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Lançamento do livra de Rul BalsemAo da Silva 
O Centro Cultural Português de 

Mississauga foi palco de uni excelente 

espectàculo de poesia, no domingo, 4 de 

Maio, corn a apresentaçâo do livro e CD 

de poesia “Meu Grito Meu Canto” de 

Rui Bedsemâo da Silva. Meu Grito Meu 

Canto é o primeiro livro do autor, nâo 

obstante muitos dos sens poemas jà 

serem conhecidos da comunidade por- 

tuguesa do Canada - e nâo sô - através 

dos vârios festivals da cançâo a que jâ 

concorreu e dos quais saiu vencedor 

corn très primeiros, très segundos e uni 

terceiro prémios. 

Rui Balsemào da Silva 
^ Pagina 24 acompanhado par Antonio 

Amaro, Tony Melo e 
Leonardo Medeiros 

Selo comemoratlvo do 
1*. caneiro canadiano >-~- FC Porto CAMPEÂO! 

Mourinho abraça Derlei rodeado de jogadores e adeptos em delirio. 
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sem vértebras 

Hâ determinadas circunstândas na vida que nem aque- 
les que nos dominam disfarçam a roubalheira que nos 
fazem. 
Quando soaram as primeiras referências à guerra no 
Iraque, a gasolina em Toronto -sô falo daqui onde vivo- 
saltou para os .90 cêntimos e corn ameaças para aumen- 
tar. 
A invasào/guerra ao Iraque começou e, curiosamente, a 
gasolina baixou para os padrôes normais e, em certas 
ocasiôes, até desceu um pouco mais do que o normal. 
Agora que andam nas "arrumaçôes finais" no Iraque e 
corn a situaçâo criada pela SARS -Sindroma 
Respiratôrio Agudo, a "gasosa" em certas companhias 
gasolineiras multinacionais o preço caiu para os .49.9 
cêntimos! Incrivel. 
E, vendendo a .49,9, ainda têm muito lucro, acreditem. 
Claro, aconteceu apenas durante dois ou très dias, mas 

aconteceu, mostrando assim a verdadeira face das multi- 
nacionais pois, para as multinacionais, sô conta o 
grande lucro, quanto mais melhor, as pessoas nào pas- 
sam de numéros que eles arrumam em locais 
(im)prôprios para sugar à-vontade. 
Jâ viram a diferença entre .49.9 e os .90 cêntimos? 
Nesta altura estâmes corn um preço razoâvel. E caso 
para dizer: -venham guerras e doenças raras para poder- 
mos ter combustivel mais barato e outras benesses. 
Ora bolas, meus senhores. Sera que entre tantos politi- 
cos e indùstriais nào se conseguem meia-dùzia corn 
coraçâo? Meia-dùzia que perceba que esta sociedade de 
consumo esta a consumir-se a si prôpria? Por este ca- 
minho, qualquer dia nào hâ nada para ninguém! 
Mas, até la, é sacar sem misericôrdia. Enquanto o pau 
vai e vem... folgam as costas! 

JMC 

Tu CA Tu LA 
Olà, olà... fi-esquinho! 

Hoje deu-me para lembrar o velho gelado "Olà, 
fresquinho" dos meus tempos de jovem. Falo 
em Sol ou principios de bom tempo e...pumba!, 
saiem-me dias frescos e chuvosos. 
Assim, comecei corn o "Olâ, fresquinho" e, 
agora, o habituai "Olâ, gente amiga!" corn que 
sempre começo este simplôrio "Tu câ tu la". 
Talvez me sala melhor, uma vez que escrevo 
este (e outros!) apontamento meia-düzia de dias 
antes da ediçâo sair para a rua. 

E, estamos certos, corn bom tempo, vamos a mais festas 
comemorativas dos 50 anos da chegada oficial dos por- 
tugueses ao Canada. 
Dia 10 de Maio, um grupo de pioneiros, familias e ami- 
gos, mais alguns responsâveis do Comité "50 anos-Uma 
celebraçào Luso-Canadiana" e do sub-comité que reali- 
zou o acontecimento em Halifax/Nova Scotia, vào inau- 
gurar um painel artistico no Museu da Saudade, no Pier 
21, Halifax, para perpetuar a memôria dos portugueses 
naquele local de romagem. Depois, dia 13 de Maio, dia 
que justifica todas as comemoraçôes, sera inaugurado o 
"Jardim dos Pioneiros Portugueses", junto do busto de 
Camôes, na College e Crawford, em Toronto. As 16h00, 
visita à galeria dos Pioneiros Portugueses; às 17h00, 
descerramento da plaça do "Jardim dos Pioneiros 
Portugueses" e, às 17h30, "Porto de Honra" no restau- 
rante junto do jardim. Informaçôes: 416 936-1664. A 
seguir, no Mississauga Convention Centre, uma grande 

■’ recepçào aos PIONEIROS e entrega de Medalhas 
comemorativas. 

visita aos Estados Unidos da América e Canada. De 9 a 
16 de Junho, Monsenhor Bastos estarâ em Montreal e, 
de 17 de Junho a 8 de Julho, na cidade de Toronto. 
Informaçôes por intermédio dos familiares de 
Monsenhor Bastos, em Toronto, pelo telefone: 
416 536-2887. 
As nossas boas vindas ao Monsenho Bastos e o desejo de 
que tudo lhe corra de feiçào para bem da sua campanha 
a favor do Lar de Santa Maria, em Peniche. 

A Aliança dos 
Associaçôes -ACAPO, 
informa os interessados ( 
que no Sâbado, dia 10 d( 
Maio, no Brockton Stadi 
inicio os primeiros jogos 
Fase da Taça Camôes. 
Velhas Guardas; 
Às 16h00, Peniche C.C. 
C.P.T. 
Às 18h00, Arsenal do Minho - Gil Vicente 
Mais informaçôes: 416 536-5961. 

O grupo KIPAPO! é um grupo coral infantil que tem 
dado a sua contribuiçâo nas festas portuguesas, nas 
Igrejas e na City Hall. O grupo précisa de mais meni- 
nos e meninas entre os 4 e 11 anos que gostem de 
müsica e falem português. O grupo KIPAPO! ensaia 
todos os Domingos na Casa do Alentejo. Inscrevam as 
vossas crianças contactando Mariana Rossetto pelo 
telefone: 416 656-8295. A inscriçào e vivência no grupo 
é totalmente gratis. 

A Portuguese Micaelense Charity Organization, de 
Cambridge, realiza o Cortejo da Coroaçâo e jantar tradi- 
cional anual em Honra do Divino Espirito Santo, no 
Domingo, dia 6 de Julho, como tem acontecido nos ülti- 
mos 30 anos. 
O Cortejo da Coroaçâo sairâ às 10h30 do Parque 
Brierdale Plaza, seguindo até à Igreja de Nossâ Senhora 
de Fâtima, onde serâ celebrada a Missa e a bençào das 
Coroas. Depois, a festa prossegue na sede-social do 

Clube Português de Cambridge, corn almoço grâtis para 
todos, arraial, concertos por bandas filarmônicas, fol- 
clore, desgarradas, arremataçôes e folia. Terâ lugar tam- 
bém a nomeaçâo do Mordomo para 2004. Fim de festa 
corn baile. 
Obrigado pelo convite enviado. 

O Portuguese Cultural Centre of Mississauga vai abrir as 
suas portas de 23 a 25 de Maio para participar na 
CARASSAUGA'2003. 
Este festival de cultura que tem o intuito de celebrar e 
promover a diversidade étnica e cultural dos que vivem 
em Mississauga, terâ no Pavilhào Português do PCCM, 
um fiel représentante das coisas portuguesas. 
O folclore, o fado e a rnùsica para dançar nào faltarâo, 
assim como os famosos petiscos à portuguesa. A cerimô- 

nia de abertura terâ lugar sexta-feira, dia 23 de Maio, às 
19h30, corn a presença de entidades oficiais. 
Informaçôes: 905 286-1311, ou E-mail:pccm@bellnet.ca 
Nào faltem a esta festa portuguesa integrada na vida 
canadiana de Mississauga. 

Tem muito por onde escolher, caro leitor. 
Se puder vâ a todas! 
Até p'râ semana. 

JMC 

O conhecido Monsenhor 
Bastos enviou-nos um postal 
de Boa Pâscoa, extensivo à 
Comunidade Portugesa. 
Agradecemos e retribuimos. 
Na mesma missiva, 
Monsenhor Bastos também 
nos deu conta da sua prôxima 
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0 Desemprego em Portugal afecta 424 mil portugueses 
Em Abril, por cada dia que passou, 100 
novos desempregados inscreveram-se nos 
centres do Institute de Emprego e 
Formaçâo Profissional (lEFP). Corn estas 
novas entradas, o numéro de desemprega- 
dos registados no final do mês passade no 
lEFP era de cerca de 424.000, mais très mil 
do que no mês anterior, revelou ontem o 
ministre Bagâo Félix. 

Cada 10 mil novos desempregados custam 
aos Estado cerca de 72 milhôes de euros. 

Em Março do corrente ano, o Institute de 
Emprego e Formaçâo Profissional (lEFP) 
tinha registado 421058 desempregados, 
mais 2,1 por cento (mais cerca de 8850 
desempregados) do que no mês de 
Fevereiro. 
Entre Março e Abril, o lEFP apenas regis- 
tou mais très mil desempregados o que 
levou o ministre a considerar que se esta a 
chegar "nào ainda à fase de reversâo mas 
na fase de estabilizaçâo" do desemprego. 
Para Bagâo Félix, a "destruiçâo de emprego 

é normal na economia". "O que nâo é nor- 
mal é que ao mesmo tempo que se destrôi, 
nâo se crie", disse Bagâo Félix ao sublinhar 
que Portugal "tem que resolver a questâo 
do desemprego por um lado, protegendo 
socialmente as familias e as pessoas que 
caem no desemprego e incentivando â cri- 
açâo de novos empregos". 
O ministro acrescentou também que com- 
parativamente a 1995, a populaçâo activa 
portuguesa aumentou em cerca de 400000 
pessoas o que significa que "hâ mais desem- 

prego mas também hâ mais emprego". 
O desemprego obriga, no entanto, a um 
esforço do orçamento da segurança social 
que comparativamente a Março de 2002 
tinha no mesmo mês do corrente ano uma 
diminuiçâo de oito por cento no subsidio 
de doença, corn uma diminuiçâo de um 
por cento do Rendimento Minimo 
Garantido, 1,5 por cento menos em despe- 
sas de administraçâo do sistema e corn 
mais 28,9 por cento de despesas corn o sub- 
sidio de desemprego (mais 13,9 por cento 
do que o previsto). 
Por cada 10000 novos desempregados o 
Estado fica obrigado, segundo o ministro, 
a um encargo suplementar derivado da 
perda de receitas e aumento da despesa, de 
72 milhôes de euros mas "os orçamentos 
sociais existem para funcionar quando os 
riscos ocorrem e estâo a desempenhar a 
sua funçâo". 

Judiciària de Braga 
admite que fàtima 
felgueiras gode jà 
estar fera de pais 
A Policia Judiciària (PJ) de Braga esta con- 
vencida que a ex-presidente da Câmara de 
Felgueiras, Fâtima Felgueiras, fugiu à 
Justiça e admite que a autarca possa estar 
jâ fora do pais. 
Fonte oficial da Judiciària de Braga disse 
à Agência Lusa que jâ foram alertadas as 
autoridades nacionais e internacionais 
para tentar detectar a ex-autarca e estâo 
a ser feitas diligêneias para saber se 

Fâtima Felgueiras pode ter 
passado por algum aeropor- 
to espanhol. 
A mesma fonte acrescentou que foram 
feitas buscas em todas as residências da ex- 
presidente e de familiares, mas Fâtima 
Felgueiras nâo foi encontrada até ao 
momento. 
Nessas diligêneias a policia encontrou 
todos os elementos da familia mais prôxi- 

FOTO JOAOABREU MIRANDA/LUSA 

ma de Fâtima Felgueiras, que disseram 
desconhecer o seu paradeiro. 
Segundo a fonte, como Fâtima Felgueiras 
nâo tem sido vista na regiâo desde segun- 
da-feira, dia em que o Tribunal da Relaçâo 
de Guimarâes decretou a sua prisâo pre- 
ventiva, é possivel que tenha fugido â 
Justiça. 

Foto da semana 
I; 

I 

PONTA DELGADA, AÇORESî 
Uma assistente de terra^ «ÿuda uma passageira do voo de Ibronto, apôs o 
rastreio devido a epidemia da pneumonia atipica, à chegada ao Aéroporté 
Joâo Paulo II. 

«Jonnal 
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t^odas as feinas 

Se procura mobilias.. Boas 
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aratas 
om serviço 

..sô bà um local, 
Artnova Furniture Plus! 

Uma casa que coire mundo para escolher os melhores 
esOlos em mAveis e arilgos para decoraçâo e lhe dà a 

garantia dos molboros preços! 
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Il Festival Internacional de Felclere do R.F.LP. 
O conhecido e dedicado Rancho 
Folclôrico Etnogrâfico de Portugal - 
R.F.E.P., realizou o II Festival 
Internacional de Folclore, corn a pre- 
sença de vârios ranchos de etnias dife- 
rentes. Actuaram corn agrado gérai, e 
sob O aplauso constante da assistência, o 
Rancho Folclôrico Etnogrâfico de 
Portugal, o Habeeba's Egyptian 
Folklore, o Rancho Folclôrico da Casa 
do Alentejo, o "OPLNENAC" Serbian 
Cultural Association of Metropolitan 
Toronto, o Rancho Folclôrico da Nazaré 
e o Poltava Ukrainian Dance Company. 
Seis grupos que evoluiram no palco da 
Casa do Alentejo, cada um a mostrar 
categoricamente as suas diferenças. 

deixando um rasto de "sabor de terra e 
mar" naqueles que tiveram o privilégio 
de os ver e ouvir. Entre os portugueses, 
sentiu-se o perfume do Ribatejo, o calor 
do Alentejo e a aragem da Nazaré. 
Entre os convidados, a simpatia das 
"Belly Dancers", o sorriso das gentes da 
Serbia e a energia dos Ucranianos. 
Um espectâculo digno de ser visto e 
aplaudido. Dada a destreza, colorido, 
sorrisos e energia dos Rancho 
Folclôrico da Nazaré e Poltava 
Ukranian Dance Company, foram os 
que mais aplausos suscitaram, o que é 
natural. 
Jâ estamos de "âgua na boca" para o III 
Festival Internacional de Folclore que. 

fc’ WM 

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

TODOS OS MOMENTOS MEMORÀVEIS SERÀO REGISTADOS EM 

FILME, PARA SI E AS GERAÇÔES FUTURAS. 

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. 

34 CLINTON ST. TORONTO| ON Mqj 2P2 • TEL: 416.533.3923 • E-MAIL: FRANK@PASQUALINO.CA 
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segundo nos disseram os responsâveis 
Victor e Antonio Pereira, vai ser maior e 
melhor. 
Parabéns aos responsâveis do Rancho 
Folclôrico Etnogrâfico de Portugal pela 
realizaçâo e pela certeza da continu- 
açào. Um obrigado a todos os compo- 

nentes dos vârios grupos que se exibi- 
ram e seus responsâveis pelo brilho que 
deram ao festival. 
No final, foram entregues Plaças de 
Presença a todos os grupos e aos 
colaboradores. 

JMC 

RANCHO 

► fOLCtORlCO 
; ETNOGRAFICO 
' PORTUGAL 

Selo comemoratlvo 
Segundo documentos da época, em Julho de 1693, o português Pedro da Silva rece- 
beu 20 sols (équivalente à libra antiga inglesa...), por ter levado um pacote de car- 
tas de Montreal ao Quebéque. Em 23 de Dezembro de 1705, Pedro da Silva rece- 
beu uraa carta assinada por Jacques Roudot, Intendente da Nova França, intitu- 
landom de primeiro correio -"First Courier"- no Canadâ. 
Dia 6 de Junho de 2003 (310 anos depois!), o selo comemorativo terâ cerimônia de 
lançamento no Jantar de Gala do Quinquagésimo Aniversârio da chegada oficial 
dos portugueses ao Canadâ, que terâ a presença do Primeiro Ministro de Portugal, 
Pr. José Manuel Durâo Barroso, 
Antes SELO... que parecê-lo! 

PscirodciSilvo (il! Pcnugai:; ,i 
heniii-; n:ei«K|â; sïil l/ib (s;',!' (0ür|^; in 
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H51 Dundas St. W Toronto 
(East of DufTerin) 
Tel:416-S88-8988 

1268 St.Clair St. W. Toronto 
(West of DufTerin) 
TcI;416-652*2288 

1854 Danforth Ave. Toronto 

Tcl:416-125-9000 

888 Dundas St. E. Mississauga 
(In China Town Mall) 

Tcl;905-848-2288 

Scotiabank 
presents 

Home Buyer § Seminair 
Why rent when you can own? 
How much can You afford? 
Horn to pay off your mortgage FASTER! 

Thursday May 29th, 2003 
6:00pm - 8:00pm 

First Portuguese Canadian Cultural Centre 
722 College Street - Toronto 

Snacks & Refreshments served 

“Friends and family Welcome” 
“Amigos e familia sâo bem-vindos” 

RSVP: Jenny or Julie at (416) 866-4717 by May 20th, 2003 

f€D€flRTION Of 
PORTUOU6S6 
CftNRDIflN 
8USINCSS & 
PfiOKSSIONflLS kK. 

Federaçào_de Empresas e Profissionais LusoCanadianos 

FPCBP ^ Scotiabank- 
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Moderna: 

Curso de Jornalismo leva Jese 
Braga a centradizer Paulo Portas 
mais uma vez 
O principal arguido do Caso Moderna 
voltou na 4“ feira a contradizer o ministro 
Paulo Portas, ao afirmar que este nâo par- 
ticipou com a màe, Helena Sacadura 
Cabral, na elaboraçâo de um curso de 
Comunicaçào Social para a Universidade. 
Em dia de revelaçôes, em que as con- 
tradiçôes com o depoimento por escrito de 
Paulo Portas se tornaram ainda mais évi- 
dentes, José Braga Gonçalves declarou 
ainda que o vencimento de Portas, ex-ge- 
rente da Amostra, que geria o centre de 
sondagens da Universidade, era de 1.000 
contos e nâo 500. 
"De facto, o vencimento de Paulo Portas 
era de 1.000 contos. 500 contos pagos pela 
universidade e 500 pela Amostra", disse o 
ex- "patrâo" da Moderna, acrescentando 
que a verba foi acordada entre ambos, mas 
desconhece como é que "esses dinheiros" 
foram lançados na contabilidade da coope- 
rativa de ensino (Dinensino). 
Na sessào da tarde, José Braga Gonçalves 
revelou também que pagou entre 500 a 
700 contos, em numeràrio, ao ex-assessor 
de imprensa do ministro Marçal Grilo 
(Educaçâo) e ora arguido Pedro Garcia 
Rosado (acusado de corrupçào passiva) 
para colaborar corn Helena Sacadura 
Cabrai na preparaçâo do curso de 

Comunicaçào Social. 
Segundo o antigo "homem forte" da 
Moderna, houve uma "colaboraçâo inten- 
sa" entre Pedro Garcia Rosado e Helena 
Sacadura Cabrai na elaboraçâo do curso, 
tendo feito pelo menos très entregas de 
dinheiro ao ex-assessor de Marçal Grilo, a 
primeira das quais no valor de 200 contos. 
Segundo o arguido, estes pagamentos em 
numeràrio a Pedro Garcia Rosado repre- 
sentavam sempre 10 e 15 por cento do que 
séria pago pela Universidade à Condor, 
uma empresa criada por Helena Sacadura 
Cabrai para estruturar o curso de 
Comunicaçào Social da Moderna. 
Nesta empresa, Helena Sacadura Cabrai 
detinha 75 por cento, enquanto os 
restantes 25 por cento eram divididos em 
partes iguais pelos sens dois filhos - Paulo 
e Miguel Portas. 
Por esta "incumbèneia" na preparaçâo do 
curso Helena Sacadura Cabrai recebeu 
4.984 contos, através de diversos cheques, 
mas o arguido insiste que Paulo Portas nâo 
participou no trabalho. 
Esta versào de José Braga Gonçalves le- 
vanta düvidas quanto ao depoimento 
escrito do actual ministro, quaodo este jus- 
tifica alguns montantes recebidos da 
Dinensino como remuneraçào pelo projec- 

Ontario 

Parabéns 
à Comunidade Portuguesa! 

