte- 
americano. 
Nestas ocasiôes, Washington +perturba+ a 
coinponente civil do GPS para evitar que o 

inimigo a possa utilizar para guiar as suas 
prôprias armas. 
Corn a chegada do Galileo ao mercado, 
Washington alega que um seu inimigo 
poderâ usar a rede europeia de satélites 
em caso de guerra para atingir as suas 
forças. 
A alternativa é inviâvel, jâ que o eventual 
empastelamento das frequências do 
Galileo pelos Estados Unidos numa situ- 
açào de guerra implicava também a pa- 
ragem do GPS - jâ que o sistema europeu 
terâ frequências sobrepostas às do norte- 
americano. 
No Conselho ministerial que termina em 
Bruxelas, a Comissào apresentou aos 
Quinze uma comunicaçâo em que defende 
a integraçào no programa Galileo de um 
sistema de aumento de sinal conhecido 
por EGNOS (sigla inglesa correspondente 
ao Sistema Europeu de Navegaçào e 
Cobertura Geoestacionâria). 
O EGNOS é um programa conjunto da 
UE, da Agência Espacial Europeia (ESA, 
sigla em inglês) e do Eurocontrolo que de- 
verâ estai' completamente operacional em 
Abril de 2004. 
Esse programa constitui a primeira fase da 
politica comunitâria para criar um 
Sistema de Navegaçào Global por Satélite, 
cuja segnnda fase corresponde ao projecto 
Galileo. 
O Galileo é um sistema de navegaçào por 
satélite que deverâ garantir a independên- 
cia da Europa relativamente aos homôlo- 
gos GPS (hégemônico) e Glonass (Global 
Navigation Satellite System - russo). 
Apôs uma fase de pré-desenvolvimento 
durante a quai se colocariam em ôrbita 
quatre satélites e se activariam equfpa- 
mentos para serviços preliminares, a rede 
Galileo continuaria a desenvolver-se até 
2008, através de duas dezenas de satélites, 
envolvendo custos globais da ordem dos 
3.200 a 3.300 milhôes de euros. 
Os pianos existentes apontam para a 
atribuiçào de uma percentagem de 17,,‘ï 
por cento do projecto à Alemanha, Itàlia, 
França e Reino Unido. 
A Espanha surgiu entretanto a reivindicar 
também uma participaçào mais expressi- 
va, alinhando-se ao lado dos "quatro 
grandes". 
A participaçào de Portugal vai rondar os 
2,7 por cento do total do programa. 
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Dîna Maria 
50 anos de fado 
Nào é fâcil andar pelo mundo fora a cantar o 
fado. Dina Maria é uma dessas raras criaturas 
que conseguiu uma carreira invejâvel nesse dificil 
universo fadista. 
Andar 50 anos a cantar o fado, é obra! E, mesmo 
sem as condiçôes fisicas ideais, vai continuar. Os 
anos pessam mas "quem sabe, sabe", e a Dina 
sabe e canta corn suavidade e sabor, proporcio- 
nando bons momentos aos amantes da cançâo 
tradicional portuguesa. 
O Dundas Banquet Place, em Toronto, encheu 
para uma noite de fado e de homenagem aos 50 
anos de carreira de Dina Maria. 
Tony Amaro e Leonardo Medeiros acompa- 
nharam os artistas convidados, Floriano 

Rodrigues, Humberto Silva, Mario Jorge, 
Avelino Teixeira e José Gomes e, de seguida, a 
consagrada Dina Maria. 
Emoçào a rodos, muitos aplausos e o fado de 
boca-em-boca. Uma noite memorâvel para Dina 
Maria e para todos quantos participaram na festa. 
Nào estivémos présentes mas, Cristina Santos, 
deu-nos um panorama gérai da festa, para além 
de ter dado um beijo de felicitaçôes à home- 
nageada da nossa parte. 
Esperamos que muitos dos présentes tenham "ati- 
rado uma flor" à Dina Maria. 

Carlos Firmino, apresentador da festa, dâ apoio a Dina Maria 
e sua neta na cerimônia do corte do bolo 

Dina Maria actuando na sua festa comemorativa dos 50 anos de carreira. 

José Gomes, Mario Jorge, Rosa Marques, Humberto Silva, Carlos Firmino, Antonio Amaro, 
Dina MAria, Floriano Rodrigues, Leonardo Medeiros, Avelino Teixeira e Lina Esteves 

Mârio Jorgp 

Antonio Amaro e Leonardo Medeiros, numa guitarrada. 
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S AUDE RM SUA CASA 

SARS: 0 TERROR RUMA NOVA OOENQA 
Na semana passada referi-me ao terror 
causado pelos homens corn poder a ou- 
tros homens pela guerra que é sempre 
desumana, e pelo terrorismo que é quase 
sempre uma reacçào desumana às situ- 
açôes de poder quando hâ injustiças ou 
violências. Hoje vou falar dos terrîveis 
seres invisiveis capazes de aniquilar o 
homem. Sâo esses dois tipos de seres, um 
O prôprio homem que se diz inteligente e 
superior, o outro os micrôbios que neces- 
sitam de instrumeiitos poderosos para se 
tornarem visiveis ao olho humano, os 
grandes destruidores biolôgicos do 
Mundo. Ambos causaram ao longo da 
Histôria, e ainda estâo a causar, o maior 
desperdicio de vidas humanas; mas sô o 
homem pôe em perigo a humanidade. A 
grande tragédia é que os homens que 
têm poderes para acabar corn os ataques 
ao seu semelhante, continuam a criar e a 
usar instrumentos de guerra para satis- 
fazer as suas ambiçôes, semeando a 
morte justificando-se em falsas razôes, 
enquanto os micrôbios virulentos conti- 
nuam a matar. Neste Mundo tâo perfeito 
e misterioso, mas ao mesmo tempo 
repleto de imperfeiçôes e ilusâo, sô os 
homens e alguns micrôbios invisiveis é 
que matam sem razào! 

Excepto o homem e os micrôbios viru- 
lentos, todos os outros seres vivos vivem 
em paz, ou sô matam para sobreviver. Hâ 
vinte anos foi a SIDA que surpreendeu, 
aterrorizou, e ainda hoje faz temer e 
tremer o mundo, contando por milhôes as 
suas vitimas. Hoje é o sindroina respi- 
ratôrio agudo severo (SARS), uma nova 
doença infecciosa de origem desconhecida 
que esta a ameaçar e, se nâo agirmos coin 
atençào e prudência, tem o potencial nâo 
sô para aterrorizar o mundo, mas também 
para dizimar o homem. A sua causa é um 
micrôbio, talvez o virus hMPV que foi iso- 
lado, aqui em Toronto, em casos fatais. O 
modo de propagaçâo da infecçào e 
evoluçâo é semelhante ao da gripe, mas a 
doença é muito mais agressiva e muitas 
vezes causa uma pneumonia atipica e fatal. 
Os primeiro casos da doença apareceram 
na China em Hong Kong, em Singapura, e 
na Cidade de Hanoi no Vietname. O 
micrôbio jâ matou, como é a regra das 

grandes epidemias do passado, profissio- 
nais da saüde pùblica e voluntârios que 
procuram travar a infecçào, para que ela 
nâo fique como um grande morticinio na 
Histôria. Até ao dia em que este artigo foi 
escrito, 30 de Março, 2003, jâ apareceram 
1600 pessoas infectadas e morreram pelo 
menos cinquenta e sete pessoas no mundo 
corn SARS, incluindo um o cientista de 
doenças infecciosas que estava a investigar 
in loco os meios para evitar uma possivel 
epidemia da doença. 

A pneumonia atipica causada por esta 
nova infecçào origina um sindroma* respi- 
ratôrio agudo, severo e intenso. A pessoa 
infectada, depois de um periodo de 
incubaçào que pode ir de très a dez dias, 
começa por sentir um estado sübito de 
grande cansaço seguido por uma febre 
acima de 38 0; além disso pode sentir 
dores de cabeça, dores musculares, falta de 
apetite, debilidade, confusào, diarreia, ou 
manchas avermelhadas na pele. O que ca- 
racteriza o sindroma sâo os sintomas de 
tosse corn dificuldade sùbita da respiraçào, 
muitas vezes severa e progressiva, poden- 
do levai' à morte. Estes sintomas estâo rela- 
cionados coin o contâgio por um agente 
infeccioso que aconteceu hâ menos de dez 
dias, feito pelo contacto prévio coin uma 
pessoa corn a doença, ou a sua aquisiçâo 
durante ou no regresso duma viagem a 
uma ârea onde existe a infecçào. 

