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festival 
da 

2003 
de alguns e 
consagraçâo 
de outras 
^ Pâgina 04 

Miss PCCM'2003, urn desfile 
do juventude e beleza 

Como jâ nos 
habituaram, a 
eleiçâo da Miss 
PCCM'2003, foi 
um grande 
espectaculo e um 
lindissimo des- 
file de juventude 
e beleza. 

^ Pâgina 23 

Revoluçâo dos Cravos 

Os convidados cantando "Grândola Vila Morena". ^ Pâgina 06 

S4 HOPAS 
NA SUA 

COMPANHIA 
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sem vertebras 

Andamos de mal a pior. 
Depois (e ainda) de massacrados com a guerra no 
Iraque e todas as desculpas, acusaçôes e defesas ine- 
rentes ao processo, apanhamos agora com a SARS. 
Men Deus, que virâ a seguir? 
Esta descarga constante na radio, jornais e televisào, 
sobre a Pneumonia Atipica, jâ esta a "matar mais" que 
a propria doença! Morrem milhares de pessoas por dia 
das mais variadas doenças e desastres em total silêncio 
e, com esta SARS, embora desconhecida, que matou 
dois centos de pacientes no Mundo em dois meses, é o 
que se vê, lê e ouve. 
Nâo podemos passar ao lado de semelhante doença, 
absolutamente de acordo, mas bombardear as pessoas 
desta maneira e pôr Toronto de quarentena, é demais! 
O alarmismo é de tal ordem que, em Portugal, fala-se 
mais das mortes que tiveram lugar no Canada devido à 
SARS do que tudo o que acontece no pais nas 24 horas 
de cada dia e, alguns casos, bens mais graves e de difi- 
cil soluçâo. 
Chegado a este ponto, entrou no escritôrio um amigo 
que -sem saber o que é que eu estava a escrever-, coin 
amargura, me disse: -Veja lâ que estava à espera da 
minha mulher para o dia 17 e ela hoje telefonou-me a 
dizer que nâo vinha por causa da epedemia que havia 
câ! Como jâ paguei o bilhete - a SATA é uma compa- 
nhia que nâo aceita seguros de desistência-, se ela teima 
em nâo vir vou perder cerca de $900. dôlares! 

E o clamor do meu amigo 
sobre o assunto, 
prosseguiu. Assim, como 
de outras pessoas rela- 
cionadas corn o turismo, 
corn viagens, restauraçâo, 
etc.. 
Um outro amigo e colega 
que veio dos EUA de 
propôsito para entrevistar 
portugueses sobre o acon- 
tecimento, para um canal 
televisivo nacional por- 
tuguês, também me disse, 
corn a maior das surpresas: 
-Eh, pâ, nâo percebo o que 
se estâ a passar. Nos, nos 
EUA jâ tivémos alguns 10 
mortos e umas 40 pessoas 
em tratamento, devido à 
SARS, e ninguém fala do assunto. Aqui no Canadâ, 
particularmente em Toronto, é o que se vê!? 
Realmente, porquê nos? 
A gravidade, que existe, é igual em todo o lado, porquê 
esta "quarentena" ao Canadâ? 
Porquê todo o anseio, especialmente dos EUA, em dar 
cabo da nossa economia em dois tempos? Estarâ este 
caso relacionado coin a pouca vontade canadiana em 

ajudar os EUA na invasâo ao Iraque? 
Lâ estou eu cheio de düvidas e mal acompanhado de 
interrogaçôes... 
Nâo se alarmem, amigos. Nâo se deixem levar por 
ondas fabricadas. Tenham todos os cuidados aconse- 
Ihâveis no caso e nada mais. A vida é para ser vivida... 
enquanto a temos. 

JMC 

Tu Cfl Tu Lfl corn os leitores 

Olà, olà, boa gente! 

Solinho, hein! 
Mesmo que o ar esteja fresco, quando 
vemos o Sol e somos acariciados por 
ele, a vida parece mais bêla e mais 
fàcil, nâo é? 
£, quando nos apanhamos no Sol por- 
tugjuês, julgamo-nos no paraiso. 

Fiquemos entâo no exterior. 
Vamos todos até MaryLake, às solenes Testas de Nossa 
Senhora de Fâtima, organizaçào do Conselho Pastoral 
Português. 
As festividades terâo lugar nos dias 10 e 11 de Maio, 
corn a tradicional peregrinaçâo das Parôquias 
Portuguesas ao Santuârio de MaryLake. 
No Sâbado, dia 10, às 05h00, saida dos peregrinos a 
pé, da Dufferin Mail, em Toronto. 
Pelas 15h00, recepçâo aos peregrinos. Às 18h00, Via 
Sacra. Às lOhOO, Terço e Procissào das Velas, da 
Capela para o Santuârio. Às 20h00, Celebraçâo da 
Eucaristia. Às 21h00, Exposiçào do Santissimo 
Sacraamento. Às 22h00, Bençào do Santissimo 
Sacramento e encerramento. 
Domingo, às 14h00, Procissào no recinto do Santuârio, 
Terço Meditado e Cânticos. Às 15h00, Celebraçâo da 
Eucaristia. Às 17h00, Procissào do Adeus até à Capela. 
Para outras informaçôes sobre as Testas solenes de 

Nossa Senhora de Fâtima, em MaryLake, contactem a 
vossa parôquia. 

O Canadian Madeira CIub-Madeira House 
Community Centre, organiza duas importantes 
excursôes. A primeira, a New BedTord, à grandiosa 
Testa dos Madeirenses nos EUA, com partida da sede 
do clube a 1 de Agosto, sexta-Teira, e regresso na 
segunda-Teira, dia 4. Para iiiTorinaçôes e inscriçôes, 
contactem Luis Bettencourt: 90,5 453-4129, ou Jbsé de 
Freitas: 416 678-0190. A segunda excursâo serâ a 
Montreal, às Testas de Nossa Senhora do Monte, com 
partida da sede do clube no Sâbado, dia 9 de Agosto, e 
regresso no Domingo, dia 10. Como é habitual, o 
Rancho Folclorico Madeirense seguirâ viagem e parti- 
ciparâ na procissào de Nossa Senhora do Monte. 
InTormaçôes e inscriçôes, contactando Olivia Abreu: 
416 531-5397, ou José de Freitas: 416 678-0190. 

O Sub-Comité dos 
"50 Anos-Uma 
Celebraçâo 
Portuguesa", respon- 
sâvel pela comemo- 
raçào da chegada 
dos portugueses a 
HaliTax, inaugura 
uma obra de arte da 
autoria de Mauricio 
Almeida com plaça ^ 953 - 2003 

coinemorativa, Sâbado, dia 10 de Maio, no Museu da 
Saudade, Pier 21, HaliTax, Nova Scotia, que perpetuarâ 
a memôria dos pioneiros portugueses. Estarâo pré- 
sentes na cerimônia vârios Pioneiros, entidades oTiciais 
portuguesas e canadianas, e outros convidados. Na 
altura serâ servido um beberete à portuguesa. 
InTormaçôes: 416 936-1664, ou 647 284-7196. 
No dia 13 de Maio -dia oTicial das comemoraçôes-, serâ 
inaugurado o 'Jardim dos Pioneiros Portugueses" - 
Parkette oT Portuguese Pioneers, no 722 da College, 
esquina com a CrawTord, ao lado do busto de Camôes. 
Vâo estar présentes vârias entidades oTiciais portugue- 
sas e canadianas. Às 16h00, visita à Galeria dos 
Pioneiros Portugueses. Às 17h()ü, inauguraçâo do 
"Jardim dos Pioneiros Portugueses" e, às 17h30, "Porto 
de Honra" no restaurante local. InTormaçôes: 
416 936-1664. 

Hoje, dia 1 de Maio, é o dia dos Ôrgàos de 
InTormaçâo do "2003 CASCAR", no Canadian 
Mospsorts Hall oT Fame, no CNE, em Toronto. Entre 
as 10h30 e as 15h00, oportunidade de entrevistar os 
pilotos, TotograTar e Tilmar os novos carros da com- 
petiçào e "petiscar" corn as estrelas das corridas. 
Pela nossa parte, obrigado pelo convite. 

Assim, e corn outras sugestôes noutras pâginas, dese- 
jamos-vos um ôptimo Tim-de-semana, pleno de alegria 
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Jorge Sampaio laaça triplo desafio para tornar 
Portugal num pals inovador 
O Présidente da Repüblica lançon 

na 4^ feira um triplo desafio para a 

concretizaçâo da inovaçâo em 

Portugal, que disse ser um 
desig^o nacional que "nâo pode 

ser abandonado à sorte do livre 

jogo do mercado". 

Nesse desafio, Jorge Sampaio envolveu as 
empresas, o mercado de capitais e as esco- 
las, no discurso que proferiu na cerimô- 
nia de lançamento da COTEC Portugal, 
uma associaçào constituida por cem das 
maiores empresas que pretende promover 
e fomentar a inovaçâo. 
"Precisamos de um Estado regulador e ori- 

entador, que dê bons exemplos, que puxe 
pelo mercado, incentive a inovaçâo e crie 
um ambiente que lhe seja propicio", acen- 
tuou Sampaio, na cerimônia no Palâcio da 
Ajuda, que contou coin a presença do rei 
de Espanha, Juan Carlos 1, a quem se deve 
a formaçào da CÜTEC Espanha hâ mais 
de uma década. 
"Fazer de Portugal um pais de inovadores 
e de inovaçâo tem de constituir um 
grande designio nacional, um objectivo 
solidariamente partilhado entre as actuals 
geraçôes", acentuou o chefe de Estado 
numa mensagem que repetiu nas jornadas 
realizadas na passada semana em vârios 
distritos do pais. 

Joveiti português internado em Fare corn suspeita 
de pneumonia atipica 
Um jovem português, que recente- 
mente esteve em contacto com uma 

jovem de origem asiâtica, esta inter- 

nado desde 3“ feira no Hospital de 

Faro corn suspeitas de pneumonia 

atipica, disse à Lusa o director clini- 

co desta unidade hospitalar. 

Segundo Martins dos Santos, o Hospital 
Distrital de Faro enviou na manhâ de 4“ 
feira os exames complementares de 
diagnôstico para o Instituto Ricardojorge, 

em Lisboa, esperando-se que hoje (.5" feira) 
sejam conhecidos os resultados. 
O paciente, de Id anos, foi transferido 
para o Hospital Distrital de Faro, depois 
de ter permanecido algumas horas no 
Hospital do Barlavento, coin um quadro 
clinico dominado por febres altas. 
O jovem disse aos médicos que esteve em 
Espanha no passado lim-de-semana, onde 
conheceu uma Jovem de origem asiâtica. 
"Em principio, o doente nâo tem quadro 
clinico para a pneumonia atipica, tnas na 

düvida decidimos avançar corn o despiste 
da doença, dado existir uma suspeiçâo 
minima de que a possa ter contraido", 
disse Martins dos Santos. 
Portugal nâo teve até agora qualquer caso 
de pneumonia atipica, registando-se apenas 
um caso suspeito que nâo se confirmou. 
Em todo o mundo mais de ,'ï.4()0 pessoas 
forain afectadas, verificandose mais de 
3.50 casos niortais, coin especial incidência 
na China, Singapura, Hong Kong e 
Canada 

"Bibi" vai ter aha 
do hospital-prisâo 
na prdxima 
semana, 
dizadvogado 
o ex-funcionârio da Casa Pia Carlos 
Silvino ("Bibi"), preso preventiva- 
mente por suspeita de abuso sexual 
de menores, vai ter alla do hospital- 
prisâo de Caxias no inicio da prôxi- 
ma semana, disse à Agência Lusa o 
seu advogado. 
"Bibi", que vai regressar ao estabeleci- 
mento prisional anexo à PJ de Lisboa, 
onde estâ preso desde 25 de 
Novembre, foi transferido na passada 
semana para o hospital-prisâo de 
Caxias, na seqfiênda de uma 
depressâo que levou os médicos e 
psicôlogos que o acompanham a acon- 
selhar um internamento para trata- 
mento psicoterapêutico. 
Em Caxias, "Bibi" recüperou bem e 
estâ a ser medicamentado, nas palavras 
do seu advogado de defesa, Manuel 
Dôria Vilar-, que o visitou na 4“ feira. 
Emboi-a o inicio do julgamento nâo 
deva demorar, pois o arguido estâ em 
prisào preventiva, o que torna o proces- 
so urgente, Dôria Vilar nâo acha 
"provâvel" que as audiências comecem 
antes das ferias judidais de Verào, que 
principiam a 15 de Julho. 

Foto da semana 

VILAMOURA: 
Portugueses aproveitaram o fîm-de-semana alargado para gozarem o sol do 
Algarve em contraponto com o mau tempo que se fez sentir uni pouco por 
todo o Pals na altura. 

«Jonnal 

O MILÉNIO 
O semananio da comunidade 

t:odas as 5°^ feinas 

Se procura mobilias... Boas 
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aratas 
om serviço 

„sé hà um local. 
Artnova Furniture Plus! 

Uma casa que carre mundo para escolher os melhores 
estilos em môvels e arUgos para decoraçâo e lhe dâ a 
 garantia dos melhores preçes!  
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Festival da Cançâo CIRV2003 
Nova caminhada do alguns e consagraçâo do outros 

Da fsq. para a dir., os membros deJuri no estüdio;Ana Mayer, Alexandre 
Campos Silva, Maestro José Manuel Resende e Dra. Aida Baptista. 

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

TODOS OS MOMENTOS MEMORÂVEIS SERÀO REGISTADOS EM 

FILME, PARA SI E AS GERAÇÔES FUTURAS. 

PASQUALINO ASSEGURA QUE TODOS OS CAVALHEIROS 

DA FESTA DO SEU CASAMENTO ESTARÀO NA SUA 

FORMA MAIS ELEGANTE 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 NECESSÂRIOS. 

NA COMPRA E ALUGUER, PASQUALINO MENSWEAR 

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

PASQUALINO é O “ONE STOP SHOP” PARA HOMEM. 
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Mais uma vez, nos estü- 
dios de FPtv (cada vez 
mais pequenos...), teve 
lugar o jâ indispensàvel 
Festival da Cançâo 
CIRV'2003. 
Dez vozes, umas jâ 
conhecidas, outras ainda 
no começo de carreira, 
defenderam -e bem!- as 10 
cançôes que lhes 
entregaram. 

Depois da presença da bonita Mikâ, que 
interpretou a cançâo vencedora do ano 
anterior "Assim sou tua", da autoria de 
Nelson Câmara e Rui Balsemâo da Silva, 
entrou a primeira cançâo do concur- 
so'2003, "Sô em ti sou eu", da autoria de 
Oscar Monteiro (Boa Ventura), na voz da 
Jennifer Abadesso, uma estreia cheia de 
promessas; a seguir canton outra jovem 
cheia de vivacidade, a Michelle Madeira, 
interpretando o tema "Louquinha apaixo- 
nada", da autoria de Luis Rocha (Rapaz do 
Cantinho); Manuel Apolinârio interpretou 
a 3a. cançâo, da sua prôpria autoria 

"Qiiando" (Âlvaro Baptista); a quarta 
cançâo, intitulada "Flor destine", da auto- 

ria de José F. Soares, o conhecido Zé da 
Vesga, foi defendida por Jessica yVinaro (|ue 
obteve o 3o. lugar na classificaçào final; 
"Perdida na noite" foi a cjuinta cançâo 
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defendida por Karina Granata da Rocha 
(Maria Luiza Eberge), cantiga da sua auto- 
ria corn uina letra bem conseguida; seguiu- 
se a cançâo "Confusào", na voz do Jorge 
Sousa (Sempre à Pressa) da autoria dos 
"Filhos da Mâe"Joe Carreiras, Nuno 
Maltez, Jorge Sousa e Jeff Silveira; a seguir 
cantou a Nancy Costa, o bonito tema "A 
sôs sem ti", uma cançào de Tony Gouveia e 
Rui Balsemào da Silva (Solitârio e Joâo 
Cuco); depois, a cançào la. classificada e a 
melhor interpretaçâo da noite, "Farrapos 
de gente", pela Sarah Pacheco, da autoria 
de Sarah Pacheco e Rui Balsemào da Silva 
(Maria do Céu e Mario dos Anjos); em 9o. 
lugar cantou Sandro Liberato (Beija-flor), 
o tema forte da sua autoria "Metâfora" e, 
em ultimo lugar, entrou Isabel Sinde, que 
interpretou o tema de José F. Soares -o Zé 
da Vesga-, "Nào, nào quero" que conquis- 
tou a - 2a. posiçào no certame. Sarah 
Pacheco, Rui Balsemào da Silva e Zé da 
Vesga, foram os grande vencedores do 
Festival da Cançâo CIRV'2003, sem mini- 
mizar todos os restantes criadores e intér- 
pretes. Para a organizaçâo, como sempre, 
todos sâo vencedores! 
Deram a sua preciosa colaboraçào, na 
votaçâo gérai, os seguintes amigos e mem- 
bros de Jùri: Em London, Ilda Saraiva, 
colaboradora do programa radiofônico 
"Voz da Amizade"; em Kitchener, Emilia 
Mouco; em Brampton, Manuel Alexandre; 

Ae mulheres 

em Oshawa, Joâo Bonifacio; em Ottawa, o 
funcionârio da Embaixada de Portugal, 
Domingos Gonçalves e, nos estüdios, em 
Toronto, o Maestro José Manuel Resendes; 
a actriz e poétisa, Ana Mayer; o jornalista 
Alexandre Campos Silva e a Présidente do 
Jüri, Dra. Aida Baptista. Um obrigado 
muito sincero para todos pelo excelente tra- 

dominarannS 

balho desenvolvido. Para além da Mikâ 
que interpretou a cançào vencedora do ano 
transacto, tivémos no estüdio a frenética e 
simpâtica Nélia, dos EUA. Ela, esteve entre 
nos a convite de Tony Melo, para partici- 
par na grande festa do lançamento do ülti- 
mo trabalho dos Starlight, no Ambiance 
Hall. Aproveitamos a oportunidade para 
fazer a surpresa aos tele-espectadores da 
FPtv e aos ouvintes da CIRV. Foi o tal ven- 
daval de movimento e alegria a que nos 
habituou! 
Estendemos os agradecimentos a todos os 
colegas de trabalho da FPtv e CIRV pelo 
magnifico trabalho realizado pois, sabe- 

mos bem, quanto é dificil cumprir a mis- 
sào quando tudo decorre ao vivo, sempre 
na expectativa de acontecer o inesperado. 
É no "desenrascanço" imediato, quando 
surge um problema, que se conhecem os 
grandes técnicos. 
Frank Alvarez, Présidente da FPtv e da 
CIRV, participou no acontecimento e 
testemunhou no local prôprio todo o 
empenho da équipa. A todos eles 
endereçou felicitaçôes e brindouos corn 
um jantar/convivio no Lisboa-à-Noite. 
Tudo bem quando acaba bem, nào é? 

JMC 

Ontario 

Parabéns 
à Comunidade Portuguesa! 

Vem ai o axiiversârio ofîcial da 
comunidade Portuguesa no Canada, 
a 13 de Maio, 2003! 

E uma oportunidade ûnica para celebrar, 
e um excelente momento para reflectir. 

£ o aniversàrio de uma comunidade que 
durante 50 anos demonstrou uma enorme 
capacidade de integr£içâo e um valioso 
contribute para o desenvolvimento deste 
pais, hoje reconhecido por todos. 

Estou certo de que este sucesso sera ainda 
maior daqui a 50 anos. 

Os meus parabéns! 

Rosario Marchese, MPP, 
Trinity-S padina 

Rosario Marchese é o deptudo provincial pelo circule eleitoral 
de Trinity-Spadina. Para mais informaçôes, 

é favor contactar o gabinete de atendimento comunitàrio. 
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Revoluçâo dos Cravos celebrada em Toronto 
A Associaçào 25 de Abril, nücleo 
Salgueiro Maia, celebrou no sàba- 
do o 29° aniversario da Revoluçâo 
dos Cravos no salâo da Europa 
Catering, com a presença do con- 
vidado Coronel Pita Alves, vindo 
de Portugal expressîimente para 
celebrar uma das efemérides mais 
importantes da histôria do século 
XX português. 

Num salâo praticamente repleto, onde se 
viam vârios rostos conhecidos da comii- 
nidade, o jantar teve inicio pouco depois 
da hora marcada. Seguiu-se espectàculo 
corn Helder Pereira, excelente müsico da 
comunidade conhecido por interpretar 
temas de Zeca Afonso. 
Seguiram-se os discursos de Joel Da Naia, 

o "hiip" de Abril. Jà là vào 29 anos. No 
rosto daquela gente, de cravo vermelho ao 
peito, ainda brilhava a chaîna de uina rev- 
oluçào que vive nos coraçôes de cada uin. 
O Coronel Artur Pita Alves -Major na 
altura do 25 de Abril-, uin dos eleinentos 
que integrou seinpre o movimento "dos 
Capitàes de Abril" e convidado de honra 
da Associaçào 25 de Abril, Secçào de 
Toronto - Nücleo Capitào Salgueiro Maia, 
figura de grande siinpatia, foi um ver- 
dadeiro porta-voz da Revoluçâo dos 
Cravos de 1974, passando por prograinas 
de râdio e televisào locals, dando entrevis- 
tas para Jornais e participando ein 
jantares comemorativos do 25 de Abril. 
Uni vai-vein cansativo mas que fez coin a 
melhor das boas vontades e que nào se 
importa de repetir, em qualquer lado, ano 

Carlos Morgadiitimr Mârio Lebre, 
Coronel Pilq Alves e Hofriqui Santas. 

“Grândola Vila Morena 
a muitas vozes... 

director da Associaçào 25 de Abril de 
Toronto, do vereador Mârio Silva, do con- 
sul Gérai de Portugal Dr. Joào Perestrello, 
do Embaixador de Angola Miguel Zào 
Puna e, por ultimo, o Coronel Pita Alves. 
A MC da noite foi Ana Bailào. Ao fim dos 
discursos,' o présidente da direcçâo da 
Associaçào, Carlos Morgadinho, foi ao 
palco para agradecer ao Coronel Pita 
Alves a presença em Toronto e lhe ofere- 
cer algumas lembranças simbôlicas do 
Canada e dos português que câ residem. 
Logo apôs os discursos, Helder Pereira 
voltou ao palco para interpretar "Grândola 
Vila Morena". Desta vez, os présentes lev- 
antaram-se e, de braço dado, interpretaram 

apôs ano. 
Assim, nas visitas que efectuou aos estü- 
dios da FPtv, CIRV-fm e O Milénio, cap- 
tamos um pouco de tudo quanto nos foi 
dizendo para que os nossos leitores 
fiquem coin uma imagem mais correcta 
sobre a revoluçâo portugnesa e os tempos 
que decorreram dessa data até aos dias de 
hoje. 