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

É uma oportunidade ünica para celebrar, 
e um excelente momento para reflectir. 

E o aniversârio de uma comunidade que 
durante 50 anos demonstrou uma enorme 
capacidade de integraçâo e um valioso 
contribute para o desenvolvimento deste 
pais, hoje reconhecido por todos. 

Estou certo de que este sucesso sera 2Ûnda 
maior daqui a 50 anos. 

Os meus parabéns! 

Rosario Marchese, MPP, 
Trinity-Spadina 

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

é favor contactar o gabinete de atendimento comunitâxio. 

to do curso de 
Comunicaçào 
Social feito em 
parceria corn a 
sua màe. 
O valor desses 
montantes é 
de 5.000 con- 
tos e foi repar- 
tido em 
cheques mensais de 500 mil escudos. 
Portas diz desconhecer que essas 
despesas (sobre as quais foi questiona- 

I: jAçOreSï : :: 

do) tenham sido classificadas como 
confidenciais na contabilidade da 
Dinensino. 

Médico responsabiliza 
autarquias por fana 
Goordenaçâo face catastrofes 
o médico Adelino Dinis respon- 
sabilizou na 4* feira as autar- 
quias pela situaçâo de falta de 
coordenaçâo dos meios técnicos 
e humanos de resposta a eventu- 
ais situaçôes de catâstrofe nos 
Açores. 

Segundo o cUnico, que falava nas 
XXIX Joniadas Médicas das llhas 
Atlânticas, que se iniciaram terça-feira 
na Horta, a descoordenaçâo apontada 
résulta, sobretudo, da "teimosia" das 
autarquias açorianas em ignorar a exe- 
tuçâo de pianos municipals de pro- 
tecçâo civiL 
"Em relaçâo aos Pianos Municipais de 
Protecçâo Civil nào vejo, de facto, que 
as coisas estejam devidamente divuh 
gadas", sustentou o médico do centro 
de Sande da Povoaçâo (S. Miguel), ao 
reconhecer, poréni, a existéneia de 
bons pianos prejudicados pela falta de 
divulgaçào e teste. 
Segundo advertiu, tal cenârio "nâo é 

muito tranquilizante em termes de 
sinistralidade", tanto mais que "sem 
uma coordenaçâo efleaz a nivel local, 
dific.ilmente se poderâ dai‘ resposta 
adecjuada em casos de catâstrofe”. 
Ovttro dos assuntos abordados no 
primeiro dia de trabalho.s das Jornadas 
Médicas das llhas Atlânticas foi o da 
formaçâo dos triptilantes de ambulân- 
cias. 
"Sendo os bombeiros os primeiros a 
cJiegar ao local dos sinistres, devem dis- 
por de toda a fbrmaçâo adequada, para 
acudir às vitimas", sublinharam os par- 
ticipantes, que defenderam ainda a 
aquisiçâû de ambulâneias dotadas de 
meios técnicos mais av'ançados e corn 
pessoal de enfermagem. 
As XXIX Jornadas Médicas das llhas 
Atlânticas juntam dezenas de médicos 
dos arquipélagos dos Açores, Madeira, 
Canâria.s e Cabo Verde, que discutirâo 
até ao proximo sâbado temas como a 
raedicina de catâstrofe, o cancro da 
marna e a pediatria, entre outros. 

i 
529 Rogers Road 

Produtos Naturals e Espirituais' 

Se tem problemas com a saùde, trabalho, finanças ou 
famüia, consulte LUIS PACHECO (conselheiro) 

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

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

Ouvir a Verdade em consulta profunda 

4^6-658-4323 
Leitura 

de Cartas 
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16”. Semana Cultural 
Madelrense'2003 
O Canadian Madeira Club-Madeira House Community Centre 
realiza a partir de 0 de Maio e até 17 do mesmo mês, a sua 16a. 
Semana Cultural Madeirense. 
Sexta-feira, dia 9 de Maio: 
-Abertura às 20h00, corn o Içar das Bandeiras do Canada, Portugal 
e da Regiào Autônoma da Madeira, com o Rancho Madeirense e o 
tropetista Tony Silveira, na interpretaçâo dos hinos. Madeira de 
Honra e actuaçâo do Rancho Folclôrico Madeirense. Depois, actu- 
açôes de Décio Gonçalves e do Eyjorge Carvalho. Entrada gratis. 
Sâbado, dia 10, às 18h00, jantar da NOITE DA MADEIRA, mùsica corn o DJ-Jorge 
Carvalho, e variedades com Décio Gonçalves, Rui Marques, Jorge Carvalho e Filho e 
ainda Joào Neves. Réservas pelo Telef: 416 533-2401. 
Domingo, dia 11, Dia da Mae, o clube estarâ encerrado. 
Segunda-feira, dia 12, às 18h00, DIA DA BORDADEIRA. Exposiçào de bordados e 
demonstraçôes de como se borda na Madeira, mùsica e cozinha regional. Entrada 
grâtis. 
Terça-feira, dia 13, às 18h00, DIA DA TAPEÇARIA, demonstraçôes e exposiçào, 
mùsica popular e cozinha regional. Entrada grâtis. 
Quarta-feira, dia 14, às 18h00, NOITE DE CANTIGAS AO DESAFIO. Mùsica popu- 
lar, danças mistas pelas crianças do rancho e cantigas ao desafio. Cozinha regional. 
Entrada grâtis. 
Quinta-feira, dia 15, às 18h00, NOITE DOS CONCELHOS DA MADEIRA E 
PORTO SANTO.Actuaçâo do Rancho "As Tricanas". Mùsica corn Jorge Carvalho. 
Cozinha regional e marisco. Entrada grâtis. 
Sexta-feira, dia 16, às 18h00, NOITE DA JUVENTUDE E DA CRIANÇA. Concursos 
de jogos e variedades. Actuaçâo do Grupo de Ginâstica Ritmica da Casa do Alentejo e 
mùsica corn o DJ-Karaoke Açores. Entrada grâtis. 
Sâbado, dia 17, às 18h00, NOITE DE FADO DEDICADA A MAX. Atuaçào da 
fadista madeirense radicada nos EUA, Maria Alves e dos fadistas locals, Fâtima 
Ferreira e Armando Jorge, acompanhados por Antonio Amaro, Leonardo Medeiros e 
Hernani Raposo. Mùsica para dançar corn o DJ-Jorge Carvalho. Jantar Regional. 
Réservas pelos telefones; 416 656-5959, ou 533-2401. 
Durante toda a Semana Cultural Madeirense estarào em exposiçào artesanato 
madeirense como bordados, telas, rendas, obras de vime e utensilios regionais. 
Também em exposiçào estarào trabalhos de vârios artistas da Comunidade. 
De 9 a 17 de Maio nào deixem de apreciar e de participar na XVI Semana Cultural 
Madeirense do Canadian Madeira Club-Madeira House Community Centre. 

Homenagem aos PIONEIROS no 
Madeira Park 
A Comissâo Organizadora das 
Comemoraçôes dos 50 Anos da Imigraçâo 
Portuguesa do Canadian Madeira Club- 
Madeira House Community Centre, rea- 
liza no sâbado, 24 de Maio, uma bêla e jus- 
tificada 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 mu- 
Iher Rosa, e sardinhada da Ferma Import 
& Export. 
Haverâ autocarro da sede do clube para o 
parque e volta, para quem precisar. 
Informaçôes e réservas, coin Olivia Abreu: 
416 531-5397, ou Agostinho Martins: 
416 245-3851. Vamos todos à festa! 

Sondagem coloca os 
libérais à freine 
Uma sondagem publicada nos ùltimos dias 
indica que os Libérais do Ontario estào a 
conquistar apoio na provincia, corn 19 pon- 
tos de liderança sobre o partido conservador. 
A sohdagem da responsabilidade do 
Grupo de Pesquisa Environics, indica que 
os libérais de Dalton McGuinty têm um 
apoio de cerca de 50 por cento da popu- 
laçâo, mais sete pontos percentuais desde 
Janeiro. 
Em segundo lugar, encontram-se os con- 
servadores de Ernie Eves com cerca de 31 

por cento de apoio, menos très pontos do 
que em Janeiro. Os novo democratas 
(NDP), sob a liderança de Howard 
Hampton, contam corn o apoio de 16 por 
cento, também corn uma descida, desta 
feita de 2 pontos percentuais em relaçâo a 
Janeiro. 
Esta sondagem indica também que 16 por 
cento da populaçào ainda esta indecisa. 
Ernie Eves terâ que anunciar as prôximas 
eleiçôes até Junho de 2004, mas espera-se 
que o venha a fazer ainda este ano. 

TONI 

MARTINS 
Sales Representative 

Tel: 416-535-8000 
tiriartins@trebnet.CQm 
1S45 Dupont St. 
Toronto ON MBH SA6 
□ufferin/Dupont 
CGalleria Malll 

CALEDONIA/ST CLAIR 

Casa como nova corn tijolo e “stucco”. 1° andar tem 2 salas corn châo em parqiK i 
Uma cozinha nova em carvalho, chào em cerâmica espaçosa. 2® andar corn 3 
quartos de cama corn chào em madeira casa de banho nova. Cave acabada corn 
cozinha moderna de espaço aberto, corn châo em cerâmica. Casa de banho, canti 
na e lavandaria. Garagem dupla. Renovada por profissionais. 900 

Com 100% de financiamento. Seja proprietàrio a 
$200,000.00 de hipoteca pagarà mensalmente $1300.(M) 

DUFFEIUN/S r CLAIH WeSTON/LAMBTON 

Casa toda em tijolo corn driveway 
privado & laneway. 2“ andar corn 
apt. de 2 quartos, sala, cozinha 
todo em madeira e cerâmica. 
1° andar 1 cozinha grande moder- 
na em cerâmica e sala 2 quartos 
Cave acabada corn cozinha e um 
salào. S9Q4 Qnn oo 

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

Se pensa que é dificil arranjar hipoteca 
contact-me e eu faço isso por si. 

piiiufeNéE/liBiÈasWiv- J^STCW^OGERS 

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

Apartamento de 3 quartos de cama + den. e 
2 casas de banho. Prédio corn 12 anos de 
idade. Todas as conveniências: 
pisdna interior, campo de ténis, sala de testas 
etc Apartamento recheado de extras, 
incluindo (i electmdoméstiœs. 

Para uma avaliaçâo e manual de vendedor ou comprador 

gratuita e sem qualquer compromisso contacte-me 
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Programa da 16*. SEMANA DE PORTUGAL 
A 16a. Semana de Portugal, realizaçào da 
ACAPO, integrada nas comemoraçôes 
dos 50 oficiais da chegada dos portugueses 
ao Canada, esta prestes a começar. 
Assim, dia 10 de Maio, inicio da "Labatt" 
Taça Camôes, no Brockton Stadium, pelas 
16h00. Em 16 de Maio, descerramento do 
Primeiro Galhardete junto ao monumento 
aos Voluntarios no Trinity-Bellwoodes 
Park. A 24 e 25 de Maio, celebraçâo do 
50o. Aniversirio, Homenagem aos 
Pioneiros, no Madeira Park. No dia 29 de 
Maio, abertura oficial no Consulado Geral 
de Portugal, as 17h30. No dia 31 de Maio, 
finais da "Labatt" Taça Camôes e tarde 
cultural portuguesa na Dufferin Mail, corn 
inicio às 13h00. 
No dia 1 de Junho, Torneio de Tiro aos 
Pratos, no Hamilton Gun Club, organiza- 
çâo do PCCM, às 09h00 e, às 15h30, Içar 
da Bandeira, na Câmara Municipal de 
Toronto e, às 18h00, 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, organi- 
zaçâo do PCCM. 
Dia 4, finais de Ping-Pong no Sporting 
Português de Toronto. 
Dia 5, Noite Cultural na Casa do Alentejo, 

abertura da Exposiçào 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 
Ministre de Portugal, Dr. José Manuel 
Durào Barroso, no Liberty Grand-CNE. 
Depois do jantar, cerimônia do lançamen- 
to do Selo Comemorativo do 50o. 
Aniversârio da Imigraçào Portuguesa. 
Sâbado, 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, inauguraçào do Painel 
de Azulejo na entrada da Estaçào do 
Metropolitano da Dufferin. Às 18h00, 
Toiros, no Brampton Sports Centre, orga- 
nizaçào do "Olé Toiro Inc.". 
Paralelamente, no Bellwoods Park, às 
15h00, lOo. Festival de Folclore e actuaçâo 
de varies artistas locais. Convidados, o 
Rancho Folclôrico "Rendilheiras do 
Monte", e Catarina-vencedora do Big 

Açores: 

Exposiçào sobre a emigraçâo 
em Ponta Delgada 
Cartas', roupas e artefactos que preten- idem retratàr o perciirso de uma fanxilia 
açoriana emigrante nos Estados ünidos 
integram uma exposiçào que abre sàba- 

I do, em Ponta Delgada. 
Segundû fonte do municipio dé Ponta 

(Delgada, que promove a iniciativa, a 
exposiçào "Memôrias da Emigraçâo" 

I contarâ corn objectes usados pela 
famxha “Cabrai de Mello" e pretende 
recriar as ambiênclas prôprias do seu 

I quotidiano micaelense na freguesia da 
I Saïga, no Nordeste, e na cidade de aco- 

Ihimento - New Bedford, nos Estados 
I ünidos. 
I Com esta iniciativa a autarquia pre- 
j tende "ilustrar os usos e costumes de 
I uma famllia representativa de muitas 

outras que partiram dos Açores e 
ftxaram residência em New Bedford, 
dando origem a muitas geraçôes de 
luso-americanos". 
A exposiçào, que abrange o periodo de 
1890 e 1930, retrata, igualmente, a 
freguesia da Saïga, com as suas carac- 
teristicas rurais, e New Bedford, cidade 
industrial, além de fazer uma abor- 
dagem a periodos importantes da 
histôria mundial como a revoluçâo 
industrial, a I Grande Guerra e a Belle j 
Époque. I 
A exposiçào estarâ patente até 31 de | 
Mâio, coincidindo corn as Pestas do \ 

Santo Cristo, altura em que a cidade de j 
Ponta Delgada é visitada por centenas \ 

de émigrantes norte-americanas. | 

Aceitxamos encomendas, 
com especiais 'todos oa diaa: 

Bacalhau, arroz de 
marisco, coateletïaa, 
galinha grelhada na 
brasa e no espeto, 
saladaa e muito mais. 

Ao serviço da comunidade 
* 905-829-8395 

6DIASPORSEMAHADAS10AM-8PM • FECHAOO A 2^ FEIRA • 6^raRAlOAM-9PM 
2828 KingjSWay Drive, Oak-ville Ont. (Sherwood Heights Plaza) 

• Na Winston Churchill a sul da QEW • „ 

Brother, vinda dos Açores. Às 20h30, dis- 
curso do PM, Dr. José Manuel Durào 
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 15h00, continuaçào do Festival de 
Folclore. Às 17h00, actuaçâo da 
Estudantina Académica da Madeira, 
vinda da Regiào Autônoma. Actuaçôes de 
artistas locais e, às 21h00, actuaçâo de 
Joào Pedro Pais, vindo de Lisboa. 
No dia 10 de Junho, às 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. 
Tal como jâ aconteceu anteriormente, 
casos da Mariza e da Présidente do 
Instituto Camôes, é possivel que alguns 
dos artistas convidados da Madeira, 
Açores e Continente, venham a desistir de 
participar na Semana de Portugal, devido 
ao surto de SARS-Sindroma Respiratôrio 
Agudo (Pneumonia Atipica). Corn o 
alarme feito à volta da cidade de Toronto, 
é de esperar tudo e mais alguma coisa. 

JMC 

Vendas Novas: 

Câmara CDU pardeipa 
crïminalmeate contra 
PSD local 
A Câmara Municipal de Vendas 
Novas, de maioria absoluta CDU, 
anunciou esta semana que val 
participar criminalmente contra o 
PSD local, que este ano acusou a 
autarquia de "negôcio corn a 
famflia do présidente". 

A decisâo de apresentar a queixa contra a 
secçào concelhia de Vendas Novas do 
PSD e sens responsâveis foi tornada 
püblica num comunicado subscrito pelo 
présidente da autarquia, José Filipe 
Barradas. 
Na origem da polémica estâ um comuni- 
cado divulgado em meados de Fevereiro 
pelo PSD de Vendas Novas, no quai se 
acusava o municipio de ter feito "um 
negôcio corn a familia do présidente" da 
autarquia, e se considerava como 
"imoral" e a "roçar os contornos da ilega- 
lidade" a compra de um terreno. 
"A Câmara Municipal de Vendas Novas, 
através do seu présidente, José Filipe 
Barradas, adquiriu por escritura lavrada 
no cartôrio privativo da Câmara, e pelo 
preço de 310.255 euros (62.200 contos), o 
quinhào hereditârio que coube por he- 
rança aos sogros do présidente", acusaram 
os sociais-democratas de Vendas Novas. 
Em "consequêneia do negôcio", o PSD 
considerou que a autarquia "adquiriu um 
direito eventualmente équivalente a um 
terço de um terreno ainda indiviso, sem 

determinaçâo de localizaçào e con- 
frontaçôes". 
Reagindo à decisâo da autarquia de apre- 
sentar a queixa, o vereador do PSD no 
municipio, Joào Neves, disse à Agência 
Lusa que o comunicado do seu partido 
"nào é ofensivo, nem à figura do prési- 
dente, nem à câmara". 
O autarca social-democrata reiterou 
aquelas criticas e afirmou que "continua a 
ser verdade o conteùdo do comunicado". 
Joào Neves referiu ainda "nào estranhar" 
a apresentaçào da queixa, uma vez que, 
segundo ele, "é habituai a Câmara de 
Vendas Novas processar quem levanta 
questôes do género, relativas à vida 
municipal". 
Em declaraçôes à Agência Lusa, o prési- 
dente da câmara, José Filipe Barradas, 
reafirmou hoje que a operaçào realizada 
"nào é ilegal" e que "tudo estâ resolvido 
corn O terreno em nome da câmara". 
O autarca explicou que a queixa vai ser 
accionada pelo consulter juridico da 
câmara contra o PSD local e sens respon- 
sâveis por "um crime de injuria agravada 
e outre de ofensa a pessoa colectiva". 
José Filipe Barradas, que sucedeu no 
cargo a Joào Teresa Ribeiro (CDU), o 
quai renunciou ao mandato em Março de 
2002, alegando razôes pessoais, explicou 
que a decisâo de apresentaçào da queixa 
surge na sequêneia de um "parecer juridi- 
co", solicitado a um gabinete de 
Albufeira. 
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OGERS CA 
r onovo 

A trip home now departing 
from your living room. 

