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Danças da 
Pdscoa 
a alegria das 
nossas gantes 
Bern me dizia o José da Silva, présidente da 

Assembleia Gérai do Lusitânia de Toronto:-"Na 

minha opiniâo, pelo menos pelo que vi no ensaio 

gérai, O grupo de Dança da Agualva, nâo traz uma 

dança de Pàscoa mas, sim, de Carnaval. 

^ Pagina 06 Dança da Agualva em actuaçào. 

Canada recebe cimeira 
internacional sobre SAHS 

Cientistas de todo o 

mundo reunir-se-âo 

na prôxima setnana 

no Canada para dis- 

cutir o aparecimento 

do smdrome respi- 

ratôrio a^do severo, 

segundo informaram 

os ofîciais de departa- 

mento de saûde do 

Canada. 

^ Pâgina 25 

MARIZA eni ToroHto 
corn 0 sou Fado Curvo 

  ..4^ 
HAïR CARE SYSTEM ®TM 

416.504.8967 
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788 Adelaide St. W. 
Toronto, On MQJ 1B4 
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sem vértebras 

Estar SÔ é terrivel. 
Ter alguém, mesmo longe, é importante. 
Mas, estar so, totaJmente so, é um castigo demasiado 
pesado para um pobre e simples ser humano. E tempo 
de Pâscoa. Até Jesus Cristo, preso e a caminho do 
Calvario, nào estava so. Até os seus algozes estavam 
com pena Dele, nem sabiam bem porquê. Jesus Cristo 
caminhou para a cruz, tendo consigo aqueles que 
acreditavam Nele. Até Madalena, a pecadora, estava 
com Ele. Nunca esteve so. Mas, um homem ou uma 
mulher, quando s6s, estào na vida porque a morte 
ainda os nào levou. Vegetam, nào vivem. 
Como é possivel alguém ficar completamente so? 
A vida que hoje temos, a sociedade que nos oprime, 
obriga-nos à révolta interior e, assim, ao afastamento 
dos outros. Quando nos afastamos uns dos outros 
ficamos s6s. Pobre daquele (ou daquela) que nào tenha 
um amor, um amigo, alguém... 
A ganância a que nos obrigam, a luta feroz pela sobre- 

vivência, a guerra pelos intéresses, as paixoes sem li- 
mites, os sonhos por realizar, levam-nos à loucura do 
abandono. 
Amigos, fujam das armadilhas que nos lançam a cada 

passo, dia-a-dia. Quanto mais desavindos e afastados 
mais facilmente nos governam (?). Nào passamos de 
marionetes nas maos dos fazedores de leis, dos que 
jogam com a justiça, dos que brincam com a vida 
alheia. Quanto mais so, mais nulo te tornas, mais facil- 
mente te deixas moldar aos intéresses daqueles por 
quern votas, embora penses o contrario. 
A democracia, sendo a melhor forma de governar -so 
porque as outras sâo piores- nào é perfeita nem anda la 
perto. Por culpa do ideal politico? Nào, por culpa de 
todos nos que, embora conheçamos as realidades, con- 
tinuamos no caminho errado. Isto é, afastados uns dos 
outros, ao serviço daquela meia-dùzia de inteligentes 
que, bem unidos -mesmo de partidos diferentes!-, nos 
levam "no bote", sem fazerem ondas, mas com todo o 

descaramento... 
Estar so é terrivel. 
Estar so e nào ter ninguém, nem là longe, é muito pior! 

JMC 

Tu CO Tu LÔ 
Ola, meus caros leitores! 

Que tal a vossa Pâscoa? 
Docinha e feliz, espero. Pela minha parte, 
quase nâo del pela Pâscoa tal a azafama a que 
me vi obrigado na ocasiao festiva. Ossos do ofi- 
cio. Para a maioria, as amêndoas, para outros... 
as obrigaçôes! 

Mas, ainda nào "chupamos" as amêndoas todas, e jâ esta- 
mos no fim-de-semana em que comemoramos a revoluçào 
portuguesa do 25 de Abril de 1974. A célébré Revoluçào 
dos Cravos, uma revoluçào que devolveu a liberdade aos 
portugueses e implantou a democracia em Portugal. 
Assim, a Associaçào 25 de Abril - Nücleo Capitào 
Salgueiro Maia, em Toronto, convidou o Coronel Artur 

Pita Alves, um dos Capitàes de Abril, para orador do seu 
jantar comemorativo, que terà lugar sexta-feira, dia 25 de 
Abril de 2003, no Europa Catering, com inicio as 20h00. 
Actuarà o musico e intérprete Helder Pereira. Um jantar 
carregado de memôrias e onde os defensores do 25 de 
Abril têm ocasiào de dialogar e manter bem viva a 
Revoluçào dos Cravos. Sexta-leira, dia 25 de Abril, gritem 
bem alto: 
-Abril sempre! 
Em simultâneo, decorre na sede-social da Associaçào 
Democrâtica Luso-Canadiana, o jantar comemorativo do 
25 de Abril, com intervençôes, palestras e actuaçào do 
Grupo Coral Masculino da Casa do Alentejo. 
Sâbado, dia 20, a Casa do Alentejo, em Toronto, come- 
mora o 25 de Abril, com um jantar celebrativo do 29“. 
aniversàrio da revoluçào portuguesa, onde o Dr. Tomâs 
Ferreira farâ uma palestra alusiva à Revoluçào do Cravos 
-"O 25 de Abril 29 anos depois". 
Actuarào neste jantar da Casa do Alentejo, o Grupo Coral 
Masculino da CA, o Rancho Etnogrâfico da CA, Os 
Ceifeiros da CA e, ainda. Tony Gouveia e Eddy Càmara. 
Uma noite a nào perder. Neste mesmo sâbado, a 
Associaçào Democrâtica Luso-Canadiana leva a efeito um 
jantar e a apresentaçào do filme de Maria de Medeiros - 
"Capitàes de Abril", um filme que mostra toda a realidade 
da revoluçào. 
Ainda, variedades coin a prata da casa. 
Um fim-de-semana em cheio para darmos vazào aos nos- 
sos sentimentüs de alegria pela revoluçào do 25 de Abril 
de 1974. E nào deixar esquecer tâo importante aconteci- 
mento. 
É précise passar a mensagem aos mais novos... 

A Casa dos Açores de Toronto, como nos anos anteriores, 
estâ a realizar uma excursào a Fall River por ocasiào das 
grandes Testas do Divine Espirito Santo da Nova 
Inglaterra. 
A saida de Toronto terà lugar no dia 21 de Agosto, às 
19h30 e, regresso coin chegada a Toronto, dia 25 de 
Agosto, às 2üh00. 
Os interessados devem inscrever-se de segunda a sexta- 

FITCa 2001 
Festival 

Imernacional 
Tunas "O 

Canada 

feira, entre as 18h00 e as 22h00, na Casa dos Açores, pelos 
telefones: 416 603-2900, ou 562-2911. Desde jâ, boa 
viagem! 

A nossa Luso-Can Tuna comemora o seu 5°. aniversàrio, 
sâbado, dia 26 de 
Abril, no Dundas 
Banquet Place, em 
Toronto. Um jantar 
que serve também 
para angariaçâo de 
fundos para a Tuna, 
para renovaçào de 
instrumentes e 
indumentârias. 
Depois do jantar 
vem o animado 
serào, corn o Grupo 
de Ginâstica Ritmica da Casa do Alentejo, a jovem 
Veronica, o Tony Càmara e o Duo Pedro e Paulo. Claro, a 
Luso-Can Tuna também vai actuar... Cuidado corn as suas 
irreverêneias! Parabéns. 

Os responsâveis do Rancho Folclôrico Etnogrâfico de 
Portugal, corn o apoio da Federaçào do Folclore 
Português, realiza o seu 2". Festival Internacional de 
Folclore, dia 3 de Maio, na Casa do Alentejo de Toronto. 
Participam no certame: Halceba's Egyptien Folklore, 
"OPLENAC" Serbian Cultural Associations of 
Metropolitan Toronto and Mississauga, Rancho 
Folclôrico da Nazaré, Rancho Folclôrico da Casa do 
Alentejo, Poltava Dance Company e o Rancho Folclôrico 
Etnogrâfico de Portugal. 
Mais informaçôes pelo telefone; 416 780-1258. 

Bom, continuaçào de doçuras e um bom dia comemorati- 
vo do 25 de Abril. 
Na prôxima ediçâo hâ mais. 
Um abraço. 

JMC 
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Sampaio contra a "ideia caduca" de que 
portugueses sâo pouco produtiuos 
O Présidente da Repùblica defendeu na 3“ 
feira a importânda de combater a "ideia 
caduca" de que os trabalhadores portugue- 
ses sâo pouco produtivos, assegurando que 
as empresas os podem tornar "tào bons 
como os outros". 
"Se houver boa gestào, bons pianos, uma 
boa investigaçâo e formaçâo profissional, os 
nossos trabalhadores sào tào bons como os 
outros", disse Jorge Sampaio, durante uma 
visita à fàbrica de esquentadores Vulcano, 
do grupo Bosch, em Aveiro, no âmbito da 

"presidência aberta" dedicada à inovaçào. 
Sublinhando a importância da aposta na 
inovaçào para que as empresas singrem 
num quadro internacional fortemente com- 
petitivo, Jorge Sampaio coiisiderou a 
Vulcano um "exemplo" da \ia a seguir na 
combinaçâo de factores de competitividade. 
O Présidente da Repùblica ruina ainda 
hoje à Marinha Grande para conhecer 
dois exemplos nacionais de sucesso em 
inovaçào no sector dos moldes e do 
vidro modelado. 

Foto Estela Silva/LUSA 

QNR deteve 132 
automobilistas 
durante a 
Operaçâo Pdscoa 
A Brigada de Trâjnsito da GNR 
anunciou que durante a 
Operaçâo Pàscoa, em que mor- 
rerani 21 pessoas, levantou 
4788 autos de contra-orde- 
naçâo e deteve 132 automobilis- 
tas por excesso de alcool e falta 
de caria. 

Segundo dados divulgados na 3* feira, 
entre os dias 17 e 21; a fiscalizaçào 
rodoviâria da BT detectou 214(1 
infracçôes graves e 286 muito graves. 
Foram identificados 297 condutores 
com taxa de alcool positiva, dos 
quais eem foram detidos por apre- 
sentarem valor igual ou superior a 
1,2 gramas de alcool por litro de 
sangue. 
A BT deteve também outros 32 con- 
dutores por falta de carta de con- 
duçâo e multou 2394 automobilistas 
por excesso de velocidade. 
A Brigada de Trânsito detectou 
ainda 322 condutores e/ou pas- 
sageiros de automôveis sem cinto 
de segurança e prestou auxilio a 
1374 condutores em diflculdàdes 
nas estradas. 

Propinas do ensino superior serâo fixadas pelas 
w escolas até 77 euros mensais 

Foto Antonio Cotrim/LUSA 

As propinas para o ensino superior vào 
ser fixadas por cada escola, variando de 
curso para curso, até ao mâximo de 77 
euros mensais, segundo a proposta anun- 
ciada pelo ministro da Ciência e do 
Ensino Superior, Pedro Lynce. 
Reitores e présidentes dos politécnicos jà 
contestaram aquela proposta, mas o mi- 
nistro desvalorizou as criticas, afirman- 
do que o assunto ainda nào foi debatido 
nos Conselhos de Reitores e dos 
Politécnicos. 
"Isso é provavelmente a posiçào de A ou 
B. E agora que apresento o documento, 
nào sei como é que jà hâ uma posiçào 

colectiva desses ôrgàos", disse Pedro 
Lynce numa conferência de imprensa na 
sede do seu ministério, em Lisboa. 
Pedro Lynce adiantou que a actual 
propina (de 3,56 euros anuais) terà um 
valor minimo, ainda nào definido, e um 
valor mâximo de 770 euros anuais, 
podendo ser diferente de curso para 
curso, dentro da mesma instituiçâo. 
"É perfeitamente natural que hajam cur- 
sos cuja qualidade em determinadas 
instituiçôes corn determinado grau, 
antiguidade e corpo docente, tenha em 
termos de comparticipaçào das familias 
uma situaçâo diferenciada", afirmou. 

«Jonnal 
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t;adas as 5°^ feiras 

I MAKlNliA UKANDK: 
\ O Presidente da Republican Jorge Sampaio, sopra um tubo para fazer uma 

garrafa de vidro durante a visita a fâbricajasmim, no ambito da Jornada 
I da Inovaçào. 

Foto da semana 

Se procura mobilias... Boas 
onitas 
aratas 
om serviço 

...sé hà um local. 
Artnova Furniture Plus! 

Uma casa que carre mundo para escolher os melhores 
esUlos em méveis e arflgos para deceraçào e lhe dé a 

garanUa des melhores pteços! 

VISITE JA A ARTNOWA FURNITURE PIUS 

W JJIUU^ ■JL ÜJJJ'/iJJjJJJiU 
416-53S-1133 
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“Se nâo houvesse 25 de Nouembro, nâo se comemoraria 
0 25 de Abril.” - General Tenante AHpio Tomé Pinto 
Conversar corn o Major-General Alipio 
Tomé Pinto, é uni regalo. Nâo importa 
quai O tema pois, os seus conhecimentos, 
sâo vastos e actualizados. 
No jantar/encontro dos Ex-Combatentes 
do Ultramar, em Toronto, nâo hesitou em 
conversar connosco e expor as suas ideias, 
nâo 'sô sobre o passado como sobre os 
momentos actuals e de interesse gérai para 
os ex-combatentes e militares no activo. 

Milénio - Tenente General Alipio Tomé 
Pinto deslocou-se a Toronto pela primeira 
vez para participar no jantar anual dos ex- 
combatentes da guerra do Ultramar? Quai 
é a primeira impressâo que tem de 
Toronto? 
Gen. A.T. Pinto - Sinceramente, julgo que 
ainda estou em Portugal porque ouço falar 
português, convivo corn portugueses e é 
corn muita alegria e satisfaçâo que estou 
aqui. Vim, como disse, a convite da comis- 
sâo organizadora do jantar dos ex-comba- 
tentes, mas quero salientar que para além 
dos que andaram no Ultramar, junto de 
igual modo aos imigrantes que também 
combatem pelo nome de Portugal, numa 
forma muito especial e corn muita força. 
Eu costumo sempre dizer que para se ser 
bom português, tem que se ser emigrante. 
Aqui, encontramos coragem, alegria, difi- 
culdades, mas que nos ajudam a enfrentar 
a velha Europa. Para além destes, bavera 
ainda outros que sâo os jovens. É bom que 

todos possam dar o testemunho a esses 
jovens porque também eles vào ser 
capazes. Em conversas que tenho tido com 
eles e para surpresa minha, estes jovens 
falam português extraordinariamente 
bem, o que nâo é vulgar. Significa, e lem- 
brando Fernando Pessoa, a Pâtria é a 
minha lingua e aqui hâ uma pâtria muito 
perfeita corn uma lingua muito perfeita 
que estes jovens têm que é o português. 
Podemos até ir mais longe: onde se fala 
português, serâ um pouco de Portugal. 
Milénio - Num encontro de ex-comba- 
tentes surgem sempre momentos de ale- 
gria e também de tristeza. Quai é a sua 
maior alegria nestes encontros? 
Gen. Pinto - Eu nâo sei se haverâ tristezas 
nesta fase. Houve fases dificeis quando 
combatemos, mas também foi nessas fases 
que descobrimos que as dificuldades aju- 
dam a unir. Nos fomos numa missâo - a 
politica era assim -, houve jovens que 
foram para a guerra e cumpriram a sua 
obrigaçâo, muitos jâ eram émigrantes e 
regressaram a Portugal cumprir esse seu 
dever. Alguns ficaram por Africa, em tra- 
balho, outros infelizmente morreram, mas 
o que é intéressante é que as coinpanhias 
coin que me reùno anualmente vâo 
crescendo em numéro. Quando viemos do 
Ultramar, estas companhias eram com- 
postas somente por soldados. Depois 
começaram a aparecer as namoradas dos 
soldados que por sua vez foram casando e 

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

TODOS OS MOMENTOS MEMORAVEIS SERAO REGISTADOS EM 

FILME, PARA SI E AS GERAÇÔES FUTURAS. 

PASQUALINO ASSEGURA QUE TODOS OS CAVALHEIROS 

DA FESTA DO SEU CASAMENTO ESTARÀO NA SUA 

FORMA MAIS ELEGANTE E FELIZ. 

A SUA EXPERIÊNCIA, CONHECIMENTOS E EXCELENTE 

SELECÇÀO GARANTE UMA FOTO DE CASAMENTO PERFEITA. 

PASQUALINO MENSWEAR TEM À SUA DISPOSIÇÀO FATOS 

DE MARCAS FAMOSAS, DE PASSEIO OU DE GALA E 

TODOS OS ACESSÔRIOS NECESSÀRIOS. 

NA COMPRA E ALUGUER, PASQUALINO MENSWEAR 

/VJUSTA-SE ÀS SUAS NECESSIDADES E À SUA BOLSA. 

PASQUALINO é O “ONE STOP SHOP” PARA HOMEM. 

34 CLINTCW ST. TORONTO| ON Mqj 2P2 • TEL: 416.533.3923 • E-MAIL: FRANK@PASQUALINO.CA 
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José Paltnela, Manuel de Paulas, Vitor 
Galrào, Tibério Branco e Albertino 
Domingues, asststem sorridentes à imposiçào 
da MedaUia Comemorativa pela Rosa 
Domingues ao Getm<AAUpio Tomé Pinto. 

tendo filhos. Hoje em dia, em Lisboa, estas 
reuniôes vâo-se dando ao ritmo que se 
davam hâ vinte anos ou talvez mais. A 
diferença é que se dâo corn uma 
serenidade grande, de uma amizade muito 
sôlida que se criou. De tal forma que 
quando me disseram hâ uns quinze dias 
que tinha um convite do Canadâ, eu deci- 
di automaticamente vir. Eu tenho que 
estar coin os combatentes porque eles sem- 
pre estiveram comigo. Estes combatentes 
foram homens excepcionais, deram tudo - 
alguns a sua vida, outros o seu sangue - e 
nâo podia deixar de estar aqui porque 
quem ganha sou eu em estar corn eles. 
Milénio - No entanto, alguns dos comba- 
tentes têm um mâgoa que reside no facto 
de nunca terem sido reconhecidos pecu- 
niariamente. As pensôes têm sido um 
enorme problema para estes homens? 
Gen. Pinto - Eu nâo trago noticia que 
gostava de dar. Desde o tempo de Roma 
que os soldados nunca tiveram compen- 
saçâo. Hoje, estamos mais modernos, 
embora haja conflitos, como é o caso de 

primeira vez depois de vinte e tal anos. 
Portugal parece que tinha complexos da 
guerra do Ultramar. Nos, os que lâ estive- 
mos, tinhamos menos complexos do que o 
prôprio poder. Espero que esses complexos 
diminuam, mas fundamentalmente espero 
que nâo estejam à espera do factor biolôgi- 
co que nos leva desta vida que possa vir a 
resolver a questâo. Hâ questôes que têm 
que ser resolvidas, hâ legislaçâo que saiu e 
que nâo cuidou muito dessa legislaçâo. A 
resposta que obtive antes de vir a este con- 
vivio é que o conceito de apoiar o serviço 
dado à pâtria é um tempo que o Estado 
Português deve a esses combatentes. Os 
que estâo dentro do pais e que pagam para 
a caixa de pensôes, verâo esse tempo ser 
considerado. Os que estâo fora, como nâo 
têm esse sistema social, nâo estâ ainda 
definido e por isso hâ maiores dificul- 
dades. Eu creio que o tempo de serviço vai 
ser considerado, o que nâo é favor ne- 
nhum. Depois haverâ a compensaçâo 
monetâria que irâ decorrer da situaçâo do 
pais onde estâ o combatente, como serâ o seu 

Africa, em que os seus soldados sâo aban- 
donados. O poder politico resolveu as 
questôes e depois hâ tendência para 
esquecê-los. Hoje em Portugal, as Ligas 
dos Combatentes e o prôprio poder politi- 
co têm a preocupaçâo em que haja algum 
equilibrio e que diminuam as injustiças e 
este vazio que tem sido feito. Tanto que 
hoje o Secretârio de Estado da Defesa, 
também o é dos Combatentes, pela 

futuro, mas julgo que, apesar das dificul- 
dades financeiras, se houver uma dificul- 
dade na vida desse ex-combatente, essa 
serâ levada em conta. Isto num trabalho 
que estâ a ser executado. Isto porque havia 
um ponto de recessâo corn 700.000 requer- 
imentos que foram feitos. Hoje hâ requeri- 
mentos que estâo a ser alinhados e creio 
que em 2004 tudo se resolverâ. 
Milénio - Quando é que, entâo, esses^ 
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► militares poderào receber essas pensées 
a que têm direito? 
Gen. Pinto - Decorre dos estudos que 
vierem desta lei que jâ esta feita e que, em 
principio, é para se cumprir. O que esta em 
curso é dar execusào correcta e justa a essa 
lei. As leis nem sempre sào perfeitas e nem 
sempre atingem todos os pontos. Eu estou 
convencido que ao longo deste ano o sis- 
tema vai ser analisado e o governo tem a 
obrigaçào de fazer alguma coisa. Por 
exemple, hoje relativamente a Angola, um 
dos objectives que aquele pais tem é atin- 
gir os indicadores de 1974 quando aban- 
donâmos o pais. As nossas Forças 
Armadas, mais do que o combate e a guer- 
ra, se duraram treze anos é porque 
estavam a construir a paz. As Forças 
Armadas existem para manter a paz e se 

précise para fazer a guerra. 
Milénio - Mudando de um pouco de 
temâtica, embora ainda dentro da guerra. 
Observando a guerra do Iraque, se o 
Tenente General Pinto estivesse à frente 
das Forças Aliadas, como teria agido? 
Gen. Pinto - Em primeiro lugar, é 
necessârio ter um conhecimento precise 
da situaçào. O problema geogrâfico, 
estratégico, de recursos materiais, mas fun- 
damentalmente da identidade da questào 
psicolôgica daquele povo que ali esta e dos 
objectives a alcançar. Eu estou um pouco 
longe dessa situaçào. Numa visào pura- 
mente militar, acredito que os coman- 
dantes - corn os dados de informaçào que 
hoje têm - reagiram provavelmente da 

melhor forma. Nas guerras, as populaçoes 
sào sempre o elemento beneficiado ou 
prejudicado e temos que contar corn elas. 
Aquela zona nào é abandonada, mas onde 
a histôria começou, onde hâ uma identi- 
dade. As forças de coligaçào têm tido o 
cuidado de preservar essa identidade. 
Contrariamente ao conceito que havia das 
outras g-uerras, que era de matar muita 
gente, esta era ao contrario, ou seja, matar 
o menos possivel. Aqui houve a preocu- 
paçào de destruir o minime possivel. Hoje 
o mundo quanto mais puder, nas Naçôes 
Unidas, gerir os sens conflitos melhor. E 
sabido que as Naçôes Unidas forain cri- 
adas depois da II Guerra Mundial. Por 
isso, creio que tem que se adaptar mas é 
preciso ter atençào porque estas flutuaçôes 
nào podem ser mudanças demasiada- 

mente bruscas. Esta guerra jâ provocou 
moças quer numa Uniâo Europeia, quer 
numa NATO e quer numa Naçôes Unidas. 
Como vamos resolver todos estes proble- 
mas? Portante, hâ necessidade de ter um 
sistema mundial equilibrado. O que se 
puder resolver sein ser através do conflito 
militar porque este é a ultima razào e o 
ultimo argumente da politica. Primeiro, 
deve estar o entendimento entre os ho- 
mens, por mais diverses que sejam os seus 
pontos de vista. Hoje o poder de estar 
uns corn os outres deve levar ao entendi- 
mento. Sô em caso extremo é que deve 
haver guerra que foi o que aconteceu. As 
Naçôes Unidas também têm que assumir 
o seu lugar. 

