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MAIS FORTES 
804 Oupont St. at Shaw - TORONTO 

Luso-Canadianos 
pioneiros da pintura 
em exposiçâo na 
Rotunda da Câmara 
Municipal de Toronto 
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Foi uma festa bonita. O Ambiance Banquet Hall encheu- 
se de gente que gosta de folclore e, particularmente, da 
carreira impar do grupo familiar "As Tricanas", um ran- 
cho que nos habituâmes a admirar e a gostar, dada a par- 
ticularidade de um punhado de familias do centro de 
Portugal passar o gosto aos filhos e jovens amigos pelo 
folclore e, conseguir o "milagre" de manterem o rancho 
"As Tricanas" por 23 anos e, acreditamos, por muitos 
mais anos. 
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Uma noite de FADO no 
C.C.P. de Mississauga ̂
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Chouriço a assar, alcgria nos rostos, 
cheirinlio a fado, que tnaù precûaria 
a Silvia Filipc para se sentir em 
rasa? A ruiva Silvia Filipe justificou 
um régressa ao nosso ronvivio... 

Lucilia, Mina, Fernando, Silvia e Hercinia... 

Forças aliadas 
ocuparam Bagdad 

Ao 21." dia de g^erra no 
Traque as tropas dos 
Estados Unidos jà con- 
trolavam o centro de 
Bag;dade, sem terem 
encontrado resistência 
militar. Este dia foi mar- 
cado pelo derrube da 
estàtua de Saddam 
Hussein, mesmo em 
Trente ao Hotel Palestina. 
A perda de controlo pelo 
regime iraquiano 
instalou o caos em varias 
cidfules, mergulhadas em 
pilhagens, mas também a 
euforia entre muitos 
iraquianos. 
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sem vért;ebras 

por ai, tal como os nossos avoengos faziam à lareira? 
Os nosos clubes e associaçôes que continauam sem 
nada de especial a apresentar aos sôcios e amigos o 
bailarico ao sâbado é demasiado... pouco!- nào poderi- 
am fonnar grupos de diâlogo para informar e formar, 
sem se importarem corn temas, regiôes ou politicas, do 
género "o que vier à rede é peixe"? 
Talvez fosse giro e importante para a nossa gente. E 
temos tanta gente boa e capaz! 
Sô ouvir os nossos velhotes a contar as coisas do passa- 
do na terra de nascimento e, depois, na de acolhimen- 
to, dava "pano para mangas". E como estamos nas 
comemoraçôes dos 50 anos da chegada oficial dos pio- 
neiros ao Canada -nào esqueçam o dia 13 de Maio de 
1953!-, talvez dar a voz aos PIONEIROS fosse uma 
forma de os homenagear corn a dignidade que eles 
merecem. 
Bom, o folhetim Iraque ainda nào acabou, mas por 
sorte minha estou vende outre canal... 

JMC 

corn os leîtores 

Olà, carissimos amigos! 

Sera que jà é altura de dizer, viva o bom 
tempo? 
£ que jâ falei em bom tempo tanta vez que 
tenho medo de falhar de novo. 
Agora é que é... 

Bom, vamos às novidades e festas. 
A Aliança dos Clubes e Associaçôes Portuguesas do 
Ontârio-ACAPO, comunicou que o "Jantar de 
Angariaçâo de Fundos", marcado para 10 de Abril, ficou 
sem efeito. 
A decisâo foi tomada devido a cartas anônimas que circu- 
lam na Comunidade e que poderào causar prejuizos 
financeiros a projectos que jâ estâo em andamento. 
Na altura dévida, sera anunciada a nova data para o 
respective jantar de angariaçâo de fundos para apoio aos 
projectos Brockton Stadium e Youth Camp-Camôes. 

No proximo dia 12 de Abril, pelas 19h00, terâ inicio no 
Sport Club Angrense of Toronto, um jantar de home- 
nagem aos sôcios beneméritos Jorge Machado. Dina 

■* Maria, Luciana Machado, Antonio Amaro, Tony Melo, 
Aveline Teixeira e Mano Belmonte. Depois do jantar, 
decorrerâ a cerimônia da entrega de lembranças aos 
homenageados, seguindo-se uma sessào de fados. Por fim, 
baile corn o DJ-Non Stop Productions. 
Parabéns pela iniciativa e um abraço aos homenageados. 

Sâbado, dia 12 de Abril, terâ lugar uma missa em 
memôria do saudoso MARIANO REGO. Sâo très anos 
de saudade para sua mulher Maria da Luz Rego, filhas e 
restantes familiares, tal como para os sens inümeros ami- 

- .. . 

gos e admiradores. Mariano Rego, um pioneiro da mùsi- 
ca, um homem bom que nâo sabia dizer 'nâo' a ninguém. 
Mariano Rego foi durante muitos anos a grande figura da 
mùsica portuguesa nas casas de divertimento e représen- 
tante da Comunidade Portuguesa em acontecimentos 
especiais no Canadâ e EUA. 
A missa em memôria de Mariano Rego realiza-se na 
Igreja de Nossa Senhora de Lourdes, na Sherbourne 
Street, entre a Wellesley e Bloor, em Toronto. 

A missa sera celebrada pelas 12hl0. 
Na faltem nesta missa por aima de Mariano Rego. 

A juventude luso-canadiana estâ a aderir às coisas por- 
tuguesas. Felizmente jâ se ouve e vê algumas actividades 
dos mais novos, quer nas universidades, quer nos clubes e 
associaçôes, e também nas suas parôquias. Sinal positivo, 
sem dùvida. 
Por exemplo, os jovens de Brampton têm um 
encontro/festa no Vasco da Gaina de Brampton, sexta- 
feira, dia 11 de Abril. No mesmo dia, os jovens que fazem 
parte do Comité de Juventude da ACAPO também se 
reunem na Casa do Alentejo. 
E, na Casa do Alentejo, sâbado, dia 12, haverâ uma 
exposiçào de trabalhos manuals em materials reciclâveis, 
pelos alunos da Escola Portuguesa da Casa do Alentejo. 
Importante. Parabéns a todos quantos incitam os mais 
jovens a juntarem-se em prol das coisas portuguesas, à 
volta da pâtria que é a lingua, como disse o poeta. 
Também, dia 12, os Starlight 
dào uma grande festa no 
Vasco da Gama de 
Brampton, cujo produto 
reverte a favor do Project 
Diploma, um projecto de 
apoio aos jovens estudantes 
luso-canadianos, 
Assim, vamos là! 

Bom, as festas relacionadas corn a Pâscoa sâo em pro- 
fusào. Vào fazer o favor de escolher a que mais vos 
interessar nas pâginas do Milénio e, particularmente, 
na pâgina comunitâria. 
Até sempre e boa Pâscoa! 

JMC 

Tu Cfl Tu Lfl 

Estamos cada vez mais "desumanizados", se é possivel 
considerar desta forma o vazio que anda dentro de nôs 
e que nos "obriga" a ligar tanto à guerra do Iraque como 
a qualquer telenovela de trazer por casa. Ou, se calhar, 
hâ uma atençâo mais dedicada às telenovelas e quejan- 
dos... 
Na realidade, a televisâo -ou se preferirem, a imagem- 

banalizou e aproximou de tal forma "a guerra" à casa 
(nào confundir corn causa) de cada um de nôs que, sem 
darmos por isso, confundimo-la corn as vulgares séries 
televisivas e... passâmes à frente, na expectativa de ver 
qualquer coisa melhor. Estamos desumanizados ou, 
melhor dito, estâo a imunizar-nos para as dramâticas e 
injustas situaçôes de guerra, morte de inocentes e 

ditaduras disfarçadas contra outras mais visiveis 
que, qualquer dia, nem sequer perdemos tempo 
corn essas coisas (sérias) sem importâneia... 
Mas, sendo assim, onde vamos parar? 
Bom, eu mantenho-me nas calmas a 1er uns livri- 
tos e artigos varies quando posso e a conversar 
corn amigos sempre que hâ ocasiâo para isso. E 
muito mais saudâvel, intéressante e serve de 
liçâo continua pois, lendo e dialogando, estou 
sempre aprendendo, por pouco que seja. 
E, para quem sabe tào pouco, o pouco que vou 

,v, . aprendendo, faz-me um jeitào. 
Nâo era porreiro formar um grupo de pessoas de 

' ' varies quadrantes politicos e socials e conversar 
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Jornalistas avisados de 
que Hotel séria aluo militar 
Os jornalistas que estâo instalados 

no Hotel Palestina, em Bagdad, 

foram avisados hà dois dias que o 

edificio séria declarado objective 

militar, avança o «El Pais». 

O Hotel Palestina, onde se encontra a 
grande maioria da comunicaçâo social que 
esta em Bagdad, foi atacado pelas forças 
aliadas, terça-feira, fazendo dois mortos e 
très feridos. Madrid pediu explicaçôes aos 
Estados Unidos e como resposta foi-lhe 
dito, pelo comando da coligaçào anglo- 

americana, que o edificio era um alvo 
militar hâ dois dias e que os jornalistas 
tinham sido informados disso. 
Os dois jornalistas do «El Pais» no local 
desmentem que a coligaçào tenha infor- 
mado quem quer que fosse, um dado con- 
firmado pelo jornalista português Carlos 
Fino. «Falàmos corn 'N' jornalistas de 
vârios paises, nunca essa informaçào pas- 
sou por aqui. Nâo sei se passou pelos jor- 
nalistas norte-americanos, mas na genera- 
lidade dos outros jornalistas ninguém esta 
informado dessa situaçào», afirmou o jor- 

nalista à imprensa portuguesa. «Isso para 
mim é uma novidade absoluta. Se tivésse- 
mos sabido disso teriamos posto certa- 
mente à consideraçào da RTP, em Lisboa, 
o que é que iriamos fazer, porque a partir 
desse momento temos que reconsiderar 
tudo, reconsiderar a presença aqui», 
realçou Carlos Fino. 

Durâo admite recorrer a medidas extraordinârias 
o Governo vai recorrer a medidas extraordinârias para conter o défice orçamental, anunciou Durâo Barroso, 

em resposta às estimatives de 3,5 por cento avançadas pela Comissâo Européia. 

O primeiro-ministro nâo esta preocupado 
corn o numéro anunciado pela Comissâo 
Européia para o défice orçamental por- 
tuguês. Durâo Barroso garante que esta 
tudo a correr como o previsto. 
«Entendemos que vamos manter o objecti- 
vo. O que se passa é o seguinte: a 
Comissâo Européia procedeu a uma 
revisâo automâtica, ou seja, o impacto da 
situaçào econômica internacional levaria o 
défice para esses valores, se o Governo por- 
tuguês nâo fizesse nada», explicou. «Jâ no 

ano passado a Comissâo 
Européia previu alguns 
objectivos e nos viemos a ter 
um resultado bem melhor 
do que aquele que era pre- 
visto. A verdade é que a 
Comissâo Européia hoje 
aponta Portugal como um 
exemplo a seguir», acrescen- 
tou. 
Apesar de contrariai- o negativismo da 
Comissâo Européia, o primeiro-ministro 

admitiu que vâo- ser 
necessârias medidas extra- 
ordinârias. «Para conseguir 
o objectivo do défice haverâ 
que recorrer, como jâ foi 
dito pela senhora ministra 
das Finanças, a medidas 
extraordinârias», frisou. 
Durâo Barroso garantiu 
que o objectivo do Governo 

continua a ser colocar o défice abaixo dos 
2,6 por cento. 

Al-Jazeera 
quer sair do 
Iraque 
A AlJ^azeera considéra que os 

sens jornalistas que se encon- 

tram no Iraque «jâ nâo estâo 

em segurança», pelo que dese- 

ja evacuâ-los do pais. 

«Considère 
que nenhum 
deles esta em 
segurança, seja 
em Bagdad 
seja no resto 
do Iraque, e 
nem mesmo aqueles que estâo corn 
as tropas norte-americanas. O meu 
desejo é xepatriâ-los todos», afirmou 
Ibrahim Hilal, chefe de redaeçâo da 
Al-Jazeera. «Os nossos repôrteres em 
Bagdad estâo encurralados», acres- 
centou Ibrahim Hial, apelando às 
forças anglo- americanas para «aju- 
dar a localizar e a fazer sair» os seus 
jornalistas. «Nôs nâo podemos garan- 
tir mais a segurança dos nossos cole- 
gas», salientou. A cadeia de televisâo 
do Qatar perdeu, esta terça-feira, um 
correspondente num bombardea- 
mento norte-americano na capital 
iraquiana. 

Annan cancela visita à Europa 
o secretârio-geral das Naçôes 
Unidas anulou a deslocaçâo pre- 
vista â Europa, que deveria acon- 
tecer esta quarta-feira. Kofi 
Annan é esperado em Atenas, a 
17 de Abril, pelo que decidiu nâo 
viajar esta semana, anunciou a 
ONU. 
Kofi Annan vai deslocar-se a Atenas, a 17 
de Abril, para assistir a uma cimeira da 
Uniâo Européia, a convite da presidência 
grega. «Nesta ocasiâo (o secretârio-geral) 

terâ oportunidade de reencontrar 
os dirigentes da Uniâo Européia, 
assim como de outros paises», 
pelo que «decidiu nâo viajar quar- 
ta-feira para a Europa», é anunci- 
ado num comunicado da ONU 
dirigido â comunicaçâo social. O 

porta-voz de Kofi Annan anunciou, segun- 
da-feira passada, que o secretârio-geral da 
ONU se iria deslocar â Grâ-Bretanha, 
Fiança, Alemanha e Russia, esta semana, 
para discutir o Iraque. 

foto da semana 

FRONTEIRA: 
Foto de familia do Governo, apds o Conselho de ministros extraordinârio 
que decorreu na localidade de Fronteira, para assinalar o 1° ano de governo 
PSEtGDS/PP. 

JUITMOVA raRNITURE 
TEM PARA SI PREÇOS RAIXOS DE ARMAZEM 

...É ISSO MESMO, TODO O 

INVENTARIO DO ARMAZÉM 

ESTA AGORA EM ARTNOVA 

FURNITURE E TUDO O QUE 

ESTA NA LOJA ESTA AGORA 

REDUZIDO A PREÇOS DE 
ARMAZÉM COM DESCONTOS ATÉ 

ESTE SALDO DE ARNIAZÉM NA LOJA É 0 MAIOR 
SALDO PESTE ANO, E VOCl NÂO POPE PERDER ESTA OPORTUNIDADL,. 

VISITE JA A ABTNOVA FUBNITUBE PEUS 

üjjj 'iujujjiij 
416-53S-1133 
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Graciosenses em testa 
É uma graciosidade o Graciosa 
Community Centre of Toronto. 
Entao, quando esta engalanado para feste- 
jar mais um aniversario, é mesmo uma 
gracinha. 
Salao elegante, muito bem ornamentado, 

os directores vestidos a rigor e, as senhoras 
da cozinha (e directoras), um espectaculo. 
Bem vestidas e bonitas, cheias de sorrisos, 
servindo com todo o prazer todos aqueles 
que os honram com a sua presença e 
amizade. 

O Graciosa Community Center of 
Toronto é um caso ünico na nossa comu- 
nidade, sem beliscar minimamente outras 
colectividades luso-canadianas. 
O Graciosa tern realmente um estatuto 
diferente, com um comportamento mais 
familiar e de convivio simples e equilibrado. 
O Graciosa Community Center, e sua 

gente, comemorou os seus 23 anos de 
actividade, directamente ligado à Ilha 
Graciosa e à Comunidade, com muita ani- 
maçâo e plena consciência do dever 
cumprido. Martins's Sound Musica... fez o 
resto! 
Estâo todos de parabéns. 

JMC 

Baxcelos; 

Camara adjudica abastecimento de âgua a Viatodos e Minhotaes 
A Câmara de Barcelos consignou por 380 
mil euros a obra de abastecimento de âgua 
à freguesia de Viatodos, com conclusào 
prevista para o final do ano. 
Segundo o comunicado da autarquia, tam- 
bém parte da freguesia de Minhotaes sera 
contemplada com âgua pùblica, ao abrigo 

da mesma empreitada. 
A rede de abastecimento tern uma exten- 
sâo aproximada de 10 quilômetros em 
Viatodos, e de dois quilômetros em 
Minhotaes, abrangendo um total de 300 
habitaçôes. 
Concluidas as obras, sublinha o comunica- 

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

TODOS OS MOMENTOS MEMORâVEIS SERàO REGISTADOS EM 

FILME, PARA SI E AS GERAÇÔES FUTURAS. 

PASQUALINO ASSEGURA QUE TODOS OS CAVALHEIROS 

DA FESTA DO SEU CASAMENTO ESTARÀO NA SUA 

FORMA MAIS ELEGANTE £ FELIZ. 

A SUA EXPERIÊNCIA, CONHECIMENTOS E EXCELENTE 

SELECÇÀO GARANTE UMA FOTO DE CASAMENTO PERFEITA. 

PASQUALINO MENSWEAR TEM à SUA DISPOSIçàO FATOS 

DE MARCAS FAMOSAS, DE PASSEIO OU DE GALA £ 

TODOS OS ACESSÔRIOS NECESSÀR10S. 

NA COMPRA E ALUGUER, PASQUALINO MENSWEAR 

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

PASQUALINO é O “ONE STOP SHOP” PARA HOMEM. 

34 CLINT<^ ST. TORONTO^ ON 2P2 * TEL: 416.533.3923 ■ E-MAIL: FRANK@PASQyALiNO.CA 

do autârquico, toda a populaçào de 
Viatodos beneficiarâ de âgua pùblica em 
suas casas. 
Os municipes de ambas as freguesias 
podem, a partir de agora, fazer o pedido 
de ligaçào à rede, beneficiando de um 
desconto de 50 por cento na instalaçào dos 
ramais de ligaçào. 
O présidente social-democrata da Câmara, 
Fernando Reis. consignou a empreitada de 

instalaçào da rede de saneamento bâsico, 
no lugar de Vila Châ, na freguesia de 
Carvalhal. 
No total, a rede terâ uma extensâo de cerca 
de 650 metros, iniciando-se na Estrada 
Municipal 555 e terminando junto à 
estaçâo elevatôria. 
Esta obra, orçada em cerca de 83 mil 
euros, tem um prazo de execuçào de 
très meses. 

PJ desmantela laboratorio | 
I A PoliciaJudiciâria (I^) j 

I anunciou o desmantela- i 

i mento de um laboratorio 

de heroina sintética 

j clandestino de heroina 

i sintética em Aveiras de 

j Baixo, arredores de Lisboa. 
I 
I 
\ O anùncio foi feito terça-feira, mas o 
I desmantelamento de um laboratorio 
\ clandestino de heroina sintética em 
I Aveiras de Baixo, arredores de Lisboa, 

data do final de Março. Segundo a 
Policia Judiciâria (PJ), o laboratorio foi 
descoberto depois de residentes locais 
alertarem a Guarda Nacional 
Republicana (GNR) para o mau cheiro 
proveniente de um apartamento. Na 
origem do cheiro estava um cadâver do 
sexo masculino em adiantado estado de 
decomposiçâo. No apartamento, a PJ 
verificou a existência de um laboratorio 
clandestino para produçâo de narcôticos 
quimicos, nomeadamente FENTANIL e 
3-METILFENTANlL, também conheci- 
dos por heroina «sintética». 
«A sua sintese consiste num processo 

quimicamente muito delicado e de 
grande apuro técnico, razao pela quai 
este tipo de laboratôrios é muito raro a 
nivel mundial», explicou a PJ. Os quimi- 
cos encontrados em Aveiras de Baixo 
dai'iam para fabricar 429 gramas de 
FENTANIL e 312 gramas de 3-METIL- 
FENTANIL, que depois de diluidas cor- 
responderiam a cerca de 500 gramas de 
heroina «sintética». 

L 
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General AHpie Temé Pinte 
no Encontro dos Ex-Combatentes do 
Ultramar, em Toronto 
O General Alîpio Tomé Pinto vai 
estar em Toronto no Encontro dos 
Ex-Combatentes do Ultramar, 
Domingo, dia 13 de Abril, encontro 
que terà lugar no Dundas Banquet 
Place, corn inicio às 13h00. 

O General Alipio Tomé Pinto é natural de 
Maçores, Trâsos-Montes, onde nasceu em 
14 de Janeiro de 1936. Casado, pai de duas 
filhas. Ingressou na Escola 
do Exército em 1953 licen- 
ciando-se em Ciências 
Militares-Arma de 
Infantaria. 
Possui ainda os Cursos 
Gérai e Complementar de 
Estado Maior, Curso 
Superior de Comando e 
Direcçào, além de diver- 
sos estâgios na area de 
organizaçào e gestào 
empresarial. 
Fez parte dos quadros da 
Escola Prâtica de 
Infantaria, Regimento de 
Viseu, Regimento de Evora e comandou o 
Regimento de Infantaria de Queluz. 
Cumpriu missôes em Angola, de 1961 a 63 
e de 1972 a 74, e na Guiné, de 1964 a 65. 
Interveio em exercicios da NATO de que 

resultaram duas mençôe.s honrosas e as 
melhores ligaçôes corn o Exército Italiano 
e do Reino Unido. 
Os seus actos em campanhas foram reco- 
nhecidos como "heroicos de abnegaçào e 
de valentia extraordinârios" pelo que foi 
condecorado corn a medalha de prata de 
Valor Militar corn Palma e promovido, por 
distinçào, ao posto de Major. Foi ferido em 
combate por duas vezes. De Junho de 

1970 a Julho de 71 
exerceu as funçôes de 
Chefe do Estado Maior 
do Comando Territorial 
Independente da 
Madeira. 
Participou activamente 
nos acontecimentos que 
em 25 de Novembro de 
1975, levaram à consoli- 
daçào da democracia em 
Portugal. 
Foi promovido a General 
em 5 de Maio de 1981, 
corn 45 anos de idade, e 
nomeado por escolha, 

para exercer o Comando da Guarda 
Nacional Republicana de 26 de Agosto de 
1982 até 4 de Janeiro de 1988, onde 
desenvolveu significativa actividade. Em 
Maio de 1991 foi nomeado, por escolha. 

para représentante de Portugal na 
Comissào Conjunta para a Formaçâo das 
Forças Armadas Angolanas nos termos 
dos acordos de Bicesse. 
Passou à Réserva a 14 de Janeiro de 1998. 
Entretanto, deslocou-se varias vezes a 
Angola. Esteve em Lusaka, em 20 de 
Novembro de 94 na cerimônia de assi- 
natura do Protocolo de Entendimento 
entre o Governo de Angola e a UNITA a 
convite pessoal do Governo de Angola. 
Na sua folha de serviços constam 
numerosos louvores e condecoraçôes de 
que se destacam: 
-13 Louvores de Nivel Ministro ou Oficial 
General; 
-15 Condecoraçôes Nacionais; 
-10 Condecoraçôes Estrangeiras. 
Foi autorizado, a partir de Janeiro de 
1995, a exercer funçôes de Curadoria ou 
Consultadoria nas Instituiçôes ou 
Empresas de Direito Privado bem como 
ser membro dos seus Orgàos Sociais. Fez 
parte, desde a sua criaçào, do Conselho 
de Curadores da Fundaçâo 
Portugal/Africa. Faz parte do Conselho 
Consultivo da Universidade Nova de 
Lisboa. 
É curador -Patrono de honnor- da 
Fundaçâo Rei Afonso Henriques, 
Desenvolvimento do Vale do Douro. 

Apoia programas de apoio às crianças, 
como é exemplo o apoio "A Criança de 
Cabo Verde", com intençôes de os esten- 
der a outros paises C.P.L.P./Africa. 

O General Alipio Tomé Pinto estarâ 
entre nos durante cinco dias. Além do 
Encontro dos Ex-Combatentes do 
Ultramar, Domingo, dia 13 de Abril, terâ 
um convivio corn trasmontanos e farâ 
varias visitas turisticas. 
Nos dias 11, 12 e 13 de Abril, decorrerâ 
uma exposiçâo de artesanato, medalhas, 
armas, fardas, fotografias, etc., dos ex-mi- 
litares que estiveram no Ultramar. 
Informaçôes e réservas: (416) 534-5520, 
ou 530-1650, ou 656-8445, ou 534-7515, 
ou 880-4154, ou 992-4343, ou 651-0410, ou 
621-6252. 
Convidamos todos os militares dos vârios 
ramos das Forças Armadas a partici- 
parem no grande Encontro dos Ex- 
Combatentes do Ultramar. 

f«il 

Portugal salvaguarda 
interesses na compra de 
submarines 
o Governo portug^uês assinou, 
em separado, na semana passa- 
da, corn os alemàes da 
Ferrostal e os Franceses da 
DCN, declaraçôes que salva- 
guardam a mudança, na Lei de 
Programaçâo Militar, da com- 
pra de 3 submarines para 2+1, 
apurou o Diàrio Digital junto 
de fontes ligadas ao sector. A 
fase final de adjudicaçâo ao 
consôrcio vencedor deverà ser 
conhecida jâ em Maio. 