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

cable you already have. Featuring FPTV. 

Call us at 1-888-ROGERSl. 

O ROGERS 
Digital Cable 

unique multicultural programming 

SâbadoàslQhi 

DESTAQIES DA PROGRAMAçAO 
SÂBADO, 10 de Maio as 16H15 

Bombastico, 4°feira 

□ ABC de Queiros, S^feira 

Sexto Sentido, Domingo 

5Meiraàs20h00 

E SUA, ESTIME E APQIf ESTE PfiaiECTO • ENVIEAS SUAS SUGESTOES PARA 
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Angola; 

Tuberculose ultima mais de cem pessoas em luanda, em dels meses 
Mais de 100 pessoas morreram em 
Luanda, nos meses de Março e Abril, 
infectadas pelo virus da tuberculose, disse 
à Agência Lusa o director clinico do 
Sanatôrio de Luanda, Afonso Wete. 

Segundo este responsâvel, no mesmo 
période foram registados 766 novos casos 
de tuberculose, tendo sido consultadas 
,5.679 pessoas. 
Afonso Wete apontou como principals 
causas do aumento do numéro de casos de 
tuberculose a pobreza, falta de higiene e 
problemas habitacionais. 

Segundo Afonso Wete estào internados 
naquela unidade hospitalar 415 doentes, 
dos quais 30 por cento sào séropositives. 
"O Sanatôrio de Luanda é das unidades 
hospitalares corn mais doentes de SIDA, 
havendo por isso necessidade de abasteci- 
mento de anti- retrovirais, para a 
diminuiçâo do nivel de mortalidade", 
frisou. 
De acordo corn Afonso Wete, foram notifi- 
cados em igual période do ano passade 
2.027 novos casos e 100 ôbitos. 
De acordo corn dados oficiais a taxa de 
incidência de tuberculose em Angola é de 

150 casos por cada 100 mil habitantes. 
Estimativas admitem ainda a existência de 
cerca de 15 mil novos casos anuais de 
tuberculose no pais. 
A tuberculose é a segunda causa de morte 
em Angola, depois da malaria. 
O governo angolano aprovou em 2001 um 
investimento de 35 milhôes de dôlares 
para os prôximos très anos, na prevençâo e 
combate de grandes epidemias. 
O director clinico do Sanatôrio de Luanda 
adiantou que esta unidade hospitalar, 
além dos casos de tuberculose, vai atender 
pacientes corn outras doenças, para o que 

sera feita a abertura brevemente das insta- 
laçôes para consultas externas e enfer- 
maria pediàtrica. 
"Hâ très anos as condiçôes deste centro 
hospitalar eram um desastre. As redes de 
esgotos nào funcionavam e os doentes 
defecavam ao ar livre, mas a situaçâo esta 
a melhorar significativamente", frisou. A 
direcçâo do Sanatôrio de Luanda esta tam- 
bém a realizar cursos de formaçâo perma- 
nente para os sens funcionârios, tendo 55 
técnicos concluido jâ os cursos nas areas 
de farmâcia, radiologia, laboratôrio e 
tratamento de doenças correntes. 

Detido 0 “Dois de Copas” 
As forças da coligaçào anglo-americana 
detiveram Ghazi Hammoud al-Ubaidi, o 
antigo chefe do Partido Baas do distrito de 
Al-Kout, regiâo situada a sul de Bagdad, re- 
velou esta quarta-feira o Comando Central 
norte-americano (CentCom) no Qatar. 
Ghazi al-Ubaidi ocupa o 32.° lugar da lista 
de 55 dirigentes mais procurados do antigo 
regime de Saddam Hussein cujas 
fotografias estào impressas no famoso bara- 
Iho de cartas distribuido pelo Pentâgono 
norte-americano. Este responsâvel do par- 
tido que apoiava Saddam no poder corres- 
ponde à carta ‘dois de copas’. 
Com esta detençâo, sào jâ 20 os ex-diri- 
gentes iraquianos que estào em poder das 
forças da cohgaçào anglo-americanas, entre 

os quais o ex-vice-primeiro ministro Tarek 
Aziz e a cientista Huda Saleh Ammash, a 
ünica muUier da hsta, considerada a princi- 
pal responsâvel pelo programa de armas de 
destruiçâo maciça iraquiano. 

O jornal australiano “Sydney Morning 
Herald”, numa reportagem pubhcada esta 
quarta-feira, dâ a conhecer um discurso 
atribuido ao ex-presidente iraquiano 
Saddam Hussein, ao quai teve acesso 
através de uma cassete âudio, alegadamente 
gravada esta semana, entregue a uma 
équipa de jornalistas seus no Iraque, na pas- 
sada segunda-feira. 
Na cassete, entregue por dois homens aos 
jornahstas do diârio austrahano perto do 
Hotel Palestina, em Bagdad, depois de 
terem tentado em vâo cedê-la à cadeia de 
televisào ârabe Al-Jazerra, uma voz suposta- 
mente do antigo ditador apela ao povo 
iraquiano para lutar contra os invasores e 
promete que a vitôria estâ prôxima. 
“Falo-vos do interior do grande Iraque, para 
vos dizer que a vossa principal tarefa, sejam 
arabes e curdos, xiitas e sunitas, muçul- 
manos e cristàos, todo o povo do Iraque de 

todas as religiôes, é expulsar o inimigo do 
nosso pais”, référé a voz, num torn fatigado, 
acrescentando que “a vitôria estâ prôxima, 
se Deus quiser”. 
Os jornahstas do “Sydney Morning Herald” 
acreditam que a gravaçâo seja verdadeira, 
referindo que as pessoas que lhes entre- 
garam a cassete nâo tentaram trocar a infor- 
maçào por dinheiro. Apesar de nào haver 
forma de provar a data em que a cassete foi 
gravada, a voz faz referêneia às pilhagens ao 
Museu Nacional do Iraque e à data de 
aniversârio de Saddam, 28 de Abril. 
O jornal austrahano référé também que deu 
a ouvir a gravaçâo a 13 iraquianos de todos 
os quadrantes politicos, entre os quais um 
antigo conhecido de Saddam a viver no 
exiho, sendo que a opiniâo unânime foi de 
que a voz e a retôrica utilizada sào muitos 
semelhantes, idênticas mesmo, às do ex- 
presidente iraquiano. 

•pv 
lŸaocUûŸs 

Pedido e preenchimento dos documentos 
para Residentes Permanentes no Canada 

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

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

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

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

Tenha um ano feliz corn a 
Happy Travellers. 

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

Batasuna incluido na lista de 
grupos terrorristas 
Washington incluiu no 
passado 30 de Abril o 
partido separatista 
basco, Bastasuna, braço 
poUtico da ETA na sua 
lista de organizaçôes 
terroristas e que por 
isso estào susceptiveis a 
sançôes fînanceiras e pobticas. 

O chefe da diplomacia norte-americana 
assinou o decreto um dia antes de visitar a 
capital espanhola, para conversaçôes corn a 
sua homôloga, Ana Palacio. 
A divulgaçâo do decreto coincide com a 
visita do primeiro-ministro espanhol, José 
Maria Aznar, a Washington, onde deverâ 
chegar ao final do dia. Aznar, um dos prin- 
cipals apoiantes da Administraçâo norte- 

americana, tinha solicitado a 
integraçào do Batasuna na hsta 
do Depaitamento de Estado, 
pouco depois da ilegahzaçâo 
da formaçâo em Espanha. 
Gk)nfrontado corn esta noticia, 
O primeiro-ministro espanhol 
limitou-se afirmar: "agora se vê 

para que servem os apoios". 
A inclusâo de uma organizaçâo nesta lista 
tem vârias cpnsequências para as organiza- 
çôes visadas, nomeadamente a proibiçào 
de entrada nos EUA dos seus représen- 
tantes, congela os activos financeiros exis- 
tentes nos EUA, proibe os cidadàos norte- 
americanos de prestar-lhe ajuda material. 
A ETA consta da lista de organizaçôes 
terrorista do Departamento de Estado 
desde 1997. 

Divulgado novo discurso 
de Saddam 

Jornal 

o MILÉNIO 
I O semanario da com unidade 
I tïodas as feiras 
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A ESCOLA. O SISTEMA C OS NOSSOS ANSEIOS 

Guia para uma leitura Cuidada: 
Recolha de dados 
A segunda categoria do Guia para uma 
Leitura Cuidada nos primeiros anos esco- 
lares consiste de “Recolha de Dados”. Ou 
seja, para que se possam estabelecer 
estratégias que sejam benéficas ao aluno, é 
necessârio procéder a uma recolha de 
dados sobre o nivel de aproveitamento 
escolar do aluno, assim como as razôes 
que expliquem esse nivel. Medidas claras, 
concisas, espedficas e regulares poderào 
ser indicaçôes do que funciona ou nâo a 
nivel de estratégias de leitura. 

Que tipo de dados é que sâo relevantes? 
Em termos gérais, existem dois tipos de 
dados que poderào ajudar a estabelecer 
estratégias: primeiro, dados directamente 
ligados ao aproveitamento escolar do 
aluno; seguidamente, dados sobre o con- 
texto escolar e a comunidade em que esta 
inserido. A informaçâo sobre o aproveita- 
mento do aluno é essencial. A informaçâo 
pertinente às escolas e à comunidade em 
que estào inseridas poderâ ajudar as 
direcçôes escolares a compreender outros 
factures que possam vir a influenciar o 
nivel de aproveitamento de cada aluno. 
O Comité responsâvel pela qualidade de 
eduacaçâo do Ontario (EQAO) avalia até 
que ponto o aluno conseguiu manter-se 

dentro das expectativas curriculares do sis- 
tema elementar. No caso da leitura, os 
dados reunidos poderào apenas reflectir o 
aproveitamento a nivel de pré-escola, 
graus 1, 2 e 3. Assim, o trabalho final da 
recolha de dados dépende de très pontos 
essenciais: a avaliaçào do comité, dos pro- 
fessores e das direcçôes escolares. 
Quando chega ao grau 3, o aluno tem que 
seguir um critério de leitura determinado 
pelo ministério da educaçào. Segundo este 
critério, o aluno s6 demonstra uma “boa 
leitura” se conseguir obter o nivel 3 dos 
quatro niveis existentes. Ora vejamos: 
As categorias designadas pelo ministério 
da educaçào prendem-se corn argumen- 
taçào, comunicaçào, organizaçào de ideias 
e aplicaçào das convençôes linguisticas. 
Para cada uma destas categorias, o aluno 
tem que obter o nivel 3, de acordo corn o 
esta estipulado pelo ministério da edu- 
caçào. Assim, a primeira categoria, a do 
raciocinio, significa que o aluno demons- 
tra compreender informaçâo importante 
seleccionada de um texto e consegue 
descrevê-la minuciosamente. Nesta catego- 
ria, o aluno também consegue interpretar 
e analisar ideias e informaçâo contidas 
num determinado texto. 
Na categoria da comunicaçào, o aluno con- 

segue relacionar ideias da 
leitura corn o seu prôprio 
conhecimento e experiência 
adquirida de outras leituras. 
Quanto à Organizaçào de 
ideias, o aluno nécessita de saber identi- 
ficar e descrever os diferentes tipos de 
texto existentes, assim como sabe utilizar o 
conhecimento adquirido na aula e aplicâ- 
lo segundo as caracteristicas das diversas 
formas de escrita. 
Finalmente, a aplicaçào das convençôes 
linguisticas consiste em compreender as 
regras de um texto escrito (pontuaçâo, 
ortografia, gramâtica e estilo) e em identi- 
ficar estas regras nos textos e explicar a 
sua funçâo. 
É importante que os pais tenham conheci- 
mento destas exigências curriculares para 
que possam compreender o aproveitamen- 
to dos filhos. Estas exigências, porém, 
foram apresentadas hâ poucos anos e os 
alunos sentem muita dificuldade em 
acompanhar o curriculo. Uma vez que 
assim é, o Comité pela Qualidade da 
Educaçào analisa determinados dados 
obtidos na sala de aula para melhor esta- 
belecer o paralelo entre a realidade e as 
exigências ministeriais. A sala de aulas 
pode servir como meio de avaliaçào um 

teste / ficha de avaliaçào escri- 
ta ou oral, trabalho diârio do 
aluno (feito em casa e na aula), 
relatôrio baseado em obser- 
vaçôes feitas ao aproveitamen- 

to escolar do aluno e as notas do aluno ao 
fim de cada unidade. 
Finalmente, é imperativo que o comité 
conheça o contexto e a comunidade em 
que a escola esta inserida. Esta informaçâo 
poderâ ajudar as direcçôes escolares a 
compreender o nivel de leitura do aluno - 
se os alunos estào ou nâo a progredir e as 
razôes para esse facto. Alguns exemplos 
podem incluir: familiaridade do aluno 
corn a lingua inglesa (sera o inglês a lingua 
materna do aluno?), a lingua que se fala 
em casa, o envolvimento dos pais nas 
actividades escolares, a situaçào financeira 
dos pais ou encarregados de educaçào e o 
numéro de faltas e presenças ao longo do 
ano escolar. 
Uma vez completos todos estes passos, 
prossegue-se à anâlise de informaçâo que 
constitui a terceira categoria do guia de 
leitura, a prôxima a ser analisada. 
Entretanto, nâo se esqueça que a casa é 
onde começam os hâbitos de leitura. Leia 
corn os seus filhos, mesmo que s6 seja uma 
pagina por dia. Verâ que vale a pena. 

Direito canomco: 

Bispos aprovam primeira iicenciatura em direito canonico 
A Assembleia Plenària da 
Conferência Episcopal 
Portuguesa (CEP) aprovou a 
primeira Iicenciatura em 
direito candnico em Portugal, 
para tentar ultrapassar os 
processos pendentes nos tri- 
bunals eclesiàsticos. 

Este curso deverâ ter inicio em 2004 e 
vai fazer parte do Future Institute de 
Direito Canonico, a criar no seio da 
Universidade Catôlica Portuguesa, e 
tem as matriculas abertas a leigos e 

religiosos, explicou D. Tomaz Nunes, 
porta-voz da CEP. 
A Iicenciatura destina-se a formar 
"pessoas habilitadas para funçôes nas 
estruturas diocesanas, designada- 
mente vigârios-gerais e membros dos 
tribunals eclesiàsticos", terminando 
corn o atraso nos processos judiciais 
pendentes. 
Actualmente, sâo centenas os processos 
de direito canônico pendentes nas dio- 
ceses do pais, um atraso sô possivel de 
ultrapassar com um reforço dos recur- 
sos humanos nos tribunals. 
Esta lentidâo deve-se ao aumento expo- 

nencial de pedidos de declaraçôes de 
nulidade de matrimônio. 
O apuramento de um eventual 
"incumprimento das condiçôes de vali- 
dade de um matrimônio cristâo" obriga 
a vârias audiçôes e investigaçôes que 
exigera recursos humanos qualificados 
e em numéro muito superior ao exis- 
tente, disse. 
De acordo com D. Tomaz Nunes, "este 
projecto de Iicenciatura foi muito bem 
acolhido pelos bispos", que se 
mostraram sensiveis às necessidades 
dos tribunals diocesanos. 
A Iicenciatura terâ uma duraçâo de 

cinco anos, sendo os dois primeiros 
compostas por disciplinas intro- 
dutôrias como filosofia, teologia, direi- 
to civil ou latim e os restantes dedica- 
dos a matérias mais especificas. 
Os alunos que possuirem um curso de 
teologia, universitârio ou dos semi- 
nârios, serâo dispensados dos très 
primeiros anos. 
Proposto pelo Centro de Estudos de 
Direito Canônico da UCP, este curso é 
o primeiro do género em Portugal, 
onde, até ao momenta, o direito 
canônico era ministrado em forrhaçâo 
de pôs-graduaçâo. 

OLD MILL PONTIAC BUICK CADILLAC LIMITED 
2500 Bloor Street West, Toronto, Ontario M5S 1R7 (Na Bloor perto dajane) 

Carlos Barbosa 
Novo vendedor poituguês 

Estou ansioso em ajudar a 
1 comunidade portuguesa no 

|g|H A D|||h melhor negôcio possivel na 
compra do seu prôximo carro. 

Tel: 416-766-2446 ext. 248- Fax: 416-766-6230 • Ceil: 416-315-9569 

Pontiac • Buick • GMC Trucks • Saldos em carros e carrinhas usados 
• Leasing (Em todas as marcas e modèles) • peças e arranjos 

JEWELLERS 

TÂjna casa ^citug^ucsa qua aaâa CUZû! 

Abreu Jewellers tem tudo o que a famüia 

précisa para todos os momentos, 

no 2400 Eglinton Ave. West, Unidade B 7 

West-Side Mall, Toronto, On M6M 1S6 

4ie-656-Sn4S 
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"Ole Toiro" vai arrancarl 
O aficcionado dôs Touros, Fernando 
Marques, proprietârio de uma magnifica 
quinta de criaçâo de gado, na zona de 
Orangeville, vai iniciar em breve varias ini- 
ciativas ligadas à Tauromaquia. 
Para jâ, Fernando Marques, realiza no 
proximo Domingo, dia 18 de Maio, no 
salâo da Igreja de Cristo-Rei, em 
Mississauga, uma grandiosa festa para 
apresentaçâo dos seus Pastores das 
Touradas e Patrocinadores, e tudo quanto 
diga respeito às Touradas e festas que a 
sua companhia "Olé Toiro" vai iniciar. 
O almoço terâ inicio às 13h00. Além da 

apresentaçâo dos Pastores e 
Patrocinadores, actuarâo José Fernandes, 
Décio Gonçalves -que cantarâ o tema "Na 
Quinta do Olé Toiro", Joào Marques, 
Hermes, Ricky e José Ferreira. Também a 
divertida comédia "Briga numa Toirada". 
Para as Touradas que vâo ter lugar em 
breve, vêm a Toronto, Tiago Pamplona, 
Rui Silva, Dinis Borba e outros grandes 
nomes da Venezuela, França e México. 
Outras informaçôes: 416 561-8550. 
Para quem gosta de Touradas de Praça e à 
Corda, jâ podem começar a adquirir os 
seus bilhetes, antes que seja tarde. 