Para haver contâgio «com o micrôbio 
caiisador de SARS é necessârio o contacto 
prôximo, a menos de um metro da boca 
do doente, para que os virus contidos nas 
goticulas de saliva e humidade da respi- 
raçào possam ser respiradas pela pessoa 
sadia e esta possa, no espaço de dez dias, 
ficar também coin a doença. Como as 
febres e tosses sâo sintomas frequentes e 
banais, nâo devem ser motivo de susto, ou 
serein atribuidos sem razào a uma doença 
que neste momento é rara. No dia 27 de 
Março existiam em Toronto, a ünica 
cidade do Canadâ corn contâgio da 
doença*2, 31 casos provâveis e 16 casos 
suspeitos da doença. A viagem a uma ârea 
contaminada, ou o contâgio coin um caso 
conhecido, sâo essenciais para se descon- 
fiar da possibilidade da doença. Ao con- 
trârio das comunidades chinesa e indochi- 
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nesa, a comunidade por- 
tuguesa geralmente nâo faz 
viagens ao oriente, e portanto 
tem um risco baixo. Contudo 
as precauçôes razoâveis 
nunca sâo de mais, e, se for 
possivel, devem-se evitar centros de saüde 
ou emergências de hospitais, onde possa 
haver possibilidade de contâgio. Se isso 
nâo for possivel, a pessoa em ârea de peri- 
go deve proteger-se tapando o nariz e boca 
coin mâscara. 

A observaçào atenta da Histôria 
mostra-nos que existe uma relaçào tem- 
poral das razias mortals das epidemias 
de micrôbios e as guerras. Nos tempos 
antigos, modernos e medievais, forain 
sempre os tempos de carências humanas 
associadas aos cercos e sangrentas guer- 
ras, as maiores causas de fomes, doenças 
e misérias, e os maiores factores capazes 
de despoletar as epidemias massivas e 
mortals. A peste na Idade Média, a 
côlera na Moderna, e a epidemia de 
gripe em 1918, vieram mostrar a evidên- 
cia. Esta grande epidemia de febre 
pneumônica, causada por uma variedade 
bastante virulenta do virus da gripe*3, 
matou mais seres huinanos em 1918, do 
que os quatro anos da guerra que acabou 
nesse ano, coin os sens gases tôxicos e 
misérias nas trincheiras. 

No tempo présente, quando observa- 
mos na televisào cercos a cidades, a origi- 
nal' milhares de seres humanos sem âguas 
potâveis, estamos a observai' as condiçôes 
para uma grande possibilidade do despo- 
letar de micrôbios virulentos, mais mortals 
do que as bombas e outros brutos arma- 
mentos, se nâo houver um travâo imediato 

Açores: 

à loucura da guerra. 
Felizmente, assim como 

os homens, nem todos os 
micrôbios sâo iguais! A maio- 
ria sâo üteis e essenciais ao 
progresso da civilizaçào, 

responsâveis pela saüde e limpeza da Terra 
ao efectuarem a putrefacçào de carcaças 
animais, ou ao prepararem o solo arâvel 
que dâ corner a tanta gente; Sâo micrôbios 
de Paz! Também os homens de Paz 
querem mostrar ao mundo que os homens, 
como disse Cristo, sâo todos irmâos. 
Infelizmente os homens de paz estâo tolhi- 
dos pelos ambiciosos que querem manter 
o poder por meios prepotentes, ou os que 
querem controlar o mundo pelo poderio 
econômico apoiados em poderosos e exclu- 
sivos armamentos. 

Perante tamanho sofrimento, e a 
ameaça de homens e micrôbios, sô 
podemos gritar: Homens de Paz, uni-vos 
contra os senhores da guerra e micrôbios 
virulentos! O bem estar e progresso da 
humanidade nâo é riqueza sô para alguns, 
ou a sua prepotência: E a saüde e felici- 
dade que sô se consegue pela Paz e 
Consciência! 

*1 Sindroma é um conjunto de sintomas que 

definem uma entidade clinica. 

*2 Houve um caso isolado em Vancouver 

mas a infecçào foi contida. No dia 31 de março 

apareceu um possivel caso de SARS em New 

Brunswick. 

*3 Virus influenza. 

Medicos debatem 
medlcina de catâstrofe 
na ilha da Faial 
Angra do Heroismo - Cerca de 
cem clinicos dos Açores, 
Madeira, Canârias e Cabo Verde 
vâo debater, de 06 a 10 de Maio, 
a medicina de catâstrofe e o can- 
cro da marna durante as 
Jornadas Médicas das Ilhas 
Atlânticas, anunciou a 
organizaçâo. 

A iniciativa, que decorre na ilha do 
Faial, pretende aprofundar o debate 
sobre os pianos hospitalares de 
einergência interna e externa, for- 
maçâo, treino, prevençâo e o papel 
dos diferentes organismos na medici- 
na de catâstrofe. 
Quanto ao cancro da marna, os 
debates serào desenvolvidos em torno 
do rastreio, diagnôstico, classificaçào, 
tratamentos cirürgicos e actividade 

do inovimento "Vencer e Viver" junto 
das mulheres mastectomizadas. 
Segundo o médico Mârio Lima, pré- 
sidente nos Açores da Comissâo 
Organizadora das Jornadas, os par- 
ticipantes vâo também discutir 
problemas que se colocam à 
Pediatria, Etica Médica, Cuidados 
Continuados e Medicina e Sociedade 
de Informaçào. 
A organizaçâo do encontre tem um 
custo estimado de cerca de 150 mil 
euros (30 mil contos), a suportar 
pelas quatro regiôes ao abrigo de um 
protocolo firmado para o efeito. 
As Jornadas Médicas do Atlântico 
tiveram o seu inicio em 1973 na ilha 
de Sâo Miguel - apenas corn médicos 
dos Açores - e foram impulsionadas 
pelo clinico madeirense Homem de 
Gouveia, radicado nos Açores. 
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Cl assi 

Pasteleiro para padaria em Toronto. 
Tel.:41{)-538-7700. 

Pessoal para fazer limpeza, nas âreas de Mi.ssissauga e 
Brampton. Tel.:y05-455-5414. 

Pessoal para pizzaria e cburrasqueira, no centre de 
Mississauga. Contactar Gabriela. 
Tel.:y05-275-^600, 

Empregado/a de balcâo para pastelaria em Toronto. 
Contactar o 182 da Baldwin St,, entre as y e as 11 da 
manhâ. Bricklayers com experiência. Td.;4l6r40y-6043. 

Pessoal para companhia de jardinagem, corn carta de 
coaduçâo. Contactar Antônio Nolasco. 
Tel.:41«-25U)008. 

Bricklayers. Tel.;4l6-762-5y47, 

Qarqupa Recheada 
InCREDItriKS: 

Para 6 a 8 pessoas 

* 1 GAROUPA MÉDIA 

7 GAROUPA PEQUENA 

2 CEBOLAS 

2 DENTES DE ALHO 

^SALSA 

^ 1/2 COPO DE VINHO BRANCO 

1 COLHER DE SOPA DE POLPA DE TOMATE 

^ AZEITE 

’^SAL 

Aluga-se 
Bom apaxtaxnento com dois quartos 

na ârea da Dufferin e Dupont, 
em Toronto. Para informaçôes, 

contactem: 

416-516-3815 

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

O ünico semanàrio português do Québec. 

Aceitam-se propostas por escrito ou pessoalmente. 

Contactar: Valdalino Ferreira, editor 

4117-A boul. St. Laurent, Montreal, 

Québec, H2W 1Y7 

I Tony Melo e os STARLIGHT om Brampton 
I 

Î ï 
I Sâbado, dia 12 de Abril, no Vasco da Gaina de Brampton, a lesta vai 
I acontecer corn inicio pelas lyhOO! 