Milénio - Coronel Artur Pita Alves, pas- 
sados 29 anos da revoluçâo, ainda sente o 
mesmo espirito daquela época? 
Cor. Pita Alves - Eu espero que o espirito 
ainda se mantenha, ou pelo menos deve- 
ria ainda existir da mesma inaneira. Eu 

i 
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 sens nervos • a ter paz na sua vida 

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

Ouvir a Verdade em considta profunda ï* » * j Leitura 

41B-B5S-43a3 i y de Cartas ,, 

529 Rogers Road 
Produtos Naturals e Espirituais' 

creio que ainda se mantem, mas mais 
naqueles que o viveram, que passaram 
pelas dificuldades e os problemas - inclu- 
sive aqui nesta comunidade hâ portugue- 
ses que sofreram imenso e tiveram que 
emigrarem devido a pressées, 
persegniçôes, falta de liberdade - o pais 
em si também era fechado sobre si 
mesmo, coin poucas perspectivas para 
futuro de empregos. Dai que muitos 
tiveram que abandonar as suas terras e até 
o seu pais. 
Milénio - O programa apresentado pelo 
Movimento das Forças Armadas foi 
cumprido na totalidade? 
Cor. Pita Alves - O célébré programa do 
MFA ficou conhecido pelos très D’s: 

democratizar, desenvolver e descolonizar. 
O que sâo factos incontestâveis é que a 
democratizaçâo fez-se, a liberdade existe 
em Portugal. A descolonizaçào corn mais 
ou menos problemas fez-se, surgiram os 
novos paises lusôfonos por Africa que nos 
orgulham e corn quem Portugal mantem 
boas relaçôes. O Neo-colonialismo esta 
présente nas mentes de quem sofreu o 
colonialismo. Quando ao desenvolvi- 
mento, poderemos estar perante uma 
questào polémica; o pais foi desenvolvido 
de inaneira significativa, nào obstante as 
diferentes perspectivas quanto a este 
assunto. O desenvolvimento pode ser 
material, mas também toca nas pessoas. 
Por isso, a liberdade existe, conseguiu-se 
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esse desenvolvimento - o que é palpâvel - 
quer no material, quer no pessoal. No 
entanto, este desenvolvimento ainda esta 
incompleto porque queremos sempre 
mais, mas ainda bem que assim é. 
Quando nào estamos satisfeitos é sinal 
que temos capacidade para progredir. 
Milénio - Actualmente, existe uma situ- 
açâo que preocupa os portugueses - resi- 
dentes ou nào em Portugal - que lutaram 
na guerra do Ultramar e que ficaram fisica 
ou psicologicamente afectados pelos anos 
de combate: a falta de pensôes. Como vê 
esta situaçâo? 
Cor. Pita Alves - Creio que essa questâo 
contem ainda muitas lacunas. O anterior 
governo, sob pressào do CDS e de Paulo 
Portas, promulgou a lei 25 que abriu per- 
spectivas a cerca de um milhâo de solda- 
dos que tinha passado por Africa de 
poderem requerer a contagem de tempo 
de serviço, inclusivamente ter pensôes 
vitalicias. A lei foi regulamentada corn o 
actual governo e foi dado uma data prazo 
para os requerimentos. Sei que até à data 
mais de uma centena de milhar de solda- 
dos jà preencheu o requerimento, mas hâ 
muitos mais que o poderiam ter feito. 
Milénio - No entanto, concorda corn o 
facto de que o português, residente ou nào 
em Portugal, tem direito a essa pensâo. 
Cor. Pita Alves - Da minha perspectiva 
sim porque nào hâ português de primeira, 
nem de segunda, assim como nào hâ sol- 
dados de primeira, nem soldados de 

segunda. 
Milénio - Quai é a importância dos 
nùcleos “25 de Abril” nas comunidades 
portuguesas? 
Cor. Pita Alves - É muito importante 
porque a Associaçào Nacional coin sede 
em Lisboa tem como um dos objectivos 
manter o espirito do 25 de Abril bastante 
présente e divulgâ-lo, sobretudo aos 
jovens e àqueles que nâo o viveram e que 
desconhecem a histôria recente do seu 
pais. Por isso, sào iniciativas louvâveis 
que se devem exister e apoiar. 
Milénio - Até uma prôxima oportu- 
nidade. 
Cor. Pita Alves - Obrigado pela vossa 
simpatia, como me têm recebido e trata- 
do. Estou muito satisfeito coin esta visita 
e corn a comimidade portuguesa de 
Toronto. 

Mais um 25 de Abril passou sobre 
Portugal e os portugueses. A medida que 
o tempo passa e as novas geraçôes vào 
nascendo, o 25 de Abril vai perdendo a 
sua força. Sô nos, gente dessa época e, 
especialmente, aqueles que sofreram na 
pele os agrilhôes da ditadura, é que deve- 
mos manter a essência da revoluçâo e 
dizer aos mais novos o que foi essa reali- 
dade e para que serviu. Tal como o faz o 
Coronel Artur Pita Alves e a Associaçào 
25 de Abril. De acordo? 

jMC/Ana l'vnmndvs 

Ryan Falcone em lesta de 
T. comunhao 
o "puto" Ryan Falcone, de 
8 anos de idade, filho do 
nosso colega Bon Falcone 
e da Carmen Alvarez 
Falcone, comemorou corn 
um grupo de amigos da 
sua idade e da familia, a 
sua la. comunhâo, no 
Restaurante Lisboa-à- 
Noite. 
Foi uma festa alegre, cheia 
de brincadeiras, particular- 
mente, quando corn a par- 
ticipaçâo do mano mais 
novo, Brandon Falcone (5 anos). Beijinhos para o Ryan de toda a familia, 
A cerimônia religiosa teve lugar na Igreja especialmente, dos avozinhos Dolores e 
OurjLady Of Sorrows, em Toronto. Frank Alvarez. 

Tel: 416-535-8000 
matihiseiraliiiiLCMi 
iS45 Dupont St. 
Toron'ta ON MSH SA6 

Dufferin/Dupont 
CGalleria Mal» ^JT’ONX IMFAI'KA'JIJPJS 

Repr^oéntadve 

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

ST. CLAIR/SCARLETI 

Bungalow completamente renovado. Sistema eléctrico, mâquina de aqueciiiu nu 
e A/C novüs. 'lelhado de metal. 2 quartos de cama e sala de estar c/ châo em par 
quet. Cozinha em castanho nova, c/ ceramica em aberto c/ sala de jantar. 1 nn.ii 
de esiacionamento. 

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

DUFFERIN/ST CLAIR WESTON/LAMBTON 

Casa toda em tijolo corn drive\\ .i\ 
privado & laneway. 2“ andar coin 
apt. de 2 quartos, sala, cozinli.i 
todo em madeira e cerâmica. 
1" andar 1 cozinha grande modei 
na em cerâmica e sala 2 quartos. 
Cave acabada corn cozinha e um 
saiào. ann 

Bungalow em exceleiUe cundii^âo 
c/estacionamenlo. 3 quartos de cama, 
sala, cozinha e cave acabada. 

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

A^STCW/ROGERS 

Acabada de 

Alistar 

Casa toda en tijolo corn dupla 
garagem. 2 andar 3 quartos 

Bungalow mnovado (ek'ctricidade, 
canalizaçàt), mâquina de aqutKimento). 
2 quartos grandes corn châo em 
madeira, sala de estar, cozinha 
grande em conjunto c/ a sala de 
jantar. Cave acabada 

cama 
châo em madeira. 1 andar cozinha 
grande em castanho corn lareirâ + 
sala de jantar e estar, cave alabada 
por apt de sala, quarto e cozinha 

Para uma avaliaçâo e manual de vendedor ou comprador 

gratuita e sem qualquer compromisso contact-me 
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Açores; 

Ribeira Grande investe urn milhao de 
euros na reabilitaçâo de piscinas 
A Câmara Municipal da Ribeira Grande 
vai investir cerca de um milhao de euros 
na reabilitaçâo e segurança das piscinas da 
cidade do Norte da ilha de Sâo Miguel, 
anunciou esta semana uma fonte do 
municipio. 
Adjudicado a um consorcio de duas 
empresas, o projecto prevê a construçào 
de um quebra-mar com 215 metros de 
cumprimento, para dissipar a energia das 
ondas, e um terrapleno que permite a 

extensao da zona balnear. 
Segundo a mesma fonte, a obra, com um 
prazo de execuçâo de sete meses, pretende 
criar "condiçôes para que seja possivel a 
nataçào em aguas seguras, mesmo em dias 
de alguma agitaçào maritima". 
O complexo de piscinas da Ribeira 
Grande sera ainda dotado de instalaçôes 
de apoio, que têm em atençào "a simplici- 
dade natural" da zona onde se localiza, 
disse. 

Novas taxas aprovadas corn 
abstençâo da oposiçâo 
o diploma que reduz as taxas de 
Sisa foi aprovado corn os votos a 
favor da maioria e a abstençâo 
da oposiçâo, devehdo as novas 
regras entrar em vig;or no inicio 

I dejunho. 

I Fonte do gabinete do ministro dos 
I Assuntos Parlamentares, Marques 
I Mendes, confirmou à Agência Lusa 
I que o diploma deve entrar em vigor no 
I dia 01 dejunho, depois de ser debatido 
I na especialidade, aprovado em votaçâo 
I final global e promulgado pelo 
I Présidente da Repüblica. No debate 
I na generalidade, que decorreu terça- 
I feira, a oposiçâo disse concordar corn 
I a descida das taxas mas discordar da 
I forma como o Governo conduziu o 
I processo, antecipando a entrada em 
I vigor do diploma sem anunciar de 
I que forma e quando serâo compen- 

sadas as autarquias. No final da 

votaçâo na generalidade, o deputado | 
do PSD Marques Guedes sugeriu que j 
ficasse estipulado que o debate na espe- | 
cialidade, na comissâo de Economia, | 
Finanças e Piano, tenha a duraçâo de | 
08 dias. Na especialidade serâo tam- | 
bém debatidas as propostas apresen- 
tadas pelo PS e PCP - que exigem uma 
compensaçào aos autarcas pela eventu- 
al quebra nas receitas provocada pela | 
descida da Sisa e o recurso ao endivi- 
damento ainda este ano. Também o 
PSD, segundo adiantou em declaraçôes | 
à Agência Lusa o seu lider parlamentar, 
Guilherme Silva, vai apresentar uma 
proposta de aditamento que consagrarâ 
"o principio da compensaçào" às autar- I 
quias, sem quantificar a verba e sem 
propor formulas. 
Guilherme Silva acrescentou que a | 
escolha da modalidade a adoptar para | 
pagar essas compensaçôes "é da com- 
petência do Governo". 

lula da Silva prometeu 
politica exterpa ousada nos 
proximos anos 
o présidente Luiz 
Inâcio Lula da Silva 
prometeu no Rio de 
Janeiro uma politica 
externa brasileira ousa- 
da durante os quatro 
anos do seu governo. 

"O Brasil précisa de aprender 
que somos um pais grande e 
nâo précisâmes pedir licença 
a ninguém para disputar 
relaçôes comerciais, polfUcas 
e diplomâticas" disse o prési- 
dente durante o seminârio 
"Brasil-China: Um Salto 
necessârio" que se realizou no 
Rio de Janeiro. "Temos a 
América do Sul tào perto e 
tâo distante. Temos a China, 
a Asia e a Africa, com a quai 
é uma obrigaçâo nossa estrei- 
tar relaçôes. O Brasil vai 
descobrir-se para o mundo. 
Temos espaços para ocupar e vamos 
ocupâ-lo" garantiu o présidente Luiz 
Inâcio Lula da Silva. O présidente 
brasileiro recordou ainda que o volume 
do comércio bilateral corn a China tri- 
plicou nos ültimos très anos, e que os 
dois paises têm um vasto campo para a 
cooperaçâo tecnolôgica. 
O présidente lembrou igualmente a 
disposiçào da China de desenvolver 
corn o Bra.sil um programa de com- 
bustivel alternativo baseado no alcool 
e também parceria na produçâo de 

medicamentos genéricos para comba- 
ter a Sida. Durante o seminârio, o 
embaixador da China no Brasil, Jiang 
Yuande, disse que a pneumonia atipi- 
ca estâ a afectar o comércio externo 
do pais, mas que apesar disso "o 
comércio entre Brasil e China deve 
atingir o seu patamar mais alto 
durante o corrente ano". "No primeiro 
trimestre deste ano, o comércio bila- 
teral aumentou 30 por cento em 
relaçâo ao ano passado" disse o 
embaixador. 

Ferro nega telefonema de Sampaio para acordo na reforma do sistoma politico 
o secretârio-geral do PS desmentiu’ter rece- 
bido um telefonema do Présidente da 
Repüblica para o sensibüizar no sentido de 
chegar a acordo corn o PSD na revisào da lei 
de financiamento dos partidos. No domin- 
go, no seu comentârio na TVI, o ex-presi- 
dente do PSD Marcelo Rebelo de Sousa 
disse que esse alegado telefonema de Jorge 

Sampaio teria sido feito apôs o primeiro- 
ministro, Durâo Barroso, e o secretârio-geral 
do PS se terem desentendido sobre o 
momento em que deveriam entrar em vigor 
os novos valores das subvençôes estatais des- 
tinadas aos partidos. O secretârio-geral do 
PS entendia que as subvençôes estatais aos 
partidos deveriam crescer jâ a partir de 

Janeiro de 2004, enquanto que Durâo 
Barroso impôs que esse aumento sô vigore 
a partir dé 2005. Ao longo desta serriana, 
também vârios deputados do PSD referi- 
ram à agência Lusa que Jorge Sampaio teria 
tentando sensibilizar Ferro Rodrigues a 
recuar na sua oposiçâo à lei de financia- 
mento dos partidos. "É tudo completa- 

mente falso", afirmou Ferro Rodrigues à 
agência Lusa, procurando também desva- 
lorizar as consequêneias politicas das 
divergêneias que teve corn o primeiro-mi- 
nistro a propôsito da primeira fase da refor- 
ma do sistema politico. "O que é preciso é 
que o 1° de Maio corra bem", respondeu o 
secretârio-geral do PS. 

^ Leituras 
Palma da mâo • 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 corn problemas e 
tem ajudado muita gente de todas as categorias sociais 
corn os sens problemas de Amor, Casamento, Negôcios 
e Saüde. 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) 

Aceit:amos encomendas, 
com especiais todoa os dias: 

Bacalhau, arroz de 
marisco, coahelehas, 
galinha grelhada na 
brasa e no eapeho, 
saladaa e muiho mais. 

Ao serviço da comunidade 
‘ 905-829-8395 

6DIASPORSEMANADAS10AM-8PM • FECHADOà2^FEIRA • 6^FQRA10AM-9PM 

2828 KingSWay Drive, OakviUe Ont. (Sherwood Heights Plaza) 
• Na Winston Churchill a siîl da QEW • „ 



O Milénio COMUiyiDADE Quinta-feira, 1 de Maio, 2003 9 

é muito comum entre os nossos artistas. 
O som e a luz estiveram a cargo de Sound's Good 
Productions. 
Agradecemos à Fâtima Martins o apontamento que nos 
forneceu e ao Liberal do Couto pelas fotografias enviadas. 
Obrigado. 

JMC 

O conhecido Décio Gonçalves, realizou no pas- 
sado sàbado no salâo de festas da Igreja de 
Cristo-Rei, em Mississauga, o lançamento do 
seu ultimo trabalho gravado, intitulado 
"Vibrante", perante uma assistência de cerca 
de 500 pessoas. 
Depois de um magnifico jantar servido por Paulo Cabral, 
Décio Gonçalves teve na sua festa a companhia amiga do 
sempre lembrado e desejado Mario Sousa (ex-Panteras), o 
surpreendente Léo Andrade, e ainda o Hermes Teixeira, 
corn o seu estilo Elvis Presley, sempre alegre e disposto 
para a festa. Corn uma sala repleta de amigos e jâ bem "api- 
mentados" corn a animaçào do Mario Sousa, Leo Andrade 
e Hermes Teixeira, Décio Gonçalves subiu ao palco corn a 
sua postura habituai, iniciando a sua actuaçâo corn alegria 
e simplicidade. Foi um desfile de novas cantigas, umas 
populares bem ao seu estilo, outras de cunho diferente, 
dando ao ramalhete de cançôes uma versatilidade que nâo 

Décio Gonçalves 
mais um "Vihrame" momenta 

I luis Pires, em Terente 
! O colega e amigo, Luis Pires, que exerce a sua profis- 
I sâo de jornalista nos EUA -depois de uma estada em 
< Toronto na década de 70-, voltou ao nosso convivio 
I para realizar apontamentos sobre a SAKS para uma 
I estaçâo teievisiva nacional portuguesa, a TVl. 
I Bem disposto como sempre, Luis Pires mostrou 
I grande surpresa pela tranquilidade que presenciou 
^ na cidade de Toronto, nada comparâvei corn as 
l "teorias de desgraça" que a Organizaçào Mundial 
j de Saüdé, os EUA e Portugal, apontam à nossa 
I cidade e ao pais. 
I Pelo menos, pela sua voz, a realidade torontina foi 
I apresentada a Portugal, Sem rodeios, sem favores. A 
I Pneumonia Atipica, recebeu de Luis Pires, o "trata- 
j mento" merecido. 
j Foi salutar este re-encontro e colaboraçâo corn Luis 
I Pires. Ficâmos ao dispor. 

I JMC 

à venda até 6 
de Malo 

Estamos construindo sôlidas 
comuntdades no Ontario. Por issc 
lançâmos os Titulos de Obrigaçâc 
Oportunidade Ontârio, Sâo bons 
para si, e para as nossas 
comuntdades, 

• S AJIOS de Jyro Fixe a 
4,25% 

• Juro ganho isento de imposto 
de renda do Ontârio. 

• O seu investimento serâ 
apHcado em: 

• pontes 
• transportes pübltcos 

locais 
• diverses projectos de 

infra-estruturas municipais 

* Investimento Minimo S 100 
Investimento Màximo S 500.000 

^ Para mais inforinaçôes» ^ 
teiefone para ou visite 

1-866-680-2220 
wvrw.^tarloQpi>ortunltyBi(»ids.çomi 

Ontario 
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Denise Guimaràes entrevista o Consul do 
Brasil e muBier, o casai Eduardo Seixas. 

Por: Denise Guimaraes 

Fotos: M. T. Oliveira / Antonio Nobrega 

Mais de duas mil pessoas estiveram pré- 
sentes na 37“ ediçâo do Brazilian Ball no 
ultimo sâbado no Metro Toronto 
Convention Centre. Empresârios, politi- 
cos e artistas fizeram questâo de compare- 
cer ao evento nao so para tentar melhorar 
a imagem de Toronto em funçâo da SARS, 
como também para ver de perto toda a 

e Imperatriz Leopoldinense. Destaques e 
modelos famosos como os atores André 
Segati e Jacqueline Cardoso deram um 
brilho especial ao evento. Foram 
arrecadados em apenas uma noite mais de 
dois milhôes de dolares que serâo doados 
para o Critical Care Units do Mount Sinai 
Hospital. 
A fundadora do Brazilian Ball, Anna 
Maria de Souza, estava extremamente feliz 
com os resultados e com a adesao cada vez 

estupefato com a beleza das fantasias e 
com a decoraçào dos salôes. Ele destacou 
a importância da divulgaçào cada vez 
maior da cultura brasileira no Canada - 
como todo português tern um pouco de 
brasileiro e vice-versa, somos todos irmaos 
nesta magnifica festa brasileira. 
O Brazilian Ball contou pela primeira vez 
com a decoraçào do consagrado artista 
brasileira Zeka Marques, que se inspirou 
no historico Copabacana Palace Hotel e 

CARHIVAL BALL 

Brazilian Ball 2003 
um show de luzes e cores 

beleza do carnaval brasileiro. 
Este ano o desfile contou com intégrantes 
da escola de samba campeâ do carnaval do 
Rio de Janeiro 2003, a Beija-Flor, e tam- 
bein com passistas das escolas Grande Rio 

maior dos canadenses. O embaixador do 
Brasil, Henrique Valle e o consul do Brasil, 
Eduardo Seixas também prestigiaram o 
maior evento filantropico do Canada. O 
consul de Portugal, Joào Perestrello, ficou 

Pedido e preenchimento dos documentos 
para Residentes PermaRORtes RO CaHada 

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

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

amigos e clientes. 
Faça viagens felizes e estadias 
inesqueciveis, com os serviços 
da Happy Travellers. 
Happy Travellers tern j à 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 

Os adores André Segatti e 

Jaqueline Cardoso mm Anna 

Maria de Souza. 

em toda a magia da famosa praia 
brasileira. Veja todos os flashes da 37“ 
ediçâo do Brazilian Ball no programa Fala 
Brasil na proxima quinta-feira, dia 8 de 
Maio as 20 horas (com repetiçâo ao sâbado 
ao meio-dia). 

FALA BRASIL 
TODAS AS QUINTAS-FEIRAS ÀS 
20 HORAS NA FPTV-SIC 
INTERNACIONAL 

Sociedade 

Canadiana 
prestigia o 

Brazilian BalL 
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A ESCOLA. O SISTCMA E OS NOSSOS ANSCIOS 

leitura primària: um guia para ajudar 
os aluRos do Ontario 
Uma das preocupaçôes dos professores é 
tentar incentivar os alunos a desenvolver 
hâbitos de leitura que lhe sejam benéficos 
para o resto da vida. Tendo isto em 
mente, o ministério da educaçâo publicou 
um guia intitulado “Early Reading” 
(Leitura primària: um guia de estratégias 
para o aluno do Ontario). Assim, vamos 
passar a apresentar, numa série de artigos, 
este guia para que todos possam benefi- 
ciar dele. O importante é lembrar que os 
pais têm a funçào de começar a desen- 
volver o hâbito de leitura dos filhos desde 
tenra idade. Como? Lendo-lhes uma 
histôria todas as noites antes de dormir, 
ou o mais frequentemente possivel. 
A Estratégia de Leitura Primària no 
Ontârio surgiu do compromisso que o 
Ministério da Educaçâo tem em certificar- 
se que todos os estudantes a nivel 
primârio consigam 1er de uma maneira 
eficaz quando chegarem ao grau 3. 