Représentantes legais do escritôrio de 
José Miguel Jüdice - que représenta a 
DCN em Portugal - e assessores juridi- 
cos do Ministério da Defesa Nacional 
deslocaram-se na semana passada a 
Paris para um encontro com os fabri- 
cantes franceses de submarinos. 
Segundo o que o Diàrio Digital con- 
seguiu apurar, neste encontro foi assi- 
nada uma declaraçâo entre a DCN e o 
Estado português que salvaguarda a 
mudança na LPM da aquîsiçâo de 3 
submarinos para 2+1 e impede uma 
impugnaçâo por parte do consôrcio 
que saia derrotado. 
Ainda de acordo corn as nossas fontes, 
nesta reuniâo ficou igualmente garan- 

tido que o consôrcio vencedor terâ | 
que arranjar uma alternativa para | 
substituir provisoriamente os actuais > 
submarinos, cujo tempo de vida ter- 
mina em 2007, até que cheguem os 
primeiros substitutos. 
O Governo garantiu ainda Junto da 
DCN que, em caso de vitôria, os 
franceses terâo que realizar as obras 
de alargamento da base naval do 
Alfeite, uma vez que os novos sub- 
marinos sâô maiores que os actuais. 
Por outro lado, ficou também assegu- 
rado que o vencedor terâ que arranjar 
o projecto do navio polivalente logisti- 
co. Se forem os alemàes, a escolha de- 
verâ recair na parceria germano- 
holandesa do projecto holandês 
Roterdào. Se forem os franceses serâ o 
Base Galicia. Tal como a LPM prevê, 
a construçâo deste navio serâ feita nos 
estaleiros de Viana do Castelo. i 

As condiçôes desta declaraçâo - | 
iguais para franceses e alemàes, que 
jâ concordaram corn os termos deste 
acordo - irâ permitir que, a breve 
prazo, possa desencadear-se o proces- 
so da fase final de adjudicaçâo dos 
submarinos que, de acordo corn as 
nossas fontes, deverâ iniciar-se em 
Maio. 

NOVA 
Pastry & Bakery 

PâO 
sempre fresco 

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 
Aniversàrio 

• Mercearias e 
Congelados 
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Qeneral AHpio Tomé Pinto 
no Encontro dos Ex-Combatentes do 
Ultramar, em Toronto 
O General Alîpio Tomé Pinto vai 
estar em Toronto no Encontro dos 
£x-Combatentes do Ultramar, 
Domingo, dia 13 de Abril, encontro 
que terà lugar no Dundas Banquet 
Place, corn inicio às 13h00. 

O General Alipio Tomé Pinto é natural de 
Maçores, Trâs-os-Montes, onde nasceu em 
14 dejaneiro de 1936. Casado, pai de duas 
filhas. Ingressou na Escola 
do Exército em 1953 licen- 
ciando-se em Ciências 
Militares-Arma de 
Infantaria. 
Possui ainda os Cursos 
Gérai e Complementar de 
Estado Maior, Curso 
Superior de Comando e 
Direcçâo, além de diver- 
sos estâgios na ârea de 
organizaçâo e gestâo 
empresarial. 
Fez parte dos quadros da 
Escola Prâtica de 
Infantaria, Regimento de 
Viseu, Regimento de Evora e comandou o 
Regimento de Infantaria de Queluz. 
Cumpriu missôes em Angola, de 1961 a 63 
e de 1972 a 74, e na Guiné, de 1964 a 65. 
Interveio em exercicios da NATO de que 

resultaram duas mençôes honrosas e as 
melhores ligaçôes corn o Exército Italiano 
e do Reino Unido. 
Os seus actos em campanhas foram reco- 
nhecidos como "heroicos de abnegaçào e 
de valentia extraordinârios" pelo que foi 
condecorado corn a medalha de prata de 
Valor Militar corn Palma e promovido, por 
distinçâo, ao posto de Major. Foi ferido em 
combate por duas vezes. De Junho de 

1970 a Julho de 71 
exerceu as funçôes de 
Chefe do Estado Maior 
do Comando Territorial 
Independente da 
Madeira. 
Participou activamente 
nos acontecimentos que 
em 25 de Novembro de 
1975, levaram à consoli- 
daçâo da democracia em 
Portugal. 
Foi promovido a General 
em 5 de Maio de 1981, 
corn 45 anos de idade, e 
nomeado por escolha, 

para exercer o Comando da Guarda 
Nacional Republicana de 26 de Agosto de 
1982 até 4 de Janeiro de 1988, onde 
desenvolveu significativa actividade. Em 
Maio de 1991 foi nomeado, por escolha. 

para représentante de Portugal na 
Comissào Conjunta para a Formaçâo das 
Forças Armadas Angolanas nos termos 
dos acordos de Bicesse. 
Passou à Réserva a 14 dejaneiro de 1998. 
Entretanto, deslocou-se varias vezes a 
Angola. Esteve em Lusaka, em 20 de 
Novembro de 94 na cerimônia de assi- 
natura do Protocolo de Entendimento 
entre o Governo de Angola e a UNITA a 
convite pessoal do Governo de Angola. 
Na sua folha de serviços constam 
numerosos louvores e condecoraçôes de 
que se destacam: 
-13 Louvores de Nivel Ministro ou Oficial 
General; 
-15 Condecoraçôes Nacionais; 
-10 Condecoraçôes Estrangeiras. 
Foi autorizado, a partir de Janeiro de 
1995, a exercer funçôes de Curadoria ou 
Consultadoria nas Instituiçôes ou 
Empresas de Direito Privado bem como 
ser membro dos seus Orgàos Sociais. Fez 
parte, desde a sua criaçâo, do Conselho 
de Curadores da Fundaçâo 
Portugal/Africa. Faz parte do Conselho 
Consultivo da Universidade Nova de 
Lisboa. 
É curador -Patrono de honnor- da 
Fundaçâo Rei Afonso Henriques, 
Desenvolvimento do Vale do Douro. 

Apoia programas de apoio às crianças, 
como é exemplo o apoio "A Criança de 
Cabo Verde", com intençôes de os esten- 
der a outros paises C.P.L.P./Africa. 

O General Alipio Tomé Pinto estarâ 
entre nos durante cinco dias. Além do 
Encontro dos Ex-Combatentes do 
Ultramar, Domingo, dia 13 de Abril, terâ 
um convivio corn trasmontanos e farâ 
varias visitas turisticas. 
Nos dias 11, 12 e 13 de Abril, decorrerâ 
uma exposiçâo de artesanato, medalhas, 
armas, fardas, fotografias, etc., dos ex-mi- 
litares que estiveram no Ultramar. 
Informaçôes e réservas: (416) 534-5520, 
ou 530-1650, ou 656-8445, ou 534-7515, 
ou 880-4154, ou 992-4343, ou 651-0410, ou 
621-6252. 
Convidamos todos os militares dos vârios 
ramos das Forças Armadas a partici- 
parem no grande Encontro dos Ex- 
Combatentes do Ultramar. 

Portugal salvaguarda 
interesses na compra de 
submarines 
o Governo português assinou, 
em separado, na semana passa- 
da, corn os alemâes da 
Ferrostal e os Franceses da 
DCN, declaraçôes que salva- 
guardam a mudança, na Lei de 
Programaçâo Militar, da com- 
pra de 3 submarines para 2+1, 
apurou o Diàrio Digital junto 
de fontes ligadas ao sector. A 
fase final de adjudicaçào ao 
consôrcio vencedor deverà ser 
conhecida jâ em Maio. 

Représentantes legais do escritôrio de 
José Miguel Jüdice - que représenta a 
DCN em Portugal - e assessores juridi- 
cos do Ministério da Defesa Nacional 
deslocaram-se na semana passada a 
Paris para um encontro corn os fabri- 
cantes franceses de submarinos. 
Segundo o que o Diârio Digital con- 
seguiu apurar, neste encontro foi assi- 
nada uma declaraçâo entre a DCN e o 
Estado português que salvaguarda a 
mudança na LPM da aquisiçâo de 3 
submarinos para 2+1 e impede uma 
impugnaçâo por parte do consôrcio 
que saia derrotado. 
Ainda de acordo corn as nossas fontes, 
nesta reuniâo ficou igualmente garan- 

tido que o consôrcio vencedor terâ 
que arranjar uma alternativa para 
substituir provisoriamente os actuais 
submarinos, cujo tempo de vida ter- 
mina em 2007, até que cheguem os 
primeiros substitutos. 
O Governo garantiu ainda Junto da 
DCN que, em caso de vitôria, os 
franceses terâo que realizar as obras 
de alargamento da base naval do 
Alfeite, uma vez que os novos sub- | 
marinos sâô maiores que os actuais. ! 
Por outro lado, ficou também assegu- I 
rado que o vencedor terâ que arranjar 
o projecto do navio polivalente logisti- 
co. Se forem os alemâes, a escolha de- 
verâ recair na parceria germano- 
holandesa do projecto holandês 
Roterdâo. Se forem os franceses serâ o 
Base Galicia. Tal como a LPM prevê, 
a construçâo deste navio serâ feita nos 
estaleiros de Viana do Castelo. ; 
As condiçôes desta declaraçâo - I 
iguais para franceses e alemâes, que 
jâ concordaram corn os termos deste 
acordo - irâ permitir que, a breve 
prazo, possa desencadear-se o proces- 
so da fase final de adjudicaçào dos 
submarinos que, de acordo corn as 
nossas fontes, deverâ iniciar-se em 
Maio. 
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Délice português atinge 
3,5% em 2003 
O défîce português vai Hear acima 
dos très por cento em 2003, segun- 
do as Previsôes da Primavera da 
Comissâo Europeia. O Pib volta a 
ficar abaixo da média europeia; o 
desemprego deve subir para os 7,3 
por cento em 2004. 

A Comissâo Europeia divulgou, esta terça- 
feira, as Previsôes Econômicas para a 
Primavera para o periodo 2002-2003, 
traçando um cenârio macroeconômico 
pouco optimista para Portugal. Segundo o 
prognôstico da CE, Portugal vai ver o 
défice orçamental ultrapassar, este ano e 
no proximo, o limite de très por cento do 
PIB imposto pelas regras do Pacto de 
Estabilidade, depois de, em 2002, ter con- 
seguido reduzir de 4,1 por cento para 2,7 
por cento, segundo a Comissâo Europeia, 
e para 2,6 segundo o Governo português. 
De acordo corn as contas de Bruxelas, em 
2003, o défice português deverâ atingir os 
3,5 por cento do Produto Interno Bruto 
(PIB), para depois descer 0,3 pontos per- 
centuais para 3,2 por cento em 2004. Jâ o 
Governo português estima, para 2003, um 
défice de 2,4 por cento. 
A Comissâo Europeia justifica as dife- 
renças corn dois factores: crescimento e 
politica orçamental. O Executivo comu- 
nitârio prevê, para 2003, um crescimento 

do PIB de apenas 
0,5 por cento, valor 
«significativamente 
mais fraco» que as 
projecçôes de 1,3 por cento de Lisboa, e 
que deverâ, segundo Bruxelas, «implicar 
uma diminuiçâo considerâyel das receitas 
fiscais». Por outro lado, a CE continua a 
defender que as medidas previstas no 
Orçamento do Estado (OE) para 2003 
«nâo parecem ser suficientes» para se 
alcançar a meta orçamental prevista. O 
Executivo comunitârio diz ainda que a 
concretizaçâo do «programa vasto de 
reformas estruturais» previsto na ultima 
actualizaçâo do Programa de Estabilidade 
«nâo parece estar suficientemente avança- 
da de forma a gerar poupanças consi- 
derâveis jâ em 2003». Para 2004, a 
Comissâo é mais optimista em relaçâo ao 
PIB, estimando um crescimento de dois 
por cento. 
No que respeita ao desemprego, a CE 
prevê que este atinja, no final de 2004, 7,3 
por cento da populaçâo activa portuguesa, 
o que constitui um agravamento de mais 
de très pontos percentuais em apenas très 
anos. Este ano, a taxa de desemprego de- 
verâ fixar-se nos 6,5 por cento. Por sua vez, 
a inflaçâo deverâ situar-se nos 3,2 por 
cento em 2003, para depois descer para os 
2,3 por cento no ano seguinte. 

Durâo Reforça Gabinete 
Os novos secretàrios de Estado 
tomaram posse, na tarde de terça- 
feira, no Palàcio de Belém. Uma 
das novidades foi a criaçâo do 
cargo de secretàrio de Estado- 
adjunto do primeiro-ministro. 

Os novos secretàrios de Estado propostos 
por Durâo Barroso ao Présidente da 
Repüblica tomaram posse, terça-feira, 
numa cerimônia, em Belém.Os nomeados 
sâo: José Arantes, secretàrio de Estado- 
adjunto do primeiro-ministro; Franquelim 
Alves, secretàrio de Estado-adjunto do 
ministro da Economia; Luis Correia e 
Silva, secretàrio de Estado do Turismo; 
Francisco Esteves de Carvalho, secretàrio 
de Estado do Tesouro e das Finanças; 
José Manuel Pinto Parxào, secretàrio de 
Estado da Ciência e Ensino Superior; 
Jorge Costa, secretàrio de Estado das 
Obras Püblicas; Rosârio Aguas, secretàrio 
de Estado da Habitaçâo; Paulo Taveira de 
Sousa, secretàrio de Estado do 
Ordenamento do Territôrio. 
Mantêm-se José Eduardo Martins como 
secretàrio de Estado do Ambiente e 
Miguel Relvas na Administraçâo Local. A 
grande novidade foi a nomeaçâo do antigo 
assessor de Durâo Barroso, José Arantes, 
para secretàrio de Estado-adjunto do 
primeiro-ministro, um cargo criado 
durante o processo de remodelaçâo. 
O chefe do Governo justifica esta alteraçâo 
corn uma maior necessidade de coorde- 
naçâo do seu gabinete, mas sublinha que 
ainda detém o recorde do executivo mas 
reduzido, desde que Portugal aderiu â 

Uniâo Europeia. «Este Governo continua a 
ser o mais pequeno desde que Portugal 
entrou para a Uniâo Europeia», no entan- 
to, «entendo que se pode melhorar a coor- 
denaçâo politica junto do primeiro-mi- 
nistro. Se repararem o meu gabinete ainda 
esta corn imensas vagas - salvo erro, hâ sete 
ou oito vagas», afirmou. 
«Quero uma grande exigêneia, mas tam- 
bém nâo quero matar os meus colabo- 
radores. Quero que eles cheguem vivos ao 
fim da legislatura e por isso é natural que 
reforce a équipa que trabalha mais direc- 
tamente comigo», acrescentou. 
As especulaçôes sobre a saida de Miguel 
Frasquilho, ex-secretârio de Estado do 
Tesouro e Finanças, ficaram sem resposta. 
As suspeitas de que a demissâo estaria 
relacionada coin divergêneias corn as 
politicas da ministra das Finanças, 
Manuela Ferreira Leite, nâo foram confir- 
madas nem por Durâo Barroso, nem pelo 
ex-secretârio de Estado. Miguel Frasquilho 
admite apenas que estâ cansado, porque 
teve um ano de muito trabalho. «O traba- 
Iho desenvolvido foi vâlido, saio de cons- 
ciência perfeitamente tranquila e corn o 
sentimento de dever cumprido», garantiu. 

Tel:41G-535-8000 
tmartins@treliiieLciiiii 

Dupont St. 
Toronto ON M6H SA6 

Dufferin/Dupont \ ;.Fl 
TOM MARTINS CGallerla Mail} 

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

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

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

WESTON/LAMBTON DUFFERIN/ST CLAIR 

Casa toda em tijolo corn drivewav 
privado & laneway. 2" andar corn 
apt. de 2 quartos, sala, cozinh.i 
todo em madeira e ceramica. 
1° andar 1 cozinha grande mod'-i- 
na em cerâmica e sala 2 quartos 
Cave acabada corn cozinha e tim 
salào. 

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

*284,9ÜÜ." 

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

^STON/ROGER.S 

Acabada de 

Casa toda en tijolo corn dupla 
garagem. 2 andar 3 quartos cama 
chào em madeira. 1 andar cozinlia 
grande em castanho corn lareira + 

sala de Jantar e estar, cave alabada 
por apt de sala, quarto e cozinha 

Bungalow rcrawado (electricidade, 
canalizaçào, mâquina de aquecimenU 
2 quartos grandes corn chào em 
madeira, sala de estar, cozinha 
grande em conjunto c/ a sala de 
jantar. Cave acabada 

Para uma avaliaçâo e manual de vendedor ou comprador 

gratuita e sem qualquer compromisse contact-me 
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Défice português atinge 
3,5% em 2003 
O défice português vai ficax acima 

dos très por cento em 2003, seg^n- 

do as Previsôes da Primavera da 

Comissâo Europeia. O Pib volta a 

Hear abaixo da média europeia; o 

desemprego deve subir para os 7,3 

por cento em 2004. 

A Comissâo Europeia divulgou, esta terça- 
feira, as Previsôes Econômicas para a 
Primavera para o periodo 2002-2003, 
traçando um cenârio macroeconômico 
pouco optimista para Portugal. Segundo o 
prognôstico da CE, Portugal vai ver o 
défice orçamental ultrapassar, este ano e 
no proximo, o limite de très por cento do 
PIB imposto pelas regras do Pacto de 
Estabilidade, depois de, em 2002, ter con- 
seguido reduzir de 4,1 por cento para 2,7 
por cento, segundo a Comissâo Europeia, 
e para 2,6 segundo o Governo português. 
De acordo corn as contas de Bruxelas, em 
2003, o défice português deverâ atingir os 
3,5 por cento do Produto Interno Bruto 
(PIB), para depois descer 0,3 pontos per- 
centuais para 3,2 por cento em 2004. Jâ o 
Governo português estima, para 2003, um 
défice de 2,4 por cento. 
A Comissâo Europeia justifica as dife- 
renças corn dois factores: crescimento e 
politica orçamental. O Executivo comu- 
nitârio prevê, para 2003, um crescimento 

do PIB de apenas 
0,5 por cento, valor 
«significativamente 
mais fraco» que as 
projecçôes de 1,3 por cento de Lisboa, e 
que deverâ, segundo Bruxelas, «implicar 
uma diminuiçâo considerâyel das receitas 
fiscais». Por outro lado, a CE continua a 
defender que as medidas previstas no 
Orçamento do Estado (OE) para 2003 
«nâo parecem ser suficientes» para se 
alcançar a meta orçamental prevista. O 
Executivo comunitârio diz ainda que a 
concretizaçâo do «programa vasto de 
reformas estruturais» previsto na ultima 
actualizaçâo do Programa de Estabilidade 
«nâo parece estar suficientemente avança- 
da de forma a gerar poupanças consi- 
derâveis jâ em 2003». Para 2004, a 
Comissâo é mais optimista em relaçâo ao 
PIB, estimando um crescimento de dois 
por cento. 
No que respeita ao desemprego, a CE 
prevê que este atinja, nb final de 2004, 7,3 
por cento da populaçâo activa portuguesa, 
o que constitui um agravamento de mais 
de très pontos percentuais em apenas très 
anos. Este ano, a taxa de desemprego de- 
verâ fixar-se nos 6,5 por cento. Por sua vez, 
a inflaçâo deverâ situar-se nos 3,2 por 
cento em 2003, para depois descer para os 
2,3 por cento no ano seguinte. 

Durao Reforça Gabinete 
Os novos secretaries de Estado 

tomaram posse, na tarde de terça- 

feira, no Palâcio de Belém. Uma 

das novidades foi a criaçâo do 

cargo de secretàrio de Estado- 

cidjunto do primeiro-ministro. 

Os novos secretârios de Estado propostos 
por Durâo Barroso ao Présidente da 
Repüblica tomaram posse, terça-feira, 
numa cerimônia, em Belém.Os nomeados 
sâo: José Axantes, secretàrio de Estado- 
adjunto do primeiro-ministro; Franquelim 
Alves, secretàrio de Estado-adjunto do 
ministro da Economia; Luis Correia e 
Silva, secretàrio de Estado do Turismo; 
Francisco Esteves de Carvalho, secretàrio 
de Estado do Tesouro e das Finanças; 
José Manuel Pinto Paixâo, secretàrio de 
Estado da Ciência e Ensino Superior; 
Jorge Costa, secretàrio de Estado das 
Obras Pùblicas; Rosârio Aguas, secretàrio 
de Estado da Habitaçâo; Paulo Taveira de 
Sousa, secretàrio de Estado do 
Ordenamento do Territôrio. 
Mantêm-se José Eduardo Martins como 
secretàrio de Estado do Ambiente e 
Miguel Relvas na Administraçâo Local. A 
grande novidade foi a nomeaçào do antigo 
assessor de Durâo Barroso, José Axantes, 
para secretàrio de Estado-adjunto do 
primeiro-ministro, um cargo criado 
durante o processo de remodelaçâo. 
O chefe do Governo justifica esta alteraçào 
corn uma maior necessidade de coorde- 
naçào do seu gabinete, mas sublinha que 
ainda detém o recorde do executivo mas 
reduzido, desde que Portugal aderiu à 

Uniâo Europeia. «Este Governo continua a 
ser o mais pequeno desde que Portugal 
entrou para a Uniâo Europeia», no entan- 
to, «entendo que se pode melhorar a coor- 
denaçâo politica junto do primeiro-mi- 
nistro. Se repararem o meu gabinete ainda 
esta corn imensas vagas - salvo erro, hâ sete 
ou oito vagas», afirmou. 
«Quero uma grande exigêneia, mas tam- 
bém nâo quero matar os meus colabo- 
radores. Quero que eles cheguem vivos ao 
fim da legislatura e por isso ,é natural que 
reforce a équipa que trabalha mais direc- 
tamente comigo», acrescentou. 
As especulaçôes sobre a saida de Miguel 
Frasquilho, ex-secretârio de Estado do 
Tesouro e Finanças, ficaram sem resposta. 
As suspeitas de que a demissâo estaria 
relacionada corn divergêneias coin as 
politicas da ministra das Finanças, 
Manuela Ferreira Leite, nâo foram confir- 
madas nem por Durâo Barroso, nem pelo 
ex-secretârio de Estado. Miguel Frasquilho 
admite apenas que esta cansado, porque 
teve um ano de muito trabalho. «O traba- 
Iho desenvolvido foi vâlido, saio de cons- 
ciência perfeitamente tranquila e corn o 
sentimento de dever cumprido», garantiu. 

Tel: 416-535-8000 
tmartins@trelmeLOfiiii 
iS45 Dupont St. 
Toronto ON IS/I6H 8A6 

Dufferin/Dupont 
NS CGalleria Mali! 

Bungalow completamente renovado. Sistema eléctrico, mâquina de aquedmento 
e A/C novos. lelhado de meta). 2 quartos de cama e sala de estar c/ chao em par 
quel. Cozinha em castanho nova, c/ coramica em aberto c/ sala do jantar. Lugar 
de estadonamenio. 

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

DUFFERIN/ST CLABI 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. $sa^ onn oo 

liungalow om excelenle cundiçàu 
c/eslacionamento. 3 quartos de cama, 
sala, cozinha c cave acabada. 

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

Bungalow renovado (electricidade, 
canaiizaçào, mâquina de aquecimento). 
2 quartos grandes corn chào em 
madeira, sala de estar, cozinha 
grande em conjunto c/ a sala de 
jantar. Cave acabada 

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

sona annoo 

Para uma avaliaçâo e manual de vendedor ou comprador 

g^atuita e sem qualquer compromisso contact-me 

Acabada de 

Alistar ! ! 
1 

i \ 
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Ultima ediçào das autoridades de saüde de Ontario 

Importante informaçâo sobre: Smdrome Respiratôria 
Aguda Grave (SARS) 

Faça corn que a sua familia fique informada. 
O que signiHca? 

SARS (do inglés, Severe Acute Respiratory Syndrome) quer dizer Snidrome Respiratôria Aguda 

Grave e é uma forma sPvera de pneumonia, acompanhada por febre. Um pequeno numéro desses 

casos afetados podem se toniar severamente doentes. 

Quais sâo as manifestaçôes clinicas da SARS? 

As manifestaçôes clinicas da SARS surgem geralmente corn 10 dias apôs o contâgio diieto corn 

indivi'duos coin diagnôstico da SARS. Estas incluem febre acima de d8 ’ Celsius ou 100,4" 

Fahrenheit e/ou qualquer uma das seguintes: 

• mûsculos doloridos e dores; 

• fadiga severa; 

• dor de cabeça severa; 

• tosse seca; 

• respiraçâo ofegante; 

Coxno sou contagiado com a doença? 

Acredita-se que esta doença esta sendo transmitida através da to.sse ou do espirro ou at raves do 

coutato direto coin um indivkluo doente. 

Como é feito o tratamento? 

O tratamento dos pacientes coin SARS consiste em medidas de suporte nos hospitals e estâo sendo 

utilizadüs antibiôticos e medicamentos. Os casos estào sendo mantidos em quartos isolados e os 

prolissionais da area da saüde estâo tomando todas as precauçôes apropriadas. 

Mesmo que voce nào apresente nenhum sintoma, é ainda necessàrio que faça 

isolamento domiciliar? Sim, por um periodo de 10 dias desde a data que voce 

foi exposto, caso um dos seguintes pontos refere-se à voce: 

• coutato proximo corn individuos corn diagnôstico da SARS; ou 

• teniia visitado o Hospital Scarborough General, Departamento do Grace Hospital, durante o pen'odo 

de 16 de março a 26 de março; ou ^ 

• tenha visitado o Hospital York Central em Richmond Hill durante o pen'odo de 16 de março a 28 tie 

março; 

O que você deve fazer se viajou para a China, Hong Kong, Singapura ou 

Metam (cidade de Hanoi)? 