I Os magnificos elementos dos STARLIGHT aniinam uin grandioso baile 
I para apoio ao PROJECT DIPLOMA, mn projecto que tem por objecti- 
I vo dar todo o apoio aos jovens estudantes portugueses e luso-caiiadianos. 
I Haverâ petiscos à portuguesa e esmerado serviço de Bar. 
I Adultes; $1,5. dôlares e, crianças, $10. dôlares. I 
I Para informaçôes e réservas: 90.5 459-3()28 | 
I Nào percam esta lesta em Brampton! Musical Cor! Alegria! | 

: Aluga-se apartamento 
em Poitimâo/Algarve 
Este Verâo goze a vida em s 
Portiniào e na Praia da Rocha. \ 

, Apartamento para 1 fa milia 
, corn filhos ou 2 familas sem 

filhos; 

r Contacto; 

416253-6194 

Investigaçâo: 

Desigualdades entre hemens e mulheres vâo ser analisadas 
Promover a investigaçâo dos factores que contribuem para 
as desigualdades entre homens e mulheres é um dos objec- 
tives do protocolo assinado entre a Fundaçâo para a 
Ciência e Tecnologia e a Comissào para a Igualdade e 
Direitos das Mulheres. 
Trata-se de uma iniciativa conjunta dos ministérios da 
Presidência e da Ciência e do Ensino Superior, entidade 
que tutela a Fundaçâo para a Ciência e a Tecnologia (FCT). 
O documento, a que a Agência Lusa teve acesso, estabelece 
a abertura, até Junho deste ano, de um concurso pùblico 
para a apresentaçâo de projectos de investigaçâo sobre 
questôes no dominio das relaôes sociais de género e das 
politicas para a igualdade entre mulheres e homens. 
O valor do financiamento a atribuir ao conjunto dos pro- 
jectos seleccionados é de 300.000 euros para dois anos, 
sendo que um terço desse valor deverâ financial' Boisas de 
Investigaçâo no âmbito dos projectos aprovados. 
Os projectos, cuja duraçâo deverâ ser preferencialmente de 
um ano, deverâo focar-se "sobre questôes no dominio das 
relaçôes sociais de género e das politicas para a igualdade 

entre mulheres e homens", segundo o documento assinado 
esta semana. 
A avaliaçâo das propostas, assim como os financiamentos a 
atribuir, sera efectuada por um jüri independente designa- 
do pela FCT e Comissào para a Igualdade e pai'a os 
Direitos das Mulheres. 
Os projectos cientificos a apoiai no âmbito desta aeçâo deve- 
râo incidir especialmente em âieas relativamente âs quais a 
Comissào "identificou uma necessidade de conhecimento ou 
aprofundamento em Portugal, relevantes para a elaboraçâo 
ou a aplicaçâo eficiente de politicas para a Igualdade entre 
homens e mulheres", define o documento. 
Sâo exemples disso o estudo do papel da famiha e da esco- 
la na formaçâo de valores, a anâlise dos percursos escolares 
dos jovens em funçâo do sexo e da classe social ou a identi- 
ficaçâo e anâlise dos obstâculos e condicionamentos que se 
colocam a mulheres e homens na escolha da profissâo. 
O diagnôstico dos entraves â igualdade entre géneros de- 
verâ suscitai' uma reflexào e formulaçâo de propostas que 
visem a sua resoluçâo, référé o texte. 

PARA O RECAEIO: 

7 COLHER DE SOPA DE BANHA 

* 7 COLHER DE SOPA DE AZEITE 

7 CEBOLA MÉDIA 

7 DENTE DE ALHO 

^ SALSA 

PIMENTA 

100 G. DE AZEITONAS PRETAS 

VINAGRE 

7 PÀO DE 500 G. 

2 OVOS INTEIROS 

AZEITE 

(OnEECÇÂO: 

Prepaia-se a garoupa retirando-lhe as visceras pela gueha 
(nâo lhe rasgando a bairiga. 
Dâo-se-lhe uns golpes no dorso e temjiera-se de sal. 
A gai'oupa pequena é cozida em âgua e sal corn meia 
cebola e salsa. 
Dejxtis de cozida retiia-se do caldo e deixa-se este fewer 
para apurar. 
Escalda-se o miolo de pâo corn o caldo anterior, coado. 
Escorre-se e esmaga-se juntamente com a came da 
gai'oupa cozida. 
Coze-se a cebola e o dente de alho sem aloui ar corn o 
azeite e a banha. 
Junta-se o pâo preparado, salsa e as azeitonas picadas e 
liga se tudo corn os ovos. 
Tempera-se corn sal, pimenta e um pouco de vinagre. 
Recheia-se a garoupa pela cabeça e no sitio da gueh a colo- 
ca-se uma côdea de pâo par a nâo debcai' sair o recheio. 
Pôe-se a garoupa num tabuleiro untado, cobre-se corn 
rodelas de cebola, os alhos e a salsa picados e rega-se corn 
o vinho branco e um pouco de âgua onde dissolveu a 
polpa de tomate. 
•Rega-se finalmente corn um fio de azeite e leva-se a eozer 
no forno. 
Serve-se corn puré de batata e salada de alface. 

[Ü3 QDffl (MDSliâl 
Faça um curso de Maquiagem 
(Maquilhagem) bâsica em apenas 
1 dia e aprenda toda a técnica de 
maquiar! Contacte hoje mesmo a 
especialista Consolaçào de Matos. 
Consolaçào faz também maquia- 
gen.s para noivas e para outros 
momentos especiais. 

coni.ctc416 532-7923 

A. Portela 
Construction 

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

varandas e casas de banho 
fl. PORTtm OfERECE-LHE flBSOLUTflnEniE CR0TI5 

O "PERMIT" PARA A COIISTRUCàO DA novA CARACEM 

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

José Patricio Caires Angelo Martins 
• Présidente • 

Patricio 
AUTO COLLISION 

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

Toi; 905-820-6551 • nu:90!Hi20-5i30 
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Paulo Bento sobre Deco: 

«Hâo estou de acordo com 
as naturaliiaçôesH 
Paulo Bento, jogador do 
Sporting, abdicou da selecçâo 
nacional, mas nao se recusou a 
falar esta segunda-feira sobre a 
vitoria conseg^ida sobre o 
Brasil, que considéra impor- 
tante, e a comentar a polémica 
em torno de Deco. 

Sublinhando que estarâ «sempre a 
desejar que a selecçâo alcance os seus 
objectivos», o jogador considerou que 
a equipa das quinas fez uma boa par- 
tida. «Foi importante, foi um jogo con- 
tra uma grande equipa, que é campeâ 
do Mundo e em que realizâmos um 
bom jogo. Portugal nao deixa duvidas 
quanto aos seus grandes valores e 
desejo que até 2004 se consiga fazer 
uma grande equipa e se consigam 
alcançar coisas importantes para o 
futebol português.» 
O médio referiu-se ainda ao caso 
Deco. «Ele legalmente reUne todas as 
condiçôes para ser considerado 
cidadao português, mas, de qualquer 
das maneiras, eu nâo estou de acordo 
com as naturalizaçôes», afirmou. 
«Tambéra sabemos que dai advêm 
beneficios quer para o jogador quer 
para o clube que représenta. Pode 
aproveitar essa situaçâo da melhor 

maneira possivel porque o treinador 
tern mais um elemento de valia para a 
selecçâo nacional e, a partir do 
momento em que la estâ, penso que é 
mais um para ajudar.» 
O que Paulo Bento nâo entende é a 
polémica gerada pelas palavras de 
Luis Figo e Rui Costa. «Nâo me 
parece que fosse preciso haver tanta 
polémica à volta dos dois jogadores 
mais importantes da selecçâo 
nacional, sô porque disseram que 
eram contra e que se sugerisse que 
eles, que jogam nas raelhores équipas 
do Mundo, tivessem medo por terem 
o seu lugar em perigo», referiu. 

AIDS Cofnmîîlfeé of Toronto 

SERVIÇOS E PROGRAMAS DO 
AIDS COMMUTEE OF TORONTO 

399 Church St„4th Poor 
Torcnlo.ON W3S 236 

Fernanda da Silva 

- Serviço de aconselhamento gratuito para familtas e îndîvîduos | 
I infcctados ou afectados pek> virus da AÏOS/SÏOA. I 
I ■■ 

I - Ajuda na procura de emprego e curriculum vitae (résumé}. I 

I I ♦ Preencbimento de Declaraçâo de Impostos | 

- Auias de eomputadores para pessoas HIV positivas. | I- - Programas de educaçao e prevençao para jovens e aduttos. 

»■ Oportunîdades de voluntariado e respectivo treino. I 

* Acompanhamento ao médîco e ao hospital. • | 

- Assîstência para profissionais gue trabalham na ârea de j 
HIV/AIOS (medicos, assistentes sociats, etc). | 

TEi,! 41E-340-S4S4/ ext,290 (Fernanda) ou ext, 242 (RuI) j 

i-HAlt; fdasilvaSiactoronto.orQ ou rpires^actorooto.ong j 
WÊBSITEî wvsfw.actoronto.org/portuguese/lndex.html 

Portugal 1 - Macedonia 0 
A selecçâo portuguesa de futebol 
cumpriu na 4“ feira sem brilhctn- 
tismo o terceiro encontre da "era" 
Luiz Felipe Scolari, ao bâter a 
Macedonia por 1-0, no Estàdio 
Olimpico de la Pontaise, em 
Lausana, na Suiça. 