Tendo começado no ano lectivo de 2001- 
02, o guia de Estratégias de Leitura pas- 
sou a ser uma das prioridades das 
Direcçôes Escolares no Ontârio, uma vez 
que este guia teve que - e continua a sê-lo 
- implementado em todas as escolas 
desde a pré-primâria até ao grau 3. 
O objectivo deste guia é poder assistir as 
direcçôes escolares a encontrar meios efi- 
cazes para o aluno conseguir adquirir as 
técnicas de leitura necessârias para saber 
1er correctamente e interpretar a infor- 
maçâo que lê, segundo o Guia “Early 
Reading Strategy”. Neste guia, os profes- 
sores encontram varias sugestoes que os 
professores poderâo achar ùteis para as 
turmas que ensinam. Assim, o guia subdi- 
vide-se em vârias categorias para que haja 
um seguimento adequado. 
A primeira categoria envolve 
“Compreender o Guia de Leitura 
Primària do Ontario”. Qual é a importân- 

cia da Estratégia? O 
aproveitamento do aluno a 
nivel de leitura é avaliado 
através de um teste dado no 
grau 3. No ano lectivo de 
1999-2000, somente 49 por cento dos 
alunos do grau 3 conseguiram passar o 
teste de leitura a nivel provincial. Para os 
alunos que nâo nâo conseguem 1er flu- 
entemente até ao final do grau 3, existe 
uma enorme probabilidade que nâo con- 
sigam bom aproveitamento escolar 
noutras disciplinas, para além de 
começarem a perder um pouco da sua 
auto-estima. Estes alunos começam a 
sentir falta da preparaçâo necessaria para 
se tornarem alunos independentes em 
todas as disciplinas. Pesquisa feita neste 
campo descobriu que: 
A capacidade de leitura do estudante no 
grau 3 pode ser um indicador do 
aproveitamento escolar do aluno nos 

restantes anos escolares. 
Bons hâbitos de leitura aju- 
dam o aluno a aprender inde- 
pendentemente e a descobrir 
sozinho estratégias de apren- 

dizagem que se vào adequando à sua per- 
sonalidade. 
A segunda categoria prende-se com a 
recolha de dados, a qual apresentaremos 
para a semana. No entanto, aceita a 
nossa sugestâo: leia em voz alta com os 
seus filhos. Mesmo que s6 seja uma pâgi- 
na por dia, estâo a fazer uma enorme 
diferença na vida deles. Jâ agora, visite 
uma livraria e compre um livro de 
histôrias (existem livros infantis com 
recolha de histôria muito intéressantes 
para vârias idades). A maioria destes 
livros tem preços muito acessiveis. Aliâs, 
a compra de um livro é um excelente 
investimento, por isso, aposté num 
tesouro para os seus filhos. 

Jorge Sampaio 
diplomas do 
descentraliz 
o Présidente da Repûblica pro- 
mulgou dois diplomas do pacote 
da descentralizaçâo do Governo 
que estabelecem o regime da cri- 
açâo das areas metropolitanas e 
das comunidades intermunicipais, 
disse à Agência Lusa fonte de 
Belém. Os diplomas foram aprova- 
dos pelo Conselho de Ministres no 
final de Junho do ano passade, em 
Tomar, e enviados depois para a 
Assembleia da Repûblica, que os 
aprovou no decorrer do ano em 
curso. 

O primeiro-ministro, Durâo Barroso, 
chegou a classificar o pacote legislativo 
como "o maior movimento descentra- 
lizador desde a criaçào do poder 
autârquico democrâtico em Portugal". 
Jofge Sampaio promulgou os diplomas 
que estabelecem o regime de criaçào, 
quadro de atribuiçôes e competências das 
Areas Metropolitanas e o regime de cri- 
açâo, atribuiçôes e competências das 
comunidades intermunicipais de direito 
püblico. Globalmente, o conjunto de 
medidas reforça as competências dos 
municipios, transféré tutelas dos governos 
civis e da administraçào central e cria 
condiçôes para novas âreas metropoli- 
tanas. Nele se incluem uma lei de incenti- 

vo à criaçào de novas âreas metropolitanas 
a apresentar e algumas transferências de 
competências do Governo para os munici- 
pios, que passam a tutelar os conselhos 
municipals de Educaçâo, presididos pelo 
respectivo présidente de Câmara. Fica 
ainda regulamentada a competência na 
ârea da realizaçâo dos investimentos por 
parte dos municipios nos dominios da 
construçào, apetrechamento e 
manutençào dos estabelecimentos do ensi- 
no pré-escolar e bâsico. A competência 
para a construçào dos centros de saüde foi 
igualmente transferida para as autarquias 
locals, uma medida que poderâ encurtar 
de 3 anos para menos de 12 meses o 
respectivo processo. 
Os municipios vâo ganhar ainda respon- 
sabilidades até agora dos governos civis 
em matéria de licenciamento de vârias 
actividades econômicas, de reconhecimen- 
to de utilidade pùblica e relativas à apli- 
caçâo e fiscalizaçào da lei do ruido. 

Jornal 
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O semanario da comunidade 

t:odas as feiras 

Governo iipradente» na 
prh/aOzaçâo 
O Governo esta prudente em relaçâo à privatizaçâo da 
TAP. O ministre dos Transportes, Carmona Rodrigues, 
considéra que se devem primeiro analisar os resultados 
no sector do «handling». 

Concluido o debate na Assembleia da 
Repûblica sobre a reestruturaçào da TAP, 
o ministro dos Carmona Rodrigues afir- 
mou que o Governo pretende agir corn 
prudência e encara agora a privatizaçâo de 
outras âreas de negôcio da TAP SGPS. O 
novo ministro dos Transportes adiantou 
que primeiro é preciso tirar as liçôes do 
processo de privatizaçâo do «handling» 
(assistência em escala) que deverâ ser con- 
cluido até ao fim do ano e nâo até ao final 
do primeiro semestre como chegou a ser 
previsto. «Para jâ, no âmbito deste con- 
curso internacional hâ que ser encontrado 
um parceiro no âmbito da sociedade de 
'handling'. Como disse, até ao final do ano 

este processo estarâ em principio conclui- 
do. Acho que é prudente que depois se dê 
algum periodo de observaçào do efeito 
que essa parceria poderâ ter na revitaliza- 
çâo da gestâo da empresa TAP», declarou 
Carmona Rodrigues. Apesar do progra- 
ma do Governo falar na privatizaçâo da 
TAP, o ministro diz que nâo estâ quantifi- 
cado o valor dessa privatizaçâo nem 
sequer o «timing» desse mesmo processo. 
O «handling» é «a aposta imediata porque 
decorre da urgência da situaçào econômi- 
ca e financeira da empresa que é grave. 
Estamos convencidos, independente- 
mente disso, que é uma aposta certa no 
âmbito da reestruturaçào da empresa». 

tJ^Àyut-AJL. 
JEWELLERS 

^4jna casa ^oztug^ucsa que uaâe outc! 

Abreu Jewellers tem tudo o que a familia 

précisa para todos os momentos, 

no 2400 Eglinton Ave. West, Unidade B 7 

West-Side Mall, Toronto, On M6M 1S6 

4ie-656>S14S 
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□ownt;own Lumber 
SL Building Supplies co. 

WWW.downtownlumber.com 

172 Ossington Ave., Toronto. 
Tel: 416 534-3347 e 416- 532-2813 Fax: 41() 532-(i()40 

9 Morrow Ave., Toronto. 
Tel: 416 ,i32-4356 Fax: 416 588-8788 

393 Sorauren Ave., Toronto. 
Tel: 416 533-8591 Fax: 416 533-3862 

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

416-S33-SnS7 

Viseu @ Electric Inc. 
Especializados em artigos de 220 volts. 
4^6-53n-SB47 

896 College St., TORONTO 

Labatt Brewers 
Fabricante da cerveja Carlsberg, 

a cerveja dos portugueses. 

Onde pode comprar 
uvas ou mosto para 
fazer o seu vinho e 
informar-se sobre o 
novo sistema 

“U-VIN»* 416-652-0416 

îlifâ ÜÎ1 ïiùm. 

ti:416 439-0000 
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ORGULHAM-SE DE APRESENTAR 

OJÂ TRADICIONAL ... 

il DU 

Sarah Pacheco 
(vencedora do Festival da Cançâo 2003} 

Searas de Portugal 
Os Panteras 
Além Mar 

Rancho Folclorico do Minho de Oshawa 
Rancho Folclorico Português de Brampton 
Rancho Folclorico do C. P. de Mississauga 

Tiffany Costa 
Michelle Madeira 

NO FIM DE SEMANA DO DIA DO PAI, A 14 E 15 DE JUNHO NO 
NA ST. CLAIR E CALEDONIA, EM TORONTO. 

Este ano com a presença de: 

A 
Pedro Daniel 
de Lisboa 

EARLSCOURT PARK, 

VINDOS DE PORTUGAL 
UM FIM DE SEMANA DE FOLIA E DIVERSÀO NA COMPANHIA DE CIRV FM - A SUA ESTAÇÂO EMISSORAI. 

INFORMAÇÔES P£L0 TEL: 416-537-1088 

SUMMERFEST-2003 
TEM O PATROCINIO 

TUDO EM 
GARROS 
AMERICANOS 
E EUROPEUS 
DAS MELHORES 
MARCAS 

877 College Sti-eet. Torf>rtr<;>. On M(iH lAl 

T: 4l(i-533-9264 » F; 410-533-4Ml 
e-ïnail: tfernandesv/. global.sej've.fse? 

David Costa 

^ Associates 
' Ltm^tier^/Aiiv oga ilo^ 

1015 Bloor St. VV.. Toronto Tel: 535-6329 

Uma lîrma de advogados prontos a 
defender os seus casos no Canada 

e em Portugal. 

CENTRAL TICKET DEFENCE 

Defesa tic todas as 
iniiltas lie conâuçào. 

A soluçào dos seus problemas de trânsi- 
to e de assuntos familiares. 

861 College St,, Toronto 

4nS-5B5-7Sai 
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ComunifladeMOSr 
-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 

Federaçâo, ao ctiidado do présidente Ermidio Alves. Info: 905 453-9773. 
-Hoje, quinta-feira, na Câmara Municipal de Oakville, o Mayor da cidade anuncia o 
mes de Maio como o "Mês da Comunidade Portuguesa" em Oakville e inicio dos 
festejos comemorativos dos 50 anos da chegada oficial dos portugueses ao Canada. 
Haverâ um "Porto de Honra" para todos os présentes. 
Informaçôes, por intermédio de Ed Viana: 905 845-2761, ou 905 845-2511 Ext. 2258. 
-Exposiçâo de Cerâmica de Américo Ribeiro de 9 a 16 de Maio, na Galeria Corte 
Real. 
Jantar do Pioneiro, no dia 9, pelas 19h30. Info: 416 531-9971. 

Sâbado, dia 3 de Maio 
-Festival Internacional de Folclore do Rancho Folclôrico Etnogrâfico de Portugal, 
na Casa do Alentejo. Info: 416 780-1258. 
-Baile no Lusitânia de Toronto corn o E>J-Martins. Info: 416 532-3501. 
-Baile da Pinha do Peniche Community Club na Casa da Madeira, em Toronto. 
Baile com o Zip-Zip e variedades com artistas locals. Info; 416 536-7063. 
-Celebraçâo do lo. de Maio-Dia do Trabalhador, na Associaçào Democrâtica Luso- 
canadiana. Jantar, intervençôes e mùsica. 
-Baile no Graciosa Community Centre com o conjunto Tropical'2000. 
-Baile do Desporto no PCCM, corn o conjunto Ritz. 
-Baile do Dia do Sôcio no Angrense de Toronto. Baile corn o E)J-Slider. 

-Mariza no Phoenix Concert Theatre, na Sherbourne e WeUeseley, em Toronto. 

Sâbado, dia 10 
Jantar e baile do Dia da Mâe, no Vasco da Gama de Bramptou Info: 905 840-6061. 
-Dia da Mâe na Casa das Beiras. Jantar e baile corn o conjunto Ritz. 416 604-1125. 
Jantar e baile do Dia da Mâe, no salào paroquial da Igreja de Sào Mateus. 
Informaçôes ereservas: 416 653-1297, ou 658-0255. 
Jantar/convivio dos Amigos da Praia da Vitôria no Dundas Banquet Place. 
Informaçôes e réservas: 416 588-2000, ou 535-4969, ou 588-6265. 

Domingo, dia 11 
-Dia da Mâe no Oasis C. Centre, corn Filipe e Gabriel vindos do Brasil. Baile coin 
Os Panteras. Info; 905 891-7777. 

TerçaEeira, dia 13 
-Abertura oficial do 'Jardim dos Pioneùos Portugueses” jimto do busto de Camôes, 
na esquina da College e Crawford, em Toronto. Info: 416 936-1664. 

Sâbado, dia 17 
Jantar em honra de Nossa Senhora dos Remédios da Bretanha, no salâo da Igreja 
de Nossa Senhora de Fâtima, em Brampton. Info: 905 846-1022, ou 450-1533. 

Jantar de apoio ao Centro Social de S.Jorg^de Arcos de Valdevez, no Sporting 
Português de Toronto, com a presença do Padre Belmiro Esteves. 
Réservas: 416 767-5943, ou 588-6382. 

Sexta-feira, dia 23 
Jantar em honra do Ministro Cari de Faria, no Europa Catering, em Toronto. 
Informaçôes; 416 588-8000. 

I lei sobre tempo de reforma 
I dos antigos combatentes em 
I uigor no final do ano 

o Ministro da Defesa anunciou 
que a lei que permitirâ a con- 
tagem do tempo de comissâo de 
serviço no Ultramar, para 
efeitos de reforma dos antigos 
combatentes, val produzir 
efeitos a partir do final do ano. 

Paulo Portas falava â margem da inau- 

guraçâo do monumento em home- 
nagem aos combatentes no Ultramar, 
na Ilha da Madeira. 

"Neste momento, os processos estâo a 
ser confirmados nos arquivos das 
Forças Armadas, Marinha e 
Exército", disse Paulo Portas, assegu- 
rando que o diploma esté em fase de 
regulamentaçào. 
Para Paulo Portas, os antigos combat- 
entes cumpriram uma missào ao 
serviço do Estado português. "hitaram 
por Portugal num territôrio que era 
entào nacional, ninguém lhes pergmi- 
tou se queriam ir aquela guerra". 

C3n 
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Addison on Bay e Joe da Costa 
oferecem na compra 
de um carro novo ou usado 
preços sensacionais 
e financiamento excelente 

©IW[P[B[I m (EBMA 

Addison on Bay ejosé da Costa oferecem 

na compra de um carro novo ou usado, 

preços sensacionais, financiamento 

excelente, tudo isto aliado ao serviço 

impecàvel 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. 

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

Telefone: 416-964-3211 
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lançamento do programa da W. SEMANA DE PORTUGAl 
No bem apetrechado 
salâo/exposiçâo John Labatt Hall, 
no Queens Quay Terminal, em 
Toronto, teve lugar a apresentaçào 
do programa da SEMANA DE 
PORTUGAL’2003, uma festa mais 
longa e mais cheia, dado que esta 
também integrada nas comemo- 
raçôes dos 50 anos da chegada ofi- 
cial dos portugueses ao Canada. 

As boas vindas foram dadas pela jovem 
Patricia Ribeiro que fez a apresentaçào do 
anfitriào, o Gerente Territorial da Labatt 
Bob Raposo. Bob Raposo, agradeceu a 
presença de todos, salientou o salâo John 
Labatt, onde se pode apreciar um pouco 
da histôria da cerveja e da companhia, o 
orgulho de ser português e da sua com- 
panhia apoiar de novo a Semana de 
Portugal, desta vez corn mais motivos que 
nunca. De seguida, Joe Eustâquio, prési- 
dente da ACAPO, debruçou-se sobre os 
acontecimentos a que a Aliança se aba- 
lançou neste quinquagésimo ano da chega- 
da dos PIONEIROS, corn o apoio de 
muitas instituçôes e amigo», e "de braços 
abertos para os que ainda queiram entrar". 
A partir daqui, Joe Eustâquio chamou 

vârios oradores, tais como, Joe Pantalone 
que pediu que esta festa portuguesa fosse 
"porta-voz para o mundo e, particular- 
mente, para Portugal e Brasil, de que a 
cidade de Toronto é segura e saudàvel!"; 
Charles de Sousa que recordou que é filho 

de pioneiros; Ana Bailâo (em represen- 
taçào de Mario Silva); Bernardete Gouveia 
que convidou os présentés a "seguirem na 
excursào a Halifax, onde dia 10 de Maio, 
serâ descerrado oficialmente uma obra de 
arte alusiva à caminhada dos portugueses 
desde 13 de Maio de 1953, que ira perpe- 
tuar a Comunidade Portuguesa"; Mike 
Branquinho (em representaçâo de Sheila 
Copps); Armindo Silva que narrou a 
histôria do primeiro correio, o português 
Pedro Silva; Nuno Salgado do Grupo 
BCP; Mârio Fisher que falou da novidade 
das touradas em Brampton; o trio de ge- 
rentes bancârios das filiais do Scotiabank 

junto da Comunidade -Luis Salvador, Ana 
Bento e Manny Gonçalves-, que oferece- 
ram um cheque de $25.000. dôlares e, Dr. 
Joào Perestrello, Côsul-Geral de Portugal, 
que falou da sua esperança em que "a festa 
nào seja s6 nossa, mas sim da cidade e das 
outras etnias, para que possam teste- 
munhar o programa ambicioso que foi 
concebido e a nossa cultura". 
Joe Eustâquio, voltou ao microfone para 
continuar os agradecimentos e focar que o 
Jack Eustâquio é o responsâvel da Parada 
da Semana de Portugal e, depois, os 
momentos mais importantes da "mara- 
tona" que se aproxima... 

A 10 de Maio, inicio da "Labatt" Taça 
Camôes, no Brockton Stadium. Em 16 de 
Maio, descerramento do Primeiro 
Galhardete junto ao monumento aos 
Voluntârios no Trinity-Bellwoodes Park. 
A 24 e 25 de Maio, celebraçào do 50o. 
Aniversârio, Homenagem aos Pioneiros, 
no Madeira Park. No dia 29 de Maio, aber- 
tura oficial no Consulado Gérai de 
Portugal, às 17h30. 
No dia 1 de Junho, Torneio de Tiro aos 
Pratos, no Hamilton Gun Club, organiza- 
çào do PCCM, às 09h00 e, às 15h30, Içar 
da Bandeira, na Câmara Municipal de 
Toronto e, às IBhOO, Dia de Camôes -Arco 
Iris, no Woody's. Dia 2 de Junho, às 
20h00, Artes Marciais na Casa do 
Alentejo. Dia 3, Torneio de Golfe, em 
Burlington, organizaçào do PCCM. 
Dia 4, finais de Ping-Pong no Sporting 
Português de Toronto. 
Dia 5, Noite Cultural na Casa do Alentejo, 
abertura da Exposiçâo de Belas Artes na 
Galeria Alberto de Castro e Fado, corn 
Luciana Machado. Ainda, Tony Gouveia e 
Ed Câmara. Apresentaçào do Merit 
Award e actuaçâo de Paulo Bragança, 
vindo de Portugal. 
Dia 6 de Junho, corn inicio às 18h30, 
"Scotiabank" Jantar de Gala da Semana de 
Portugal corn a presença do Primeiro 
Ministro de Portugal, Dr. José Manuel 
Durào Barroso. 
Cerimônia do lançamento do Selo 
Comemorativo do 50o. Aniversârio da 

«««; no CamtiUi. 

miùs *{> 

'r.Joào Perestrello 

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

DUNDAS^ 
Travel & Tours 

1344 Dugdas Street W. Toronto, ON M6J1Y2 
Tel: 416-516-8336 • Fox: 416-516-7724 • E-mail: dundas.travel@on.albn.eom 

De 5 It M«ies exKfuvio a Haiifox, d« 
para inau^gixraçâa do Painet dos Pion^ros 
Portugueses no Mueeu da Saudade-Pier 21. 

Viagem, estadia e passeios, incluidos 
no preço do bilhete. 
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Imigraçâo Portuguesa. 
Sàbado, 7 de Junho, "Sottobank" Parada 
da Semana de Portugal, às llhOO, pelo per- 
curso habituai. A mesma hora, Regata em 
Oakville, no Oakville Yacht Club. Às 
14h30, BBQ do Dia de Portugal, no ML 
Lumber. Às 16h00, inauguraçâo do Painel 
de Azulejo na entrada da Estaçâo do 

Metropolitano da Dufferin. Às 18h00, 
Toiros no Brampton Sports Centre, orga- 
nizaçào do "Olé Toiro Inc.". 
Paralelamente, no Bellwoods Park, às 
l,5h00, lOo. Festival de Folclore e actuaçâo 
de vârios artistas locals. Convidados, o 
Rancho Folclôrico "Rendilheiras do 
Monte", e Catarina-vencedora do Big 

Coral Infantil da Madeira 
internacionaliia-se 
Na presidência do governo, quarenta cri- 
anças do Coro do Gabinete Coordenador 
de Educaçâo artistica interpretaram 
müsicas do 22“ Festival da Cançâo 

I Infantil da Madeira. O vencedor deste 
I ano irâ aos Açores, mas em futuras 
I ediçôes a Regiâo poderâ représentai 
j Portugal no principal festival do género 

em ItâJia, o que jâ nâo acontece hâ alguns 
anos. Dm objectivo apoiado por Alberto 

I Joâo Jardim, tendo também em conta 
j que o Festival da Figueira da Foz jâ nâo se 
i realiza. 
I Alberto Joâo Jardim - Infelizmente, 
I Portugal deixou de ter representaçâo no 
\ Sequino D’Oro que a Itâlia continua a 
I fazer, mas vamos la ver se a Madeira volta 
I a esse festival. Portugal nâo vai, vamos 
I nos que também somos Portugal. 

Levar a Itâha a cançâo vencedora do 
Festival da Madeira é a ambiçâo do direc- 
tor do gabinete, Carlos Gonçalves. 