Massa sovada 
I UE/Ambieiite: 

Portugal arrisca multa de 
2.000 milhOes de euros à maneira 

Demos um passeio à quinta/fâbrica 
de José Melo -Melo's Landscaping, 
para a escolha de uma pedra especial 
para o Madeira Park e, como de cos- 
tume, O casai Melo teve a gentileza de 
nos convidar para um aperitivo. Por 
feliz coincidência a senhora Melo 
estava a fazer o seu pâo de Massa 
Sovada, à moda da casa. Claro, delicT 
amo-nos corn Massa Sovada lourinha, 
saborosa e quentinha. Nâo resistimos 
à tentaçâo de tirar uma fotografia à 

senhora Melo, na feitura dos pâes de 
Massa Sovada... sem ela dar por isso! 
Tradiçâo que vale a pena preservar. 
Fâcil, saboroso e saudâvel. Na 
fotografia, enquanto a senhora trata 
dos pâes de Massa Sovada, José Melo 
e Agostinho Martins, Saddam a vida 
corn uns copos de tinto. 
Obrigado, valeu a pena a cami- 
nhada. Vamos a ver se nâo nos 
habituam mai... 

O eurodeputado Jorge Moreira da Silva 
alertou esta semana para o "risco muito 
sério" de Portugal pagar uma multa de 
"2.000 milhôes de euros" se continuar a emi- 
tir excesso de gases com efeito de estufa. 
O relator permanente do Parlamento 
Europeu (PE) para os problemas das 
Alteraçôes Climâticas reagia à Agenda 
Lusa, em Bruxelas, ao anùncio dos dados 
da Agência Europeia do Ambiente sobre 
emissôes de gases com efeito de estufa re- 
lativos a 2001 - em que Portugal continua 
a ser o terceiro Estado-membro que mais 
ultrapassou as metas aprovadas no 
Protocolo de Quioto. 
A posiçâo de Moreira da Silva (PSD) radi- 
ca na convicçâo de que os Estados, 
enquanto signatârios do Protocolo de 
Quito, vâo a prazo ser responsabilizados 
directamente pelo incumprimento das 
metas definidas naquele documente. 
"A partir do momento" em que se 
aprovam penalizaçôes para as empresas, a 
vigorar a partir de 2005, "torna-se ôbvio 
que o passe seguinte da UE serâ o de trans- 
por essas multas para os Estados" em 
incumprimento, garantiu Moreira da 
Silva. 
O eurodeputado explicou que os 2.000 
milhôes de euros de multa que prevê para 
Portugal (équivalentes a 400 milhôes de 
contos) sâo estimados em funçâo da pre- 
visivel derrapagem de 20 milhôes de 
toneladas - em 2012 - na emissâo de gases 
com efeito de estufa. 
Portugal registou em 2001 um acréscimo 
de l,y por cento na emissâo daqueles gases 
por comparaçâo corn os dados de 2000, 
sendo o terceiro pais da UE - depois da 
Irlanda (23,9 por cento) e da Espanha 
(23,8 por cento) - a apresentar os valores 
mais afastados do que aqueles a que estâo 
obrigados pelo Protocolo de Quioto: 21,6 
por cento. 
Segundo Moreira da Silva, "tudo aponta" 
para que "a derrapagem" na quantidade de 
gases com efeito de estufa emitidos em 
Portugal chegue aos "20 milhôes de 
toneladas" em 2012. 
Como a multa para as empresas incumpri- 
doras "foi definida em 100 euros por 
tonelada" de gases, no âmbito da Directiva 
sobre o Comércio de Emissôes (em fase 
final de aprovaçâo pelo PE), existe "o risco 
muito sério, real" de Lisboa ser multada 

em muitos milhôes de euros, assegurou o 
eurodeputado social-democrata. 
"Torna-se ôbvio que, quando se fixa uma 
multa de 100 euros por tonelada para as 
empresas, essa serâ a bitola a définir para 
o incumprimento dos Estados", o que per- 
mite estimar uma multa na ordem dos 
2.000 milhôes de euros para Portugal, aler- 
tou Jorge Moreira da Silva. 
O eurodeputado português apontou ainda 
duas outras consequências negativas para 
Portugal devido à situaçâo de incumpri- 
mento no controlo das emissôes de gases 
com efeito de estufa: o impacto ambiental 
e o problema econômico ligado à perda de 
oportunidades de negôcio em diversas 
areas (produçâo de energia, transportes 
menos poluentes, agricultura). 
A titulo de exemple, Moreira da Silva 
citou o caso da Dinamarca: 
apesar de ser um pais corn pouco vente, 
"antecipou os efeitos" do Protocolo de 
Quioto e transformou-se no maior espe- 
cialista mundial de produçâo de compo- 
nentes para centrais eôlicas de produçâo 
de energia. 
Um cenârio alternative ao do pagamento 
de multas pelos Estados incumpridores é o 
da compra de emissôes de gases a paises 
que estejam abaixo dos limites aprovados, 
mas essa situaçâo implica a transferência 
de verbas avultadas para o exterior, obser- 
vou ainda Moreira da Silva. 
Clobalmente, a UE comprometeu-se a 
reduzir em oito por cento os seus niveis de 
emissâo de gases de estufa relativamente 
aos de 1990, variando as contribuiçôes de 
cada Estado membro para esse objectivo 
comum. 
Portugal estava autorizado a aumentar em 
27 por cento as suas emissôes até 2012, re- 
lativamente aos niveis de 1990, o que cor- 
respondia a passar das 60 milhôes de 
toneladas para 76 milhôes. 
Em 2001, dez dos 15 Estados-membros da 
UE apresentavam niveis de emissôes de 
gâs corn efeito de estufa significativamente 
superiores àqueles que acordaram no 
âmbito do Protocolo de Quioto. 
No conjunto, a UE aumentou em um 
por cento as emissôes de gases de estufa 
de 2000 para 2001 - o que correspondeu 
ao segundo ano consecutivo de cresci- 
mento (apôs os 0,3 por cento relativa- 
mente a 1999). 

JMC 

Goncurso de QUADRAS aos PIONEIROS 
A CIRV-fni 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 sera feitas até 31 dejulho e, os prémios, serâo entregues 
no "Portuguese Day", na Paramount Canada's Wonderland, Domingo, 
dia 24 de Agosto. Os très primeiros autores receberâo prémio e entra- 
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Çomunidafiiooa: 
-Comunicado 
-O Conselho Pastoral Português realiza a Peregrinaçâo das Parôqulas Portuguesas ao 
Saxituàrio de MaryLake. Saida dos peregrinos às 5 da manhâ da Dufferin Mail, em 
Toronto, corn diegada a MaryLake pelas 3 horas da tarde. Nâo laltem às festas solenes 
de Nossa Senhora de Fâtima, nos dias 10 e 11 de Maio. 
Informaçôes nas paràquias portuguesas. 
-O First Portuguese realiza uma exposiao de cerâmica em homenagem ao artista/pio- 
neiro Américo Ribeiro, integrada nas comemoraçôes do 50 anos dos portuguesas no 
Canada 
A Exposiçâo de Cerâmica de Américo Ribeiro é de 1) a 16 de Maio, na Galeria Corte 
Real. Jantar do Pioneiro, no dia 9, pelas 19h30. Info; 416 531-9971. 
-Nos dias 23,24 e 25 de Maio, tem lugar em Brampton, a festa anual Carassauga'2003. 
Corao sempre, o Pavilhào Português estarâ ao dispor do grande publico no Centro 
Cultural Português de Mississauga Info: 90S 286-1311. 
-A World-Link Communications Inc. comunica à Comunidade Portuguesa que Joige 
Campos se encontra assodado a esta organizaçâo de telecomunicaçôes. Para contactos 
corn Jorge Campos, liguem; 1-877-228-3381, ou 416 4984816 Ext. 239. 

Sàbaik>, dia 10 
Jantar e baile do Dia da Mâe, no Vasco da Gama de Brampton. 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 salâo paroquial da Igreja de Sâo Mateus. Informaçôes 
e réservas: 416 653-1297, ou 65802,55, 
Jantar/convivio dos Amigos da Praia da Vttôria no Dundas Banquet Place. Informaçôes 
e réservas: 416 588-2000, ou 5354969, ou 588-6265. 
Jantar e baile do "Dia das Mâes" no Angrense de Toronto. Info: 416 537-1555. 
-Baile no Gradosa C. Centre, corn o conjunto Ôh R là. 
Jantar do Dia da Mâe e noite Regional Terceirense no Lusitânia de Toronto. Conjunto 
Mexe-Mexe. Info: 416 532-3501. 
-Comemoraçâo do Dia da Mâe, corn jantar e variedadesma Casa do Alentejo de 
Tbronto. 
4o. Jantar do Divino Espirito Santo na Casa dos Açores de Toronto. Info; 416 60829(X). 

Damingo, dia 11 
-Dia da Mâe no Oasis C. Centre, corn Fiüpe e Gabriel vindos do Brasil. Baile com Os 
Panteras. Info; 905 891-7777. 
-Dia da Mâe no FC Porto de TorontoAlmoço, variedades e baile. Info: 416 536-2921. 
-Almoço do Dia da Mâe no PCCM. Baile corn o conjunto Santa Fé. 
-Dia da Mâe do Arsenal do Minho, corn o almoço a ser servido pelas 13hÔ0, A festa serâ 
no Lithuanian Hall. Informaçôes: 416 5884438. 

S^iuodafelra, dia 12 
-Almoço da Federaçâo dos Empresârios e Profissionais, no The Colony Hotel, com a 
presença dos convidados John Nunziata e John Tory. Info: 416 537-8874. 

TerçaTeira, dia 13 
-Abertura ofidal do Jardim dos Pioneiros Portugueses" junto do busto de Camées, na 
esquina da College e Crawford, em Toronto, Iirfo: 416 936-1664. 

Quintafdra, dia 15 
-Inauguraçâo da exposiçâo "Memôrias Vividas" na Robarts Library, das 18h00 às 20h00, 
integrada nas comemoraçôes do cinquentenârio da chegada ofidal dos portugueses ao 
Canada Esta esposiçâo fîcarâ patente ao püblico até 30 de Junho. 

Sébado, 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 8461022, ou 4561533. 
Jantar de apoio ao Centro Social de S. Jorge de Arcos de Valdevez, no Sporting 
Portnguês de Toronto, com a presença do Padre Belmiro Esteves. 
Réservas: 416 767-5943, ou 5886382. 
-Matança do Porco à Açoriana no Angrense de Toronto, para angariaçâo de fundos 
para o Angrense da Terceira. Info: 416 743-0806. 

DcHniogo, dia 18 
-Exposiçâo e Feira de Selos, Notas e Mœdas no Sporting Português de Toronto. 
Entrada gratis. Info: 416 294-9266. 
-Festa da "Olé Toiro" no salâo da Igreja de Cristo-Rei, em Mississauga. 

Sesctafeira,dia23 

Jantar em honra do Ministro Cari de Faria, no Europa Catering, em Toronto. 
Informaçôes: 416 5888000. 

Séback), dia 24 
-Celebraçâo dos 50 anos e homenagem aos pioneiros no Madeira Park, com Missa 
Campai e inauguraçâo de uma lapide aos pioneiros. Carne espetada e sardinas grâtis, 
oferta de Rosa e Albertino Domingues e Ferma Import & Export, respectivamente. 
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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 

Xid CJidA DDè 
ACÜiTJIClidi fJÜô] 

0 GRANDE SALDO DE ANIVERSARIO 
ACONTECE NA ADDISON ATÉ AO DIA 17. 

HÂ MAIS DE 80 ANOS QUE A ADDISON EXISTE NO 
832 DA BAY ST. E, PARA CELEBRAR ESTA DATA 

OFERECEMOS JUROS A 0% DURANTE 5 ANOS EM 
VÀRIOS MODELOS NOVOS. 

VOCE NÂO PAGA O PRIMEIRO MÊS NO SISTEMA 
LEASE; NÂO PAGA PELO AR CONDICIONADO, ISTO 

PARA ALÉM DOS DESCONTOS QUE PODEM 
ATINGIR OS $7,000.00. 

EXCELENTE VARIED2VDE DE C2VRROS US2\DOS 
LIGEIROS E DE TRABALHO COM JUROS A PARTIR 

DE 1.9% E SEM FAZER PAGAMENTOS ATÉ 
SETEMBRO DESTE ANO. 

TUDO ISTO Sd COM JOSÉ DA COSTA 
E ADDISON ON DAY 

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

Telefone: 416-964-3211 
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Crise de enfermeiros 
surpreende Clement 

O primeiro ministro Jean Chrétien disse 
terça-feira que o Canada tem que dialogar 
corn os EUA sobre um sistema de defesa 
comum contra misseis. 
Agendalusa.com soube que o governo dis- 
cutiu a possibilidade de haver um diâlogo 
aberto corn os EUA sobre o perigo dos 
misseis, mas adiantaram que os ministres 
ainda nào chegaram a nenhuma decisâo. 
O ministro dos Negôcios Estrangeiros Bill 
Graham disse que o governo deverâ tomar 
uma decisâo na prôxima semana sobre os 
procedimentos a tomar. No entanto, 
durante o periodo de perguntas e 
respostas na Câmara dos Comuns, Jean 
Chrétien deixou transparecer a ideia de 
que jâ tinha tornado uma decisâo. 

■* Para Chrétien, este piano nâo consiste do 

sistema futuristico da “Guerra das 
Estrelas” baseada no espaço, proposto 
pelo ex-presidente americano Ronald 
Reagan. “Trata-se de um projecto diferene 
que envolve a protecçâo do territôrio 
norte-americano, assim como geografica- 
mente é necessârio que o Canada participe 
no diâlogo”, adiantou o primeiro ministro. 
Bill Graham e o ministro da Defesa John 
McCaullum apresentaram ao governo os 
prés e contras do piano de junçâo com os 
EUA para defender o continente contra 
ataques de misseis provenantes de um 
pais inimigo. 
Jean Chrétien porém disse na Câmara dos 
Comuns que um debate sobre defesa con- 
tra os misseis jâ tinha sido iniciado pelo 
governo canadiano hâ alguns meses. 

O ministro da Saüde do Ontârio mostrou- 
se indignado ontem quando soube que hâ 
crise de enfermeiros nos hospitais da 
provincia, nâo obstante o facto do sindica- 
to ter vindo a dizer que a crise de enfer- 
meiros estava a chegar a proporçôes incon- 
trolâveis, segundo noticia a que agen- 
dalusa.com teve acesso. 

O facto de haver um numéro reduzido de 
funcionârios de “bata branca”, sobretudo 
corn a luta contra a pneumonia atipica, 
deixou Tony Clement surpreendido. 
“Duas coisas me chamaram a atençâo: a 
primeira deu-se corn o surto da pneumo- 
nia atipica em que pude observar o 
numéro de enfermeiros em “situaçâo” 
temporâria de emprego. A segunda 
prende-se corn o elevado numéro de 
pacientes que foram transferidos de hospi- 
tal para hospital devido à falta de enfer- 

meiros”. Esta é, no entanto, uma questâo 
que o sindicato dos enfermeiros deseja ver 
resolvida. “ 
“Estou incomodada corn a surpresa do 
ministro”, desabafou Doris Grinspun da 
Associaçào de Enfermeiros do Ontârio. 
“Esta é uma questâo que a nossa 
Associaçào tem vindo a discutir em cada 
reuniâo que teve corn o ministro”. A 
restruturaçâo, apresentada pelo partido 
conservador do Ontârio a meados da 
década de 90 fez corn que cerca de 10.000 
enfermeiros deixassem a profissâo. 
Como resultado, durante a crise da pneu- 
monia atipica, muitos hospitais sentiram 
falta de funcionârios. 
Os que permaneceram na profissâo dizem 
que a moral e as condiçâo pioraram. A 
Associaçào de enfermeiros espera ver mais 
colacaçôes disponiveis depois do que acon- 
teceu recentemente na cidade de Toronto. 

Virus do “Nilo” mais virulento 
do quo se iulgava 
Um novo estudo publicado recente- 
mente révéla que o surto do virus do 
“Nilo” o ano passado no Ontârio foi 
pior do que as autoridades da Direcçâo- 
Geral dé Sâûde tinham antecipado. 
O estudo, publicado na revista da 
Associaçào Médica Canadiana, révéla 
que as pessoas saudâveis que forain 
infectadas pelo virus nâo resistiram 
rauito bem. Soménte um quarto dos 
casos estudados pôde retomar a vida 
normal que vivia imediatamente apôs 
terem recebido alta do hospital, segun- 
do apurou agendalusa.com. 
Antes do surto inesperado do ano pas- 
sado, os cientistas desta ârea erara da 
opiniâo que as pessoas corn sistemas 
imunes enfraquecidos, os idosos e 
doentes em gérai que fossem picados 
por um mosquito portador do virus cor- 
riam maiores riscos do que a restante 
populaçâo. 
No entanto, o estudo vern provar que a 
teoria nâo estava correcta. A équipa de 
cientistas autora do relatôrio exatninou 

'64 pessoas que foram internadas em 
sete hospitais de Toronto durante o 

verâo para receberem tratamento con- 
tra a infecçâo do virus do “Nilo”. 
Desse grupo, 55 desenvolveu eucefalite 
- inflamaçào do eérebro - e 26 desen- 
volveu problemas neuromusculares, 
enquanto uma minoria apresentou os 
dois sintomâs. 
A maioria do pacientes, com idades 
compreendidas entre os 26 e 87 anos, 
permaneceram hospitalizados durante 
cerca de 29 dias. Dez morreram. 
Ninguém sabe ao certo o que poderâ 
acontecer este ano. Nos paises onde o 
virus do Nilo é endéraico, tais como o 
Médio Oriente, quase nunca se desen- 
volvem sintomâs severos. 

Ottawa deverâ manter 
diâlogo aberto 

grimes 
acusadode 
encoraiar 
protesta 
o primeiro ministro de Newfoundland 
e Labrador foi acusado pelo primeiro 
ministro do Canadâ de ter sido irres- 
ponsâvel em ter oferecido protecçâo aos 
Pescadores que nâo respeitaram a lei 
que proibe oficialmente a pesca do 
bacalhau, segundo apurou a 
agendalusa.com. 
“Eu penso que é completamente irres- 
ponsâvel da parte do primeiro ministro 
daquela provincia dizer às pessoas para 
nâo respeitar a lei”, disse Jean Chrétien 
aos jornalistas depois da reuniâo sema- 
nal corn o governo. 
Roger Grimes disse estâ segunda-feira 
que os oficiais da Justiça provincial nâo 
irâo contra ninguém que pesque ilegal- 
mente como forma de proteste contra 
as leis da pesca de Ottawa. 
Embora tenha dito que nâo encorajou I r.mi 

ninguém a desrespeitar a lei. Grimes 
disse que as pessoas estâo frustradas 
corn a decisâo de Ottawa em encerrar a 
pesca. 
Grimes disse que ficarâ do lado dos 
Pescadores e estâ preparado a defendê- 
los perante a lei. Os politicos provinciais 
estâo a trabalhar num projecto de lei 
que serâ aprensentado na prôxima se- 
mana sobre uma quota simbôlicana pesca 
do bacalhau no Golfo do St. Lawrence. 