Milénio - Entretanto, também exerceu 
funçôes na ilha da Madeira. 
Gen. Pinto - Sim. De Junho de 1970 a 
Julho de 1971 exerci as funçôes de Chefe 
do Estado Maior do Comando Territorial 
fndependente da Madeira. É curioso que 
nessa altura o Dr. Alberto Joâo Jardim era 
meu assistente. Como lhe faltavam com- 
pletar umas cadeiras na universidade, eu 
praticâmente obriguei-o a completar os 
estudos. Sinto-me feliz por saber que hoje 
ele ocupa um lugar de prestigio e que jâ 
conquistou hâ um quarto de século. 
Milénio - A ültima parte do nosso diâlogo 
prende-se corn a revoluçào de Abril, cuja 
celebraçào se aproxima. Como avalia a 
importâneia desta revoluçào? 
Gen. Pinto - Se nào houvesse o 25 de 
Novembro, nào se comemoraria o 25 de 
Abril, ou existia de mâ memôria. Se hoje 
se comemora o 25 de Abril é porque houve 
o 25 de Novembro e, claro, sem o 25 de 
Abril nào teria havido o 25 de Novembro. 
Este ultimo surgiu porque nào se tinham 
cumprido os objectivos do 25 de Abril, 
embora alguns oficiais do 25 de Abril te- 
nham participado no 25 de Novembro. Este 
mo\ imento surgiu porque os objectivos em 
termos de democracia, nào foram respeita- 
dos. Portanto, os ideais do 25 de Abril 
foram cumpridos coin o 25 de Novembro. 
Agora comemora-se o 25 de Abril sempre 
e o 25 de Novembro tende a ser esquecido, 
creio que às vezes é intencionalmente. 
Hoje quem é poder em Portugal, esteve na 
ocasiào contra o 25 de Novembro. Quem 

fez o 25 de Novembro, prometeu que 
nunca se diria que o 25 de Novembro foi 
feito por A, B ou C, mas por todos. Foi o 
povo português que fez este acontecimen- 
to. Por isso, esqueceu-se um pouco até à 
data dos 25 anos em que resolvemos 
comemorar também o 25 de Novembro, 
na Câmara Municipal de Oeiras corn o 
présidente Isaltino. Existe um livro corn 
os discursos dos que eram a favor, contra é 
neutres que ali estiveram présentes. Aliâs, 
o Otelo Saraiva de Carvalho esteve pré- 
sente e uma das coisas que disse foi “ainda 
bem que fizeram o 25 de Novembro”. 
Milénio - Foi um prazer dialogar consigo 
e poder recordar um pouco da nossa 
histôria. Até sempre. 
Gen. Pinto - O prazer foi meu. A todos 
um grande abraço e o meu orgulho porque 
afinal ser-se português é estar-se um pouco 
no mundo. E repito, onde houver um por- 
tuguês, hâ Portugal. A comunidade de 
Toronto représenta bons portugueses. 
Obrigado. 

Bom, num futuro mais ou menos proximo, 
novos encontros de ex-combatentes vamos 
ter. Pela simpatia e conhecimentos, estâ- 
mes certes que o Major-General Alipio 
Tomé Pinto vai voltar. Até porque os seus 
conterrâneos de Trâsos-Montes gostaram 
do convivio e orgulham-se dos seus feitos. 
Tudo se conjuga para a continuidade. 

JMC/Ana Fernandes 

TUCiÎNA 
a voz e o fado 
Luciana Machado vai lançar no proximo Sâbado, dia 3 de Maio, o seu ultimo trabalho grava- 
do, um CD intitulado " Luciana - a voz e o fado". 

, O lançamento terâ lugar no Dundas Banquet Place, às 20h00, corn jantar e serào fadista. 
Este novo trabalho de Luciana Machado, tem incluido varies fados clâssicos e alguns novos, 

C como "A voz e o Fado", que dâ titulo ao trabalho, de Antonio Amaro e José Mario Coelho, 
"Idilicas Ilhas", de Antonio Amaro e Euclides Cavaco e, a desgarrada, "Portugal e Canada", de 

' Antonio Amaro e Luciana Machado, onde tem a participaçào amiga do Mario Jorge. 
Luciana Machado, nesta gravaçâo, é acompanhada por Antonio Amaro, Leonardo Medeiros e 
Hernani Raposo, e ao Saxofone e Trompeté, por Alvaro Pimentel e Tony Silveira, respectiva- 
mente. Na "Valsa dos Amantes", o acompanhamento é de Manuel Moscatel e Januârio Araiijo, 
corn mistura de Nelson Câmara. Produçào, gravaçâo e misturas de Hernani Raposo. As 

, fotografias sào de Eugénie Medeiros com desenho grâfico de Edna Guimaràes-Raposo. 
Desejamos as maiores felicidades à Luciana Machado. Dia 3 de Maio, estamos certes, os ami- 

V gos e admiradores vâo estar présentes. 
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Danças da Pdscoa, a alegria das nossas gestes 
Bern me dizia o José da Silva, 

présidente da Assembleia Geral 

do Lusitânia de Toronto:-"Na 

minha opiniâo, pelo menos 

pelo que vi no ensaio geral, o 

grupo de Dança da Agualva, 

nâo traz uma dança de Pàscoa 

mas, sim, de Carnaval. 

Hâ a sua diferença... No Carnaval é para 
criticar e dar tudo para a risota e, na 
Pâscoa, a mesma dança oferece um espec- 

tâculo diferente, mais triste, mais prôprio 
para a época..." 
É isso mesmo. Delirei corn o grupo da 
Agualva, da Ilha Terceira, que tive o pra- 
zer de ver e ouvir no salâo do Lusitânia de 
Toronto. Um grupo de bons actores 
amadores, cheios de graça e corn um texto 
critico ao pais e seus politicos como hâ 
muito jâ nâo ouvia. Bern escrito, corn 
piada, sem ofensas, e corn muita razâo de 
ser. Assim, sim! 
Naturalmente, para aqueles que espe- 
ravam texto de Pâscoa, foram surpreendi- 
dos mas, pelas gargalhadas e aplausos que 
ouvi, logo lhes perdoaram. 

Curiosamente, deixaram um pouco a 
critica à regiâo para dirigi-la ao pais. 
Claro, pertencem ao pais, toca a criticâ-lo. 
O complexo do regionalismo ilhéu nâo 
tem razâo de ser, para a frente é que é 
caminho. Como sou ilhéu estou à vontade 
para escrever isto. 
Da Ilha Terceira, vieram ainda as danças 
das Fontainhas e das Lajes. Nâo tivemos 
oportunidade de apreciâ-las mas, segundo 
a colega Bernardete Gouveia, foram muito 
intéressantes e aplaudidas, cada uma à sua 
maneira. A das Lajes, mais dramâtica, a 
das Fontainhas mais alegre e teatral. Dos 
EUA, veio o Grupo Amigos da Terceira 

(Rhode Island), a convite dos Escuteiros 
da Igreja de Sào Sebastiâo, que se apre- 
sentou corn pleno agrado. Localmente, 
actuaram os grupos do Angrense de 
Toronto, do Lusitânia, do Vitoria de 
Setùbal, etc... 
Todo o mundo cumpriu a missâo. E a mais 
nâo sào obrigados. 
Parabéns, para o ano que vem nâo faltem. 
Estes grupos à moda terceirense, de 
Carnaval ou de Pâscoa, alegram as festas, 
dâo alegria às nossas gentes e mitigam a 
saudade que vive em nos. Bern hajam. 

JMC 

^ança da AgualvOi 

Ervanâria Açores 
^ 529 Roeers Road Æ) 
J Produtos Naturals e Espirituais*^ 
Se tem problemas corn a saùde, trabalho, finanças ou 

familia, consulte LUIS PACHECO (conselheiro) 

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

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

Ouvir a Verdade em consulta profunda T oifiira 

4^6-65S-43S3 t 7 de Cartas 
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O Grupo Amigos da Terceira, de Rhode Island, na ( nsa do Alintijo 

A Dança das Fontainhas no Madeira Club. 

mÊÈL i - V ^ 

Dança doAngrense no Vitôria de Setübal. 

Mais uma parodia da Dança da Àgualva, no Lusitânia. 

TBI: 416’535''8000 
tmartins@trebnet.com 
iS45 Dupont St. 

jBIHH Toron'to ON M6H SA6 
•ÜK—SSISI Dufferin/Dupont; 
TONI MARTINS cGaiierîa Main 
Sales Representative 

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

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

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

DUFFERIN/ST CLAIR WESTON/LAMBTON 

Casa toda em tijolo com driveway 
privado & laneway. 2" andar com 
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. S9Qâ Qnn 

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

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

J^STON^ROGERS 

Alistar 

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

Sana ann oo 

liungalcrw mnovado (electricidade, 
canalizayào, màquina de aquedmento). 
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 meuiual de vendedor ou comprador 

gratuita e sem qualquer compromisso contact-me 
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à distâncla 
0 Madelrense José Vicente de Freitas 
A revista "Saber", pela pena de Emanuel 
Janes, trouxe hà dias, à Memôria, o nome 
de um ilustre Madeirense que penso andar 
esquecido em tanta discutivel toponimia 
que por ai abunda. Embora eu ache ridicu- 
le que se mude o nome das coisas, ao sabor 
das mudanças dos regimes politicos. 
Com a Histôria nâo se brinca e nenhum 
contemporâneo é "dono" delà. 
Refiro-me ao General José Vicente de 
Freitas, filho ilustre da Calheta. 
Que, por sinal, tem um sobrinho-neto no 
actual Governo Regional, o Secretârio da 
Educaçâo. 
Nascido em 1869, tido como um "duro", 
foi uma das figuras mais polémicas da 
primeira metade do século XX português. 
Foi combatente em França, na I Guerra 
Mundial, ostentando a maior condeco- 
raçào portuguesa pelos seus feitos, a Grâ- 
Cruz da Ordem da Torre e Espada. 
Nos cargos politicos que exerceu, o Pais 
deve-lhe importantes infraestruturas pübli- 
cas de âmbito nacional. 
Politico atraido pelo regime democrâtico, 
foi eleito Deputado na incipiente I 
Repüblica. Mas vendo o caminho de desas- 
tre nacional em que Portugal se enterrava, 
foi uma das principais personalidades a 
participai- no golpe militar do 28 de Maio, 
chegando entâo a presidir ao Governo da 
Repüblica. 

Mas, como adiante se verâ, a intençào de 
José Vicente de Freitas era a de restaurar a 
ordem democrâtica, através de um pério- 
de de transiçào. 
E da sua responsabilidade politica e pes- 
soal, a decisâo de ir a Coimbra buscar um 
professor de Finanças, cujas teses nesta 
matéria, discordando de tudo o que até 
entâo se fazia e que a ditadura militar 
incompetentemente agravara, poderia 
abrir caminho a um novo regime 
democrâtico sôlido, o que infelizmente 
para o século XX português nâo se passou, 
pois as "paixôes politicas" de Oliveira 
Salazar arrastaram Portugal, depois da II 
Guerra Mundial, para um bêco civico e 
politico sem saida. 
A propôsito desta escolha de José Vicente 
de Freitas, hâ um episüdio pouco conheci- 
do. 
O Cardeal Cerejeira, amigo pessoal de 
Oliveira Salazar desde ambos estudantes 
em Coimbra, costumava trocar pequenos 
cartôes corn o jâ depois chefe do Governo, 
a propôsito do decorrer da vida püblica. 
Num desses cartôes, o Cardeal Cerejeira 
escreveu: "Antonio, foi Deus que te foi 
buscar a Coimbra". Salazar que tinha um 
humor sarcâstico, respondeu no bilhetinho 
de volta; "Manuel, nâo foi Deus. Foi o José 
Vicente de Freitas". 
Alias, o General Vicente de Freitas que era 

A Sata Express agora coin voos 
para Lisboa, Porto ê Faro nos 

modernos Airbus A310/300 
da Sata International. 

Marque jà a sua viàgem 
para o Verâo. 

Exija Sata voeê merece. 

Pve^a a SATA EXPRESS, 
con-bciobe o ;eu agente ae \Aagens 

pava ^veçewav a ç\ja paçça^em. 

essencialmente um executive, 
do género "tem que se fazer" e 
"ou vai ou racha", rapidamente 
tornou-se numa figura polémi- 
ca, propiciando a sâtira politica. 
Outra- coin que se anedotava 
corn ele, era esta. Numa tourada no 
Campo Pequeno, o animal entrou na 
arena e imediatamente se deitou, recusan- 
do a lide. O toureiro vai ao ouvido do 
bicho e pergunta-lhe porque é que ele esta- 
va corn tanto medo, a ponto de nem de pé 
se postar. O touro respondeu-lhe: "E que o 
José Vicente de Freitas estâ na tribuna". 
Cedo o General José Vicente de Freitas se 
apercebe das intençôes de Oliveira 
Salazar, de nâo restaurar o regime 
democrâtico. Tenta que o General 
Carmona devolva o professor de Finanças 
a Coimbra, mas é Vicente de Freitas a ser 
demitido. 

Faz desde logo oposiçâo à 
ditadura, inclusive procurando 
criar uma mal sucedida Liga 
Republicana, formada por 
Militares apostados no regres- 
so à normalidade democrâtica. 

E toma posiçâo püblica contra a 
Constituiçâo anti-democrâtica de 1933, 
chegando a propor um texto alternativo. 
Debalde. 
Corn a vitôria das Democracias a 
Ocidente, na II Guerra Mundial, o 
General José Vicente de Freitas lidera um 
movimento que mais uma vez pressiona o 
General Oscar Fragoso Carmona a substi- 
tuir Salazar. Torna a nâo conseguir, e 
morre amargurado em 19.52. 
E bom lembrar os Filhos ilustres da 
Madeira e parabéns à "Saber" e a 
Emanuel Janes por, sem preconceitos, o 
terem feito. 

Barroso e Chirac discutem 
Iraque e questôes europeias 
o priraeiro-ministro português, 
Durâo Barroso, encontrou-se em 
Paris corn o Présidente francês, 
Jacques Chirac, corn a crise 
iraquiana e questôes europeias e 
dilaterais na agenda, 
Portugal e França assumiram 
posiçôes diferentes durante a crise 
iraquiana, tendo Lisboa optado 
por apoiar os Estados Unidos na 
intervençâo militar, enquanto Paris 
entendeu que s6 a ONU tinha legit- 
imidade para resolver a situaçâo. 
Apôs um debate em que participou 
ontem corn vârios dirigeâtes europeus, 
Barroso admitiu, em declaraçôes aos jor- 
nalistas, divergêneias sobre o assunto, 
mas comparou-as aos problemas que 
surgem numa familia, e asseverou que 
estes serâo ultrapassados. 
A reuniâo encerrou uma visita de dois 
dias de Durâo Barroso à capital france- 
sa, onde se deslocou a convlte do 

primeiro-ministro, Jean-Pierre Raffarin, 
para participar num colôquio sobre o 
"choque do 21 de ÂbriT, no quai partici- 
param vârios dirigentes europeus. 
No dia 21 de Abrü de 2002, contra todas 
as expectativas, o candidate da Frente 
Nacional à Presidência da Repüblica 
Francesa, Jean-Marie Le Pen, conseguiu 
a segunda melhor votaçào, a seguir a 
Chirac, ultrapassando o entâo primeiro- 
ministro, ô socialista Lionel Jospin. 

• " Clil«IClli INC. 
Aceitiamos encomendas, 
corn especiais todoa oa dias: 

Bacalhau, arroz de 
marisco, caat;elet:as, 
galinha grelhada na 
brasa e no eapeto, 
aaladas e muito nnais. 

Ao serviço da comunidade 905-829-8395 
6DIASPORSEMANADAS10AM-8PM • FECHADOA2^FEIRA - G^FQRAIOAM-OPM 

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

• Na Winston Churchill a sul da QEW • „ 
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MARIZA em Toronto 
corn 0 sou Fado Gurvo 
O novo trabalho de MARIZA, o jâ conhecido 
"Fado Curvo", coin produçào do Carlos Maria 
Trindade, jà nos chegou por intermédio da editora 
Times Square Records-World Connection, e 
corresponde às expectativas. 
É um trabalho cuidado, corn fados na sua maioria 
originals, dignos da voz de Mariza. 
"O silêncio da guitarra", de José Luis Gordo; 
"Cavaleiro Monge", de Fernando Pessoa e Mario 
Pacheco; "Feira de Castro", de Paulo Abreu Lima e 
Rui Veloso; "Vidas de Affama", dos saudosos Max 
e Artur Ribeiro; "Retrato", de Eugénio de Andrade 
e Tiago Machado; "Fado cuj vo", de Carlos Maria 

Trindade; "Menino do Bairro Negro", de José 
Afonso; "Caravelas", de Florbela Espanca e Tiago 
Machado; "Entre o Rio e a Razào", de Gil do 
Carmo e Fernando Araüjo; "O deserto", de Carlos 
Maria Trindade; "Primavera", de David Mourâo 
Ferreira e Pedro Rodrigues e "Aneis dos meus 
cabelos". Antonio Botto e Tiago Machado. 
Acompanham Mariza, os excelentes müsicos, 
Mario Pacheco, Antonio Neto, Marino Freitas, 
Tiago Machado, Carlos Maria Trindade, 
Fernando Trindade, Quiné, Miguel Gonçalves e 
Davide Zaccaria. Adquiram o "Fado Curvo", 
escutem-no e... rendam-se! 

TjJiiJJ 1JJJ5-V 'JU- flssigluçiesfi 
Piréniilas 

Entrem em contacto corn a FPtv, 

onde podem promover todos os 

dias as vossas actividades. 

Enviem as 
informaçôes via 

JJDJ' jJJi 
P J]jjuiij JiJjjiy-jjj, 

u-muKS M 
Sàbado, 26 de Abril às 14h45 

Sp. Braga - SL Benfica 

Sàbadoàsl9h00 

Especial Sérglo Godlnho, Sàbado 
Bombàstico, 4°feira 

O ABC de Queirôs, S^feira 
Sexto Sentido, Domingo 

ENVII AS SUAS SUGESTOES PABA: FPTV@CIRWfM.COM 

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-ROGERSI. 

O ROGERS- 
Digital Cable 

unique multicultural programming 

4^ieiraas20h00 
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Pneumonia Atipica; 

Virus pode tornar-se 
iicada vez mais coatagioson 
Jean-Claude 
Manug^erra considéra 
«inquiétante» a propa- 
gaçâo da pneumonia 
atipica. O virologista do 
Instituto Pasteur apon- 
ta o dedo as autori- 
dades chinesas, por nâo 
terem dado o alerta 
quando era possivel cir- 
cunscrever a doença. 

Jean-Claude Manuguerra, 
virologista do Instituto Pasteur, 
acredita que o virus responsâvel pela pneu- 
monia atipica, também designado 
Sindroma Respiratorio Agudo Severo 
(SRAS), pode tornar-se «cada vez mais 
contagioso». 
«Estamos numa fase epidemiolôgica 
ascendente, dificilmente reprimivel e 
podemos considerar que à medida da sua 
propagaçâo entre a populaçâo, o virus 
SRAS encontra meios para aperfeiçoar o 
seu modo de transmissâo, dando um 
carâcter cada vez mais contagioso a esta 
doença respiratôria», explicou o especial- 
ista numa entrevista ao jornal francês «Le 
Monde». O risco de propagaçâo planetaria 
da doença «dépende da evoluçâo na 
China», acrescentou. «Neste pais, os 
primeiros casos ocorreram no fim do ano 

2002 e as autoridades decidiram esconder 
o fenômeno num momento em que era 
possivel circunscrever» a doença, frisou. A 
pneumonia atipica jà matou 92 pessoas na 
China, segundo o ultimo balanço oficial, 
divulgado esta segunda-feira. Sô entre 19 e 
21 de Abril, 13 pessoas morreram e 194 
novos casos foram detectados no pais. Em 
toda a China hâ 2001 pessoas infectadas 
pelo virus. 
Em Portugal, o director-geral da Saùde, 
José Pereira Miguel, diz desconhecer a 
existência de casos de pneumonia atipica. 
Mario Jorge, da Associaçâo Nacional de 
Médicos de Saûde Pùblica, admite que os 
hospitals portugueses apenas estào 
preparados para receber poucos casos sus- 
peitos de pneumonia atipica. 

Torres Vedras: 

Câmara récupéra Paças de Cencelhe 
para revitalizar zena histérica 
Revitalizar a zona histérica é o que a 
Câmara de Torres Vedras espera que per- 
mita a recuperaçâo que fez do antigo 
edificio dos Paços do Concelho, que 
reabrirâ no 25 de Abril, afirmou o vice- 
presidente da autarquia. 
Carlos Miguel (PS) adiantou, em decla- 
raçôes à Agência Lusa, que corn a recu- 
peraçâo dos Paços do Concelho a 
Câmara "iniciou uma politica de reabiU- 
taçâo de espaços püblicds e quer dar o 
exemple aos particulares para investirem 
na zona histérica". 
O autaixa disse esperar que os Paços do 
Concelho sejam o "edificio farol" e que 
"através de exposiçôes diversificadas, do 
posto de atendimento ao cidadâo, do 
espaço Internet e do bar de leitura de pe- 
riédicos se possa dar vida àquele espaço". 
Do novo edificio, cuja construçâo data do 
século XVllI resta apenas a fachada. 
No interior, no rés-do-châo, o visitante 
tem acesso, além dos serviços referidos 
pelo vice-presidente, a um pâtio onde se 
pode observât o poço médiéval descober- 
to aquando do decorrer das obras. 
O segitndo piso foi transformado num 
"open-space" com acesso a um terraço 
que poderâ ser utilizado para exposiçôes. 
A primeira mostrarà cerâmicas dos sécu- 
los XTV ao XX que foram retiradas do 
poço medieval. 
Os arranjos exteriores também foram 

considerados pelos responsâveis pela 
remodelaçâo do edificio. 
O espaço fronteiro aos Paços do 
Concelho - Praça do Municipio - foi ilu- 
minado e calcetado tendo ainda sido 
recuperado um chafariz e uma parede de 
um edificio latéral. 
A autarquia pretende ainda que os anti- 
gos Paços do Concelho sirvam como 
"sala de visitas" para receber entidades e 
as antigas divisées (do primeiro andar) 
foram demolidas para dar lugar a um 
moderno salâo nobre, onde poderâo fun- 
cionar as reuniôes da Assembleia 
Municipal e as sessôes pûblicas da 
Câmara. 
Quanto a outros espaços pùblicos da 
zona histérica, o vice- présidente e 
vereador do sector do urbanismo 
adiantou que estâ em fase de projecto o 
arranjo de um largo préximo dos Paços 
do Concelho e que vai "ser construida 
uma estrutura dentro do Castelo corn um 
pequeno bar de recepçâo ao turista". 
Carlos Miguel acrescentou ainda que o 
programa PoHs também permitirâ inter- 
vir em espaços pùblicos da zona envol- 
vente ao Castelo, embora o processo este- 
ja em fase de elaboraçâo do piano de por- 
menor. 
O vice-presidente estima que no préximo 
ano sejam lançados os concursos para 
que "em 2005 haja obra visivel". 
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THREE WAYS TO GET THAT WINNING FEELING. 

NO PAYMENTS 
FOR ONE YEAR 
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0% PURCHASE FINANCING & 
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TORONTO Contacte 
Luis Cardoso 

ou Phyl Correia 

2460 Dufferin St. - Toronto 

416 787-9789 

80 anos nâo se fazem 
todos os dias! 
Na festa de Pâscoa do Canadian Madeira 
Claub, aconteceu uma outra festa, nâo 
menos importante. Foi a festa comemora- 
tiva das 80 risonhas primaveras das innàes 
gémeas Dolores Correia e Angelina 
Miranda , duas mulheres cheias de vida, 
sempre dispostas a participarem nas festas 

do seu clube e compartilharem a sua ale- 
gria com os conterrâneos madeirenses. 
Parabéns, jovens senhoras. 80 anos nâo se 
fazem todos os dias. Por isso, além das 
felicitaçôes, também o nosso desejo de 
saùde e muitos mais anos de vida. 

Bernardete Gouveia 

üi*: 

Jornal 

O MILÉNIO 
semanàrio da comunidade 

üodaa aa feiraa 
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A ESCOI-A. O SISTEMA E OS N0880S ANSCIOS 

Pontos Principais do Regulamento 
181/98 sobre Educaçâo 
Um dos temas mais corriplicados da edu- 
caçâo é O processo lEP (Piano Individual 
da Educaçâo). Apôs termos apresentado 
as cinco fases do lEP e primeira parte de 
“perguntas e respostas” sobre o mesmo, 
passâmes esta semana a concluir esta 
secçâo de “esclarecimentos”. 

O que acontece quando os pais nâo 
podem comparecer à reuniâo do IPRC? 

Os pais e/ou encarregados de educaçâo 
deverâo: 

* contactar o director da escola para 
alterar o dia/hora da reuniâo? 
* informar o director caso nào possa 
estar présenté na reuniâo e pedir uma 
copia das decisôes tomadas na reuniâo. 

Que assuntos sâo discutidos numa 
reimiâo do IPRC? 

Em primeiro lugar, o présidente do 
comité apresenta todos os membres do 
comité e pessoas présentés na reuniâo. 
Seguidamente, o comité irâ rever a 
informaçâo disponivel sobre o aluno. 
Isto significa que; 
* analisarâo a avaliaçâo a nivel curricu- 
lar; 
* analisarâo a avaliaçâo psicolôgica e 
médica, caso esta seja necessâria na 
* decisâo sobre a colocaçâo do aluno 
num programa especial; 
* entrevistarâo o aluno, corn a autoriza- 
çào dos pais, caso este seja mener de 16 
anos, caso seja necessârio para adquirir 
mais informaçâo sobre o aluno; 
* O comité poderâ discutir as propostas 
apresentadas sobre o Programa de 
Individual de Educaçâo do aluno. 
Durante a reuniâo, os pais sâo incentiva- 
dos a fazer perguntas e a discutir todos os 
pontos apresentados. No final da 
reuniâo, depois de toda a informaçâo ter 
sido apresentada e considerada, o comité 
tomarâ a decisâo final. 

Que factores serâo considerados pelo 
IPRC na decisâo final? 

Antes dos membres do comité decidirem 
por uma colocaçâo para o aluno, deverâo 
analisar se este esta apto a tirar algumas 
disciplinas numa turma “normal”, ou 
seja, corn alunos que nâo fazem parte do 
1ER Caso este cenârio se apresente 
favorâvel ao aluno, o comité sô nécessita 
da aprovaçào dos pais. Entretanto, se o 
comité decidir que esta colocaçâo nâo é 
favorâvel ao aluno, este serâ colocado 
num ambiente especial, no entante o 
comité terâ que apresentar as razôes para 
tal decisâo por escrito. 