• Você deve monitorar a sua saüde em relaçào aos sintomas acima riiencionados por um pen'iKlo de 

* dez dias, apôs o seu retonio ao Canada. Se você desenvolver febre e/ou qualifier um (k)s sintomas 

acima mencionados, é phidente que fique em isolamento volunlârio e telefone i)ara as autoridades 

locals de saüde püblica e para o seu medico. 

O que você deve tomar conhecimento sobre a quarentena ou o isolamento em 

sua residência? 

Telefone para o seu Departamento local de Saüde Püblica (ctmsulte a lista telefonica) onde lhe 

oferecerâ maiores informaçôes e assistência. 

Qualquer um que tenha sido exiwsto a SARS durante os ültimos dez dias deverào ser isolatlos em 

quarentena em suas residências, por um pen'odo de dez tlias, mesmo que nào estejam apresenuindo 

nenhum sintoma. 

O pen'odo de incubaçào para a SARS é de dez dias. Permanecendo em casa e limitando o seu 

contato corn outras pessoi\s é a melhor maneira para controlar a propagaçào dessa doença aos 

sens familiares, amigos e companheiros do trabalho. Caso você nào desenvolva nenhum sintoma 

durante o pen'odo de 10 dias, poderâ terminar a quarentena. 

O que você deve fazer quando estiver em isolamento em sua residência? 

Tome as seguintes jirecauçoes: 

permaneça e nào saia de sua casa e nào permita que ninguém venha visità-lo(a). Os membros 

familiares nào précisant ser isolados, a nào .ser que um membro familiar seja diagnosticado coin a 

SARS; 

vista mascara cirürgica quando estiver no mesmo cômodo coin uni outro membro familiar; 

trotjue a mascara cirürgica duas vezes por dia. Nào é necessàrio que os membros familiares vistam 

mascaras ciiürgicas; 

nào compartilhe it.ens pessoais, tais como, toalhas, copos ou talheres; 

lave as suas màos freqüentemente; 

durma em quartos separados; 

\erifique a sua temperatura coin um tennômetro duas vezes ao dia por um pen'odo de 10 dias; 

caso um meiubro familiar desenvtilva febre (acima de ;38"C7100,4" F), sintomas respiratôrios (tosse, 

respiraçâo ofegante, dificuldade respiratôria), dor de cabeça, ou um mal estar, ligue para o 

Telehealth Ontario no numéro indicatlo nesta pagina. 

Os membros familiares de pessoas saudàveis que estâo em isolamento devem 

permanecer em casa e faltar ao trabalho, a creche ou a escola? 

Nào. Os membros familiares de pessoas saudàveis que estào em isolamento de quarentena nào 

precisam permanecer em casa pela a razào de nào estarem em risco de transmissào da SARS. 

C'aso a pessoa que esta em isolamento de quarentena desenvolva manifestaçôes clinicas da SARS, 

entào todos os familiares da residência deverào fic'ar em isolamento de quarentena. 

Os visitantes podem visitar as residências daqueies que estâo em isolamento 

de quarentena? 

Nào. Se alguém t'stà isolado em sua residência, estes foram instnn'dos para nào receberem visitas. 

Se você pensa ter sido exposto a SARS ou deseja obter maiores informaçôes, segue abaixo 

alguns telefones e websites infonuativos: 

Ligue para a INFOline pelo 1-888-668-4686 ('TTY: 1-866-797-0007) para obter informaçôes 

gérais sobre a SARS 

Ligue para o Telehealth Ontario pelo 1-866-797-0000 (TTY: 1-800-887-5559) se você apresenta 

<Ls manifestaçôes clinicas 

www.healfh.gov.on.ca 

www.toronto.ca 

www.sars.gc.ca 

Ontario 
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Créflica à distância 
Parvalhôes e...vigaristas 
Jâ desde a Europa dos anos setenta, apare- 
ceu uma fauna que se auto-intitula de 
"ambientalistas", mas que, da matéria, zero 
ou pouco sabe. Até pela ausência de cur- 
riculo académico e habilitaçào cientifica. 
Falta de curriculo e de habilitaçôes que, no 
entanto, nâo os impede de papaguear, corn 
a maior "lata", sobre patrimônio, ambi- 
ente, engenharia, geologia, botânica, 
hidrâulica, urbanismo, litoral, fundos 
marinhos, arquitectura, saneamento, ali- 
mentaçâo, biologia, etc., por ai fora. 
Quase sempre nâo tendo habilitaçôes em 
quaisquer destas areas, os cretinos 
arrogam-se e exibem-se a baboseirar sobre 
todas essas matérias. 
E descobriram um filâo. 
É que, em certa comunicaçâo "social", pas- 
sou a ser "fino" tratar estes assuntos através 
dos referidos exibicionistas arrogantes. Mais 
fâcil, mais barato e mais sensacionalista, 
pela asneira obtida, do que ouvir as pes- 
soas corn ciência e habilitaçào para tratar 
tais assuntos. 
Qualquer "berda-merda" tornou-se assim 

"ambientalista"! 
Veja-se sô um exemple na Madeira. A oro- 
grafia, a total dependência de maquinaria 
e de combustiveis exteriores, o ordena- 
mento do territôrio, o tipo de economia e 
a qualidade de vida exigem acessibili- 
dades. Fizemos muitas, necessârias, novas 
e principals estradas, em tünel. Em vez de 

invadir muito a paisagem. Pois os pseudo- 
ambientalistas "nâo concordam". 
Mas, a utilizaçào destes idiotas, ignorantes 
e exibicionistas, de fundo nâo visa apenas 
vender jornais ou programas de radio e de 
televisào. 
Nâo. A questào é mais séria, para além da 
patetice deles - e volto ao caso da Madeira 
- em, por mâ-fé, nâo reconhecerem, sequer, 
os prémios e nomeaçôes mundiais que 
recebemos na ârea do Ambiente. 
Hoje, como ontem na Europa democrâtica 
mais desenvolvida, esta fauna de pseudo- 
ambientalistas vem preencher um vazio no 
combate ao Desenvolvimento Integral da 
Pessoa Humana, no combate aes Direitos, 
Liberdades e Garantias individuals que sâo 
marcas dos regimes democrâticos, no com- 
bate à inerente economia social de mercado. 
É que O fracasso do comunismo, a con- 
stataçâo évidente do que se passou na 
"cortina de ferro", a derrapagem 
melancôlica da "esquerda" tradicional e 
sens mitos, obrigaram a rever estratégias e 
a escolher novos meios que garantam a 
continuidade da luta contra os regimes 
democrâticos. 
E, porque o sucesso dos regimes democrâti- 
cos assentava e assenta no desenvolvimen- 
to, ünico processo de promover a Justiça 
Social, e também porque jâ nâo "pegava" essa 
do comunismo - a parolândia do continente 
português é que tem partido comunista que 

se veja, pois, em quase todas as 
democracias europeias, nâo 
tem expressâo parlamentar - 
toca a tentar sabotar o tal 
"inconveniente" progresse, 
corn falsos argumentes dites de 
"defesa do ambiente". 
Foi e é, nisto, que aposta a nova estratégia 
de subversào esquerdôide, procurando 
travar o Desenvolvimento Integral com 
argumentes ignorantes e patetas. Bern 
como utilizando "idiotas ùteis" que a série 
ninguém lhes liga. Toda esta gente acha 
"ambientalismo", um processo de exibiçào 
que lhe faz a catarse das frustraçôes e 
complexes pessoais. 
Mas, depois, "gato de rabo de fora...". 
Organizam-se em "associaçôes" que alinham 
corn as iniciativas de partidos socialistas e 
comunistas, nomeadamente estes, perante 
os quais se deixam instrumentalizar, os 
ajudam eleitoralmente e deles até recebam 
probendas. 
Nisto do que "recebem", chega a ser um 
escândalo as cravadelas que dào a certes 
capitalistas tôlos. Os quais, pagando, assim 
nâo sâo "chateados". Alguns capitalistas, 
ainda mais tontos, até os utilizam para as 
suas manobras nos sectores privado ou 
püblico. E, tôlos entre os mais tôlos, alguns 
Serviços e Institutes de certes Governos, 
até pagam a estas associaçôes...para serem 
atacados e sabotados!... 

Acresce que estes pseudo-ambi- 
entalistas possuem fortes 
"lôbies" interessados em captar 
encomendas de "estudos", para 
fazer umas "massas". E o 
truque deles, é inventar que fal- 
tam estudos para isto e para 

aquilo, quando as opçôes e as obras estào jâ 
assentes nos necessârios e devidos estudos 
séries, até porque se assim nâo fosse, nem 
aos Fundos Europeus teriam acesso. 
Esta vigarice do pseudo-ambientalismo, é 
hoje uma forma mais eficiente e mais dis- 
farçada de contestaçào politica, do que as 
ideologias esgotadas e os habituais répéti- 
tives dos partidos de "esquerda". Logo e 
assim, os adversârios da Democracia e a 
comunicaçâo social sensacionalista, bem 
como a "pia" ignorâneia de alguns bem 
intencionados, pegam "nesta coisa" e 
fazem dos referidos ignorantes e incultes, 
gente de primeira pâgina. 
Um ridicule "jet-zero" de vermelhuscos e 
de patetas, camuflados de verde. 
E, depois, irritam-se corn quem nâo lhes üga. 
Irritam-se corn quem os denuncia. 
Irritam-se, tal como toda a "esquerda", que 
a Justiça Social se consiga, sim, corn o 
Desenvolvimento Integral, e nâo corn 
ridiculas "igualdades" miserabilistas, feitas 
através de nivelamentos "por baixo". 
Irritam-se corn quem os goza. 
Que parvalhôes!... 

Bacteria clamidia pode ser 
uma das causas 
Cientistas Chineses admitem 
que a bactéria clamidia 
constitui um dos principals 
agentes patogénicos na 
pneumonia atipica. A reve- 
laçào foi feita pela OMS. 
Investigadores Chineses 
encontraram a bactéria clamidia em todos 
os doentes corn Sindrome Respiratôria 
Aguda Severa (SRAS ou Sars), o que os 
levou a concluir que a bactéria poderâ 
constituir um dos principals agentes 
patogénicos na pneumonia atipica. 
A descoberta dos cientistas Chineses per- 
mite encarar a hipôtese da doença poder 
ser causada pela bactéria, que agiria em 

concertaçâo corn um outro 
agente patogénico - o coron- 
avirus, acrescentaram respon- 
sâveis da Organizaçâo 
Mundial de Saùde (OMS), 
este sâbado. 
Li Liming, director do centro 

chinés para a prevençào e vigilâneia de 
doenças, disse à Agenda Nova China que 
as pesquisas se concentram num «tipo de 
clamidia» que poderâ ser uma clamidia 
em mutaçào. «O agente é claramente 
semelhante à clamidia, mas nâo se trata da 
clamidia comum, que causa habitual- 
mente a pneumonia, o tracoma ou orni- 
tose», explicou 

PGR admite investigar nomissôes» 
A Procuradoria-Geral da Repùblica (PGR) 
estâ a analisar a hipôtese de abrir um 
inquérito aos factos que levaram à demis- 
sào de Isaltino Morals, esta semana. Em 
causa a omissâo de contas no estrangeiro e 
dividas ao fisco. 
Très contas bancârias na Suiça, nâo 
declaradas oficialmente, e a omissâo de 
dividas contraidas na aquisiçâo de casa 
prôpria levaram ao afastamento de 
Isaltino Morals do Governo, e podem ser 
motivo suficiente para a PGR investigar as 
actividades do politico. O procurador- 
geral da repùblica, Souto Moura, afirma 

que ainda nada foi decidido, mas o caso 
estâ a ser analisado. «Ainda nâo hâ neste 
momento nenhum inquérito crime instau- 
rado à cerca desse assunto, o que nâo sig- 
nifica que nâo esteja a ser analisado pelo 
meu gabinete, que é o que acontece», afir- 
mou. Souto Moura admite, "no entanto, 
que «poderâ haver noticia sobre se 'sim ou 
nâo' é instaurado um processo crime à 
cerca desses factos». Entretanto, no 
Governo a remodelaçâo continua, hoje 
foram conhecidos os nomes dos novos 
secretârios de Estado, que Durâo Barroso 
vai propor ao Présidente da Repùblica. 

Starlight 
10 anos de gravaçôes 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 Nélla, vinda dos EUA. 

Reservem os lugares contactando Tony Melo pelo 

Tel; 416-543-0263 ou pessoalmente no Portugal Mix, em Toronto. 
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A ESCOLA, O 8I8TEMA E os NOS8O8 AN8EI08 

Pontos Principais do Regulamento 
181/98 sobre Educaçâo 
A semana passada terminâmos a abor- 
dagem do documento relacionado corn o 
Programa Individual de Educaçâo (lEP). 
Entretanto, recebemos alguns e-mails de 
pais cujos filhos estào identificados como 
lEP, mas que nào conheciam o regulamen- 
to que détermina as leis e regras do fun- 
cionamento deste programa. Embora os 
primeiros artigos tenham feito referência a 
este regulamento, vamos tentar neSte arti- 
go resumir e dar uma sintese de todas as 
areas “protegidas” pelo regulamento 
181/98, referente à educaçâo. 

O ministério da educaçâo exige que todas 
as direcçôes escolares preparem, ou 
adquirem de outras direcçôes escolares, 
programas especiais para a educaçâo de 
alunos corn determinadas dificuldades de 
aprendizagem. Existe um comité respon- 
sâvel pela verificaçâo e implementaçâo 
destes programas, conhecido pela sigla 
IPRC (Indentification, Placement, and 
Review Committee), ou seja, o Comité de 
Identificaçâo, Colocaçâo e Revisâo dos 
programas especiais. Este comité é respon- 
sâvel pela criaçâo de documentos e listas 
de procedimentos que identificam o aluno 
como “excepcional”, decidem a colacaçâo 
do aluno no programa mais adequado e 
esclarecem os encarregados de educaçâo 
sobre o programa, no caso destes nào 
compreenderem a razào pela quai o aluno 
é identificado como “excepcional”. 
Assim sendo, vamos às perguntas e aos factos; 

O que é o IPRC? 
Tal como jâ foi dito, trata-se de um comité 
responsâvel pela identificaçâo, colocaçâo e 
revisâo de programas especiais para 
alunos. Este comité é formado segundo o 
regulamento 181/98. O IPRC é composto 
por très pessoas no minimo, sendo uma 
delas um director escolar ou um admi- 
nistrador da direcçào escolar. 

Quai é a funçâo do IPRC? 
O IPRC é responsâvel por: 
* decidir se o aluno deverâ ser identificado 
ou nâo como excepcional; 
* identificar as areas em que o aluno 

demônstra mais dificuldade, segundo as 

categorias e definiçôes estabelecidas pelo 
Ministério da Educaçâo; 
* decidir a colocaçâo adequada para o 
aluno; e 
* rever o processo de identificaçâo e colo- 
caçâo pelo menos uma vez por ano lectivo. 

O que significa ser alimo “excepcional”? 
O lei referente à educaçâo a nivel elemen- 
tar e secundârio define como “excep- 
cional” todo “o aluno que demônstra 
excepçôes (manifestaçôes pouco apropri- 
adas à sua idade) a nivel de comportamen- 
to, comunicaçào, intelectual e/ou fisico 
que o obrigam a ser colocado num progra- 
ma especial e adequado à sua situaçâo”. 
Os alunos sâo avaliados de acordo corn os 
parâmetros estabelecidos pelo Ministério 
da Educaçâo. 

O que é um programa de educaçâo 
especial? 
Um programa especial de educaçâo é 
definido, segundo a lei do ministério da 
educaçâo, como um programa que; 
* é baseado e modificado segundo os resul- 
tados de uma avaliaçào continua feita a 
um aluno; e 
* inclui um piano (o Programa Individual 
de Educaçâo ou lEP) coin objectivos 
especificos e um guia sobre actividades 
modificadas que vào ao encontro das difi- 
culdades do aluno. 

O que é o lEP? 
O lEP deverâ ser desenvolvido para um 
aluno, em consulta corn os pais do mesmo. 
Deverâ incluir: 
* expectativas espedficas sobre educaçâo; 
* um resumo sobre o programa para 
alunos excepcionais e os serviços 
disponiveis para o ajudarem; 
* um resumo dos métodos utilizados para 
rever o progresso do aluno; e 
* um piano para alunos maiores de 14 
anos sobre os programas de transiçào do 
secundârio para o pôs-secundârios ou 
para uma profissào. 
(Para uma descriçào detalhada de todo o 
programa lEP, consultar as ultimas seis 
ediçôes do jornal Milénio.) 

Assine e divulgue O 
ASSINATURA ANUAl NO CANADA, POR ARENAS $48, GST INCIUIDO, PARA OS EGA $75 E EüROPA $130. 

Nome:  

Morada: 

Telefone: 

Date:  E-mail: 

SuBSCRiçÀo POR: 

CHEQUE: n 

NOME NO CARTÂO: 

VISA: □ MASTERCARD: Q 

NüMERO DO CARTâO:_ 

Exp. DATE: ASSINATURA: 

Como se pode convocar uma 
reimiâo corn o IPRC? 
O director da escola deverâ: 
* convocar uma reuniâo corn i 
o IPRC, desde que tenha um 
pedido escrito feito pelos pais e/ou encar- 
regados de educaçâo; ou 
* convocar uma reuniâo quando algum 
professor do aluno acreditar que esse 
poderâ bénéficiai- de um programa indi- 
vidual de educaçâo. 

Os pais têm autorizaçâo para participar na 
reuniâo? 
Segundo o regulamento 181/98, os pais e 
alunos maiores de 16 anos autorizam os 
pais a; 
* estarem présentes e a participarem em 
todas as dicussôes que o comité tenha 
sobre o aluno; 
* estarem présentes quando o comité 
tomar uma decisâo sobre a colocaçâo do 
aluno num-determinado programa de edu- 
caçào. 

Quem mais poderâ estar présente muna 
reuniâo do IPRC? 
* o director da escola; 
* professores do aluno, assistentes e todas 
as pessoas envolvidas no desenvolvimento 
do programa; 

* o encarregado de educaçâo, 
ou alguém que o représenté, e 
o aluno, no caso de ser maior 
de 16 anos; 
* um intérprete, se for requisitado; 

Quem poderâ requisitar a presença de 
outras pessoas? 
O encarregado de educaçâo ou o director 
da escola poderâ requisitar a presença de 
outras pessoas na reuniâo do IPRC. 

Que üpo de informaçâo serâ entregue aos 
encarregados de educaçâo sobre a reuniâo 
do IPRC? 
Pelo menos corn dez dias de antecedência, 
o présidente do comité farâ chegar ao 
encarregado de educaçâo um documento 
escrito sobre o comité e um convite para 
estar présente na reuniâo como membro 
importante na decisâo sobre o melhor pro- 
grama de educaçâo para o aluno. Este con- 
vite indicarâ a data, a hora e o local da 
reuniâo, assim como requisitarâ uma 
resposta do encarregado de educaçâo 
sobre se vai ou nâo estar présente na 
reuniâo. 

Para a semana concluiremos esta sécçào 
de perguntas e respostas sobre o lEP e o 
IPRC. 

PODE ENVIAR A INFORMAÇÂO ATRAVÉS 00 FAX: 416-538-0084 OU PEIO CORREIO NORMAl 
« ^ BPP M- JÊtwÊ- M UÊÊi ■~|A 

imo&LUŸs 
Pedido e preenchimento dos doemnoptos 
para Residentes Permanentes no Canadà 

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

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

amigos e clientes. 
Faça viagens felizes e esteidias 
inesqueciveis, com os serviços 
da Happy Travellers. 
Happy Travellers tern jâ o 
piano de Verâo para Portugal. 

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

Tenha um ano feliz corn a 
Happy Travellers. 

Visite-as na Galeria Shopping Centre, 
na Dufferin e Dupont em Toronto 
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Luso-Canadianos pioneiros da pintura em exposiçâo na 
Rotunda da Camara Municipal do Toronto 
Seis dos mais antigos pintores luso-canadianos têm vàrios dos seus quadros em exposiçâo na sala de visitas da megacidade 
de Toronto, na espaçosa e atractiva Rotunda da Camara Municipal de Toronto, numa iniciativa conjunta do Vereador 
Mario Silva e da Academia do Bacalhau de Toronto. 

Ambiente de beleza e sons pois, para além 
dos quadros expostos e das pessoas pré- 
sentes, Fernando Tavares e seus compa- 
nheiros encheram o vasto recinto de boa 
müsica. 

Perestrello: 
"A arte eleva a Comunidade!". E ver- 

dade, pela arte e pelos seus artistas se 
mede a qualidade da Comunidade e nao 
apenas pelo trabalho e honestidade dos 

Silva, e a présidente da Comissao dos 50 
anos, Clara Santos. Entre os muitos convi- 
dados na Rotunda, grande presença de 
comadres e compadres da Academia do 
Bacalhau, a candidata Barbara Hall, o Dr. 

de Belas Artes. 
HILDEBRANDO SILVA, nasceu em 
Angra do Heroismo, Ilha Terceira, e reside 
em Toronto desde 1966. Pinta desde muito 
jovem e é um dos mais solicitados artistas 

Ivo Azevedo, da Academia do Bacalhau, 
foi o MC do acontecimento que reuniu 
mais de 200 pessoas na Câmara Municipal 
de Toronto. 
Como mencionou na ocasiâo e bem, o 
Cônsul-Geral de Portugal, Dr. Joao 

seus elementos. 
Sobre este importante acontecimento que 
esta integrado nas comemoraçôes dos 50 
anos oficiais da chegada dos portugueses 
ao Canada -13 de Maio de 1953!-, falou 
ainda o "dono da casa", o Vereador Mario 

Manuel Louro, a Dra. Manuela Marujo, 
Dra. Aida Baptista, os professores do First 
Portuguese Celina Melo e Humberto 
Ferreira, etc, etc.. 
Uma jornada magnifica para os artistas 
luso-canadianos e para os portugueses 

locais. Fez o Curso Comercial e de Artes 
Grâficas. 
LUIS PALAIO, natural do Barreiro. vive 

em Toronto desde o ano de 1966. Estudou 
arte corn os professores Luba Greenberg e 
Margaret Perkin. 

Aceitamos encomendas, 
com especiaia Codoa os dias: 
Bacalhau, arroz de 
marisco, costeletas, 
galinha greihada na 
brasa e no espet;o, 
saladas e muito mais. 

905-829-8395 
6 DIAS POB SEMAHA PAS 10AW-8PW • FECHADO A 2^ FEIRA • 6^ FEIRA 10AM-9PM 

2828 Kingsway Drive, OakvUle Ont. (Sherwood Heights Plaza) 
• Na Winston Churchill a sul da QEW • 

Luis Palaio Jülia Azevedo Mia Azevedo 

em gérai. 
Exposeram os seus trabalhos, os veteranos; 
MIA AZEVEDO, natural de Covelas e re- 
sidente em Toronto e Ajax, desde 19()4. 
MIA estudou arte no Externato Moderno, 
em Lisboa e é membro do Pine Ridge Arts 
Council. 
GILBERTO GIRIA, natural de Alenquer 
e residente no Canada desde 1964. 
Estudou desenho e pintura com o Mestre 
Alvaro Duarte de Almeida e foi discipulo 
do professor Machado da Luz na 
Sociedade Nacional de Belas-Artes. Além 
de vàrios trabalhos em colecçôes particu- 
lares tem pinturas suas no Museu Joao 
Mario em Alenquer. 
FRANCISCO POZAL DOMINGUES, 
nasceu em Lisboa e reside desde 1964 no 
Canada. Estudou na Escola Industrial 
Antonio Airoio e na Sociedade Nacional 

JÜLIA AZEVEDO, natural de Peniche, 
radicou-se em Toronto em 1972. Fez o 
Curso Industrial de Renda de Bilros e 
expôe em Portugal desde 1968. 
Estes seis pintores luso-canadianos, pio- 
neiros entre nos na arte, deram à 
famosa Rotunda da Câmara Municipal 
de Toronto, mais cor e mais beleza. 
Quern por la passar tem de render-se 
por momentos ao prazer de ver a cri- 
açâo dos nossos luso-canadianos e a sua 
contribuiçào para a arte da 
Comunidade e do pais. 
A exposiçâo vai estar patente ao grande 
piiblico até Domingo, dia 13 de Abril. 
Parabéns aos responsaveis pela iniciativa e 
aos pintores pelos excelentes trabalhos 
expostos na Rotunda da Câmara 
Municipal de Toronto. 