DUNDAS^ 
Travel & Tours 

ïmmüiirn ühayi 
Toronto. OIM M6J 1 

U» SERViço DE mm% COMPETENTE 

Tel.: 416-516-8336 
Tax: 416-516-7724 

E-mail: dundas.travel@on.albn.com John A. Ferreira Manager 

DAOSEUlmiMtiVEL 

CONFIE E 
EXPERIÊNCIAE 
HONESTTOADE 
AO VOSSO 2612 St. Clair Ave. W 
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Toronto ostà a ganhar luta 
contra pnenmonia aUpica 

I 
I 

A tentativa de melhorar 
a imagem de Toronto, 
depots do surto de 

j pneumonia atîpica, con- 
tinua. O présidente da 
câmara Mel Lastman 
continua a campanha 

I de promoçâo junto do 
l governo para isentar os 

turistas do imposto go~ 
I vernamental (GST) e 

das agências de turismo 
I de outras localidades do 

pais, tentando atrair 
mais pessoas sobretudo 

! no fim de semana 
j longo, apurou 

agendalusa.com. 
Représentantes do governo federal 
estâo era Nova lorque por alguns dias 
para retirar o estigraa da sindrome res- 
piratôria aguda. O ministre da 
Indu stria Allan Rock falou aos jornalis- 
tas naquela métropole para explicar 
que nâo hâ razôes para nào vlsitar o 

Canada. Allan Rock pôde provar o que 
disse uma vez que os casos provâveis de 
pacientes contaminados diminuiram jâ 
no Ontârio. Até ao momento, 178 pes- 
soas jâ recuperaram da doença. 
Os quatre pacientes que se encon- 
travam em estado critlco permanecem 
sobre observaçâo intensiva. 

Neve primaveril em Alberta 
A maioria da provincia de Alberta ficou 
coberta por um manto branco esta segun- 
da-feira. A neve primaveril caiu durante 

dois dias, tendo causado énormes engar- 
rafamentos, assim como foi responsâvel 
pelo cancelamento de alguns torneios de 
golf e de tenis, agendados para esta época. 
Segundo apurou agendalusa.com, 
durante os dois dias cairam entre 20 a 40 
centimetres de neve. Nâo obstante algum 
descontentamento entre os habitantes 
daquela provincias, a maioria dps agricul- 
tores receberam a neve de braços abertos, 
uma vez que a humidade serâ benéfica 
para o solo. 
O “inverno” primaveril vai prosseguir 
hoje em Alberta, tendo as previsôes mete- 
orolôgicas apontado para muito frio e 
mais neve. 

Poli'cias pelo cancro I 
I 

I 

INo proximo dia 14 de Maio, a associaçâo de policias pelo cancro organiza o 4“ | 
«churrasco anual, uma angariaçâo de fundos para a Sociedade Canadiana do | 
Cancro. Nos anos passades, a associaçâo de policias conseguiu angariar $15.000 | 

^ dôlares. | 

I Esta ano, a angariaçâo, iniciada por Denis Cadorette em apoio da mulher Jenny | 
I que sofreu de um cancro, na divisâo 13, tem um objective muito especial. Jenny | 
I lutou contra um cancro do pulmâo e do cérebro, uma luta que venceu durante 8 
I meses. A Jenny morreu de paragem cardiaca hâ um mês. 

I Em memôria da mulher, Denis pediu a participaçâo de très policias para rapar a I 
I cabeça em apoio da causa. Para poder participar nesta angariaçâo de fundos, | 
I como policia ou como colaborador, poderâ contactar John Pierrepont ou Denis | 
I Cadorette para mais informaçôes, através do 416-808-1387. 1 

75 mil nos 450 anos da 
Mae Soberana 
A Mâe Soberana, como é conhecida em 
Loulé a Pesta da Nossa Senhora Piedade, 
comemorou com uma enchehte nunca 
antes vista, os 450 anos de culte, no passa- 
do Domingo, 4 de Maio, Dia da Mâe. De 
acordo coin estimativas feitas pela autar- 
quia, terâo estado présentes na Pesta 
Grande, mais de 75 mil pessoas. 
Prevendo a enchente, foi colocada em 
frente ao convento de Santo Antonio uma 
bancada com capacidade para albergar 
cerca de 500 pessoas que rapidamente se 
viu lotada dadas as dimensôes da romaria. 
Entre devotos fervorosos, ou simples 

curiosos, o que é certo é que ninguém de- 
verâ ter ficado indiferente ao ambiente 
mistico que mais uma vez, se viveu nas 
imediaçôes da ermida da Nossa Senhora 
da Piedade. Nem Anibal Cavaco Silva, 
que se deslocou a Loulé, na companhia da 
esposa e da neta, convidado de honra 
destas comemoraçôes dos 450 anos da 
Santa padroeira da cidade. 

VIP sobem antes do Andor 

Ao contrârio do ano passado, em que 
autarcas e convidados quiseram subir à 
ermida com o andor, este ano, Seruca 
Emidio que se fazia acompanhar por 
Hélder Martins, Isabel Soares e Nuno 
Correia da Silva, procedeu à tradicional 
subida uns metros largos à frente da vo- 
ragem que leva tudo à frente, a bâter o 
caminho para os oito herôis da festa, os 
Homens do Andor. 
É aqui, neste epicentro de emoçâo con- 
templativa, que mais se fazem ouvir os bra- 
dos dos caminhantes, que exortam vivas à 
Mâe Soberana, à Nossa Senhora da 
Piedade, à cidade de Loulé e até à "nossa 
mâe", numa mistura exotica de sagrado e 
profano que desde sempre tem caracteri- 
zado esta festa de homenagem à Virgem 
que, segundo as Visitaçôes da Ordem 
Militar de Santiago de 1565, desde 1553 
viu ser-Lhe edificada uma ermida, junto a 
um importante caminho que desde o 
tempo dos romanos faz a ligaçâo entre Sâo 
Brâs de Alportel e Boliqueime. 

Renovate your home 
And your 
borrowing costs. Jl 

% Scotiabank 

Did you know that the equity in your home can give 

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

interest rates than you might get otherwise? 

Find out more about the Scotia Total Equity® Plan 

at your nearest branch. 

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

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

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

"Trademark of The Bank of Nova Scotia. 'Registered Trademark of The Bank of Nova Scotia. 
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Produtos Naturals. Resultados Sensacionaisl 
MARIANA DE OLIVEIRA 

CEO 

HAIR CARE SYSTEM ®TM 

De Oliveira 
Skin Care Systems 

SOFRE DE PROBLEMAS NA PELE? 

De Oliveira tem a soluçâo! 
• Psoriase 
•Eczema 'Rosacea 
• Herpes-Zoster 
• Escoriaçôes 
• Feridas nos làbios 
•Acne 'Verrugas 
• Descoloraçâo da pele 
•Bolhas 
• Queimaduras 

* 'Ü 

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

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

ESTA A PERDER CABELO, OU 

JÂ PERDEU A MAJOR PARTE? 

De Oliveira pode ajuda-lol 
• Queda de 

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

purificadores e estimulantes para 
revitaJizar o couro cabeludo e cabelo 

De Oliveira 
Hair Care Systems 

416.504.8967 
1.888.GRO*HA.IR 
788 Adelaide St. W. 

Toronto, On M6J 1B4 
www.deoliveirasystems.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 
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CAR SALES 
"k; k LIMITED J 

TUDOEM 
CARROS 
AMERICANOS 
E EUROPEUS 
DASMELHORES 
MARCAS 

877 College Street, Toronto, On M6H lAl 

T; 416-533-9264 • F; 416-533^141 
www.azoresautog^oup.com 

David Costa 
& Associates 
Lawyers!Advogados 

1015 Bioor St.. W.. Toronto Tel: 535-6329 

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

e em Portugal. 

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

41G-533-B1S7 

VIseu @ Electric Inc. 
Especializados em artigos de 2,20 volts. 
41G-531-S847 

896 College St.. TORONTO 

oêa&cM 
Labatt Brewers 

Fabricante da cerveja Carlsberg, 

a cerveja dos portug^eses. 

Onde pode comprar 

uvas ou mosto para 

fazer o seu vinho e 

informar-se sobre o 

novo sistema 

"U-VIIM” 416-652^0416 

Hfi]'iiLim 

O 
CENTRAL TICKET DEFENCE 

Defesa de todas as 
multas de conduçâo. 

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

861 College St., Toronto 

41G-SGG-7BS1 

SUMMERFEST S003 COM O PATROCIIMIO OE: 

VINDOS DE PORTUGAL 

CIRV-FM - A SUA ESTAÇÀO EMISSORAÎ. 

INf ORMAÇOES PEIO TEL 416-537-1088 

Tony ***** 
Martins 
de Homelife 

Galleria 

**^* 

m UM FIM DE SEMANA DE FOLIA E DIVERSÂO NA COMPANHIA DE 

416-535-8000 

Oferece-lhe bom serviço, 

honestidade e efîciência na 

compra e venda da sua casa. 

Sarah Pacheco 
(vencedora do Festival da Cançâo 2003) 

Searas de Portugal 
Os Panteras 
Além Mar 

Rancho Folclôrico do Minho de Oshawa 
Rancho Folclérico Portug^ês de Brampton 
Rancho Folclôrico do C. P. de Mississauga 

Tiffany Costa 
Michelle Madeira 

CiRV. „„ 
RADIO fm 00,y 
INTFBWATlOfiAL*/ TORONTO 

O MILENIO 
Newapaper 

ORGULHAM-SE DE APRESENTAR 

O JÂ TRADICIONAL... 

SUPERNOr 
TOMirro'S 

NO FIM DE SEMANA DO DIA DO PAI, A14 E 15 DE JUNHO NO EARLSCOURT PARK, 
NA ST. CLAIR E CALEDONIA, EM TORONTO. 

Este ano coin a presença de: 

Pedro Daniel 
de Portugal 

fOasteùatia para 

tcias a ocasiêes 

especiab! 

1209 Dundas SL W. Toronto, On 
T; 4ne-534-3S47 

2406 Eglinton w. Torontn, On 
T: 4'I6-B57-1S33 

337 Symingtnn Ave. Toronto. On 
T: 416-535-BS33 

447 Speers Rd. Oakville. On 
T: 305-34S-SSS1 

buucUng cenir 

Downtown 

llŒMI ïïaj[D® fficm 

A ®DWOT[fillJ(Ç&D 

Lumber 
Si Building Supplies co. 

WWW. downbownlumber.com 

172 Ossington Ave., Toronto. 
Tel: 416 534-3347 e 416- 532-2813 Fax: 416 532-6040 

9 Morrow Ave., Toronto. 
 Tel: 416 532-4356 Fax: 416 588-8788 

393 Sorauren Ave., Toronto. 
Tel: 416 533-8591 Fax: 416 533-3862 
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Prof. Neca, urn senhor do futobol 
Encontra-se em Toronto, na companhia 
do agente de jogadores Tozé Francisco e a 
convite do Toronto Croatia, o conhecido 
treinador de futebol. Professor Neca -de 
sen nome completo Manuel G. Gomes-, 
treinador de créditos firmados e que 
esteve com a selecçào de Portugal no 
Mundial do Japào/Coreia, de ma 
memôria para todos nos. 
Tivémos o prazer de receber na FPtv o 
Prof. Neca e corn ele colher algumas ideias 
sobre o futebol... 

JMC - Em que contexto surge esta visita a 
Toronto? 
Professor Neca - Flâ coisas na vida que 
acontecem por acaso. Conheci o T6 Zé- 
Francisco, um empresârio de futebol, corn 
quem me dou muito bem e de quem par- 
tiu o convite para vir até ao Canada. Por 
varias razôes, o futebol é universal, embo- 
ra esteja mais desenvolvido nuns paises do 
que nos outros, e é a modalidade numéro 
um em termos mundiais. Por outro lado, 
vivemos a aprender e morremos sem 
saber. Parece-me que cada vez mais é 
importante para todas as pessoas, muito 
mais para o treinador de futebol como 
homem universal, estarem apetrechados 
sobre todos os aspectos, quer técnico, tâti- 
cou ou sob o ponto de vista psicolôgico, ou 
seja, em todas as âreas de desenvolvimen- 
to. Perante um conjunto de gente que 
conheço, respeito e admiro porque, em 
Toronto, tenho a sensaçâo de estar em ter- 
ritôrio nacional. Isto porque a amplitude 

das pessoas que aqui estào é muito grande, 
a respeitabilidade é enorme e consign con- 
jugar estes dois vectores; estar num pais 
diferente e praticamente em casa onde vou 
ao encontro das minhas necessidades que 
neste momento é dominar o inglês. 
JMC - A partir do Mundial da Coreia 
“abandonou” por uns tempos a carreira, 
para uma nova reciclagem do seu trabalho 
profissional dentro do futebol. No entan- 
to, a ligaçào à bola é dificil de deixar para 
trâs... 

Prof. Neca - Acompanha-nos sempre. É 
uma espécie de uma droga positiva. Quem 
gosta do futebol - e nos sentimos aqui 
algumas comunidades que têm como 
génese o futebol, mesmo estando distantes 
da terra natal, conseguem através da 
modalidade essa aproximaçào. Depois do 
Mundial da Coreia e do Japào, em que nào 
fomos tâo felizes como gostariamos de ser, 
e depois de ter estado 22 anos consecutivos 
como treinador de futebol, sem grandes 
paragens, achei por bem fazer uma pa- 
ragem mais prolongada, tentando outras 
experiências. Uma delas foi muito intéres- 
sante porque me deu a oportunidade de 
trabalhar como comentador e analista 
desportivo de uma râdio que faz parte do 
quotidiano de todos os portugueses resi- 
dentes fora do estrangeiro que é a Antena 
1 e RDP Internacional. Foi uma experiên- 
cia excepcional. O ultimo jogo que 
comentei foi um jogo extraordinârio para 
a nossa memôria que foi o Portugal-Brasil 
no Estâdio das Antas, corn uma vitôria de 
Portugal sob o Brasil ao fim de 37 anos. 
fia cerca de um ano, comecei a querer 
melhorar o inglês na tentativa daquilo que 
é a minha expectativa porque nos pré- 
cisâmes de navegar. Angola foi uma expe- 
riência muito intéressante e importante, 
agora fui convidado para trabalhar no fute- 
bol português, mas optei por parar um ano 
para encarar o future corn maior con- 
vieçào e conteüdo de conhecimento, na 
tentativa de termos tudo aquilo que dese- 
jamos nas actividades profissionais, ou 
seja, o sucesso. 
JMC - Comente o fracasso da selecçào 
portuguesa no Mundial da Coreia. 
Prof. iNîeca - As expectativas sâo sempre 
muito altas. Nos somos um pais em que o 
fado é, de facto, uma das cançôes referên- 
cia da cultura portuguesa. No futebol, 
também somos um bocadinho de 
extremes. Tinhamos connosco uma das 
maiores referêneias do futebol contem- 
porâneo. Luis Figo. Em 2001, Figo foi con- 
siderado, corn todo o mérite, pela Fifa o 
melhor jogador do ano, a équipa era e é 
muito boa, onde Portugal começa uma vez 
mais a reforçar o seu prestigio a nivel 
europeu e mundial. As coisas nào cor- 
reram muito bem porque o Figo também 

tinha acabado de sair de uma lesào muito 
prolongada que, pela primeira vez na sua 
carreira, o afastou durante longo tempo da 
competiçào, ao que ele nào estava habitua- 
do. Outro jogar essencial para a selecçào, 
o Rui Costa, esteve muito afastado do 
Milan, o prôprio Nuno Gomes também 
teve dificuldades. Foram casos a mais 
para uma selecçào que nào foi capaz de 
passar à fase seguinte, embora tivesse tido 
todas as possibilidades depois do segundo 
jogo que ganhâmos por 4-0 à Polonia. No 
jogo corn a Coreia era necessàrio apenas o 
empâte, mas depois de termos ficado 
reduzidos a 9 elementos pela expulsào de 
Joào Pinto e Beto. Os jogadores da 
excepçào, cada vez sào mais fundamentais. 
Nos ùltimos 14 anos, Portugal conseguiu jâ 
ser campeào mundial por duas vezes em 
sub-21, estar présenté no terceiro europeu 
consecutivo e voltarâ a estar présente em 
2004. Parece-me que estâ jâ na retaguarda 
um conjunto de jovens de grande talento 
que serâo os elementos impulsionadores 
para um Portugal cada vez mais forte e 
coeso. 
JMC - O Porto é campeào, vai estar em 
breve na taça UEFA e na Taça de Portugal. 
Crê que a équipa tem possibilidade de 
vencer as duas taças? 
Prof. Neca - O Porto é inquestionavel- 
mente a équipa que lidera e é campeào 
corn o mérito que lhe é reconhecido. Eu 
gostaria que ganhasse em Sevilha a Taça 
UEFA. A Uniào de Leiria, quanto à Taça 
de Portugal, é a primeira vez que chega à 
final e creio que o desenvolvimento de um 
FC Porto seguro, s6 por si define a sua 
superioridade. Por outro lado, cada vez 
mais, mesmo a nivel de clubes, Portugal 
estâ progressivamente a recuperar essa 
posiçâo em vârios aspectos. 
JMC - Em Toronto, como vê o futebol 
local e a preparaçâo dos seus jogadores? 
Prof. Neca - Toronto é uma cidade 
grande, corn vârias étnias aqui represen- 
tadas e integradas, corn uma enorme qua- 
lidade de vida. Em relaçâo aos jogadores, 
nào vamos comparâ-los aos portugueses 
porque a situaçào é diferente. Aqui hâ ou- 
tras modalidades que sâo mais referêneias. 
Agora hâ qualidade em jovens fundamen- 
talmente descendentes de populaçôes 

ERVANÂRIA VITORIA inc. 
PRODÜTOS NATURAI5 E MËDICÏNA HOMEOPATICA 
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imigrantes. Mas vê-se que hâ jogadores de 
grande qualidade. Se formos capazes em 
unidades de agarrar esses talentos e dar- 
Ihes uma perspectiva em que o treino seja 
um acompanhamento diârio eu nâo tenho 
düvidas que nâo haja jogadores de grande 
qualidade. 
JMC - Tem fé no Scolari para formar um 
boa selecçâo de Portugal? 
Prof. Neca - Tenho. Temos uma équipa 
de grande valor e qualidade. Scolari é 
campeâo do mundo também corn enorme 
valor. Desde que dois ou très jogadores de 
referência acreditem em si mesmo e este- 
jam em boa condiçôes no proximo Junho 
de 2004 e haja em Portugal uma harmonia 
em relaçào à prôpria selecçâo, toda a gente 
acredita naquilo que é possivel; Portugal 
ser campeâo europeu. Scolari foi bem 
recebido, tem todo o meu apoio e todos os 

portugueses que gostam da selecçâo. 
Parece-me que esta congregaçâo de suces- 
so vai levar a grandes sucessos em 2004. 
JMC - Obrigado. 
Prof. Neca - Eu é que agradeço e quero 
desejar a todos os portugueses que têm 
ajudado a projectar o nome de Portugal no 
mundo muitas felicidades. 