Quai é o conteùdo da decisâo do IPRC? 

O relatôrio final do IPRC contem; 

* se o IPRC identificou o aluno como 
excepcional; 
* as categorias e definiçôes de todas as 
excepçôes identificadas, segundo o regu- 
lamento do Ministério da Educaçâo; 
* a descriçâo das capacidades e dificul- 
dades do aluno; 
* a decisâo de colocaçâo do aluno num 
programa especial, segundo o IPRC; 
* as recomendaçôes sobre o Piano 
Individual de Educaçâo e os serviços que 
lhe correspondem; 
* as razôes da decisâo, se o IPRC decidir 
que o aluno deve ser colocado numa 
turma especial. 

O que acontece depois do IPRC ter 
tornado a decisâo final? 

Se os pais concordarem corn a decisâo do 
IPRC, terâo que a indicar por escrito, 
assinando o nome e o consentimento 
sobre a decisâo. De seguida, o director 
da escola tem que ser informado de todas 
as decisôes para que possa desenvolver 
um programa adequado ao aluno. 

Uma vez que um aluno seja colocado 
num programa especial, os pais poderâo 
requesitar uma revisâo da colocaçâo? 

O IPRC terâ que agendar uma reuniâo 

JEWELLERS 

^lÀjna casa ^ettu^uasa que aaûe outol 

Abreu Jewellers tem tudo o que a famüia 

précisa para todos os momentos, 

no 2400 Eglinton Ave. West, Unidade B 7 

West-Side Mall, Toronto, On M6M 1S6 

416-656-2142 

para esse fim. Os pais / 
encarregados de educaçâo 
poderâo requisitar uma 
reuniâo ao fim de très meses 
de programa. 

O que é que o IPRC considéra e decide? 

O IPRC considéra o mesmo tipo de edu- 
caçâo que foi considerada inicialmente. 
Corn a autorizaçâo dos pais, por escrito, 
o comité terâ como funçâo considerar o 
progresso que aluno tem feito desde a 
colocaçâo no 1ER Finalmente, o IPRC 
analisarâ a colocaçâo e as decisôes sobre 
a identificaçâo de um determinado pro- 
grama. No final, serâ apresentada uma 
decisâo final. 

O que poderâo fazer os pais, caso discor- 
dem da decisâo do IPRC? 

Caso os pais / encarregados de educaçâo 
discordem da identificaçâo ou decisâo de 
colocaçâo feita pelo IPRC, poderâo: 

* dentro do prazo de 15 dias, a contar do 
dia da decisâo, requisitar uma nova 
reuniâo para expressarem as suas pre- 
ocupaçôes; ou 
* dentro do prazo de 30 dias, requisitar 
uma nova avaliaçâo junto da Direcçâo 

Escolar; 
* requisitar uma nova 
reuniâo, caso ainda nâo con- 
corde corn as decisôes, 
mesmo ao fim de uma segun- 

da reuniâo; 

No entanto, se os pais nâo concardarem 
corn a decisâo, mas tomarem nenhuma 
iniciativa para que esta seja revista, a 
direcçâo escolar darâ instruçôes ao direc- 
tor da escola para que siga as recomen- 
daçôes do IPRC. 

Estes sâo os pontos principais deste regu- 
lamento. Entretanto, esta semana, a 
maioria das escolas secundârias têm 
reuniâo de pais corn os professores. É 
importante que um dos encarregados de 
educaçâo compareça a essa reuniâo, 
saiba informar-se sobre o aproveitamento 
escolar do/a filho/a, seja breve, mas con- 
ciso e apresente todas as perguntas ou 
preocupaçôes que tem. Ao contrârio do 
que possam pensar, o interesse dos pais 
représenta uma enorme parte do sucesso 
escolar do aluno. Para que o seu filho 
disfrute do melhor que a escola lhe possa 
oferecer, envolva-se na educaçâo e vâ â 
reuniâo. Se nâo souber o horârio, tele- 
fone à escola para se informar. 
Participe! 

l-|i>F^V 
iŸaocLUŸS 

Pedido e preenchimento dos documenios 
para Resideotes Permanentes no Canada 

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

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

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

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

Tenha um ano feliz com a 
Happy Travellers. 

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

Miliiares de centos de 
(iobras nao realizadasn 
José Braga Gonçalves avançou, 
durante a tarde de terça-feira, 
com uma nova suspeita sobre 
Paulo Portas. O principal argui- 
do do «Caso Moderna» diz que 
hâ facturas de 7500 contos de 
«obras nâo realizadas» na 
Amostra e na empresa Boas 
Pestas. 

Em causa estâo duas facturas de uina 
empresa de construçâo que totalizam 
7.500 contos e que se referem a obras 
efectuadas na Amostra como na empre- 
sa Boas Pestas, também administrada 
por Paulo Portas. Perante os documen- 
tos, José Braga Gonçalves garante que 
nâo houve qualquer obra. O arguido 
garante que hâ facturas de 7.500 contos 
de «obras nâo realizadas». 
A suspeita levantada pelo arguido é 
grave e contraria o que foi dito pelo 
ministro de Estado e da Defésa à 
Policiajudiciâria. Paulo Portas afirmou 
por escrito que tinham sido feitas obras 
e que o trabalho tinha sido realizado 
por um familiar. José Braga Gonçalves 
revelou ainda pormenores quanto ao 
cheque de 2100 contos que, segundo o 

arguido, teria sido utilizado por Portas 
nâo para a Amostra mas para obras 
nuina casa particular do actual mi- 
nistro. Na sessâo desta terça-feira, José 
Braga Gonçalves disse também que foi 
a Dinensino e a Amostra que pagaram 
a viagem, o hotel e a segurança que 
Portas levou a Braga, ao congresso em 
que foi eleito lider do CDS/PP, em 
1098. 
Contudo, na fase de inquérito, Paulo 
Portas garantiu à Policiajudiciâria que 
nâo levou ao congresso seguranças 
pagos pela universidade. A medida 
que José Braga Gonçalves depôs foram 
aumentando as contradiçôes entre as 
declaraçôes de Paulo Portas e as do 
arguido, incluindo sobre a aquisiçâo do 
famoso Jaguar adquirido pela Amostra. 
O présidente do CDS/PP tinha alegado 
que a aquisiçâo da viatura foi uma su- 
gestâo da cooperativa Dinensino, mas 
José Braga Gonçalves afirmou que foi 
Portas a falar no carro e a escolhé-lo por 
ser «very british». 
O ministro de Estado e da Defesa, inter- 
pelado, esta tarde, pelos jornalistas, 
recusou-se a comentar os ültimos depoi- 
mentos de José Braga Gonçalves. 

Isaltino Morals: 

Dinheiro da Suiça aluo 
de inquérito 
A PGR decidiu enviar para pro~ 
cedimento criminal a questâo 
do dinheiro depositado na Suiça 
em nome de Isaltino Morals e 
que o ex-ministro das Cidades e 
do Ambiente explicou ser de um 
sobrinho. 

O Ministério Püblico quer ver expli- 
cadas as contas bancârias na Suiça em 
nome de Isaltino Morais, cujas verbas 
nâo foram declaradas ao fisco. O ex- 

rainistro das Cidades e Ambiente 
argumentou que a verba esté em seu 
nome mas pertence a um sobrinho 
que reside na Suiça. Uma investigaçâo 
do jornal «O Independe.nte» deu 
conta, a 4 de Maio, que Isaltino 
Morais tem très contas em seu nome 
na Suiça e sô numa delas, em 2000, 
passaram cerca de 80 mil contos. As 
verbas nunca foram declaradas ao 
fisco. Na sequência desta noticia, 
Isaltino Morais demitiu-se. 

^ Leituras 
Palma damâo • Cartas * Bola de Cristal • Horôscopo 

Por Mrs. De Anna 
Lê o seu futuro na palma da mâo e em cartas. 
Ela foi escolhida para assistir pessoas coin problemas e 
tem ajudado muita gente de todas as categorias sociais 
coin os sens problemas de Amor, Casamento, Negôcios 
e Saùde. Nenhum problema, quer ele seja grande ou 
pequeno, fica por resolver. 

Para uma consulta telefone: 

416-603-7755 
447 Bathurst Street. 

(a sul da College) , 

SISA: 

Sampaio nâo se pronuncia 
antes de conhecer nova lei 
o autarca socialista Mesquita 
Macheulo pediu ajorge Sampaio 
para vetfur a nova lei da sisa mas, o 
Présidente da Repüblica diz que 
nâo se val pronuncicu* sobre o 
assunto ^ultes de conhecer a nova 
legpslaçâo proposta pelo Governo. 

O Présidente da Repùblica 
récusa comentar o apelo do 1 
autarca socialista Mesquita ^ 
Machado para que vete a nova 
lei da sisa. Jorge Sampaio afir- 
ma que a resposta sô sera dada 
depuis de ter analisado a nova 
legislaçâo. «Para começar, era 
preciso que eu conhecesse a lei. 

que nem sequer là chegou (a Belém) e vai 
demorar algum tempo a chegar. Depuis 
veremos», afirmou, no final da visita que 
fez â Marinha Grande, no decurso da 
«Jornada de Inovaçâo». Os autarcas con- 
testam a recente decisào do Governo de 
baixar a taxa de sisa alegando que esta vai 
diminuir as receitas das câmaras munici- 

pais. O présidente da 
\ Associaçào Nacional de 

Municipios Portugueses 
(ANMP), Fernando Ruas, 
propos, segunda-feira, ao 
Governo, que uma eventual 
perda de receita corn a reduçâo 
da sisa este ano fosse compen- 
sada no Orçamento do Estado 
de 2Ü04, mas a proposta foi 
recusada. 

PSD/Madeira contra revisOes 
negociadas por partidos 
o PSD/Madeira admite vir a pedir 
a inconstitucionalidade da refor- 
ma do sistema politico, a ser 
«negociada» entre o PSD e o PS. 
A delegaçâo madeirense do PSD 
quer que a reforma politica passe 
por uma revisâo constitucional. 

O PSD/Madeira admite vir a pedir a 
inconstitucionalidade da reforma politica, 
que esta a ser negociada entre o PSD e o 
PS. A Comissâo Politica Regional do 
PSD/Madeira entende que a reforma 
politica deverâ passar por uma revisâo 
constitucional e classificou ainda a refor- 
ma da tributaçâo imobiliâria como «escan- 
dalosa» para as autarquias. O vice-presi- 
dente do PSD/Madeira, Miguel 
Albuquerque, disse que a posiçâo da dele- 
gaçâo madeirense vai «contra qualquer 
reforma negociada pelos directôrios dos 
partidos, â revelia de uma revisâo consti- 
tucional». 
«Se esse acordo for feito à margem de uma 

revisâo constitucional, vamos suscitar a 
inconstitucionalidade da reforma. O cerne 
da questâo passa por expurgar a 
Constituiçâo de alguns tabus ideolôgicos 
que impedem a reformulaçâo do sistema», 
considerou. 
Miguel Albuquerque, também présidente 
da Câmai'a Municipal do Funchal, référé 
ainda que «a reduçâo da contribuiçâo 
autârquica que deveria entrar em vigor em 
Janeiro de 2004, vai entrar em vigor em 
Maio e vem introduzir sistemas de 
reduçâo substancial das prôprias receitas 
autârquicas, a meio do ano econômico, 
quando estâo orçamentos em execuçâo». 
O responsâvel social-democrata 
entende que a ministra das Finanças, 
Manuela Ferreira Leite, nâo pode partir 
para uma reforma, sem ouvir as autar- 
quias. «A reforma do sistema tri- 
butârio dévia ser ponderada no sentido 
da eliminaçâo das isençôes existentes, e 
baixar os impostos sobre os imôveis, 
mas estes deveriam ser aplicados a 
todos os contribuintes», afirmou. 

Madeira: 

raiso alarme de pneumenia 
atipica 
A Direcçâo Regional de Saüde Pùblica da 
Madeira esclareceu ter sido um falso 
alarme o caso do cidadâo espanhol que se 
apresentou dia 21 no Centro Hospitalar do 
Funchal por suspeitar de contaminaçâo 
corn pneumonia atipica. Em comunicado, 
a direcçâo regional de saüde da Madeira 
référé ter sido informada pelo Centro 
Hospitalar do Funchal da apresentaçâo na 
urgência de um espanhol receoso de ter 
contraido A Sindroma Respiratôria 
Aguda (SRA), conhecida por pneumonia 
atipica, o que nâo se veio a confirmar. 
O documento adianta que foram activa- 
dos todos os procedimentos recomenda- 

dos pela OMS, através da Direcçâo 
Gérai de Saüde e da Direcçâo Regional 
de Saüde Püblica, tendo o doente ficado 
internado e em isolamento como medi- 
da de precauçâo "embora se tivesse apu- 
rado que nem sequer preenchia, à luz do 
conhecimento actual, os critérios clini- 
cos necessârios à classificaçâo de caso 
suspeito". A DRSP conclut, por isso, 
que "nâo se tratou de qualquer caso de 
pneumonia atipica". A SRA é uma 
afecçâo respiratôria agnda surgida no 
sul da China, cujos principais sintomas 
sâo febre superior a 38 graus, tosse e 
dificuldade respiratôria. 
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[ Cominid^lOO^^ 
-Comunicado 
A FPCBP procura Assistente de Direcçâo, para trabalhar a tempo inteiro. Devem 
ter qualidades analiticas e de liderança. Enviem o "Curriculum Vitae" para a 
Federaçào, ao cuidado do présidente Ermidio Æes. Info: 005 453-0773. | 

Quintarfeira,dia24 
jantar/eiicontro na Associaçâo Democrâtica Luso-Canadiana, corn a presença do | 
Coronèl Artür Pita Alves, membro do Conselho da Revoluçâo do 25 de Abril. f 

Sextarfeira, dia 25 
Jantar do 29o. aniversirio do 25 de Abril na Associaçâo Democrâtica Luso- 
Canadiana. Info: 416 534-3451. 
;Jantar da Primavera da Academia do Bacalhau de Toronto, no Europa Catering, 
Réservas; 905 427-9923, ou 647 286-5334, ou 416 2608920, ou 416 2864714. 
-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 
Duo SomLuso. - 

Sàbado, dia 26 I 
I -Apresentaçâo do novo CD de Décio Gonçalves na Igreja de Cristo Rei, em 
I Mississauga, Informaçôes e réservas: 416 817-8356, ou 905 848-3214, ou 416 603- 
I 2900. , I 
I -Baile da Primavera da Irmandade do Divino Espirito Santo da Parôquia de Santa | 

Maria dos Anjos.Jantar ebaüe. Info: 416 727-8186, ou 652-6787. | 
i Jantar e apresentaçâo do filme de Maria de Medeiros, "Capitàes de Abrü", na | 

II Associaçâo Democrâtica LusceCanadiana. | 
|i Jantar do 5o. aniversârio da Luso-Can Tuna, no Dundas Banquet Place. Variedades | 

il e muita alegria. Info; 416 569-6981, ou 456-6138. | 
-pesta das Flores no Madeira Club. Jantar, folclore e baile. Info; 416 533-2401. | 

I -Noite Regional Terceirense no Angrense de Toronto. Info: 416 537-1555. | 
I -Baile no Lusitânia de Toronto corn a dupla musical Joâo Carlos e Marco Paulo. | 
I Info: 416 532-3501. | 
I -Eleiçâo da Miss PCCM'2003, com a mùsica do Duo SomLuso. Info: 905 286-1311. | 
I -Baile no Graciosa C: Centre, corn o EJ-5 Stars. Info: 416 533-8367. I 
I -Chicharro miùdo e baile no Vitôria de Setùbal. Info: 416 5344417. | 
I -Baile da Primavera da Irmandade do Divino Espirito Santo da Parôquia de Santa | 
I Maria dos Anjos.Jantar às 19h30. Info; 416 727-8186, ou 652-6787. I 
I -Baüe na Casa do Benfica de Toronto com o conjunto Oh lâ lâ. Apresentaçâo dos | 
I novos membros do Rancho Fblclôrico e da équipa de futebol da Casa, corn a j>re- | 
I sença do treinador de futebol, Prof. Neca. Info: 416 653-6370. | 

I Domingo, dia 27 I 
I -Jogos Tradicfonais na Casa do Alentejo de Toronto, organizaçâo do Comité da | 
I Juventude da Casa do Alentejo. Info; 416 537-7766. I 

l . I 
I TerçaFeira, dia 29 | 
I -Prova de Vinhos da Regiâo do Ribatejo, no Restaurante Chiado, às 14h30. 
I Info: 416 9214925, ou 460-6506. 

fiasiies Comunitàrios 
-O Vasco da Gama Cultural Centre of Brampton, realiza Domingo, dia 27 de Abril, a 
Assembleia Gérai Ordinâria para a eleiçâo dos novos Corpos Gerentes para 2003/2004. 
Pede-se a comparência dos sôcios para este acto importante na vida do Vasco da Gama 
de Brampton. Info: 905 840-6061. 

Aliança dos Clubes e Associaçôes do Ontârio -ACAPO, realiza terça-feira, a 6 de 
Maio, pelas 20h00, a Reuniâo de Conselho de Présidentes na sede-social do Vitôria de 
Setùbal de Toronto. Info: 416 536-5961. 

-A Academia de Dante Alighieri, no 60 Playfair Ave., às 14h30, vai lançar mais de 2.000 
bolas de Golfe... para quem as apanhar. Antes, porém, para angariar fundos para ajudar 
alunos em dificuldades e pessoas necessitadas, cada bilhete de entrada sera vendido por 
$10. dôlares, o que corresponde a uma bola de Golfe corn o mesmo numéro do bilhete, 
que darâ lugar a um sorteio corn valiosos prémios, tais como viagem a Cuba. Televisào 
de 27 polegadas, computadores, etc.. Info: 416 393-5522. Falem coin o professor Joseph 
Servidio, da Academia Dante Alighieri. 

Jornal 

o MILÉNIO 
O eemanario da comunidade 
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832 BAY STREET, EM TORONTO 
(A NORTE DA COLLEGE ST.) 

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

Iid (SMA 1)D^ 
ACÜ.171 CJr'dfilTüô] 

Addison on Bay e José da Costa oferecem 

na compra de um carro novo ou usado, 

preços sensacionais, Hnanciamento 

excelente, tudo isto aliado ao serviço 

impecâvel de assistência, que inclui 

serviço ao sâbado desde as 8h00 às 14h00. 

José da Costa trabalha exaustivamente, 

para que a compra do seu Pontiac, Buick, 

GMC ou Cadillac, constitua a melhor 

experiência da sua vida. 

Telefone: 416-964-3211 
M24 
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O conhecido autor, Rui Balsemâo da Silva, 
vai lançar no proximo dia 4 de Maio, no 
salào de festas do Centro Cultural 
Português de Mississauga, o seu livro de 
poesia "Meu Grito Meu Canto" e, tam- 
bém, O CD gravado corn os mesmos poe- 

mas ditos pelo prôprio. 
Rui da Silva Balsemâo, nasceu em 
Luanda, Angola, em 7 de Abril de 1934. A 
infância foi passada em Benguela e em 
Carmona, regressando a Luanda por 
altura da adolescência. Terminou o curso 

liceal de letras, embora tenha ini- 
ciado os estudos na Escola 
Comercial. Logo na adolescência 
interessou-se pela literatura e pela 
poesia. Corn o casamento e as 
obrigaçôes profissionais, Rui 
Balsemâo da Silva "deixou de 
lado" a poesia, a sua grande 
paixâo. Em 1975, dada a instabili- 
dade politico-social de Angola, 
resolveu emigrar para o Canada 
corn a mulher e os très filhos. 
Radicou-se em Toronto e, mais 
tarde, em Mississauga, onde per- 
manece e continua a exercer a sua 
profissâo de Contabilista. 
A vida nova e diferente e a adap- 
taçâo ao pais, sô lhe permitiu 
voltar à escrita 20 anos depois, 
escrevendo poemas que compilou 
e inséré neste seu primeiro livro 
"Meu Grito Meu canto". Nos ùlti- 
mos anos, concorreu ao Festival 
da Cançào da CIRV, corn poemas 
da sua autoria, tendo conquistado 
jâ, consecutivamente, dois 
primeiros, dois segundos e um ter- 

MEU GRITO MEU CANTO 

Rui Balsemâo da Silva 

lança livro e CD de poemas 
ceiro prémios. 
-"Ao optar por uma poesia 
transparente e sensibilizante 
norteou-me a intençâo de me 
fazer compreender e de 
agradar nâo sô aos sens 
amantes como também ao 
leitor interessado", escreve 
em iiota Rui Balsemâo da 
Silva, e acrescenta; -"Compu- 
la obedecendo à métrica e à 
rima em homenagem aos 
poetas que desse modo can- 
taram e me deliciaram". Os 
amantes da poesia ou o sim- 
ples leitor, podem ficar certos 
de que Rui cumpre o que 
promete. A sua poesia, sem 
fugir à profundidade do 
tema, é limpida corn as âguas 
de um rio e tâo compreensivel como a sua 
paixâo às letras. 
A apresentaçâo do livro e do CD de Rui 
Balsemâo da Silva, dia 4 de Maio, no 
CCPM, corn inicio às 13h00, consta de 
almoço, momento de poesia e variedades 
corn Tony Gouveia, Sarah Pacheco, Mikâ, 
Ilidio Vilela e Nancy Costa. Som e luz a 
cargo de TNT. 
Para marcaçôes de bilhetes, podem con- 
tactar pèlo telefone: 905 501-7162. 
O livro "Meu Grito Meu Canto", tem capa 
e ilustraçôes do pintor Paiva de Carvalho. 

O Prefâcio é do poeta angolano, residente 
em Vancouver, Eduardo Bettencourt e, o 
Post-Prefàcio, do cronista Barbosa Tavares. 
Logo a seguir ao almoço, momentos corn 
a Dra. Aida baptista, Eduardo 
Bettencourt Pinto e Barbosa Tavares, 
seguindo-se poesia com Jaime 
Na.scimento, Osvaldo Santos e, pelo autor, 
Rui Balsemâo da Silva. Fim de festa corn 
variedades e baile. 
As nossas felicitaçôes ao Rui Balsemâo da 
Silva. 

JMC 

Rui Balsemâo da Silva 

Terceiro comando da NATO em Portugal 
Portugal vai receber o terceiro 
comando operacional da NATO 
na Europa - «mais pequeno mas 
robusto» - que servira para 
apoiar operaçôes conjuntas e 
combinadas a partir do mar, 
afirmaram à Agência Lusa 
fontes aliadas. 

«O comando de Oeiras (sucessor do 
actual Quartel-General Regional para o 
Atlântico Sul) passa a ser mais impor- 

tante» do que tem sido, garantiu ainda 
uma das fontes, explicando que «vai ter 
mais funçôes e mais activas» do que até 
agora. Portugal, que surge como um 
dos vencedores dos processos de refor- 
ma e alargamento da NATO - a par da 
Itâlia, por exemplo - aprovados em 
Praga (Novembro de 2002), vai ter no 
seu territôrio duas estruturas aliadas: o 
quartel-general de Oeiras e o Centro de 
Anâlise Conjunta das Liçôes 
Aprendidas QALLC), em Monsanto. O 
resultado final da reforma da NATO é, 
objectivamente, favorâvel às pretensôes 

de Lisboa por se registar num contexte 
em que outros paises vêem reduzida a 
presença da Aliança nos sens ter- 
ritories e Portugal continua a nâo cor- 
responder às exigéneias da organizaçào 
(é o ùnico pais aliado ausente do 
Afeganistâo, por exemplo). 
Em contrapartida, Portugal perde o 
Centro de Comando e Contrôle Aéreo 
(CAOC) de Monsanto que estava afecto 
à NATO, o quai passa a ter competên- 
cias apenas sobre territôrio português. A 
manutençào de um quartel-general em 
Portugal - no quadro da nova estrutura 

de comandos da NATO decidida na 
Cimeira de Praga - corn o mesmo nivel 
de importâneia (équivalente ao que 
actualmente se désigna por regional) jâ 
era dada por adquirida hâ vârias se- 
manas nos corredores da organizaçào. 
O prôprio primeiro-ministro português, 
Durào Barroso, jâ tinha aludido a isso no 
quadro das discussôes sobre o papel 
desempenhado por Portugal nos prepa- 
ratives para a actual guerra contra o 
Iraque - e que acabou por dar uma ajuda 
decisiva na fase final das negociaçôes, 
sublinharain vârias das fontes. 

AOWSSO 
SERVICOL 

2612 St. Clair Ave.W 
(esquilia coin a Jane su T^o, 

TeliFax: 416-533-2439 Estimativas gratis 

* 1 
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Concurso de QUADRAS aos PIONEIROS 
A CIRV-fm e o semanârio O Milénio abriram um concurso de 
QUADRAS dedicado aos PIONEIROS portugueses do Canada, cuja 
caminhada oficial se iniciou em 13 de Maio de 1953. A entrega das 
QUADRAS sera feitas até 31 de Julho e, os prémios, serâo entregues 
no "Portuguese Day", na Paramount Canada's Wonderland, Domingo, 
dia 24 de Agosto. Os très primeiros autores receberào prémio e entra- 
da gratis no "Portuguese 
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PJ Militar: Alcino Roque constitui'do arguido 
Alcino Roque, antigo sub-director 

da Policia Judiciâria Militar foi, 

esta terça-feira, constituido arg^i- 
do num processo-crime de 

difamaçâo, por ter acusado o 

major Governo Maia, actual direc- 
tor da Militar, da prâtica de cde- 

gadas irregularidades. 