JMC 
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Gomunidade 2003: ^ 
Comunicado 
•O SubComité Pier 21, tem uma excursâo a Halifax-Nova Scotia, de 5 a 11 de 
Maio, para que os pioneiros e luso-canadianos partidpem na cerimônia de apresen- 
taçào da obra de arte que irâ perpetuar ps 50 anos oficiais dos portugueses no 
Canadâ, no Museu da Saudade, Halifax Info: 416 361-9275, ou E-maiL 
info@50anoscanada-com 

Quinta-feira, dia 10 ^ ^ ^ " 
-Conferência de Imprensa da Venus Creations para apresentaçào do programa do 
CD de Joâo Ledo, "Hino à Paz", no Sereno Lounge. 
-Inlcio das aulas de Cidadania Canadiana no Vasco da Gama de Brampton. 

Sexta-feira, dia 11 
-Noité Fadista no First Portuguese, com Mârio Jorge e Rosa Marques, acompa- 
nhados por Antonio Melo e Gabriel Teves. Info: 416 531-9971. 
-Festa da Juventude do Vasco da Gama de Brampton. Info; 647 280-3079. 

Sabado, dial2 
-Festa de apresentaçào do novo CD do conjunto Além Mar, de London, no Clube 
Pbrtuguês de London. 
Jantar e cerimônia comemorativa do 27o. aniversârio do Lusitania de Toronto. 

Informaçôes: 416 532-3501. 
-Sessâo informativa na Adega do David Correia, às 19h00, sobre o Jantar Anual do 
Grupo de Amigos da Praia da Vitôria. 
Jantar no Assodaçâo Democrâtica Luso-Canadiana e apresentaçào do müsico 
angolano David Silva. Info: 416 534-3451. 
-Baile do Sôcio no CCPM, corn o conjunto Tabu. 
-Baile semanal no Graciosa Community Centre com o conjunto Os Vadios. 
-Noite de Fados na Casa das Beiras. Informaçôes e réservas: 416 604-1125. 
-Matança do Porco, bazar e jantar no Vitôria de Setùbal. Mûsica ao vivo corn 

Michael da Silva Info: 416 534-4417. 
-Eleiçâo da Miss Asas'2003/04 e baile no Asas do Atlântico, corn o IJJ-TNT. 
Informaçôes: 416 532-3649. 
Jantar da Pàscoa na Casa dos Açores de Toronto. Variedades e baile. 
lnfo;416 603-2900. 
-Baile da Primavera na Casa do Alentejo, corn o conjunto Oh Là Là. 
Info: 416 537-7766. 

Domingo, dia 13 
-Dança da Pàscoa do Pandeiro, da freguesia das Fontainhas da Ilha Terceira, no 
Oriental Sports Club de Cambridge. Informaçôes e réservas: 1-519-623-2020. 
-Almoço dos Ex-Combatentes do Ultramar no Dundas Banquet Place, corn a pre- 
sença do General Alipio Tomé Pinto, natural de Trâs-os-Montes, o mais jovem gen- 
eral das Forças Armadas Portuguesas, aos 45 anos de idade. Informaçôes e réservas: 
416 530-1650, ou 65b8445, ou 534-7515, ou 8804154. 

Sâbado, dia 19 
-Tradicional Pàscoa madeirense no Canadian Madeira Club. Jantar, arremataçôes e 
baile corn o Duo SOMLUSO. Info: 416 533-2401. 
-Danças da Pàscoa na Casa do Alentejo, organizado pelo Grupo de Escuteiros de 
Sào Sebastiâo. Info: 416 531-7073, ou 905 672-0283. 

Domingo, dia 20 
-Almoço da Pàscoa da Casa Cultural de Vila do Conde, no Europa Catering. 
Informaçôes e réservas: 416 653-6227, ou 2546581. 

■ -Almoço da Pàscoa na Casa das Beiras. Info: 416 6041125. 
-Festa da Pàscoa do Arsenal do Minho, no Lithuanian Hall, corn a presença 
Suzanne Silva e do EJ-Nazaré Praia. Info; 416 532-2328, ou 5884438. 
-Festa e Bençâo Pascal da Assodaçâo Migrante de Barcelos, no Dundas Banquet 
Place. Réservas: 416 530-1662, ou 856-3123. 
-Pàscoa e Beijar da Cruz da Casa dos Poveiros. Tarde de folclore e de apresentaçào 
dos novos Corpos Gerentes. Info; 416 588-1797, ou 801-8819. 
-Festa da Pàscoa da Assodaçâo Cultural do Minho na Casa do Benfica de Toronto. 
Almoço à minhota, folclore e baile com o conjunto Além-Mar. Info: 416 261-1396. 

Sexta-feira, dia 25 
-Lançamento do CD de Joâo Ledo, intitulado "Hino à paz", da editora Venus 
Creations no Restaurante Lisboa-à-Noite. Actuaçôes de Misty, Porfirio Ribeiro e 
DuoSomLuso. 

Sâbado, dia 26 
-Apresentaçào do novo CD de Décio Gonçalves na Igreja de Cristo Rei, em 
Mississauga. Informaçôes e réservas: 416 817-8356, ou 905 848-3214, ou 
416 603-2900. 
-Baile da Primavera da Irmandade do Divino Espirito Santo da Parôquia de Santa 
Maria dos Anjos. Jantar e baile. Info: 416 727-8186, ou 652-6787. 

on X3 i-X.'Y 

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

\m\pm Œw 

Aqui esta o grande salde de 
Primavera da Addison on Bay 

até ao dia 12 de Abrii 
Nào pague juros durante 4 anos 

nos modelos novos de 2003. Nào pague o 1° mes 
no lease do seu proximo veiculo e os descontos 

podem atingir os $5,000.00. 
Mais de 150 carros usados de recreio e trabalho 

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 corn José da Costa e Addison on Bay 

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

Telefone: 416-964-3211 
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Uma nolle de FADO no C.C.P. 
Uma noite de fados, é uma noite de fados, 
e nada mais do que isso. 
Mas, a que presenciàmos no Centro 
Cultural Português de Mississauga, foi re- 
lativamente diferente. Para melhor! 
É que O fado, como dizem por ai, jâ nâo 
tem os admiradores que tinha, estâ a mor- 

caldo verde e bacalhau assado corn os 
respectivos condimentos, tudo muito bem 
regadinho corn tinto, branco ou verde -nes- 
tas coisas a malta nâo é clubista-, e o café (e 
bagaço) da ordem. 
A seguir, corn apresentaçâo do colega e 
amigo Jorge Machado, e corn as luzes a 

rer aos poucos, nâo hâ quem os cante bem, 
os tocadores sào fracos, etc, etc.. 
Pois! A grande verdade é que a magnifica 
sala de festas do Centro Cultural Português 
de Mississauga encheu de gente animada 
que, na hora do fado, silenciou para ô escu- 
tar. 
Tudo começou corn um jantar à maneira. 

meio-tom, corn o som sob a batuta de Tony 
Silva, surgiram no palco os conhecidos 
müsicos Gabriel Teves (guitarra portugue- 
sa) e Januârio Araüjo (viola de acompa- 
nhamento), que brindaram os présentes 
corn uma variaçâo à portuguesa para ambi- 
entar. Foi o ponta-pé de saida para uma 
grande noite de fado. Mais de 400 pessoas. 

de Mississanga 
de todas as idades e condiçôes sociais, sô 
fizeram ruido quando aplaudiam e incenti- 
vavam os fadistas. Luciana Machado, 
Mario Jorge e Humberto Silva, fizeram as 
honras da casa corn fados do seu repertôrio. 
Depois, as convidadas; de Montreal, 
Quebéque, a conhecida Jurdalina Benfeito 

müsicos semi-profissionais sâo apanhados 
pelas circunstâcias do momento, em que 
lhes aparecem fadistas corn quem nâo 
estâo habituados a tocar e sâo forçados a 
ensaios pela rama, a correr, porque "estâ na 
hora" do espectâculo, torna-se sempre 
mais dificil. Mas cumpriram, que era tudo 

e, vinda de Lisboa, a "desconhecida" Silvia 
Filipe. Jurdalina canton corn o à-vontade 
que lhe dâ os muitos anos de carreira e, a 
jovem Silvia Filipe, impôs-se facihnente 
corn a sua presença bonita, voz sonora e 
segura, e novos fados que contrastaram 
corn os clâssicos ouvidos anteriormente. 
Houve falhas? Claro, que sim. Quando os 

quanto se lhes pedia! Tudo bem quando 
acaba bem. 
Numa visita que Silvia Filipe nos fez, acom- 
panhada da amiga Hercinia Oliveira, tivé- 
mos oportunidade de conversât e registar a 
sua satisfaçâo por se encontrar de novo 
entre nos. 
JMC - A Silvia Filipe acaba de lançar um 

EXPERIÊNCIAE 
HONESTIDADE 
AOVOSSO 
SERVlCjQL.^^fl 2612 SL Clair Ave. W 

(esquina corn a Jane SU Ttriiito. 
OBtMëï^jrP 

Tel/Fax: 416-533-2439 Estimativas gratis 

FMÜ HJ),'||yt^[i|J'i 1^.4; TfjtnTO 

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 1Ü53. A entrega das 
QUADRAS sera feitas até 31 de Julho e, os prémios, serâo entregues 
no "Portuguese Day", na Paramount Canada's Wonderland, Domingo, 
dia 24 de Agosto. Os très primeiros autores receberâo prémio e entra- 
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CD apenas com fados. Foi dificil conseguir tugueses também estâo a dar mais valor, 
concretizar este processo, sobretudo em JMC - Como nasceu este CD? 
Portugal onde o lançamento de trabalhos Silvia Filipe - Foi através da Agata. Alias, 
de fado ainda é dificil. jâ hâ muito tempo que a Agata gostava que 
Silvia Filipe - Ultimamente, o fado tem eu gravasse fado, mas ela nào é propria- 
tido uma maior importânda, ou seja, as mente a dona da editora. No entanto, con- 
pessoas começaram a dar-lhe o devido seguiu, coin alguma insistência, que eu 
valor. Isto é de modas: hâ uns anos ouvia- gravasse e eu devo-lhe isso a ela, embora 
se muito fado, depois derxou de ser ouvido também agradeça muito à editora que 
e agora, felizmente, esta a voltar. decidiu apostar em mim. 
JMC - Talvez.seja necessârio cantar o fado JMC - Jâ o lançou oficialmente? 
em inglês... Silvia Filipe - Ainda nâo. Serâ em Maio. 
Silvia Filipe - Talvez.... No entanto, surgiu JMC - Como estâo os projectos de verào? 
uma nova vaga de fadistas ainda jovens e Vai dedicar-se mais ao fado ou ao grupo 
acho que isso veto valorizar bastante a Cocktail?' 
cançâo nacional. SUvia Filipe - Mais às Cocktail porque tr 
JMC - Graças a alguns holandeses que nhamos jâ alguns espectâculos marcados 
decidiram lançar esses fadistas. desde o ano passado. Por outro lado, o 
Silvia Filipe - Pois... Mas ainda bem que verào nào é a altura ideal par a o fado. O 
ajsim foi porque agora os prôprios por- fado é mais um “atractivo” de inverno 

DUNDAS'^ 
Travel & Tours 

De s a 11 de Maio, excar»âo a Halîüaa, de aviâo, 
para inauguraçâo do Painel dos Pioneiros 
Portugueses no Museu da Saudade-Pier 21. 

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

1344 Dundas Street W. Toronto, ON MOI IY2 

Tel: 416-516-8336 • Fax: 416-516-7724 • E-mail: dundas.travel@on.altin.eom 

Da esq. para a Dir., CaPriel Teva 
Am^, Humlterto SÜva, e uma 

Tettes, Ltmaaa Machado, Jorge Machado, casoljanuério 

porque se concentra em restaurantes, em 
casas de fado, ou seja, talvez devido ao frio, 
é mais convidativo para o aconchego. 
Depois no verào, penso que vou realmente 
apostar mais no fado e a ele dedicar-me 
praticamente todo o tempo. 
JMC - Parte do que canta é escrito por si, 
sobretudo as letras... 
Silvia Filipe - Sim, mais precisamente dois 
fados têm letras minhas. Uma delas é uma 
adaptaçào a uma mùsica jâ existente. 
JMC - O fado “Xaile Branco” foi inspirado 
na cidade de Toronto. 
Silvia Filipe - Exacto. Quando câ estive, 
comprei um xaile branco. Como memôria 
ao tempo que câ estive e que adorei, fiz 
uma letra dedicada a um xaile branco, o 
que vem a propôsito porque Toronto tem 
agora um manto branco. 
JMC - Obrigada pelo tempo que nos 

dedicou. Felicidades e boa sorte na vida 
de fadista. 
Silvia Filipie - Eu é que agradeço por esta 
oportunidade. Deixo um beijo para todos 
os portugueses desta provincia e até uma 
prôxima visita. 

Noites de fado como esta que o Centro 
Cultural Português de Mississauga prppor- 
cionou aos seus sôcios e amigos -e aos que 
gostam do fado!-, precisam-se! 
Os nossos artistas do fado -mùsicos e vozes- 
merecem-nas e, como nâo poderia deixar 
de ser, os fâs do fado necessitam delas. E, o 
FADO provou, como sempre, que conti- 
nua dentro de nos, faz parte de nos, quer 
queiram, quer nào. Ao Jack Prazeres e seus 
companheiros, um obrigado pela festa e 
pela simpatia corn que nos receberam. 

JMC 

Renovate your home 
And your 
borrowing costs. Jt 

% 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‘S 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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Foi uma festa bonita. O Ambiance Banquet Hall encheu- 
se de gente que gosta de folclore e, particularmente, da 
carreira impar do grupo familiar "As Tricanas", um ran- 
cho que nos habituamos a admirar e a gostar, dada a par- 
ticularidade de um punhado de familias do centro de^ 

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

dias as vossas actividades. 

Enviem as 
informaçôes via 

XOJ ‘J-üiJiJ-'J Jjd-U'J'J-J 

i iiujjJîïsTijjjmJ 

Chica da Silva 
A telenovela que conquistou todos 

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

Sexto SentidOi Domingo 

If TV t sdft, I AFati fSTi raaif tTa • INVII AS SWAS sasfSTdfS PAAA: lFTv@etavrM.coM 

4Melraas20li00 

Africando 
m 

4Meira as 191130 

ŒB 2QJ0G 
mMMM 

rieiraasl9h0u 3Meiraas20h00 

A trip home now departing 
from your living room. 

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

cable you already have. Featuring FPTV. 

Call us at 1-888-ROGERSl. 

o ROGERS 
Digital Cable 

unique multicultural programming 

giBiRSCABII A 
Mar j novo canar 
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► Portugal passar o gosto aos filhos e 
jovens amigos pelo folclore e, conseguir o 
"milagre" de manterem o rancho "As 
Tricanas" por 23 anos e, acreditamos, por 
muitos mais anos. 
O actual Présidente do rancho "As 
Tricanas", Victor Borges, e todos os com- 
panheiros e companheiras de trabalho, 
esforçaram-se e conseguiram um grande 
espectâculo comemorativo dos 23 anos do 
rancho. 
Um jantar à Vitor Couto, muita müsica 
para dançar corn o conjunto 
Tropical'2000 e, naturalmente, exibiçôes 
de "regalar o olho" do Rancho "As 
Tricanas", sempre bem apoiado pélo 
aplauso do püblico amigo e admirador. 
Todos os componentes do rancho deram o 
seu mâximo, numa festa que era... a deles! 
Actuaram por gosto e "para si prôprios", 
numa noite que nâo vâo esquecer tâo 
cedo, tal como o püblico présente à 23a. 
comemoraçâo do grupo. 
Parabéns e que acertem os passos por 
muitos mais anos. 

JMC 

Duo SANTOS 
continua a navegar na Disney 
Recebemos uma visita râpida do Joâo e 
da Lisa que, jâ corn saudades da 
Comunidade Portuguesa, deixaram de 
navegar por uns dias nas àguas càlidas da 
Florida nos famosos e luxuosos barcos de 
recreio da Disney, para se refrescarem 
nas frias noites de Toronto... 
-Faltam ainda 7 meses de contrato corn a 
Disneyl-Referenciou Joâo Santos, com 
um sorriso feliz, pelo contrato e pela con- 
sideraçâo que a companhia Disney tem 
pelo casai de artistas luso-canadiano.-Mas 
estar muito tempo fora de Toronto custa 
um bocado. Assim, arranjâmos uma 
semanita de férias e câ estamos. 
-Assim, longe, nem gravaçôes à vista, claro? 
-Nâo, até jâ estou a trabalhar num proxi- 
mo âlbum.-Garantiu, Joâo.- Agora que 
tenho um certo tempo livre e sem as pre- 
ocupaçôes das marcaçôes de contratos e 
viagens daqui para ali, estou corn mais 
calma para escolher e pensar melhor 
naquilo que queremos. 

-Novidades? 
Bem, temos uma que nos deixa muito 
orgulhosos. Entre 400 müsicos a Disney 
escolhem e premiou 22. Pois nos fomos 
incluidos. Eu e a Lisa recebemos um 
Alfinete de Ouro da companhia por ter- 

mos atingido o que eles chamam o 
"Disney Gold Status". 
-Parabéns! E agora? 
-Continuar a trabalhar e manter a confi- 
ança da Disney, o que nâo é fâcil no meio 
de tantos e tâo bons artistas... 

Lisa Arthur Santos, sempre comedida e 
simples, corn aquele sorriso bonito que 
Deus lhe deu, ofereceu-nos as fotografias 
da entfega dos "Alfinetes de Ouro" da 
Disney ao Duo Santos. 
Uma cerimônia que vai lembrar para 
sempre. 
-Eoi um momento tâo bonito, que até me 

S 

cpmovü-Disse, naquele português corn • 
que sabe exprimir-se, embora seja cana- j 
diana de lingua inglesa. 
Joâo e Lisa partiram a correr pois, mais ;; 
düzia de dias, nâo chegam para tudo. | 
Boa viagem e melhor navegaçâo sâo os ? 
nossos desejos. i 

JMC J 
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As opinioes expressas por Mateus Machado nào refleciem as opinioes dojornal 0 Milénio, 

Agulhas infectadas e transfusSes 
Nova teoria para a disseminaçâo 
do virus VIH/Sida em Africa gera 
polémica 

Agulhas infectadas e transfusées de 
sangue com material médico contaminado 
poderao ser os maiores responsaveis pela 
propagaçào do virus VIH/Sida em Africa 
do que as relaçôes sexuais desprotegidas, 
como até agora era ideia generalizada. 
Estas conclusôes foram divulgadas esta 
semana por uma equipa de oito cientistas 
de très paises diferentes e jâ estâo a gerar 
controvérsia no meio médico e cientifico. 
Até ao momento, cientistas e médicos sào 
da opiniâo de que 90 por cento dos casos 
de adultos infectados corn o virus na 
Africa subsariana resultam de relaçôes 
sexuais heterossexuais desprotegidas. É 
nesta regiâo a sul do deserto do Saara que 
habita a maioria da populaçào africana 
infectada ' 30 milhôes de um total de 42 
milhôes de pessoas portadoras do virus. 
No entanto, depois de analisar dados re- 
ferentes à disseminaçâo do virus no conti- 
nente africano, esta equipa de cientistas 
concluiu que dois terços das pessoas porta- 
dores do VIH/Sida foram infectadas 
através de agulhas pouco ou nada esteri- 
lizadas, nomeadamente em transfusées 
sanguineas ou em simples injecçôes medi- 

cinais. Assim, apenas um terço dos porta- 
dores do virus terâo sido contaminados 
por via sexual. 
A agência das Naçôes Unidas para a Sida 
(ONUSida) jâ rejeitou esta nova tese, afir- 
mando que nâo foram feitos ainda estudos 
suficientes para se chegar a tais con- 
clusôes. 

Injecçôes perigosas 

As conclusôes da equipa de cientistas li- 
derada pelo norte-americano David 
Gisselquist foram retiradas apôs a anâlise 
de centenas de estudos acerca das formas 
de transmissâo do virus no continente 
africano de hâ 20 anos até aos dias de hoje. 
"A ideia de que o sexo explica 90 por cento 
dos casos de [infecçâo pelo VIH/Sida] nâo 
coincide sequer corn a realidade", defende 
este cientista de uma empresa privada da 
Pensilvânia, Estados Unidos. "É preciso 
olharmos para explicaçôes alternativas, 
nomeadamente àquelas que estâo ligadas a 
métodos de tratamento ' que parecem 
estar em maior consonância coin a reali- 
dade", afirmou David Gisselquist, numa 
entrevista concedida à agència Reuters. 
A nova teoria, totalmente financiada pelos 
elementos da equipa, foi publicada na 
Revista Internacional de Doenças 

ERVANÂRIA VITORIA inc. 
PRODUTOS NATURAIS E MEDÏCÏNA HOMEOPATICA 

Marque uma entrevista cotu o Saîiirista Houieapata 
Aiiténio Medeiros, jd corn niidtos aiws de experiêcia, 
que a poderd ajudiir na sotnçdo dos sens prohfeinns. 

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

Sexualmente Transmissiveis e 
Sida. 

Numéros controversos 

Apesar de louvar todas as iniciativas que 
chamem a atençào para este problema, a 
ONUSida nâo aceita as afirmaçôes destes 
cientistas. "Relaçôes sexuais desprotegidas 
continuam a ser o maior meio de trans- 
missâo [do virus] em todo o Mundo", afir- 
ma Catherine Hankins, conselheira cienti- 
fica desta agéncia das Naçôes Unidas. 
"E estâmes preocupados que estudos como 
este possam ter um efeito negative, ao 
levai' as pessoas a usarem ainda menos os 
preservatives, quando sâo exactamente os 
preservatives aquilo que mais tem de ser 
usado neste momento", alerta a responsâ- 
vel da ONUSida, citada pela BBC Online. 

Enquanto o novo estudo 
aponta para uma taxa de con- 
taminaçào do virus através de 
agulhas de 60 por cento, os 

numéros da ONUSida apontam para 
perte de cinco por cento. 
A organizaçâo das Naçôes Unidas nâo 
deixa, no entanto, de reconhecer a neces- 
sidade de assegurar que todo o material 
médico é devidamente esterilizado em 
todos os paises, nào s6 nos industrializa- 
dos. O problema é que as estimativas 
apontam para nùmeros demasiado eleva- 
dos para que esse tipo de cuidâdos seja de 

- facto realizado “ seriam necessârios mais 
de 290 milhôes de dôlares (cerca de 270 
milhôes de euros) para os prôximos dois 
anos para assegurar a limpeza de cada 
agulha para cada tratamento ou vacina em 
todo O Mundo. 

Brasil: 

Greue de autocarros afecta 3,5 
milhôes de pessoas em Sâo Paulo 
Cerca de 3,5 milhôes de pessoas estâo a ser 
afectadas por uma greve gérai dos auto- 
carros em Sào Paulo, que paralisou 10 mil 
viaturas de transporte de passageiros. 
A greve dos motoristas e cobradores de 
autocarros foi decretada como forma de 
protesto contra a possibilidade de nove 
concessionârias de transportas da cidade 
nào terem os sens contratos renovados 
pela prefeitura, o que représenta 20 por 
cento do total das companhias que operam 
em Sào Paulo. 
O ministro da Casa Civil, José Dirceu, acu- 
sou O patronato de estar a organizar a greve 
e pediu apoio da prefeita de Sào Paulo que 
"pretende moralizar e modernizar os 

transportes püblicos" da cidade. 
Durante a greve, foram destruidos por 
piquetés 68 autocarros das companhias 
que nào aderiram à paralisaçào. 
A prefeitura de Sào Paulo deu instruçôes 
para que o metropolitano iniciasse ope- 
raçôes mais cedo do que o normal e pro- 
longou O seu encerramento. 
Ainda numa tentativa para minorai' os 
efeitos da greve, a prefeitura autorizou 
que circulassem, como transporte publi- 
co, viaturas alternativas, nomeadamente 
autocarros escolares e taxis e cancelou 
as restriçôes impostas à circulaçào de 
viaturas que reduz o movimento diârio 
na cidade. 

Governo português rénova 
apelo aos jornalistas 
«Mantém-se actual» o apelo feito pelo Governo antes 
do coxiilito militar no Iraque ter começado: cidadâos e 
jornalistas portug^eses devem abandonar o Iraque e 
os paises vizinhos. 

«Alertam-se todos os cidadâos por- 
tugueses que se encontram no Iraque e 
paises vizinhos (Koweït, Irâo, Arabia 
Saudita, Emiratos Arabes 
Unidos, Qatar, Oman, 
lémen, Siria, Jordânia, 
Sudéste da Turquia e 
Bahrein) para que aban- 
donem com urgéneia 
esses paises». Este foi o 
apelo feito pelo Governo a 
17 de Março, très dias antes de ter tido 
inicio a ofensiva militar contra o 
Iraque. «Este alerta é extensivo aos jor- 
nalistas e sens acompanhantes, cuja 

segurança poderâ estar especialmente 
em risco em consequêneia do agudizar 
da tensâo em torno da crise iraquiana», 

référé ainda o texto do 
Ministério dos Negôcios 
Estrangeiros. Esta terça- 
feira, o porta-voz deste 
Ministério disse à agência 
Lusa que o apelo se «man- 
tém actual», tendo em 
conta O ataque contra o 

Hotel Palestina, em Bagdad, onde se 
encontram instalados quase todos os 
jornalistas que estâo na capital 
iraquiana. 
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Informaçâo 
Devido aos; constantes pedidos de informaçâo e ao manifesto interesse 

por parte de grande numéro de pessoas inteiessadas em assistir às sessoes 
do I Congresso A Vez e a Voz da Mulher Imigrante Portuguesa, colo- 
camos à disposiçâo de todos os que nos têm abordado, a respectiva ficha 
de in&criçâo a fini de que a preencham e enviem para a morada indicada. 