I Carlos Gonçalves - Esta parte do nosso 
I festival poderâ ser considerada do melhor 

que se realiza no nosso pais. Portanto, 
entendemos que dada a qualidade das 
cançôes, da organizaçâo e do trabalho 
com a televisâo - neste momento os üni- 
cos festivals infantis existentes sào os da 
Madeira e dos Açores - e é preciso con- 
seguirmos que o nosso primeiro lugar vâ 
ao Sequino D’Oro. Jâ tentei fazer con- 
tactos corn a organizaçâo, mas nunca 
obtive resposta, Vou esperar que agora, 
corn a força do présidente do governo, 
haja alguma influência no sentido de se 
voitar a retomar a participaçâo de uma 
criança portuguesa nesse festival. 
O sonho e a esperança de uma maior pro- 
moçâo do Festival da Cançâo Infantil da 
Regiâo Autônoma da Madeira. A Eisa 
Carolina foi a vencedora da ediçâo deste 
ano do Festival da Madeira. “Bailarina 
Cintopeia” foi a mùsica escolhida pelo 
jüri. Este ano o vencedor vai representar 
a Madeira no Festival dos Açores. Quem 
sabe se no future este seja o Festival que 
leve a voz da Madeira ao Mundo. 

OAOSEUAIITDMÔUEL 

EXPERIENCIAE 
HONESTIDADE 
AGVGSSO 2612 SL Clair Ave. W 

Ana Bmto, Luis Saleador e Manny 
Gonçalvet,mo Scotiabankt entrega a Joe 

Eustàquio € jmmuel CanalhaJ$25.000 dits. 

Brother, vinda dos Açores. Às 20h30, dis- 
curso do PM, Dr. José Manuel Durâo 
Barroso. 
Domingo, dia 8, às llhOO, homenagem aos 
PIONEIROS no High Park e, às 12h30, 
Içar da Bandeira na Câmara Municipal de 
Brampton. Às 16h00, Toiros de Praça, em 
Brampton. No Bellwoods Park, às l,5h()(), 
continuaçào do Festival de Folclore. Às 
17h00, actuaçâo da Estudantina 
Académica da Madeira, vinda da Regiâo 
Autônoma. Actuaçôes de artistas locais e, 
às 21h00, actuaçâo de Joâo Pedro Pais, 
vindo de Lisboa. 
No dia 10 de Junho, âs llhOO, 
Proclamaçâo do Dia de Portugal, organi- 
zado pelo Ministro da Cidadania e 

Terceira Idade, Cari de Faria. Às 20h00, 
Homenagem a Camôes, no Camôes 
Square e encerramento dos festejos. 
Som e luz de TNT Productions. Joe 
Eustàquio finalizou salientando que " o 
maior erro que cometi foi ter iniciado o jor- 
nal da Aliança. Hoje, mais que nunca, 
entendo o trabalho dos amigos dos Orgâos 
de Informaçâo de Lingua Portuguesa. A 
todos muito obrigado!". 
Acabou esta apresentaçâo do Programa da 
Semana de Portugal, no John Labatt Hall, 
corn um agradâvel "comes-e-bebes" corn o 
sabor do New Casa Abril e cerveja da casa. 
Que tudo decorra da melhor maneira, sâo 
os nossos desejos! 

J MC/Jamie Iria 

% Scotiabank 

Did you know that the equity in your home can give 

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

interest rates than you might get otherwise? 

Find out more about the Scotia Total Equity® Plan 

at your nearest branch. 

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

- Carlos Soeiro 
- Luis Salvador 
- Manny Gonçalves 
- 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 Naturais. Resultados Sensacionais! 
MARIANA DE OLIVEIRA 

CEO 

De Oliveira 
Skin Care Systems 

SOFRE DE PROBLEMAS NA PELE? 

De Oliveira tern a soluçàol 
• Psoriase 
•Eczema -Rosacea 
• Herpes-Zoster 
• Escoriaçôes 
• Feridas nos labios 
•Acne "Verrugas 
• Descoloraçâo da pele 
• Bolhas 
• Queimaduras 

1 

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

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

ESTâ A PERDER CABELO, OU 

jA PERDEU A MAJOR PARTE? 

De Oliveira pode ajuda-lol 
• Queda, de 

cabelo 
• Seborreia 
• Psoriase 
• Caspa 
Proporcionamos alimentaçào, nutrientes, 

puriGcadores e estimulantes para 
revitalizar o couro cabeludo e cabelo 

416.504.8967 
l»888*GRO«ïlÆIR 
788 Adelaide St. W. 

Toronto, On 1B4 
www.de61iveirasystems.com 

Business Initiative Directions - 2001 New York 
Recipient of the 2001 International Gold Award for 
Excellence and Business Prestige 
European Market Research Centre - 2002 Brussels 
Recipient of the EuroMarket Award 2002 for 
Outstanding Business Performances and Managerial 
Achievements while Adapting International Standards 
Business Initiative Directions - 2002 Paris 
Recipient of the 2002 International Platinum Star Award 
for World Quality Commitment 

De Oliveira 
Hair Care Systems 
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uma dupla vitoria! 
A jovem e cada vez mais bonita Sarah 
Pacheco, foi a grande vencedora do 
Festival da Cançào CIRV'2003, que 
teve lugar nos estùdios da FPtv, no 
passado domingo. Sara Pacheco, com 
a maior das naturalidades, arrebatou 
O titulo de "Melhor Interprète" e 
"deu" à sua cançào o primeiro lugar. 
A cançào vencedora, a "Farrapos de 
Gente", tem letra de Rui Balsemào da 
Silva, corn mùsica da prôpria Sarah. 
-... Recebi a letra do Rui Balsemào da 
Silva e, em dois dias, no meu ôrgào. 

fiz a mùsica.-Contou Sarah Pacheco.- 
Calhou-me bem. Fiz a produçào e o 
arranjo e entreguei ao Herrnani 
Raposo que lhe deu a "roupagem" que 
ouviram. Fiquei muito contente corn 
esta vitôria no Festival da Cançào da 
CIRV'2003. E havia boas cantigas... 
-E os teus pais, como reagiram? 
-Corn muito orgulho. Ficaram muito 
felizes. Também fiquei muito feliz 
corn o telefonema do senhor Zé da 
Vesga a felicitar-me. Ele estava 
doente, nào poude estar présente, mas 

nào deixou de me telefonar o que 
muito me sensibilizou. Também o 
Tony Tabu me telefonou a dar os 
parabéns. Fiquei muito grata, assim 
como corn os outros colegas concor- 
rentes que nào deixaram de me 
abraçar e felicitar. 
-Contavas ganhar? 
-Nos pensamos sempre em ganhar... 
Mas, é claro, fui corn a intençào de 
dar o meu melhor e esperar o resulta- 
do final. Felizmente, correu tudo 

" Continua na pagina 78 

Atençâo,Clolies, 
ftssociaçôfôe 

Parôfiiiias 
Entrenrem contacto coin a FPtv, 
onde podem promover todos os 

dias as vossas actividades. 

Envient as 
informaçôes via 

DESmMES M PBMMMIÇit: 
5® feira, 1 de Maio 

9:00pm - SIC Hlm: Querida Mâe 
11;15pm - Especial 1* Male 

Bombàstico, 4^feira 
O ABC de Queiros, S^feira 
Sexto Sentido, Domingo 

iHwtf fts sms sueisTflis fêm frTy@eiB¥wi.coM l 

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 FPl'V. 

Call us at 1-888-ROGERSl. 

O ROGERS 
Digital Cable 

unique multicultural programming 

activar o novo Canal Fi 

R^ompanlie FPTV-SIC» 
Para mais detalhes Hi 

tlG-537-1088 OU 1 

4Meiraàs201i00 

4Meiraàst9h30 

^^SüBrriîi'fifOi iteîras 

ji 

fil i 
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iimn coin o Ndtiirbtn Hoiiicopntn 
Autéilio Mciieiros, jâ cosn niuitoa niw^ de cxpiriêciu, 
que O poderd tijudar im Holtiçdo dos sens problcmns. 

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

Portugal levanta restriçôes a 
viagens para o Canada 
As autoridades de saûde portug^e- 
sas deixaram de desaconseUiar, 
desde 4'^ feira, as viagens para 
Toronto, seguindo uma orientaçâo 
da Organizaçâo Mundial de Saûde 
(OMS) relacionada corn a pneumo- 
nia atipica. 
"Tendo ein atençâo as ultimas orieiitaçôes 
da OMS, nào existe, a partir de hoje, dia 
30 de Abril, qualquer restriçào ou 
desacoiiselliaineuto às deslocaçôes para 

Toronto", avisa a Direcçâo- Gérai de Saûde 
no seu site na Internet. 
A pneumonia atipica, doença respiratôria 
altamente contagiosa, jâ atingiu mais de 
,5.400 pessoas em 20 paises, provocando a 
morte a mais de 350 pessoas. 
As restriçôes às viagens para o Canada 
forain avançadas hâ uma semana devido 
à grande incidéneia da doença no pais, 
onde jâ morreram 21 pessoas e hâ registo 
de 14f) casos. 

SARAH PACHECO 

Nota Amaral e Almeida Santos 
lançam livres 
o actual e anterior présidentes da 
Assembleia da Repüblica, Mota Amaral e 
Almeida Santos, lançaram esta semana dois 
livTOs corn refle.xôes sobre a sitnaçào politi- 
ca e o Parlamenio. 
Numa apresentaçào conjunta, cjue decorreu 
na Livraria da Assembleia da Repùblica, 
forain ajiresentados os livros "7 X Abril", de 
Almeida Santos, e "Reflexôes sobre o 
Parlamento Português", de Mota Amaral. 

O livio do actual présidente da AR consiste 
num conjunto de textes publicados no 
Diârio de Notidas entre 1096 e 2002, altura 
em que Mota Amaral foi deputado em Sào 
Bento. 
Em "7 X Abril", prefaciado por Mota 
Amaral, Almeida Santos coligiu um conjun- 
to de discursos proferidos nas sessoes 
solenes do 25 de Abril, em 1980 e entre 
199(i e 2001. 

José lello tPSl anuncla quo nao 
volta a usar voto electronico 
O deputado socialista 
José Lello avisou o prési- 
dente da Assembleia da 
Repùblica, Mota Amaral, 
que se recusarâ a usar o 
sisteraa de voto electrUni- 
co do Parlamento. 
Antes de se inidarem as 
votaçôes, o ex-ministro de 
Antonio Guterres apre- 
sentou um proteste à mesa por, segundo 
disse, a sua presença em plenârio nào 
ter sido contabilizada. 
No final das votaçôes, José Lello voltou 
a protestar, tendo o présidente da 
Assembleia da Repùblica teutando 
resolver a questao com uma resjxista 
humoristica. 
Visivelmente irritado, José Lello comu- 
nicou que, "daqui para a frente”, nào 
mais voltarâ a introduzir o seu cartâo no 
slstema de voto electronico. 
"O sistema é obsoleto e desprestigia a 

Assembleia da Repùblica", 
declarou. 
Mota Amaral referiu qué ô 
voto electronico estâ pre- 
visto do Regimenlo da 
Assembleia da Repùblica e 
que ira apurar junto da 
Comissâo Parlaraentar de 
Assuntos Constitudonais, 
Direitos, Liberdades e 

Garantias 0 que sucedera se um deputa- 
do se recusar a participar nas votaçpes 
electrônicas. 
Apesar do incidente, José Lello esteve 
presente minutos depois na sessao de 
lançamento conjunta de lançamento 
dos livros de Mota Amaral e dô prési- 
dente do PS, Almeida Santos. 
O livre dé Mota Amaral intitula-se 
"Reflexôes sobre o Parlamento 
Português", enquanto o de Almeida 

■ Santos tem o titulo "Sete vezes Abril - os 
novos inimigos da liberdade". ERVANÂRIA VITORIA inc. 

PRODUTOS NATÜRAIS E MEDÎCINA HOMEOPiATICA 

uma dupla vitoria! 
Continuaçào da pagina 17 

Nesta altura, Sarah Pacheco desatou a rir 
coin vontade. Naturalmente, perguntei- 
Ihe a razâo de tal felicidade. 
-Boin, eu comecei a participar no Festival 
da Cançâo da CIRV, era peqnenita, como 
convidada, na cova do Bellwoods Park. 
Agora, graças a Deus, fui a vencedora. 
Nào é engraçado? 
-Claro que é.-Respondi, também a rir.- 
Até me lembro que te peguei ao colo para 
chegares ao microfone... Lembras-te? 
-Lembro-me, lembro-me... -Repetiu Sarah, 
sempre a rir. 
-Qiie projectos tens para breve? 
-Bom, tenho jâ praticamente acabado um 
projecto para voltar a gravar. Um dia 
destes vou ao Hernani Raposo para 
começar a gravaçào... 
-Tudo em português ou também inglés? 
-A maioria em português. Se gravar em 
inglês serào talvez duas ou très cantigas. 
Também continuo a trabalhar em projec- 
tos coin compositores e produtores cana- 
dianos e americanos. Estou mais concen- 
trada na mùsica que niinca... 
-E a escola? 
-Jâ acabei uma parte. Agora, ctiriosa- 
mente, sou professora assistente numa 
escola, trabalho coin crianças de 4 anos 
de idade. Um part-time para habiluar-me 

ao ambiente fora da mùsica e ganhar 
alguin dinheiro para as minhas coisas. 
-Boni, agora tens de estar présente no 
Summerfest e nq Portuguese Day da 
CIRV... 
-Com todo o prazer. Se jâ ia sem ter 
ganho o Festival da Cançâo, agora até 
vou com mais motivos e alegria! 

E deixâmos a feliz jovem Sarah Pacheco, 
uma artista que tem muito para dar e que 
justifica uma carreira em grande no 
mundo da cançâo. Queira o destino ofere- 
cer-lhe o "golpe de asa" necessârio que, o 
resto, tem ela de sobra. 
Parabéns, Sarah Pacheco. 

JMC 
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quL asctaoo au.. 
As opiniôes expressas por Mateus Machado nào r^ectem as opiniôes dojornal O Milénio. 

UNITA esta de Lute 
Morreu esta terça-feira de morte sùbita em 
Nova Torque onde vivia, Marcos Samondo, 
antigo représentante da UNITA em 
Wasliington, e nas Naçôes Unidas. 
Samondo foi indicado por Jonas Savimbi 
para assumir o cargo de ministro de geologia 
e minas do Governo de Reconstruçào 
Nacional , GUIW. A eclosào do fenômeno 
renovada, em Outubro de 1TW8 apanhou-o 
nos Estados Unidos onde acabou por ficar. 

Embora tivesse adoptado a moderaçào 
durante a emergência da RENOVADA 
Marcos Samondo era tido como sendo um 
dos homens da missâo externa da UNITA em 
quem mais Jonas Savimbi confîava. Era a 
data da sua morte membro da comissào 
politica da UNITA. 
Marcos Samondo era Ucendado em econo- 
mia pela American University, em 
Washington, DC. Obteve um mestrado em 

ciências econômicas numa outra 
universidade americana. 
Samondo chegou aos Estados 
Unidos da América em 1975 no 
âmbito de um conjunto de 45 boisas de estudo 
que O govemo dos Estados Unidos ofereça aos 
très movimentos de libertaçào, ou seja, 
MPLA UNITA e FNLA. 
O MPLA declinou todas as boisas, a 
FNLA e a UNITA enviaram 15 estudantes 

cada um. Samondo foi um 
dos escolhidos pela UNITA. 
Marcos Samondo, deixa 
viüva, Toya Samondo, e dois 

rapazes. Samondo vivia em Long Island, 
Nova lorque. A data da sua morte Marcos 
Samondo trabalhava para uma empresa 
de contabilidade de Nova lorque. 
Samondo nasceu no Muango, na fronteira 
entre o Huambo e o Bié. 

0 25 de Abiil foi «expulse» de Angola e Meçamblque 
O 25 de Abril foi «expulso» de Angola e 
Moçambique. As crianças das duas ex- 
colônias nada aprendem nos bancos da 
escola sobre a Revoluçâo que hâ 29 anos 
condicionaria o présente e o futuro dos 
sens paises. A nâo ser que os professores, 
por livre iniciativa, lhes queiram contar 
como um golpe de Estado derrubou a 
ditadura salazarista. Que viria a deter- 
minar a independência das suas Pâtrias. 
Em Angola, os programas escolares 
nào fazem qualquer referência à 
Revoluçâo dos Cravos. Vinte e oito 
anos depois da proclamaçâo da inde- 
pendência do pais, o 25 de Abril de 
1974 apenas ficou na memôria dos que 
viveram os acontecimentos da época, 
assim como na memôria daqueles que 
estiveram directamente envolvidos na 

luta pela independência. 
Na véspera das comemoraçôes do 29.° 
aniversârio do 25 de Abril, visitou-se 
algumas escolas do ensino bâsico em 
Luanda. Conclusâo: os livros nâo falam 
dos acontecimentos de 1974, mas ficâ- 
mos também a saber que, em alguns 
casos, os professores falam espontanea- 
mente do que significou para Angola a 
révolta dos «capitals». 
A queda do regime também nâo consta 
nos livros escolares moçambicanos. 
Quer seja do ensino bâsico, secundârio 
ou mesmo pré-universitàrio. O 
Ministério da Educaçâo de Maputo 
confirmou que, no passado, aquele 
legado histôrico vinha retratado em 
alguns manuals de ensino, mas acabou 
por ser retirado corn as revisôes curri- 

Homenagem aos PIONEIROS 
no Madeira Park 
A Comissào Organizadora das 
Comemoraçôes dos 50 Anos da 
Imigraçâo Portuguesa do Canadian 
Madeira Club-Madeira House 
Community Centre, realiza no sâbado, 
24 de Maio, uma bêla e Justificada 
homenagem aos homens de 1953. 
Abertura do palco, às lOhOO. Seguindo- 
se, hastear das Bandeiras, inauguraçâo 
de uma lapide comemorativa aos PIO- 
NEIROS portugueses, um Madeira de 

Honra, Missa Campai corn o Padre 
Fernando Pinto, Espetada à 
madeirense, oferta de Albertino 
Domingos e sua mulher Rosa, e 
sardinhada da Ferma Import & Export. 
Haverâ autocarro da sede do clube para 
o parque e volta, para quem precisar. 
Informaçôes e réservas, corn Olivia 
Abreu: 416 531-5397, ou Agostinho 
Martins: 416 245-3851. Vamos todos à 
festa! 

I 

Dois artistas portugueses premiados em 
Salào de Joueus Criadores em Frauça 
Dois axtistas portugueses, Duaxte ' 
Amaral Netto e Marta Moreira, 
foram premiados pelo Salâo 
Europeu de Jovens Criadores de 
Montrouge, perto de Paris, 
confirmou a Agência Lusa junto 
da organizaçâo. 

Duarte Amar al Netto foi galardoado corn o 
Grande Prémio do Salào na categoria de 
Fotografia e Marta Moreira recebeu o 
Prémio de Video do Salâo, que abriu na 4* 
feira e decorre até 20 de Maio. 
Segundo Maya Rumpf, assessora de 

imprensa do Salào, os prémios nâo têm 
um valor monetârio, consistindo numa 
distinçâo simbôlica. 
O Salào Europeu dos Jovens Criadores foi 
criado em 1956 e centra-se sobretudo na arte 
contemporânea, procurando revelar novos 
valores em vârios dominios artisticos, como a 
pintura, a escultura, instalaçâo, fotografia e 
video. 
A iniciativa reüne très cidades europeias: 
Montrouge, na França, Sant Cugat del 
Vallès, na Catalunha (Espanha), e Amarante, 
em Portugal, que vai acolher a exposiçào 
deste Salâo entre Junho e Julho deste ano. 

culares. Esses manuals escolares foram 
os que surgiram a seguir à independên- 
cia, em 1975. Nessa altura, quer a nivel 
de ensino, quer sobretudo no discurso 
politico, a Revoluçâo de 1974 em 
Portugal era uma referência obri- 
gatôria. Fazia-se um paralelismo corn a 
revoluçâo moçambicana, desencadeada 
no mesmo ano e que culminou corn a 
proclamaçâo da independência. 
O movimento politico-militar português 
foi, de resto, visto como um contributo 
valioso para a queda de colonialismo 
português em Moçambique. 
Corn o passar dos anos, as mençôes ao 
25 de Abril de 1974 desapareceram por 

compléta, dando lugar a conteùdos corn 
os traços histôricos moçambicanos. O 
tempo encarregou-se de apagar igual- 
mente liçôes e simbolos que faziam lem- 
brar a guerra como um bem para a rec- 
onciliaçào do pais. 
Na Faculdade de Histôria da 
Universidade Eduardo Mondlane, a 
ünica a püblica em Moçambique, a 
Revoluçâo dos Cravos sô tem sido abor- 
dada quando se trata de fazer cronolo- 
gia de acontecimentos histôricos, 
nacionais e internacionais. Mas, mesmo 
assim, muito «superficialmente», con- 
forme revelaram os prôprios estudantes 
universitârios. 

A.H.I.P. Member A.D.P, 

MIGÜORAITUOIINDIC! P’ASCOLTO 

DOMENICO eOSENTINO, H I s 
SPECIALISTA APPARECCHt AUDTn\fl 

OUVIR é uma premia preciesa. Infeiizmente, a poluiçâo sonera, algumas 
doenças e a passagem dos anos de vida, vâo destruindo o sistema auditivo. 

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

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

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

corn exactidào os problemas auditivos dos pacientes. 

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

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

BLOOR 
N 

COLLEGE 

LANGSTAFF 
N 

HIGHWAY #7 

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

^^rÂfiZûüaita esta apcttunûada. 
De Segunda a Sexta, das Warn às 5pm e, aos Sâbados, das Warn à Ipm. 
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CARFSCIRO 
21/03*20/041 

Nos prôximos dias parece haver uma maior cumplicidade 
emocional entre si e os sens amigos, as conversas parecem 
tocar a todos de modo profundo. 

TOLRO 
21/04 * 20/05 

Possivelmente sentira que, de alguma forma, a sua actividade 
profissional ou a sua carreira contribuem para a obtençâo de 
segurança emocional. 

k. 

QCMEOS 

21/05 * 20/06 

A Lua em Conjunçào a Ürano ira proporcionai-lhe boas noticias 
ou um encontro inesperado. E possivel que sinta uma inqui- 
etaçào maior do que o usual. 

CàRANGLJEJO 
21/06 A 20/07 ^ 

A Lua em Conjunçào corn Ürano traz-lhe impulsividade e 
inquietaçâo. Se tiver que tomar uma decisào importante, pro- 
cure adiâ-la algumas boras. 

4 N r-- 

, f 
22/07 A 22/08^ 

Aproveite para conhecer aquele lado da sua personalidade em 
relaçâo ao quai nào tem plena consciência e verâ os conflitos 
corn os outres desaparecer. 