Foi realmente um prazer reencontrar o 
casai Clara e o Tozé Francisco, tal como o 
professor Neca que se fez acompanhar do 
filho, o jovem arquitecto Pedro Gonçalves. 
Por muitas pedras que atirem aos homens 
do futebol hâ, felizmente, aqueles que sâo 
capazes de "viajar" nesse mundo de 
estradas escuras e becos sem saida, pas- 
sando incôlomes e sempre verticais. 
Obrigado, Professor Neca. 

JMC/Ana Fernandes 

qiu asctavo au... 
As opiniôes expressas por Mateus Machado nào reflectem as opiniôes dojornal O Milénio. 
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Efectua-se primeira mudança na 
presidência rotativa do Burundi 
Apôs uma longa e sangrenta guerra civil, 
o Burundi prepara-se para uma mudança 
histôrica na Presidência do pais. No pas- 
sado dia 30, o Présidente tutsi Pierre 
Buyoya cedeu o lugar a um hutu, 
Domitien Ndayizeye. 
Esta alternância, inédita desde o inicio 
do conflito em 1903, estâ prevista no 
acordo de paz de Arusha (Tanzânia), assi- 
nado em 2000 pelos partidos politicos 
hutus e tutsis. O acordo de Arusha prevê 
a divisâo do poder, de forma propor- 
cional, entre a maioria hutu e a minoria 
tutsi neste pais da Africa Central. 
O major Buyoya, em 1996, depôs o entâo 
présidente hutu. Sylvestre 
Ntibantuganya, através de um golpe de 
estado sem derramamento de sangue. 
Pierre Buyoya deixa o pais numa situ- 
açâo melhor do que a que encontrou ao 
chegar ao poder. 
Domitien Ndayizeye, hutu, foi vice-presi- 
dente de Pierre Buyoya, durante os ülti- 
mos 18 meses. Apôs 30 de Abril, o vice- 
presidente serâ o tutsi Alphonse Marie 

Kadege, eleito, pelo Parlamento de 
Bujumbura. O vice-presidente terâ 
poderes suplementares, essencialmente 
no que respeita a segurança; encarregado 
de continuar a negociar corn rebeldes 
hutus, o vice-presidente deve assinar 
todos os textos que digam respeito à 
segurança e organizaçâo das forças 
armadas do pais, que sâo dominadas 
pelos tutsis. 

FORÇA DE PAZ 

Os primeiros soldados da Força Africana 
de manutençâo de paz no Burundi 
chegaram ontem a Bujumbura. Mais de 
uma centena de militares sul-africanos, 
sob o comando do general Sipho Binda, 
têm uma missâo que se anuncia delicada 
num pais marcado por uma histôria de 
numerosos massacres étnicos desde a sua 
independência, em 1962. 
Mandatada pela Uniâo Africana, a Força 
deve fazer cumprir os acordos de cessar- 
fogo assinados pelo governo de 

Ataques rebeldes matam na India 
Pelos menos 21 pes- 
soas perderam a vida 
e outras oito ncaram 
feridas em resultado 
de dois ataques per- 
petrados por gfuerri- 
Iheiros sepcixatistas 
tribais no Estado de 
Tripura, na regiào 
nordeste da India, 
anunciaram as 
autoridades locais. 

Num primeiro ataque lançado por ele- 
mentos rebeldes pertencentes aos Tigres 
de Tripura, vârios residentes de 
Fimnacherra, localidade situada a 25 
quilômetros a norte da capital estadual. 

Bujumbura e très dos quatro 
movimentos rebeldes hutus. 
Esta força vai juntar-se aos 43 obser- 
vadores militares da Uniâo Africana, que 
estâo jâ no Burundi desde Fevereiro. A 
esta força inicial, juntar-se-âo posterior- 
mente mais militares provenientes da 

Etiôpia e de Moçambique. 
Recorde-se que os acordos 

de Arusha nâo têm sido integralmente 
respeitados no terreno. Alguns movimen- 
tos hutus continuam a combater no ter- 
reno, afirmando que o actual sistema 
rotativo nâo é de confiança. 

Agartala, foram expulsos 
das suas casas e a seguir 
abatidos. 
De acordo corn infor- 
maçâo avançada por 
Gautam Das, chefe da 
unidade antimotim de 
Tripura, o segundo 
ataque ocorreu também 
perto de Agartala, corn 
membros da Frente de 
Libertaçâo Nacional de 

Tripura a matarem a tiro outras duas 
pessoas. 
Tripura, um pequeno estado localizado 
num enclave ao longo da fronteira corn o 
Bangladesh, tem sido palco nos ùltimos 20 
anos de uma violenta insurreiçâo tribal, 
que jâ provocou mais de 10 mil mortos. 

Member A. DP 

MIGüORA ITUOIINDICI D’ASCOLTO 

DOMEHICO COSINTINO, H I s 
SPEÇI/MJSTAAPPARECCHI AÜDiTlVl 

OUVIR é uma prenda preciosa. Infelizmente, a peluiçâo sanara, algumas 
daenças e a passagem das anas de vida, via destruinda a sistema auditive. 

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

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

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

corn exactidào os problemas auditivos dos pacientes. 

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

^^y4^Zûoaita esta c^cztuni^ada. 
De Segunda a Sexta, das Warn às 5pm e, aos Sâbados, das Warn à Ipm. 
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CAR^IICIRO 
21/03 4 20/04 l> 

O seu raciocinio estara dominado pela emotividade. Como tal, 
nem sempre sera objectivo e preciso, antes côndicionado a con- 
sideraçôes pessoais. 

TOLRO 
21/04 A 20/05 

Sentira maior necessidade de segnrança e estabilidade emo- 
cional. A falta de um destes elementos terâ uin efeito maior no 
seu equilibrio do que o usual. 

OCMCOS 
21/05 A 20/06 

Semana propicia para arrumar a sua casa, dir-se-a mesmo que 
para um reajustamento do excesso de recheio. Liberte-se de um 
passado nostalgico. 

CARANQLIEJO 
21/06 A 20/07 ^ 

LCÂO ; 
22/07 A 22/OS ’ 

V>11 

Um Trigono Lua/Urano pode trazer-lhe uma ideia nova, uma 
noticia, uma coincidência. Deite fora tudo aquilo que so ocupa 
espaço na arrecadaçâo. 

T'- 

ViROCff 
23/08 A 22/09 

Se nao tiver plena consciência das suas atitudes, podera "abafar" 
e restringir a liberdade de um amigo por insegurança e excesso 
de possessividade. 

Se nao se sente à vontade para mostrar os sens sentimentos em 
ptiblico, estes dias poderao nao ser facets, jâ que dificilmente se 
conseguira conter! 

BALANçA 
23/09 A 22/10 

ESCORPIâO 
23/10 A 21/11 

Nos proximos dias é provâvel que um elemento do sexo femini- 
ne tenha um papel relevante em areas relacionadas com a edu- 
caçâo, cultura ou religiâo. 

O seu mundo emocional podera atravessar um periodo mais 
cinzento. Procure controlar a tendência para o pessimisme. Vera 
que tal nâo se justifica. 

SAQITARIO 
22/11 A 21/12 

CAPRICORNIO 
22/12 A 20/01 

Conflitos com o cônjuge devido a assuntos relacionados com a 
administraçâo do lar podem surgir. Nào reaja tào automatica- 
mente. Pense antes de falar. 

Este trânsito poderâ trazer por vezes alguma tendência para a 
hipocondria. Tome atençào à sua saüde, à dicta e à higiene mas 
procure nào cair no exagero. 

AQLJâRIO 
21/01 A 19/02 

20/02 A'â:b/03 

Aproveite para deitar fora tudo aquilo que, sô por pena ou 
porque é uma recordaçào, se transformou num fantasma do pas- 
sado, sem utilidade présenté. 

.-4- 
E provâvel que sinta maior necessidade de passar mais tempo em 
casa de modo a recuperar das exigêneias do mundo exterior. 
Aproveite para relaxar. 

Horizontal: 
1 DIÀRIO. 

2 -INSTANTE; LETRA 1 

GREGA. 2 

3 - PODE SER SECA; 

RANCOR (INV.). 3 
4-BONS. 

5 - QUASE ALMA; APAN- 

HADEIRA (INV.). 5 

6 - PEQUEI; APONTAMEN- 

ro. 6 
7 - CERK^ (S. Q,); IM15ECIE 7 

(PE.). 

8 - A MUEHER DE PERÔN; 8 

RUIM. g 

9 - NO TA; DETESTÂVEL. 

10 - MONARCAS; CAMPEÀ0.1 0 

123456789 10 

Vertical: 
1 - Perder peso. 2 - Miséria; tornar a ver. 3 - Brotar. 4 - Pron. pes.; aquele que 
vai eleger. 5 - Barbaridade. 6 - Tiro confuso; romanes. 7 - Idos (anagr.); desig- 
naçào (pl.). 8 - O sono do bébé; nascido (inv.). 9 - Acusada (inv.); satanâs; basta. 
10 - O astro-rei; passadas. 

As SOLUCÔES DA EDICÀO ANTERIOR; 
Horizontals: 
1- envelhecer 2- veia; as; no 3- leiria; tt 4- dai; embora 5- espero; ras 
6- emon; dr 7- cana; ire 8- tornar 9- avisos; ala 10- rio; marrar 
Verticals: 
1- evidenciar 2- ne; as; vi 3- vilipendio 4- eae; ema 5- harmoniosa 
7- esab; rr 8- ordenar 9- entrar; ala 10- rotas; irar 

mbora estas duos imagens pareçam idênticas, 
possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 
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FILME DA SéMANA 

X2: X-MEN UNITED 

O grupo anti-mutante liderado pelo milionârio ex-comandante das 
Forças Especiais do exército americano, William Stryker (Cox), re-ini- 
cia O Movimento de Registo dos Mutantes, apôs um assalto violento 
ter revoltado a populaçào contra os mutantes pois as culpas estâo 
todas apontadas a eles. 

O intéressé e participaçào de William é também a nivel pessoal, 
sendo que ele jâ havia feito experiências em mutante anteriormente, 
tendo ligaçôes ao passado de Wolverine (Jackman), e esta é mais 
uma oportunidade de comntinuar essas experiências. 

William inicia o seu movimento anti-mutante "atacando" a 
escola/mansâo de Xavier (Stewart), por outro lado Magneto 
(McKellen), apôs ter fugido da prisâo onde estava, entra em negoci- 
açôes corn Xavier, os X-men, para se juntar e formar uma équipa 
para destruir o inimigo em comum que agora têm, Stryker. 

Este filme foi filmado nos seguintes locais canadianos Toronto, 
Ontario; Vancouver e Victoria, British Columbia; Alberta 

Patrick Stewart, Hugh 
Jackman, lan McKellen, 
Halle Berry, Famke 
Janssen, James Marsden, 
Rebecca Romijn-Stamos, 
Brian Cox, Alan 
Cumming, Bruce Davison, 
Anna Faquin, Kelly Hu... 

Género: 
^HIQM 1 Aeçâo 

* vil 
Dviraçâo do 
filme: 
134 Minutos 
Realizador. 

, % V Bryan Singer 
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Elton John leva ((Entrevista 
corn 0 Vampiron à Broadway 
Elton John e o letrista Bernie 
Taupin estâo a preparar uma ver- 
sâo musical do livro de Anne Rice 
«Entrevista corn o Vampiro». O 
espectâculo, que promete fugpr aos 
habituais «clichés» sobre o tema, 
deverâ estrear no palco da 
Broadway em 2005. 

Este é o terceiro trabalho de Sir Elton 
John para o famoso espaço nova- iorquino, 
depois dos bem sucedidos «Aida» e «O Rei 
Leào». No entanto, desta vez o espectâculo 
sera concebido em parceria corn Bernie 
Taupin, responsâvel pelas letras de muitos 
dos maiores sucessos musicals do mùsico 
britânico. 
A ideia de produzir um musical para palco 
baseado na obra de Anne Rice é tâo anti- 
ga como o fascinio da dupla pelos livros 
desta autora. Jâ nos anos 70, Taupin tinha 
discutido a possibilidade corn a prôpria 
Rice. «Anne ficou muito entusiasmada e 
deu-nos a sua bençào», assegurou o 
letrista. 
«Quando li pela primeira vez "Entrevista 
corn o Vampiro" desejei transformar-me 
num vampiro», declarou Elton John. O 
mùsico confessou também que agora a sua 
maior preocupaçào é procurar pessoas que 
possam cantar as cançôes adequadamente. 
«Nào vejo onde é que qualquer müsica 
moderna pode entrar no espectâculo sem 
soar ridicula», notou Elton John. No 
entanto, o compositor fez questào de 
salientar que o espectâculo procurarâ fugir 
aos lugares comuns normalmente associa- 
dos aes vampiros. 

«Claro que serâ negro, sexy e assustador, 
mas isso nâo significa que tenha de ficar 
preso aos clichés do costume», assegurou o 
cantor britânico. 
Bernie Taupin acrescentou que, ao con- 
trario do que aconteceu na versào cine- 
matogrâfica de 1994, desta vez nâo haverâ 
«capas e morcegos ou cruzes» e, muito 
menos «vampiros a sapatear». 
Para além de «Entrevista corn o Vampiro» 
mais duas obras da mesma autora serào 
aproveitadas para a concepçâo da peça 
musical: os também best- sellers «O 
Vampiro Lestât» e «A Rainha dos 
Condenados». 
As cançôes para o espectâculo deverào 
estar concluidas em Setembro proximo 
mas o espectâculo sô deverâ subir ao palco 
da Broadway em 2005. 

Material inédito de Bob Marley 
deverâ ser editado para o ano 
A familia de Bob Marley encontrou uma 
série de gravaçôes inéditas do mùsico 
reggae que deverào ser incluidas num 
noVo album. O filho de Bob Marley, 
Ziggy Marley, disse à Billboard.com que 
as oito mùsicas deverào contar corn 
vozes suplementares que ele prôprio se 
encarregarâ se assumir acompanhado de 
alguns familiares. 
Ziggy Marley afirmou que gostaria de con- 
vidar alguns mùsicos especiais, como 
Carlos Santana (conhecido como um 

grande admirador de Bob Marley), para 
participar neste disco. A familia Marley 
estâ em negociaçôes corn a Universal 
Music para a ediçào do disco, que Ziggy 
Marley espera que ocorra no proximo ano. 
«Nào conhecia nenhuma destas 
cançôes. A maneira como ele tocou a 
guitarra numa das cançôes que ouvi era 
como se fosse jazz. Nâo é nada que se 
esperasse dele», disse Ziggy Marley. As 
gravaçôes foram feitas em casa no final 
da década de 70. 
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GrtBlca à dlsiânela 
A AVIAÇAO Glini E A MADEIRA 
A Regiao Autonoma da Madeira foi esco- 
Ihida para a realizaçào do Congresso 
Mundial dos Pilotos da Aviaçâo Civil, que 
decorreu no principio de Abril. 
A Madeira foi a primeira base para os 
Descobrimentos. Daqui arrancou a 
Renascença europeia no Atlântico. Depois 
dos Navegadores, hâ séculos, tivemos aqui 
os Navegadores contemporâneos que 
aproximam os povos ainda mais. 
Como agentes da convivência, os Pilotos 
de Aviaçâo Civil sâo mensageiros da Paz. 
O mundo respeita-os pelas qualidades 
humanas, alta competência e responsabili- 
dade profissional, pela coragem. Virtudes 
nas quais depositamos, com fé, a nossa 
segurança e o nosso quotidiano de traba- 
Iho ou de lazer. 
A sobrevivência do desenvolvimento do 
arquipélago da Madeira, isolado no 
Atlântico e longe dos grandes centres de 
decisâo, também se deve muito à atençâo 
que os Pilotos de Aviaçâo Civil sempre 
tiveram para connosco, mesmo quando 
em circunstâneias técnicas ou profissionais 
adversas. 
Para além de um excelente aéroporté na 
ilha de Porto Santo, construido nos finals 
dos anos cinquenta, a Madeira sô con- 
seguiu abrir o seu aéroporté, em 1964. 
Tratava-se, até hâ pouces anos, de uma 
estrutura de condiçôes dificeis. 

Esta secundarizaçâo colonial a que o 
arquipélago esteve sujeito, explica a situ- 
açâo de 29% do PIB europeu médio "per 
capita", em que nos encontrâvamos em 
1976, quando, corn o começo de um 
regime democrâtico em Portugal, o Povo 
Madeirense conquistou os primeiros pas- 
ses da Autonomia Politica. 
Até entâo, o destino do Povo Madeirense 
era a emigraçào. Foram também os Pilotos 
da Aviaçâo Civil que nos permitiam 
abraçar os entes-queridos nos vârios can- 
tos do mundo. 
Hoje, atingimos os 76% do PIB médio 
europeu "per capita" e temos uma taxa de 
desemprego que nâo atinge os 3%, implican- 
do até que um arquipélago de emigraçào se 
transformasse, agora, num territôrio que 
nécessita de importar mâcKle-obra. 
Tudo isto foi feito, segurando uma taxa de 
inflaçâo, que até é inferior à da prôpria 
média nacional portuguesa. 
Mas tudo isto também foi feito, porque os 
Pilotos das diversas companhias aéreas se 
empenharam em servir sempre, em todas 
as circunstâneias, o progresse de um 
arquipélago, cuja economia é quase total- 
mente dependente dos fluxos humanos, 
financeiros e materials do exterior. 
Com a integraçâo na Uniâo Europeia, 
aproveitâmos a oportunidade, impres- 
cindivel e inadiâvel, para construir novas 

condiçôes,- completamente 
diferentes, no aeroporto dâ 
Madeira. 
Para além da impressionante 
nova obra de engenharia, toda 
ela produto da ciência por- 
tuguesa, desde hâ très anos 
que a ilha da Madeira se orgulha de pos- 
suir um aeroporto dotado das maiores 
condiçôes de segurança, capaz de receber 
todo o tipo de aeronaves, bem como de 
assegurar as ligaçôes intercontinentais, e 
ainda corn as necessârias infra-estruturas 
modernas nos sens vârios sectores. 
Sem esta valorizaçâo da nossa principal 
acessibilidade externa, a Madeira teria 
ficado condenada a nâo ter a menor 
hipôtese de competir neste mundo fe- 
rozmente compétitive e de economia 
globalizada. 
Mas temos a consciência de que esta estru- 
tura aeroportuâria, apesar das suas exce- 
lentes condiçôes, nâo é suficiente para ga- 
nharmos a batalha do progresse. 
Num mundo global, um territôrio 
pequeno, corn recursos reduzidissimos, 
de mercado interno também diminuto, 
com orografia dificil, corn excessiva 
densidade de populaçâo, isolado no 
oceano e distante dos grandes centres 
econômicos e de decisâo, apenas nos 
podemos impôr se soubermos reforçar a 

nossa identidade. 
E a identidade reforça-se 
através da qualidade. 
É por isso que, em todas as 
actividades da Regiâo, o Povo 
Madeirense adoptou um 
grande sentido de responsabi- 

lidade profissional, de exigêneia e de 
cuidado ambiental, num territôrio em que 
dois terços constituem ârea natural prote- 
gida e corn galardôes internacionais, inclu- 
so da Unesco, a reconhecer o valor do 
nosso patrimônio. 
A Madeira continuarâ a obedecer às 
exigêneias de qualidade e de bem-receber, 
desde os aéroportés até aos mais pequenos 
gestes da vida quotidiana. 
Nâo temos bens materials para oferecer. 
Mas temos a riqueza humana de uma 
grande gratidâo. 
Temos, sobretudo, porque o vivemos no 
nosso isolamento geogrâfico, uma grande 
compreensâo e aceitaçâo para corn as pre- 
ocupaçôes e direitos profissionais dos 
Pilotos de Aviaçâo Civil. 
Compreender os direitos dos outres, faz o 
mundo melhor. 
E se todos, mesmo quando nas suas peque- 
nas dimensôes fisicas, souberem abrir a 
aima para a compreensâo mütua, o pro- 
gresse e o desenvolvimento tecnolôgico 
poderâo entrar na casa de cada um. 
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S AUDE EM SUA CASA 

OS ERROS E EXAGEROS NA EPIOEMIA SA.R.S. 
Todos os erros, acidentes, e até mesmo as 
grandes catâstrofes podem, para além dos 
sens efeitos nefastos, trazer-nos ensinamen- 
tos que podem ser proveitosos no futuro 
para evitar o aparecimento ou as conse- 
quências de outros possiveis problemas. 