Descoberto planeta que 
reûne condiçôes para 
albeipar vida 

Nâo perça a oportunidade de; 

• ouvir intéressantes comunieaçôes em inglês e/ou português de desta- 
cadas personaüdades do Canadâ, Portugal, EUA, Brasil, Argentina, 
Australia, Inglaterra e França 

• conviver e trocai' ideias de forma mais informai e descontraida, 
durante os intervalos das sessôes e à hora das refeiçôes, coin os confe- 
rencistas, çoiiyidados e demais intervenientes 

■ assistir ao lançamento de livros 

• conversar corn estudantes que apresenlarâo sessôes de cartazes corn 
tôpicos de grande interesse. 
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I CONGRESSO INTERNACIONAL 
INTERNATIONAL 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 INSCRIÇÀO/ Application Form 

Nome/Naine   

Morada/Address  

Tel.  Fax:  E-mail:  

Piiblico em geral : $40.00 (10 e 11 Maio) 
$25.00 (um dos dias) 

Estudante/Student $25.00 (10 ell Maio) 
$15.00 (um dos dias) 

0 preço da inscriçâo inclui: almoco, café e biscoitos no intervalo das sessôes 

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 
01 Charles Street West #208 
Toronto - Ontario M5S 1K7 
Canada 

Tel: 416 813 4080 • Fax: 416 813 4084 • Email: manuela.marujo@utoronto.ca 
mgi mtf m» «m m» 4>sm 4m, m» m» mu m». m» m». 
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Jornal 

O MILÉNIO 
O semanario da comunidade 

t;oda5 as feiras 

Um planeta situado num sistema 

com dois sois, a cerca de 40 anos 

luz da Terra, reüne condiçôes para 

albergar vida, concluiu a equipa 

de astrônomos austriacos respon- 

savel pela descoberta do corpo 

celeste. 

«Se toinannos como modelo as condiçôes 
do nosso sistema solar, o mais provàvel é 
que o planeta tenha também luas», expli- 
cou um dos investigadores, Rudolf 
Dvorak, acrescentando estai" convencido 
de que esses satélites possam conter vida. 
Para os peritos do Instituto de 
Astronomia da Universidade de Viena e 
do Instituto da cidade austriaca de Graz 
para a Investigaçào do Espaço 
Extraterrestre da Academia Austriaca 
das Ciências, o planeta - que continua por 
baptizar - é quase um vizinho, dadas as 
diineiisôes astronômicas que nos sepa- 
ram dele. O sistema de duas estrelas onde 
se encontre o planeta chama-se Gamma- 
Cefei, na constelaçào de Cefeus, 
explicaram os cientistas, lembrando que 
até os melhores telescôpios apenas per- 
mitem observai" planetas fora do nosso 

sistema solar. Os astrônomos têm por isso 
de recorrer a métodos indirectes, como as 
variaçôes regulates ou periôdicas nos 
espectros de luz einitidos. Quando um 
planeta gira em torno de uma estrela, a 
sua força de gravidade origine um desvio 
ou inclinaçào do astro. Devido a esse 
efeito, a luz tende para o espectro aver- 
melhado quando a estrela se afasta de 
nos, e para o azulado quando o seu movi- 
mento é de aproximaçào à Terra. Dessa 
forma, se os cientistas conhecem o taman- 
ho da estrela, a sua inclinaçào e os sens 
périodes, podem, através dessas obser- 
vaçôes, deduzir o tamanho do planeta 
que causa as variaçôes da estrela em 
torno da quai orbite, assim como a dis- 
tâneia que o sépara do nosso sistema 
solar. 
Os cientistas austriacos que se dedicaram 
à observaçâo do caso de Gamma-Cefei, 
ainda mais complicado porque se trata de 
um sistema de estrela dupla, deduziram 
dos espectros estudados que, além desses 
dois astros, existe outro corpo celeste: um 
planeta. Os investigadores calculam que o 
tamanho do planeta é aproximadamente 
duas vezes superior ao de Jüpiter - o 
maior planeta do nosso sistema solar - e 
que a sua ôrbita équivale a cerca de 1,3 
anos terrestres. 

AH.t.R Member A.D.P, 

MIGüORA I TUOI INDiei D’ASCOLTO 

DOMENICO CO^ENTINO, H i s 
SPEÇIAUSTA ARPARFÇCHl AUDITIVI 

IWIR é qiiia RreRtfa lireciosa. Infclizmeate. a pahiiçâa samra, aliomas 
RaaHças c a passaiem Ras anas de vida, via destrainda a sistama anditivo. 

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

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

H a L5 anos que UDI Hearing serve corn sucesso aqueles que procu- 
ram os seus serviços. A companhia tem especialistas que avalia 

corn exactidào os problemas auditivos dos pacientes. 

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

540 College St. 8333 Weston Rd. 
Suite #402 Toronto, Ont. Unit 105, Woodbridge, Ont. 

N N 
BLOOR 

COLLEGE 

LANGSTAFF 

HIGHWAY #7 

h 411® 

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

^zÂfîZoaeite as ta opottunî2a2a. 
De Segunda a Sexta, das Wam às 5pm e, aos Sàbados, das Wam à Ipm. 
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CARNCIRO 

21/03 420/041 

Nâo é O melhor dia para gastar dinheiro. As suas atitudes 
estâo condicionadas por impulses inconscientes e nâo 
reflectem as suas reais necessidades. 

TOURO 
21/04 A 20/05 

O Sextil entre a Lua e Vénus pode trazer-lhe uma boa ideia 
para um projecto. Aproveite e cultive a sua relaçào amorosa e 
a relaçào coin a natureza. 

OCMCOS 
21/05 4 20/06 

Sem se aperceber, é possivel que uma conversa casual possa ter, 
no future, uma grande importância. Poderâ sentir necessidade 
de fazer uma pausa. 

CARANQIJCJO 
21/06 4 20/07 ^ 

rjàLi 

A Quadratura entre Lua e Jupiter trarâ uma certa desarru- 
maçào nas suas ideias. Nâo estranhe que essa confusâo se 
acentue no seu ambiente familiar. 

LcÂo , 
22/07 4 22/08 

A lua em trigono a mar te reforçarâ o seu espirito de combate. 
Sera mais propicio a agir do que a reflectir ou a dedicar-se a 
visées filosôficas da existência. 

VlROCH 
23/08 A 22/09 

H 
Terâ maior capacidade para apreciar um bom perfume, 
saborear um prato ou acariciar uma pele. E se tiver müsica 
ambiente de que gosta, tanto melhor! 

BAIANçA 
23/0» 4 22/10 

Uma conversa, um telefonema poderào trazer uma boa ideia 
para um projecto. Siga a sua intuiçào nos assuntos que 
envolvam o mundo dos afectos. 

E8CORPIÂO 
23/10 4 21/11 

A Lua, em harmonia coin Marte, irâ reforçar o seu espirito de 
iniciativa e a força de vontade. Possui neste momento um eleva- 
do magnetismo pessoal. 

SAQITâRIO 
22/11 4 21/12 

Entra num periodo de reacçôes um tanto dispersas, que 
podem ir desde uma sensaçào de insegairança até à de incom- 
preensâo. Procure dominar-se. 

CAPRICORNIO 
22/12 4 20/01 

Aproveite para participai' em desportos ao ar livre. Se a Lua 
estiver em tensào, a biisca de divertimento poderâ gerar des- 
perdicio de tempo e energia. 

AQLâRIO 
21/01 4 19/02 

20/02 4'20/03 

Nâo permita que situaçôes do passado influenciem negativa- 
mente a sua vida présente. Procure olhar para o seu eu interior 
de uma forma consciente. 

A Lua vai fazer Qiiadratura a Neptuno. Tendência muito 
acentuada, neste periodo, para sentir o seu espirito pairar 
acima da realidade do dia-a-dia. 

Embora estas duos imagens pareçam idênticas, 

possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 
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Ivril lavigne 
lanhou quatro prémios Juno 
cantora canadiana Avril Lavigne con- 
istou quatro prémios Juno, incluindo o 
melhor single, melhor album, artista 

k'elaçâo e melhor album pop. Os Juno 
vards, entregues no domingo numa cer- 
lônia realizada em Ottawa, no Canada, 
stinguem os melhores artistas da müsi- 
canadiana. 

rril Lavigne, de 18 anos, tornou-se 
ima das artistas femininas mais popu- 
-es em todo o mundo, depois de editar 
>is singles de enorme êxito, 
'omplicated» e «Sk8r Boi». O prémio de 
elhor album, pelo disco «Let Go», foi 
tregue a Avril Lavigne, numa categoria 
sputada também por Céline Dion e 
lania Twain. 
lania Twain também brilhou nesta ce- 
nônia, recebendo très prémios. A can- 
ra recebeu os galardôes de artista do 
lo, o prémio dos fâs e melhor gravaçào 
iuntry para o tema «I ' m Gonna 
etcha Good». 
ninem foi galardoado corn o melhor 
bum internacional, pelo seu mais 
cente disco de originais «The 
ninem Show», enquanto os Sum 41 
ceberam o titulo de melhor banda 
ternacional do ano. 

Novo album de Jewel i 
Intitnia-se ii0304ii 

Mendez, responsâvel por êxitos de | 
Shakira, Santana e Enrique Inglesias. | 
O video-clip promocional deste single jâ I 
esta também finalizado, tendo a realiza- | 
çào ficado a cargo de Marc KlaTeld, jâ I 
conhecido pelo trabalho que fez corn os | 
Sum 41, Vanessa Carlton, Nelly e Alien | 
Ant Farm. I 

O novo album de Jewel Ja tern titulo. 
«0304», cujo significado é ainda desco- 
nhecido, tern ediçào marcada para o ini- 
cio de Junho. 
O primeiro single extraido desde novo 
album, intitulado «Intuition», jâ estâ a 
rodar nas râdios americanas. Esta 
cançâo foi escrita e produzida por Lester 

Queen Latifah 
apresenta Divas 
Duets em Maie 
Qiieen Latifah Vcii encarregar-se da apresentaçâo do evento anual 
«Divas Duets», organizado pela estaçào de televisào VHl. A 
ediçào deste ano da «Divas Duets» deverâ realizar-se a 22 de Maio. 
Este espectâculo vai contar corn a participaçào de Mary J. Blige, 
Jewel e Chaka Khan, segundo avançam os organizadores. Deverâo 
ainda ser apresentados os nomes de mais alguns convidados espe- 
ciais. 
«Divas Duets» serâ apresentado em directe do MGM Grand, em 
Las Vegas, pelo canal norte-americano VHl. 
As receitas deste espectâculo serào entregues a uma fundaçâo sem 
fins lucratives, Save The Music, que desde o inicio da sua activi- 
dade em 1907 jâ doou instrumentos musicals, no valor de 25 mi- 
Ihôes de délaies, a mais de mil escolas pùblicas. 
O ano passade, este evento contou coin as actuaçôes de Cehne 
Dion, Anastacia, Dixie Chicks, Stevie Nicks, Cher e Shakira. O 
espectâculo foi posteriormente editado em disco e DVD, tornan- 
do-se num êxito de vendas. 

I Madonna ! 
înlcia promoçâo I 

I do novo album 
I A promoçâo do novo âlbum de 
I Madonna, «American Life», jâ estâ a 
I ser preparada. O novo âlbum tem 
I ediçào mai cada a 21 de Abril. || Da agenda jâ marcada consta um espe- 

cial para a MTV, intitulado Madonna 
On Stage & On The Record, que terâ 
a duraçâo de uma hora. A cantora j 
estai'â nos esüdios da MTV em Nova 
lorque, a 22 de Abrü, para responder I 

I às questôes dos sens admiradores. I Madonna tem também jâ marcada a 
actuaçâo no «Late Show With David 
Letterman», além da participaçào espe- 

1 cial na sitcom «Will & Grace», 
j «American Life» tem ediçào marcada 
I pai'a dia 21 de Abril, estando prevista a | 
I ediçào de um single homônimo a 14 I 
I de Abril. I 
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CONTRA OS BORDOES, MRRCRAR. MARCRAR! 
Bordâo é, por definiçâo, um pau que serve 
para apoio de quem caminha e que, 
durante muitos anos fez, parte da icono 
grafia das cenas pastoris. Desaparecidos 
da paisagem os pastores, e como hoje 

quase nào caminhamos, poucos sâo os que 
ainda dâo alguma utilidade a este objecto, 
salvo as revoadas de peregrinos que em 
datas prôprias se aventuram em romagens 
de fé por carreiros açorianos, caminhos de 
Fâtima ou estradas de Santiago. 

O bordâo viu assim reduzida a sua 
forma e funçào, limitado agora a amparo 
de idosos sob a forma de bengala. 
Entrando por um outro tipo de atalhos, 
vou agora ocupar-me de um outro tipo de 
bordâo, pois nem sô os humanos pre- 
cisam de apoio nas pansas das suas longas 
caminhadas; a lingua também e, para os 
menos entendidos nestas coisas, passo a 
explicar como. 

Se repararem, quando falamos existe 
quase sempre um compasso de espera 
entre o esboço mental de uma ideia e a 
sua verbalizaçâo. Quantas vezes, somos 
apanhados de chofre por uma pergunta 
inesperada para a quai nâo temos resposta 
imediata. Ficamos naquela situaçâo engas- 
gada de nâo saber muito bem o que 
responder e atiramos logo corn uns “sabe”, 
“bem”, “pois”, “portanto” que servem para 
empatar e preencher aqueles segundos de 
hesitaçâo entre o que se tem vontade de 
disparar e o que, socialmente correcto, 
deve ser dito. Se tudo isto acontecer 
perante o microfone de uma estaçâo de 

râdio, pior ainda! Basta o tremor da voz 
para denunciar a atrapalhaçào. Mas se, 
além do microfone, houver uma câmara 
de televisào, a situaçâo complica-se muito 
mais. Ai somos logo traidos por aquelâ 
nossa cara de parvos que nâo deixa mar- 
gens para qualquer düvida sobre o 
embaraço em que nos meteram. 

Acabamos todos por usai' a mesma 
técnica do disfarce, ou seja, bombardear o 
interlocutor com as expressôes que acima 
referi. Estas expressôes tomam a designaçâo 
de “bordôes da lingua” e jâ todos perceberam 
porquê. E nelas que a lingua descansa. É a 
elas que se encosta, enquanto a mente vai 
organizando a frase corn que tenta dar 
sequência lôgica a um registo jâ iniciado. É 
nelas que fica pendurada a aigumentaçâo 
que tarda em chegar. Simplificando: é corn 
elas que nos defendemos quando nâo sabe- 
mos bem o que dizer. 

Tenho reparado que aqui, para além 
dos bordôes que a lingua inglesa oferece, 
se recorre corn frequència a uma outra 
estratégia: articular um “a” muito nasala- 
do, seguido de um “m” como quem rumi- 
na a frase antes de a deitar câ para fora. Os 
leitores que me desculpem mas estes 
“âmm” tâo frequentes e prolongados, dei- 
xam de ser a pausa onde a lingua repousa 
para se transformarem num convite 
descarado a uma sesta, nâo fora a irritaçâo 
que nos causa quando os ouvimos. 

A situaçâo de diglossia em que vive 
a maioria dos habitantes desta cidade de 
Toronto permite-lhes ainda tirar partido 

de uma situaçâo bastante 
intéressante, que é a de 
poderem usar os bordôes das 
duas linguas. Estes convivem 
de forma padfica, sem pre- 
cisarem de andar à traulita- 
da, mesmo que seja 
trauliteiro o discurso em que 
se inserem. Assim, é bastante 
comuin ouvirmos frases em 
bom português começadas por um 
muito bem colocado “so”, “well” ou 
intercaladas de “I mean” a cada dois ou 
très impulsos inspiratôrios. 

Embora os bordôes sejam tâo antigos 
quanto as linguas que os servem, a verdade 
é que de vez em quando surgem uns novos 
sem que ninguém consiga descortinar-lhes 
a origem. Estou a lembrar-me do “pron- 
tos”, produto muito nacional que jâ teve 
foros de exportaçâo, razâo por que se ouve 
também por câ. Este “prontos” que tortura 
qualquer ouvido habituado a um bom por- 
tuguês, mete-se de cabeça pelo inicio da 
frase, enrola-se pelo meio da frase e estira- 
se todo no fim da frase, orgulhoso do seu 
remate. Aquilo jâ nâo é um bordâo! Parece 
que os utilizadores da lingua, de tanto 
meterem âgua, permitiram que o bordâo 
florescesse em estacas “de prontos” que ali 
se espetaram a formar uma cerca que, em 
vez de deixar respirar a frase, a aprisiona. 

Ninguém sabe de onde veio este 
“prontos”. Aqueles a quem perguntei 
negaram-no, piores do que Pedro, porque 
o fizeram mais de très vezes, enquanto 

corn ele conviviam numa 
promiscuidade permanente e 
consentida. Chamei àqueles 
que o usam a geraçâo do 
“prontos” e, apesar de andar 
hâ muito tempo a tentar 
descobrir-lhes o rasto da 
origem, sô hoje encontrei a 
explicaçâo. E a soluçâo aqui 
tâo perto, por força duma 

piada tantas vezes ouvida e repetida. «- O 
que é que faz?», »Nâo faço nada, compro 
tudo pronto». Ora aqui estâ - a geraçâo do 
pronto! Precisamos de roupa? Vamos ao 
pronto-a-vestir comprar do mais prâtico e 
pronto-a-despir. Temos fome? Vamos ao 
restaurante que tenha um pronto-a-servir 

■para nâo se perder tempo a escolher o 
pronto-a-comer. Compramos uma 
secretâria, uma estante ou uma simples 
cadeira e là vem tudo embalado numa 
caixa pronto-a-montar. Precisamos de 
dizer alguma coisa? Para quê ser original? 
Temos o “prontos” pronto-a-dizer que 
encaixa em qualquer situaçâo: da mais for- 
mai à coloquial fofoqueira. 

Os exemples do consume descartâvel 
pronto-qualquer-coisa nâo se esgotam aqui. 
Estâmes todos a engrossar a geraçâo do 
pronto-a-usar para, de seguida, estar tudo 
pronto-a-deitar fora. O mesmo se passarâ 
corn esta crônica pronta-a-sair corn uma 
sentença de morte anunciada no pronto-a- 
morrer do primeiro balde de lixo que a 
receber. 
Jâ estâ, prontos! 

84 HORAS POR DIA 
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Uso prolongado da pîlula aumeata 
risca da cancra da ûtaro 
As mulheres que tomam a pilula 
durante um longo période de 
tempo sâo mais propensas a con- 
trair cancro do colo do utero, 
risco que poderà correr mais de 
metade da populaçâo feminina 
portuguesa. 

Um estudo publicado, sexta-feira, na 
revista médica britânica «Lancet» conclui 
que, nas mulheres que recorrem a este con- 
traceptive durante um période entre cinco 
a nove anos, o risco de contrair cancro do 
colo do utero aumenta cerca de 60 por 

cento, enquanto nas que o 
utilizam durante menos de 
cinco anos têm 10 por 
cento de perigo. O risco de 
contrair a doença duplica 
no caso das mulheres que 
tomam a pilula durante 
mais de dez anos. O estudo 
publicado na «Lancet» recolheu dados de 
12400 mulheres corn cancro cervical em 
24 paises de todo o mundo, demonstrando 
uma estreita relaçào entre esse tipo de 
tumor e o tempo de consumo da pilula. Os 
investigadores nâo esclarecem se o perigo 
se mantém assim que se deixa de tomar o 

contraceptivo. De acordo 
corn dados recolhidos pelo 
Instituto Nacional de 
Estatistica no âmbito do 
«Inquérito à Fecundidade 
e Familia», relativos a 
lyyy, a pllula foi o 
primeiro método contra- 

ceptivo mais utilizado por todas as ger- 
açôes de mulheres questionadas, tendo 
sido adoptado por cerca de 60 por cento 
em termos totals. Estudos anteriores assi- 
nalaram que a pilula aumenta o risco de 
cancro do peito, apesar de actuar de forma 
positiva nos ovârios. 

PedofUia: 

Médico de Évora em funçôes, apesar de 
instaurade precesse disciplinar 

Mulher indiana 
bate recorde do 
Guiness ao dar à 
lui aos 65 anos 
Uma mulher indiana, de 65 anos, deu à 
luz um bébé de très quilos, batendo 
assim o recorde do Guiness, noticia esta 
quarta-feira o diârio Times of India. 
Satyabhama Mahapatra teve um menino 
através de cesariana num hospital do este 
da India, référé a mesma fonte. 
O bébé nasceu de um embriâo da som- 
brinha de Mahapatra, sendo que a mu- 
lher foi hospitahzada très meses antes do 
parte para receber tratamento hormonal. 
Ao dar à luz aos 65 anos a indiana torna- 
se na mulher mais velha a ter um filho, 
de acordo corn o livro do Guiness. Até 
esta altura, uma italiana, de 63 anos, era 
a detentora deste incrivel recorde. 

Bruxelas révéla: 

21% dos 
O médico do Hospital de Évora 
Ruben Garcia, suspeito de crimes 
sexuais corn menores, val conti- 
nuar a exercer funçôes, apesar de 
lhe ter sido instaurado um 
processo disciplinar, apurou a 
Agência Lusa. 
O despacho do inspector-geral de Saüde, 
em que é instaurado o processo discipli- 
nar, foi assinado segunda-feira pelo mi- 
nistro da tutela. Luis Filipe Pereira, nâo 
obrigando à suspensào da actividade do 
clinico, de 47 anos, disse à Agência Lusa 
fonte do Ministério. 
De acordo corn a fonte do gabinete do 
ministro, o despacho référé "factos que 
indiciam um eventual comportamento 
atentatôrio da dignidade e prestigio do 
funcionârio e da funçâo e uma eventual 
falta de idoneidade moral para o exercicio 
da funçâo por parte do assistente de medi- 
cina interna". 
Ruben Garcia continua a exercer medici- 

na no Hospital Distrital de Évora, embora 
tivesse sido afastado das funçôes que 
exerceu, ao longo de anos, como chefe de 
équipa do banco de urgêneia, disse à 
Agência Lusa o director da unidade de 
saüde, José Correia. 
O responsâvel hospitalar, que jâ teve co- 
nhecimento da abertura do processo disci- 
plinar, reiterou que Ruben Garcia nâo 
mantém na sua actividade contacte corn 
crianças. 
O clinico, casado e corn uma filha, foi deti- 
do, a 13 de Fevereiro, pela Policia 
Judiciâria, na sua casa em Évora na 
sequêneia de investigaçôes relacionadas 
corn pornografia infantil na Internet. 
Depois de ouvido por um juiz do Tribunal 
de Instruçâo Criminal (TIC) de Lisboa, 
Ruben Garcia ficou em liberdade pro- 
visôria, mediante Terme de Identidade e 
Residência (TIR) e apresentaçôes periôdi- 
cas em esquadra da zona de residência, 
uma das medidas de coaeçâo mais leves. 

Existência de armas 
qm'micas e biologicas por 
confirmar 
A descoberta de armas quimi- 
cas ou biologicas no Iraque 
ainda nâo foi conHrmada oH- 
cialmente. Seg^ndo o general 
Stanley McChrystal, as 
amostras recolhidas estâo a ser 
analisadas. 

Ainda nâo é clara a existência de 
armas quimicas ou biologicas no 
Iraque, mas estâo a decorrer testes 
para analisar o material suspeito reco- 
Ihido no terreno, afirmou o general 
Stanley McCrystal, do Éstado-Maior 
norte-americano. «No que diz respeito 
às descobertas potenciais (de agentes) 
quimicos e biolôgicos, sabemos que 

I 

houve testes preliminares positives. 
Alguns foram positivos, outres nega- 
tives», afirmou. Questionado directa- 
mente sobre a descoberta de vasilhas 
suspeitas, enterradas num campo mili- 
tar, em Karbala, pelos soldados da 101“ 
Divisâo Aerotransportada, Stanley 
McCrystal afirmou que os testes 
indicaram a presença do gâs VX e de 
pesticidas simples. Stanley McChrystal 
nâo quis também confirmar a noticia 
avançada pela râdio püblica NPR, 
segundo a quai os soldados da 101“ 
Divisâo Aerotransportada tinham 
descoberto um complexe, perte do 
aéroporté de Bagdad, corn cerca de 20 
missels BM-21 prontos a usar e équipas 
de ogivas cheias de gâs sarin e gâs 
mostarda. 