VlR0E%- 
23/08*^/09 

È possivel que surja um ressentiniento em relaçâo a alguém, 
resultado da tendência para a repressào de sentimentos que 
caracteriza o trânsito. 

BALANçA 
23/09 A 22/10 

Este trânsito traz alguma tendência para exagerar em termos 
de possessividade. Procure ter em mente que as outras pessoas 
também têm sentimentos. 

CSCORPIÀO 
23/10 A 21/11 

Os assuntos familiares estarâo na ordem do dia nos prôximos 
dias. Se for mulher, é provâvel que o seu instinto maternai esteja 
mais marcado. 

SAQITâRIO 
22/11 A 21/12 

CAPRICORNIO 
22/12*20/01 

Aproveite para tirar mais partido do seu quotidiano, dedican- 
do-se a tudo o que tenha que ver coin movimento e estabeleci- 
mento de novos contactos. 

 ££ V ) . ' 
Durante este Trigono, avaliarâ melhor a evoluçào dos seus sen- 
timentos, tendo a certeza de que o poderâ fazer sem debater o 
assunto corn ninguém. 

ÀQLÂRIO 
21/01 A19/02 

|>Ei:|Ç5 
20/02 A'^Ô/03 

O seu sentido de amizade estarâ mais em evidência. O con- 
vivio corn os amigos, com os grupos em gérai e o trabalho em 
équipa estâo na ordem do dia. 

Neste dia, o lado subjective da vida tende a sobrepor-se ao 
lado objective. Sentirâ necessidade de se relacionar coin ami- 
gos e entes queridos. 
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SEMANA 

BLLLETPROOr MONK 

Durante muitos anos um monge misterioso sem nome (Chow Yun- 
Fat) tem viajado pelo mundo a protéger um manuscrite antigo ‘’The 
Scroll of the Ultimate” que guarda o segredo do poder ilimitado. . 
Agora o monge terâ de encontrar aquele que ira seguir a suas pas- 
sadas transformando-se no proximo guardiâo do manuscrite. 
Kar (William Scott), um jovem que tem muito poucas hipdteses de 
ser candidate à posiçâo, é um ‘’chico esperto” na vida da rua e com- 
pletamente egocêntrico. Mas quando Kar salva o monge de captura, 
os dois juntam forças para protéger o mundo do ladrâo do manus- 
crite. Os dois, corn a ajuda de uma jovem muito atraente pelo nome 
de Bad Girl (King), tentam encontar o inimigo fatal. 

Ainda a referir neste filme esta o facto de ter sido filmado em 
Toronto e Vancouver BC. 

Chow Yun-Fat, Seann William Scott, James King 

GéNERO: 

Aeçâo/Comédia 

DURACàO: 

8.5 Minutos 

REALIZACàO: 

Paul Hunter 

Queen Latifah foi eleita corne 
a entertainer do ano 
A rapper, actriz e apresentadora de tele- 
visâo Queen Latifah foi eleita Entertainer 
of the Year pelos prémios Essence. Queen 
Latifah vai receber o seu prémîo, um dos 
mais prestigiantes entre a comunidade 
afro-americana, no dia 6 de Junho numa 
cerimonia a realizar no Kodak Theatre 
em Hollywood. 
Queen Latifah, jâ premiada com um 
Grammy, recebeu este ano uma distinçào 
do Screen Actors Guild Award e as 
nomeaçôes para Oscar e Globo de Ouro 
na categoria de Melhor Actriz 
Secundaria pelo seu desempenho no 
filme «Chicago». 
Este prémio foi entregue no ano passado 
à cantora Janet Jackson. 

Sinead O 'Connor vai retirar-se 
do mundo da musica 
A cantora Sinead O ' Connor vai retirar-se 
do mundo da mùsica, porque a fama 
deixou-a sem «nada mais para dar». Esta 
informaçâo foi apresentada num site de 
fâs numa mensagem deixada pela canto- 
ra, mais tarde confirmada pela sua edito- 
ra discogràfica como sendo verdadeira. 
A mensagem dizia que a Sinead 
O ' Connor, que se dedica à mùsica hâ 
mais de 20 anos, vai seguir uma carreira 
diferente. Esta decisào acontece 12 anos 
depois de a cantora ter dito que ia desistir 

da mùsica. Em 1999 foi integrada na 
ordem da Latin Tridentine Church. 
«Peço que a partir de Julho, uma vez que 
jâ nâo quero ser uma pessoa "famosa" e 
quero viver uma vida normal, as pessoas 
me dessem a minha privacidade», podia 
ler-se na mensagem. O pedido foi explici- 
to e repetido à exaustâo: a partir de 
Julho, Sinead O'Connor nào quer ver o 
seu nome explorado na imprensa, nem 
que as pessoas parem na rua repetindo o 
seu nome. Agradeceu a todos os fâs que a 
acompanharam e pede que compreen- 
dam o seu pedido. 
O seu ùltimo âlbum foi lançado em 
Outubro e, recentemente, colaborou 
numa das cançôes do novo disco dos 
Massive Attack. E, segundo confirma na 
sua mensagem, as ùltimas gravaçôes que 
vai fazer é uma cançào para um disco 
tributo a Dolly Parton e uma cançâo para 
o proximo âlbum de Sharon Shannon. 
Deverâ ainda ser editado, em Julho, um 
DVD intitulado.«Goodnight, Thankyou, 
You ' ve Been a Lovely Audience». 

Christina Aguiiera: a muiher 
mais deseiada peios ingieses 
A cantora norte-americana Christina 
Aguilera foi eleita como a muiher mais 
desejada pelos homens ingieses, segundo 
révéla uma sondagem da revista «Maxim». 
Nesta lista, que é organizada pela quarta 
vez, foram compilados os nomes das 100 
mulheres do ano, escolhidas pelos leitores. 
A cantora australiana Holly Valance ficou 
em segundo lugar das preferêneias dos 
leitores da ediçâo inglesa da revista mas- 
culina. 
Entre as modelos, a inglesa Kelly Brook foi 
a que atingiu o nùmero mais elevado da 
lista, chegando ao nùmero sete. 
Para completar esta sondagem foi ainda 
pedido aos leitores que escolhessem as mu- 
lheres da sua preferêneia em diferentes cat- 
egorias. Na ârea de cinema ficou Monica 
Belluci, que poderâ ser vista no aguardado 
«Matrix Reloaded». A apresentadora de 

televisâo preferida é Eisa Snowdown, a 
responsâvel pelo programa «Top of the 
Pops» e ex- namorada de George Clooney. 
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Cronica à üistància 
Presença do Chefe do Estado nas llhas Seluagens 
O Senhor Présidente da Repüblica visi- 
tou o arquipélago das Selvagens, o que 
constituiu um ponto alto da afirmaçào da 
indiscutivel soberania nacional nestas 
âreas, sob jurisdiçâo da Regiao 
Autonoma da Madeira, e que sâo um 
valioso patrimonio universal. 
Constituiu também um incentivo para 
todos os que trabalham em prol da con- 
servaçâo daquele "santuario" e da sua 
posiçâo estratégica de territôrio por- 
tuguês mais ao sul. 
Portugal tem ali uma presença efectiva 
em termos de Direito Internacional, 
através da instalaçào e trabalhos perma- 
nentes dos Serviços do Governo 
Regional que ai se encontram. 
Por outro lado, é de louvar o esforço 
épico dos reduzidos meios da Marinha 
de Guerra Portuguesa, no sentido de 
apoiar e garantir a nossa presença indis- 
cutivel nas llhas Selvagens, sejam quais 
for as condiçôes meteorolôgicas. 
Alias, creio que a presença do Senhor 
Présidente da Repüblica a bordo de uma 
das nossas fragatas mais modernas, pelas 
varias operaçôes decorridas durante a 
viagem e pelos esclarecimentos e infor- 
maçôes ai recolhidos, serviu para 
aquilatar sobre a necessidade premente 
do reequipamento em meios de Defesa, 
agora finalmente planeado e arrancado, 
depois de decénios de incùria politica 

também nesta matéria. 
A formaçâo civica e a educaçào pessoal 
do Senhor Dr, Jorge Sampaio - estou à 
vontade, por algumas vezes publica- 
mente Dele discordar em torn critico e 
por serem irremediavelmente diferentes 
as nossas opçôes ideolôgicas - tudo e 
muito mais vem contribuindo para, até 
agora, vivermos um mandate presiden- 
cial que se pauta por um indesmentivel 
Sentido de Estado no que toca também à 
Regiâo Autônoma da Madeira. 
Por exemple, o Poder Moderador que a 
Constituiçâo réserva ao Chefe de 
Estado, tem sido exercido corn sabedo- 
ria discreta nas inevitàveis conflituali- 
dades que propicia a dialéctica normal 
em todas as Naçôes onde existe alguma 
descentralizaçâo do poder politico. 
Com sabedoria discreta e, sobretudo, 
corn isençâo, o que nos faz aceitar, 
mesmo quando discordâmes. 
Da minha parte tenho procurado manter 
toda a distancia compativel corn a nor- 
malidade do necessârio relacionamento 
institucional, até para que nâo surjam 
confusôes ou melindres onde a maldade 
e a ignorâneia de terceiros, às vezes sâo 
prôdigas. 
E convém lembrar que, se houver revisâo 
constitucional concretizada, impres- 
cindivel ao future da populaçâo da 
Regiâo Autônoma da Madeira, tal se fica 

a dever ao Alto Sentido de 
Estado do Senhor Présidente 
da Repüblica, bem como do 
Senhor Conselheiro Antero 
Monteiro Dinis, Ministre da 
Repüblica, o quai este, num 
grande exemple civico de 
desprendimento pessoal em 
relaçâo ao cargo que ocupa, nâo hesitou 
em defender o interesse nacional, ao 
apontar importantes caminhos que 
podem solucionar o de future dispensâ- 
vel "contencioso das autonomias". 
É precise saber fazer Justiça a quem a 
merece. 
Tudo reduzir âs diferenças ideolôgicas ou 
circunstanciais, culturalmente é sinal de 
provincianismo. O mundo nâo se faz 
para os Partidos politicos. Estes sâo 
meros instrumentes, entre outres, para 
se concretizar o Bem Comum. 
As Selvagens sâo uma importantissima 
mais-valia para a Regiâo Autônoma da 
Madeira e para Portugal no seu todo. 
Nâo devem ser pretexto para folcloris- 
mos que, de forma injusta, denigram os 
esforços de cada um, no caso nada fâceis. 
Aliâs, durante os meus anos de gover- 
naçâo, tive oportunidade de, vârias 
vezes, abordar a questâo das Selvagens 
corn vârios Governos Autônomos de 
Canârias. 
Nunca qualquer deles apresentou a mini- 

ma reivindicaçâo sobre este 
conjunto de ilhas, todos, inde- 
pendentemente da respectiva 
côr politica, reconheceram as 
Selvagens como integrando a 
Regiâo Autônoma da 
Madeira. 
E se algum equivoco surgiu, 

porventura foi em Madrid ou Bruxelas, 
que eu saiba mais por desconhecimento 
de causa ou por falta de rigor, do que pro- 
priamente por reivindicaçôes territoriais 
absurdas. 
As coisas estâo mais do que claras. 
Para além da atençâo que estes assuntos 
requerem sempre, hâ fantasmas que 
talvez seja inconveniente sequer lembrar. 
Resta-me fazer votos para que, também 
quanto às Selvagens, os Portugueses 
saibam assumir e fazer render inteligen- 
temente o que de facto elas representam 
para todos nos, sobretudo ao âmbito da 
Histôria, do Direito, da Economia, da 
Independência Nacional e do 
Patrimônio. 
E votos para que, além dos futuros 
helicôpteros militares que vâo permitir 
uma ligaçào e um apoio mais eficientes 
àquelas ilhas que integram a Regiâo 
Autônoma, também se processe, con- 
forme o planeado, ao merecido e 
necessârio reequipamento da nossa 
Marinha de Guerra. 

PORTUGUÊS CANALI 
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Miss PCCM'2003, um desfile de iuventude e beleza 
Como jâ nos habituaram, a eleiçâo da 
Miss PCCM'2003, foi um grande espec- 
tâculo e um lindissimo desfile de juven- 
tude e beleza. A começar pelos apresenta- 
dores, Vânia Gomes e Danny Gonçalves, 
passando pelos artistas convidados, 
Michelle Madeira e Steve Medeiros, sem 
deixar para iras o SomLuso -Carlos Borges 
e Nelson Câmara, todos se juntaram às 
meninas (Luky 7) dos 16, é verdade!, todas 
as jovens concorrentes, tinham 16 anos de 
idade -sweet sixteen!- e portaram-se à altura 
do acontecimento. 
Cinco das jovens nasceram em Toronto, 
uma em Lisboa e outra em Winnipeg. 
A ensaiadora Daniela Ferreira, as 
cabeleireiras Lyn Medeiros e Nanda Silva 
Labranche, a maquilhadora Ilda Machado 
e a coordenadora Zezinha Gonçalves, apre- 
sentaram um excelente trabalho. Estâo de 
parabéns! 
As jovens concorrentes estiveram sempre 
bem dentro dos cenârios apresentados e, 
mesmo na prova de português, nâo 
deixaram sens crédites por mâos alheias. 
A simpâtica e activa Miss'2002, a poliglota 
Elizabeth Mendes, nâo parou na ajuda às 
suas amigas e nâo demonstrou que nâo 
temeu representar o Portuguese Cultural 
Centre of Mississauga, e que muito a hon- 
rou um ano de disponibilidade ao seu 
clube de eleiçâo. E, mais, prometeu conti- 
nuar a dar o seu melhor pelo PCCM. 
As concorrentes, Melissa Goulart, Marlene 
Alves, Joana Lopes, Stephanie Fresco, 
Lilian Oliveira, Melissa Capitào e Melanie 
Bizarria, situaram-se no tempo e no espaço, 
oferecendo bonitos desfiles, granjeando 
muitos e justos aplausos. Como alguém 
teria de ser escolhida para as posiçôes a 

que concorriam, as mais felizes, foram: 
Miss Simpatia, Marlene Alves; Liliana 
Oliveira, 2a. Dama; Melanie Bizarraia, la. 
Dama e, MELISSA CAPITÀO, a Miss 
PCCM'2003! 
Aplausos, prémios, festa, tudo para as 
meninas do PCCM, as meninas das 16 
risonhas primaveras, jovens e belas, a 
merecerem toda a nossa confiança, hoje 
e amanhâ. 
As nossas felicitaçôes a todas as concor- 
rentes e aos dirigentes do PCCM que con- 
tinuam a acreditar nos mais novos. 

JMC/Bernardete Gouveia 

Fotos: Osvaldo Santos e de Bernardete Gouveia 

Précisa aprender 
e melhorar seu conhecimento 

INTERNATIONAL 

^NGUAGE 
ACADEMY OF CANADA 

em Ingles? 
A "International Language Academy of 

Canada'/ a maior e mais reconhecida Escola de 

Inglês para estudantes internacionais, esté 

agora lançando um novo programa para 

imigrantes/residentes que necessitam 

melhorar seus conhecimentos de Inglês. 

6 anos de experiência no ensino de Inglês para estudantes 
internacionais 

2000 estudantes anualmente vindos de mais de 30 pafses 

Certificada e reconhecida pela PELSA,CAPLS e CED 
Network 

Ênfase nas 4 habilidades linguisticas necessérias para akançar a fluência no Inglês que 
todos nos precisamos pra viver e trabalhar no Canada. 

Gramétka, Conversaçao, Esaita e Entendimento 

6:30 pm - 8:30 pm $200promodonai > 

Segundaa Quinta 4 semanas 

www.ilac.com 
771 Yonge St. 2nd Floor, Toronto, ON, M4W 2G4 

Tel: (416) 935-0011 - Fax: (416) 935-0014 
e-mail: info@ilac.com 
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STARLIGHT 10 anos em 
Nâo hâ düvidas quanto à popularidade 
dos STARLIGHT. 
Mais uma vez, Tony Melo, Jerry Cabral, 
Louis Furtado e Danny Vieira, puderam 
ver e sentir o quanto sao estimados pelo 
grande piiblico. Na apresentaçâo do seu 
liltimo trabalho gravado -X anos de suces- 
so- "Num Lar de Amor", foi agradâvel ver 
a enorme familia STARLIGHT, unida, 
feliz, de gargantas afinadas e de perna 
leve, a participar totalmente na festa. 
Um jantar à Vitor Couto, saboroso e bem 
servido -com mais de 600 pessoas na sala, 
nâo foi fâcil...-, logo seguido de um ven- 
daval de alegria e ritmo, a vistosa e atracti- 
va Nélia, vinda dos EUA que, sem a menor 
dificuldade, captou a atençâo de todos. 
Captou e impulsionou para os primeiros 

ataques à reduzida pista de dança. 
Sem paragem, entraram os elementos dos 
STARLIHGT que electrizaram os pré- 
sentes e os "obrigaram" a bailar toda a 
noite. Uma comunhào total entre todos. 
Bonito. 
No final, um autêntico assalto aos elemen- 
tos da banda, para adquirirem CD's, cas- 
setes, fotografias e autôgrafos. Se os ele- 
mentos do Starlight estavam cansados do 
espectâculo, ficaram "estoirados" corn o 
encerramento tâo familiar e amigo. Ossos 
do oficio e obrigaçôes de quem ama a 
familia e os amigos. 
-Eh, pâ, foi de arrasarl-Resumiu Tony 
Melo, porta-voz dos Starlight.-Assim vale a 
pena trabalhar, a recompensa é mais 
valiosa que tudo o resto. Vamos em 

CD’s e autôgrafos 
com fartura. 

CASA FUNERâRIA 
RYAN & ODETTE 

Trasladaçôes para 
Portugal Continental 

Açores, Madeira e Brasil 

Compare os nossos preços 

(416) 532-5965 

1498 Dundas Street West 
(junto à Dufferin) 

em Toronto 

digressâo ao Continente, a Sào Miguel e 
aos EUA, por isso nâo poderiamos deixar 
de apresentar esta festa aos nossos admi- 
radores de Toronto e arredores, antes da 
partida. Eles merecem tudo! 
Deixâmos a rapaziada dos Starlight no 

meio da sua multidâo, a sua grande 
familia. 
O trabalho, "Um Lar de Amor", esta ao 
dispor dos admiradores em todas as lojas 
portuguesas da especialidade. 
Parbéns, STARLIGHT. 
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luso-Can Tuna celebrou 5" aniversàrio 
A primeira e ünica tuna 
académica canadiana celebrou 
este sâbado o quinto aniversàrio 
da sua existência, no Dundas 
Banquet Place, em Toronto. 
Numa sala repleta de familiares, 
amigos e admiradores, a festa 
começou cedo e prolongou-se 
até altas boras da madrugada, 
respeitando o espirito académi- 
co português. 

Apôs o jantar, o espectâculo teve inicio 
corn os artistas convidados. Pelo palco pas- 
saram vârios talentos: a Veronica, com a 
sua bêla voz de criança, tem vindo jâ a 
encantar o püblico português e, desta feita, 
nào foi excepçâo. Seguiu-se a excelente 

mais elementos, a Luso-Can Tuna subiu 
a palco para dar o espectâculo de aniver- 
sârio. Interpretando müsicas académicas 
e passando por um historial de mùsica, 
também ele comum às tunas, nomeada- 
mente Zeca Afonso e Madredeus, a 
Luso-Can Tuna apresentou grande parte 
do seu repertôrio. A determinada altura, 
apresentaram uma surpresa. 
Convidaram o MC da noite, Fernando 
Sousa, a participar numa mùsica, uma 
vez que este tocou pandeireta numa tuna 
durante alguns anos em Portugal, tendo 
chegado a ganhar o prémio de melhor 
pandeireta. A julgar pelo que demon- 
strou, o Fernando Sousa ainda consegue 
destacar-se entre os melhores tunos. 
De salientar foi também a simbôlica 

dupla de Pedro e Paulo, sobretudo co- 
nhecida por interpretar temas da mùsica 
contemporânea portuguesa. O talentoso 
Grupo de Ginâstica Ritmica da Casa do 
Alentejo marcou presença corn os seus 
fabuloso bailados. Finalmente, antes da 
entrada dos anfitriôes. Tony Câmara a 
todos encantou o fado de Coimbra. 
O momento de ver os organizadores 
actuar era chegado. Composta de muitos 

homenagem feita aos alunos do Clube 
Português da escola secundaria de St. 
Mary’s que ali estavam para celebrar o 
seu jantar anual. A noite terminou corn 
o corte do bolo de aniversàrio a Luso- 
Can Tuna com os parabéns cantados 
pelos tunos e restante pùblico. No final, 
houve balle até altas horas da madruga- 
da. Parabéns Luso-Can Tuna. 
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(BRI) moo E OUTRAS HISTÛRIAS 
Jâ O escrevi e jâ o afirmei vârias vezes em 
programas de râdio e televisào. Prescindo, 
portante, de qualquer longo intrôito de 
explicaçôes. De qualquer maneira, para 
aqueles que nunca tiveram oportunidade 
de conhecer a minha opiniâo aqui fica o 
registo de que nào pertenço ao grupo de 
puristas que levam a defesa da lingua ao 
exagero de a considérât uma virgem abso- 
lutamente intocâvel. Sempre defendi que 
a lingua é um organisme vivo e, como tal, 
sujeita a todas as transformaçôes por que 
passam todos os elementos vivos. 
Enquanto se desenvolvem, incorporam 
elementos ao longo do cresdmento: uns 
que vâo largando pelo caminho, por terem 
constituido um modismo esporâdico; ou- 
tres que carregam consigo para deles se 
alimentarem para sempre. Como em tudo 
na vida, o erro poderâ estar apenas nos 
excesses ou até mesmo naqueles emprésti- 
mo absurdes e absolutamente 
desnecessârios. Mas tudo isto é muito 
mais fâcil de defender, quando nos movi- 
mentamos em ambientes perfeitamente 
assépticos e livres de qualquer forma de 
contaminaçào. Corn a globalizaçâo, esses 
recantos resguardados do contâgio 
deixaram de existir e a imunidade deixou 
de ser palavra de ordem. Pode-se dizer 
entâo que - corn conta, peso e medida - se 
nem tudo se aceita, pelo menos muito se 
compreende, em especial, se for analisado 
como fenômeno enquadrado num deter- 
minado contexte social e linguistico. 