Um golo do regressado Luis Figo, aos 24 
miniitos, foi suficiente para a equipa das 
"quinas" voltar a ganhar, mas coin uma 
exibiçâo inuito pobre, sobretudo na segun- 
da parte, bem diferente da consegnida 
sâbado, nas Antas, frente aos pentacam- 
peôes mundiais. 
A equipa nacional pode queixar-se de algu- 
ma falta de sorte, nomeadamente nos 
cabeceamentos de Pauleta e Costinha ao 
"ferro", mas a equipa da ex-Jugoslâvia até 
podia ter empatado, nâo fosse Ricardo a 

suster dois "tiros" de Sakiri e a sair aos pés 
de Grozdanovksi. 
A selecçâo portuguesa entrou em campo 
no anunciado "4-3-3", coin Paulo Ferreira, 
Fernando Meira, Fernando Couto e Rui 
Jorge à frente de Ricardo, um meio-campo 
corn Costinha, Maniche e Rui Costa e um 
ataque corn o regressado Luis Figo, Sérgio 
Conceiçào e Pauleta. 
Por sen lado, a Macedonia começou em 
"4-4-2", corn Milosevski na baliza, 
Aguinaldo, Sedloski, Vasovski e 
Lazarevski na defesa, dois "trincos" 
(Sumulikovski e Jancevski), dois extremos 
(Crozdanovski e Sakiri) e dois jogadores 
na frente (Pandev e Nanmovski). 
No final do encontro houve algum 
desconsolo dos émigrantes lusos, que, 
apôs o sucesso face ao Brasil, esperavam 
bem mais. 

Projecto da Liga jâ deu os primeiros passos 

Ârbitros vâo ter ajuda psicolôgica 
a partir da proxima época 
o futebol descobre, pouco a 
pouco, as vantagens de recorrer à 
intervençào de especialistas em 
psicologpa. Sâo cada vez mais os 
clubes que recorrem a psicôlogos, 
noutros casos sâo os prôprios 
jogadores que, individualmente, 
procurem essa ajuda. Até a 
selecçâo tem jâ tem duas psicôlo- 
gas, uma brasileira e outra por- 
tug^esa. E em breve, vai chegar a 
vez dos ârbitros. 

Em preparaçâo, estâ um projecto pro- 
movido pela Comissào de Arbitragem da 
Liga e que passa por proporcionar ajuda 
psicolôgica aos ârbitros dos quadros 
nacionais, a partir da proxima época. Uma 
ideia nova em Portugal, mas jâ seguida 
noutros paises: «Os ârbitros sâo, talvez, os 
agentes desportivos que mais sujeito estào 
à pressâo. Sofrem pressées de todos os 
lados e têm que agnentar coin tudo isso 
numa enorme solidào. Hâ jâ experiências 
feitas noutros paises de intervençào psi- 
colôgica em ârbitros de futebol e, geral- 
mente, coin bons resultados», explica 
Jorge Silvério, psicôlogo do desporto. 

Para este professor universitàrio, «hâ téc- 
nicas que podem ser usadas e que con- 
tribuem para que os ârbitros consigam 
enfrentar a pressâo muito melhor. Sâo 
exemples disse o relaxamento ou o saber 
enfrentar o cometimento de um erro sem 
afectar a tranquilidade do ârbitro até ao 
final do jogo que estâ a dirigir». 

Menos erros, menos pressâo 

Jorge Silvério cita o exemple de Pedro 
Henriques, ârbitro que tem vindo a fazer 
uma excelente época e que estâ, a titnlo 
individual, a receber ajuda de um psicôlo- 
go; «Numa conferêneia em que participou 
recentemente, ele deu o sen exemple pes- 
soal e sublinhou como a intervençào psi- 
colôgica o tem ajudado no trabalho que 
faz no campo. Trata-se de um caso isolado, 
mas serâ inuito positive que se avance 
para um ajuda a nivel generalizado». 
A CA da Liga estâ jâ a desenvolver con- 
tactos no sentido de concretizar, jâ na 
proxima época, uin trabalho que permita 
saber o perfil psicolôgico de cada ârbitro 
português, pondo ao dispor dos juizes um 
conjunto de psicôlogos do desporto 
capazes de os ajudar. 

Precisamos de pessoal experiepte 
para trabalhar nos telhados. 

Bons salàrios, trabalho estàvel. 
Contacte jâ 

Eduardo Oliveira e Joâo Cordeiro 

Local 30 - Tel: 41&-299-7260 
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Atledsmo; 

Mundial corta-mato 
Jornada positiva manchada por azar de Castro 
Portugal concluiu no domingo 
de forma positiva a sua 
prestaçâo no Mundial de 
corta-mato, onde uma lesâo 
afastou Domingos Castro da 
prova, Eduardo Henriques foi 
O melhor europeu, na 16° 
posiçâo, e as mulheres obtive- 
ram uni honroso sexto lugar. 

A desilusào e tristeza de Domingos 
Castro contrastava corn a alegria de 
Eduardo Henriques, que viu o 
favorito europeu a um lugar no 
pôdio, o ucraniano Sergiy Lebid, 
desistir na terceira volta. 
É um dado adquirido para todas as 
équipas que competem no Mundial 
que Qiiénia e Etiopia sào os donos 
dos dois primeiros lugares do pôdio 
e, em termos europeus, apenas 
Espanha, França e Portugal termi- 
nam nos lugares cimeiros. 
A classificaçâo de Portugal deve- 
se em grande parte ao facto de os 
atletas terem corrido a pensar na 
équipa e terem realizado uma cor- 
rida cautelosa e em bloco, termi- 

g nando quase todos entre o 28 e 
■J 33° posto. 
^ Surpreendente foi também a sexta 

posiçâo da formaçào feminina do 
crosse curto (4 km), quase toda for- 
mada por fundistas habituadas a 

longas distâncias, tendo subidb um lugar 
em relaçâo a Dublin (2000). 
E mais uma vez Anâlia Rosa foi a melhor 
portuguesa, na 17“ posiçâo - apôs uma 
rectificaçâo da organizaçâo que inicial- 
mente a colocou na 16“ -, seguida de 
Monica Rosa que recuperou dos proble- 
mas fisicos que sâbado a prejudicaram e 
se redimiu da mâ classificaçâo, pontuan- 
do para a équipa. 
No escalâo jünior, o portugnês Pedro 
Martins terminou na 103“ posiçâo, entre 
116 atletas, corn a vitôria a sort ir ao que- 
niano Eliud Kipchoge (22.47 minutos), 
enquanto colectivamente o pôdio repetiu- 
se em relaçâo à ultima ediçào: Quénia, 
Etiôpia e Uganda. 
Ainda nâo se pode' considérât excelente 

trouxe muita sorte ao atleta 
português e o azar afastou-o 
da corrida. 
Mas, apesar de a équipa nâo 
ter podido contar corn o veter- 
ano capitâo, os restantes ele- 
mentos nâo baixaram os 
braços e melhoraram o resul- 
tado colectivo, terminando no 
quinto lugar, atrâs de Quénia, 
Etiôpia, Marrocos e Espanha. 

I Em termos individuais 
I destaque para o honroso 16° 
§ lugar de Eduardo Henriques, 

que foi o melhor atleta 
O atleta português, Pedro Martins, em acçào na corrida de europeu branco entre a sem- 
juniors, no 31/o Campeonato do Mundo de Cross, em pre e cada vez mais temivel 
Avenches, Suiça. armada africana. 

A formaçào masculina de crosse 
longo conseguiu subir quatro 
posiçôes no panorama mundial, 
mesmo depois de Domingos Castro 
ter tido o azar de torcer o pé direito 
e ser obrigado a abandonar a corrida 
no inicio da segunda volta, quando 
estava entre os 35 primeiros. 
Depois de no ano passado ter inter- 
rompido a sua presença no Mundial 
- onde jâ conta corn 18 participaçôes 
-, a cidade suiça de Lausana nâo A atleta portuguesai Monica Rosa, em acçao 

O atleta português, Domingos Castro, em 

acçào no 31/o Campeonato do Mundo de 

Cross, em Avenches, Suiça. 

o conjunto de resultados colectivos 
alcançados este fim-de-semana por 
Portugal, mas notaram-se melhoras signi- 
ficativas em relaçâo ao "pesadelo" que foi 
Dublin. 
As classificaçôes obtidas em Lausana 
estâo dentro das expectativas, 
excepçâo apenas para os 12 km femi- 
ninos, cujos objectives passavam por 
um lugar mais alto. 
E, à medida que decorrem ediçôes do 
Mundial, mais longe ficam os lugares do 
pôdio para formaçôes europeias, 
nomeadamente masculinas. 
A Federaçâo Internacional de Atletismo 
(lAAF) distribui prémios monetârios às 
seis équipas melhor classificadas, pelo 
que très das quatro portuguesas estâo 
incluidas na lista. 