Na altura, a IJ divulgara que em relaçâo 
ao médico foram recolhidos "fortes indi- 
cios da prâtica reiterada de crimes de 
abuso sexual de criança". 
A Judiciâria indicou que tinham sido 
"identificadas algumas crianças corn quem 
o médico chegou a manter contactes fisi- 
cos". 
A detençâo do médico ocorreu na sequên- 
eia de investigaçôes da Direcçâo Central 
de Investigaçâo da Corrupçâo e 
Criminalidade Econômica e Financeira 
(DCICCEF) relacionadas corn 
pornografia na Internet. 
"O detido dedicava-se à exibiçâo e cedên- 
cia de fotografias de menores em actos se- 
xuais e pornogtâficos, possuindo para tal 
milhares de fotografias armazenadas no 
seu computador, bem como videos e ou- 
tres suportes informâticos sobre a mesma 
matéria e que lhe foram apreendidos", 
segundo a PJ. 
De acordo corn os investigadores, os com- 
portamentos desviantes manifestavam-se 
através dos canais de conversaçâo (vulgo 
chats) na Internet, "onde mantinha conver- 
sas obscenas corn menores, passava pela 
fase do aliciamento econômico e até ao 
momentq foram identificadas algumas cri- 
anças corn quem o arguido veio, em conse- 
quêneia, a manter contactes fisicos". 

portugueses 
à toefra da pobreza 
Segundo um estudo de senvolvido 
pela Uniào Europeia (UE), em 19yy, 
15% dos cidadâos comunitârios 
(cerca de 56 milhôes pessoas) corri- 
am o risco de cair numa situaçâo de 
pobreza. Enî Portugal, esse risco 
abrangia 21% da populaçâo, revelou 
esta segunda-feira o Eurostat. 
Definindo como «risco de pobreza» 
um rendimento na ordem dos 60% 
da média nacional de rendimento 
per capita, a UE concluiu que em 
Portugal, tal como na Grécia, 21% da 
populaçâo Gorria o risco de tornar-se 
pobre. 
No outro extremo destacava-se a 
Suécia, onde apenas 9% dos cidadâos 
corriam o mesmo risco. 
Este estudo é a primeira parte de um 
relatôrio sobre pobreza e exclusâo 
social no interior dos Quinze. 
A prôxima parte do estudo analisa 
questôes nâo financeiras, como o 
nivel de educaçào e acesso aos sis- 
teraas de saüde dentro dos Estados- 
membros. 

TONY’S CAWTHRA PORTUGUESE FISH MARKET 
Tony Juliâo, pescador do 
bacalhau em Portugal, ao 
serviço da comunidade do 
Canada ha 23 anos. 

Uma variedade 
de peixe fresco 
vindo de 
Portugal e do 
resto do mundo, 
incluindo uma 
enorme escolha 
de marisco 
congelado 

3635 CawUira Rd.. Mississauga, Ontario 
(Saiith East Corner of Cawtftra & Sumhamtlionie) 905-270-3198 
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Antonio Jnliao, o mar o o poixe sempre no son caminho 
É um homem de rija têmpera e simpatico. 
Mantém, no rosto marcado pelo tempo o 
sorriso de "lobo do mar" e o porte de quem 
enfrentou perigos e ultrapassou barreiras. 
É o Antonio Maria Juliào, natural da 
freguesia do Nadadouro, Caldas da 
Rainha, onde nasceu em 3 de lulho de 
1943. 
Ficon ôrfâo de pai aos 3 anos de idade. 
Começou muito novinho a trabalhar a 

AtUônU) Juliào nos 
bons tempos com dois 

tubarôes... 

terra e a pescar para ajudar o sustento da 
familia. Aos 17 anos de idade partiu para 
Lisboa onde, na Escola de Pesca de 
Pedrouços, aprendeu a arte de pescar no 
alto mar. Queria ir para a pesca do 
Bacalhau mas, por necessidade de estar o 
menos tempo possivel fora de sua mâe e 
irmâs, iniciou a carreira na pesca longin- 
qua no chamado Cabo Branco -entre Cabo 
Verde e Canârias-, durante 7 anos. Por pre- 

tender emigrar para a 
Alemanha, passou para um 
navio de pesca alemào no dia 
24 de Maio de 66, tendo casa- 
do corn a Teresa Juliào, no dia 

Si 15 de Maio. Pouco tempo 
esteve na Alemanha porque 
sua mulher engravidou e deu- 
Ihe o primeiro filho (1967), o 

1^ Saül Juliào. Voltou para junto 
^ da mulher e do filho. De segui- 

da embarcou num navio de 
pesca israelita, onde trabalhou 
dois anos, na altura da guerra 
dos 6 dias. Pescavam para ali- 
mentar os militares israelitas. 
Antonio Juliào, farto do mar, 
emigrou para França, onde la- 
butou durante très anos. 
De França partiu para o 
Canadâ, tendo chegado a 
Toronto no dia 4 de Março de 
1972. 
Como qualquer imigrante, tra- 
balhou numa fâbrica de bor- 
racha e, durante 6 anos, na 

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 
M7 ! 

Antônio Juliào na sua 
peixaria mostrando um 

bacalhau brm mass leva 
que 0 tubarào... 

construçào civil. Devido a um aci- 
dente de trabalho, deixou a cons- 
truçào. Em parceria corn o seu cun- 
hado José Pereira, adquiriu a 
Peixaria "O Pescador", em 
Mississauga, no ano de 1980. Hoje, 
é o proprietârio da peixaria Tony's 
Cawthra Fish Market, também em 
Mississauga. Na fotografia que ilus- 
tra esta pequena histôria, Antônio 
Juliào estâ "bem acompanhado" de 
dois Tubarôes, pescados nos mares 
da Costa do Senegal. Quando a 
pesca era pouca, carregavam os 
tubarôes para Lisboa onde os trans- 
formavam em farinha. 
Esta fotografia data de 1963. 
Antônio Juliào, é pai de um casai de 
filhos. Em Toronto, no ano de 1972, 
nasceu-lhe a filha Suzyjuliào. Claro, 
filhos de marinheiro... jâ deram 
rebentos. O casai Teresa e Antônio 
Juliào, jà tem netos o que o faz ainda 
mais feliz. Lembram corn saudade a 
casa que possuem nas Caldas onde so- 
nharam descansar apôs tantas canseiras. 
Mas, corn filhos e netos, quem se despega 
dos seus? As Caldas, possivelmente, sô 
para férias. 

O mar e o peixe sempre perseguiu o 
Antôniojuliào. Até o lugar onde nasceu se 
chama Nadadouro. Pescador tem de saber 
nadar, nào acham? Logo de pequeno... 

JMC 

Piano de Audiioria Social: 

Casa Pia sera das 
primeiras a ser analisada 
A Casa Pia sera uma das primeiras 
instituiçôes a ser analisada no 
âmbito do piano que vai averiguar 
situaçôes de abusos ou maus tratos, 
cujo grupo coordenador começou 
esta semana a trabalhar e tem dois 
anos para completar o levantamen- 
to nacional. 

O Grupo de Coordenaçào do "Piano de 
Auditoria Social e de Acompanhamento 
de Protecçào de Menores, Idosos e 
Déficientes no àmbito da Segurança 
social", criado em Março, iniciou formal- 
mente a sua actividade corn uma reuniào 
de trabalRo com o ministro da Segurança 
Social e do Trabalho, Antônio Bagào Félix, 
que prometeu acompanhar pessoalmente a 
evoluçào do programa. 
O ministro considerou que a Casa Pia é um 
bom exemplo de trabalho para este grupo 
e vai promover a marcaçào de uma reuniào 
entre os coordenadores do Piano e a estru- 
tura daquela instituiçào de acolhimento de 
crianças e jovens. 
No final da reuniào de trabalho Bagào 
Félix afirmou aos jornalistas que vai ser 
feito um trabalho profundo e exaustivo que 
envolverâ todas as instituiçôes de acolhi- 
mento de crianças, idosos e déficientes. 
"Mas o que nôs queremos de facto é 
reforçar a ideia da prevençào e alargar as 
boas prâticas jâ existentes e que, por isso, 
devem ser amplamente divulgadas", disse 
o ministro. 
Bagào Félix defendeu ainda a necessidade 
de se reforçar o papel da familia porque as 
instituiçôes de acolhimento devem ser sem- 
pre um ultimo recurso. 
O Piano de auditoria Nacional foi criado 

corn o objective de prévenir, acompanhar e 
combater as situaçôes relativas a abusos ou 
maus tratos de menores, idosos ou défi- 
cientes, assegurando uma intervençâo de 
forma sustentada na regulaçâo, no fun- 
cionamento e no acompanhamento dos 
respectives estabelecimentos de acolhi- 
mento. 
O Grupo de Coordenaçào, presidido pelo 
juiz Armando Leandro, integra o 
Inspector Gérai do Ministério da segu- 
rança Social e do Trabalho, Mârio Lisboa, 
e o présidente do Institute de 
Solidariedade e Segurança Social, Ribeiro 
de Castro. 
Tal como o ministro, também Armando 
Leandro defendeu a ideia da necessidade 
de apostar na intervençâo précoce de 
forma a melhor ajudar as familias e a 
comunidâde. 
"Isto é sobretudo uma questâo de cul- 
tura, pretendemos ter um papel mais 
pedagôgico e educative de modo às boas 
prâticas serem generalizadas", disse aos 
jornalistas o présidente do grupo coorde- 
nador do piano que tem dois anos para 
fazer o levantamento de vârios milhares 
de instituiçôes. 
O grupo de coordenaçào vai também rece- 
ber queixas de cases de abusos ou maus 
tratos e vai contar corn a ajuda e apoio das 
Instituiçôes Particulares de Solidariedade 
Social na sua tarefa. 
Em Portugal existem, segundo dados do 
Ministério da Segurança social, cerca de 
11.300 crianças acolhidas em instituiçôes. 
Destas, 7.850 estâo em lares de crianças e 
jovens, 1.500 estâo em centres de acolhi- 
mento temporârio e 1.950 em familias de 
acolhimento. 
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iAUDEEMSUA CASA 

MODE NO CICLO DA VIDA 

■ 

este O titulo do livro que acabei de 
blicar no pretérito fim de semana, 
seado em artigos que escrevi para O 
ILENIO sobre um dos sectores do 
nhecimento mais funda- 
sntais para o ser humano: 
saüde. 

Para escrever este livro 
i aos artigos que preparei 
manalmente durante 
rios anos, retoquei-os e 
oldei-os, integrando-os em 
clos que se interligam e 
zem O historial do corpo 
i sua ligaçâo à Terra, esse 
)nto do Universo donde 
otamos e vivemos; e pere- 
remos se nâo soubermos 
irir socialmente a frâgil 
;açào de vida que temos 
>m O solo, mar, e o ar do 
Dsso Planeta. 

A saüde do Homem e da 
;rra sào inseparâveis! 
omeçam pelas condiçôes da 
mosfera condicionada pelo 
)mportamento dos respon- 
Lveis a nivel politico-social, 
las no fundo sào os individu- 
i, pela sua maior ou menor 
isponsabilidade, que criam 
i condiçôes de saüde que 
ào afectar, para o bem ou 

para o mal, o destino da nossa civilizaçào 
e o nosso destino. 

Confrange-me ver a Terra a ser geri- 
da perigosamente, em nome do lucro e 

Saüde 

■ 

NO CICLO 
DA VIDA 

P 
■il 

» 

soberba, pelos poderosos 
deste mundo, e é corn pesar 
que observo algumas pessoas 
sem interesse de conhecer e 

gerir, corn o mini- 
mo de dependência 
possivel, a saüde das suas 
existências. Dizem que o conhe- 
cimento nào ocupa lugar, mas a 
sua falta é a causa maior de 
muitos dos nossos problemas, 
porque limita as decisôes na 
vida, restringe a liberdade, e 
torna-nos mais vulnerâveis aos 
exploradores de misérias e 
doenças. 

Felizmente a maioria 
das pessoas interessa-se pela sua 
saüde ou considéra a saüde um 

’ *•'> püblico que merece respeito 
e acessibilidade universal, mas 
muitas vezes nâo teve a possibili- 
dâde de acesso a uma boa infor- 
maçâo ou nécessita de ser mais 
bem informada. Foi por isso que 
me envolvi neste projecto 
literârio para comunicar a 
minha experiência profissional 
no sentido de melhorar uma 
area do conhecimento funda- 
mental nào sô aos profissionais 
no sector da saüde, mas a todas 
as pessoas. A saüde é um bem 

que pertence a todo o povo! 
As duzentas paginas do 

livro SAÜDE NO CICLO 
DA VIDA tem nove capitu- 
los; os ciclos que formam e 
movem as partes do corpo. 

Nestes ciclos procure! explicar o que causa 
o bom andamento corporal, e os maus 
funcionamentos e doenças, e, para pro- 
mover a melhor atitude salutar, dei um 
ênfase especial à sâbia sentença popular; 
Mais vale prévenir do que remediar. Para < 
ficar-mos corn uma perspectiva da histôria 
do corpo e sua saüde aconselho um 
primeira leitura seguindo a progressâo 
natural das paginas, que principia na 
Fonte Da Vida e termina, de forma poéti- 
ca, nos outros fins que a vida nos pode 
dar, e podem perdurar para além da 
morte. Mas o livro também pode ser 
usado como referência, porque os assun- 
tos de saüde e doença que envolvem todos 
as partes do corpo na sua relaçào corn a 
problemâtica da vida, encontram-se devi- 
damente identificados num Index. 

Espero que leiam este livro escrito 
especialmente para vos, homens e mu- 
Iheres que nesta castigada Terra têm a 
consciência de que o maior objectivo do 
ser humano nào é a boa mesa, o luxo, ou 
o poder individual, mas sim a saüde, um 
bem essencial à felicidade, e a nossa 
maior riqueza. 

ïBjBiBiiKtairjfÉiftWgfaiillgrcgjl h _ r j_> < < ^ i ds 1 

e^Hmadm % 

Bakery &Pasteries Inc. 
* Bolos para todas as ocasiôes. 
* Grande variedade de pastelaria. 
* Carnes Frias. 

^ . 

Nâo percam as novidades da Padaria Caldense na Pàscoa: Pâo de Lo 

de Alfeizerâo e Minhoto; amendoas de Portugal, incluindo as de 

licor; ovos de chocolate, folares e regueifas, tal como tudo quanto é 

tradicional na Pàscoa dos portugueses. 

Ainda, diariamente, ao almoço têm as habituais e saborosas sandes 

e bifanas e, aos Domingos, as famosas Canelas à açoriana. 

Prefira a secçâo de charcutaria da Caldense. 

AGORA EM 4 LOCAIS • ABERTOS 7 OIAS POR SEMANA 

1209 Dundas St. W. 
TORONTO 

416-534-3847 

337 Symington Ave. 
TORONTO 

416-535-9993 

2406 Eglinton Ave. W. 
(West Side Mall) TORONTO 

416-657-1999 

447 Spears Road 
OAKVILLE 

905-845-5221 

/ r, Lta cunan/UL 



26 Quinta-feira, 10 de Abril, 2003 WliSCELAiyift O Milénio 

Açores; 

Quantificaçâo de lixo promovida pelo Ambiente 
Os residues solides urbanos depositados nos 
sistemas da Regiâo Auténoma dos Açores 
ascendem às 110.812 toneladas por ano, o que 
représenta a produçào, per capita, de 1,2 quilo- 
gramas de lixo por dia, dados divulgados pela 
Secretaria Regional do Ambiente e resultam 
de um trabalho tendente à quantificaçâo do 
tipo de residues produzidos no arquipélago. 
De acordo corn o mesmo estudo, os materi- 
ais fermentâveis representam 28% da com- 
posiçâo média dos residues solides urbanos, 
seguidos do papel e cartâo (IW), vidro (16%), 
plâstico (16%), metais (7%), têxteis (4%) e ou- 
tres (8%). Nos Açores foram, entretanto, 
recolhidas selectivamente, conforme os va- 
lores expresses nos mapas de residues soli- 
des urbanos, 1.694 toneladas de vidro, 1.155 
toneladas de papel e cartâo, e 108 toneladas 
de plâsticos. Nos sistemas de deposiçâo foi 
ainda declarada a recolha de 132 
toneladas de ôleos usados, 566 toneladas 
de residues hospitalares, 410 toneladas de 
residues industriais banais, 338 toneladas 
de madeira, 2.780 toneladas de sucata e 
2.545 toneladas de residues de matadouros 
e aviârios. 

Quanto aos residues industriais, os dados 
expressos nos mapas de registo ainda estào a 
ser tratados pela Direcçâo Regional do 
Ambiente, tanto mais que, até à data, apenas 
cumpriram essa obrigaçâo cerca de 24,1 por 
cento das indüstrias abrangidas pelo preenchi- 
mento dos mapas, e como residues perigosos 
foram declarados 1.953 toneladas, com maior 
expressâo para os ôleos e combustiveis liqui- 
des e para os residues provenientes da 
manutençâo automôvel e de carpintarias. 
Dos residues industriais nâo perigosos mere- 
cem destaque, pelo seu volume, as 4.379.407 
toneladas de soro de leite provenientes da 
indüstria de lacticinios, bem como embala- 
gens, pneus usados e os residues résultantes 
da agricultura e da indüstria de madeiras, 
mas a Direcçâo Regional do Ambiente con- 
sidéra que "ainda nâo existe uma preocu- 
paçâo de protecçâo ambiental em termes da 
produçào de residues", mas, face à actual 
situaçâo de incumprimento da lei por parte 
de algumas empresas, promete que "ira pro- 
céder seguidamente à vistoria a indüstrias 
seleccionadas, conforme o tipo e natureza 
dos residues produzidos". 

Fechar consulados nâo é 
diplomaGia 
Manuela Aguiar criti- 
cou o conceito de diplo- 
macia econômica que o 
actual Governo tanto 
apregoa. Segundo a de- 
putada do PSD, esse 
conceito nâo se coaduna 
com o encerramento de 
consulados estratégieps, 
como Hong Kong ou 
Porto Alegre, que sào 
centros de negôcios importantes. 
"Estou de acordo corn a modernizaçào 
dos consulados. É uma forma de cor- 
tar nas despesas, mas o que estâo a 
fazer nâo é modernizar, é encerrar 
consulados estratégicos. Séria preferi- 
vel criar uma estrutura diferente. Um 
consulado maior corn pequenas dele- 
gaçôes na sua dependência", declarou 
a deputada social-democrata, que 
acusa o Governo de apostat pouco nas 

comunidades portuguesas 
fora da Europa: 
Manuela Aguiar dâ o 
exemple dos limites orça- 
mentais que a Assembleia 
da Repûblica (ALR) impôe 
aos deputados eleifos pelo 
cirçulo fora da Europa. 
"Esses deputados, como éb 
meu easo, dispôem àpenas 
de cerca de 10 mil euros 

por ano. Para encontros interna- 
cionais onde participam delegaçôes 
da AR nâo hâ limites orçamentais e 
podem viajar em classe executiva", 
sustentou. 
No entanto, no âmbito da 
Subcomissâo de Comunidades 
Portuguesas, os deputados poderào 
yisitar algumas comunidades por- 
tuguesas no estrangeiro, sem estar 
sujeitos a limites orçamentais. 

Comissâo lança bases para debate da investigaçâe corn células mâe 
Comissâo Europeia publicou esta 
semana um relatôrio onde avalia 
os beneficios e riscos da investi- 
gaçâo corn células mâe do cordâo 
umbilical, placenta e fetos 
humanos, lançando o debate ético 
sobre a matéria nos paises da 
Uniâo Europeia (UE). 

Segundo o estudo, este tipo de investi- 
gaçâo ira aplicar-se ao transplante de 
células diferenciadas provenientes de 
células mâe, a uma administraçâo directa 
ao paciente e à estimulaçâo da prôpria 
produçào de células mâe. 
Além disso, poderâ ser usada para testar 
medicamentos, reduzindo assim a 
experimentaçâo de novas substâneias 
em animais. 
O documento entende igualmente que a 
manipulaçâo de células mâe sera aceite 
na investigaçâo dos mecanismos celu- 
lares bâsicos e no estudo de genes e 
moléculas. 
Segundo anunciou a Comissâo através 
de comunicado, o estudo irâ funcionar 
como documento de trabalho bâsico 

durante o seminârio inter-institucional 
que terâ lugar a 24 de Abril em Bruxelas, 
onde serâ definida a estratégia comu- 
nitària a este respeito. 
O VI Programa Quadro de Investigaçâo, 
que abarca o periodo 2002-2006, deixou 
em aberto a decisâo de como financiar os 
projectos de investigaçâo baseados em 
células mâe. 
No entanto, as instituiçôes comunitârias 
acordaram em adoptar uma postura con- 
junta sobre esta matéria e trocar opiniôes 
corn os peritos ao longo de 2003. 
"O relatôrio e o seminârio que irâo decor- 
rer a 24 de Abril nâo pretendem adoptar 
normas comunitârias que regulem as 
posturas éticas relativas à investigaçâo 
coin células mâe", explicou o comissârio 
europeu para a Investigaçâo, Philippe 
Busquin. 
Busquin disse que tomar una decisâo a 
este respeito "é competêneia dos Estados 
membros" e que o desafio da Comissâo 
Europeia radica em "explorar formas de 
promover a colaboraçâo europeia na ârea 
da investigaçâo respeitando as normas e 
valores éticos de cada pais". 

O seminârio vai contar corn a presença 
dos ministros da Ciência e da Tecnologia 
dos Quinze, membros do Parlamento 
Europeu e peritos em ciência, direito e 
questôes legais. 
Apôs esta reuniâo de alto nivel, a 
Comissâo vai remeter ao Conselho de 
Ministros e ao Parlamento uma proposta 
para decidir sobre o financiamento em 
matéria de investigaçâo com células mâe 
e embriôes humanos. 

O Centro de Saüde de Queluz, 
Sintra, esta sobrelotado e a fun- 
cionar corn uma permanente 
falta de pessoal e espaço para os 
115.000 utentes, 17.000 dos quais 
sem médico de familia. 

"Hâ falta de médicos, enfermeiros e no 
que diz respeito aos administrativos o 
défice ronda os 18 funcionârios. As 
carêneias de espaço sâo de 100 por 
cento, o centro estâ sobrelotado", disse à 
Agência Lusa, a directora do Centro de 
Saüde, Maria Clara Pais. 
A responsâvel, que criticou ainda o 
facto de o nümero médio diârio de 
doentes atendidos ser quase sempre 
ultrapassado, falou à Lusa apôs uma 
visita do PCP ao local para assinalar o 
Dia Mondial da Saüde, e continuar a 
fazer o levantamento das carêneias 
nesta ârea no coiicelho de Sintra. 
"O centro estâ a funcionar em sobrecar- 
ga, a sua capacidade é superada, nâo hâ 
espaço para mais. É claro que estas difi- 
culdades se reflectem sobre todos. Hâ 
17.000 utentes que nem têm médico de 
familia", disse à Lusa o deputado do PCP, 
Antônio FiUpe, que participou na visita. 

O Executive comunitârio reconhece que 
"a investigaçâo corn células mâe é uma 
das areas mais prometedoras dentro da 
biotecnologia", permitindo a reparaçâo 
de tecidos ou células danificadas por 
doenças como a de Parkinson ou 
Alzheimer. 
No entanto, tem também consciência das 
diferentes reacçôes éticas que pode susci- 
tar este tipo de investigaçâo corn células 
provenientes de embriôes humanos. 

Mas mesmo assim, acrescentou, "no ano 
de 2002, o Centro de Saüde efectuou 
mais de 200.000 actos médicos, um 
numéro idêntico em termos de enfer- 
magem e a que se deve juntar o dobro 
de actos administrativos". 
A CDU salientou o "grande empenho 
dos profissionais", mas aludiu à "pre- 
ocupante" situaçâo, que considéra estar 
"à beira da ruptura", jâ que as mesmas 
carêneias foram ençontradas no 
Centro de Saüde de Rio de Mouro, 
onde 10.000 utentes também nâo têm 
médico de familia. 
"Vamos continuât estas visitas aos cen- 
tros de saüde, estando jâ prevista uma 
ao Cacém, a 14 de Abril, e outra ao de 
Algueirâo - Mem Martins, a 12 de 
Maio", âdiantou Deolinda Santos, prési- 
dente da Comissâo Concelhia do PCP 
de Sintra. 
O Centro de Saüde de Queluz, suja 
sede se locaUza em Monte Abraâo, fun- 
ciona corn 49 médicos de cllnica gérai, 
très especialistas, 30 adniinistrativos e 
possui très extensôes: a dos Lusiadas, 
preferencialmente utilizada pelos 
utentes da Freguesia de Queluz, a de 
Belas e a de Casai de Cambra. 

Phologfophy • Video • fiomingw^ ' / 

Luis Jeronimo 
E-mail: info@classicphoto.ca 
www.classicphoto.ca 

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

FAçA JA A SUA MARCAçAO 

PARA AS fOTOS DA 
COMUNHAO 00 SEU HLHO/A 

Sintra: 

Centro Saüde de Quelui 
sobrelotado e sem pessoal 
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Pessoa para a caixa registadora, para supermercado 
português. Tel.:647-2924697. 

Pessoal corn çxperiência para trabaihar em cimçnto e 
formas de madeira para passeios, corn carro prôprio. 
TeL416457-7960. 

Pessoa para companhia de irrigaçào, com experiênda 
em iostalaçâo de sistemas. Comercial e industrial. 
Tel.:905-27l-9025. 

Pessoal corn experiênda em jardinagem, 
para companhia de construçâo. 
Tel:905-466-2477. 