Alcino Roque, antigo sub-director da 
Policia Judiciâria (PJ) Militar, foi, esta 

terça-feira, constituido arguido num 
processo-crime por difamaçâo. Em causa 
estào declaraçôes proferidas contra o 
actual director da Policia Judiciâria 
Militar, o major-general de réserva 
Governo Maia. Este é acusado, por Alcino 
Roque, do cometimento de alegadas irre- 
gularidades, relacionadas coin investi- 
gaçôes telefônicas, escutas e ligaçôes a 
redes mafiosas controladas por pessoas do 
Leste europeu. Em declaraçôes, Alcino 

Roque, que esta terça-feira foi ouvido no 
Departamento de Investigaçào e Acçào 
Penal (DIAP), confirmou que acusou 
Governo Maia da prâtica daquilo que 
considéra serem irregularidades. 
Alcino Roque deixou claro que denun- 
ciou estas prâticas em tempo legal, 
tendo frisado que o ministro da Defesa 
teve conhecimento das mesmas. Por 
isso mesmo, o antigo sub-director da 
Policia Judiciâria Militar nâo poupou 

criticas a Paulo Portas. 
«Estas denüncias foram feitas por escrito, 
sendo que apresentei documentos com- 
provativos nesse sentido. Culpo o ministro 
da Defesa, quer pelo seu silêncio, como 
pelo facto de nâo ter tido em conta as 
denüncias», acrescentou Alcino Roque. 
«Tudo o que eu disse estào autorizados a 
dizê-lo. Assumo aquilo que digo e aquilo 
que escrevo», concluiu o antigo sub-direc- 
tor da Policia Judiciâria Militar. 

Declaraçôes à imprensa 
proibidas 
o apresentador de televisâo" 
Carlos Cruz, detido preventi- 
vamente no âmbito das inves- 
tigaçôes ao caso da rede de 
pedofilia na Casa Pia, foi 
proibido esta terça-feira por 
um juiz de instruçâo criminal de prestar 
declaraçôes à imprensa ou concéder 
entrevistas e noticia à TVl. 
Carlos Cruz jâ foi notificado da decisâo 

do magistrado e a defesa do 
apresentador jâ contestou a 
decisâo judicial, acrescenta a 
estaçâo de televisâo. 
A decisâo do juiz surge apôs a 
carta aberta de Carlos Cruz, 

publicada na passada sexta-feira, em que 
o apresentador contesta a conduçâo dos 
trabalhos de investigaçào e réclama uma 
vez mais a sua inocência. 

({JORNADA DA INOVAQÂO» 
Sampaio apela à conquista 
do mercado internaciORal 
Jorge Sampaio quer que as 

empresas portuguesas apostem 
em novos mercados, fora do 

pais, corn proflutos inovadores. 

De visita à Marinha Grande, o 
Présidente nâo recusou dar o 

exemplo e experimentar a arte 

dos vidreiros. 

Produtos inovadores e estratégias de 
comercializaçâo mais agressivas sào os 
desafios que Jorge Sampaio lança às 
empresas portuguesas. O Présidente da 
Repùblica quer mais ousadia e diâlogo 
interno para resolver os problemas do 

pais. O chefe de Estado considéra que 
para as empresas portuguesas mar- 
carem pontos é necessârio o reforço das 
parcerias e alianças dos ernpresârios em 
sectores estratégicos. 
«E uma conversa permanente de Norte 
a Sul do pais, que as pessoas fazem 
excelentes produtos e depois nâo os 
conseguem meter nas redes de comer- 
cializaçào porque o vizinho nâo fala 
coin o vizinho», frisou. 
«Se nâo tivermos capacidade de 
expandir as tecnologias e de ter empre- 
sas para receber essa inovaçâo estare- 
mos mais ou menos bloqueados» no 
futuro, acrescentou Jorge Sampaio. 

DUNDAS^ 
Travel & Tours 

De 5 e 11 de Mido, excursâpâ Halifax, de aviâo, 

para inauguraçâo do Painel dos Pioneiros 

Portugueses no Museu da Saudade-Pjer 21. 
Vii^em, estadia e passeios, incluidos 

no preço do bUhete. 

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

MüRici'pios ceDvocam 
ceqgresso extraordinàrio 
A Associaçâo Nacional de Municipios 
Portugueses (ANMP) decidiu convocar um 
congresso extraordinàrio, perante a récusa 
do Governo em compensar as autarquias 
pela eventual perda de receitas devido à 
reduçâo de sisa. 
A Associaçâo Nacional de Municipios 
Portugueses (ANMP) decidiu convocar um 
congresso extraordinàrio, anunciou, esta 
terça-feira, em Coimbra, o présidente 
Fernando Ruas. A récusa do Governo em 
compensar as autarquias pela eventual 
perda de receitas devido à reduçâo de sisa 
vai ser analisado em reuniâo deste ôrgào, 
depois das audiências marcadas para quar- 
ta-feira coin os grupos parlamentares e, no 
dia 30, coin o Présidente da Repitblica. «Se 
as audiências previstas corn os ôrgàos de 
soberania nâo forem satisfafôrias, o conse- 

Iho directivo fica mandatado para marcar 
um congresso extraordinàrio, a realizar a 
curto prazo», explicou Fernando Ruas. 
A medida encontra-se expressa num docu- 
mento elaborado de manhà pelo conselho 
directivo da ANMP e aprovado por una- 
nimidade pelo conselho gérai na tarde de 
terça-feira. • 
O dirigente Fernando Ruas afirmou ainda 
que a reforma da tributaçào do patrimônio 
constitui também uma preocupaçâo das 
autarquias, mas «nâo pode ser feita à custa 
das receitas municipais». A sisa e a con- 
tribuiçào autâiquica vào ser substituidos, 
respectivamente, pelo imposto municipal 
sobre a transmissào de imôveis e pelo 
imposto municipal sobre imôveis, ambos 
corn taxas mais reduzidas, a partir de 1 de 
Janeiro de 2004. 

Did you know that the equity in your home can give 

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

interest rates than you might get otherwise? 

Find out more about the Scotia Total Equity® Plan 

at your nearest branch. 

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

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

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

"Trademark of The Bank of Nova Scotia. "Registered Trademark of The Bank of Nova Scotia. 
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HAIR CARE SYSTEM ®TM 
Produtos Naturals. Resultados Sensacionais! MARIANA DE OLIVEIRA 

De Oliveira 
Skin Care Systems 

SOFRE DE PROBLEMAS NA PELE? 

De Oliveira tern a soluçào! 
• Psoriase 
•Eczema ‘Rosàcea 
• Herpes-Zoster 
• Escoriaçôes 
• Feridas nos lâbios 
•Acne •Verrugas 
• Descoloraçâo da pele 
•Bolhas 
•Queimaduras 

« I 
I I 

4 

I 

• Mordidelas de abelhas 
e insectos 
•Pele comicbosa, seca e 
escamosa 
•Dores articulares e 
musculares 
• Pé de atleta 
• Furünculos 
• Cortes e arranbôes 

•De Oliveira Body Wash 
•De Oliveira Spray 
• De Oliveira Cream 

ESTA A PERDER CABELO, OU 

JÂ PERDEU A MAJOR PARTE? 

De Oliveira pode ajuda-lol 
• Queda de HI W II 

cabelo " 
• Seborreia 
• Psoriase 
•Caspa 
Proporcionamos alimentaçâo, nutrientes, 

puriGcadores e estimulantes para 
revitalizar o couro cabeludo e cabelo 

416.504.8967 
1.888.GRO.HAIR 
788 Adelaide St. W. 

Toronto, On 1B4 
www.deoliveirasystems.com 

Biuiness Initiative Directtons - 2001 New York 
Recipient of the 2001 International Gold Award for 
Excellence and Business Prestige 
European Market Reaeardh Centre - 2002 Bniiscb 
Recipient of the EuroMarket Award 2002 for 
Outstanding Business Performances and Managerial 
Achievements while Adapting International Standards 
Burineas Tn<Hnrtv«ü Directions - 2002 Pari» 
Recipient of the 2002 International Platinum Star Award 
for World Quality Commitment 

CEO 

De Oliveira 
Hair Care Systems 
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ITT CIRV-FM ORGULHA-SE DE APRESENTAR O JA TRADICIONAL ... 

SUIillEIFEST-20 
NO FIM DE SEMANA DO DIA DO PAI, A 14 E 15 DE JUNHO NO EARLSCOURT PARK, 

NA ST. CLAIR E CALEDONIA, EM TORONTO. 

ESTE ANO, ALEM DOS 
NOSSOS ARTISTAS 
LOCAJS, CONJUNTOS E 
RANCHOS FOLCLÔRICOS, 
TEREMOS AJNDA A 
PRESENÇA DO 
CONSAGRADO ... 

HQ T 
AhnSTDOS DE PORTUGAL 

UM FIM DE SEMANA DE FOLIA E DIVERSÂO NA COMPANHIA DE CIRV-FM - A SUA ESTAÇÂO EMISSORA!. 

WrORMAÇOES PELO TEl: 416-537-1088 

SUMMERFEST-2003 
TEM O PATROCfNIO 
DE: 

CAR SALES lÿ 
^ V LIMITED / 

TUDOEM 
CARROS 
AMERICANOS 
E EUROPEUS 
DASMELHORES 
MARCAS 

877 College Street, Toronto, On M6H lAl 

T; 416-533-9264 • F: 416-533-4141 
e-mail: tfemandes@^obalserve.net 

Onde pode comprar 
uvas ou mosto para 
fazer o seu vinho e 

informar-se sobre o 
novo sistema 

"U-VIN” 416-652-0416 

□ownüown Lumber 
Sk Building Suppiies co. 

UlM TnJIXD [PAm A (BDKIS>1TKy(g&D 

176 Ossington Ave., Toronto. 
Tel: 416 534-3347 e 416- 532-2813 Fax: 416 532-6040 
www.downtownlumber.com 

David Costa 
& Associates 
LazvyerslAdvogados 

1015 Bloor SL. W.. Toronto Tel: 535-6329 

Uma firma de advogados prontos a 
defender os sens casos no Canada 

eemPortugaL . 

VISO Shipping Inc. 
Trata do envio de carga para 
Portugal continental e Ilhas 

4ne-533-SnS7 

Vlseu Qg) Electric Inc. 
Especializados em artigos de 220 volts. 
4^G-53^-SS47 

896 College St., TORONTO 

Jjjiü lÈE iJJdl JJOjm 

“ "—-0000 

o 
CENTRAL TICKET DEFENCE 

Defesa de todas as 
multas de conduçào. 

A soluçâo dos sens problemas de trânsi- 
to e de assuntos familiares. 

861 College St., Toronto 
 41S-5S5-1Sai P 

i^S8SSS5SSSS^R 

S£CL&€M 
Labatt Brewers 

Fabricante da cerveja Carlsberg, 
a cerveja dos portugueses. 
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asctaoo au,.. 
As opinioes expressas por Mateus Machado nào reflectem as opinioes dojornal 0 Milénio. 

UNITA explica desparecimento 
de 4 milhôes de dolares americanes 
Abilio Kamalata Numa, Marcial Dachala , 
Isaias Chitombe e Carlos Fontoura. todos 
membres da Comissào Politica da UNITA 
estao a ser ouvidos por uma comissào de 
inquérito criada para investigar o desa- 
parecimento de 4 milhôes de dolares da 
conta bancâria da UNITA. 
Os 4 milhôes de dolares faziam parte de 
um total de 13 milhôes que a UNITA rece- 
beu do Governo, na sua condiçâo de 
segundo partido mais votado nas eleiçôes 
de 1992. Na mesma altura o MPLA rece- 
beu cerca de 19 milhôes de dôlares rela- 
tives à vitôria nas eleiçôes, e aos lugares 
que ocupa no parlamento. Algumas fontes 
dizem tratar-se de apenas dois milhôes de 
dôlares. 
O desaparecimento do dinheiro foi inicial- 
mente levantado durante uma reuniâo da 
cüpula da UNITA realizada em Fevereiro, 
em Luanda. Alguns militantes pediram 
que fosse feita uma investigaçào para se 
apurar o destine que estava a ser dado ao 
dinheiro do partido. 
As preocupaçôes de varies militantes da 
UNITA agravaram-se apôs a publicaçâo 
em jornais angolanos de varias facturas 
correspondentes a alegadas despesas feitas 

por dirigentes da UNITA quase todas elas 
na EuroAfrica, uma conhecida casa de 
môveis de Luanda. 
As facturas atribuem a Lukamba Gato 
despesas na ordein do 9 mil dôlares para 
reparaçâo da piscina, e 51 mil dôlares para 
mobilias de uma residência na Vila Alice. 
Sào igualmente imputados ao gabinete do 
secretârio-geral 7 mil dôlares na aquisiçào 
de molduras de 10 quadros de Jonas 
Savimbi, 5 mil dôlares para um central 
telefonica, mais 5 mil dôlares para a com- 
pra de electro-domésticos para uma das 
suas residências . 
De acordo corn as mesmas facturas dizem 
que Marcial Dachala teria gasto 75 mil 
dôlares para mobilar uma das suas casas, e 
45 mil para outra. 
Abilio Kamalata Numa, secretârio para os 
Assuntos politicos teria empregue 20 mil 
dôlares do partido para o apetrecho de 
uma casa atribuida pelo Governo que 
entretanto jâ estava mobilada. A este ge- 
neral é também atribuida a compra de 
uma viatura em segunda mào no valor de 
40 mil dôlares, quando a mesma vaitura 
em estado novo ficaria por menos 10 mil 
dôlares. Marcial Dachala, secretârio da 

ERVANÂRIA VITÔRIA inc. 
PRODUTOS NATÜRAIS Ë MEDICINA HOMEOPATICA 

Marque uma cutrevhta coin o Natimata Homcopata 
A)ito/iio Medeiros, pi corn miiito.s aiios de experièa'a, 
que O poderd ajitdar na saluçio dos sens prohlemas. . 

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

UNITA para a Informaçào 
recusou-se a entrar em pormenores, reme- 
tendo qualquer comentârio para mais 
tarde, “qtiando forem conhecidos os resul- 
tados” do inquérito. Conduzem as investi- 
gacoes, Fernando Heitor “ministro-som- 
bra” da UNITA para a economia e o de- 
putado Abel Chivukuvuku , secretârio dos 
“maninhos” para as questoes parla- 
mentares. 
Fontes da UNITA disseram que o “arrola- 
mento” de Kamalata Numa, e de Marcial 
Dachala, decorre apenas do facto de 
ambos serem membros da direcçào. “Nâo 
estâo directamente ligados à gestào de fun- 
dos do partido”. 
Coin Isaias Isaias Chitombe, e Carlos 
Fontoura a situaçâo é diferente. Um como 
outro lado estâo ligados às despesas e à 
gestào de contas. Chitombe secretârio 
admnistrativo, enquanto que Carlos 

Fontoura é gestor das 
finanças, cargo que jâ ocupou no passado. 
Fonte do galo Negro disse que neste 
momento nâo hâ suspeitos, e que mais pes- 
soas poderào vir a ser ouvidas. 
Dirigentes da UNITA ouvidos pela Voz da 
América dizem que o desaparecimento do 
dinheiro deve-se à depreciaçâo da moeda 
registada entre o periodo que o Governo 
anuncia a sua disponibilizaçào, e a data 
em que este de facto é posto à disposiçâo 
do partido. ‘As pessoas nào podem perder 
de vista que estamos a falar de kwanzas”. 
Entretanto outras fontes sustentam que 
kwanzas ou dôlares, “os extractos 
bancârios irào provar quanto é que os 
kwanzas valiam à data do depôsito pelo 
Governo”. Entretanto outras fontes da 
UNITA atribuem a circulaçào de facturas 
à uma acaçâo de “despeitados reno- 
vadores”. 

Kumba lalà afasta ministro 
da Repüblica guineense, 

exonerou do cargo de mi- 
O Présidente 
Kumba lalâ, 
nistro da Administraçào Interna Antonio 
Sedja Mam e nomeou para o seu lugar o 
ex-ministro da Defesa Nacional e do 
Comércio, Fernando Correia Landim. 
Sein precisar as razôes da exoneraçào 
deste ministro, Kumba lalâ chamou um 
homein da sua confiança para dirigir o 
Ministério da Administraçào Interna 
departamento que tutela a organizaçâo 
dos processes eleitorais no pais, incluindo 
as legislativas âiitecipadas para 6 de Julho. 
Fernando Correia Landim, considerado o 
braço direito do Présidente guineense e 
homem do aparelho do Partido da 
Renovaçào Social (PRS, no poder), tem 
agora sobre os sens oinbros a responsabili- 
dade de assegmar o ambiente para que o 
processo eleitoral decorra coin paz, 
transparêneia e fiabilidade a nivel 
nacional e internacional. 
Recentemenle e em entrevista ao DN, 
Antonio Sedja Main tinha revelado que os 
antigos membros do Conselho de Estado 
do Governo de Nino Vieira ainda iriam 
responder, no Ministério Püblico, sobre o 
caso dos fuzilamentos de Paulo Correia e 
Viriato Pain. 
Antonio Sedja Mam assegurou, na altura, 
que O processo da revisâo criminal do caso 
da alegada tentativa de golpe de Estado de 
17 de Outubro de 1986, que levou à morte 
de Paulo Correia e Viriato Pain, jâ estâ no 
Ministério Püblico. Acusou ainda os ex- 
membros do Conselho de Estado do 
Governo de Nino Vieira de pretenderem 
fazer uma limpeza étnica _ «que é contra 
os valores da soberania nacional». 
O iiltimo acto oficial de Antonio Sedja 
Mam como ministro foi, no sâbado, no 
Aeroporto Internacional Osvaldo Vieira 
em Bissalanca, onde îecebeu do 

Secretariado Técnico dos Assuntos para o 
Processo Eleitoral do Ministério da 
Administraçào Interna de Portugal o 
material completo de recenseamento e de 
voto que Lisboa ofereceu à Guiné-Bissau 
para iniciar o recenseamento para as 
eleiçôes de Julho. 
O processo de recenseamento eleitoral 
guineense nào teve inicio na data prevista 

no passado dia 17 _ devido ao atraso da 
chegada a Bissau dos boletins de recensea- 
mento, assim como dos cartôes de eleitor e 
dos kits para as brigadas de recensearnen- 
to. Além disso, a secretâria de Estado da 
Administraçào Territorial continua sem 
verbas suficientes para poder pagar todo o 
processo de récenseamento eleitoral. 
Em declaraçôes ao DN, o director-geral do 
Gabinete Técnico de Apoio ao Processo 
Eleitoral, Cristiano Na Betam, explicou 
que a verba que a secretâria de Estado de 
Administraçào Territorial dispunha era 
somente para pagar os formadores dos 
agentes recenseadores. 
Disse ainda que o atraso que se estâ a ver- 
ificar no desbloqueamento da verba 
necessâria para o recenseamento eleitoral 
pela comunidade internacional poderâ 
comprometer a realizaçào das eleiçôes _ jâ 
adiadas a 20 de Abril por falta de 
condiçôes para cumprir os requisitos tem- 
porals exigidos por lei. 
Face a este cenârio, e ainda segundo 
Cristiano Na Betam, o recenseamento 
eleitoral s6 se poderâ iniciar quando o 
gabinete a que preside dispuser dos meios 
financeiros necessârios. 
O Présidente da Repüblica guineense, 
Kumba lalâ, exonerou do cargo de min- 
istro da Administraçào Interna Antonio 
Sedja Mam e nomeou para o seu lugar o 
ex-ministro da Defesa Nacional e do 
Comércio, Fernando Correia Landim. 
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Mira.ndela; 

Burlôes pagaram 250 litros de 
azeite corn notas de euros falsas 
Um agricuhor de uma aldeia de 
Mirandela, Bragança, foi alegadamente 
burlado por dois homens que lhe pagaram 
500 euros de azeite corn notas falsas, disse 
à Agência Lusa fonte da GNR. 
A venda directa de azeite nas aldeias por 
parte dos produtores é no Nordeste 
Transmontano uma prâtica vulgar de que 
os dois alegados burlôes se terâo aproveita- 
do. 
Segundo fonte da GNR, os dois individu- 
os apareceram na aldeia do Romeu à 
procura de quem lhe vendesse azeite e 
abordaram o agricultor, a quem com- 
praram 250 litros do produto. 

A compra foi feita hâ cerca de 15 dias e 
paga com cinco notas de 100 euros, que no 
acto nào levantaram qualquer suspeita ao 
agricultor. 
Sô mais tarde, ao verificar que todas as 
notas tinham o mesmo numéro de série, o 
agricultor se apercebeu de que tinha sido 
enganado, adiantou a mesma fonte. 
A vitima apresentou terça-feira queixa na 
GNR de Mirandela, que jâ comunicou o 
caso à Policia Judiciâria, desconhecendo-, 
se até ao momento qualquer pista acerca 
da identificaçâo dos alegados burlôes. 
Segundo a fonte, as notas tinham "alguma 
perfeiçâo". 

Algarve: 

PJ detém traficante de vïaturas de 
luxe precurade pela iNTERPOl 
A Policia Judiciâria de Faro anunciou a 
detençâo de um homem de nacionalidade 
estrangeira, suspeito de trâfico interna- 
cional de veiculos e branqueamento de 
capitais, assim como a apreensào de seis 
viaturas de alta cilindrada. 
O suspeito, corn 37 anos de idade, é ainda 
indiciado pela prâtica de fcdsificaçâo de 
documentos e era procurado pela INTER- 
POL e EUROPOL como traficante de 
droga e de carros de luxo. 
Até ao momento foram apreendidos seis 
veiculos: um Jaguar Xtype 3.0 V6 Sport, 
um BMW X5 3.0i, um Jeep Mercedes ML 
270 Cdi, outro Jeep Mercedes ML 270 
Cdi, um Mercedes E2Ü0 Station e um 

Land Rover Freelander 1.8, furtados no 
estrangeiro e que circulavam em Portugal 
corn matriculas falsas. 
Além do suspeito, que ficarâ a aguardar 
julgamento em prisào preventiva, foram 
também constituidas arguidas duas pes- 
soas - uma mulher de nacionalidade 
estrangeira, de 2ü anos, e um português, 
de 38, gerente comercial -, por haver fortes 
indicios de que possam estar envolvidos 
nas mesmas actividades ilicitas. 
A Policia Judiciâria, que nào esclarece a 
nacionalidade do detido, adiantou que 
continua a investigaçâo no sentido de 
esclarecer a eventual implicaçào de outras 
pessoas no caso. 

Maragarida Vaher 
^S/03/iS4B - 30/03/2003 

Adriana Teixeira agradece 
profundamente a todos quan- 
tos estiveram présentes no ulti- 
mo adeus da muito amada 
irmâ, Margarida Vaher. 
Adriana Teixeira, escreveu os 
versos "Homenagem a uma 
Santa", em memôria da indi- 
tosa Margarida Vaher. 

Minha irmà Margarida 
Que taiito adorava a vida 
Corn tudo que ela sofreu. 
Mas nunca desanimou 
E no dia que faleceu 
Dormindo este mundo deixou. 

Minha querida irmà 
No dia em que nasceste 
Tanta alegria eu senti. 
Agora que faleceste 
Tu p'ra mim nào morreste 
Eu nunca me esqueço de ti. 

Deixas lembranças formosas 
Corn saudades dolorosas 
Nào és esquecida jamais. 
Tu nào te esqueças de nos 
Um alô p'rôs nossos Pais 
Nossos Tios e Avôs. 

Açores; 

600 alunos da escola bàsica 
dos Biscoitos corn novas 
instalaçôes 
Os cerca de 600 alunos da 
escola bâsica dos Biscoitos, 
ilha Terceira, dispôem desde 
4“ feira de novas instalaçôes, 
que representaram um inves- 
timento governamental de 
1,1 milhôes de euros. 
Na inauguraçâo das obras, o 
présidente do Executivo aço- 
riano garantiu a manutençâo 
dos investimentos na recu- 
peraçâo do parque escolar 
das ilhas, apesar do impedi- 
mento dé recorrer a emprés- 
timos para investimentos, 
por imposiçào da Lei de 
Estabilidade Orçamental. 
Carlos César sublinhou a 
importância das obras na 
escola dos Biscoitos que, "além do seu 
papel educativo, constitui um polo 
dinamizador da activfdade cultural e 
econômica das diversas freguesias, 
nomeadamente na fixaçào das popu- 
laçôes". 
A construçào de escolas nos meios rurais 
tem a vantagem "de evitar longas e cus- 
tosas deslocaçôes para os centros urbanos 
que, geralmente, provocam o desenraiza- 
mento précoce das familias, ao mesmo 
tempo que combate a desigualdade de 

oportunidades", sublinhou. 
Corn esta intervençào, a esco- 
la bâsica e integrada dos 
Biscoitos passa a disponibi- 
lizar aos 600 alunos que a fre- 
quentam, desde o jardim de 
infância ao nono ano de esco- 
laridade, uma sala de con- 
vivio, um espaço social, uma 
nova cozinha e instalaçôes 
desportivas requalificadas. 
Carlos César presidiu também 
à inauguraçâo das novas insta- 
laçôes do Colégio Infantil "O 
Baloiço", orçadas em 740 mil 
euros e suportadas integral- 
mente pela direcçâo regional 
da Solidariedade e Segurança 
Social. 