Material do ginâsio e escritôrios também foi peithorado 

Felgueiras (Il Liga): nem s6 
as taças uforam à vida» 
o Felgueiras, 16° classifîcado da 
II Liga, esta a viver «um dos 
petiodos mais neg^os da sua 
histôria» e desde o inicio deste 
ano jà foram executadas vârias 
penhoras. 

Para além das taças do clube que foram 
penhorados e retiradas esta quârta-feira 
da sala de troféus do Estâdio Machado 
de Matos, o equiparaento existente no 
ginâsio do Felgueiras e todo o material 
de escritôrio do clube jâ tiveram o 
memo destino. 
Mâquinas de musculaçâo, tapetes, 
altérés, torniquetes, quotas 
de associados, receitas de 
publicidade e de jogos, 
cadeiras, secretârias, cora- 
putadores, impressoras e 
mâquinas de lavar e secar 

roupa (pertença da Câmara Municipal 
de Felgueiras), tudo isto jâ foi penhora- 
do para pagamento de dividas. 
Do roi de dividas do Felgueiras, desta- 
cam-se as referentes ao Ministério das 
Finanças (452,830,40 euros), à Auto 
Viaçâo Landim (37,282,05 euros), à 
empresa AB Araüjô (11,562,22 euros) e 
à Prestigiothel (4,600,28). 
A Comissâo de Gestào do Felgueiras 
alertou esta quarta-feira para a grave 
situaçâo financeira que o clube atraves- 
sa, sustentando a hipôtese de encerra- 
mento da instituiçâo no caso de nâo se 
encontrarem alternativas. A 
Assembleia Gérai do clube volta a 

reunir no dia 8 de Abril, 
para dar conta do «mbmen- 
to dificil» do Felgneiras. A 
équipa joga esta sexta-feira 
corn o Rio Ave, em jogo da 
27“ jornada. 

A QUE mz A DIKRENçA COM ESPECUUS TODOS OS DIAS! 

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

na esquina da Bumhamthorpe) 

O Luis e o Nelson, jovens e 

visionàrios, deram o nome 

à sua Churrasqueira 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: Mâo de Vaca, 

Feijoada, Dobrada, Bacalhau de 

mil maneiras, Polvo Guizado, 

Lulas, Sopas, Saladas, Sandes e 

muito mais! 

ENCOMENIMS PEU> TELEKMSE: 

905 272-4459 

Jornal 
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«Ranking» da Federaçâo de Histôrîa e Estatistica do Futebol 

F.C. Porto no top 20 das melhoros oquipas do Mundo 
O F.C. Porto esta jâ no top 20 das me- 
Ihores équipas do Mundo, segundo o ran- 
king da Federaçâo de Histôria e Estatistica 
do Futebol (IFFHS), assumindo este mês a 
17“ posiçào, quatro lugares acima da sua 
situaçâo em Fevereiro (21“). O Boavista 
subiu très lugares, passando do 67° para o 
64°, com os mesmos pontos que os colom- 
bianos do América Cali. 
No que diz respeito às restantes équipas 
portuguesas, o Sporting caiu da 73“ para a 
78“ posiçào, o Uniâo de Leiria subiu da 
228“ para a 191“ e o Benfica ocupa 228“, 

tendo baixado 19 postos em relaçào a 
Fevereiro. 
O ranking voltou este mês a ser liderado 
pelo Real Madrid, trocando de posiçào 
corn o Manchester United, curiosamente 
uma semana antes da primeira mâo dos 
quartos-de-final da Liga dos Campeôes, 
entre as duas équipas. 
Ranking: 
1° Real Madrid (Espanha), 302 pontos 
2° Manchester United (Inglaterra), 297 
3° Arsenal (Inglaterra), 287 
4° Barcelona (Espanha), 284 

5° Milan (Itâlia), 264 
6° Lazio, 229 
7° Inter de Milào, 228 
8° Celtic, 221 
9° Valêneia, 220 
10° Corunha, 219 

(-) 

17° F.C. Porto, 203 
64° Boavista, 136 
78" Sporting, 122 
191° U. Leiria, 76,5 
228“ Benfica, 69 

Portugal venceu o Brasil por 2-1 em logo amigàvel 
Um golo do luso-brasileiro Déco, aos 82 
minutos, proporcionou nas Antas à 
selecçâo portuguesa de futebol a sua 100“ 
vitôria caseira e a terceira, mais de 36 
anos depois, frente ao pentacampeào 
mundial Brasil (2-1). Entrando aos 62 
minutos para o lugar de Sérgio 
Conceiçào, o numéro 10 do FC Porto, que 
os brasileiros nâo quiseram, foi, assim, a 
grande "estrela" da noite, depois da muita 
controvérsia que gerou a sua chamada 
pelo seleccionador luso Luiz Felipe 
Scolari. Num jogo disputado sob muita 
chuva, que nào impediu que o Estâdio das 
Antas quase enchesse, Pauleta colocou 
muito cedo (8 minutos) a selecçâo lusa na 
frente, mas, como hâ quase um ano, em 
Alvalade, Ronaldinho Gaucho empatou 
de grande penalidade (62). 
Desta vez, ainda restava, no entanto, a 
"magia" de Déco para levar Portugal ao tri- 
unfo, num embate em que a ala direita da 
selecçâo lusa (Paulo Ferreira e Sérgio 
Conceiçào) esteve em "grande", tal como 
Rui Costa, em dia de 31° aniversârio, e 
Pauleta (jâ soma 20 golos). Apôs ter 
começado corn um desaire (0-1 em 
Génova, frente à Itâlia, a 12 de Fevereiro), 
"Felipào" estreou-se, assim, a ganhar ao 
comando do "onze" das "quinas" e logo 
frente ao conjunto que, hâ poucos meses, 
levou ao "penta" no Mundial/2002. Foi, 
indiscutivelmente, um triunfo feliz - o 
Brasil nào merecia ter chegado ao interva- 
lo em desvantagem -, mas Portugal, que 
nâo acusou a ausência de Luis Figo, fez 
por merecer essa felicidade, nomeada- 
mente pelo muito que jogou apôs o golo 
da équipa "canarinha", que hâ muito nào 
conhecia o sabor da derrota. 
Orfâ do fatigado Figo, Portugal entrou em 
campo em "4-3-3", corn Paulo Ferreira, 
Fernando Meira, Fernando Couto e Rui 
Jorge à frente de Ricardo, um meio-campo 
corn Costinha, mais recuado, o estreante 
Maniche e o estratega Rui Costa e um trio 
na frente (Sérgio Conceiçào, na direita, 
Simào, na esquerda, e Pauleta, no meio). 
Por seu lado, os brasileiros começaram em 
"4-4-2", corn Marcos na baliza, uma defesa 
corn Cafu, Luisâo, Edmilson e Roberto 
Carlos, dois "trincos" (Gilberto Silva e 
Kleberson), Ronaldinho Gaùcho e Zé 
Roberto nos extremos e Rivaldo nas 
"costas" de Ronaldo. 
O "trinco" Kleberson efectuou os dois 
remates inaugurais do jogo, ambos sem 
perigo, e Portugal respondeu... coin o golo 
inaugural, conseguido, aos oito minutos. 

apôs a conquista do primeiro canto, cedi- 
do por uma muito atrapalhada defensiva 
"canarinha". Na direita, Simào inarcou o 
canto à maneira curta, entregando a bola a 
Sérgio Conceiçào. que levantou a cabeça e 
colocou-a no primeiro poste, onde surgiu 
Pauleta a desviar para o fundo das redes, 
conseguindo o seu 20° tento ao serviço da 
équipa das "quinas". 
O jogo continuou como antes, completa- 
mente aberto: Sérgio Conceiçào teuton 
duas vezes (09 minutos), Ronaldinho 
Gaùcho respondeu corn um "chapéu" que 
saiu pouco ao lado (10) e Rui Costa, de 
cabeça, poderia ter feito melhor, apôs cen- 
tro de Paulo Ferreira (15). 
Aos 19 minutos, o Brasil também esteve 
muito perto de marcar, primeiro numa tri- 
angulaçào entre Rivaldo e Zé Roberto, que 
o primeiro falhou de forma incrivel, jâ 
corn Ricardo batido, e depois corn um 
"tiro" de Cafu, que o guarda-redes luso 
desviou para canto. Os "canarinhos" 
assumiram, entào, o controlo do jogo, pas- 
sando Portugal a actuar em contra-ataque, 
mas sem deixar de criar perigo, como num 
centro traiçoeiro de Paulo Ferreira (31 
minutos), apôs estupenda jogada de Sérgio 
Conceiçào, e num remate de Pauleta (35), 
na sequêneia de um entendimento entre 
Rui Costa e o lateral portista. O "onze" de 
Carlos Alberto Parreira foi, porém, muito 
mais perigoso até ao intervalo; Roberto 
Carlos atirou a rasar o poste esquerdo (30 
minutos) e acertou uma "bomba" no 
"ferro" (39), Ronaldo rematou à figura de 
Ricardo (33) e Rivaldo muito pouco ao 
lado (33) e à barra da baliza lusa (45)... fal- 
tou sorte aos brasileiros. 
Para a segnnda metade, Portugal entrou 