Vem tudo isto a propôsito da 
cada vez maior dificuldade que temos em 

distinguir o que se deve ou nào considérât 
estrangeirismo, o que se deve ou nào apor- 
tuguesar, o que deve ser usado na sua 
forma original, devidamente aprisionado 
entre aspas ou identificado por um itâlico. 
Para nào falar jâ de uma série de dùvidas 
do nosso bem falar e escrever português 
que nos assaltam todos os dias. As pessoas 
que comigo comentam a necessidade de, 
corn frequência, consultât um dicionârio, 
sempre confesse! que é o meu compa- 
nheiro inseparâvel de trabalho. Perante 
esta minha declaraçào, fitam-me corn um 
ponto de exclamaçâo em cada olho! 
Devem pensât que estpu a passar um ates- 
tado de ignorância a mim prôpria. Hâ 
mesmo quem duvide, que pense que estou 
a brincar. Partem do principio de que no 
acto de entrega do diploma nos dào corn 
uma cachamorra na cabeça e nos enfiam 
logo por ali abaixo um dicionârio, um 
prontuârio ortogrâfico e ainda a colecçào 
compléta das dùvidas do falar português 
da Edite Estrela. Nada mais errado, meus 
senhores! Nos, professores, também temos 
dùvidas, muitas dùvidas! 

Ainda hâ bem pouco tempo se 
passou esta cena que pode perfeitamente 
ser identificada pelas pessoas que a teste- 
munharam, se eventualmente lerem esta 
crônica. Ao entrât num determinado 
lugar, atiraram-me assim corn a pergunta 
de rompante «O doutora, diga lâ como é 
que se escreve “à rasca”... é tudo junto ou 
separado?». Nestas situaçôès, nào hâ como 
confiât nas nossas certas interiorizadas ou 
declarar a nossa ignorância. Desarma logo 

O interlocutor. É que eu, sin- 
ceramente, jâ estive à rasca 
muitas vezes, mas nunca tive 
necessidade de o declarar por 
escrito. Normalmente é 
naquelas alturas em que a 
gente mete a chave na 
fechadura e quase nem dâ 
tempo para abrir a porta, 
porque estamos mesmo à 
rasquinha para fazer um chichi. Acontece 
a todos, nào é? Mas, continuando, lâ 
respond! que era separado. No entanto, 
mal cheguei a casa, fui imediatamente con- 
sultât o dicionârio para saber se me tinha 
saido bem da enrascadela em que me 
tinham metido. 

Sâbado passado, estava numa 
festa quando alguém me abordou para 
saber se a palavra “briefing” jâ se usava 
em português. Respond! que, em lin- 
guagem jornalistica, se usava bastante, 
mas que continuava a ser uma palavra 
estrangeira, pelo que em caso de registo 
escrito carecia de aspas ou itâlico. Foi-me 
dito que, apôs uma consulta ao 
dicionârio, lâ encontrara textualmente 
“to hold a press briefing: fazer um brief- 
ing à imprensa”. Exactamente isto, um 
briefing em vez de um resume de qual- 
quer acontecimento. Perante a autori- 
dade de um dicionârio, quem sou eu afi- 
nal para dar esclarecimentos? 

Por coincidência, no domingo 
estava a ouvir as noticias na RTP interna- 
cional, quando surge aquele apontamento 
sobre a visita do Présidente da Repùblica 

às nossas Ilhas Selvagens, 
agora candidatas a 
patrimônio mundial. Devo 
dizer que tinha a minha 
atençâo presa a uma outra 
tarefa que estava a realizar 
naquele momento e nào 
seguia, por isso, corn uma 
grande concentraçâo tudo 
quanto se dizia. De repente, 

perante uma pergunta do jornalista - que 
agora nào sei reproduzir -, o Présidente da 
Repùblica respondeu “sobre esse assunto 
jâ fui brifado esta manhâ”. Eu tenho o 
maior respeito, admiraçâo e, dire! 
mesmo, simpatia pessoal pelo Dr. Jorge 
Sampaio. Reconheço quào importantes 
foram as suas intervençôes em prol da 
defesa da lingua portuguesa aquando da 
sua visita a Toronto. Aceito mesmo que 
alguém que teve parte da sua formaçâo 
académica em inglês se sinta contaminado 
pela interferêneia de anglicismos. Nào hâ 
nada de mal nisto, acontece a todos. O 
importante é sabermos distinguir o registo 
falado do escrito, o discurso informai e 
familiar do cuidado e mais elaborado. , 

Num noticiârio, considerando a 
espontaneidade de quem é abordado num 
directe sem rede, aceita-se que o prési- 
dente da Repùblica tenha sido brifado. O 
mesmo se nào pode dizer das noticias pre- 
viamente preparadas e escritas, cheias de 
erros ortogrâficos, de concordâneia e de 
construçào sintâctica, sem o minimo 
respbito pelas mais elementares normas de 
gramâtica, brifadaa ao essencial. 

Conferêneia internaclonal discute, em Celmbra, 
aPazefeme no monde 
O Nobel da Paz D. Ximenes Belo e o anti- 
go conselheiro de (jorbatchev, Alexander 
likhotal, participam em Maio numa con- 
ferêneia intemacional de rotârios, para dis- 
cutir temas como a Paz, fome e anafa- 
betismo, em Cloimbra, foi anunciado. 

Na XX Conferêneia do Distrito 1970 de 
Rotary Intemacional, a decorrer de 16 a 18 
de Maio, vâo intervir também o padre 
Matteo Zuppi, da Comunidade de S. 
Egidio de Roma, Linda Muller, da 

Organizaçào Mundial de Saùde, o ex- 
Presidente da Repùblica Mârio Soares e o 
présidente da Assembleia da Repùblica, 
Mota Amaral. "Rotary, Qualidade de 
Vida e Bem Estar no Século XXI" é o tema 
central da conferêneia, que abordarâ 
questôes como a Paz, a cultura, fome no 
mundo, pobreza, iliteracia, analfabetismo, 
ambiente e recursos naturais. No primeiro 
dia, Matteo Zuppi apresenta uma comuni- 
caçâo sobre a Paz, enquanto Linda Muller 
intervém numa mesa redonda, dia 17, 

Party P«pp«roni 
Pizza 
,•/(//)()/' (/a nerdadeim 

fuzza (juv/àz av/iccr (ujad na /HH 

i»«s as «U» «OA fot «U» wm ootoiHunN ot SKCM «t» xttMKciMiNG SKXfô o&ftiry cw«æ «WE3 

sobre "A Polio, uma das maiores vitôrias 
da Humanidade, e as Novas Preocupaçôes 
de Rotary Intemacional corn a Saùde". "As 
Dimensôes da Qualidade de Vida nos 
Idosos, a Cultura e o Combate à Iliteracia 
e ao Analfabetimso no Mundo" sào abor- 
dadas no mesmo dia, de manhâ. A tarde, o 
antigo présidente da Repùblica Mârio 
Soares preside a uma mesa redonda sobre 
O tema central da conferêneia, na quai 
intervém, entre outros, Matteo Zuppi, D. 
Ximenes Belo, e Alexander Likhotal, vice- 
presidente da Green Cross Intemacional e 
antigo porta- voz e conselheiro de Mikail 
Gorbatchev. No ùltimo dia da conferêneia, 
realiza-se uma mesa redonda em torno do 
tema "Rotary, Organizaçôes Nào 

Lucrativas e o Desenvolvimento 
Econômico do Século XXI". Criado em 
1905 nos Estados Unidos e introduzido em 
Portugal em 1926, o movimento Rotary 
Intemacional é a maior organizaçào priva- 
da de solidariedade, nomeadamente na 
prestaçào de serviços humanitârios e apoio 
educacional. Tem como objectivo a paz e 
cooperaçâo entre naçôes e, em Portugal, 
estâ dividido em duas âreas geogrâficas: o 
Distrito 1970, de Alcobaça ao Minho, e o 
Distrito 1960, que inclui o resto do conti- 
nente e as ilhas. Os rotârios sào "pessoas 
que se distinguiram na sua profissâo, de 
bom coraçào e carâcter e corn capacidade 
de doar", disse à Lusa o governada* do 
Distrito 1970, Henrique Pinto. 

Expo-Guimarâes corn 
90 expositores 
o Pavilhào Multiusos acolhe a Expo- 
Guimarâes, I Feira Multisectorial de 
Serviços, Comércio e Indùstria corn 90 
expositores que vâo ocupar 150 stands. 
Segundo Amadeu Portilha, membro da 
organizaçào do certame e da empresa 
municipal «Tempo Livre», os expositores 
ocupam nào sô o interior do pavilhào, mas 
também um total de dois mil metros 
quadrados de ârea livre. "O sucesso da ini- 

ciativa demonstra a vitalidade da econo- 
mia da regiào do Ave, numa altura em que 
O pais atravessa uma situaçào econômica 
dificü", sublinhou à Lusa aquele respon- 
sâvel, frisando que a organizaçào teve de 
rejeitar a inscriçâo de 20 empresas por 
falta de espaço. Para além do desenvolvi- 
mento de negôcios, a Expo- Guimaràes vai 
promover um workshop sobre a Internet 
como ferramenta de marketing. 
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(Zâassitfilcadûs 
Precisa-se 

I Carpinteiros de acabamentos corn experiência. 
î Tel:416-919-7538. 

I Senhora para fâbric’a de confecçôes. Contactar 
} Jerry.Tel.:415-243-5028. 

I ' ' ' 
f Carpinteii’os com experiência para a construçâo. 
i Contacar Armando, Tel.;4I5-877-5I39. 

\ Bricklayers com experiência. 
I Contactar Fernando Almeida. Tel.:4l5-5ü54j597. 

Pessoal para fâbrica de armàrios de cozinha. 
Contactar Jpsé Silva. Tel.:4l5-452-5493. 

Pessoal para companhia de telhados, corn ou sem 
experiência. Contactar Angeiino. Tel.:415-989-7919. 

Ajudante para instalaçâo de armârios de cozinha. 
Contactar José Simôes. Tel.:415-574-7312. 

Vendedores de püblicidade, com conhecimento de corn 
putador/internet. Enviar curriculo. Fax; 905-752-15.53. 

AulGA-SEAPAimUIIENTOEM 
PORTIMiiO/AlGARVE 

Este Verâo ^ze a vida em Portimâo e na Praia da 
Rocha. Apartamento para 1 famîlia corn filhos ou 2 

famüas sem filhos. Contacto: 

416253-6194 

AlUGA-SE 
2o. andar, todo renovado, no centro da 

Coinunidade, na Ossington e Dundas, coin 9000 
pés quadrados, por 15 de altura, ideal para 

escritérios, estùdios, escola de arte marcial, galeria 
de arte ou salào de festas. 

Inforinaçôes, chaniem Alfredo: 

416 532-4323. OU 41G 781-0047 

Açores: 

Uniâo Europeia financia projecto de 
tele-medicina nas ilhas 
A Uniâo Europeia vai flnanciar uni projecto de 
expansâo da tele-medicina nos Açores, Madeira 
e Canàrias orçado em 1,75 milhôes de euros, 
anunciou o sub- secretârio açoriano do 
Planeamento e Assuntos Europeus. 

Carlos Corvelo, que falava em conferência de imprensa 
no final de uma reuniào na Horta do comité de gestâo do 
programa comunitârio que abrange os très arquipélagos, 
o INTERREG III, adiantou que o projecto permitirâ 
"diminuir os custos da saùde e assegurar uma melhor 
prestaçào de serviços ". 
A sua execuçâo sera coordenada, em conjunto, pelos hos- 

pitals da liorta e do Funchal e por um centro hospitalar 
das Canàrias, indicon. 
Coin um custo global de 1,75 milhôes de euros distribui- 
dos pelas très regiôes, o projecto implicarâ um investi- 
mento nos Açores de 500 mil euros, cerca de 100 mil dos 
quais assegnrados por financiameuto regional. 
Aléin desse empreendimento, forain também aprovados 
na reuniào da Horta do comité de gestâo do INTERREG 
dois outros projectos ligados à cooperaçào empresarial 
entre os Açores, Madeira e Canàrias, que têm como par- 
ceiros açorianos, a Câmara do Comércio e Indùstria de 
Angra do Heroismo e o Fundo de Apoio às Actividades 
Econômicas. 

DDŒ) iüîllsfîül 
l'aça um curso de Maquiagem 
(Maquilhagem) bàsica em apenas 

1 dia e aprenda toda a técnica de 
maquiar! Contacte hoje mesmo a 
especialista Consolaçào de Matos. 

Consolaçào faz também maquia 
gens para noivas e para outros 
momenlos especiais. 

/lie i;Q9-700fl 

ACUPUNTURA 
MEDICINA OCIDENTAL 

• Dores de cabeça • Lumbago 
• Ciàtica • Tendinite • Neuralgia 

Consulte o Dr. Cristôvào Branco 

Bh.D,M.Sc,C.D,Ac. 

CONSULTAS POR APONTAMENTO: ti S 

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

José Patricio Caires Angelo Martins 
• Présidente • 

Patricio 
AUTO COLLISION 

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

Toi: 905-820-6551 • iax:90!Hi20-5i30 
Email: patricioautocollision@on.aibn.com 

% Construction 
Serviços em escavaçôes, garagens, 

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

fl. PORTtLfl OPtRECt-Lüt flbSOLUTflMQriTE CRflTIS 
O "PERrUT" PORO fl COriSTRUÇflO Dfl HOVfl CflRflCEM 

M33 

Tel.: 416-535-7252 
0611:416-822-0474 

InCRtDIEriTES: 

1,200 GRS DE PAVAS DESCASCADAS 

*■ SAL E PIMENTA Q.B. 

1 DL DE VINHO BRANCO 

^ 1 CEBOLA PICADA 

* 7 FOLHA DE LOURO 

2 DENTES DE ALHO PICADOS 

250 GRS DE TOUCINHO ENTREMEADO SALCADO 

3 COLHERES DE4 (SOPA) DE POLPA DE TOMATE " 

7 CHOURIÇO DE CARNE DE QUALIDADE 

150 GRS DE CACHOLEIRA 

* 7 RAMINHO DE COENTROS 

* 1 DL DE AZEITE 

(OnfECÇflO: 
Faça um refogado corn o azeite, o alho, a cebola e o louro. 
Assim que comece a alourar, junte o toucinho bem lavado 
e deixe suar um pouco, mexendo de vez em quando para 
nâo queimai'. 
Junte dejxiis o chom iço, a polpa de tomate mistm ada com 
o yinho e deixe ferver um jxruco. 
Junte cerca de 5 dl de àgua e deixe cozer 30 minutas ou 
mais se o toucinho for rijo. 
Assim que o chouriço esüver cozido retire-o. 
Qiiando o toucinlio esüver qua.se cozido, junte as favas 
lavadas, a cacholeira, os coentros atados e àgua que cubra 
quase tudo. 
Deixe cozer. 
De[X)is das favas eozidas, retire o toucinho, a cacholeira e 
deixe apurar. Rectiflque de sal caso seja necessàrio, retira o 
excesso de gordura caso tenha, e sii"va as favas cobertas 
coin fatias de chouriço, cacholeir a e toucinlio. 
À parte sii-va uma boa salada de alface polvilhada com 
coentros picados. 

Sobremesa: 

Bolo Aftiareio 

InCREDIEniES: 
4 ovos 

* 250 GRS. DE MANTEIGA OU MARGARINA 

1 COUIER DE CHÂ CHEM DE FERMENTO EM PÔ 

250 GRS. DE FARINHA DE MILHO AMARELA 

300 GRS. DE AÇÛCAR 

* 6 COLHERES DE SOPA DE LEITE QUENTE 

(OnfECÇflO: 
Amasse muito bem a manteiga ou margarina com o 
açücar até que esteja em creme. 
Adicione as gemas de ovo e bata mais um pouco. 
Adicione 4 colheres de sopa de leite quente e em segui- 
da a fariiiha de milho misturada corn o fermenta. 
Junte o restante leite e misture. 
Bata as claras em castelo forte e envolva bem ao 
preparado sem bâter. 
Deite a massa numa forma bem untada corn margarina 
e polvilhada com farinha. 
Leve a cozer em fprno quente de principio e reduza 
para médio depois de o bolo ter crescido. 
O tempo de cozedura é de ou - 40 minutas, mas con- 
véni verificar. 
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RECËM CHEGADO AO CANAlUl SEM FAUR INGlCS, SEM CARlSO RE 
SAdRE E COM UMA FERRE DE 38 GRAUS. 0 QUE FAZER? 
Imagine voce recém chegado em Toronto, 
nâo dominando a lingua ainda, nâo pos- 
suindo cartào de saùde, sem seguro médico 
e de repente você fica doente e nécessita de 
cuidados médicos especializados. Esta é 
uma realidade que nem queremos pensar, 
mas que pode acontecer a qualquer 
momento, especialmente nestes estranhos 
tempos que vivemos. 
O drama de ser diagnosticado como porta- 
dor de uma doença, aumenta consideravel- 
mente quando isto ocorre em um pais que 
nâo é o nosso. 
Aqui no Canada, a falta do seguro médico 
ou OHIP (cartào de saùde) e a falta de um 
médico de familia sô aumentam o drama 
daquela pessoa que jâ esta a sofrer corn um 
diagnôstico negativo. 
Doenças que requerem um acompan- 
hamento médico constante como o cancro, 
HFV/AIDS, diabetes, doenças do figado, 
coraçào ou de fundo emocional sào aquelas 
que vâo mais ‘’stressar” o individuo, que se 
vê impossibilitado ao acesso médico devido 
a uma possivel situaçào irregular no pais. 
O que fazer entâo? Em Toronto, nenhum 
individuo serâ negligenciado ou nâo aten- 
dido pelo “Emmergency Department” 
de algum hospital. Os hospitals vâo 
requerer o cartào de saùde (OHIP) e na 
ausência deste, um cartào de crédito vâli- 
do. Uma simples visita à emergência de 
um hospital pode custar uma pequena for- 
tuna. Os “Walk In clinics” sào uma opçào 
mais em conta, uma vez que a consulta 
médica fica em torno de $40,00. 

Evite a emergência do hospital se puder, 
pois a conta serâ o suficiente para deixà-lo 
mais doente ainda, sem contar o tempo de 
espera. Pacientes identificados como 
“homeless” ou mendingos sào tratados 
pelos hospitals de uma maneira diferente 
ao que se référé a documeniaçào e 
cobrança de serviços prestados, pois jà se 
estabelece desde o inicio que o 
cliente/paciente nâo tem como pagar e/ou 
se identificar. 
Centres Comunitàrios de Saùde 
{‘Community Health Centres) oferecein 
serviços médicos aos residentes da area 
que os mesmos abrangem. Alguns destes 
CCS’s atendem pessoas sem o cartào de 
saùde uma vez que as mesmas tenham 
sido encaminhadas por uma outra agên- 
cia/ôrgâo ou médico de familia. Serviços 
médicos bàsicos serào oferecidos. Exames 
de sangue de rotina, raio X, ultra som sào, 
em alguns casos, pages pelos CCS’s, que 
possuem uma verba financeira especial- 
mente separada para isto. Mas nào se 
iluda, antes de conseguir fazer algum 
exame gratuite provavelmente você terà 
algumas dores de cabeca, especialmente 
se você nào tem um encaminhamento. 
Agêneias especializadas no tratamento de 
certas doenças como o AIDS Committee 
of Toronto, possuem pianos de ajuda 
para aquelas pessoas sem o cartào de 
saùde. O ACT oferece suporte parcial 
para a aquisiçào da medicaçào requerida 
e no caso da AIDS sào medicaçôes caris- 
simas (uma média de 2,()()() por mês). O 

ACT também possui um “banco de remé- 
dies” que sào medicamentos t|ue forain 
doados por membros da comunidade 
(médicos, pessoas que nào podem mais 
usar determinada medicaçào devido a 
resistência ou intolerância, medicamen- 
tos de pessoas falecidas etc). O telefone 
do ACT é (41fj) 340-2437 e o contacte é a 
Fernanda da Silva, que fala Português. 

Existe très importantes serviços 
disponiveis na cidade de Toronto, onde 
se pode obter informaçôes em 
Português coin relaçào a saùde ou 
assistência social: 

1) O “Telehealth Ontario” que pode ser 
encontrado pelo nùmero 1-8(16-7974)000, 
24 horas por dia e 7 dias por semana, corn 
uma enfermeira (o) do outre lado da linha. 
Hâ um serviço de intérpretes que o ajudarâ 
coin o Inglês. Os profissionais sào treina- 
dos para responder as mais diversas per- 
guntas e para fazer encaminhamentos. 

2) O “Blue Book” ou livre azul que é o 
catâlogo de agêneias de serviços sociais 
em Toronto e pode ter acesso pelo tele- 
fone (416) 211, também corn serviços em 
Português, 

3) O AIDS Hotline da Cidade de 
Toronto, que às quartas-feiras, das !) as ,5 
da tarde oferecein informaçào também 
em Português. 

Se você for turista, é aconselhâvel fazer um 
seguro médico em uma companhia espe- 
cializada, pois nào existe um piano de 
serviços para este grupo. Se você for 
“refugee” sera coberto pelo piano federal 
de saùde. Se nào tem seguro médico / 
(OHIP ) e se nécessita de medicaçào para 
o tratamento de uma enfermidade como a 
Hepatite B ou complicaçôes decorrentes 
do HIV, o seu médico pode solicitât junto 
às companhias farmacêuticas a liberaçào 
de medicamentos baseado no programa 
“humanitàrio e compaixâo”. 
Companhias farmacêuticas e médicos têm 
este tipo de acordo entre eles. 
Se você for portador de uma doença grave 
ou quer fazer um teste do virus HIV/AIDS 
ou précisa de informaçôes, suporte, acom- 
panhamento à consultas médicas corn 
intérpretes da lingual Portuguesa, existe 
ajuda, independente da sua situaçào legal 
no pais. 
Và ao Centro de Informaçào Comunitâria 
Brasil Angola que esta aberto todas às sex- 
tas feiras, das 6 às 9 da noite, na esquinà da 
Ossington corn Dundas (no prédio da St. 
Christopher’s House) ou telefone para 
(416) 925-2103 X 234, St. Stephens 
Community House. 
O projeta Brasü Angola, é uma parceria 
entre a St. Stephens Community House e 
o Centro de Informaçào Comunitâria 
Brasil Angola, corn o apoio da Cidade de 
Toronto e United Way. 

escrito por Tulio Neves 

Bragança: 

Présidente da autarquia defende legalizaçâo da prestituiçâe 
o présidente da CâmEira de 

Bragança, Jorge Nunes, 

defendeu esta semana a 

legalizaçâo da prostituiçâo 

como forma de combater 

problemas sociais graves, 

nomeadamente os relatados 

num abaixo-assinado que 

circula na cidade. 