As novas instalaçôes, dotadas de cinco 
salas, ginâsio, refeitôrio e cozinha, vâo 
acolher 120 crianças entre os 04 e 05 anos, 
assim como jovens que frequentam activi- 
dades de tempos livres. 
De acordo corn as estatisticas governa- 
mentais, na ultima década, o numéro de 
crianças que utilizam equipamentos 
semelhantes passou de 506 para 1.213, 
enquanto que os espaços de ocupaçâo dos 
tempos livres (ATL) cresceram de 28 
(1996) para 79 (2003). 

A.H.I.P. Marnijer A.D;P: 

MIGUORA ITUOIINDICI D’ASCOLTO 

DOMENICO COSENTINO, H I s 
SPECIALISTA APPAWEÇCHI AUCMTIV! 

OUVIR é uma prenda preciasa. Infelizmente, a poiuiçia sanara, algumas 
daanças a a passagam das anus da vida, via dastruindo a sistama auditiva. 

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

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

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

corn exactidào os problemas auditives dos pacientes. 

Faça uma consulta na UDI Hearing livres de obrigaçôes, cm 2 locals: 

540 College St. 
Suite #402 Toronto, Ont. 

BLOOR 
N 

8333 Weston Rd. 
Unit 105, Woodbridge, Ont 

LANGSTAFF 

COLLF.GE HIGHWAY #7 

I _ 

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

KrÂp^zooeitd esta ûjioztimidade. 
De Segunda a Sexta, das lOam às 5pm e, aos Sâbados, das lOam à Iptn. 
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Um Trigono entre a Lua e o Sol traz-lhe maior tranquilidade. 
Aproveite para resolver um assunto relacionado com a 
familia, superiores ou empregados. 

Horizontal: 
1 - VERIFICAR. 

2 - PARA BARIAVENTO; 1 

CONGÉNITO. 2 

3 - FRUSTRAÇÀO. 

4-LUTAENTREDUAS 3 
PESSOAS; LETRA GREGA, 

5 - EXCLUSIVAMENTE. 

6 - OLHA; GOSTAR. 5 

7 - POEMA CANTADO (INV.); 

PRON. PES.; A UNIDADE. ® 

8 - SADIA; NÀO COZI- -j 

NHADOS; BASTA, 

9 - COMIDA A MEIO DA 8 

NOITE (INV.); CASA. g 

10 - TROÇAR; LUGAR COM 

VEGETAÇÀO NO DESERT0.1 0 

Vertical: 
1 - Conjunto de peixes. 2 - Precedia o rei; casada. 3 - Viajante; brisa. 

4 - Segura algo; romanos. 5 - Apologia; que é de arame ou cobre. 

6 - Cordào; louca. 7 - Inclinados. 8 - Boleia; romanos. 9 - Prendo; peixe de rio 

(pL). 10 - Letra grega; crença religiosa; oceano. 

As SOLUCÔES DA EDICÀO ANTERIOR; 
Horizontals: 
1- Cabras; ave 2- era; neura 3- rita; adi 4- itinerario 5- mm; alar 6- oeste 
7- nt; evacuar 8- ii; malvado 9- ac; ada; rri 10- lassos; oa 
Verticals: 
1- cerimonial 2- aritmetica 3- bati 4- anatemas 5- an; elevado 6- seira; 
alas 7- ar; cv 8- arar; luar 9- vadio; adro 10- io; troia 

CARNEIRO 
21/03 4 20/04; 

TOLRO 
21/04 4 20/05 

QCMCOS 
21/05 4 20/06 

CARANQLCJO 
21/06 4 20/07 P 

LcÂo ; 
22/07 4 22/OS ’ 

VlROCH' 
23/08 A^/09 

BALANçA 
23/09 A 22/10 

ESCORPIâO 
23/10 A 21/11 

CAPRICORNIO 
22/12 4 20/01 

AQLIARIO 
21/01 419/02 

20/02 *'^0/03 

Embora estas duas imagens pareçam identicas, 
possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 

É possivel que haja uma maior possessividade nos relaciona- 
mentos de intimidade. Procure nao sufocar as outras pessoas, 
caso contrario afastâ-las-â. 

Poderâ desenvolver um novo aspecto na sua vida: a relaçâo 
com a colectividade, com o trabalho em equipa ou com 
alguém que é muito especial para si. 

Mais do que nunca, nao deixe que os outros se venham 
intrometer no seu mundo, em particular na sua vida afectiva. 
Pratique exercicio fisico. 

Procure nao pedir aos outros mais apoio emocional do que o 
que pode dar. Mas se nao puder evitar, pelo menos procure 
compensa-los noutra altura. 

É provavel que a sua atençào esteja mais centrada em si. 
Contudo, évité atitudes egocentricas e procure ouvir os pontos 
de vista das outras pessoas. 

É possivel que veja a sua actividade profissional relacionada, 
de algum modo, com temas tao diversos como patrimonio, ali- 
mentaçào ou serviços. 

Aproveite este dia para trabalhar em equipa, para dar maior 
importância à sua vida social ou à sua relaçâo corn grupos, sindi- 
catos ou politica. 

O mundo da familia e dos afectos poderâ exigir um pouco 
mais da sua atençâo, ainda que sinta que o seu humor é, por 
vezes, um tanto irregular. 

É possivel que haja uma maior possessividade nos relaciona- 
mentos de intimidade. Procure nâo sufocar as outras pessoas, 
caso contrârio afastâ-las-â. 

Pode sentir uma necessidade de rever, transformar ou dar 
uma volta na sua situaçâo financeira. E provâvel que surjam 
alguns imprevistos nessa ârea. 

O seu equilibrio emocional passa pela segurança material. Se a 
Lua estiver sob tensào é possivel que valorize os bens materiais 
exageradamente. 

SAGITâRIO 
22/1121/12 
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SiNOPSE 

O cantor de rap de Malibu mais procurado. Brad (B-Rad) Gluckman, 
mantém o seu estilo de vida extrovertido embora ande a interferir na 
imagem do seu pai que esta a candidatar-se a governador. 
Quando o director de campanha do pai decide controlar o problema 
e ao mesmo tempo ensinar uma liçào ao jovem de que a vida de 
“gangsta” nâo é bem como ele pensa, B-Rad consegue provar que afi- 
nal ele é um verdadeiro cantor de rap. Ao mesmo tempo B-Rad con- 
segue conquistar o coraçào de uma jovem mulher de negôcios de 
South Central. 

GENERO : 

Comédia 
DURACâO: 

90 Minutes 
REALIZACàO: 

John Whitesell 

ACTORES: 

Jamie Kennedy, Anthony Anderson, Taye Diggs, Blair Underwood, 
Regina Hall, Jeffrey Tambor, Damien Dante Williams, Bo Derek... 

FILME DA SéMANA : 

MALIBU'S MOST WANTED 
Nina Simone morre em 
França aos 70 anos 

A caxitora de Jazz e Soul Nina 
Simone morreu esta seg^unda- 
feira em França, aos 70 anos de 
idade, anunciou o seu agente. 
A cantora, celebrizada por interpre- 
taçôes personalizadas de gospel e bal- 
adas de George Gershwin, encontrava- 
se doente hâ alguns anos. 
Nina Simone, nascida a 21 de 
Fevereiro em Tryon, Carolina do 

Norte, é conhecida internacionalmente 
por interpretaçôes de temas como «My 
Baby Just Cares for Me», «I Loves You, 
Porgy»,«I Got It Bad (And That Ain't 
Good)», entre outros. 
A carreira discografica de Nina 
Simone teve inicio em 1957, com a 
ediçào de «Nina Simone and Her 
Friends», contando com dezenas de 
titulos desde entâo. 

Tommy lee inocente apos 
2 anos de acusaçâo 
Tommy Lee foi Hnalmente decla- 
rado inocente no processo de 
acusaçâo que foi apresentado 
pelos pais da criança que se afogou 
na piscina da sua casa em Malibu, 
no Verâo de 2001. 
O tribunal de Santa Monica, California 
nâo açeitou o pedido de indemnizaçào 
de cerca de um milhâo de dôlares dos 
pais, acusando o mùsico de morte por 
negligêneia. 
O veredicto final e unânime levou ao Juri 
cerca de 3 horas para chegar à conclusào 
que Tommy Lee nâo era responsâvel pela 
morte da criança de quatro anos, que se 
afogou na piscina da sua casa durante a 
festa de aniversârio do seu filho. 

O facto de nâo 
haver nenhum 
salva-vidas junto 
da piscina no dia 
da festa continua 
a ser a razào pela 
quai os pais da criança, a actriz Ursula 
Karven e o produtor de TV James Veres, 
reclamaram no processo. 
Tommy Lee disse em tribunal que ele 
prôprio avisou os pais présentes na festa 
para nâo deixarem os filhos sozinhos. No 
tocante à criança que se afogou, a ama 
que estava a tomar conta delà saiu mais 
cedo deixando-a ao cuidado dos pais e 
estes é que nâo tiveram a atençâo 
necessâria. 

i I 
I 

I 
I 

I j 
I 

Digressâo a solo de Ziggy Marley I 
Entre Abril e Junho, o filho do lendârio mùsico reggae Bob 
Marley, Ziggy Marley, irâ marcar presença nos palcos norte- 
americanos. A referir que esta é a primeira vez que o mùsico 
entra em digressâo a solo, deixando a sua banda, os Melody 
Makers, de fora. 
O ùltimo trabalho de Ziggy, «Dragonfly», que foi lançado 
nos EUA a 15 de Abril, é a base musical desta digressâo. 
Este album foi produzido na Jamica e gravado em Miami. 

Music Awards e Grammys corn 
datas alteradas 
American Music Awards e dos Grammys 
de 2004 vâo ver as suas datas antecipadas 
devido à mudança de data dos Osacares 
para o fim do mês de Fevereiro em vez da 
altura habituai da cerimônia que era no 
fim do mês de Março. 
O local da entrega dos Grammys tam- 
bém irâ mudar, de Nova lorque para Los 
Angeles, sem que a Academia révélasse a 

razâo desta alteraçâo. 
Os American Music Awards também nâo 
serào no fim do mês de Jameiro como era 
habituai, mas agora passarào para o fim 
de Novembro devido a razôes de trans- 
missâo do evento por parte da ABC. 
Tudo uma questâo de audiências pelas 
estaçôes de televisào movidas pelo "peso” 
dos Oscares. 
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Urn COELHO especial 
Quando dei um pulo à Caldense, na sexta- 
feira de Pâscoa, para tomar uma "bica" 
nao imaginava sequer o espectaculo dife- 
rente que me esperava. 
Um sujeito com ar bonacheirao, fazia o 
que queria de um simpatico Coelho, sorna 
até à medula, e obdiente ao dono, como 
nunca vi. O simpatico Coelho andava de 
mâo-em-mào, encantado da vida, sem 
fugir, sem se preocupar com a algazzarra e 
as festas que Ihe faziam. Um autêntico 
Coelho da Pâscoa, doce e pacifico. Se as 
crianças estavam encantadas com o 
Coelho, os adultos, nao deixavam de elo- 
giar o senhor que conseguiu doma-lo até 
aquele ponto. O Coelho, ponha-se de pé na 

cadeira, deitava-se de pernas para o ar a 
dormir que nem um santo, sentava-se todo 
encolhidinho com uma graça espantosa, 
ficava acomodado onde quer que o 
pusessem, etc... 
Pedi ao amigo José Silva, natural da 
Lourinha, que viesse com o seu Coelho até 
ao estüdio da FPtv para um apontamento 
filmado. Pelo menos, uma vez, tivémos um 
COELHO de Pâscoa a sério e tâo docinho 
como os tradicionais de chocolate. 
Obrigado, José da Silva, pela paciência e 
ternura corn que tratou o Coelho, e por ter 
acedido ao nosso convite. 

JMC 
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Jorge Sampaio mostra que 
agricultura tambéei gode ser 
original 
O Présidente da Repüblica continua 
a "jornada da inovaçâo" em terras 
alentejanas para mostrar à sociedade 
civil que a originalidade pode esten- 
der-se à ârea da agricultura. 
Jorge Sampaio passou dia no Norte 
Alentejano, no distrito de 
Portalegre, para mostrar ao pais 
que a renovaçâo e a modernizaçào 
das unidades de produçâo podem 
ser um caminho para "salvar" os produtos 
tradicionais portugueses. 
Sampaio iniciou o seu terceiro dia da "jor- 
nada da inovaçâo" corn uma visita à 
Monforqueijo, uma unidade que aposta 
nas novas tecnologias para garantir a colo- 
caçâo de produtos tradicionais. 
O Présidente visitou empresas de produtos 
corn nome protegido do Norte Alentejano 
que, apesar dos obstâculos, continuam a 
ter êxito, porque se modernizaram e colo- 
caram as novas tecnologias ao serviço da 
produçâo. 

Jorge Sampaio visitou também a empresa 
Enchidos do Monte, que aplica igual- 
mente as novas tecnologias no fabrico de 
produtos tradicionais, bem como a 
Herdade de Coutada, sede da Associaçâo 
de Criadores de Bovinos de Raça 
Alentejana. 
Ao Chefe de Estado foi oferecido um 
almoço de produtos tradicionais oferecido 
pela Câmara Municipal de Portalegre, 
apôs um encontre corn o présidente da 
edilidade, o social-democrata Mata 
Câceres. 

Durâo Barroso considéra 
que clivagens entre EUA e 
França sâo um erre 
o primeiro-ministro, Durâo Barroso, con- 
siderou como um "erro" o aprofundamen- 
to das clivagens entre os EUA e a França e 
apelou a uma relaçâo construtiva entre os 
dois paises. 
Questionado, â saida de um encontre corn 
o Présidente francês, Jacques Chirac, 
sobre o que pensava sobre eventuais 
represâlias dos EUA sobre a França, 
Barroso afirmou que "é importante uma 
boa relaçâo" entre os dois paises. 
"É verdade que hâ uma diferença de sensi- 

bilidade em militas matérias", admitiu, 
mas acrescentou que "os valores ameri- 
canos e europeus sâo fundamentalmente 
os mesmos". 
O primeiro-ministro estimoii que "é um 
erro para a Europa e para o Mundo e para 
os EUA se vier a aprofundar-se uma cli- 
vagem entre americanos e franceses". 
Ainda sobre a questâo iraquiana, que fez 
parte dos temas de debate com Chirac, 
Barroso disse estar "a favor de uma ajuda 
ao povo iraquiano". 

Zoo de lisboa admite recorrer 
a empréstimo bancàrio para 
cumprir directiva da UE 
o Jaxdim Zoolôgico de Lisboa 
admite recorrer a um empréstimo 
bancâxio se o Governo e a Câmara 
Municipal nâo disponibilizarem a 
verba prometida hà très anos para 
remodelaçâo das instalaçôes 
imposta por uma directiva comu- 
nitâria. 

O Zoo assinou em Maio de 2(XX) um proto- 
colo de intençôes corn a Câmara Municipal 
de Lisboa e o Governo para conseguir a verba 
necessâria à remodelaçâo do espaço exigida 
pela directiva comunitâiia de 23 de Mai'ço de 
1999, que estabelece as condiçôes a que 
devem obedecer os Jardins zoolôgicos para 
estarerh licenciados e abertos ao publico. 
Mas passados très anos, o Jardim 

Zoolôgico ainda nâo recebeu nenhum 
financiamento e as grandes obras 
previstas na directiva europeia ainda nâo 
puderam ser realizadas por falta de verbas, 
disse â Lusa Fernando Salema, um dos 
administradores do Zoo. 
"As grandes obras têm sido adiadas por 
falta de verbas e em ultimo caso teremos 
de recorrer a financiamentos bancârios" 
para cumprir a directiva europeia, que 
détermina que as obras se realizem no 
prazo de dois anos (até 01 de Abril de 
200,5), avançou. 
O pior é que o Jardim Zoolôgico nâo tem 
capacidade financeira para assegurar as 
prestaçôes bancârias, lamentou, con- 
siderando que o Governo tem de tomar 
uma decisâo. 

Açores reforçam medidas preventivas 
nos aéroportés 
o governo açoriano vai intensificar a dis- 
tribuiçâo de folhetos informativos sobre a 
pneumonia atipica nos aeroportos de Sâo 
Miguel e Terceira, reforçando a prevençâo 
jâ implementada no arquipélago, anunciou 
fonte oficial â Agência Lusa. 
Aquela medida relaciona-se corn o previsi- 
vel aumento de passageiros nos dois maiores 
aeroportos da regiâo, provenientes dos 
Estados Unidos e Canada, por ocasiâo das 
Festividades do Santo Cristo, que decorrem 
na iUia de S. Miguel entre 21 e 30 de Maio. 
O Canada, onde a pneumonia atipica jâ 
matou 1,5 pessoas, é o pais ocidental mais 
afectado por aquelâ doença. 

A distribuiçâo de folhetos corn informaçôes 
sobre os cuidados e medidas a tomar sem- 
pre que se manifestarem sintomas da 
doença deverâ manter-se durante o Verâo, a 
altura em que o movimento de émigrantes 
em férias costuma ser mais intenso. 
A regiâo continuarâ também a adoptar 
outras "medidas preventivas" recomen- 
dadas pelas Organizaçâo Mundial de 
Saüde, nomeadamente o reforço da 
vigilância nos serviços de doenças 
infecto-contagiosas dos hospitals de 
Angra do Heroismo e Ponta Delgada e 
alertas às companhias maritimas que 
operam nas ilhas. 

Embaixador de Cuba em Pertugal lamenta 
posiçôes de Saramage e do PCP 
o embaixador de Cuba em Portugal, 
Reinaldo Lafferte, lamenta as criticas do 
PCP e do escritor português José 
Saramago sobre as pesadas penas de 
prisâo impostas por Fidel Castro aos 
opositores politicos. 
"Acho que deve ter faltado suficiente infor- 
maçâo, para além de ter havido uma 
pressâo muito grande", disse Reinaldo 
Lafferte, numa entrevista publicada no jor- 
nal A Capital, a primeira que concede a 
um jornal português. 
O diplomata lamenta que o PCP tenha 
apresentado no Parlamento um voto em 
que apela a Cuba para reconsiderar as con- 
denaçôes decididas, acrescentando, contu- 

do, que as suas relaçôes corn o PCP sâo 
"excelentes". 
Quanto às criticas do Prémio Nobel da 
Literatura, José Saramago, assumida- 
mente comunista, o embaixador também 
nâo as gostou de 1er. 
"Acho que é lamentâvel também, porque 
este é o momento em que Cuba précisa de 
mais solidariedade. Estamos a viver um 
momento perigoso. Nâo estamos a brin- 
car. É lamentâvel esse tipo de declaraçâo. 
Tanto mais quanto se trata de José 
Saramago, uma pessoa corn prestigio 
internacional e uma pessoa lùcida que 
conhece a revoluçào cubana e a obra da 
revoluçào", acrescentou. 

Précisa aprender 
e melhorar seu conhecimento 

em Inglês? 
¥l 
■ % ^ "International Language Academy of 
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Fluxo tun'stico portuguès I 
para os IM caiu 17% 

i 
I 

O movimento turistico de Sul (638.697 visitantes) registaram | 
Portugal para os Estados Unidos crescimento - 3 por cento em ambos os j 
desceu 17 por cento em 2002 rela- casos. | 
tivamente a 2001, revelam Relativamente ao México o crescimento | 
estatisticas divulgadas pelo verificou-se em entradas pela fronteira | 
Departamento do Comércio terrestre, tendo-se verificado uma queda I 
norte~americano. de dnco por cento no numéro de visi- j 

tantes que chegaram por via aérea. | 
Os mimeros relatives âs chegadas inter- A queda no volume de chegadas inter- j 
nacionais aos EUÂ, em 2002, indicam nacionais nào passou despercebido aos | 

I que entraram pelos postos frontéiriços responsaveis do Departamento do Î 
\ norte-americanos 56.012 turistas por- Comércio dos Estados Unidos, tendo j 
I tugueses, o que représenta mma queda em conta que a este movimento de tu- | 
I de 17 por cento relativamente aos 67.222 ristas e homens de negocios estâo asso- i 

Î registados em 2001. ciadas exportaçôes norte-americanas, | 
J Os mesmos dados apontam para uma como salientou Douglas Baker, adjunto I 
I queda acentuada em relaçâo aos 86.333 do subsecretario de estado e responsavel 
t turistas portugueses que visitaram os pelo sector da Industria dos Serviços, 
I EUA em 2000 e os 79.413 em 1999. Turismo e Finanças. I 

Segundo as estatisticas agora divulgadas Com 12,9 milhoes de turistas, foi o j 
pelo Departamento do Comércio norte- Canadâ o pais que mais visitantes colo- | 

I americano, o fluxo turistico portuguès cou o ano passado nos Estados Unidos, \ 

I seguiu a tendência gérai, embora mais seguindo, entre os dez primeiros, o ) 
) acentuada. México (9,8 milhoes), Reino Unido (3,8 | 
) O volume total de visitantes estrangeiros milhoes), Japâo (3,6 milhoes), Alemanha ) 
I registado caiu sete por cento comparan- (1,1 milhâo), França (734.260), Coreia do \ 

i do os anos de 2001 e de 2002, em que Sul (638.697), Australia (407.130), Italia s 
I entraram nos EUA, respectivamente (406.160) e o Brasil (405.094). | 
i 44,9 e 41,8 milhoes de turistas Portugal é o 17° pais europeu em relaçâo I 

estrangeiros. ao volume de turistas enviados para os \ 

I Em 2002 SÔ as chegadas do México (9,8 Estados Unidos em 2002 e o 49° a nivel \ 

I milhoes de pessoas) e as da Coreia do mundial. ) 
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Orçamento de Manitoba 
tern nota positiva 
o governo provincial de Manitoba apre- 
sentou esta terça-feira o orçamento anual 
daquela provincia cujo conteüdo jâ rece- 
beu nota positiva da maioria da popu- 
laçâo. Dos muitos aspectos focados, o 
orçamento apresentou um aumento no 
preço do tabaco, no crédito. dado aos 
idosos sob os impostos, auxiliar os estu- 
dantes corn um ano de empréstimo sem 
pagar juros e reduzir os impostos para a 
classe média. Este grupo vai economizar 
cerca de $310 dôlares, adquiridos do 
imposto sobre o rendimento.. 

A provincia de Manitoba é uma das que 
têm uma taxa de imposto sobre o rendi- 
mento das mais altas a oeste do 
Quebeque, segundo informou o ministro 
das finanças. No entanto, Greg Selinger 
também adiantou que o custo de vida na 
provincia permanece um dos mais baixos 
no pais, o que équilibra o orçamento pes- 
soal de cada um. 
“O nosso governo propôs-se a criar uma 
provincia onde o nivel de vida fosse com- 
pativel corn os salârios e creio que o con- 
seguimos”, concluiu Greg Selinger. 

Newark, Nova^|ersey: 

Criada licenciatura em Estudos 
Portugueses e lusofonos 
o conselho de administraçào da Rutgers 
University/Newark aprovou esta semana 
a criaçào de uma licenciatura em Estudos 
Portugueses e do Mundo Lusôfono a par- 
tir do ano lectivo 2003/2004. 
A decisâo teve por base um piano 
acadéinico iniciado no ano lectivo 
2000/2001, coin 67 alunos. 
Aléin do seu valor intrinseco como car- 
reira, a licenciatura é um equipamento 
complementar para a vida profissional 
noutros ramos de actividade, podendo 
ser escolhida até como dupla licenciatura. 
"Na criaçào desta licenciatura teve uma 
papel essencial o actual “provost” Steve 
Diner, que nào sô esteve sempre présente 
no apoio acadéinico como a outras activi- 
dades voltadas para a cultura portugue- 
sa", disse o professor Antonio Joel, que 
juntamente corn a professôra Kimberly 
da Costa-FIolton, sào os principais 
responsaveis pelo programa ao nivel 
docente. 
Segundo Antonio Joel, o processo de cri- 
açào da licenciatura vai agilizar os proto- 
colos que a Rutgers University jâ nego- 
ciou corn instituiçôes de ensino superior 
portuguesas no ano passado, por ocasiào 
da visita a Portugal do entâo "dean" da 

Faculdade de Artes e Ciências, Steve 
Diner. 
Entre esses protocolos tem especial 
importâneia o de intercâmbio de profes- 
sores. 
Por outro lado, Kimberly da Costa- 
Holton considéra a criaçào desta licen- 
ciatura como um "passo muito impor- 
tante nào sô para o programa de Estudos 
Portugueses e do Mundo Lusôfono, mas 
também para a prôpria universidade". 
Corn 48.000 alunos e très polos univer- 
sitârios em New Brunswick, Camden e 
Newark, a Rutgers University é uma insti- 
tuiçào de ensino superior do estado de 
Nova Jersey fundada em 1766. 
Dos cerca de 130 alunos que frequentam 
aulas inseridas no programa de Estudos 
Portugueses e do Mundo Lusôfono visan- 
do apenas uma especializaçâo - um 
"minor", de 21 créditos académicos -, oito 
declararam Jâ a sua intençào de obterem 
uma licenciatura nesta ârea. 
A professera Kimberly da Costa-Holton 
disse que o projecto prevê a existência de 
25 alunos prontos a obter a licenciatura 
dentro de cinco anos e que serâ bem rece- 
bida a criaçào de um mestrado dentro de 
10 anos. 