corn o mesmo "onze", enquanto Parreira 
trocou Zé Roberto e Ronaldo por 
Amoroso e Adriano, mas nada de exci- 
tante aconteceu até aos 62 minutos, altura 
em que saiu Sérgio Conceiçào e entrou 
Déco... para loucura da plateia das Antas. 
Aos 65 minutos, foram, porém, os 
brasileiros a fazer a festa: Simào carregou 
Ronaldinho Gaùcho, o ârbitro assinalou 
grande penalidade (a falta foi feita fora da 
area) e o jogador do Paris SG repetiu o 
feito do ano passado, voltando a marcar de 
"penalti". 
O golo teve um efeito positivo para a for- 
maçâo lusa, que voltou a despertar em ter- 
mos ofensivos e esteve quase a voltar ao 
comando do marcador em duas situaçôes: 
Déco, na primeira vez que tocou na bola, 
atirou coin perigo (66 minutos) e, pouco 
depois, tabelou corn Rui Costa, que isolou 
Pauleta... o reinate saiu à figura (68). Aos 
70 minutos. Roberto Carlos e Ronaldinho 
Gaùcho assustaram, corn remates 
perigosos que Ricardo deteve, mas a for- 
inaçào lusa estava, agora, melhor e voltou 
a estar perto do golo, primeiro corn Simào 
a rematar mal e, depois, corn Pauleta a 
cabecear com perigo. 
O melhor estava, no entanto, para vir: aos 
81 minutos. Déco ganhou uma falta perto 
da ârea, Roberto Carlos "cresceu" para o 
ârbitro e viu o cartào vermelho e, na trans- 
formaçâo do livre, aos 82, o "cérebro" do 
FC Porto recolocou Portugal na frente... foi 
o delirio. Até ao final, a forinaçào 
"canarinha" ainda procurou restabelecer a 
igualdade, mas, coin mais um jogador, a 
selecçâo portuguesa soube controlar muito 
bein a posse da bola e "selar" a vitôria face 
ao Brasil... a primeira desde 1966. 

Ponta Delgadas 

Principals recintos 
desportivos vâo ser 
modernizados 
Berta Cabral renoyou esta semana a 
promessa de que a Câmara Municipal, 
por si presidida, vai continuar a desen- 
volver todos os esforços na modemiza- 
çâo dos principais campos de futebol de 
Ponta Delgada. 
No seu discurso, na cerimônia de inau- 
guraçâo das obras de arrelvamento sin- • 
tético do Campo de Jogos das Figueiras, 
em Santo Antônio, a Présidente da 
Câmara Munidpal de Ponta Delgada 
referiu que aquele empreendimento é 
apenas “o primeiro grande passo con- 
crete para um esforço necessârio de 
modemizaçào dos principais campos de 
futebol das nossas freguesias”, para su- 
bUnhar que o mesmo acontecerâ corn 
os recintos dos Arrifes e de Sâo Roque 
“quando forem cedidos às respectivas 
freguesias ou ao Municipio”. 
Como exemplo deste procedimento, 
Berta Cabral aferiu às intervençôes 
efectuadas pela Câmara, de valor 
superior a 630 mil euros, no campo 
ontem inaugurado, que é “pro- 
priedade da freguesia de Santo 
Antônio e por isso, conta agora corn o 
seu arrelvamento sintético”. 
A obra do arrelvamento sintético inclui 
a cônstruçâo da drenagem superficial e 
a execuçâo de uma rede de rega, é con- | 
siderada a maior obra de sempre da ! 
autarquia em matéria desportiva. | 

III Divisâo 
Apuramento do Campeâo 

S"fase 

Resultados 
Angniiise - SaMIago, 1-2 
VelNise - Praiensa. 1-1 
Mua: SI. Anlonio 

RMornada 
Velanse - SI* Anibnio 
tngreiisa - Praimsa 
Mga: Sandago 

Classificaçâo 

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

JG5. 
4 
4 
4 
4 
4 

PTS. 
41 
39 
39 
36 
34 

□espromoçôes 

Resultados 
RitMîrinlia - Hamangat. 3-1 

Madalaiia - Maal. M 

Mga: Hiigùaliai 

SMornada 
RibiirlPbg - Flamaigos 
Midaicna - Idtal 
Folga: Angüstlas 

Classificaçâo 

CL. EQUIPAS 
Madalena 
Ideal 
Flamengos 
Ribeirinha 
Angûstias 

JGS. 
4 
4 
4 
4 
4 

PTS. 
31 
30 
28 
27 
1 

As équipas iniciaram a seguncia fase corn a totalidade 
dos [)(7ntos cfmquistados na primeira. Esta fase. dis- 
putada em duas séi ies. det'one ao longo de 10 jornadas 
no sistema de todos contra ttxlos. entre 10 de Fevereiro 
e 11 de Maio. 

Os cinco clubes da série "Apuramento do Cam[)eào" 
disputam o titult) de camjM.‘âo da Série Açores, que «erâ 
promor ido à II Divisào iï na prôxima temporada, 
enquanto a outra série deteiniina as très équipas 
despromovidas aos caiu[x:onatos regionais. 
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SyPERLIGA 
T 

PORTUGUESR DE fUTE&OL PPOEISSIOnOL 

EQUIPAS 

1 FC PORTO 
2 BENFICA 
3 SPORTING 
4 GUIMARÀES 
5 GIL VICENTE 
6 U. LEIRIA 
7 BELENENSES 
8 SP. BRAGA 
9 MARÎTIMO 
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 □ M s P 

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

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 
29 
29 
31 
27 
30 
28 

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

3y 

3y 
44 
37 

Gll Vicente - Sporting, 1-0 

Bentica - Santa Clara, 1-0 
Maritlmo - Varzim, 2-0 

Beira-Mar - P. Ferreira, 3-1 
V. Setubal - Moreirense, 0-2 

U. leiria - Académica, 0-0 

V. Gnimarâes - Sp. Braga, 1-1 

N. Madeira - FC Porto, 1-2 
Boavista - Beienenses. 1-3 

6y 
.56 
4'J 
42 
3y 

35 
34 
31 
31 
31 
31 
31 
30 
2y 

27 
26 
25 
23 

PRôXIMA JORMADA 

Moreirense - Boavista 

Beienenses - Gil Vicente 
Sporting - V. Gnimarâes 
Sp. Braga - Maritimo 
Varzim - Beira-Mar 
P. Ferreira - Beniica 

Santa Clara - U. Leiria 

Académica - N. Madeira 

FC Porto - V. Setübal 

elhores lllarcadores 

SIMAO SABROSA (Benfica) 

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

Faye FARY (Beira-Mar) 

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 (Gnimarâes) 

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

H LIGA 
■ PORTUCUESO DE fUTEBOL PROEISSIOHOL 

EQUIPA 

ALVERCA 
RIO AVE 

SALGUEIROS 

PORTIMONENSE 

EST. AMADORA 

NAVAL 
MAIA 

8 DESP. 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 - UNIàO DA MADEIRA, 1-0 

N. 1° MAIO - SALGUEIROS, 3-0 

ALVERCA - E. AMADORA, 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 

*# •> CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL - Il Divisao B I» t* %* 

EQUIPA J P 

1 I.EI.XÔE.S 2il 7-1 
2 LOU.SADA 2H :,7 
:) FC PORTO li 28 55 
4 VIZELA 2'J 4(i 
5 DRAGÔE.S .SAND 2U 45 
ü BRAGA B 2!) 44 
7 ESPINHO 2'J 44 

8CAC. TAIPA.S 2!) 43 
J PAREDES 2J 12 
lü GONDOMAR 2!l 4Ü 
11 FREAMl’NDE 2'J 37 
12 FÂFE 2'J 37 
13 VILANOVENSE 2'J 35 
14 P, RUBRAS 21) 35 
15 VILA REAL 2!) 32 
U) INFESTA 2'J 3(1 
17 CANELAS 2!) 'J 
18 ER.MESINDE 2!) 28 
I!I ESPOSENDE 2‘J 25 
2Ü VIANENSE 2!) 18 