O documento, divulgado pela Agência 
Lusa, é da autoria de quatro mulheres 
que dizem ter os lares desfeitos e pedem 
ajuda às autoridades para "salvar" a 
cidade de "uma onda de loucura" ale- 
gadamente provocada por imigraiites 
brasileiras ligadas à prostituiçâo. 
"Somos agora invadidas e fustigadas por 
dezenas de prostitutas aqtiarteladas em 
boites, mesmo durante o dia, em bairros 
residenciais, em todo o canto e esquina da 
cidade", référé o texte a que a Lusa teve 
acesso. 

Jorge Nunes foi uma das entidades a quem 
as quatro promotoras entregaram o texte 
que suporta o abaixo-assinado, jâ subscrito 
por cerca de uma centena de pessoas. 
As autoridades reagiram - segundo a Lusa 
apuroti - inicialmente coin surpresa e 
depois coin "preocupaçâo". 
Pronietem actiuu- em coordenaçào, apesar 
de admitirem que legalmente pouco pode 
ser feito para combater a' situaçào. 
O présidente da Càmara de Bragança 
entende que a sociedade beneficiava se a 
actividade da prostituiçâo fosse legalizada. 
Para o autarca, a forma imediata de 
minimizar esta situaçào serâ uma maior 
freqiiência das forças de segurança 
junto a determinados espaços noc- 
turnos conotados coin uma alegada 
prâtica de prostituiçâo, coin o fim de 
dissuadir os frequeutadores. 
Jorge Nunes disse que as competêneias da 
autarquia restringem- se ao licenciamento 
dos estabelecimentos e fiscalizaçâo da sua 
actividade, e que neste aspecto desconhece 
qualquer ilicilo, jâ que as casas mantêm a 
suposta activ'idade de diversâo. 
Para o autarca, as consequêneias sociais 
deste probleina sào preocupantes, opiniào 
que é jiartilhada pelo governador civil do 
distrito de Bragança, José Manuel Ruano, 
cjue também jâ recebeu as promotoras do 
abaixo-assinado. 
ü governador civil disse à Lusa que pré- 
tende debater o assunto coin outras autori- 

dades locais por ter ficado corn a ideia de 
que "o problema é grave", apesar de 
desconhecer as suas reais dimensôes. 
"Vem abrir frentes de crime, de agitaçào 
social provocadas por vârios factores: as 
prôprias mulheres, as vitimas, as familias e 
os prôprios homens que, mercê da situaçào 
econômica em que ficam, podem tomar 
posiçôes na sociedade que nâo interessam 
de maneira nenhuma, e serem eles prôprios 
tentados a praticar actos ilicitos", disse. 
Também o governador civil é da opiniào 
de que legalmente pouco se pode fazer de 
imediato, sendo apenas possivel actuar ao 
nivel de quem explora estas mulheres, o 
chainado crime de lenodnio. 
"A agressào e pressâo psicolôgica sobre as 
vitimas (prostitutas) dificulta a descoberta 
deste crime", afirmou. 
José Manuel Ruano disse à Lusa que tem 
feito, em colaboraçâo corn o Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras (SEF), vârias 
operaçôes de controlo da imigraçào na 
regiâo, mas admite que nào cobrem todas a 
situaçôes. 
"Estas mulheres estào, normalmente inseri- 
das em redes que lhes permitem iludir de 
forma, mais ou menos habilidosa as leis", 
considerou. 
O comandante da PSP de Bragança, 
Antonio Magalhàes também referiu à 
Lusa que a policia estâ atenta à situaçào 
e que espera para breve resultados da 
sua actuaçào. 

Precisamos de pessoal experiente 
para trabalhar nos telhados. 

Bons salàrios, trabalho estàvel. 
Contacte ja 

Eduaxdo Oliveira e Joâo Cordeiro 

Local 30 - Tel: 416-299-7260 
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SAD do Sporting comunica a Boloni cossaçâo do contrato 
no final da época 
O Conselho de Administraçâo da 
Sporting, SAD comunicou oHcial- 
mente ao treinador romeno da 
équipa de fiitebol, Laszlo Boloni, a 
cessaçâo do contrato que o liga ao 
clube, segundo informa o seu sitio 
na Internet. 

No comunicado, a SAD "leonina" 
agradece os titulos conquistados sob a li- 
derança técnica de Boloni na época passa- 
da - Campeonato, Taça de Portugal e 
Supertaça - e indica que "iniciarâ, a partir 
da présente data, o processo de escolha do 
futuro treinador principal". "O Conselho 
de Administraçâo da Sporting, SAD infor- 
ma ter comunicado, nesta data, ao 
treinador da sua équipa principal, senhor 
Ladislau Boloni, que o contrato de traba- 

o liga a esta 
cessara os sens 

Iho que 
Sociedade 
efeitos a partir do final da 
corrente época desportiva", 
assinala o comunicado. A 
decisâo da SAD sobre a 
saida de Boloni foi divulga- 
da quando restava apenas 
um dia para o accionamento 
automâtico da clausula de opçâo, o que 
aconteceria a 30 de Abril. O documento 
recorda o papel desempenhado por 
Boloni na "implementaçào do novo modè- 
le organizacional" da SAD e assegura ter 
jâ definido o "perfil" do futuro treinador 
do clube, sem, contudo, entrar em deta- 
Ihes. A SAD "leonina" enaltece as quali- 
dades do treinador romeno, que esta tem- 
porada tem sido muito contestado, quali- 

ficando-o como "um profission- 
al competente, honesto e tra- 
balhador". O comunicado 
destaca a "coragem" de Boloni 
em "assumir, de forma leal, a 
politica da gestâo desportiva 
estabelecida, marcada nos ülti- 
mos tempos pelas dificuldades 
decorrentes nào sô da situaçâo 

econômica e financeira da empresa, mas 
também do mercado do négocié do fute- 
bol em gérai". 

Boloni, um dos mais internacionais fute- 
bplistas romenos, chegou ao Sporting no 
defeso da época 2001/02, tende abando- 
nado o comando técnico a selecçâo do seu 
pais para rubricar um contrato valide por 
dois anos corn o clube lisboeta. O técnico. 

que era desconhecido do publico por- 
tuguês e apenas treinara o modeste Nancy 
(França) antes de chegar à selecçâo rome- 
na, protagonizou um inicio de campeona- 
to algo "tremido", mas a chegada do 
avançado brasileiro Mario Jardel inverteu 
a tendência. Os 42 golos de "SuperMârio" 
no campeonato catapultaram o Sporting 
para o seu segundo titulo em très anos e 
relegaram para segundo piano os criticos 
de Boloni, que ainda viria a conquistar a 
Taça de Portugal e, jâ esta época, a^ 
Supertaça portuguesa. Responsâvel pela 
manutençâo do treinador romeno no 
cargo, Jardel foi esta temporada a princi- 
pal fonte de desestabilizaçâo do balneârio 
do clube, que estâ praticamente confinado 
à manutençâo do terceiro lugar, de acesso 
à Taça UEFA. 

Portugal empata corn a Holanda, 1-1 

O Luis e o Nelson, Jovens e 
visionârios, dleram à nome 
à sua Churrasqueira o som dios 
frangos a cantarolar, Kluck, 
Kluck. 

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

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

na esquina da Bumhamthorpe) 

ENTOMENDAS PEU) TEIEPONE; 

905272-4459 

Um golo de Simâo, aos 78 minutes, 
permitiu à selecçâo portugfuesa de 
futebol empatar 1-1 no Philips 
Stadion, em Eindhoven, e somar o 
sexto jogo consecutivo sem perder 
frente à Holanda. A formaçâo da 
casa esteve a vencer, graças a um 
golo de Patrick Kluivert, aos 27 
minutos, e fez "figura" de vencedor 
quase até Hnal, mas Portugal, no 
quarto jogo da "era" Scolari, ainda 
logp*ou a igualdade, isto apesar da 
fraca exibiçâo da segunda metade. 

Corn este empâte, "materializado" coin o 
segundo golo de Simâo na selecçâo 
nacional - q primeiro tinha acontecido na 
estreia, a 18 de Novembro de 1998 -, 
Portugal voltou a mostrar dar-se bem corn 
o "solo" holandês, onde soma agora oito 
vitôrias, um empâte e duas derrotas. 
Apesar do resultado positivo, a actuaçâo 
da formaçâo nacional esteve longe de ser 
"brilhante", apesar de alguns momentos 
conseguidos, especialmente no inicio e no 
final do encontre, frente a uma Holanda 
que pagou caro o facto de ter desacelerado 
cedo demais. Na formaçâo nacional, ne- 
nhum jogador esteve muito acima dos 
restantes - Luis Figo começou muito bem, 
mas, por vezes, fez sempre uma finta a mais 
-, enquanto na Holanda, destaque para o 
extreme esquerdo Overmars, um autêntico 
pesadelo para Miguel. 
A selecçâo lusa entrou em campo corn o 
"onze" esperado: Miguel, Fernando Meira, 
Fernando Couto e Rui Jorge â frente de 
Ricardo, dois "trincos" (Maniche e Tiago), 
um médio solto (Rui Costa) e dois extremes 
(Luis Figo e Simâo) no apoio ao "ponta-de- 

lança" Pauleta. Por seu lado, a Holanda, 
corn Van Nistelrooy no banco, começou 
corn Van der Sar na baliza, uma defesa corn 
Ricksen, Ooijer, Frank de Boer e Zenden, 
um meio-campo corn Davids e Cocu, no 
meio, e Van der Meyde e Overmars, nos 
e.xtremos, e Kluivert e Makaay na frente. 
Face âs caracteristicas dos dois conjuntos, 
nâo foi de estranhar um inicio de jogo de 
grande qualidade, coin varias jogadas de 
excelente nivel e muitos remates, embora, 
nos primeiros 10 minutos, nenhum que 
apoquentasse qualquer dos guarda-redes. A 
partir dos 10 minutos, Portugal conseguiu 
algum ascendente e, aos 16, construit! a 
primeira grande oportunidade do jogo, 
quando, apôs passes sucessivos entre Rui 
Costa, Tiago e Pauleta, Simâo surgiu isola- 
do... sô que o "gigante" Van der Sar levou a 
melhor. O equilibrio nâo demorou a voltar, 
mas, aos 27 minutos, numa fase em que se 
jogava mais a meio-campo, a Holanda 
adiantou-se no marcador: Ricksen colocou 
a bola em Makaay e este, corn um toque de 
calcanhar, isolou Kluivert, que, na "cara" de 
Ricardo, nâo perdoou. 
Em vantagem, a équipa da casa, apesar de 
ter pausado mais o jogo, dominou as ope- 
raçôes e criou mais um par de boas situa- 
çôes, mas, apôs incursôes do "endiabrado" 
Overmars, Davids (34 minutos) atirou à 
figura do guarda-redes luso e Makaay (42) 
ao lado do poste esquerdo. Para a segunda 
parte, Portugal, que tinha perdido ainda na 
primeira parte o lesionado Tiago - entrou 
Luis Loureiro (38 minutos) - , trocou 
Maniche, Rui Costa e Figo por Hugo 
Viana, Déco e Sérgio Conceiçâo, enquanto, 
na Holanda, Ricksen, Davids, Cocu e 
Kluivert cederam os lugares a Melchiot, 

Bosvelt, Sneidjer e Van der \^art. Os 
primeiros instantes foram de adaptaçâo, 
mas rapidamente a Holanda voltou a 
assumir o comando: Fernando Couto 
salvou, sobre a linha, um "chapéu" de Van 
der Meyde a Ricardo (51 minutos) e Van 
der Vaart efectuou dois reinates perigosos 
(52 e 54). Perante uma Holanda mais pre- 
ocupada em controlar, Portugal nada con- 
seguia fazer, mas, aos 71 minutos, na 
primeira incursâo perigosa da segunda 
parte, quase marcou, por intermédio de 
Nuno Gomes, entrado para o lugar de 
Pauleta, aos 63 -, que rodou bem na ârea, 
apôs uma jogada entre Déco e Simâo, e 
atirou a rasar o poste direito. 
Esta jogada animou o "onze" luso, que, aos 
78 minutos, conseguiu mesmo chegar à 
igualdade: Hugo Viana colocou a bola em 
Simâo, este acreditou, avançou e rematou 
de pé esquerdo, batendo Van der Sar corn a 
preciosa ajuda de um desvio em Bosvelt. 
Na parte final, a Holanda ainda tentou 
voltar ao comando do marcador, mas foi 
Portugal quem acabou melhor e esteve mais 
perto de voltar a marcar, nomeadamente 
num remate de Nuno Gomes (81 minutos) 
e num "tiro" de Hugo Viana, que Van der 
Sar defendeu a custo (92). 

Jornal 

o MILÉNIO 
O semanârio da comunidade 

t;odas as feiras 
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Ta.ça UEFA; 

FC Porto 0 Celtic têm direito 
a 17.500 entradas cada um 
FC Porto e Celtic de Glasgow vâo 
ter direito a 17.500 bilhetes cada 
para a final da Taça UEFA, que 
disputarâo a 21 de Maio, no 
Estâdio Olimpico de Sevilha, disse 
O présidente da Sociedade do 
Estâdio, Rafael Carmona. 

Carmona referiu que segunda-feira se pro- 
cedeu à divisào dos bilhetes para os clubes 
finalistas e que restaram cerca de 10.000 
entradas para os habitantes da cidade de 
Sevilha, a preços que oscilam entre os 40 e 
80 euros. 

A capacidade total do estâdio sevilhano 
ronda os 58.000 lugares e para a final jâ se 
venderam cerca de 13.000 bilhetes através 
da Internet, sem contar corn outros bi- 
lhetes destinados à UEFA, aos meios de 
comunicaçâo, à organizaçâo, a federaçôes 
e a patrocinadores. Rafael Carmona disse 
esperar uma final muito "colorida" e reve- 
lou ainda que os clubes finalistas solici- 
taram muito mais entradas do que o 
numéro que lhes foi atribuido, ficando 
garantido que todos os bilhetes serào 
adquiridos. Quanto a medidas de segu- 
rança, um aspecto debatido na segunda- 

feira por représen- 
tantes da UEFA, 
das équipas e das 
autoridades, o 
responsâvel pelo Estâdio escusou-se a dar 
detalhes, referindo, no entanto, que nào 
haverâ medidas especiais pelo facto de um 
dos clubes ser britânico (Celtic). O FC 
porto apurou-se para a final da Taça UEFA 
apôs eliminar nas meias-finais os italianos 
da Lâzio de Roma - que chegaram a bâter 
no Estâdio das Antas por 4-1 -, enquanto 
os escoceses do Celtic afastaram uma 
outra équipa portuguesa, o Boavista. 

"Esta tudo corn as caiças na mao", acusa 
Valentim loureiro 
A situaçâo econômica cada vez 
mais precâria do futebol por- 
tugpiês mereceu duras criticas do 
présidente da Liga, Valentim 
Loureiro, que acusou a maioria 
dos clubes de viverem "muito 
acima das suas possibilidades". 

"Estâ tudo corn as caiças na mâo", resumiu 
o présidente da Liga Portuguesa de 
Futebol Profissional apôs a apresentaçào 
de um estudo sobre as finanças do futebol 
na época de 2001/02, ressalvando "duas ou 
très excepçôes". Pelo quarto ano consecu- 
tivo (desde que o estudo é feito), o diri- 
gente apelou aos responsâveis de clubes e 
Sociedades Anônimas Desportivas (SAD) 
para fazerem uma "séria reflexâo" sobre o 
caminho que estào a seguir, considerando 
que em muitos casos estào a ser ultrapas- 
sados todos os limite da irresponsabili- 
dade. "Hâ muitos clubes que pagam mais 

do dobro do que séria possivel", criticou, 
acusando de seguida muita gente de 
"andar no futebol sem responsabilidade". 
Valentim Loureiro desafioti os clubes a 
juntarem-se e criarem plataformas de acor- 
do, de forma a defenderem-se dos excessos 
salariais que têm sido cometidos e que 
estào a levâ-los à falêneia. 
"O futebol estâ em crise. Os clubes e 
SAD’s atravessam sérias dificuldades e o 
futuro estâ longe de suscitar optimismo", 
alertou. Disparando em todas as 
direcçôes, o présidente da Liga chegou ao 
ponto de responsabilizar a comunicaçâo 
social pela "pressào" que exerce sobre os 
dirigentes par^ comprarem jogadores e 
nào venderem os seus melhores elementos 
dos seus plantéis, "situaçâo que leva a uma 
gestâo desequilibrada". O secretârio de 
Estado da Juventude e Desporto, 
Herminio Loureiro, apelou â renovaçâo 
da mentalidade do futebol português, con- 

siderando que o Europeu Portugal2004 
pode ser o veiculo propulser dessa deseja- 
da nova realidade. 
"O Euro2004 pode ser déterminante para 
Portugal dar o salto qualitative, numa 
altura em que os clubes profissionais 
devem ter a coragem de mudar, reformar 
e decidir pelo rigor", vincou. O gover- 
nante lembrou que nenhum projecto 
empresarial é sustentâvel quando os cus- 
tos corn pessoal absorvem mais de 75 por 
cento das receitas (em 2001/02 represen- 
taram 78 por cento na I Liga): "nào se 
pode viver no mundo da ilusâo". Para 
tratar desta e de outras questôes, 
Herminio Loureiro revelou que agendou 
para 05 de Maio uma reuniâo extra- 
ordinâria do Conselho Superior do 
Desporto, onde o Governo vai apresentar 
um Piano de Desenvolvimento 
Desportivo de Portugal para os prôximos 
10 anos. 

Mourinho, suspenso 15 dias, pode festeiar 
titulo da bancada 
o treinador do FC Porto, José 
Mourinho, poderà ter de festejar 
da bancada o titulo português de 
futebol, depois de ter sido suspen- 
so por 15 dias pela Comissâo 
Disciplinar da Liga de clubes, 
informou aquele organisme. 

Mourinho foi expulso do banco no jogo de 
encerramento da 29“ jornada da I Liga, 
segunda-feira ante a Académica (1-1), coin 

Taça UEFA: 

FC Porto premeia 
Os sôcios do FC Porto titulares de 
lugar anual no actual e futuro 
Estâdio das Antas sâo os ûnicos 
adeptos a poder comprar bilhete 
para a Hnal da Taça UEFA, a dis- 
putar a 21 de Maio em Sevilha, 
decidiu a administraçâo da SAD. 

a CD a punir o técnico dos portistas com 
15 dias de suspensâo e uma pesada muita 
de 4.500 euros. 
O treinador pode ser obrigado a festejar 
da bancada o titulo nacional, o que pode 
acontecer jâ na prôxima ronda, na 
recepçâo de domingo ao Santa Clara, caso 
na véspera o Benfica nào vença o Sporting, 
no "derby" lisboeta. 
O encontre realizado em Taveiro provo- 
cou mais "baixas" entre os "azuis e bran- 

para a final sôcios 
Em comunicado, o clube portuense, que vai 
disputar a final corn os escoceses do Celtic 
de Glasgow, revelou ainda que cada sôcio sô 
pode adquirir dois bilhetes, desde que apre- 
sente outros tantos cartôes que comprovem 
a situaçâo exigida. Os ingressos vâo ser 
postos à venda nas bilheteiras das Antas a 
partir das 10:00 de 08 de Maio, quinta-feira 

cos", pois também o médio Paulinho 
Santos foi suspenso por um jogo, apesar de 
ter sido suplente nào utilizado frente aos 
"estudantes". O Benfica também nào se 
poderâ apresentar na mâxima força ante 
os rivais de Alvalade, pois o defesa 
brasileiro Argel foi castigado corn um jogo 
de suspensâo. 
O compatriota Jardel, cuja ausência jâ era 
conhecida, também nào poderâ dar o seu 
contributo ao Sporting. 

corn lugar anual 
da prôxima semana. Uma vez que o FC 
Porto sô recebeu 17.500 bilhetes é fâcil adi- 
vinhar que muitos sôcios vâo passar uma 
noite em branco nas Antas de forma a 
garantir a entrada para uma inédita final 
europeia. O FC Porto aconselha ainda os 
seus adeptos a sô viajar para Sevilha se 
estiverem munidos do respectivo bilhete. 

Del équipas 
disputam 

w m ■ 

I Prenne 
Cendemar 
ne Coraçâe 
de Dure 
Perto de 100 ciclistas, em represen- 
taçâo de dez équipas, vâo disputar 
este fira-de-semana o I Prémio 
Gondomar no Coraçâo de Ouro, 
prova apresentada e que se disputa 
em très etapas. A competiçâo, que 
reüne as principals équipas da eüte 
nacional, começa sâbado corn a li- 
gaçâo de Gondomar a Jovim, num 
total de 105 quilômetros. Domingo 
de manhâ disputa-se um contra-relô- 
gio individual de seis quilômetros 
dentro da cidade de Gondomar e à , 
tarde realiza-se a ultima etapa, com 
22 voltas ao Circuito de Sâo Cosme, 
num total de 66 quilômetros. 
CarvaLhelhos-Boavista, Cantanhede- 
Marialva, Barbot-Torriç, LA- Pecol, 
Porta da RavessaTavira, Antarté- 
Rota dos Môveis, ASC- Guilhabreu, 
Casa Dolores-Boavista, ASC Vila do 
Conde e Ovarense- Pepolim Irmâds 
sâo as équipas que vâo disputar a 
competiçâo. 

III Divisâo 
Apuramentio do Campeâo 

S“ fase 

Resultados 
tainmamo ilo Campeig 

nnM - Valaii». 4-1 
SiMiNl - Sr SMéiiio. 2-3 
Mgi: rrainn 

9*lornada 
IMenst - Santiago 
SI* Aattnia - Praiansa 
falga: Ingrania 

Classificaçâo 
Santo Antonio 
promovido à 
segunda divisâo 

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

JG5. 
7 
7 
6 
B 
B 

PTS. 
48 
45 
41 
37 
34 

□espromoçôes 

Resultados 
Ribeirinlia - Madalana. 1-0 

Hamanoos - tagdaUai. S-1 

Falga: Ideal 

9Mornada 
Modalegg - Flamangos 
kaiisOas - Idaal 
Felga: Rihairlnha 

Classificaçâo 
I Angüstias despromo- 

%'ido aos distriiais. 