Pessoa para o balcâo de um bar, corn alguma experiên- 
cîa. Contactar Mârio. Tel. :416-930-0441. 

Instaladores de mârmore e granito., com experiência, 
TeL:416-729-1367. 

Baby-sitter interna de Segunda-Feira a Sâbado- 
TeL:416-984-9785. 

Guitarrista corn experiênda, para banda da comu- 
nidade. Tel: 416-725-5318. 

Pessoal corn experiênda, para fâbrica de arndrios de 
cozinha.Tel.:416-398-1460. 

Aluga-se 
Bom apartamento corn dois quartos 

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

contactem: 

416-516-3815 

Aluga-se 
Beatrice / Dundas 

Apartamento na cave corn 1 quarto. 
Muito limpo com alguma mobilia. 

$875.00, despesas incluidas. Preço negociâvel. 

Contacte Vasco: 416-560.2001 

I AI66A-SE APARTAMENTO 
! EM PORTIMfiO/AlGARVE 

Este Verâo goze a vida em Portimâo e na Praia da Rocha. 
Apartamento para 1 {amüiacom filhos ou 2 famüas sem filhos. 
co. .aa, 253-B194 

Grandes simios africanos poderâo 
extinguir-se em 10 ânes 
Os grandes simios africanos - gorilas e chim- 
panzés - poderâo extinguir-se em apenas dez 
anos, caso nâo sejam adoptadas medidas ade- 
quadas para travar a sua erradicaçâo, segpmdo 
um estudo publicado domingo na ediçâo online 
da revista Nature. 

Segundo a investigaçâo, a "catastrôfica" queda no indice 
de populaçào destas espécies, os "parentes" mais prôxi- 
mos do ser humano, ameaça seriamente a sua sobre- 
vivência no seu habitat da Africa equatoriana e ocidental. 
A caça furtiva, o virus Ebola e a exploraçào florestal fi- 
zeram com que o nümero de exemplares nessa zona 
geogrâfica tenha caido cerca de 60 por cento desde 1983, 
assinala o estudo. 
O aviso dos cientistas nào deixa lugar para dùvidas: os 
chimpanzés e os gorilas estào "numa situaçào critica". 
Os investigadores constataram que a populaçào de maca- 
cos do Gabào (centro de Africa), pais que ainda conserva 
Intacta 80 por cento da sua superficie florestal, caiu 56 
por cento entre 1983 e 2000. 
"Représenta uma queda catastrôfica no nümero de 
grandes simios numa area que acolhe por si sô a maior 
parte do censo mundial", disse o biôlogo Peter Walsh, 
membre da Sociedade de Conservaçâo da Fauna da 
Universidade de Princeton (EUA) e director do projecto. 
"Se os chimpanzés e os gorilas continuarein a desaparecer a 
este ritmo, os nossos parentes mais prôximos vào ficar 
reduzidos a pequenos grupos em poucos anos", acrescentou. 
Walsh e os sens colegas consideram que se os simios 
estào em perigo no Gabào, uma zona conhecida pelos 
seus frondosos bosques, isso significa que "toda a espécie 
està em crise". 

ri 

WALIKAUD GRUBtTZSCH/EPA/LUSA 

Por isso, pedem uma série de medidas para travar a 
catâstrofe: 
- dinheiro para investigar e prévenir o virus Ebola - que 
provoca nos animais uma febre hemorràgica fatal -, pro- 
tecçào do habitat natural dos animais e legislaçào mais 
dura contra a caça furtiva. 

Bacaltiau Catita 
InCREDItnTES; 

4 POSTAS DE BACALHAU COZIDO 

2 COLHERES DE SOPA DE FARINHA DE TRIGO 

* 1 KG. DE BATATAS COZIDAS COM CASCA 

* QUEIJO RALADO Q.B. 

2 OVOS 

* MOLHO DE TOMATE Q.B. 

* ÂGUA DE COZER O BACALHAU Q.B. 

(OnEECÇflO: 
Tiram-se as espinhas e a pele ao bacalhau cozido. 
Pelam-se as batatas e cortam-se em rodelas nào muito 
finas. 
Faz-se um polme flno com a farinha, 2 gemas e um pouco 
de àgua do bacalhau, batendo bem. 
Batem-se as 2 claras em castelo e envolve-se bem sem bâter 
ao pokne. 
Passam-se nesta massa os bocados de bacalhau e as rode- 
las de batata e fritam-se em separado deixando apenas 
loiras em ôleo quente. 
Pôe-se em camadas num pirex o bacalhau e as batatas. 
Tapa-se tudo com o molho de tomate, (ver receita em 
Molhos) polvilha-se corn bastante queijo ralado e leve a 
forno quente a alourar. 
Sirva de seguida. 
Acompanhe corn uma boa salada. 

Sobremesa: 

Queques de Umâo/Laranja 
InCREDIEHTES: 
* 600G AçûCAR 

* 850G FARINHA 

"^60 G FERMENTO 

* 250G CLARAS 

6 OVOS 

* 250G LEITE QUENTE 

250G MANTEIGA DERRETIDA 

100G LEITE FRIO 

* 150G ÔLEO 

(OriEECÇflO; 

Mistura-se a farinha, o açûcar e o fermento em pô. 
Junta-se os ovos e as claras e mexe-se bem, de seguida 
junta-se o leite quente com a manteiga derretida, liga-se 
tudo muito bem, e adiciona-se o leite frio e o ôleo. 
Por fim junta-se raspa e sumo de limào ou laranja cozer 
em formas forradas corn papel a 190°c. 

ISont 

A. Portela 
Construction 

Serviços em escavaçôes, garagens, 
reparaç;ôes e aumentos da sua casa, 

varandas e casas de banho 
fl. PORTELO OEERECE-LHE fibSOLUTOMEnTE CROTIS 

O "PERHIT" PORO A COUSTRUçàO DO nova CARACEM 

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

José Patricio Caires 
• Présidente • 

Angelo Martins 

Patricio 
AUTO COLLISION 

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

Toi: 905-820-6551 • raKSos-azo-siso 
Email: patricioautocoUision@on.aibn.com 
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Novo Imposto om Portugal 
0 governo apresentou domingo 
passade uin «pacote» para a 
reforma da tributaçâo do 
patrimônio, anunciando para o 
proximo ano o fim do imposto 
sucessôrio e a substituiçâo da Sisa 
e da Contribuiçâo Autàrquica por 
impostos corn taxas mais baixas. 
Estas medidas entram em vigor a 
1 de Janeiro de 2004. 

O fim destes impostos e a criaçâo de ou- 
tres foi anunciado pelo primeiro-ministro, 
Durâo Barroso, no final do Conselho de 
Ministres extraordinârio que domingo 
decorreu em Fronteira, Alentejo, para assi- 
nalar um ano de governo de coligaçâo 
entre o PSD e o CDS-PP. Assim, o governo 
decidiu substituir, a partir do proximo 
ano, a Sisa e a Contribuiçâo Autàrquica 
pelo, respectivamente, imposto municipal 
sobre as transmissôes de imôveis e pelo 

imposto municipal sobre imôveis, cujas 
taxas vâo ser mais reduzidas, bem como 
uma graduai actualizaçào das matrizes 
prediais. 
O novo imposto municipal sobre os 
imôveis, que sera acompanhado por uma 
avaliaçào «mais realista e transparente dos 
imôveis», passarâ a ter a taxa maxima para 
habitaçào prôpria permanente de 6,0 por 
cento, quando actualmente a Sisa tem uma 
taxa maxima de 10 por cento. Durâo 
Barroso adiantou que a isençâo base sobe 
dos cerca de 61 mil euros (12.200 contos) 
para os 80 mil euros (16 mil contos), sendo 
que a taxa mâxima vai aplicar-se a valores 
superiores a 500 mil euros (100 mil con- 
tos). Actualmente, a taxa mâxima da Sisa é 
aplicada a imôveis corn valor superior a 
170 mil euros (34 mil contos). 
Durâo Barroso justificou que a substitu- 
içâo da Sisa por outro imposto era a ünica 
alternativa possivel, uma vez que o fim do 
imposto hoje em vigor levaria à aplicaçâo 

imediata do IVA a uma taxa de 19 por 
cento, o que séria mais oneroso para os 
portugueses. 
No que respeita à Contribuiçâo 
Autàrquica, agora substituida pelo impos- 
to municipal sobre imôveis, também serào 
reduzidas as taxas, que para os prédios 
novos situar-se-â entre 0,2 e 0,5 por cento, 
quando actualmente varia entre 0,7 e 1,3 
por cento. Para os restantes, a taxa vai 
variar entre 0,4 e 0,8 por cento. A reforma 
prevê ainda a «diminuiçâo significativa» 
do imposto a pagar pelos proprietârios de 
prédios mais novos (sobretudo dos que 
foram construidos a partir da segunda 
metade da década de oitenta). Jâ a actua- 
lizaçâo da carga fiscal dos prédios mais 
antigos vai ser moderada e graduai. Por 
outro lado, adiantou Durâo Barroso, a 
reforma da tributaçâo do patrimônio vai 
ser posta em marcha a partir de 01 de 
Janeiro do prôximo ano, corn a actualiza- 
çâo das matrizes prediais a decorrer de 

forma graduai. Para estes dois impostos 
sera reforçado o papel das autarquias, quer 
nas avaliaçôes dos imôveis, quer nas 
decisôes sobre beneficios fiscais. 
O governo, disse Durâo Barroso, vai ainda 
reunir-se corn a Associaçâo Nacional de 
Municipios Portugueses para apresentar e 
discutir a nova proposta, que, segundo 
garantiu, nâo vai implicar uma perda de 
receitas para as autarquias. 
Relativamente ao imposto sucessôrio o 
governo anunciou a extinçâo deste impos- 
to para a transmissâo de bens de pais para 
filhos e de filhos para pais. Nos restantes 
casos o imposto passa a ser tributado 
através do imposto de selo à taxa de 2 por 
cento. O objectivo desta «reforma», sublin- 
hou Durâo Barroso, em conferêneia de 
imprensa, é o de dar ao sistema «maior 
moralizaçâo fiscal», tornâ-lo «mais claro, 
eficiente, justo e equihbrado» e «favorecer 
a aproximaçâo entre o valor das con- 
tribuiçôes e o valor do mercado». 

Câmara Municipal da Porta em visita de traballio 

Bolo Rei Pâo de Mafra Broinhas 

Bom ambiente de 
convivência. 
Venha ver 
a diferença. 

SPORTS 

V 

Corn antena parabôlica para captar 
todos os jogos de futebol de Portugal. 
Todos jogos internacionais via satélite 
incluindo os da América Latina. 

Salas Privadas 
para fumadores e 

nâo-fumadores 

BAR 

Licenciado 

pelo LCBO 

Padaria e Pastelaria Portuguesa 
Bolos para Casamentos, Baptizados 
Aniversârfos e todo o tipo de festas Licenciado 

pelo LCBO 

Abertos 7 dias por semana 
das 5hü0 da manhâ 

às 2h()ü da manhâ 

Espedalizados em Salgadinhos 

1728 EGLINTON AVENUE WEST - TORONTO • TEL; 416-256-7833 

onde decorrem obras de recuperaçâo da 
ermida ali existente e tomou conheci- 
mento das melhorias introduzidas nos 
caminhos da Ribeirinha, nomeada- 
mente no troço de Entre Casas ao Farol, 
o quai esteve obstruido desde o sismo de 
1998, a Junta de Freguesia deu a co- 
nhecer também aos vereadores munici- 
pals, durante a visita da ultima sexta- 
feira, ser sua intençâo promover, no cor- 
rente ano, uma intervençâo no Cemité- 
rio, que contemplarâ a construçâo de 
passeios e a delimitaçâo das campas, 
prevendo a au-tarquia realizar, por outro 
lado, obras de melhoramento na zona 
de lazer do porto local. 

A Câmara Municipal da Horta assumiu na ultima semana, durante a visita de trabalho pro- 
movida à freguesia da Ribeirinha, a resoluçâo em breve da questâo da ligaçâo de àgua à zona da 
Canadinha, local onde foram construidas novas habitaçôes, na sequêneia do sismo de 1998. 

O Luis e o Nelson, jovens e 
visionarios, 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 outras sabores de 
Portugal: Mào de Vaca, 
Feijoada, Dobrada, Bacaihau de 
mil maneiras, Polvo Guizado, 
Lulas, Sopas, Saladas, Sandes e 
muito mais! 

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

na esquina da Bumhamthorpe) 

ENCOMENDAS PEU) TELEJFOME! 

905 272-4459 
Aberto 7 dias por semana, das 8h0() da manhâ às 2h()() da manhâ 

Durante esta deslocaçào àquela locali- 
dade, a vereaçào em regime de per- 
manência da edilidade faialense 
mostrou-se receptiva, por outro lado, à 
realizaçâo de obras no Caminho do 
Porto, corn vista ao seu alargamento e 

construçâo de um muro, tendo admiti- 
do, ainda, uma intervençâo no terreno 
da antiga Escola dos Espalhafatos, corn 
vista à vedaçào do res-pectivo perimetro. 
Dentro de alguns dias, a Câmara 
Municipal da Horta vai enviar técnicos 

da Divisâo de Obras à Escola Bâsica e 
Jardim de Infância da Ribeirinha para 
se procéder à avaliaçào das diferentes 
possibilidades existentes quanto à 
remodelaçào e ampliaçào daquele esta- 
belecimento de educaçào, de forma a 
dotâ-lo de um refeitôrio e de uma sala 
para o ensino pré-primârio, o quai fun- 
ciona actualmente em instalaçôes tran- 
sitôrias. 
Outro compromisso da edilidade saido 
desta visita à Ribeirinha foi o do munici- 
pio apoiar, no prôximo ano, a Sociedade 
Filarmônica Ribeirinhense, ao nivel 
beneficiaçôes do seu patrimônio, deven- 
do esta colectividade, que aposta agora 
na sua reactivaçào apôs alguns anos de 
inactividade musical, apresentar uma 
proposta de programa de investimento, 
o quai sera apreciado por ocasiâo da 
elaboraçào do Piano e Orçamento para 
2004. 
Tendo verificado o andamento dos tra- 
balhos efectuados pela Junta de 
Freguesia na zona da “Boca da Ribeira”, 

Faça a sua encomenda com antecedência 
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liamantino Miranda 
lemitiu-se de treinador 
le Vitoria de Setubai 
iamantino Miranda demitiu-se 
: treinador do Vitôria de Setübal, 
ivido à contestaçâo de que con- 
dera ter sido alvo por parte de 
guns sectores da massa associati- 
i do clube, ültimo classifîcado da 
Liga de fiiteboL 

técnico justificou a saida do Vitôria de 
itübal corn a contestaçâo de que foi 
ro por parte de alguns sôcios do clube 
) Bonfim, salientando que nâo foi ele 
lem colocou o Vitôria de Setübal na 
)siçào em que se encontra na tabela 
issificativa. 
hiando cheguei o Vitôria de Setübal 
iha apenas uma vitôria em 11 jogos em 
sa", lembrou o técnico, declinando a 

responsabilidade pelo actual momento do 
clube, cuja équipa foi orientada por Luis 
Campos, agora treinador do Varzim, até à 
derrota por 6-2 em casa corn o Benfica, na 
23“ jornada. 
Em conferência de imprensa, onde esteve 
acompanhado por Quinito, o novo direc- 
tor desportivo do Vitôria de Setübal, o té- 
cnico garantiu que jâ tinha manifestado a 
intençâo de sair apôs a derrota no Bonfim 
corn o Moreirense, por 2-0, na 26“ jorna- 
da, e que entâo terâ sido demovido pelos 
dirigentes do clube. 
Apôs a visita de domingo ao lider FC 
Porto, corn o quai voltou a perder (3-0) na 
27“jornada, Diamantino terâ manifestado 
de novo a intençâo de deixar o comando 
técnico do Vitôria de Setübal. 

Vale e Azevedo réclama 
pagamente de 1,4 mllhôes de 
centes ae Benfica 
Vale e Azevedo, ex-presidente do 
Benfica, solicitou ao Tribunal 
Civel de Lisboa que o declare 
credor do clube de cerca de 1,4 
milhôes de contos (cerca de 7 
milhôes de euros), estando a 
audiência preliminar agendada 
para 30 de Junho. 

A Lusa apurou junto de fonte ligada ao 
processo que a acçâo civel interposta por 
Vale e Azevedo, a 22 de Janeiro de 2002, 
tem por objectivo pedir ao Tribunal que 
o confirme como credor do clube de 
1,262 milhôes de contos, em 31 de 
Outubro de 2000, mais 125 mil contos 

pagos posteriormente, o que totaliza 
perto de 1,4 milhôes de contos (6,9 
milhôes de euros). 
Depois de ter perdido as eleiçôes para 
Manuel Vilarinho (31 de Outubrq de 
2000), Joâo Vale e Azevedo afirma que 
continuou a fazer pagamentos a favor do 
Benfica, através das contas correntes 
que disponibiiizou para o clube, no total 
de 125 mil contos. 
O antigo présidente do Sport Lisboa e 
Benfica continua a alegar que existiu 
uma conta corrente entre o clube e o seu 
escritôrio de advogados que nâo estâ 
totalmente saldada e que o clube ainda 
Ihe deve cerca de 6,9 milhôes de euros. 

laily Mail aoticla que o ex-portlsta Mickey Walsh 
'espiau" para a Geltic 
irlandês Mickey Walsh, ex- 
gador do FC Porto, foi o "espiâo" 
os escoceses do Celtic de Glasgow 
>m a missâo de recolher infor- 
laçôes sobre o Boavista, para o 
>nfronto das meias- finals da 
aça UEFA. 

De acordo corn a ediçâo de do Daily Mail, 
Walsh terâ elaborado um relatôrio por- 
menorizado sobre o Boavista, nomeada- 
mente na eliminatôria que os axadrezados 
disputaram contra os espanhôis do 
Mâlaga, que terâ sido entregue ao 
treinador Martin O’Neill. 
A ediçâo do Daily Mail dedica ainda très 

pâginas ao lançamento do jogo da meia- 
final da Taça UEFA, surgindo em 
destaque uma fotografia de Jaime Pacheco 
na contracapa e um artigo de Kenny 
Dalglish. 
Também o Daily Express analisou o 
Boavista, corn referências na penültima e 
ültima pagina que incidiam sobre as düvi- 

das levantadas em torno da possivel uti- 
lizaçâo do boliviano Erwin Sanchez. 
O Daily Express, tal como o The 
Scotsman, inclui ainda declaraçôes à 
chegada de alguns Jogadores do Boavista, 
entre os quais Silva, Luiz Clâudio e 
Ricardo, sobre as dificuldades da elimi- 
natôria. 

Santa Clara na superliga de futebol é mais ualia para os Açores 
admitiu, também, a possibilidade de reforçar, sempre que 
houver recursos disponiveis, os apoios atribuidos aos clubes 
da Regiâo Autônoma que participam em escalôes competi- 

tivos grande notoriedade a 
nivel nacional, através da cele- 
braçâo de contratos de pro- 
moçâo turistica. 
Carlos César reconheceu que 
os clubes açorianos enfrentam 
problemas financeiros acresci- 
dos, relativamente às for- 
maçôes desportivas nacionais, 
jâ que têin de se deslocar para 
fora da Regiâo Autônoma de 
15 em 15 dias e esclareceu que 
os apoios governamentais 
visam também contribuir para 

présidente do Governo Regional dos Açores reafirmou 
ta semana, em Ponta Delgada, que a participaçâo do 
inta Clara na Superliga Portuguesa de Futebol constitui 
na mais valia para o 
quipélago. 
Jando aos jornalistas, no final 
; uma audiência.que concedeu 
) Palâcio de Santana, â 
irecçâo do Clube Desportivo 
inta Clara, Carlos César 
ifendeu como objectivo prio- 
:ârio, por parte dos seus diri- 
mtes e massa associativa, a 
anutençâo da équipa açori- 
la no escalâo maior do 
itebol português. 
chefe do executive açoriano 

intôrîa do GP do Brasil em Formula 1 
linda pode ser atribuida a Fîsichella 
italiano Giancarlo Fisichella Jordan) ainda poderâ ser 

îclarado vencedor do Grande Prémio de Fôrmula 1 do 
rasil, disputado no passado domingo, e cujo triunfo foi 
ribuido ao finlandês Kimi Raikkonen (McLaren- 
lercedes). 
Federaçâo Internacional do Automôvel (FIA) emitiu um 
)municado a dar conta de novos dados que podem levar à 
visâo da classificaçâo final, elaborada corn base na 53“ 
)lta da atribulada corrida de Sâo Paulo, definitivamente 
ispensa â 55“. "A FIA recebeu provas que sugerem, con- 
ariamente â informaçâo fornecida pelos cronômetros do 

Grande Prémio do Brasil, que o carro de Fisichella iniciou 
a sua 56“ volta antes de a corrida ser parada" por razôes de 
segurança, explica o organismo. 
Se a informaçâo se confirmar, a classificaçâo da corrida 
serâ a que se verificou no final da 54“ volta e nâo da 53*, 
como sucedeu, explicou a FIA. 
A decisâo final serâ tomada na sexta-feira, apôs uma 
reuniâo da FIA em Par is com a presença dos comissârios 
desportivos do Grande Prémio, e par a a quai todos os con- 
correntes directamente implicados neste "caso" estâo convi- 
dados a assistir. 

a igualdade de oportunidades em termes compétitives. 
Em relaçâo à actual gestâo financeira do clube, o présidente 
do Governo considerou que o percurso competitive do 
Santa Clara, nas ültimas épocas, tem sido abonatôrio para 
o trabalho da sua Direcçâo, apresentando uma histôria de 
êxitos desportivos que nâo pode ser ignorada. 

! Nacional da II B em Dia 
i 
I As équipas do Sporting B e 
I do Louletano jogaram quar- 
I ta-feira, em jogo em atraso 
I relative ao Nacional de 
I Futebol da II Divisâo B, 
I Zona Sul, tendo os algarvios 
I vencido por um golo sem 
I resposta. 
I Corn este resultado, o Louletano alcançou o 
I Odivelas na 2“ posiçâo da tabela classificativa, corn 
I 52 pontos, enquanto que a équipa leonina continua 
I abaixo da linha de âgua, corn apenas 29 pontos. 

ACUPUNTURA 
MEDICINA OCIDENTAL 

• Dores de cabeça • Lumbago 
Ciâtica • Tendinite • Neuralgia 

Consulte o Dr. Cristôvâo Branco 
Ph.D,M.Sc,C.D,Ac. 

CONSULTAS POR AP0N1AMENT0: I 
1199 DUNDAS ST.,W., SUITE #4 EM TORONTO 
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Tae Kwon Do sob 
nova direcçâo na 
Casa do Alenteio 
O conhecido Mestre-5o. Dào (Cinturào Negro), 
Cristôvâo Branco, é agora o responsâvel das aulas de 
Tae Kwon Do da Casa do Alentejo de Toronto. 
O Dr. Cristôvâo Branco, formado em medicina alterna- 
tiva - Naturapatia, e medicina Ocidental, é de hâ muito 
um especialista nas artes marciais de defesa e ataque, 
como o Tae Kwon Do, uma arte que se enraizou na 
Casa do Alentejo, por intermédio da dirigente e entusi- 
asta Lurdes Marchâo. 

Cristôvâo Branco, é um Mestre reconhecido pela 
Federaçâo Mundial de Tae Kwon Do. 
Cristôvâo Branco é o coordenador do departamento e 
Mestre. Para novos alunos, de todas as idades e de 
ambos os sexos, contactem: 416 537-7766, ou visitem a 
sede-social da Casa do Alentejo, na Dupont e Dufferin, 
em Toronto. 

Alex troca Moreirense pelo Benfica na 
proxima época 
o Benfica apresentou o extremo direito 
Alex, de 23 anos, actualmente a militar 
no Moreirense, como o seu primeiro 
reforço para a prôxima época, corn con- 
trato até 2008. 
Sublinhando que "serâ um enorme pra- 
zer representar o Benfica na prôxima 
época", Alex indicou que o seu futuro 

prôximo e a sua concentraçâo continu- 
am no Moreirense. 
A contrataçâo de Alex foi formalizada 
por Luis Filipe Vieira e Antônio Simôes, 
présidente e director-geral da SAD do 
Benfica, respectivamente, corn o aval do 
treinador espanhol José Antônio 
Camacho, cuja continuidade no coman- 

do técnico do Benfica ainda nâo é certa. 
Alex indicou ainda ter recebido pro- 
postas de outros clubes, mas sublinhou o 
interesse demonstrado pelos dirigentes 
"encarnados" na concretizaçâo do negô- 
cio e o facto de se tratar do Benfica, o 
que tornou a oferta praticamente 
irrecusâvel. 