O perigo da SARS, a sindrome 
aguda respiratôria severa que em Março 
atingiu Toronto de surpresa, esta neste 
momento controlado e a esvanecer-se. Os 
casos de doença ainda existentes estâo iso- 
lados em enfermarias especializadas de 
alguns hospitals e os habitantes de Toronto 
podem respirar à vontade, sem mascaras e 
sem medo, o ar da Cidade sem risco signi- 
ficativo de contaminaçào. Nào podemos 
dizer que o risco é nulo, pois na vida nâo 
existe qualquer situaçào livre de riscos, mas 
para uma métropole de mais de quatro mi- 
Ihôes de habitantes o controlo epidemi- 
olôgico da SARS estâ virtualmente a cem 
por cento e o numéro de casos da doença é 
extremamente pequeno. 

Sem o contacto corn o virus cau- 
sador da infecçâo nâo pode haver doença, 
mas se houver contâgio a doença manifesta- 
se num periodo de très até dez dias depois 
da entrada do virus no corpo. Os serviços 
de saüde püblica em Toronto, tanto a nivel 
municipal como a nivel provincial, foram 
incansâveis e fizeram o maior esforço pos- 
sivel para isolarem nos hospitals os doentes 
em tratamento e manterem em quarentena 
por dez dias todos ôs possiveis contactos 
corn pessoas infectadas. 

@s hospitals e trabalhadores hos- 

pitalares, incluindo médicos, enfermeiras, 
e pessoal de manutençâo, fizeram um tra- 
balho excelente debaixo grande stress e 
risco. Cancelaram-se operaçôes, tratamen- 
tos, e os testes diagnôsticos que nào eram 
urgentes, e corn grande disoiplina os 
cidadâos de Toronto nào se queixaram ou 
entraram em pânico. Sabiam bem que 
estavam a ser protegidos porque o nosso 
Serviço de Saùde, pùblico e universal, 
serve bem a toda a gente. Quando o povo 
estava calmo e a SARS em Toronto a ficar 
controlada, ouviu-se a voz da Organizaçâo 
Mundial de Saüde a avisar de Genebra: 
- Ninguém, a nâo ser que seja urgente e 
necessârio, deve visitar Toronto -. Sô entào 
os lideres politicos acordaram. aperceben- 
do-se que estas palavras iriam ferir a 
economia da maior cidade do Canada, e 
sentiram que as influências e pressôes que 
vêm de fora também se fazem sentir, ferir, 
e destruir, câ dentro. 

A infecçâo de SARS em Toronto 
chegou de Hong Kong. Por isso pergunto: 
Sera que a rigorosa O.M.S. foi diligente a 
informar Toronto e o resto do mundo dos 
primeiros casos de infecçâo na Asia, ou a 
avisar os paises asiâticos que jâ tinham a 
doença antes desta cidade ter sido infecta- 
da a vedar a saida, antes duma quarentena 
de dez dias a qualquer individuo corn pos- 
sibilidade de ter sido infectado? E, corn a 
doença jâ estabelecida em Toronto, 
porque é que as autoridades responsâveis 
pela saüde canadiana a nivel federal nào 
providenciaram para que todos os via- 

Abono de fami'lia 
vai ter 13° mês 

Os agregados familiares mais 
desfavorecidos e com mais cri- 
anças vâo passar a receber o 13" 
mês do abono de famflia, reve- 
lou esta quarta-feira o primeiro- 
ministro, Durâo Barroso. 
A nova prestaçâo serâ paga no inicio de 
cada ano lectivo e irâ abranger 309() das 
crianças que recebem actualmente o 
abono de familia, acrescentou. 
Esta medida custarâ ao Estado 30 mi- 
Ihôes de euros, estimou o primeiro-min- 
istro. Esta despesa adicional «sô é pos- 
sivel porque têm sido feitas poupanças 

noutras âreas», esclareceu Durâo 
Barroso durante uma conferência de 
iraprensa na residència oficia! de Sâo 
Bento. 
O primeiro-ministro anunciou ainda 
très polfticas que irâo estar contein- 
pladas no abono de familia: o rendi- 
mento familiar vai passar a ser calcula- 
do per capita e nâo em termos absolu- 
tos; a prestaçâo do abono de familia 
serâ indexada a seis escalôes diferencia- 
dos; o abono de familia mensal passarâ 
de 89 para 120 euros, sendo calculado 
com base no nümero de filhos. 

jantes que saissem do 
Aeroporto Internacional de 
Toronto fossem questionados 
pessoalmente para haver 
maior garantia de nào 
exportarem a doença SARS 
para outros paises? 

A decisào extemporânea da 
comissâo da O.M.S. de aconselhar um blo- 
queio turistico a Toronto, quando jâ ti- 
nham desaparecido as razôes epidemiolôg- 
icas para o fazer, semeou um pânico quase 
paranôico em Portugal em relaçào ao 
regresso ou visita à Pâtria dos portugueses, 
e a informaçâo parcial e déficiente de 
alguns meios de informaçâo aumentou 
ainda mais o medo dessa gente. Muitos 
imigrantes portugueses sentiram-se como 
se fossem “leprosos indesejâveis” repudia- 
dos temporariamente pelos amigos e até 
pela familia mais chegada, pelo medo do 
contâgio da doença.. Ao sentirmo-nos 
sadios e sem qualquer possibilidade de con- 
tacto corn casos da doença achamos ridicu- 
lo esse “grande medo” e “uma comédia” o 
receberem corn mascaras e termômetros os 
émigrantes nacionais à chegada aos aéro- 
portés portugueses. Mas para além dessa 
“comédia” existe um grande drama nas 
implicaçôes econômicas: Sâo os prejuizos, 
misérias, e as falências a causar desempre- 
gos, desesperos, doenças nervosas, e talvez 
outras doenças. 

Corn o desanuviamento 
da possibilidade duma pan- 
demia* causada pela SARS 
sentimo-nos mais seguros e 
felizes; mas tem de haver 
cautela! A doença parece 

estar a ser controlada na nossa Cidade, 
mas ainda existem muitos casos em outros 
lugares e, enquanto eles nâo forem supri- 
inidos, o perigo ainda nâo passou. Nâo sô a 
SARS, mas também outras epidemias 
incluindo a possibilidade de uma nova 
gripe pneumônica podem aparecer a qual- 
quer momento e, para nos precavermos, 
temos de estar atentos. Para isso temos de 
exigir mais diligência dos nossos lideres 
politicos para que a mâquina burocrâtica 
nâo emperre e os trabalhadores do sector 
da saüde nâo sejam os ünicos sacrificados a 
tratar uma crise epidémica vinda de sur- 
presa e sem serem avisados. . 

Hoje, neste Mundo Global, onde 
as decisôes e indecisôes resultam tantas 
vezes de pressôes ou medo de retaliaçôes, 
temos de aprender a agir prontamente 
para nos defendermos destes novos males 
que podem vir de pessoas ou naçôes, ou 
dos micrôbios virulentos que causam 
infecçôes. 

* Epideinia que se espalha extensivamente e em 

curto periodo de tempo a inuitas àreas do Globo 

Précisa aprender 
e melhorar seu conhecimento 

em Inglês? ose 
INTERNATIONAL 
LANGUAGE 
ACADEMY OF CANADA 

A "International Language Academy of 

Canada'; a maior e mais reconhecida Escola de 

Inglês para estudantes internacionais, esta 

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 anuaimente vindos de mais de 30 paises 

Certificada e reconhecida pela PELSA, CAPLS e CED 
Network 

Ênfase nas4 habilidades linguisticas necessàrias para alcançar a fluência no Inglês que 
todos nos precisamos pra viver e trabalhar no Canada. 

Gramàtka, Conversaçâo, Escrita e Entendimento 

Ô*30 pm — 3*30 pm IPreço promodottal ) 
Segutidaa 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 



24 Quinta-feira, 8 de Maio, 2003 COMUiyiDAOE O Milénio 

lançamento do livra de Rui Balsemâo da Silva 
Agendalusa. coin 

O Centro Cultural Português de 
Mississauga foi palco de um excelente 
espectâculo de poesia, no domingo, 4 de 
Maio, corn a apresentaçâo do livro e CD 
de poesia “Men Grito Meu Canto” de Rui 
Balsemâo da Silva. Meu Grito Meu Canto 
é O primeiro livro do autor, nâo obstante 
muitos dos sens poemas jâ serem conheci- 
dos da comunidade portuguesa do 
Canada - e nâo sô - através dos vârios festi- 
vais da cançâo a que jâ concorreu e dos 
quais saiu vencedor corn très primeiros, 
très segundos e um terceiro prémios. 
Entre amigos e admiradores que se deslo- 
caram ao PCCM, a apresentaçâo do livro 
teve inicio corn o poema “Sedes de Mim” 
apenas na voz do poeta, gravada no CD 
que acompanhou o livro. Seguiu-se a apre- 

sentaçâo dos poemas pela Dr“ Aida 
Baptista, num canto da lingua portuguesa 
em homenagem ao “grito” poético de Rui 
Balsemâo da Silva. A apresentaçâo da Dr“ 
Aida Baptista serviu de introduçào ao 
segundo poema, também do CD, “Fado de 
um batuque”. 
Foi a vez de Antonio Barbosa Tavares, que 
escreveu o pôsfâcio do livro em “Poética 
do Intenso Amor”, ter subido a palco para 
homenagear o poeta. Alias, pode ler-se a 
determinada altura o que Barbosa Tavares 
escreveu sobre “Meu Grito Meu Canto”: 
«A poesia de Rui Balsemâo, para além de 
evidenciar e versejar a solidariedade e 
compaixâo humanas vive, respira, incan- 
deia-se luminescente no cerne da exal- 
taçào perene da sublimidade do amor - 
fonte inspiradora e, por assim dizer, déli- 
rante - corn que o poeta diviniza a sua 

musa». E assim surgiu “Bluff de mim”. 
A terceira parte da apresentaçâo per- 
tenceu a Eduardo Bettencourt Pinto, 
escritor residente em Vancouver e que se 
deslocou a Toronto apenas para estar pré- 
sente no lançamento do livro cujo prefâcio 
ele prôprio escreveu. De uma forma breve, 
simples e concisa, Eduardo Bettencourt 
Pinto apresentou o verdadeiro canto de 
Rui Bals£jnâo da Silva, desde o primeiro 
contacta corn os poemas até à fase final do 
mesmo. Numa parte do prefâcio, Eduardo 
Bettencourt Pinto escrêve... «O seu canto, 
além de tudo, existe entre o vôrtice e a clar- 
idade, o caos e a harmonia. É precisa- 
mente na sua circunstância existencial que 
fulgem e se apresentam como sustentâculo 
espiritual todos os discursos intimos da 
sua vida - vivências, olhares, sonhos, enfim 
o barro humano onde a respiraçào poética 
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ganha definitiva expressào liri- 
ca». 
O momento de poesia coube a 
Vasco Oswaldo Santos, acom- 
panhado no ultimo poema pela 
Dr“ Ilda Januârio, Jaime 
Nascimento e, por fim, o 
prôprio Rui Balsemâo da Silva. 
Para o acompanhar, sem que o 
prôprio esperasse, apresen- 
taram-se Antônio Amaro (a 
quem o poeta dedica “Para ti, 
Amaro”), Tony Melo e 
Leonardo Medeiros. Rui 
Balsemâo da Silva nâo coube 
em si de contentamento. 
Emocionado, o poeta apresentou - corn a sentes e todos aqueles que o ajudaram a 
aima e o lirismo que sô o poeta corn- concretizar o (S)eu Grito e o (S)eu Canto, 
preende - alguns dos poemas que mais o 'Apôs um intervalo que os présentes 
tocam e agradeceu no final a todos os pre- aproveitaram para adquirir o livro e CD 
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autografados pelo poeta, seguiu-se o 
momento de variedades corn todos os 
artistas que jâ interpretaram e defenderam 
poemas de Rui Balsemâo da Silva em 
Festivais da Cançâo. 
O primeiro a subir ao palco foi Steve 
Vieira para interpretar “Verào sem ti”, 
poema que conquistou o 4° lugar no festi- 

val da cançâo de Cirv em 2002. Seguiu-se 
Nancy Costa corn “A sôs sem ti”, também 
4° lugar no Festival da Cançâo, ediçâo de 
2003. “Sede Amante” foi poema interpre- 
tado por Ilidio Vilella, 2° lugar do Festival 
da Cançâo de 1999. A vencedora do 
Festival da Cançâo de 2002, Mikâ apre- 
sentou-se corn o poema “Assim sou tua”. A 

PSD quer ouvir ex-ministros 
PS sobre "buraco" finaoceiro 
na Saûde 
o PSD requereu a presença dos ex- mi- 
nistres socialistas Maria de Belém, 
Manuela Arcanjo e Correia de Campos 
em sede de comissâo, para esclarecerem 
o "buraco" de 650 milhôes de contos no 
Serviço Nacional de Saüde. 
De acordo corn o lider parlamentar 
social-democrata, Guilherme Silva, o 
"buraco" financeiro foi detectado apôs 
uma auditoria do Tribunal de Contas, 
cujo relatôrio ainda descobriu "um 
défice oculto de 1,5 milhôes de euros 
(cerca de 300 milhôes de contos)". 
Para Guilherme Silva, o relatôrio do 
Tribunal de Contas "é a confirmaçâo 
do descalabro da governaçâo sociallsta, 
révéla um total descontrolo das contas 
pùblicas e o aumento exponencial do 
défice orçamental", situaçôes que 
"levaram à fuga do engenheiro 
Guterres e ao abandono do poder pelos 
socialistas". 

Face a estes dados constantes no 
relatôrio do Tribunal de Gontas, o PSD 
solicltou a audiçâo dos ex-ministros da 
Saûde Maria de Belém, Correia de 
Campos e Manuela Arcanjo em reuniâo 
conjunta das comissôes parlamentares 
de Saüde e de Execuçâo Orçamental. 
O PSD acredita mesmo que houve "di- 
nheiro crlminosamente gasto sem 
critério, que terâ de ser pago agora pelos 
contribuintes portugueses". 
No entanto, o lider parlamentar do PSD 
colocou de parte a possibilidade de a sua 
bancada avançar jâ com o inquérito par- 
lamentar à gestâo dos governos socialis- 
tas no sector da Saûde. 
"Cada coisa a seu tempo. Primeiro temos 
de confrontar os ex- ministros socialistas 
corn a actuaçâo que tiveram e que se 
traduziu num descalabro financeiro", 
referiu o présidente do Grupo 
Parlamentar do PSD. 

Crimes borrendos na Alemanha 
A Policia alemâ deteve um 
jovem de 24 anos, que se 
passeava corn a cabeça da 
cunhada debaixo do braço. 
O crime horrendo ocorreu 
na localidade de Ubach- 
Palenberg, na Renânia. As 
autoridades foram alertadas 
por transeuntes que pas- 
savam no local. Também na Alemanha um 
homem matou a ex-mulher, o companheiro 
desta e a sogra. 
Um porta-voz da Policia confirmou tratar-se 
de uma “cabeça verdadeira” que pertencia 
à cunhada do detido. Nào foi confirmado 
se terâ sido o homem o autor do crime nem 
os moldes em que ele ocorreu. O corpo da 
vitima foi encontrado numa vivenda na 
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mesma localidade. 

HOMEM MATA 
EX-MULHER O SEU 
COMPANHEIRO E A 
SOGRA 

Também na Alemanha, em 
Herren-Sulzbach, um 

homem, de 48 anos, matou a ex-mulher, o 
companheiro desta e a sogra, antes de suici- 
dar-se. O sogro do agressor também foi ata- 
cado mas acabou por sobreviver, tendo 
sofrido “apenas” ferimentos. 
O homicida tinha sido detido dias antes e 
forçado a abandonara o domiciUo familia. 
O casai deixa orfâos dois filhos, de oito e 
dez anos. 

Ilidio Vilela 

vencedora da ediçâo deste ano do Festival 
da Cançâo, Sarah Pacheco, foi a penültima 
a subir a palco para deixar “no seu grito e 
no seu canto” inconfundivel, o poema 
“Farrapos de Gente”. Finalmente, Tony 
Gonveia, também vencedor do Festival da 
Cançâo de 1998, corn “Bluff de Mim”. A 
apresentaçâo do espectâculo foi de Ana 
Fernandes. 
Rui Balsemâo da Silva, um poeta que con- 

Mikà 

cretiza o seu sonho corn “Meu Grito Meu 
Canto”, nâo cabia em si de felicidade. Foi 
uma tarde encantadora, daquelas que - 
infelizmente - nâo se testemunham corn a 
frequêneia que se dévia e que merecem. 
Parabéns Rui Balsemâo da Silva... E o 
poema nasce... 
Quando em calma me aconchego / e a 
existência me apetece / dou-me â ideia e ao 
sossego / e o meu canto acontece... 

Nancy Costa 
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OS OLHOS DA ifNGUA 
Pouco tempo depots de ter chegado a 
Toronto, fui convidada para fazer parte 
do jüri do Festival da Cançào CIRV-FM. 
Recordo perfeitamente a encenaçâo da 
cançâo vencedora, posta em palco por 
Tony Gouveia - Bluff de mim [pag. 35]. 
Recordù, acima de tudo, de, antes de 
Tony Gouveia a interpretar, o poema me 
ter despertado a atençâo e ter inclusiva- 
mente comentado com um dos membros 
do jiiri "Que letra!". No fim do espectacu- 
lo, e depots de atribuidos os prémios, 
nem sequer fixei o nome do autor. 

No final do ano passado, recebi um 
telefonema. Nao reconheci a voz. 
Identificou-se: Rui Balsemao. Apos algu- 
mas palavras de apresentaçâo, nâo pude 
fugir ao embaraço dé confessar a minha 
imperdoâvel ignorância. Afinal, Rui 
Balsemao continuara a concorrer ao 
Festival e eu estivera sempre presente 
como' membro do jüri a testemunhar o 
seu triunfo poético. 