Ministro destaca 123 novas bibiiotecas 
por abrir no Dia Mondial do livro 
No Dia Mundial do Livro, que se célébra 
na 4“ feira, o ministro da Cultura, Pedro 
Roseia, destacou a importâneia, no âmbito 
da promoçào do livro e da leitura em 
Portugal, das 123 bibiiotecas que abrirâo 
portas "em breve". 
No pequeno-almoço que a Associaçâo 
Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL) 
proinoveu no Café Nicola, em Lisboa, o 
ministro enalteceu a importâneia da leitu- 
ra enquanto "porta que se abre para a 
descoberta de novos mundos e como 
forma de alargar horizontes". 
O governante nào escamoteou os baixos 
indices de leitura nacionais, tendo mesmo 
admitido que "hâ ainda um longo caini- 
nho a percorrer", mas salientou "o esforço 
para mudar a situaçâo que tem vindo a ser 
desenvolvido pela APEL, a Uniào de 
Editores Portugueses (UEP) ou o Instituto 

Portuguès do Livro e das Bibiiotecas 
(IPLB)". 
A este propôsito, salientou as 123 bibiiote- 
cas - "umas. ainda em projecto, outras Jâ 
em adiantada fase de construçâo" - que 
serào inauguradas de future, corn vista a 
aproximar cidadàos de todas as regiôes de 
Portugal das obras literârias. 
Trazer o livro para a ribalta e despertar os 
“nào- leitores” para a literature, "enquanto 
fonte de prazer e conhecimento", foi, 
segundo Baptista Lopes, présidente da 
APEL, um dos objectives do pequeno- 
almoço literârio. 
As celebraçôes do Dia Mundial do Livro 
tèm hoje lugar um pouco por todo o pais e 
incluem iniciativas tào diverses como 
lançamentos, encontros com escritores, 
inaratonas de leitura, ateliers e tertülias 
literârias. 
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Casos de Sida em numéro elevado nas prisOes 
Um relatôrio do governo fédérai 
demonstra que o numéro propor- 
cional de casos de doentes conta- 
minados com o virus da Sida ou 
corn Hepatite C é mais elevado nas 
prisées fédérais do que na popu- 
laçâo em gérai. 

Este relatôrio foi preparado pelo 
Serviço Correccional do Canada, em- 
bora nunca tenha sido publicado. Uma 
copia do mesmo foi obtida pela corpo- 

raçâo canadiana de noticias. 
O relatôrio - ünico do género - sugere 
que 1.8 por cento dos prisioneiros tem 
HIV e cerca de um quarto sofre de 
Hepatite C. 
O numéro é significativamente mais 
elevado entre mulheres. Entre estas, 
cerca de cinco por cento têm HIV e 
mais de quarenta por cento sofrem de 
Hepatite C. Entre os homens, o nivel 
mais alto de infecçào verifica-se na 
provincia do Quebeque. 
No entanto, o relatôrio apresenta uma 

margem de erro, uma vez que apenas 
um quarto dos prisioneiros se volun- 
tariou para fazer o teste. Segundo a 
informaçào nele côntida, a maioria das 
infecçôes acontecem através de contac- 
te sexual ou da partilha de seringas 
usadas para injectar drogas. 
As pessoas que trabalham nas cadeias 
fédérais dizem que os programas exis- 
tentes a nivel comunitârio sobre a pre- 
vençào destas doenças, deveriam ser 
implantados também nas prisôes para 
que o risco pudesse ser reduzido. 

A maioria dos prisioneiros tem acesso 
limitado a preservatios e alcool para 
desinfectar as agulhas, assim como 
muitos estâo medicados corn meta- 
dona para tratar o vicio da heroina. 
O relatôrio conclui corn algumas 
recomendaçôes, entre as quais diag- 
nôsticos feitos assiduamente para 
detectar a doença ainda numa fase ini- 
cial, uma medida que permitirâ cuidar 
da saüde dos prisioneiros e econo- 
mizar, a longo prazo, muito dinheiro 
ao ministério da saüde. 

Ontârio nécessita "uma bea 
estratégia" para combater SARS 
Desde o inicio do surto da SARS, 
mais conhecida por pneumonia 
atipica, 15 pessoas jà morreram no 
Ontario. No entanto, nâo obstante 
este nùmero de vitimas mortals, as 
autoridades do departamento de 
saüde püblica crêem que jâ estâo 
muito prôximas de uma soluçâo 
para controlar a doença. 
Neste momento, existem 324 casos de Sars 
no Canadâ. Em noticia vinda a püblico 
ontem, a que agendalusa.com teve acesso, 
os médicos continuam intrigados corn o 
facto de o virus ainda continuar a contami- 
nar médicos e enfermeiros, nâo obstante 
as precauçôes tomadas. Para estudar o 

caso, chegou a Toronto, no inicio desta 
semana, uma équipa de cientistas ameri- 
canos. Entretanto, os médicos e enfer- 
meiros utilizam agora dois pares de luvas, 
duas batas e mascaras na cara, segundo o 
departamento de saüde püblica. Uma das 
preocupaçôes do departamento prende-se 
corn o facto do virus sobreviver cerca de 24 
horas no exterior. 
Uma das medidas que os médicos estâo a 
requisitar prende-se corn um teste dia- 
gnôstico. O ministre da saüde do 
Ontârio, Tony Clement, prometeu dois 
milhôes de dôlares para o estudo e desen- 
volvimento de um teste diagnôstico, 
assim como uma vacina. 

Canada recebe cimeira 
internacional sobre SARS 

I Cientistas de todo o mundo reunmse-âo 
I na prôxima semana no Canadâ par a dis- 
I cutir o aparecimento do sindrome respi- 
I ratôrio agudo severe, segundo infor- 
I maram os oficiais de departamento de 
I saüde do Canadâ. Entre os participantes, 
î a cimeira terâ a presença da Organizaçâo 

Mundial de Saüde, do Centro Americano 
de Contrôle de Doenças, a Organizaçâo 

s PanAmericana de Saüde e représentantes 
do Canadâ e da Grâ-Bretanha, segundo 
informou o Dr. Paul Gully num comuni- 
cado que a agendalusa.com teve acesso. 

O local e a data exacta do evento ainda 
nâo sâo conhecidos, embora se saiba que 
serâ na prôxima semana. "Temos vindo a | 
trabalhar na organizaçâo desta cimeira | 
hâ vârias semanas. Achamos que esta | 
cimeira ajudarâ a compreender a doença, | 
nâo sô no Canadâ, mas internacional- | 
mente", segundo GuUy. | 
Dos muitos temas a debater, os delega- | 
dos irâo discutir estratégias de contre- | 
lo da doença, tais como a quarentena | 
ou tipo de pesquisa necessâria para | 
conseguir tal fim. j 

Mutaçôes do virus dificultam preparaçâo de 
vacina contra a pneumonia atipica 
Uma vacina contra a pneumonia 
atipica serâ muito dificil de desco- 
brir porque o virus esta em fre- 
quente mutaçâo, advertiu o médi- 
co Arthur Van Langerberg, uni dos 
especialistas da doença em Hong 
Kong. 

"A grande adaptabilidade dos virus consti- 
tui a principal razâo que tornarâ dificil 

descobrir uma vacina eficaz contra esta 
doença", disse o investigador em entrevista 
publicada pelo diârio italiano La 
Repubblica. 
O professor Van Langerberg, especialista 
em virus, exerce no hospital Canossa de 
Hong Kong, uma das cidades chinesas 
mais afectadas pela sindrome respiratôria 
aguda (SRA), também conhecida por 
pneumonia atipica. 

Russia propOe à Indonésia a instalaçâo 
dunia "ceutral nuclear flutuante" 
A Russia propos à Indonésia 
uma "central nuclear flutuante" 
para satisfazer as suas necessi- 
dades futuras de energia, anun- 
ciou a agêneia oRcial indonésia 
Antara, que cita o ministro da 
Investigaçân e Tecnologia, 
HattaRadjasa 

“A Rüssia propôs-nos uma central 
nuclear flutuante", disse Radjasa à 
imprensa, em Bucareste, onde acom- 
panhava a présidente indonésia 
Megawati Sukarnoputri a caminho de 
Moscovo. 
E tempo de a Indonésia possuir uma 
central nuclear, numa altura em que se 
prevêem potenciais carêneias energéti- 
cas em 2015- 2017, acrescentou Radjasa. 

"Uma tal central poderia ser ütil paia 
numerosas regiôes", declarou o min- 
istro, segundo o quai a central séria 
construida num navio e teria uma 
capacidade de 40 megawatts. 
Nâo adiantou outros pormenores, 
nomeadamente quanto ao seu preço. 
O ministro referiu ainda que a Rüssia 
se ofereceu para constmir o primeiro 
foguetâo indonésio, bem como um sitio 
de lançamento de satélites, em Biak, na 
Papuàsia. 
A Indonésia abandonou em 1999 um 
projecto de central nuclear devido a 
resistências da populaçâo. Esta central, 
de 1.000 megawatts, deveria ser cons- 
truida na vertente norte do monte 
Muria, um vulcâo adormecido na costa 
norte de Java. 

"Se encontrarmos nos prôximos seis meses 
uma vacina, nâo serâ provavelmente de 
qualquer eficâcia contra o virus actual, que 
entretanto se terâ adaptado, corn mutaçâo 
para nova forma que tornarâ necessârio 
procurai- nova vacina, num processo sem- 
pre repetitivo", afirmou o especialista. 
"Devemos estar conscientes de que nâo 
nos livraremos tâo facilmente do SRA", 
advertiu Van Langerberg. 
O virus do SRA é da familia dos "coron- 
avirus", o mesmo da gripe, especificou o 
investigador. 
"O risco de encontrar o SRA em Itâlia ou em 

Foto Frederic J. Brown/epa/LUSA 

qualquer outro pais da Europa durante o 
prôximo Inverno é uma probabiUdade real. 
Serâ preciso estarmos muito vigilantes na 
Europa", advertiu o clinico especialista do 
hospital de Hong Kong. 
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ÙRFfiOS DA VIDA 
As celebraçôes da Pâscoa, ao contrario 
do que acontece corn o Natal, nào têiii 
nenhum lugar de destaque nas 
prateleiras das minhas recordaçôes de 
infância. Nem sequer lhes dei uma cota 
no processo de catalogaçâo de episôdios, 
importantes do passado. Nào fora o ritu- 
al das amêndoas anualmente oferecidas 
pelos nossos padrinhos, nada haveria a 
despertar uma excitaçâo especial por um 
dia que, dada a sua mobilidade, passaria 
despercebido no meio dos outros. As 
prôprias cerimônias religiosas sào 
demasiado fûnebres para o gosto de qual- 
quer criança. Nào suscitavam, por isso, a 
nossa adesâo espontânea à crucificaçâo 
de um carpinteiro de Nazaré publica- 
mente injustiçado. Uma coisa é andar à 
procura de musgo e pedras para 
aconchegar a gruta da natividade do 
Deus menino, outra, é assistir ao car- 
regar derreado de uma cruz, de onde 
descerâ inerte uma cabeça coroada de 
espinhos. Envolto na nudez tumular, 
Cristo regressarâ ao colo de sua màe, 
para sempre imortalizada na agonia de 
réplicas de Pietâs de Miguel Angelo. 

Enquanto os caminhos do presépio 
estào ladeados de exaltaçào da vida e 
anjos munidos de trombetas anunciam o 
Gloria in Excelsis, a via-sacra pelas coli- 
nas do Gôlgota esta pejada de hissopes 
de vinagre corn que se tenta matar a sede 

de quem agoniza. Os sinos que alvoroça- 
dos anunciam a Noite Feliz sào os mes- 
mos que se escondem por trâs do trovào 
a rasgar a noite do ultimo suspiro. O 
torn, porém, é diferente 

O Natal é vermelho e branco; a 
Pâscoa é purpura, porque é roxa a cor dô 
sangue derramado em penitèncias de 
redençào. O Natal cheira a canela dos 
fritos e a verniz caramelizado corn que se 
barram as formas e se pintam os doces; a 
Pâscoa cheira a cera de defuntos. Um 
campo de batalha, por exemplo, cheira 
sempre a Pâscoa. 

Se a vida é celebrada corn hinos à 
alegria, a morte desenrola-se por entre 
quadros de sofrimento pintados com as 
cores vivas do martirio. A mùsica funè- 
bre que acompanha o enterro do Senhor 
é marcada pelo compasso das chicotadas 
com que Lhe flagelaram a pele. Ouve-se 
em cada passo o abrir de mais uma chaga 
posteriormente decalcada no Sudario da 
Paixào. E nessa tela a representar o rosto 
ensanguentado de Cristo, que se concen- 
tram todos os esgares de uma dor sofrida 
em nome da redençào dos pecados que 
continuam por redimir. E por isso que o 
Sudârio représenta o sumârio de uma 
vida condensada em alineas de renùncia 
e entrega, ditadas pelo Pai que O nào 
poupou ao câlice da amargura bebida até 
à ultima gota. 

Todos nos temos igual- 
mente o nosso sudârio, no 
sentido literal do pano a que 
limpamos o suor do rosto. E 
nele que a cada passo regis- 
tamos também o sumârio 
das nossas vidas, condensa- 
do em lâgrimas de luta ren- 
hida por uma outra 
redençào de que nào vislum- 
bramos o fim. Sô que, a cada dia que 
passa, em vez de fazermos a revisâo da 
matéria dada, o balanço do vivido e do 
quanto hâ ainda para aprender, saltamos 
sofregamente pâginas na euforia de 
chegarmos ao ultimo capitulo. Nesta 
maratona de liçôes anteriores acumu- 
ladas, em que quase tudo ficou por saber, 
substituimos os lenços sudârios - os tais 
que serviam para limpar o suor - por 
descartâveis de papel. E tudo de usar e 
deitar fora, como se o prôprio capital da 
vida nos tivesse sido dado a fundo perdi- 
do, para o desbaratarmos sem retorno. 

O pior é que os afectos passaram a 
descartâveis também. Usamos e 
abusamos deles enquanto soubermos 
que dai podemos retirar vantagens. Tâo 
depressa deixem de ser ùteis, amas- 
samo-los no lixo da indiferença. Corn o 
descartâvel, acabou-se a ressurreiçâo, 
porque termina mesmo ali, no primeiro 
voltar de costas, um ciclo de vida que se 

mata no amarfanhar do 
outro que se ignora. E assiin 
se esquece o fim ultimo da 
morte, présente em cada res- 
pirar da natureza. Se nào 
fosse para ressurgir, a morte 
nào teria sentido. E quando 
falo em ressurreiçâo, ela nào 
terâ que ser aquela a que a 
Pâscoa, no seu sentido divi- 

no e supremo, nos habituou, mas a que 
soubermos ver ressurgir em todos os 
testemunhos de vida que conseguirmos 
transmitir. 

E essa a mensagem maior da 
Ressurreiçâo e é assim que a vejo. Se a 
nâo soubermos entender assim, manter- 
nos-emos indefinidamente ôrfàos da vida, 
por a nâo termos sabido prender nas nos- 
sas mâos. Deixâmo-la passar ao lado, pre- 
sos à seduçào de um qualquer futuro 
promissor que nos sorriu e incendiou os 
sentidos. Sem saber, colocamos todos os 
dias os silicios do sacrificio escondidos 
sob falsos cintos de segurança corn que 
escalamos as montanhas do sucesso. 
Chegados ao topo, e confrontados corn a 
imensidào do infinito, concluimos que 
nos ferimos demasiado no percurso de 
auto-flagelaçào sem sentido. Como um 
Agnus Dei, resta-nos deixar cair a cabeça 
e esperar que o cutelo degole a ânsia 
desmedida de ambiçâo. 

Aveiro: 

PJ/Porto detém suspeitos de roubos, 
violaçôes. séquestres e agressées 
A Policia Judiciàxia do Porto 
deteve na madrugada de feira 
cinco homens com idades entre os 
18 e 21 anos a quem imputa 12 
crimes de roubo, violaçâo, séques- 
tre e agp*essâo, ocorridos a norte 
de Aveiro. 

Segundo um comunicado da PJ, as 
detençôes culminaram uma operaçâo "de 
grande envergadura" iniciada na tarde de 
terça-feira e visando levar ao "completo 
desmantelamento" daquela rede crimi- 
nosa que actuava nos distritos de Aveiro 
(zona norte), Porto e Viana do Castelo. 

A maior parte dos crimes imputados a 
estes cinco homens ocorreu este mês no 
concelho de Santa Maria da Feira, onde 
chegaram a atingir a tiro, no dia 07, um 
militai- da GNR que se encontrava à civil 
e fora de serviço, confirmou o subdirector 
nacional da PJ Teôfilo Santiago. 
A fonte precisou, por outro lado, que estâ 
"confirmado" que este grupo é responsâ- 
vel por pelo menos uma violaçâo, perpe- 
trada este mês no concelho de Vila Nova 
de Gaia. 
Durante a operaçâo, a PJ apreendeu aos 
detidos - todos sem antecedentes crimi- 
nais e que vâo agora ser présentes aos tri- 

bunals - duas armas de fogo, uma pistola e 
um revolver, bem como alguns objectos e 
valores que se supôe terem sido roubados. 
A PJ descreve os crimes imputados a este 
grupo como "pouco comuns, tendo em 
conta a violêneia utilizada", e sublinha 
que estavam na origem, de um "forte sen- 
timento de insegurança, e até de medo, 
entre a populaçào". 
Esta vaga de criminalidade obrigou 
mesmo o comandante do Destacamento 
da GNR de S. Joào da Madeira, Silva 
Caldeira, a fazer um apelo pi'iblico aos 
200.000 habitantes da sua âiea de inter- 
vençào para que nào entrassem em pânico. 

DETIDO NOVO 
LIDER DA JEMAAH 
ISLAMIYA 
A Policia indonésia deteve esta quarta- 
feira Abu Rusdan , o novo lider espiritual 
da Jemaah Islamiya, uma célula da orga- 
nizaçâo terrorista Al Qaeda, no sudeste 
Asiâtico e autora do atentado em Bali 
que custou a vida a 200 pessoas entre as 
quais a de um militar português. 
O sucessor de Abu Bakar Bashir foi 
ontem detidoRusdan substituiu Abu 
Bakar Bashir que foi detido e julgado 
pelas autoridades indonésias por suspeita 
do planeamento do atentado de 12 de 
Outubro de 2002. 

Simply The/ 

Party Pepperoni 
Pizza 

(hi ocri/aJara 
/>izza ijuc/az enwer (njuii mi /XH 

Casa Toste Ltd. 
Armazém Português ^ 
Aberto ao Pûblico ^ ^ 

WHOLF 
Toste Bakery 
Especializados em Massa Sovada 

Famoso pâo de leite * Bolo Rei Caseiro 

Bacalhau • Peixe congelado • Mariscos * 
Mercearias * Queijos ■ e Produtos Portugpieses 

Preços de armazém (905] 566-0295 
2480 Cawthra Road, unit 3, Mississauga 
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I PessoaJ para fazer limpçza, na area de Brampton. I' Tel.:90S-457-^874. 

S i ou ajudante, corn experiéncia, em regime 
de part-time, 20 horas por semana. Contactar 

I Pacheco. TeL‘647-222-3751. 

I Ajudante para companhia de interlocking, com carta 
I de conduçâo. Contactar Lirta. Tel.:416-503^40l. 

I Bricklayers. Tel.:416-762-5947. 

f ■ ■ ■     
3 Ajudante de padeiro, para a ârea de Toronto. 
I Tel;416-538-7700. 

? Cabeleireira e esteticista com experiéncia. Contactar 
I Sandy Tel.:41(>B54-2222. 

Empregada de balcâo para cfaurrasqueira. 

a 
i 
I 

Carpinteiros corn alguma expei'iênda, contactar | 
depois das 6 da tarde. | 
Tel.;416-65841b7. j 
Vendedores de pubiicidade, corn conhecimento de \ 
computador/irtternet. , â 
Tel.;647-293tj000. | 

i- ■a:l#siî; 

Pessoal para trabalhar em telhados. \ 
Tel.;41dti5a2993. \ 

Pessoa corn experiéncia em vendas e supervisâo, para | 
companhia de limpeza. Tel.:9<)5-.568-3838. ^ 

Marceneiro de armàrios de cozinha. Corn o minimo j 
de 5 anos de experiéncia. Tel.:416-88.54396. \ 

Companhia de Jardinagern précisa de pessoas corn 
experiéncia na ârea de Toronto. 
Contacto; 90.5-762-1653 I 

AIUGA-SE AnumUHENTO EM PORTIMftO/AlGARVE 
Este Verâo goze a vida em Portimào e na Praia da lkicha. Apartamento 
para 1 famüia com filhos ou 2 faiiulas sem filhos. Contacto: 416253-6194 

Fumar durante a gravidez pode provocar 
morte sûbita do bébé 
Investigadores da Universidade do 
Arizona, nos EUA, acabam de 
avançai pela primeira vez corn uma 
hipôtese que poderâ desvendar o mis- 
tério da morte sûbita dos bébés. 
Segundo estes cientistas norte-ameri- 
canos, fumar durante a gravidez dani- 
fica os receptores cerebrals que con- 

trolam a respiraçào do recém-nascido. 
Um porta-voz da Fundaçào j)ara o 
Estudo da Morte da Criança afirmou 
que «expor os bébés ao fuino do 
cigarro e do tabaco é extreinamente 
perigoso», pelo que aconselha as 
màes e também os pais a nào fumar 
durante o periodo de gestaçào. 

O sindroma da morte sûbita ocorre 
geralmente entre os dois e os quatro 
ineses de vida, quando o recém-nasci- 
do esta a dormir. 
Os especialistas pensam que esta 
poderâ ser a razào pela quai a criança 
deixa de respirai" sem motivo 
aparente. 

Dentes de leite pedem ser tente de célnias estaminais 
Um grupo de cientistas norte-ameri- 
canos descobriu recentemente que os 
dentes de leite das crianças podem ser 
uma importante fonte de células esta- 
minais, capazes de gerar tecidos 
humanos distintos, segundo a revista 
Proceedings of the National Academy 
of Sciences. 
Os cientistas do Institute Nacional de 
Investigaçâo Dentâria e Craneofacial 
(INIDC) dos EUA afirmam que as 
células-mâe obtidas a partir dos 
dentes de leite têm a particularidade 
de ter uma grande longevidade, de se 
multiplicarem rapidamente e de se 
poderem converter em neurônios e 

em tecido ôsseo ou dentârio. 
O director do estudo. o dentista 
pediâtrico Songtao Shi. e.xplicou que 
a descoberta ficou a dever-se a uma 
coincidência curiosa, quando caiu 
um dente de leite à sua filha Julia, de 
sels anos. 
Shi observou que o dente apresentava 
um tecido avermelhado por dentro. 
Neste sentido, o dentista decidiu levai" 
o dente para analisar no laboratôrio e 
verificou que este «tinha um tecido da 
polpa». Quando caiu outre dente à 
sua filha, Songtao Shi introduziu-o 
num liquide prôprio para o cultivo de 
células mâe e extraiu a polpa. Deste 

modo, o dentista conseguiu isolai" 
células màe vivas nesse mesmo tecido. 
Numa fase posterior os cientistas do 
INIDC realizarain varias experiên- 
cias com dentes caninos de diferentes 
crianças e descobriu-se que, na reali- 
dade, entre doze a \ante células màe 
provenientes de cada dente têm 
capacidade para se reproduzir e 
crescer em cultivo. 
Num futiiro proximo, as células 
criadas a partir dos dentes de leite 
poderâo permitir tratar doenças 
do tecido nervoso, dentes estraga- 
dos e serem usadas na regeneraçâo 
dos ossos. 

InCREDItnTES: 

7 CEBOLA MÉDIA PICADA 

7 COLHER DE SOPA DE GORDURA 

* 1 COLHER DE SOPA DE AZEITE 

* 1 COLHER DE SOPA DE VINAGRE 

7 COLHER DE SOPA DE TOMATADA 

* 7 DENTE DE ALHO PICADO 

* 2 COLHERES DE MARCARINA 

* LOUROA GOSTO 

PIMENTA 

* 7 COLHER DE CHÂ DE COLORAU 

UMA PITADA DE SAL GROSSO 

7 FRANCO PARTIDO EM PEDAÇOS. 

ConEEC(;flO: 
Isto vai tudo num tacho tapado ao lume cerca de 1/2 hora 
mexendo de vez em quando para nào pegar, (isto fica com 
pouco moUio). 
Sii"va corn batata frita aos cubos. 