Cadû suspenso por dois logos 
pela agressâo a Nuno Gomes 
o defesa do Paços de Ferreira Cadù foi sus- 
penso por dois jogos, por decisâo da 
Comissâo Disciplinar da Liga Portuguesa 
de Futebol Profissional, na sequência da 
sua expulsâo pela agressâo ao benfiquista 
Nuno Gomes. 
Na équipa de José Antônio Camacho, a 
ünica "baixa" por disciplina é o defesa 
Hélder, que também foi expulso do jogo 
disputado em Vila do Conde, por duplo 
amarelo, e nâo poderâ defrontar o Varzim 
na 28“ jornada. 
Na deslocaçâo ao terreno do Maritimo, o 
treinador do Sporting, Laszlo Boloni, nâo 
poderâ contar corn o médio Rui Bento, que 
acumulou cinco cartôes amarelos, e corn o 

autor do golo do empâte ante o Vitôria de 
Guimarâes, o defesa Hugo, expulso nesse 
mesmo jogo por duplo amarelo. 
Na équipa da Madeira, o médio Dinda foi 
suspenso por um jogo. 
No FC Porto, que estâ a très vitôrias do 
titulo nacional, o defesa central Jorge Costa 
também foi suspenso por um jogo por acu- 
mulaçâo de amarelos, pelo que o "capitâo" 
fMDrtista nâo pode defrontar o Moreirense. 
O Moreirense foi multado em 1.800 euros, 
por reincidência de incidentes nas ban- 
cadas, jâ que a recepçâo ao Boavista resul- 
tou em dois feridos. Também o Belenenses 
terâ que pagar uma multa por reincidência, 
mas de 1.200 euros. 

A Liga decidiu ainda instaurai' um proces- 
so disciplinar ao vice- présidente do 
Moreirense, Ernesto Fernandes, na sequên- 
cia de declaraçôes ao programa televisivo 
da RTPl "Fora de Jogo". 

Maritimo: 

Augusto Inàcio condenado a pagar 7.350 euros 
ao présidente do Maritime 
o antigo treinador do Maritimo Augusto 
Inâcio foi condenado a pagar ao prési- 
dente da SAD do clube madeirense 3.750 
euros por danos nâo patrimoniais e 3.600 
euros por difamaçâo, o que perfaz um total 
de 7.350 euros. 
O juiz do Tribunal Criminal do Funchal 
julgou parcialmente procedente a 
acusaçâo de difamaçâo, num processo que 
teve origem em afirmaçôes consideradas 
"expressôes ofensivas e injuriosas" proferi- 
das pelo antigo técnico a uma râdio local, 

em Junho de 1909, sobre o présidente do 
clube madeirense, Carlos Pereira. 
Nessa entrevista Aug'usto Inâcio referiu se 
ao présidente da SAD maritimista aplican- 
do expressôes como "seuil", "chico-, esper- 
to" e "lambe-botas, acusando-o de "gostar 
de receber aquilo a que nâo tem direito" e 
pondo em causa se a utilizaçào de subsi- 
dios do governo regional forain usados em 
proveito da colectividade. 
O actual treinador do Vitôria de 
Guimarâes, que nâo esteve na sessâo de 

leitura da sentença, foi assim condenado 
pela prâtica de um crime de difamaçâo 
atrases de ineio de comunicaçâo social a 
uma pena de 120 dias de multa à taxa 
diâria de 30 euros, num montante global 
de 3.600 euros, a que corresponde uma 
pena de prisâo subsidiâria de 80 dias. 
O Tribunal considerou também parcial- 
mente procedente o pedido de indemniza- 
çâo civil apresentado pelo présidente do 
Maritimo, por danos nâo patrimoniais, no 
valor de 3.750 euros. 

Taça DEFA 
I 

Hoje, quinta-feira, dia da distribuiçâo | 
de O Milénio, tem lugar os jogos da i 
la. mâo das Meias-Finais da Taça \ 
UEFA. I 
As 14h05, o jogo Celtic de Glasgow- i 
Boavista e, nas Antas, âs 16h00, o FC 
Porto-Lazio de Roma. 
Dois jogos muito importantes para as 
duas équipas portuguesas que 
chegaram a esta etapa da Taça UEFA 
pela primeira vez o que torna o feito 
histôrico. 
Boavista e FC Porto corn prestaçôes 
diferentes na I LIGA e em pé de 
igualdade na Taça UEFA. 
Contradiçôes que sô o futebol per- 
mite e alimenta. 

Taça de Portugal 
• Meias-Finais 
Nos prôximos dias 13 e 14 de Abril, 
prosseguem as Meias-Finais da Taça 
de Portugal, com os seguintes jogos: 
Domingo, dia 13, às 12h00, o Uniâo 
de Leiria-Paços de Ferreira, e na 
segunda-feira, dia 14, às 16h00, o FC 
Porto-Naval (II LIGA). 
Dois jogos aparentemente fâceis mas 
que, por vezes, tornam-se difiçeis e 
de resultados surpreendentes. E o 
sortilégio do futebol ahado ao da 
Taça de Portugal. 

III Divisâo 
Apuramnento do CampMO 

S* fase 

Resulteifs 
M 

7*lentia 

Classificaçâo 

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

JGS. 
5 
5 
5 
4 
5 

PTS. 
42 
42 
40 
36 
34 

□espromoçôes 

Resultades 
M 

IMMMTMIH - MMI, VI 

7*iemidi 
towttiM - MMrMa 
Mtai - HiaMMt 
folia: Maiama 

Ciassificaçâo 

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

JGS. 
5 
5 
4 
5 
5 

PTS. 
34 
31 
28 
28 
1 

As equi[)a.s iniciaram a segunda fase corn a totalidade 
dos p<intos conquistados na primeira. Esta fase. dis- 
put ada em dua.s séries, decorre ao longo de 10 jornadas 
no sistema de todos contra tlxlos, entre lü de Fevereiro 
e 11 de .Maio. 

Os cinco clubes da série "Apitramento do CainjKtào" 
disputam o titulo de camjx'ào da Série Açores, que sera 
[jronrovido a 11 Divisào II na jrrôxinra temjxrrada. 
enquanto a ftntra série détermina as très équipas 
desjtrornovidas aos cam[)eonatos regionais. 
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SyPERLIGA 
EQUIPAS J V E □ M S P 

1 FC PORTO 27 23 3 1 50 20 72 
2 BENFICA 27 18 5 4 57 20 59 
3 SPORTING 27 15 5 7 41 28 50 
4 GUIMARÀES 27 12 7 8 42 34 43 
5 GIL VICENTE 27 12 4 11 37 38 40 
6 U. LEIRIA 27 10 8 9 39 38 38 
7 BELENENSES 27 9 8 10 36 38 35 
8 MARiTIMO 27 10 4 13 30 40 34 
9 BOAVISTA 27 7 11 9 26 27 32 
10 MOREIRENSE 27 7 11 9 34 35 32 
11 VARZIM 27 9 5 13 30 35 32 
12 SP. BRAGA 27 7 10 10 23 36 31 
13 NACIONAL 27 7 10 10 31 36 31 
14 P. FERREIRA 27 8 7 12 28 39 31 
15 ACADÉMICA 27 6 9 12 29 41 27 
16 SANTA CLARA 27 6 9 • 12 32 42 27 
17 BEIRA-MAR 27 6 7 14 30 45 25 
18 VIT SETÜBAL 27 4 11 12 28 40 23 

PORTUCUCSfl DE fUTE&OL PROEISSIOIIOL 

SIMAO SABROSA (Benfica) 

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

Faye FARY (Beira-Mar) 
DÀRIO (Académica) 

TIAGO (Benfica) 
HÉLDER POSTIGA (FC Porto) 
PAULO ALVES (Gil Vicente) 
JARDEL (Sporting) 

RICARDO SOUSA (Beira-Mar) 
SILVA (Boavista) 
"DECO" (FC Porto) 
MANOEL (Gil Vicente) 

RESULTADOS 

Morelrense - Boavista, 1-1 
Paços do Ferreira - Benfica, 1-3 

Uarzlm - Beira-Mar, 1-D 
Sp. Braga - Maritime, 0-1 

Académica - Nac. Madeira, 2-2 
Santa Clara - U. leirla, 1-3 

Sporting - V. Gulmarâes, 1-1 
FC Porto - V. Setiibal, 3-0 

Belenenses - Gil Vicente, 1-1 

PRôXIIVIA JORNADA 

Gil Vicente - Boavista 
V. Gnlmaries - Belenenses 
Maritime - Sporting 
Beira-Mar - Sp. Braga 
Benfica - Varzim 
U. Leirla - Rapes de Ferreira 
Nac. Madeira - Santa Clara 
V. Setübal - Académica 
FC Porto - Morelrense 

ROMEU (Guimaraes) 

gXI LIGA 
* ggll^ * PORTUCUESn PE fUK60L PROPISSIOtlRL 

EQUIPA 

1 ALVERCA 

2 RIO AVE 

3 EST. AMADORA 

4 PORTIMOiMENSE 

5 SALGUEIROS 

6 NAVAL 

7 DESP. CHAVES 

8 MAIA 

S DESP. AVES 

10 SP. COVILHÀ 

11 FARENSE 

12 PENAFiEL 

13 MARCO 

14 OVARENSE 

15 U. MADEIRA 

16 FELGUEIRAS 

17 LEÇA 

18 U. LAMAS 

RESULTADOS 

FELGUEIRAS - RIO AVE, 2-4 

SALGUEIROS - ALVERCA, 0-2 
U. MADEIRA - D. CHAVES, 0-1 

FARENSE - N. 1<» DE MAIO, 0-0 

E. AMADORA - D. AVES, 1-0 

U. LAMAS ~ SP. COVILHà, 0-4 
PORTIMONENSE - MARCO, 5-1 

PENAFIEL - LEçA, 2-2 

MAIA - OVARENSE, 1-1 

J p 

27 50 
27 47 

27 45 

27 45 

27 42 

27 41 

27 40 
27 3S 

27 37 

27 36 
27 36 

27 34 

27 33 

27 33 

27 27 

27 27 

27 26 

27 18 

PRôXIIVIA JORNADA 

NAVAL 1® MAIO - D. CHAVES 

ALVERCA • FARENSE 

D. AVES - SALGUEIROS 

SP. COVILHà - E. AMADORA 

OVARENSE • UNIÀO DE LAMAS 

RIO AVE - MAIA 

MARCO - FELGUEIRAS 

LEçA - PORTIMONENSE 

PENAFIEL - U. MADEIRA 

•iî' CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL Il Divisâo B 

EQUIPA J P 

1 LEIXÔE.S 30 77 
2 LOUSADA 2!) üü 
3 FC PORTO B '29 56 
i VIZELA 30 4!) 
5 CAC.TAIPAS 30 4(i 
0 E.SPINHO 30 45 
7 DRAGÔE.S .SAND 30 45 
8 BRAGA B 30 44 
U GONDOMAR 30 43 
10 PAREDES 30 42 
11 FAFE 30 40 
12 VILANOVENSE 30 3H 
13 FREAMUNDE 30 37 
14 P.RUBRAS 30 3(i 
15 VILA REAL 30 33 
lü ERMESINDE 30 31 
17 INFESTA 30 30 
1« CANELAS 30 2U 
lU ESPOSENDE 30 25 
20 VIANENSE 30 18 

Resultados 
Erniesinde - Sp. Braga B, 3-1 
Infesta - Fafe, 0-2 
FC Porto B - Espinho, 1-1 
Gondomar • Freamunde, 1-0 
Dr. Sandinenses - Lousada, 0-2 
Leixôes - Esposende. 5-1 
C. Taipas - Canelas Gala, 5-0 
Vilanoven.se - Paredes, 3-2 
V^izela - Vianense, 2-0 
Pedras Rubras - Vila Real. 1-1 

31" Jornada 
Vila Real - Ermesinde 
Sp. Braga B • Infesta 
Fafe - FC Porto B 
Espinho - Gondomar 
Freamunde - D. Sandinenses 
Lousada - I^eixoes 
Es{)osende - Caçadores Taipas 
Canelas Gaia - Vilanovense 
Paredes - Vizela 
Vianense - Pedras Rubras 

EQUIPA J P 

1 FEIRENSE 20 04 
2 ESTILELA POR'I' 2H 50 
3 OLIVEIRENSE 2H 53 
4 ACAD.VISEU 2H 51 
5 SP.POMBAL 30 47 
0 TORREENSE 28 47 
7 SANIOANENSE 20 45 
H DES'p.FAnMA 28 41 
0 CALDAS 20 40 
10 OL.BAIRRO 28 38 
11 ACADEMICA B 20 30 
12 ESMORIZ 20 35 
13 SERTANENSE 30 33 
14 OL.HOSPITAL 20 32 
15 VILAFRANQUE 20 32 
10 AGUEDA 28 27 
17 BENFICA CB 28 24 
18 MARINHENSE 28 23- 
10 SAC) |OAO VER 20 20 

Resultados 
Sanjoanense - Sertanense. 1-0 
Feirense - Caldas. 3-2 
Esmoriz - A. Coimbra B. 0-2 
Sp. Pombal - Vilafianquense, 3-0 
Desp. Fâtima - E. Portalegre, 0-0 
O. Bairro - O. Hospital. 2-1 
Marinhense • Torreense, 0-3 
B. C. Branco - üliveirense, 0-1 
S. Joào Ver - Ac. Viseu. 1-3 
Folga: Agueda 

31" Jornada 
Ac. Viseu - Sanjoanense 
Sertanense - Feirense 
Caldas - Esmoriz 
A. Coimbra B - S|>. Pombal 
Agueda - Desp. Fàiima 
Est. Portalegre - Ol. Bairro 
C^l. Hospital - Marinhense 
I\>rreense - B. Castelo Branco 
Oliveirense - Sào Joâo Ver 
Folga; Vilafranquense 

EQUIPA J P 

1 ESTORIL 30 O'O 
2 ODIVELAS 30 52 
3 LOlJLETANO 30 4Ü 
4 PONTASSOLENS 30 49 
5 OL.MOSCAVIDE 30 49 
(i MAFRA 30 48 
7 AMORA 30 47 
8 OLHANENSE 30 45 
9 BARREIRENSE 30 44 
10 MICAELENSE 31 42 
1! CAMACHA 30 41 
12 MARITIMO B 30 37 
13 OPERARIO 30 30 
14 LTSITANIA 30 35 
15 ORIENTAL 30 35 
10 IMOR'I'AU 30 35 
17 LUSITANO VRS 30 30 
18 SPORTING B 29 29 
19 SEIXAL 30 25 
20 CASA PIA 30 25 

Resultados 
Olhanense - Lus. Açores, 1-0 
Odivelas - Casa Pia. 0-0 
Camacha - Micaelense, 1-1 
Barreirense - Oriental, 3-1 
Amora - Lusitano VRSA, 5-0 
Louletano • Pontassolense, 1-0 
Ol. Moscavide - Estoril-Praia, 2-1 
Operârio - Imortal, 1-2 
Maritimo B - Sporting B. 2-1 
Mafra - Seixal, 2-2 

31" Jornada 
Seixal - Olhanense 
Lusitania Açores - Odivelas 
Casa Pia - Camacha 
Micaelense - Barreirense 
Oriental - Amora 
Lusitano VRSA - Louletano 
Pontassolense - O. Moscavide 
Estoril-Praia - Operârio 
Imortal - Maritimo B 
Sporting B - Mafra 

CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL - III 

CL EQUIPA 

1 BRAGANÇA 
2 VALDEVEZ 
3 JOANE 
4 VILAVERDENSE 
5 SANDINENSES 
I) VALENCIANÜ 
7 MARIA FONTE 
« MONÇÀO 
9 MIRANDELA 
lU RONFE 
11 AMARES 
\2 MONTALEGRE 
13 CERVEIRA 
14 T.BOlîRO 
15 VALPAÇOS 
It) AG. GRAÇA 
17 VILA POUCA 
18 MARINHAS 

28 
28 
28 
28 
28 
29 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
28 
28 

60 
(>0 
51 
49 
47 
44 
43 
40 
37 
34 
33 
32 
29 
28 
28 
28 

CL EQUIPA 

1 LIXA 
2 TIRSENSE 
3 OLIVEIRENSE 
4 TROFENSE 
5 TORRE MONO 
6 FAMALIÇÀO 
7 RIBEIRAO 
8 RIO TINTO 
9 FIAES 
10 S.P. COVA 
11 LUS. LOURO.SA 
12 PEDROIîÇOS 
13 REBORDOSA 
14 CINFÀES 
15 LAMEGO 
Ui SERZEDELO 
17 PEVIDÉM 
18 CAMBRES 

28 
28 
28 
28 
2M 
28 
28 
29 
29 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 

53 
52 
43 
43 
43 
42 
41 
39 
38 
30 
35 
31 
20 
20 
U 
12 

CL EQUIPA 

1 F.STARREIA 
2 CE.SARENSE 
3 PAMPILMOSA 
4 VALECAMBRENS 

P.CAS TELO 
O MILHEIROENSE 
7 SATAO 
8 TOCIiA 
9 GAFANHA 
10 FAUIODRES 
11 UC()!MBR/\ 
12 ANADIA 
13 MANGUALDE 
14 F.ST.ACAO 
15 ARRIFANENSE 
l(i MILEU 
17 .WANCA 
18 GOUX'EIA 

49 
49 
47 
4(> 

12 
42 
42 
41 
38 
M> 
32 
.11 
30 
28 
2<) 

CL EQUIPA 

1 ALCAINS 
2 PORTOMOSENSE 
3 LOURINUANENS 
4 FAZENDENSE 
5 BENEDITENSE 
0 SOURENSE 
7 RIO MAIOR 
8 RIACHENSE 
9 BIDOEIREN.SE 
10 CARANGUEfEIR 
11 PENICHE 
12 MIRENSE 
13 TORRES NOVAS 
14 ALMEIRIM 
15 MIRANDENSE 
10 SERNACHE 
17 NAZARENOS 

51 
50 
46 
44 
44 
44 
43 
39 
33 
30 
29 
27 
25 
20 

% %* %* 

CL EQUIPA 

1 SÎNTRENSE 
2 RIBEIRA BR 
3 ATLETICO MAL 
4 BENFICA B 
5 L(4URES 
6 ALCOCHETENSE 
7 PORTOSANTENS 
8 )■• MAIO 
9 SACAVENENSE 
10 C. LOBOS 
11 CARREGADO 
12 ELVAS 
13 CALIPULENSE 
14 M.ACHICO 
15 SÀO VICENTE 
K) REAL 
17 SANTACRUZENS 
18 ÂGUIAS CAM 

52 
50 
47 
44 
44 
41 
41 
37 
37 
36 
35 
35 
34 
33 
33 
32 
27 
2i 

CL EQUIPA 

1 ESTRELA VN 
2 PINHALNOVENS 
3 VASCO GAMA 
4 SIEVES 
5 BEJA 
6 UNIAO SC 
7 ATLETICO 
8 MESSINENSE 
9 JUV. ÉVORA 
id ALMANSILENSE 
11 MONTIJO 
12 ESP. LAGOS 
13 SESIMBRA 
14 LUS. ÉVORA 
15 QITARTEIRENSE 
16 FllT. BENFICA 
17 FERREIRENSE 
18 PADERNENSE 

54 
52 
52 
47 
45 
45 
45 
44 
40 
37 
36 
34 
34 
33 
33 
28 
23 

8 

I 
T 
A 
D 
0 
S 

VALDEVEZ - TEZUIAS BOURO, 3-1 
MARIA FONTE - V. POUCA AGUIAR, 2-1 
VALENCIANO • Os SANDINENSES, 1-1 
MARINHAS - JOANE, 0-2 
VALPAçOS - BRACANçA, 3-1 
RONFE - VUAVERDENSE, 2-1 
MIRANDELA • MONçAO, 4-2 
AGUIAS GRAçA - MONTALECRE, 0-1 
AMARES - CERVEIRA, 1-1 

RIBEIRAO - OLIVEIRENSE, 1-0 
Lus. LOUROSA - PEVIDEU, 5-1 

TIRSENSE - LIXA, 1-1 

S. PEDRO COVA - CAMBRES, 2-1 

PEDROWX» - RIO TINTO, 6-1 

LAMECO • T(»RE MONCORVO, 1-1 

FIAES - REBORDOSA, 0-1 

SERZEDELO - CINTAES, 2-1 

FAMAUCAO - TROFENSE, 0-2 

ESTAçAO • GOUVEIA, 1-0 
U. COIMBRA - MILEU, 3-1 
PENALVA CASTELO - CESARENSE, 1-1 
PAMPOHOSA - TOCHA, 2-2 
AVANçA - ESTARREJA, 4-1 
ARRIFAhTENSE - GAFANHA, 1-3 
MILHEIROENSE - SATAO, 2-1 
VALECAMBRENSE - ANADIA, 4-2 " 
FORNO ALGODRES - MANCUALDE, 1-3 

RlAcheoM ■ Penlcbe, 2-0 
FftzeDclecie - Akalni, 1-2 
SourcDM - Portomoieiue, 2-1 
BidoetrenM - Caraoguejelra, 3-1 
Rio Maior - Mirandenae, 2-0 
Ot Nazareoot - Almeirlm, 1-2 
V. Seniacfae - Torre* Nova*, 1-1 
Lourlnhanen*e - Mlren*e, 5-0 
Folga: BenediteoAC 

T 
3 
J 

PORTOSANTENSE - RIBEIRA BRAVA, 3-1 

CAUPOLENSE • 1* MAIO, 30 

ALCOCHETENSE - REAL, 00 

CARREGADO - ÀGU1A5 CAMARATE, I-O 

*0 ELVAS' - SiNTRENSE, 1-1 
ATLSTICO MALVEIRA • C LOBOS, 2-1 

LOURES - BENHCA ’B", 0-1 

SAO VICENTE - MACHICO, 1-2 

SACAVENENSE - SANTACRUZENSE, 5-1 

R 
E s 

VASCO GAMA - Esr. V. NOVAS, 1-0 

FITTEBOL BENHCA - BEJA, 1-1 

PiNHALNOVENSE - JUVENTUDE, 1-0 
MESSNENSE • PAOERNENSE, 3-2 

QUARTEIRENSE • ALMANSILENSE, 1-1 

SESIMBRA - SiLVES, 1-0 
LUSITANO ÉVORA - ATLETICO, 04 
FERREIRENSE - U. SPORT CLUBE, 00 
ESPERANçA LAGOS - MONTQO, 3-1 
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As honras da jornada 27 vào para os forasteiros: o Benfica 
venceu bem em Paços de Ferreira (3-1); o Maritimo fez ver 
3 pontos por um canudo ao Sp. Braga (1-0); a Uniâo de 
Leiria afundou ainda mais o Santa Clara, em Sâo Miguel 
(3-1); o Boavista foi conquistar um ponto ao Moreirense (1- 
1); o Nacional da Madeira fez frente à Académica, nos 
arredores de Coimbra (2-2); e, em Lisboa, o Guimarâes 
nâo deixou o Sporting aproximar-se do Benfica na luta 
pelo 2o. lugar (1-1), e no Restelo, o Belenenses deixou-se 
surpreender pelo Gil Vicente, ficando-se pelo 1-1. 
Depois, as vulgares (nào quer dizer fâceis...) vitôrias 
caseiras, do FC Porto sobre o V. Setübal, por 3-0, e do 
Varzim ao Beira Mar, por 1-0. Faltam très vitôrias ao FC 
Porto para atirar os foguetes pela conquista do titulo 
2002/03! Viva a festa! 

Assim, a Norte e Centro nada de novo no que respeita à 
tabela classificativa. Mas, no fundo da tabela, tudo con- 
tinua dificil, muito complicado. Qualquer escorregadela... 
é a morte do artista. 
A prôxima jornada, a 28, tem mais uns joguitos... a doer! 
E sô esperar pelo dia 19 de Abril pois, para jâ, tivemos a 
Taça UEFA e, este fim-de-semana, Taça de Portugal. 
Contentem-se até la corn as habituais peripécias da Taça 
de Portugal que, quanto mais surpresas oferece, melhor 
sabe! Vejamos os jogos da Jornada 28: 
Gil Vicente-Boavista; V. Guimarâes-Belenenses; 
Maritimo-Sporting; Baira Mar-Sp. Braga; Benfica- 
Varzim; U. Leiria-P. Ferreira; Nacional da Madeira-Santa 
Clara; V. Setübal-Académica e FC Porto-Moreirense. 
Jogos simpâticos, nâo acham? 

il 

PERGUNTA: 

-QUEM 10 "SENHOR JlTLEnSMO" DO DESPORTO PORTÜGÜËS 

ENVIAR RESPOSTA PARA! 

Nome: o MHæNIO - COXCURSO LABATT 

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

Morada: 
)A RESPOSTA SERA ACEITE ATÉ 2“ FEIRA, 

DIA 14 DE ABRIL, 2003. 

CASO EXISTA MAIS DE UM ACERTANTE, 

REALIZAR-SE-Â UM SORTEIO PARA 

ENCONTRAR O VENCEDOR. 

Vencetforifa 
samanaantariftr; OnCULtlOSO DE 5EH POPTUCUÉS 

BOB RAPOSO CONVIDA-O A RESPONDER 

SEMANALMENTE A UMA SIMPLES PERGUNTA 

SOBRE FUTEBOL, 

TENTE E GANHE VALIOSOS PRéMIOS! 

Daniel Lemos - Toronto 
Resp.: Palmeiro. 

A cerveja da comunidade 
TV.M.- ; 

Para todos os sens eventos ou ocasiôes 

especiaùy contacte Bob Raposo para o 

ajudar a tratar de tudo o que précisa 

(416) 248-0751 