Resultados 
Adiado da 27‘^ jornada: 
Esj>o.sende - FC Porto B, ()-() 
Adiados da 2H^ jornada: 
Inicsta - Freaniundtb H-O 
D. Sandinensfs - Canclas, 2-0 
Leixôes - Paredes, 1-0 

30“Jornada 
Ermcsinde - Sp, Biaga B 
Inl'esta - Fafe 
FC Porto B . E.spinht) 
Gondoinar - Freanuinde 
D. Sandinonses - Eousada 
Eeixôfts - Esposioidt* 
C. Taipas - C. Gaia 
Vilanoronso - Paredes 
V'izela - V'iaiiense 
Pedra.s Rubias - V'ila Real 

EQUIPA J P 

1 l'EIRENSE 28 (,1 
2 ESTRELA PORT 27 55 
3 (H.IVEIRENSE 27 50 
4 ACAD. VISEE 27 18 
5SP. POMIlAl. 2!l I I 
(j TORREENSIv 27 I I 
7 SANIOANENSE 28 12 
8 DESP. EÂTIMA 27 41) 
!) CAEDAS 28 40 

10 OE. BAIRRO 27 35 
11 ESMORIZ 28 35 
12 SERIA.NE.NSE 20 33 
13 ACADEMICA B 28 33 

Il VlI,APRA.\(.)rKN 28 32 

15 OE. HOSITI AI. 28 32 
Kl ÂGTEDA 28 27 

17 BENFICA CB 27 24 

18 MARINHENSE 27 23 

11) S. [OÀO VER 28 20 

Resultados 
.Adiaflos da jornada: 
Feirense - V'ilalranquense, 3-1 
Sanjoanen.se - Atadéinica B. 0-0 
Ol. Bairio - OUwirense, 2-4 

Antedjiados da 33^ jornafla; 
Ol. Hospital - S. Joào Ver. 2-2 
Seitant'nse - Poinhal. 2-H 

30“Jornada 
Sanjoanense - Sertancnse 
Feirense - Caldas 
Fsmoii/, - Ac. Coimbra B 
Sp. Poinbal - Vilalranquense 
Desp. Fàiitna - Est. Portalegre 
Ol. Bairro - Ol. Hospital 
Marinlu*nse - 'Forreenst* 
Béni. C. Branco - Oliveirense 
Sào loào Vei - Ac. \'iseu 
Ldlga; Ajçiieda 

EQUIPA J P 

1 ES'FORÎE 21) (il) 
2 ODIVELAS 2!) ol 
3 PON'FASSOLENS 21) 41) 
I MAFRA 2!) 17 

5 EOFd.ETANO 21) W 
(i OE. MOSCAVIDE 2!) 4(i 
7 AMORA 2!) Il 
H OEHAXF.NSF. 21) 42 

1) MICAELENSE 30 41 
10 BARREIRENSE 2!) 41 
II CAMACHA 21) 40 
12 OPERÂRK4 2!) 3(. 
13 LESriAMA 21) 3a 
11 ORIENTAL 2!) 3.'» 
la MARITIMO B 21) 3 4 
K) IMORFAE 21) 32 
17 l,rsrFAN(4 V'RS 2!) 30 
IH SPOR'FINC; B 2H 2!) 
1!) SEIXAL 21) 24 
20 CASA PIA 21) 24 

Resultados 
Adiados da 28'* jornada; 
Odi\<'las - Oriental, 1-0 
Ol. Most as ide Sporting B, 4-1 
Antecipado da 33* jornada: 
l.’. Micaelense - Eouletano, 1-1 

30“Jornada 
Olhanense - Liisitânia Açores 
Odivelas - Casa Pia 
Camacha - Micaelense 
Barrtdrense - Oriental 
Aniota - Lusitano VRSA 
l.oiiletano Pontassolense 
Ol. Mbscavide - Estoril-Praia 
Operârio - Imortal 
Maritimo B Sporting B 
Malra - Sei.xal 

CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL III Divîsâo 

CL EQUIPA J P 

1 BRAGANÇA 27 (iO 
2 VALDFAT.Z 27 :>7 
3 VILAVERDENSE 27 41» 
4 JOANE 27 4H 
.■) SANDINEN.SES 27 4<i 
() MONÇÀO 27 40 
7 MARIA FONTE 27 40 
H VALENCIANO 27 40 
!» MI KAN DELA 27 31 
10 .t^MARES 27 32 
11 RONFE 27 M 
12 MONTALEGKE 27 20 
13 T. BOUKO 27 2M 
14 CERVEIICX 27 2H 
I.) AG. GRAÇA 27 2H 
i(» VILA POUCA 27 27 
17 MARINHA.S 27 27 
15 VALPAÇOS 27 23 

H 
CERVEZRA - TERRAS BOURO, 2-1 

V. P. AGUIAR - VALDEVEZ, (M 

Os SATZDZNENSES - M. FONTE, 40 

JOANE - VALENCIANO, 0-1 

BRAGANçA - MARINHAS, 50 

ViLAVERDENSE • VALPAÇOS, 64) 

MONçAO - RONFE, 2-2 

MONTALEGRE - MlRAIdJELA, 3-0 

AMARES - AGUIAS GRAçA, 0-1 

StiRIE B 
CL EQUIPA J P 

1 UXA 27 37 
2 TlR.SENSi: 27 31 
3 OLI\ EIREN.SE 27 3,1 
4 TROFENSE 27 4!) 
3 FAM.-M.IC.AO 27 43 
0 TORRE MONC, 27 12 
7 RIO TIN ru 27 41 
H RIBElR.-\0 27 40 
0 FIAES 27 40 
lO.S, P. CUVA 27 .■!(. 
11 L('S. LOlîRO.SA 27 33 
12 PF.DROrçOS 27 
13 RF.BORDOSA 27 32 
14 C1NFAF.S 27 M 
13 LAMEGO 27 23 
H) SERZKDELO 27 23 
17 PEVIDEM 27 U 
1« CAMBRES 27 12 

StniE C 

CL EQUIPA J P 

1 E.STARRi;iA 27 I!) 
2 CF:SAKF.NSI; 27 IH 

3 PAMi'II.IlO.SA 27 40 
4 P. C.-VSTKLO 27 43 
3 \ALF,CAMKRENS 27 43 
() MIl.HEIROENSK 27 42 
7 S.VI.AO 27 42 
H K-Vl.GODKFS 27 41 
!» TOCIIA 27 41 
10 GAFAMIA 27 3!» 
11 r.COlMBKA 27 33 
12 ANADIA 27 .43 
13 ARRlFANF.NSh 27 30 
14 MANt;(L\I,l)F. 27 20 
13 .MILLC 27 2H 
K) LSr.ACAO 27 2H 
17 GOIA F.IA 27 23 
IH ,A\ ANL:A 27 2.4 

S£RIE D 

CL EQUIPA J P 

1 ALCAINS 20 32 
2 PORTOMOSENSK 2h 31 
.4 I.OURIMIANENS 23 47 
4 FAZENDF.NSE 2(> 40 
3 BENF.DITENSE 2(. 4 4 
() .SOI RENSE 2(. 41 
7 RIO MAIOK 23 41 
H Ri.AC:ni:.\sE 2u 40 
0 BIDOEIKFNSF. 23 3(. 
10 CARANGI'EIKIR 23 33 
11 PENICHE 2(1 ,40 
12 MlRENSE 23 20 
13 FORRES NO\AS 23 20 
14 AiAIEIRIM 23 22 
13 .MIRANDENSE 23 20 
i(. SERN.ACIIE 23 Ki 
17 NA/ARENOS 23 12 

CL EQUIPA J P 

1 SIN"I RF:NSE 27 31 
2 RIBEIRA BR. 27 .')0 
3 ATI.E'nCO MAL 27 14 
4 L01RF:S 27 4 4 
3 BENFICA B 2(i 41 
(i AECOCIIE PENSE 27 40 
7 PORFOSAM ENS 27 3H 
H ['■ MAIO 2i> 37 
!»C. IrOBOS 27 :4(î 
10 EIAAS 2<i 3 4 
11 .S.AC.AX'EXENSE 27 34 
12 .SAO \ ICENTE 27 33 
13 CARREGADO 20 32 
Il REAL 27 31 
13 CAEIPOl.KNSE 27 ,41 
I») M.ACHICO 27 30 
17 SA.N i ,-\CRl V,E\S 27 27 
IM .À(;i l/\S CAM. 27 21 