Sobremesa: 

Bolos de Qema 

InCREDIEriTES: 

* 7 ÜLG AçûCAR 

20 Ovos 

* 1,200 KG DE FARINHA SEM FERMENTO 

15 GR FERMENTO EM Pô 

(OnEECÇâO: 
Bâter na batedeira os ovos corn o açûcar, depois adi- 
cione a farinha e o fermento em p6 aos poucos sobre o 
batido anterior. 
Tender montinhos com +/- 4cm de diâmetro sobre tab- 
uleiros untados e empoados corn um pouco de farinha, 
utilizando uma boquilha lisa e um saco de pasteleiro. 
Cozer à temperatura de 300°C. 
Vigie a eozedura. 
No final quando estiverein cozidos e frios pode cobrir 
ou rechear com geleia a gosto. 

ACUPUNTURA 
MEDICINA OCIDENTAL 

• Dores de cabeça • Lumbago 
Ciâtica • Tendinite • Neuralgia 

Consulte o Dr. Cristôvâo Branco 
Ph.DMSc.C.DAc. 

CONSULTAS POR APONTAMENTO: fl S [rSi'Hfl 

1199 DUNDAS ST.,W., SUITE #4 EM TORONTO 

^1^ ConstrucOon 
Ser"viços em escavaçôes, garagens, 

reparaçôes e aumentos da sua casa, 
varandas e casas de banho 

0. PORTtLO 0«BECt-LHt fiBSOLUTOntlITt CRflTIS 
O "PERMIT" PORR R CORSTRUCRO DR ROVR CRRRCEM 

M33 

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

José Patricio Caires Angelo Martins 
• Présidente • 

Patricio 
AUTO COLLISION 

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

Tel: 905-820-6551 • FULSOSHIZO-SISO 
Email: patricioautocollision@on.aibn.com 
   M19 
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Guarda-redes Ricardo admite sair do Boauista no final da época 
O guarda-redes Ricardo admitiu 
que pode deixar o Boavista no 
final da época, mas para jà sô 
pensa no jogo corn o Celtic 
Glasgow e no passo que falta para 
a ating^ a final da Taça UEFA. 

O assédio ao titular da baliza da selecçâo 
portuguesa e do Boavista intensificou-se 
nos ültimos tempos, fruto também do 
desempenho dos "axadrezados" na 
UEFA, pelo que a inanutençâo esta cada 
vez mais dificil. 
A gestâo econômica do Boavista obriga 
também a que todos os anos se procéda à 

venda de uma das "pérolas", para equili- 
brar o orçamento, pelo que a saida do guar- 
da-redes parece ser um facto praticamente 
assumido. A prestaçào de Ricardo, que 
defendeu uma grande penalidade em 
Glasgow, no encontro da primeira "mào" 
das meias-finais da Taça UEFA (1-1), cresce 
de jogo para jogo e muitos sào jâ os clubes 
de topo da Europa que o tèm reierenciado 
nas suas listas prioritàrias de aquisiçào. Jâ 
no jogo dos quartos-de-final coin o Malaga, 
no Estâdio do Bessa, Ricardo tinha sido 
um dos herdis do encontro. ao defender 
duas e marcar uma grande penalidade na 
resoluçâo da eliminatôria corn os espa- 

nhôis. O interesse de vârios clubes em 
Ricaido e a sua eventual saida no final da 
época é algo que jâ tein sido aflorado ao 
longo dos ültimos meses, tendo mesmo 
Joào Loureiro admitido na segunda-feira 
ser "complicado segurar o atleta". 
De acordo corn Ricardo, nas ultimas 
épocas nào têm sido fâceis as transfe- 
réncias de jogadores, mas dada a actual 
conjuntura, provocada pelo desempe- 
nho do Boavista na UEFA, essa "é uma 
forte hipôtese". 
Mas Ricardo nào tenciona, para jâ, pensar 
no seu futuro, até porque o Boavista estâ 
apenas a dois dias de um compromisso 

importante corn o Celtic, que poderâ ditar 
a passagem histôrica à final da Taça 
UEFA. 
O guarda-redes pretende segurar a van- 
tagem alcançada coin o empâte no 
primeiro jogo "atacando", mas deixou a 
ideia de que a missâo sera dificil, como 
atesta a vitôria do Celtic em Liverpool, 
por 2-0. 
Rrcardo considéra que o Celtic é uma 
équipa "muito forte", como deu a entender 
em Glasgow, e que vai ser ainda mais 
complicada de defrontar no Bessa, dado 
partir em desvantagem e tudo procurar 
fazer para dar a volta. 

Pinto da Costa nâo quer nome no futnro Estadio 
O présidente do FC Porto, Pinto 
da Costa, descartou a possibili- 
dade de dar o seu nome ao futuro 
estâdio do clube, conforme desejo 
pûblico de muitas figuras e adep- 
tos ligados ao clube. 

"Nào quero o meu nome! Apenas quero 
poder servir o FC Porto, sempre da me- 
Ihor maneira e corn todo o meu coraçâo", 
garantiu Pinto da Costa,, no dia em que 
comemora novo aniversârio na subida a 
présidente dos "azuis e brancos". 
”Ao fim de 21 anos como présidente 

tenho o direito de ter 
opiniâo sobre isso. No 
momento prôprio digo o 
nome que defendo, que 
nào o meu", vincou. 
Desdramatizando a situ- 
açào, e desdenhando 
alguma forma de home- 
nagem ou recompensa 
pelo trabalho que tem 
desenvolvido, Pinto da 
Costa disse estar certo 
que os sôcios vào estar 
do seu lado na hora de 
dar nome ao futuro 

reciiito "azul e branco". 
Num breve balanço 
sobre o longo reinado 
como dirigente "dragâo", 
o présidente portista 
falou de uma caminhada 
de "muitas lutas e can- 
seiras, perseguiçôes e ini- 
mizades". 
"Hâ 21 anos tracei um 
caminho e jurei e mim 
mesmo que nunca desis- 
tiria ou teria receio do 
que quer que fosse, pois, 
quando o sentisse. 

debcaria o meu lugar. Se estou aqui é 
porque desejei lutar contra tudo e contra 
todos", frisou. 
Escusando-se a falar do jogo de quinta- 
feira frente à Lazio, no Estâdio Olimpico 
de Roma, Pinto da Costa manifestou o 
desejo de ver o FC Porto na final de 
Sevilha ao lado do Boavista, "por ser um 
clube português e da cidade do Porto". 
Os "dragôes" apresentam-se em Roma 
com uma cômoda vantagem de très ten- 
tas (4-1) trazida do jogo da primeira 
"mào", pelo que sào claros favoritos a 
marcar presença no embate decisivo da 
présente ediçâo da Taça UEFA. 

I 

i 

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

Especializados em Salgadinhos 
pelo LCBO 

Abertos 7 dias por seniana 

das 5h0() da manhà 

as 2hü() da manhà 

OÏÏMROTJH 1F3®® ® ®[U\ 

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

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

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

Bom ambiente de 
convivência. 
Venha ver 
a diferença. 

Licendado 

peln LCBO 

Salas Privadas 
lara fumadores e 
nâo-fumadores 

Aberto 7 dias por semana. das 8h00 da niaiihà às 2h()() da manhà 

Pneumonia atipica - Futebol: 

Portuguesas recusam jogar 
na liga feminina chinesa 
As internacionais portuguesas 
Caria Couto e Edite Fernandes 
recusaram um convite para jogar 
na Liga chinesa de futebol femini- 
no, devido ao surto de pneumonia 
atipica que jà contaminou 2.305 
pessoas e matou 106 na China. 

"Era uma boa oportunidade para mim, 
mas nào dâ para ir, porque é um bocado 
arriscado", referiu à Agência Lusa Edite 
Fernandes, jogadora da Sociedade Uniào 
do 1" de Dezembro, convidada para inté- 
grai' o "onze" do Beijing Chengjian na 
Liga chinesa. 
Caria Couto confessou que também estâ 
"triste por nào ir", mas a preocupaçâo 
dos pais, a par coin uma proposta para 
jogar no Arsenal, fizeram coin que a 
jogadora récusasse a proposia da équipa 
Guangdong Haiyin. 
"Tenho milita pena. Espero voltar para o 
ano, gostava de voltar à China", disse a 
jogadora, que também représenta o 
clube cainpeào nacional de futebol femi- 
nino, o 1“ de Dezembro. 
As duas futebolistas pisaram pela 
primeira vez os relvados Chineses no ano 
passado, tendo alinhado na Liga pelas 
équipas que este ano voltaram a convidâ- 
las, para uma temporada de mais perto 
de très meses na China. 
"Nos compreendenios que ela nâo queira 
vir, porque esta é uma situaçâo delicada". 

referiu à Lusa Wang Haiming, treinador 
do Beijing Chengjian, referindo-se à 
récusa de Edite Fernandes. 
O director técnico da équipa de 
Guangdong, Li Xiaoqing, adiantou à 
Lusa que também "jâ estava a pensar em 
telefonar à Caria para lhe dizer para nâo 
vir", face à actual situaçâo. 
A Federaçào Chinesa de Futebol deci- 
diu, entretanto. adiar para o final de 
Junho o inicio da segunda ediçâo da 
Liga de Futebol Feminino, que arranca- 
va no principio de Maio, devido ao surto 
de pneumonia atipica, ou Sindroma 
Respiratôria Aguda (SRAS). 
"Se a Liga for para a frente nessa altura, 
nos vamos voltar a contactar a Edite, 
para ver se ela estâ interessada", 
adiantou Wang. 
Pequim e Guangdong, onde estâo 
baseadas as équipas que dirigiram o con- 
vite às portuguesas, sâo até ao momento 
os pontos do territôrio chinés mais afec- 
tados pelo virus, registando 693 casos de 
contâgio e 35 mortes, no caso da capital 
chinesa, e 49 vitimas e 1.344 pessoas 
infectadas, na provincia do Sul. 
A Organizaçâo Mundial de Saüde 
incluiu Pequim, a provincia chinesa do 
interior Shanxi, a par coin Toronto, no 
Canadâ, na lista de destinos a evitar 
pelos viajantes, que inclui desde 02 de 
Abril Hong Kong e Guangdong, no Sul 
da China. 
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O Luis e O Nelson, jovens e 

visionàrios, deram o nome 

à sua Churrasqueira o som dos 

frangos a cantarolar, Kluck, 

Kluck. 

Para além dos saborosos 

Frangos no Espeto e na Brasa, 

tem também 

diariamente outros sabores de 

Portugal: Mâo de Vaca, 

Feijoada, Dobrada, Bacaihau de 

mil maneiras, Polvo Guizado, 

Luias, Sopas, Saladas, Sandes e 

muito mais! 

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

na esquina da Bumhamthorpe) 

ENTOMENDAS PELO TELtJTONE! 

905 272-4459 

Alpinîsnio: 

Primeira expediçâo portuguesa aos 
Hlmalais começa para a seinana 

Taça UEFA 

Pinto da Costa quer qualificaçâo como prenda 

Seis alpinistas portugueses vào tentar, a 
partir da prôxima semana, subir acima 
dos sete mil metros de altitude e alcançar 
o cume do monte Pumori, naquela que é a 
primeira expediçâo exclusivamente 
nacional aos Himalaias. 
Joâo Garcia, o alpinista portugnès que em 
1999 ficou gravemente ferido depois de 
atingir o cume mais alto da terra, o monte 
Everest, é o organizador desta expediçâo, 
que é também inédita por ter objectivos de 
carâcter cientifico. Trata-se de um projecto 
de investigaçâo que pretende "compreen- 

der como se adaptam os alpinistas e 
avaliar o impacto da sua permanência a 
tanta altitude", explicou hoje, em confe- 
rència de imprensa o responsâvel pelo 
estudo cientifico, José Magalhâes, docente 
da Faculdade de Ciências da Universidade 
do Porto. A condiçâo fisica dos alpinistas 
foi avaliada antes da partida, para, logo 
apôs o seu regresso, se estabelecer uma 
comparaçào. 
A équipa portuguesa parte quarta-feira 
para o Nepal e, na prôxima segunda-feira, 
deverâ iniciar a escalada que a levarâ ao 

monte Pumori. Joâo Garcia é o 
imico alpinista da expediçâo 
que jâ escalou montanhas de 
altitude superior aos sete mil 
metros, mas garante que 
"todos sào experientes". Dois 
empresàrios, um engenheiro 
civil e dois desportistas acom- 
panham Joâo tlarcia nesta 
missào inédita. 
Em 24 dias, estes seis homens 
tentarâo atingir o cume do 
monte Pumori, corn 7.120 me- 
tros, e a partir do dia 20 de 
Maio programam iniciar a 
descida. 
Joâo Garcia admite ter algtins 
receios, ainda marcado pelo 
acidente que sofreu ao 
alcançar o cume do Everest 
(8.8,50 metros), tornando-se 
num dos 100 alpinistas de todo 
mundo que jâ conseguiram 
fazê-lo sem auxilio a oxigénio 
artificial, entre os 10.000 que jâ 
tentaram. "O pior temor é que 

haja um acidente. Existem sempre uma 
série de elementos que nâo controlamos: o 
estado do tempo, a queda de pedras ou a 
queda de gelo", exemplificou. 
No entanto, o mais consagrado alpinista 
português admite que ainda sonha voltar 
alcançar eûmes de montanhas coin oito 
mil metros. Mas, os custos deste tipo de 
expediçôes sâo, muitas vezes, os maiores 
obstâculos dos alpinistas corn estas 
ambiçôes, diz. Alias, esta subida exclusiva- 
mente portugaiesa aos Himalaias tem um 
orçamento que ronda os 21 mil euros 
(3..500 euros por cada alpinista). Apesar 
dos apoios publicitârios conseguidos, ape- 
nas cerca de um terço da viagem esta 
coberta e os alpinistas tém de suportar 
muitas despesas. 

Chegar â final da Taça UEFA em futebol, 
a disputai' a 21 de Maio, em Sevilha, é a 
prenda que Pinto da Costa quer para 
comemorar os 21 anos como présidente do 
FC Porto. Ultrapassar a Lazio, quinta- 
feira, no Estâdio Olimpico de Roma, é 
tudo o que os "azuis e brancos" precisam 
fazer, depois do concludente e animador 
triunfo (4-1) conquistado hâ duas semanas 
no Estâdio das Antas. Mais uma noite de 
gloria - para o FC Porto e o futebol por- 
tuguês - é tudo o que Pinto da Costa dese- 
ja, embora ciente do valor do ultimo 
obstâculo e ultrapassar. 
"Vai ser muito dificil, pois a Lazio tem 
uma grande équipa", advertiu, antes de 
garantir que os "dragôes" mantêm sempre 
o pensamento na vitôria, independente- 
mente da qualidade do adversârio. Caso se 
apure para a final, Pinto da Costa, que 
compléta quarta-feira 21 anos como prési- 
dente dos "dragôes", prometeu dedicar o 
êxito aos adeptos pelo "apoio fantâstico" 
que têm dado â équipa. Pinto da Costa 
considéra jâ extremamente estimulante o 
facto da équipa ter chegado âs meias- 
finais, bem como a recepçâo que a comiti- 
va "azul e branca" vai ter quarta-feira no 
Vaticano, corn o Papa Joâo Paulo II, a per- 

sonalidade que o dirigente mais admira no 
mundo. 
O lider "azul e branco" formulou o desejo 
de encontrar o Boavista na final, a melhor 
forma de promover a cidade do Porto e o 
Europeu Portugal'2004i que arranca nas 
Antas: "séria ôptimo". Mordaz, o prési- 
dente portista falou do sentimento que 
esta meia-final lhe provoca; "tem um si- 
gnificado especial, pois muita gente jâ nos 
tinha feito o funeral e afinal de contas 
quando o preparavam e gastaram dinheiro 
em caixôes deviam era tê-lo utilizado em 
foguetes, pois estamos mais perto de 
grandes festas do que de funerais". 
O dirigente lembrou as primeiras "memo- 
râveis" meias-finais europeias do FC Porto, 
em 1984 frente aos escoceses do Aberdeen 
e em 1987 corn os ucranianos do Dinamo 
de Kiev, considerando que nesses periodos 
os adversârios eram as melhores équipas 
da Europa. 
Esses momentos, bem como a conquista 
da Taça dos Campeôes, Taça 
Intercontinental e Supertaça Europeia, 
constituem algumas das melhores recor- 
daçôes do longo "reinado" de Pinto da 
Costa, que a nivel interno destacou a con- 
quista do "tri" e do "penta". A vitalidade 

que Pinto da Costa révéla no longo exerci- 
cio de funçôes no FC Porto tem um segre- 
do: "é précise acreditar no que se faz, sen- 
tir entusiasmo e ter o apoio que sempre 
senti da massa associativa". O seu colabo- 
rador de sempre, o também administrador 
da SAD Reinaldo Teles, garantiu que o FC 
Porto nâo vai dormir sobre o bom resulta- 
do conquistado em Portugal, lembrando o 
valor dos italianos. 

Arbitragem de José 
I Godinho foi "Infeliz | 

e negativa", diz | 
luis Guiiherme i 
o présidente da comissâo de 
arbitragem da Liga 
Portuguesa de Futebol 
Profissional, Luis Guiiherme^ 
admitiu que a actuaçâo do 
ârbitrojosé Godinho no jogo 
FC Porto- Moreirense foi 
"infeliz e negativa". 

Luis Guiiherme, que falava no final 
do sorteio dos ârbitros, adiantou que, 
nessa conformidade, a comissâo de 
arbitragem decidiu retirât d ârbitro 
de Evora da tômbola até "à 
averiguaçâo total dos factos". 
Em causa, estâo alguns lances duvi- 
dosos no jogo entre o FC Porto e o 
Moreirense, nas Antas, nomeada- 
mente um em que terâ fiçado por 
expulsar Vitor Baia e uma alegada 
grande penalidade sobre Héldér 
Postiga, convertida em golo. Estes e 
outros factos ocorridos durante o 
encontre de sâbadoj que terminou 
com o suado triunfo dos "dragôes" por 
2-1, motivaram declaraçôes agressivas Ipor parte do treinador do Moreirense, 
Manuel Machado^ Sobre esta matéria, 

} Luis Guiiherme nâo ficou surpreendi- 
do, jâ que - acrescentou - "estâo na \ 
linha de algumas que proferiu ao 
longo da época". 
"Repudiamos as afirmaçôes, pois as 
piessoas devem criticar, mas de uma 
forma consentânea com as suas respon- 
sabilidades”, referiu Luis Guiiherme, 
acrescentando que os dirigentes da 
arbitragem sâo sempre educados. 
Em relaçâo ao desabafo do présidente 
do Boavista, Joâo Loureiro, no final j 
do jogo corn o Gil Vicente, em | 
Barcelos, Luis Guiiherme sugeriu \ 
que, se hâ algo a dizer, que se diga na | 
totalidade e nâo por meias palavras. \ 

I "Nâo podemos andar todos sob sus- i 
peita. Se o présidente Joâo Loureiro ) 
sabe de alguma coisa que o diga. Séria | 

I muito grave se houve s se complot con- | 
) tra o Boavista ou contra outro quai- ) 
I quer clube", adiantou. | 
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Governo tem preparado piano desportivo 
para proximos dez anos 
O présidente do Instituto Nacional do 
Desporto (IND), José Manuel 
Constantino, manifestou a sua satisfaçào 
pela existência de um piano desportivo 
para os proximos dez anos, elaborado pelo 
actual Governo. 
Na palestra "As ligas de clubes profission- 
ais: que reforma legislativa?" realizada pela 
Liga Portuguesa de Futebol Profissional 
(LPFP) no âmbito da comemoraçào dos 2.5 
anos do organismo, o présidente do IND 
relativizou os problemas do actual panora- 
ma desportivo europeu e salientou o piano 
governamental português como factor fun- 
damental para a suavizaçào da crise. 
"O Governo tem um piano preparado 
para os proximos dez anos em termos 
desportivos. Ainda nào foi apresentado 
ao Conselho Superior do Desporto 

porque estamos a falar de uma area corn 
varias sub-âreas, tais como a Juventude 
ou Educaçâo", frisou o diligente. 
Constantino rebatia assim as afirmaçôes 
do principal orador na palestra, o jurista 
José Manuel Meirim, que logo iia abertu- 
ra do seu discurso apontava criticas ao 
actual executive. 
"O Governo diz no seu programa que o 
actual modelo de desenvolvimento 
desportivo esta esgotado. O Estado nào 
sabe o que quer, nem quando quer. Mas 
quai é o novo modelo? Nào hà! Nào hà 
uma ünica luz a indiciar alternativa a este 
modelo que dizem que se encontra esgota- 
do". 
O especialista em Direito desportivo 
mostrou-se altamente critico à actual 
gestào do futebol profissional e assumiu-se 

frontalmente contra a "americanizaçào" 
do desporto em Portugal. 
Meirim, que se considerou "convidado 
envenenado" para esta palestra, continuou 
a explicaçào juridica às suas teorias, base- 
ando quase sempre na critica o seu discur- 
so. "A Liga de Clubes nào existe por von- 
tade dos sens associados. Existe porque hà 
competiçôes profissionais consagradas 
pelo Estado. Hà muitas aberraçôes juridi- 
cas que devem ser analisadas. Como é que 
as Federaçôes desportivas podein tomar 
atitudes do ponto de vista disciplinar nas 
competiçôes profissionais que deveriam 
ser das Ligas?", questionou ainda. O 
jurista acredita sô ser possivel melhorar o 
panorama do futebol e demais com- 
petiçôes profissionais em Portugal corn 
base mima alteraçào profunda das leis. 

Castigos - Petit, castigado por um logo, 
falha embate corn o Sp. Braga 
o médio do Benfica Petit foi castigado 
corn um Jogo de suspensâo pela Comissào 
Disciplinar (CD) da Liga Portuguesa de 
Futebol Profissional, informou o organis- 
mo em comunicado. Petit vai falhar a 
deslocaçâo ao rednto do Sporting de 
Braga depois de ter sido expulso segunda- 
feira, por cartâo vermelho directo, no jogo 
em que os "encarnados" bateram o Varzim 
por 2-1, de encerramento da 28“ jornada 
da I Liga portuguesa. 
O Boavista foi o clube mais penalizado 

do escalào principal ao ver o ôrgào dis- 
ciplinar suspender por um jogo o defesa 
Filipe Anunciaçào e o médio Pedro 
Santos, depois de os dois jogadores 
terem sido expulses por acumulaçào de 
cartôes amarelos frente ao Gil Vicente. 
A CD da Liga de clubes teve mào par- 
ticularmente pesada para o defesa 
gilista Nuno Amaro, que viu o verme- 
lho directo no encontre corn os 
"axadrezados" e. foi punido coin dois 
jogos de suspensâo. 

Lista de jogadores suspensos: 
lUGA 

Dois jogos: 
Nuno Amaro (Gil Vicente) 
Um jogo: 
Petit (Benfica), Filipe Anunciaçào 
(Boavista), Pedro Santos (Boavista), Ivo 
(Gil Vicente), Maure César (Moreirense), 
Adriano (Nacional), Luis Miguel (Paços 
Ferreira), Arrieta (Sp. Braga), Artur Jorge 
(Sp. Braga), Hélio (Vit. Setübal) 

Nataçâo: * 

Mundiais de Barcelona 
Portugal présente em competiçâo "incn'vel" 
Todos os recordes de participaçâo deverào 
ser batidos nos Mundiais de Nataçâo de 
Barceloa, a disputar de 13 a 27 de Julho e 
para os quais estào jâ apurados seis por- 
tugueses. Marta Ferreira (Sporting), 
Barbara Ferreira (Maia), Nuno Laurentino 
(Algés), Simâo Morgado (Amadora), Sara 
Oliveira e Luis Monteiro (FC Porto) sào os 
nadadores apurados, mas a comitiva 
nacional pode chegar aos 10 ou 12 atletas. 
O présidente da federaçào espanhola de 
nataçâo, Rafael Blanco, garantiu, em 
Côrdoba, na apresentaçâo da prova, que 

os Campeonatos do Mundo de 
Barcelona2ü03 vào bâter todos os 
recordes, esperando-se a participaçâo de 
150 paises, entre os quais o Iraque. 
A capital da Catalunha serâ "um ponto de 
encontro" da nataçâo mundiàl, corn 1.846 
atletas a competir por 384 medalhas, ori- 
entados por 000 treinadores, corn a cober- 
tura de 1.200 jornalistas e o apoio de 1.500 
voluntârios. A veiida antecipada de bi- 
Ihetes começou hà 15 dias e pode desde jâ 
qualificar-se como um "êxito", uma vez que 
25.000 ingressos forain adquiridos através 

de caixas automâticas. 
Os preços das entradas diârias oscilam 
entre os cinco e os 30 euros, enquanto os 
"passes" para cada uma das disciplinàs vào 
desde os 00 aos 180 euros. A competiçâo 
de nataçâo vai disputar-se no Palau Santi 
Jordi, coin capacidade para 12.000 espec- 
tadores, as provas de saltos terào lugar nas 
Piscinas de Montjuic, as de nataçâo sin- 
cronizada nas Piscinas Bernat Picornell, as 
de polo aquâtico no Clube Nataçâo de 
Barceloneta e as de "âguas abertas" em 
Port Veil. 