CL. EQUIPAS 
1. Madatena 
2. Ideal 
3. Ribeirinha 
4. Fiamengos 
5. Angüstias 

JGS. 
B 
B 
7 
B 
7 

PTS. 
34 
34 
32 
31 
2 

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

Os cinco clubes da série "Apuramento do Camjreào" 
disputam o titulo de campeào da .Série Açores, que serà 
promovido à II Divisào B na prôxima temporada. 
enquanto a outra série détermina as très équipas 
despromovidas aos camjreonatos regionais. 
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SyPERLIGA 
EQUIPAS J 

1 FC PORTO 20 
2 BENFICA " 29 
3 SPORTING 20 
4 GUIMARÀES 20 
5 GIE VICENTE 20 
6 U. LEIRIA 20 
7 BELENENSES 20 
8 MOREIRENSE 20 
0 NACIONAL 20 
10 P.FERREIRA 20 
11 BOAVISTA 20 
12 MARITIMO 20 
13 VARZIM 20 
14 SP. BRAGA 20 
15 SANTA CLARA 20 
16 ACADEMICA 20 
17 BEIRA-MAR 20 
18 VIT.SETUBAL 20 

RESULTADOS 

Sporting - Belra-Mar 1-1 
Belenenses - Maritimo. 3-1 

S. Braga - Benfica, 1-3 
Moreirense - Gil Vicente, 2-1 

Varzlm - U. leirla, B-2 
Pierrelra - Mac. Madeira, 3-3 
Santa Clara - V. Setübal, 1-0 
Boavista - V. Gnimarâes, 3-1 

Ocadémlca - FC Porto, 1-1 
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0 

10 
0 

11 

1 
4 
7 
0 

12 
10 

11 

10 
10 
12 
10 
15 
15 
11 
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41 
30 
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20 
31 
31 
26 
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31 
33 
31 
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22 
20 
37 
40 
30 
40 
38 
40 
42 
20 
46 
30 
41 
44 
45 
48 
42 

PORTUCUCSfl DC fUTCDOL PROCISSIOMOL 

elhores Iflarcadores 

76 
65 
54 

46 
43 
41 
38 
35 
35 
35 
35 
34 
32 
32 
30 
28 
27 
26 

PRôXIIVIA JORNADA 

Belra-Mar - Belenenses 
Benlica - Sperting 
Naclonal - Varzlm 
V. Setübal - P. Ferreira 
Académica - Moreirense 
U. leirla - Sp. Braga 
FC Porto - Santa Clara 
Maritimo - Boavista 
V. Gulmaràes - Gll Vicente 

SIMÀO SABROSA (Benfica) 

Paye FARY (Beira-Mar) 

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

DÂRIO (Académica) 

TIAGO (Benfica) 
JARDEL (Sporting) 

SILVA (Boavista) 
HÉLDER POSTIGA (FC Porto) 
MANOEL (Gil Vicente) 
PAULO ALVES (Gil Vicente) 

m 

$ M LIGA 
' PORTUCUESR DE fUTEBOL PROEISSIOMOL 

EQUIPA J P 

1 ALVERCA 29 54 
2 RIO AVE 29 53 
3 PORTIMOIMENSE 29 48 
4 E9T.AMAD0RA 29 47 
5 SALGUEIROS 29 45 
6 NAVAL 29 44 
7 DESP.AVE9 29 41 
8 DESP.CHAVE8 29 41 
9 MAIA 29 40 
10 MARCO 29 37 
11 OVARENSE 29 37 
12 SP.COVILHÀ 29 37 
13 FAREN9E 29 37 
14 PENAFIEL 29 34 
15 U.MADEIRA 29 33 
16 LEÇA 29 30 
17 FELGUEIRAS 29 28 
18 U.LAMAS 29 18 

IJniào de Lamas despromovido à II divisào B. 

RESULTADOS 

U. MADEIRA - N. 1° MAIO, 2-0 

SALGUEIROS - SP. COVILHà, 2-1 

E. AMADORA - OVARENSE, 0-0 

D. CHAVES - ALVERCA, 1-1 

FARENSE - D. AVES, 1-1 

U. LAMAS - Rio AVE, 0-1 

FEIGUEIRAS - LEçA, M 

PORTIMONENSE - PENAFIEL, 4-0 

MAIA - MARCO, 0-0 

PRôXIIVIA JORNADA 

ALVERCA - NAVAL 1® DE MAIO 

D. AVES - D. CHAVES 

SP. COVILHA - FARENSE 

OvARENSE - SALGUEIROS 

RIO AVE - E. AMADORA 

MARCO - U. LAMAS 

LEçA - MAIA 

PORTIMONENSE - U. MADEIRA 

PENAFIEL - FELGUEIRAS 

# CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL II □îvisâo B 
l-eixoes promosklo à 11 Li^a, 

Viancnsf (lt“s[)romoviflo à U'ratiia di\isâo. 

EQUIPA 

1 LEIXÔES 
2 FC PORTO H 
d TOUSADA 
4 VIZETA 
:> CAC.TAIPAS 
(> BRACÏA H 
7 GOKD(4MAR 
8 PAREDES 
I) ORAGOES SAND 
K) ESPINHO 
11 FAFE 
12 VTLANOVENSE 
13 P.RUliRAS 
14 FREAMTNDE 
15 INFESTA 
Ui VILA REAL 
17 laiMESINDE 
18 CANELAS 
PJ ESPOSENDE 
20 VIANENSE 

33 
34 
34 
31 
34 
31 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
33 
31 
■34 
34 
31* 
34 
33 
34 

81 
()8 

(il 
5l 
53 
51 
50 
4‘) 
4!) 
48 

4() 
15 
41 

30 
37 
35 
33 
33 
28 
21 

Resuttados 
1C Porto li Inlc.sta, 1-0 
Gondomai - Ermosindc, 1-i 
1). Saiidim’iisfs - S. Biaga B. 1-3 
Eoixôes - Fafo. 2-1 
Caçadores Faijia.s - Espinho. 1-3 
Vilanownsc - Fieaiminde. 1-0 
\'i/,i'la - Lou.sada. 2-1 
Pcdras Riibras - Esposcndc. H<iiadn 

\'ianens(‘ - Canclas Gaia. 0-0 
Parodes - \31a R<*al. 2-0 

35'Jornada 
\'ila Real - FC Porto B 
Infesta - Gondomai 
Ei inesinde - I). Sandinen.ses 
Sp. Biaga B - Eeixôe.s 
l'afe - Caçadores laipa.s 
Espinho - V'ilanoviMise 
Fteaniunde - V'izela 
Lousada - l'edras Ritbras 
Es[)Osetide -Vdanense 
Canelas Gaia • Paredes 

I'!,stoiil {irtmiovido à II Lâga. 

EQUIPA J P 

1 FEIUENSE 33 71 

2 ESTREI.A POR'l 32 (.(> 
3 OldVElRENSE 32 ()0 
4 ACADA ISET 32 5(> 
5 rORREENSE 32 54 
(i SP.POMBAI, 33 51 
7 SANjOANENSE 33 l'J 
8 DESP.FAnMA 32 17 
0 OUÎAIRRO 32 11 
10 CALDAS 32 13 
11 ACADÉMICA B 32 12 
12 OE.HOSPirAE 32 38 
13 VIEAFRANOTEN 32 3(i 
Il SERTAXENS^ 32 3(. 
15 ESMORIZ 33 35 
Ki AGTEDA 32 30 
17 BENFICA CB 32 27 
18 MARINHENSE 32 27 
PJ SÀO lOÀO VER 32 25 

Resultados 
Esiiioti/ - Fein’iisf. 12 
S[). Ponibal Sanjoanense. l-l 
Desp. Faiiiua - (Aildas. 2-1 
Ol. Bairro - At. C.'oimbra B. 20 
Marinlienst* - Vilalt anquense, 2-2 
Benl. C. Braneo - Agiieda, 2-1 
S. joào \Vr - Est, Portalegre. 2-2 
Oliveirense - Ol. Hospital. 2-0 
rorrecuse - Aeadémico N’iseu, 1-1 
l'olga' Serlaneiist' 

35'Jornada 
Aeademico Viseii - Esinoriz 
IfiriMise - Sp. Pombal 
Settanense - Desp. Palima 
tdilflas Oli\-eira Baiiro 
A. Coimbra H • Marinhense 
N'ilafrancjiiense - B. C’. Braneo 
Agueda - Sào |oao \'er 
l'.stiela Portalegic • ( )liveirens<“ 
Oli\eiia Hospital loneonse 
l\»lga: Sanjoanense 

EQUIPA J P 

1 ESrOKlE 34 71 

2 I-OTLEFANO 31 58 
3 MAFRA 31 5H 
I OE.MOSCAVIDE ,31 5(i 
5 01)I\'EI.AS 33 55 

(i AMORA 34 5 1 
7 PONT,ASSOl.ENS 31 51 
H OLHANENSE 34 10 
0 M.ARITIMO B 31 40 
10 CAMACHA 34 48 
II HARREIRENSE 3 1 18 
12 MICAEEENSE 31 
13 ORIEN TAL 34 12 

U OPERARIO 31 41 
!5 ErsrrÀNiA 33 30 
K. IMOR'TAI. 31 3H 
17 SPORI ING B 34 M, 
18 LTSI T.ANO VRS 34 30 

10 SEIXAE 34 20 
20 CASA PIA 34 20 

Resultados 
Cainaeha - Orlivelas. 4-0 
Batreireiise - Olhanense. 2-0 
Amora - Eus. At;ores, 2-1 
Loulctano - Casa Pia, 2-1 
Ol. .Moscavkle - Mieaelense. 3-1 
Operàiio - Oriental, 1-1 
Maritimo B Eus. VRSA, 2-0 
Mafra - Poniassolense, 3-2 
Sporting B - Eslorü-Praia. 0-0 
Imortal Seixal. 3-2 

35'Jornada 
Seixal - Camacha 
Oflivelas - Barreirensct 
Olhanense - Amora 
Lus. Açores - Eouletano 
Casa Pia - Ol. Moscavide 
Mieaelense - Ojx^ràrio 
Oriental - Maritimo B 
Eiisitano VRSA - Mafia 
Poniassolense - Spotting B 
Esioiil • Imortal 

*î CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL III Divisào 
S£niE A 

CL EQUIPA J P CL EQUIPA J P 

Sâiu C 
CL EQUIPA J P CL EQUIPA 

S£RIE E 

CL EQUIPA J P 

S£IIIE F 
NH/HI'l'IldN 

CL EQUIPA J P 
1 BRAC.-XNÇ.A :.{| (il 
2 V.ALDEVLZ :i| (,l 
3 JOANE M 
4 SANDINKNSES M .Id 
.•) VIL.AVERDE.VSE .0 ,'.l 
(i \ ALENC1A.\0 :i! -IH 
7 MARIA FONTE .11 17 
H MONçAO A] 12 
0 R(J.\FE îl li) 
m MONTALEORE 31 3!> 
11 MIRANDEI.A .11 3!» 
12 AMARES 31 3H 
13 VAl.PAÇOS 31 3.> 
Il T.BOURO 31 32 
1.) CERVElR.-\ 31 32 
Ri MARINMAS ,51 ,50 
17 AO.CIUÇA .51 30 
1« VILA POÜCA 31 27 

1 I.IXA 31 
2 TIRSENSE ,51 
.5 m H'KN.SK 31 
I OLIX EIRKNSE 31 

.7 FIAL.S 31 
i) l'ORRE .MONC. 31 
7 RIBEIR.'V ) 31 
H RK) IIN'IO 31 
0 FA.MALIC.ÂO ;5I 
10 PEDRorcoS 31 
II .S.i’COVA 31 
12 REBORDO.SA 31 
13 U’S.l.orROSA 31 
U CTNF ÀI -S ,'31 
1.7 LAMEtiO* 31 
i(i SER/EDEI.O 31 
17 PE\ im-Al 31 
IH CAMBRES 31 

iil 
ill 
i>o 
17 
17 
H' 
4.7 

12 
42 
12 

32 

I 1 
12 

1 ESI.\RKE|.\ 31 ,7,7 
2 CESARE.NSE M ,73 
.3 PAMPil.ilU.S.X il ,7,5 

I Mll.IIEIROi.NSf .51 .72 
,7 PC.A.SI EI.O 51 n 
•i \AEECAMBREN.v 31 VJ 
7 CAI \N1I,\ il K. 
H S.-V1À( ) 51 1.7 
1) F.AECODRES ,il 11 
10 TOCIIA 51 12 
II r.COlMBRA ■! tl 
12 ANAEHA :l ii) 

.13 MANCl'.Ai.DE 51 ,17 
11 E.S'I.ACAi) il 3.7 
1.7 ARRIEANENSi; U il 
K. AVA.NCA 5! 5,5 
17 Mll.El 5| ,52 
IH i;or\ Ei,\ M 2H 

1 AI.CAIX.S 20 .7!) 
2 l’ORIOMUSENSE 2l) .77 
,3 E( H'RI.MIANENS 20 7 4 

I lA/.EN DENSE 30 70 
7 BE.NEDH ENSE 21» U» 
t> SOPRENSE .50 4!) 
7 RI.XCIIENSE 30 li. 
H RIO MAIOR 2!» 1.7 
M r.IDOElKENSE 20 U 
10 CAK.Wta E|EIK 2:1 30 
II lORKES NOV.AS 20 34 
12 PENICHE 20 3.5 
M.MIKENSE 20 ,50 
11 .U.MEIRIM, 20 20 
1,7 MlKA.NDEN.sE 20 27 
U’ SERN.XCHE 20 IH 
17 .\.X/AR! NO.S 20 17 

1 SINTRENSE .51 7H 
2 RIBEIRA BR .51 7i. 
3 ,V1EI:TIC0 .XIAE ,U 7! 
I EOCKES 31 71 
7 BENUCA B ,51 lO 
0 ALCOCIIETENSi: 31 17 
7 l’ORl'OSANTENS ,5| }7 
H EEX'AS 31 43 
0 (.•,!.( )BOS ,5! H 
10 CARRE(iAl)0 30 ,40 
II r M,\lO ,50 AH 
12 M.XCillCO 31 3H 
15 S.XC.XX ENENSE ,51 3H 
11 CAEIPOEENSE 31 37 
1.7 S.'XO X ICEN I'E 31 51 
lo SAMACIUV-ENS 3| .5 1 
17 REAE 31 .53 
IH .Va iA.S CAM .51 2.5 

1 PINHALNOX E.NS .51 70 
2 ESTRELA X'N ,51 7« 
3 .Vn.E'nCO 31 74 

1 XASCO CA.MA 31 73 
.7 SIEX ES .51 ,73 
<i BEIA 31 72 
7 MKSS1NEN.SE 31 17 
H CNI-ÀO ,SC- 31 Ki 
0 H \-, FA'OR.-X 31 11 
10 AL.MANSILENSE .51 13 
11 SI.SIMBRA 31 40 
12 MONTIjO 31 '30 
15 (^lUXRTElRENSE 31 37 
14 KSPLAC.OS 31 37 
17 Ers.FA'ORA 31 37 
Itp Err.BE.NTICA 31 3,5 
17 IDRKEIRENSE .51 23 
IK PADERNENSE 31 0 

CERVEIRA - MARIA FONTE, 1-3 

VALDEVEZ - VALENCIANO, (M) 

TERRAS BOURO - MARomAS, 3-0 

V. P. AGUIAR - VALPAçOS, 1-5 

Os SANDJNENSES • RONTE, 20 

JOANE - MntANDELA, 10 

BRAGANçA - ACUIAS GRAçA, 40 

ViLAVERDENSE - AMARëS, 2-3 

MONçAO - MONTALEORE, 1-2 

J 

T 
] 
J 

TROFENSE - LUS. LOUROSA, 20 

RIBEIRAO - TIRSENSE, 0-1 

OLIVEIRENSE - S. PEDRO COVA, 4-3 

PEVIDÉM • PEOROttÇOS, 1-5 

UxA - LAMECO, 30 

CAMBRES - FIAES, 1-4 

RIO TINTO - SERZEDELO, 4-2 

TORRE MONCORVO - FAMAUCàO, 10 

REBORDOSA - CINFAES, 20 

3 
J 

MANUUALDE - U. CulMBRA, 20 

EyrAçAo - FèNALVA CASTELO. lO 

GOUVEIA - PAMHLHOSA, 20 

MILEU - AVANçA, (M) 

CESARENSE - ARR1FA.NENSE, 30 

TOCHA - MILHEIROF-NSE. 0-2 

ESTARREJA VALEltAMBRENSF-, .1-1 

GAFANHA FORNO AIGODRES, 3-2 

SATAO - ANADIA, 0-1 

3 
J 

Mirenie - Fazendense, 1-2 

RracbeD»e - Soureiue, 2-2 

Alcaioi Bldocireiue, 3-2 

PortooioienM - Rio Maior, 4-2 

BenedilCDM - üi Nazarenot, 4-2 

Carangue^eira - V. Sernache, 5-2 

MirandenM - Louriahanense, 1-1 

Almeirim - Torret Novai, t-1 

Folga: Péniche 

SANTACRUZENSE - CALIPULENSE, 10 

PORTOSANTENSE - ALCOCHETENSE, 5-2 

RIBEIRA BRAVA - CARREGADO, 2-1 

1* MAIO - "O ELVAS’, 1-1 

REAL - ATLéTICO MALVEIRA, 1-2 

ACUIAS CAMARATE - LOURES, 23 

SiNTRENSE - SàO VICENTE, 2-1 

CAM. LüBOS - SACàVENENSE, M 

BENHCA *B* - MACWCO, M 

Moivnjo - FUTEBOL BENFICA, 1-1 

V. GAMA - PiNHALNOVENSE, 0-1 

E. VNOVAS - MESSINENSE, W) 

BEJA • QUARTEIRENSE, 20 

JUVENTUDE - SESDtIBRA, 3-1 

PADERNENSE - Lus. ÉVORA, 1-1 

ALMANSILENSE - FERREIRENSE, 2-1 

SiLVES - ESPERANçA LAGOS, 2-1 

ATLéTICO - U. SPORT CLUBE, 20 
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A esta IIIGA... quase ninguém llga 
Nem a "mancha negra" coimbrâ "borrou a 
pintura" da caminhada do FC Porto na 
direcçâo ao tîtulo, um titulo fâcil e justa- 
mente conquistado embora, matematica- 
mente, ainda possa baver outras possibili- 
dades. Quem acredita nisso? Nem os 
adversârios... 
Parabéns à rapaziada da Académica que, 
corn muito suor e sofrimento, con- 
seguiram um pontinho precioso. Nesta 
altura do campeonato/LIGA, todo o ponto 
conquistado é ouro! 
Em Alvalade, o Sporting ficou-se por mais 
um empâte, desta feita frente ao aflito 

Beira Mar. "Meter âgua" à Beira Mar deve 
ter sido muito indigesto para as aspiraçôes 
"leoninas". Acontece. Em Braga, o incarac- 
teristicO Sp. de Braga nâo conseguiu opor-se 
ao maior poderio do Benfica, tendo sido 
derrotado, por 1-3. Benfiquistas mais 
"sossegados" quanto à segunda posiçào da 
tabela classificativa. Embora nâo possam 
adormecer... 
O Boavista, depois da queda na Taça 
UEFA, acordou. Passou "as palhetas" aos 
vizinhos de Guimarâes, por 3-1. O 
Belenenses também vai fazendo pela vida, 
tendo batido no Restelo, o Maritimo, por 
3-1. A Uniào de Leiria, sem pedir licença, 
foi à Pôvoa "entérrar" o Varzim, por 2-0. Se 
os poveiros estavam aflitos, pior ficaram. 
O Paços de Ferreira e o Nacional da 
Madeira, ambos corn vontade de con- 
quista, fizeram um bom jogo, cheio de 
emoçôes, que terminou corn um justo 
empâte a 3-3. Em Moreira de Cônegos, o 
Moreirense superiorizou-se ao ,Gil Vicente, 
por 2-1 e, em Ponta Delgada, o Santa 
Clara conseguiu uma boa vitôria sobre o 
Vitôria de Setübal, que poderâ vir a ser 

muito ûtil... no futuro! 
Por falar em futuro, a 30a. Jornada, 
começa jâ sexta-feira, corn o jogo Beira 
Mar-Belenenses, às 16h00, corn transmis- 
sâo na SporTV. 
Sâbado, o embate lisboeta dos rivais de 
semprç, Benfica-Sporting, a dupla que 

procura o segundo lugar na gérai. Às 
14h30, na SporTV, veja o sempre impre- 
visivel Benfica-Sporting, no Jamor, um 
estâdio que ambos bem conhecem. 
No Domingo, às llhOO, Nacional-Varzim; 
Setûbal-Paços Ferreira e Académica- 
Moreirense. Às 12h00, Uniào de Leiria- 
Sp. Braga. Às 14hl5, FC Porto-Santa 
Clara, corn transmissâo na RTPi. Às 
16h30, Maritimo-Boavista, corn transmis- 
sào na SporTV. 
Depois, na segunda-feira, Guimaràes-Gil 
Vicente, com imagem na SporTV. 
Havendo um Benfica-Sporting, nâo hâ... 
previsôes! Salve-se quem puder... 

JMC 

Campeonaio Nacional de Fuiebol -1 Liga - 30^ Jornada -de 02 a 05 de Maio 
Beira Mar - Belenenses 

Benfica - Sporting 

FC.Porto - Santa Clara 

Maritimo - Boavista 

V. Gviimrâes - Gil Vicente 

6®^ feira, 02 lôhOO 

Sàbado, 03 14h30 

Domingo, 04 14hl5 

Domingo, 04 16h30 

2^ feira, 05 13H30 

Transmissôes 
via «atélite em 

, e^tabelecimentos comerciais 

f:0 

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

ODCULttOSO Df SK POUTUCUiS 

Para todos os sens eventos ou ocasiôes 

especiais, contacte Bob Raposo para o 

ajudar a tratar de tudo o que précisa 

(416) 248-0751 

fDER 

LGUNTA 

A cerveja da comunidade 
K  ^ 

ENVIAR RESPOSTA PARA; 

o MILéNIO - CONCURSO LABATT 

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

Nome 

Morada: A RESPOSTA SERA ACEITE ATE 2* FEIRA 

DIA 5 DE MAIO, 2003. 

CASO EXISTA MAIS DE UM ACERTANTE, 

REALIZAR-SE-Â UM SORTEIO PARA 

ENCONTRAR O VENCEDOR. Tel: 

PERGUIMTA: 

- EM QUE ANO MORREU, NO ESTADIO DAS ANTAS, O 
JOGADOR PAVÂO, DO FC PORTOp 