SCRIE F 

CL EQUIPA J P 

1 E.STRELA \'N 27 34 
2 PINHALNOVENS 27 40 
3 \ASCO GAM.A 27 4!» 
4 SIEVES 27 47 
3 BiyA 27 44 
0 rNI.ÀO SC 27 44 
7 .VFLÉ'nCO 27 42 
H MIESSINENSE 27 41 
0 II A É\'ORA 27 10 
10 MONTIIO 27 30 
11 ALMAN'SILENSE 27 J(i 
12 LFS. É\()RA 27 33 
13 QUARTEIRENSE 27 32 
14 P:SP. LAGOS 27 31 
13 SESIMBRA 27 31 
10 Fr r, BENFICA 27 2* 
17 EEKREIRENSE 27 22 
IH PADERNENSE 27 H 

] 
J 

TROFENSE - OLIVEOIENSE, 2-1 

PEVIDEM - RBEIRAO, 00 

LDCA - LUSITANIA LOUROSA, 34) 

CAZ>(BR£S - TIRSENSE, 

RIO TINTO - SAo PEDRO COVA, 54) 

TORRE MONCORVO - PEDROUçOS, 24) 

REBORDOSA - LAMEGO, 1-3 

CDWAES - FIAES, 2-2 

FAMALICAL) - SERZEDELO, 3-1 

J 

] 
J 

MANCUALDE - GOUVEU, 30 

MiLEU - ESTAçAO, 30 

CESARENSE - U. COIMBRA, 34) 

TOCKA - PENALVA CASTELO, 0-1 

ESTARREJA • PAMPILHOSA, 2-2 

GAFANHA - AVANçA, 2-3 

SATAO - ARRIFANENSE, V2 

ANADIA - MILKUROENSE, 14 

F. ALGODRES - VALECAMBRENSE, 3-1 

:) 

T 
3 
Li 

Mlreose ■ Peciche, 0-1 
AICAIQ* - Ri«chen»e, 2-2 
PortomoaeuM - Fuendenae, 1-1 
BenediteDM - Soiuente, 24) 
Mlrandenie - Bldoeirente, 0-1 
Almeirim - Rio Maior, 1-1 
T. Novu - Ol Nâzareoot, 3-0 
Lourinhanecfe - V. Senuche, 24) 
Folgm: Canuguejeira 

SANTACRUZENSE - R. BRAVA, 0-1 

1* MAIO - PORTOSANTENSE, 4-1 

REAL - CAUPOLENSE, 4-1 

AG. CAMARATE - ALCOCHETENSE, M 

SOtTTRENSE - CARREGADO, 2-1 

C LOBOS - "O ELVAS*, 1-3 

BENFICA *B* - AT. MALVEIRA, 24) 

MACHICO • LOURES, 0-1 

SACAVENENSE - SàO VICENTE, 2-0 

I, MoNTUO - EïT. V. NOVAS, 0-1 

: BEJA - VASCO GAMA, 1-1 

JUVENTüDE - FUT. BEPmcA, 0-1 

PADERNENSE - PINHALNOVENSE. 0-5 

ALMANSILENSE - MESSINENSE, 24 

J SIEVES - QUARTEIRENSE, 3-1 

ATLéTICO - SESIMBRA, 14) 

U. SP, CLüBE - Lus. ÉvoRA, 14) 

Ea>. LAGOS - FERREIRENSE, 3-2 



A Selecçâo de Portugal, sub-21, jogou acelerada e "arra- 
sou" a sua congénère de Inglaterra, por 4-2. 
Alias, esta équipa sub-21 é, quer queiram quer nâo, a tal 
para 2004 e seguintes. 
E composta por jogadores jovens, valentes e talentosos. Os 
ingleses que o digam. 
Deixem-nos extravasar o que lhes vai na "mente futebolis- 
tica" e terâo futebol cheio de raça e imaginaçâo. E, se a 
sorte do jogo nào for adversa, muitos e belos golos! 
Estamos certo de que Felipào nào deixou de os observar e 
de tomar as suas notas... 
Na passada, Terça-Feira, foram à 
Bratislâvia e, à-vontade, bateram a 
Eslovâquia, por 0-2, corn dois tentos 
de Helder Postiga. Assim, mantêm- 
se na corrida ao Europeu'2004, 
Grupo 7. Agora, volta a jogar em 
Junho, na Macedonia, contra a con- 
génère que venceram no primeiro 
encontro, por 1-0. 
A selecçâo de Sub-19 esta a portar-se 
bem, nào deixando por "botas alheias" 
a sua obrigaçâo no Grupo 3 de apura- 
mento para a diçâo de 2003 do 
Campeonato da Europa. 
Quanto aos "AA", tudo numa boa! 37 

anos depois conseguiram uma saborosa vitôria sobre o 
Brasil, nas Antas, por 2-1. Quase que acontecia a copia do 
ultimo jogo entre Portugal e Brasil, mas o Déco quis fazer 
a diferença. "Entalado" entre dois amores. Déco viu-se 
"obrigado" a bater-se por um deles; calhou a Portugal, dai 
a vitôria dos "Kinas" sobre os "canarinhos". Foi um bom 
jogo, cheio de emoçôes e incertezas. E, claro, a vingança 
do Déco... a frio! 
Ontem, quarta-feira, na Lausana, Suiça, frente à 
Macedonia, a selecçâo portuguesa corn uma grande e 

entusiasta falange de apoio -onde hâ 
imigrantes, hâ festal-, conseguiu mais 
uma vitôria, por 1-0, golo de Figo. 
Foi um jogo de experiências para o 
seleccionador Felipâo que, tirou aqui e 
pôs ali, sem se preocupar muito corn 
rigores técnicos e tâcticos. Assim, 
sobressaiu na selecçâo o extra- 
ordinârio guarda-redes, Ricardo. A 
todas as falhas cometidas, Ricardo 
soube dizer présente!, e nâo permitiu 
que os macedônicos violassem a baliza 
portuguesa. Ricardo, é um grande 
entre os grandes. Fez falta no Mundial 
da Coreia/Japào... 
Bom, Portugal esteve longe da 

O Milénio 

exibiçâo que fez contra o Brasil mas... jogou o qb para 
trazer a vitôria na bagagem e umas assobiadelas dos 
saudosos portugueses que tanto apoiaram a selecçâo e que 
desejam mais golos e melhor futebol. Quando é a "brin- 
car" aconteçe assim de vez em quando... As vezes, até pior! 
A preparaçâo vai prosseguir. As experiências de Felipâo, 
também. Hâ compromissos para jogos na Coreia e no 
Japâo mas, a "Pneumonia Atipica" que grassa naquelas 
zonas, nào deve permitir o cumprimento dos acordos. 
Mas, até lâ, muita âgua vai correr por debaixo das 
pontes... 
Venha agora a I LIGA para animar mais a malta. 

JMC 

Campeonafo Naclonal de Fidebol -1 U^a - 22° Jornada -de 5 a 2 de iUiril 
Moreirense - Boavista 

P. Ferreira - Benfîca 

Sporting - V. Guimarâes 

FC Porto - V. Setûbal 

Belenenses - Gil Vicente 

Sàbado, 5 

Sàbado, 5 

Domingo, 6 

Domingo, 6 

2^ feira, 7 

llhl5 

14hl5 

12hl5 

14h30 

15h00 

Transmissôes 
via satéliie em 

, estabelecimentos comerciais 

Iiiformaçâo FPtv 
100% portuguesa 
24 boras por dia, 
7 dias por semana 

ORCUÜIOSO Dt Sfü PORTUCUfS 

PERGUIMTA: 

-QUAI O JOGADOR DO S.L E BENHCA QUE MARCOU O PRIMEIRO GOIO DO 

BENHCA NO ESTADIO OA luz P 0 

ENVIAR RESPOSTA PARA: 
O MnÆXIO - CONCURSO LABATT 
1087 DUNDAS ST. W. SUITE 103 
TORONTO, ON, M6J1W9 

Nome: 

Morada: 

orlsbct^ 

PROUD SPONSOR OF INnRNABONAl SOCCER 

A cerveja da comunidade 

lA RESPOSTA SERA ACEITE ATÉ 2* FEIRA, 

DIA 7 DE ABRIL, 2003. 

CASO EXISTA MAIS DE UM ACERTANTE, 

REALIZAR-SE-â UM SORTEIO PARA 

ENCONTRAR O VENCEDOR. 

Para todos os sens eventos ou ocasiôes 

especiais, contacte Bob Raposo para o 

ajudar a tratar de tudo o que précisa 

(416) 248-0751 

BOB RAPOSO CONVIDA-O A RESPONDER 

SEMANALMENTE A UMA SIMPLES PERGUNTA 

SOBRE FUTEBOL. 

TENTE E GANHE VALIOSOS PRéMIOSî 