UEFA / Boavista: 

Jaime Pacheco conuoca todos para o jogo corn o Celtic 
o treinador Jaime Pacheco convocou na 4“ 
feira todos os jogadores do plantel do 
Boavista para o jogo de qninta-feira corn os 
escoceses do Celtic Glasgow, no Bessa, re- 
ferente à segunda "mào" das meias-finais 
da Taça UEFA. 
Tal como tinha feito hà 15 dias para a 
deslocaçâo à Escôcia, onde o Boavista 
empatou a 1-1, Jaime Pacheco optou por 
convocar todos os jogadores, como um 

espécie de prémio pela prestaçào europeia 
da équipa. 
Os eleitos de Pacheco incluem, por exem- 
plo, o castigado Paulo Turra, os lesionados 
Jorge Silva, Prêchant. Nuno Gomes e 
Sanchez e os "outsiders" Laurentino e 
Viveros, que nào se encontram inscritos na 
lista da UEFA. 
Martelinho, que tem vindo a treinar condi- 
cionado desde a semana passada, estâ tam- 

bém na lista de convocados de Jaime 
Pacheco, mas a sua provâvel utilizaçào estâ 
dependente de um ultimo teste a realizar 
quinta-feira, 
O Boavista defronta quinta-feira o Celtic 
Glasgow, pelas 20:05, no Estâdio do Bessa, 
em jogo da segnnda "mào" das meias-finais 
da Taça UEFA. que pende favoravelmente 
para os "axadrezados" pelo golo marcado 
fora (1-1). 

Portugal2004: 

BPI é 0 quinto 
patrocinador 
nacional 
o Banco Português de 
Investimento (BPI) e a 
£uro2004 SA assinam esta se- 
mana o contrato que toma a 
instituiçâo bancària no quinto 
"patrocinador nacional" da 
fase final do campeonaio da 
Europa de futebol 
Portugal2004. 

Uma nota da Euro2004 SA infonhou 
que a assinatura do contrato conta corn 
as presenças dos présidentes dos con- 
selhos de administraçâo do BPI, Artur 
Santos Silva, e da sociedade, Gilberto 
Madail, além do director do departa- 
mento de futebol e marketing da 
UEFA, o sueco LarsUhrister Olsson. 
O BPI reforça desta forma a sua 
implantaçâo no futebol em Portugal, 
apôs ter estado no processo de consti- 
tuiçâo das Sociedades Anônimas 
Desportivas (SADs) do Sporting, FC 
Porto e Boavista e ter participado no 
financiamento de alguns dos novos 
estadios em que sera disputado o 
Portugal2004. Além do BPI, a 
sociedade Euro2004 SA assinou con- 
tratos de "parçeiros nacionais" corn 
os CTT, GALP Energia e a 
Navigator, faltando ainda assinar 
acordos com mais duàs instituiçôes. 

ÏII Divisâo 
Apuramento do Campeâo 

S° faae 

Resultados BMornada 
SI* AntAno - Ingnnse, 3-( 
Pratensi - SanGigo. 04 
Folga:1Mense 

Angnnin-Valaii» 
SaMIwSeiMinia 
Mga: Praiena 

Classificaçâo 

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

JGS. 
B 
6 
6 
5 
5 

PTS. 
45 
42 
41 
37 
34 

□espromoçôea 

Resultados 
Angùslias - Riburinha. 1-1 

ldral-nanHniKis.2-1 

Mga: Madahina 

8“ iornada 
Rlbelrinbi-Madalooi 
Hamangos-AngiisUas 
Folga: Ideal 

Classificaçâo 

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

JGS. 
5 
6 
5 
6 
6 

PTS. 
34 
34 
28 
29 
2 

As équipas iniciaram a segunda fase corn a totalidade 
dos jxmtos conquLStados na primeira. Esta fase, dis- 
putada em duas séries, decorre ao longo de 10 jornadas 
no sistema de todos contra todos, entre 16 de Fevereiro 
e 11 de Maio. 

Os cinco clubes da série "Apuramento do Campeào" 
disputant o titulo de cani|)eào da Série Açores, que serâ 
promovido à II Divisào B na prôxima temporada, 
enquanto a outra série détermina as très équipas 
desproinovidas aos camjteonatos regionais. 
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SyPERLIGA 
•Z>  PORTUCUCSO DC fUTCBOL PCOCISSIOnOL 

EQUIPAS J 

1 FC PORTO 28 
2 BENFICA 28 
3 SPORTING 28 
4 GUIMARÀES 28 
5 GIL VICENTE 28 
6 U. LEIRIA 28 
7 BELENENSES 28 
8 NACIONAL 28 
9 MARITIMO 28 
10 P. FERREIRA 28 
11 SP. BRAGA 28 
12 BOAVISTA 28 
13 VARZIM 28 
14 MOREIRENSE 28 
15 ACADÉMICA 28 
16 SANTA CLARA ^ 28 
17 BEIRA-MAR 28 
18 VIT SETÛBAL 28 

RESULTAOOS 

U. leiria - P. Ferreira, 0-1 
Gll Vicenie - Boavisia, 1-0 
Belra-Mlar - Sp. Braga, 2-2 

V. Setûbal - Académica, 3-1 
FC Porto - Moreirense, 2-1 

N. Madeira - Santa Clara, 2-1 
Maritimo - Sporting, 0-3 

V. Guimarâes - Belenenses, 1-0 
Benlica - Varzim, 2-1 

24 
19 
16 
13 
13 
10 
9 
8 

10 
9 
7 
7 
9 
7 
6 
6 
6 
5 

3 
5 
5 
7 
4 
8 
8 

10 
4 
7 

11 
11 
5 

11 
9 
9 
8 

11 

1 
4 
7 
8 

11 
10 

11 
10 

14 
12 
10 

10 

14 
10 

13 
13 
14 
12 

M 

61 
59 
44 
43 
38 
39 
36 
33 
30 
29 
25 
26 
31 
35 
30 
33 
32 
31 

21 
21 
28 
34 
38 
39 
39 
37 
43 
39 
38 
28 
37 
37 
44 
44 
47 
41 

'f5 

62 
53 
46 
43 
38 
35 
34 
34 
34 
32 
32 
32 
32 
27 
27 
26 
26 

PRôXIMA JORIMADA 

Sporting - Beira-Mar 
Belenenses - Maritime 
Sp. de Braga - Benlica 
Moreirense - Gll Vicente 
Varzim - U. de leiria 
P. Ferreira - N. da Madeira 
Santa Clara - V. Setûbal 
Boavista - V. Guimarâes 
Académica - FC Porto 

elhores IVIarcadores 

SIMAO SABROSA (Benfica) 

ADRIANO Louzada (Nacional) 
Eric Gomes "GAÛCHO" (Maritimo) 
Faye FARY (Beira-Mar) 

DÀRJO (Académica) 

TIAGO (Benfica) 

HELDER POSTIGA (FC Porto) 
PAULO ALVES (Gil Vicente) 
JARDEL (Sporting) 

RICARDO SOUSA (Beira-Mar) 
Elpidio SILVA (Boavista) 
Anderson de Sousa "DECO" (FCP) 
MANOEL Filho (Gil Vicente) 
ROMEU Almeida (Guimarâes) 
Fabricio Bento "CEARÂ" (St. Clara) 

'® 

« H LIGA 
^ PORTUCUESn DQ fUTEBOL PeOEISSIOtlPL 

EQUIPA 

1 ALVERCA 

2 RIO AVE 

3 EST.AMADORA 

A PORTIMONENSE 

5 NAVAL 

6 SALGUEIROS 

7 DESP.AVES 

8 DESP.CHAVES 

9 MAIA 

10 SP.COVILHÀ 

11 MARCO 

12 OVARENSE 

13 FARENSE 

14 PENAFiEL 
15 U.MADEIRA 

16 LEÇA 

17 FELGUEIRAS 
18 U.LAMAS 

RESULTADOS 

N. 1° MAIO - D. CHAVES, 2-1 

ALVERCA - FARENSE, 2-1 

D. AVES - SALGUEIROS, 4-1 

SP. COVILHâ - E.AMADORA, 0-0 

OvARENSE - U. LAMAS, 1-0 

RIO AVE - MAIA, 4-0 

MARCO - FELGUEIRAS, 3-0 

LEÇA - PORTIMONENSE, 5-0 

PENAFIEL - U. MADEIRA, 1-3 

28 

28 

28 
28 

28 

28 
28 

28 

28 
28 

28 

28 

28 

28 
28 

28 

28 
28 

53 

50 

46 
45 

44 

42 
40 

40 

39 

37 

36 

36 

36 

34 
30 

29 

27 

18 

PRôXIMA JORNADA 

U. MADEIRA - N. 1® DE MAIO 

SALGUEIROS - SP. COVILHà 

EST. AMADORA - OVARENSE 

D. CHAVES - ALVERCA 

FARENSE - D. AVES 

U. LAMAS - Rio AVE 

FELGUEIRAS - LEçA 

PORTIMONENSE - PENAFIEL 

MAIA - MARCO 

•# CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL II □ivisao O if::* 

EQUIPA 

1 LEIXÔES 
2 FC PORTO B 
3 LOUSADA 
4 CAC.TAIPAS 
5 VIZELA 
Ü DRAGÔES SAND 
7 GONDOMAR 
8 BRAGA B 
y ESPINHO 
10 FAFE 
11 PAREDES 
12 VILANOVENSE 
13 P.RUBRAS 
14 FREAMUNDE 
15 VILA REAL 
10 INFESTA 
17 ERMESINDE 
18 CANELAS 
10 ESPOSENDE 
20 VIANENSE 

Leixoes promovido à II Riga. 

J P 

32- 81 
32 Ü2 
32 Ü1 
32 52 
32 51 
32 4U 
32 40 
32 45 
32 45 
32 43 
32 43 
32 42 
32 40 
32 38 
32 35 
32 34 
32 32 
32 31 
32 25 
32 20 

Resultados 
Infesta - Ermesinde, 2-1 
FC Porto B - Sj). Braga B, 14) 
Gondomar - Fafe, 2-1 
Dr. Sandinen.ses - Espinho, 3-1 
Leixoes - Freamunde, 2-0 
Caçadores Taipas - Lousada. 2d 
Viianovense - Esposende, 14) 
Vizela - Canelas Gaia. l-I 
Pedras Rubras - Paredes, 1-0 
Vianense - Vila Real, I-l 

33" Jornada 
Vila Real - Infesta 
Ermesinde - FC Porto B 
Sp. Braga B - Gondomar 
Fafe - Dr. Sandinenses 
Espinho - Leixoes 
C. Taipas - Freamunde 
Lousada - Viianovense 
Esposende - Sp. Braga B 
Canelas Gaia • Pedras Rubras 
Paredes - Vianense 

EQUIPA J P 

1 FEIRENSE 31 70 
2 ESTRELA PORT 30 G2 
3 OLIVEIRENSE 30 57 
4 A.VISEU 30 54 
5 SP.POMBAL' 32 50 
Ü TORREENSE 30 50 
7 SANJOANENSE 31 45 
8 D. FATIMA 30 44 
y CAEDAS 31 43 
10 ACADÉMICA B 30 30 
11 OL.HOSPITAL 31 38 
12 0L.BAIRRÜ 20 38 
13 SERTANENSE 32 3(i 
14 ESMORIZ 31 35 
15 VILAFRANQUEN 30 32 
IG AGUEDA 20 30 
17 BENFICA CB 30 24 
18SÀOJOÀOVER 31 24 
10 MARINHENSE 30 23 

Resultados 
Feirense - Sanjoanen.se. 1-0 
Esmoriz - Serlanen.se, 3-4 
S{). Pombal - Caldas, 2-1 
D. Fatima - Vilafranquense. 1-0 
O. Bairro - Agueda, 
Marinhense - E. Portalegre, 0-3 
Benf. C. Branco - O. Hospital, 1-2 
Sào Jüào Ver - Torreense, 3-1 
Oliveirense - Ac. Viseu, i-0 
Folgou; Ac. Coimbra B 

33" Jornada 
A. Viseu - Feirense 
Sanjoanense - Esmoriz 
Sertanense - Sp. Pombal 
A. Coimbra D - D. Fatima 
0. Bairro - Vilafranquense 
Agueda - Marinhense 
Est. Portalegre - Sertanense 
01. Hospital - Sào Joào Ver 
Torreense - Oliveirense 
Folga; Caldas 

EQUIPA J P 

1 ESTORIL 32 72 
2 EOULETANO 33 55 
3 ODIVELAS 31 55 
4 MAFRA 32 54 
5 OL.MOSCAVIDE 32 53 
G PONTASSOLENS 32 51 
7 AMORA 32 50 
8 OLHANENSE 32 4G 
0 MICAELENSE 33 4G 
10 CAMACHA 32 45 
11 BARREIRENSE 32 45 
12 MARITIMO B 32 43 
13 ORIENTAL 32 38 
14 OPERÂRIO 32 37 
15 LUSITANIA 31 3G 
IG IMORTAL 32 35 
17 SPORTING B 32 32 
18 LUSITANO VRS 32 30 
10 CASA PIA 32 28 
20 SEIXAL 32 2G 

Resultados 
Odivelas - Olhanense, 1-0 
Camacha - Lus. Açores, 0-0 
Barreirense - Casa Pia. 0-3 
Amora - Micaelense, 0-3 
Louletano - Oriental, 0-1 
O.Moscavide - Lusitano VRSA, 2-0 
Operârio - Pontassolense, 1-1 
Maritimo B - Estoril-Praia, 1-0 
Mafra - Imortal, 14J 
Sporting B - .Seixal, 2-0 

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

! if CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL III Divisao 
StRIE A 

CL EQUIPA J P 

1 VALDEVEZ 3U 63 
2 BRAGANÇA 3U ÜI 
3JOANE 3U 52 
4VILAVERDEN.SE 30 51 

5 SANDINEN.SE.S 30 50 
G VALENCIANO 30 47 
7 MARIA FONTE 30 44 
H MONÇÀO 30 42 
0 RONFE 30 40 
10 MIRANDELA 30 30 
11 MONTALEGRE 30 3G 
12 AMARES 30 35 
13 VALPAÇOS 30 32 
14 CERVEIRA 30 32 
15 MARINHA.S 30 30 
16 AC.CRAÇA 30 30 
17 T.BOURO 30 20 
IBVILAPOUCA 30 27 

SERIE B 

CL EQUIPA J P 

1 LIXA 30 64 
2 TIRSENSE 30 5H 
3 TROFENSE 30 5b 
4 OLIVEIRENSE 30 57 
5 RIBEIRÀO 30 46 
6 FAMALICÀO 30 45 
7 FIÀES 30 44 
b TORRE MONC 30 44 
0 RIO TINTÜ 30 42 
10 S.P.COVA 30 42 
ilPEDROllCOS 30 30 
12-LIÎS.LOUROSA 30 30 
13 REBORDO.SA 30 30 
14 CINFÀES 30 32 
15 LAMEGO 30 32 
l(i SERZEDELO 30 27 
17 PEVIDEM 30 14 
lb CAMBRES .30 12 

SERIE C 

CL EQUIPA J P 

1 ESTARREJA 30 52 
2 CE.SARENSE 30 52 
3 PAMPILHOSA 30 50 
4 MILHEIROENSE 30 40 
5 P.CASTELO 30 40 
6 VALECAMBRENS 30 40 
7 SATÀO 31 45 
b F.ALGODRES 30 44 
0 GAFANHA 30 43 
lOTOCHA 30 42 
11 UCOIMBRA 30 41 
12ANADIA 31 40 
13 MANGUALDE 30 34 
14 ARRIFANENSE 30 33 
15 AVANÇA 30 32 
16 ESTAÇÀO 30 32 
17 MILEU .10 31 
Ib GOUVEIA 30 2b 

SÉRIE 

CL EQUIPA J P 

1 ALCAINS 2b 56 
2 LOURINHANENS 2b 53 
3 PORTOMOSENSE 2b 52 
4 SOURENSE 20 4b 
5 FAZENDENSE 20 47 
6 BENEDITENSE 2H 46 
7 RIO MAIOR 2b 45 
b RIACHENSE 20 45 
0 BIDOF.IRENSE 2b 41 
lOCARANGUEJElR 2b 36 
11 PENICHE 20 33 
12 TORRES NOVAS -2b 33 
13 MIRENSE 2H 30 
1 l ALMEIRIM 2H 2b 
15 MIRANDENSE 2b 24 
16SERNACHE 2b Ib 
17 NAZARENOS 2b 15 

SfRIE E 

CL EQUIPA J P 

ISINTRENSE 30 55 
2 RIBEIRA BR. 30 53 
3 BENFICA B 30 4b 
4 ATLÉTICO MAL 30 4b 
5 LOURES 30 4b 
6 ALCOCHETENSE 30 47 
7 PORTOSANTENS 30 42 
b ELVAS 30 42 
0 C.LOBOS 30 40 
10 CARREGADO 20 30 
llloMAIO 20 37 
12 MACHICO 30 37 
13 SACAVENENSE 30 37 
14 CALIPOLENSE 30 35 
15 .SAO VICENTE 30 34 
16 REAL 30 33 
17 SANTACRUZENS 30 31 
Ib ÀGUIAS CAM. 30 23 

SéRIE F 

CL EQUIPA J P 

I PINHALNOVENS 30 56 
2E.STRELAVN 30 55 
3 VASCO GAMA 30 53 
4 ATLÉTICO 30 51 
5 SILVES 30 50 
6 BE]A 30 40 
7 MÈ.SSINENSE 30 47 
b UNIAO SC 30 46 
OJUV.EVORA 30 41 
10 SE.SIMBRA 30 40 
II ALMANSILENSE 30 40 
12 MONTIJO 30 3b 
13 QUARTEIRENSE 30 37 
14 ESP.LAGOS 30 37 
15 LUS.EVORA 30 36 
16 FUT.BENFICA 30 32 
17 FERREIREN$E 30 23 
Ib PADERNENSE 30 b 

I 
MARIA FONTE - VALDEVEZ, 14 

VALENCIANO - TERRAS BOURO, 1-0 

MARINHAS - V. PoucA AGUIAR, 1-0 

VALPAçOS - Os SANDO-ZENSES, 1-0 

RONEE -JOAZfE, 3-1 

MIRANDELA - BRACANçA, 00 

A.GRAÇA-VILAV£RDENS£, 1-1 

AMARES • MONçAO, I-l 
MorrrALEGRE - CERVEIRA, 3-2 

T 
A 
D 
0 
s 

Lus. LOUROSA - RIBEIRAO, 0-2 

TIRSENSE - OLIVEIRENSE,. 1-2 

S. PEZ>RO COVA • PEVIDêM, 1-0 

PEDROUçOS - LDCA, 0-1 

LAMEGO - CAMBRES, 20 
FiÆs - Rio TINTO, 1-1 

SQIZEDELO - T. MONCORVO, M 

FAMALZCAO • REBORDOSA, 1-1 

CINFAES - TROFENSE. 0-1 

u. COIMBRA - ETTAçAO, 3-1 

P. CASTELO - GOUVEIA, 30 

PAMPILHOSA • MILEU, 4-1 

AVANçA - CESARENSE, 2-1 

ARRIFANENSE - TOCHA, lO 
MlLHEtROENSE • ESTARREJA, lO 

VALECAMBRENSE -GAFANHA, 4-3 

FCXINO ALGODRES - SATAO, 2-1 

ANAIHA - MANCUALOE, 00 

Fazendense - Rlâchem*, 3-3 
Soure&M - Pgplche. 2-1 
Bidoelreoae - PoitoiDOKiue, 1-1 
Rio MBior - Beoedlteiue, 1-1 
Nazarenot - Caranguejelim, SO 
V. Scmacbe - Mirasdeiue, 00 
T.<Mir4tiL«n>n— • AtmMrim, lO 

Torres Novmt - Mlrenee, 20 
Folgou: Akaliu 

CAUPOLENSE • PORTOSANTENSE, 3r2 
ALCOCHETENSE - RZBEIRA BRAVA, 2-1 

CARRECADO- 1*MAIO, 10 

*0 ELVAS* - REAL. 3-1 

A. MALVEIRA - A. CAMARATE, 00 

LOURES - SINTRENSE, lO 
SAO VtCEFTTE - CAMARA LCMOS, 0-1 

SACAVEIZENSE • BENOGA *B', 0-1 

MACHICO -SAIZTACRUZENSE, 1-1 

Fvr. BENFICA - VASCO GAMA, tO 
PINHALNOVENSE - E. V. NOVAS. 10 

MESSINENSE • B^A, 1-2 
QpARTEIRENSE -JUVENTUI». 00 
SESIMBRA - PADERNENSE, 5-1 
Lus. ÉVORA - ALMANSILENSE, 0-2 

FERREIRENSE - SiLVES, 04 
Ev. LAGOS - ATLéTICO, 1-3 

U. SPCMIT CLUBE - MONTUO. Tl 
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f C Poito navega 
Mesmo sem necessitar de ganhar à pressâo, o 
FC Porto nâo enjeita todas as oportunidades 
de ganhar e, o guarda-redes Baia também nâo 
hesitou em provocar agitaçâo nas àguas cal- 
mas do jogo sob a cegueira do àxbitro (?) da 
partida. Coisas que sô acontecem no futebol 
portug^ês. Pronto, mais 3 pontos para o FC 
Porto, que é o que conta. Protestas, zangas, 
provas, nada muda a situaçâo. Nem a vitôria 
justa do FC Porto na I LIGA de 2002/03. E, se 
ap2uihar a "dobradinha", melhor ainda para 
todos! 

No "seu" Jamor, o Benfica esbanjou oportunidades e, 
depois, viveu momentos de angüstia. Acabou e bem, por 
ganhar ao valente Varzim, por 2-1, mantendo o seu isola- 
mento no 2o. lugar, a 9 pontos do Sporting. Este, por sua 
vez, viajou até ao Funchal onde, à-vontade, impôs-se ao 
Maritimo, por 3-0. Mantém esperanças, o que jâ é bom. 
Gil Vicente e Guimaràes mantêm-se no alto, ao baterem 
o Boavista e o Belenenses, por 1-0, respectivamente. 
O Paços Ferreira vingou-se do afastamento da Taça de 
Portugal e foi a Leiria "roubar" très pontos à Uniâo de 
Leiria e por resultado igual, 1-0. 
O Vitôria de Setùbal bateu a Académica, por 3-1, pas- 

Segunda-feira, dia 28, às 14hl5, 
Boavista-Guimarâes, com trans- 
missào na SporTV e, às 16hl5, 
o Académica-FC Porto, corn 
transmissâo na RTPi. 
Quai sera o jogo mais fâcil? 
Deve ser aquele que neste 
momento pensamos que é o 
mais dificil. No futebol, a lôgica 
é uma batata! Se acertarem, 
ganham uma amêndoa. 

JMC 

em Beta de paz 
sando a respirar melhor 
mas sem motivos para 
deixar de lutar. Beira Mar 
e Sp. de Braga, 
empataram, por 2-2, o que 
serviu a ambos mas nâo 
ajudou muito a nenhum. 
Percebem? 
A jornada 29 jâ estâ à 
porta. Tomem nota; 
Sexta-feira, 25 de 
Abril, às 14h00, o 
Sporting-Beira Mar, 
corn transmissâo na 
SporTV. Sâbado, 
dia 26, às 12h00, 
Belenenses- 
Maritimo e, às 
14h45, o Sp. Braga- 
Benfica, ambos os 
jogos corn transmis- 
sâo na SporTV. 
Domingo, dia 27, âs llhOO, Moreirense-Gil Vicente, 
Varzim-U. de Leiria e Paços de Ferreira-Nacional da 
Madeira. Às 12h00, Santa Clara-V. de Setùbal. 

Campeonafo Nacional de Fulebol -1 Lida - 29“ Jornada -de 25 a 28 de Aliril 
SPORTING - BEIRA MAR 
BELENENSES - MARITIMO 
BRAGA - BENFICA 
BOAVISTA - V. GUIMARÀES 
ACADÉMICA - FC PORTO 

6® feira, 25 
Sàbado, 26 
Sàbado, 26 
2^ feira, 28 
2^ feira, 28 

14h00 
12h00 
14h45 
14hl5 
16hl5 

via satélite em 

estabelecimentos comerciais 

Informaçâo FPtv 
100% portuguesa 
24 boras por dia, 
7 dias por semax&a 

OPCULHOSO Df sre Popiucufs 
BOB RAPOSO CONVIDA-O A RESPONDER 

SENLAN.-VL-MENTE A UMA SIMPLES PERGUNTA 
V 

J* SOBRE FUTEBOL. 

TENTE E GANTIE VALIOSOS PRéMIOSî 

Para todos os sens eventos ou ocasiôes 

especiais, contacte Bob Raposo para o 

ajudar a tratar de tudo o que précisa 

(416) 248 0751 A cerveja da comunidade 
V I  

Vencedorda 
semana anterior: 

Coelho *‘Chico*’ o ûnico que concorreu | 
e nâo ganhou - Toronto 

Resp.: FC Porto. 

Tel: 

ENVIAR RESPOSTA PARA: 

o MILéNIO - CONCURSO LABATT 

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

A RESPOSTA SERA ACEITE ATÉ 2* FEIRA, 

DIA 28 DE ABRIL, 2003. 

CASO EXISTA MAIS DE UM ACERTANTE, 

REALIZAR-SE-Â UM SORTEIO PARA 

ENCONTRAR O VENCEDOR. 

PERC3UNTA 

EM JOGOS OÜMPICOS PORTDGAL CONQOISTOü QOE 
MEDAUU OURO PRIMEIRA DE 

Morada: 

m 

Nome: 