Ganhou, entào, coragem para me 
falar do seu livro, melhor, do seu projecto 
de livro. Disse-me que eram poemas e 
falou-me deles a medo, num murmürio, 
como quern destapa uma intimidade que 
nào quer expor à vista de toda a gente. 
Perguntou-me se eu tinha tempo para 
ouvir um. Acedi e do outro lado do fio, 
senti a voz de alguém que acariciava cada 
estrofe como quern faz um filho, num 
arfar de movimentos de métrica sincopa- 
da a acompanhar o respirar da alma do 
poema. Conversamos ainda durante um 
bocado. Finda a conversa, ficou a 
promessa de Ihe 1er a versao policopiada. 
Fi-lo logo que a fui buscar ao local onde 
nos encontramos. Por telefone, dei-lhe 
conhecimento da minha primeira 
reacçâo. Adivinhei-lhe no rosto a satis- 
façâo de saber que eu tinha gostado. É 
verdade, gostei, gostei muito. Gostei 
porque Rui Balsemao conhece a beleza 
secreta de cada palavra, sabe despi-la de 
floreados imiteis e coloca-la no lugar 
certo. Sente-se que nenhuma lâ foi parar 
martelada pela necessidade de uma rima 
forçada. O poema nasce, solto e livre, da 
força da toada que esta dentro de si e da 
sensibilidade, que empresta a cada tema a 
müsica corn que hâ-de vestir os 35 poe- 
mas que compôem o livro. 
Se é verdade que predominam os temas 

de amor, nâo é menos certo que o autor 
révéla o mesmo dominio da gramâtica da 

lingua, no tratamento de qualquer um 
dos outros. Na exaltaçâo do amor, porém, 
a carga erotica é muito forte, sem que Rui 
Balsemao descambe nunca numa lin- 
guagem que nào seja a de celebrar a sede 
imensa de sensualidade que transpira da 
vertigem alucinante de dois corpos, que 
se entregam sofregamente até à exaustâo, 

”e apenas mal chegados/ beijaram-se per- 
didos/ e cegos jà tornados/ 
sem mando e derretidos/ despiram-se a 
esmo/ e sem olharem a nada/ 
fizeram ali mesmo/ ali logo à 
entrada".[pâg. 71] 

para depots se renderem embriagados de 
prazer 

"quando amantes em delirio beijam/ e 
caem saciados". [pâg. 72] 

Este erotismo, contudo, nâo anula o 
espaço da crença, da espiritualidade e da 
pureza original, numa expressâo inacaba- 
da de um mundo que habita dentro de si 
e de que o autor nos fala sem pudor. E é 
quando o ser existencial se mostra, que 
podemos ver um Rui Balsemao preocupa- 
do em exorcizar os fantasmas da morte, 
quer em forma de testamento 

"lego a minha aima ao vento/ e o meu 
estro ao infinito'\pà.g. 37] 

ou de inscriçào tumular 

"Hoje sou um pouco/ um mero excesso/ 
de tudo que me ficou/ do que fui demais/ 
e sou um louco/ porque apodreço/ e 
ainda aposto/ pensando que sou/ o que 
nâo sou mais". 

É neste mundo de contradiçôes que 
habita o homem projectado num rio tri- 
partido: 

a montante, o ütero telürico de 
Africa em que se fez nascente, 

a correr para a foz mâtria da lingua 
em que desagua, 

num estuârio de emigraçâo para 
onde o levou o turbilhâo das âguas da 
descolonizaçào. 

Enquanto o corpo busca ainda a 
margem certa onde repousar, a aima de 
Rui Balsemào vai-se sedimentando em 
aluviôes de mâgoas recolhidas dos vârios 

lugares em que habitou e que 
deram corpo à jazida deste 
livro. 

Em Fado de um 
Batuque [pâg. 69], o autor 
serve-se dos elementos liqui- 
dos para sintetizar esta trian- 
gulaçào de espaços por onde 
a sua aima se perde: 

o cacimbo e o rio Bengo 
(Angola), berço do seu corpo fisico; 

a geada e o Tejo (Portugal), fonte da 
lingua, matriz da expressâo oral e escrita; 

a neve (Canadâ), leito de frio onde 
adormece a saudade dos longes da "terra 
mârtir". 

O mesmo podemos dizer para a 
metâfora dos sons, em que o ronco do 
batuque mais nâo é do que o grito de 
quem se anuncia no negro da noite 
africana para, mais tarde, pedir 
emprestadas as guitarras a Lisboa e 
chorar o fado pelos kimbos da ausência. 
"e minh'alma sô débanda/ co'a saudade 
que magoa/ vai e voa até Luanda/ volta e 
voa até Lisboa" [pâg. 69]. 

Luanda e Lisboa, coraçào e cabeça de 
impérios construidos "no chào batido 

I O aumento das propinas, o 
i desempregoeacrisequeafectao 
i Pais marcaram o cortejo da 
r Queima das Fitas de Coimbra, 
i que se realizou esta semaxia e con- 
I tou corn a pariicipaçao de 90 car- 
I ros, em que seguiam 2300 quar- 
^ tanistas das varias faculdades e 
I institutos politécnicos da cidade. 

ÿ Nas âvenidas por onde passou o corte- 
i jo, milhare.s de pessoas esperaram, 
■ algumas durante horas, pela passagem 

dos carros, oferecendo flores e sorrisos 
; aos estudantes, em troca de bebidas e 
s das tradicionais pîaquetes. 
' A cidade rendeu-se aos estudantes, des- 

culpando os excesses habituais da 
; Queima, na maioria dos casos marca- 

dos pelo excesso do consumo de âlcool, 
como se podia adivinhar pela quantî- 
dade de garrafas vazias espalhadas 
pelo chào. 
A cabeça do desfile,; em representaçâo 

- da Direcçâo Central da Associaçâo 
Acâdémica, um burro carregava, numa 

' carroça, uma plaquete especial, dedica- 
da ao Governo. No centre da capa 
laranja, amarelo e azul, surgiam os mi- 

' nistros, de eùstas voltadas. Nas pâginas 
interiores, cada ministro “fînalista” 
tinha a sua prôpria caricatura, assinada 
por Luis Costa. 
A decoraçâo dos carros, executada coin 

chào magoado por irmàos do 
mesmo chào" [pâg. 79], seiva 
barrenta a que régressa no 
lamento de um silêncio que 
nâo pôde mais calar sozinho. 
"Uma lingua é o lugar donde 

se vê o mundo e em que se 
traçam os limites do nosso 
pensar e sentir. Da minha lin- 
gua vê-se o mar", disse 

Vergilio Ferreira. 
Roubaram-nos o mar, Rui, e em 

troca deram-nos um lago onde espe- 
Ihamos o logro de uma imitaçâo. Mas 
corn os olhos desta lingua vemos tudo o 
que a nossa imaginaçâo quiser desde que 
saibamos ouvir a voz da nossa mâis inti- 
ma inquietaçào. 

Por isso, Meu Grito Meu Canto é 
hoje a expressâo em livro daquilo que Rui 
Balsemào guardou dentro de si e que, por 
uma modéstia sem sentido, tardou em 
revelar a esta Comunidade. 

Por o ter feito hoje, parabéns Rui e 
muito obrigada. 

flores de papel, obedecia às cores | 
correspondentes a cada curso e a colo- | 
caçâo de cada um no cortejo foi ditada ' 
por ura sorteio realizado pelos comis- s 
sârios da Queima. 
O primeiro carro, nas cores amarelo e - 
preto, correspondente à Medicina, era 
dedicado ao professor Malô, a quem os i 
estudantes atribuem a criaçâo da licen- 
ciatura que os “obriga” a “seis anos de ; 
trabalho forçado, de sol a .sol, sem | 
remimeraçâo”, como se lia nos cartazes. | 
Mas se a vida de estudante é dificil para | 
os finalistas de Medicina, os de Histôria I 
estâo jâ a pensar no (des)emprego, em- I 
bora acreditem que “ainda sobra um | 
emprego quando concluem o curso". O | 
carro, decorado a azul escuro, preto e > 

branco, chamava-se, por isso, “TAP: | 
Trabalho Ainda PossiveP’. ^ 

Party Pepperonî 
Pizza 

“('l (/a oci'i/in/ciiHi 
/tizza (fuc/az c/wee/’ (ujdà na /XM O MILÉNIO 

O semanârio cJai comuniclacle 
tïoclas as feinas 

Mississauga, 4 de Maio de 2003 

Coimbra: 

Queima das fîtes em Coimbra 
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; Pessoaî para fazer limpeza aos fins<ie-semana. 
I Tel:l-905-527-2828. 

s Empregada de balcâo com experiênda, para 
^ padaria.Tel.;41(^534~llÔ7. 

Pessoal corn experiênda para companhia de jardi- 
nagem. Contactar Liz. Tel.:905-855-86l2. 

Cortadores para talho português. Contactar Joe. 
Tel.;4I6-531-74{j2. 

t Casai para fazer limpeza. Contactai' Ibny. 
i TeL:4i(k>96-595L 

I Serralheiro.s corn experiênda. Contactar Rui. 
J Tel.:4l64>04-8711. 

i Empregada interna, fluente em português e inglês, 
para companhia de uma senhora e serviços domésti- 

I cos, Contactar Mrs. Câmara, entre as 5 e 9 da noite. 
ï Tel.;416-5364918. 

Pessoal corn experiência, para companhia de cons- 
j truçâo e esgotos. Contactar Isabel. Tel.:41(i-b7.5-4134. 

y, ■ ' 
I Carpinteiro de acabanientos com experiência. 

Contactar Rui Fernandes. Iel.;4ib8794i064. 

Padeiro corn experiência para a ârea de Mississauga. | 
'Iel.:9()5-271-27()7 j 

Carpinteims de acabamentos. Tel.;416-5694217. | 

Tbrneiros mecânico corn experiência. Contactar ) 
Francisco Coelho. TeL;Ü0,5-850-8639. ? 

Condutor. Tel,:416-763-7429. I 

Bricklayers, Tel.:4l6-762-5947. 

Supervisor para casa de saùde, para o departamento 
de tarefas doraésticas, fluente em inglês e português. 
Enviar résume para Steve Goss. 
Fax #416-928-1965. 

Vendedores de publicidade, corn conhedmento de 
computador/internet. Enviar curriculo. 
E-maîl: info#agendalusa.cora ou Fax #96,5-762-1653. 

Tractorista corn carta de conduçâo de pesados e outro 
trabalhador corn carta de ligeiros, para companhia de 
jardinagem. Tel.:416-566-9011. 

ALUGA-SEAPARIAMEHTOBH 
P0RniiÂ0/AU»RVE 

Este Verâo goze a vida em Portimào e na Praia da 
Rocha. Apartamento para 2 familias corn 2 filhos. 

Contacto: 

4162S3-6194 

UUGA-SE 
IMa Dundas e Oovercourt:. 

Espaço para renda corn 1.000 pés quadrados. 

Bom para escritôrio ou armazém. 

Contacte Manuel Marques. 

41G S37-7GS7 

Anticorpos podem ajpdar 
a Ppeppiopia Atipica 
Os doentes infectados corn o virus da 
Sindroma Respiratôria Aguda Severa 
(SRAS), causador da chamada pneu- 
monia atipica, que jâ causou a morte 
a cerca de meio milhar de pessoas em 
todo o Mundo, têm uma nova “arma” 
para ajudar a combater a doença. 
Uma fonte médica de Hong Kong 
anunciou que um soro feito corn 
sangue de individuos que sofreram de 
pneumonia atipica e conseguiram 
curar-se esta a revelar-se eficaz no 
tratamento de outres casos resistentes 
ao tratamento clinico clâssico que tem 

vindo a ser utilizado para combater a 
SRAS. 
Segundo adiantou Gregory Chen, 
profesor da Faculdade de Medicina 
da Universidade de Hong Kong, de 
um total de 70 doentes tratados corn 
o referido soro de doentes que desen- 
volveram anticorpos depois de terem 
contraido a SRAS, cerca de 70 por 
cento puderam sair do hospital passa- 
des 21 dias. 
Apesar dos bons resultados obtidos 
corn esta nova forma de tratamento 
da pneumonia atipica, os médicos 

a cprar 

afirmaram que ainda é necessârio 
efectuar mais ensaios normalizados 
para que esta nova “arma” contra a 
SRAS possa ser validada. 

ACUPUNTURA 
MEDICINA OCIDENTAL 

• Dores de cabeça • Lumbago 
• Ciâtica • Tendinite • Neuralgia 

Consulte o Dr. Cristôvào Branco 

Ph.D.M.Sc,C.D,Ac. 

CONSULTAS POR APONTAMENTO: 

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 • fuL 905-82041130 
Email; patricioautocollision@on.aibn.com 
 ^ 

iMCREDItriTES: 

(4 PESSOAS) 

* 1,5 KG DE LULAS ; 

1 FRASCO DE CARIE INDIANO INCOPIL ; 

* 1 CuBO DE CALDO DE CARNE ; 

1 DE DEÂGUA ; 
2,5 DE DE LEITE ; 
SAL Q.B. ; 

* PiRi-piRi INCOPIL Q.B. 

(OnPECÇflO; 
Amanhe as lulas e corte-as em rodelas. 
Num tacho junte o conteüdo do frasco de Caril Indiano 
com as lulas. 
Acrescente o cubo de caldo de carne dissolvido em âgua 
Deixe ferver durante 15 minutos e em seguida junte os 2,5 
dl de leite, tape e deixe eozinhar em lume brando até que 
as lulas estejam tenras. 
Se necessârio acrescente um pouco mais de leite durante a 
cozedura. 
Acerte sal e picante a gosto. 
Sirva acompanhado corn arroz branco. 

Sobremesa: 

lés d’CIvas (doce alentejano) 

InCREDItriTES: 
2 Ovos 
500 GR AÇÛCAR 

500 GR AMÉNDOA MOÎDA S/PELE 

* FARINHA Q.B. 

(OriEECÇflO: 
Bâter os ovos corn o açücar até obter um creme; juntar 
a amêndoa e a farinha (que baste) até obter uma massa 
com a consistência necessâria para fazer um rolo. 
Cortar corn uma faca pequenas rodelas, espalmar um 
pouco as rodelas pintar com gema de ovo e levar a 
cozer â temperatura de +- 220" (forno médio) 

% A. Poitela 
Construction 

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

varandas e casas de banho 
fl. PORTELfl Of£REC£-Ll4t flBSOLUTOtlEUTQ CRftTIS 

O "PERMIT" PORA O COUSTRUCôO DA AOVA CARACEM 

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

Taça de Portugal 
Oliveirense ergue troféu 
A Oliveirense conquistou pela primeira 
vez a Taça de Portugal de basquetebol, ao 
derrotar o CAB Madeira, por 75-65, numa 
final inédita disputada em Tondela. 
A équipa de Oliveira de Azeméis, que na 
véspera afastou a Portugal Telecom, deten- 
tora do titulo, chegou ao final do segundo 

période a perder por dois pontos (34-36). 
Depois do nivelamento verificado na 
primeira metade, a Oliveirense desequili- 
brou O marcador no dois ùltimos quartos, 
marcando mais seis pontos do que o CAB 
em cada. 
Doug Muse marcou 20 pontos e conquis- 

tou 12 ressaltos para a 
Oliveirense, enquanto José Lasa, 
autor de 10 pontos, contribuiu 
corn oito assistências e efectuou 
cinco roubos de bola. 
A Oliveirense contou ainda corn 
melhor contribute vindo do 
banco, jâ que Kevin Veldhuizen 
entrou em jogo para marcar 13 
pontos, concretizando seis dos 
sens oito lançamentos de campo 
em 23 minutes, para igualar os 
pecùlios de Carlos Seixas (cinco 
assistências) e Aleksander 
Zecevic. 
Além disse, a Oliveirense esteve 
melhor de longa distancia, con- 
vertendo oito "triplos", contra ape- 
nas très do conjunto insular. 
Kenneth Roberts, corn 23 pontos 
e oito ressaltos, foi o elemento do 
CAB em maior evidência, secun- 
dado por Allen Ledbetter, que 
apontou 17 pontos e ganhou nove 
bolas sob os aros, enquanto Filipe 
da Silva, autor de nove pontos, 
distribuiu oito assistências. 

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

Especializados em Salgadinhos 

Licenciado 

pelo LCBO 

Abertos 7 dias por semana 

das 5hü0 da manhâ 

às 2h()() da-manhâ 

U©[D® ® E)[IÆ\ 

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

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

Bom ambiente de 
convivência. 
Venha ver 
a diferença. 

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

Salas Privadas 
para fumadores e 

nào-fumadores Licenciado 

pelo LCBO 

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

UEFA castiga Glubes Italianos e 
espanhôls por comportamento 
de adoptas 
A UEFA multou esta semana a Lâzio de 
Roma e o Malaga pelo mau comporta- 
mento dos sens adeptos durante os 
jogos com o FC Porto e o Boavista, 
respectivamente, na Taça UEFA. 

A Lâzio, de Fernando Couto, foi o clube 
mais castigado e desembolsarâ 30.000 
francos suiços (19.900 euros) pelo 
arremesso de objectos durante o jogo 
dass meias-finais corn os portistas, 7.000 
(4.645 euros) por conduta imprôpria da 
équipa na partida da primeira mâo (4-1) 
e outros 4.000 (2.654) pelo mesmo moti- 
vo na segunda mâo (0- 0). 
Ao clube espanhol Mâlaga, onde ali- 
nham os portugueses Litos e Edgar, a 
multa aplicada foi de 10.000 francos 
suiços (6.635 euros) pelo largo tempo de 
reposiçào da bola em jogo, por parte 
dos apanha- bùlas no jogo da primeira 
mâo dos quartos-de-final da Taça 
UEFA, frente ao Boavista. 
A segunda multa mais elevada também 
foi endereçada para Itâlia, mais precisa- 
mente ao AS Roma, que pagarâ 25.000 
francos suiços (16.592) pelo lançamento 
de objectos no encontro com o Ajax na 
Liga dos Campeôes. 
Ainda em solo italiano e também na 

f sequêneia de um jogo ante o Ajax, mas 
I nos quartos-de-final da Liga Milionâria, 
I o AC Milâo foi multado em 20.000 fran- 
j cos suiços (13.269 euros) pela incursâo 

dos adeptos. 
I O Inter de Milâo também foi incluido 
I na lista de multados pelo comporta- 
j mento dos adeptos durante a segunda 
I mâo dos quartos-de-final da Liga dos 
I Campeôes corn o Valencia e pagarâ 

15.000 francos suiços (9.952 euros) e 
outros 14.000 francos suiços (9.290) pelo 
comportamento imprôprio do plantel 
durante a segunda mâo. 
A UEFA multou ajuventus em 10.000 
francos suiços (6.635 euros) pelos 
bastôes que os seus seguidores 
mostraram no encontro da primeira 
mâo dos quartos-de-final da Liga dos 
Campeôes frente ao FC Barcelona, que 
por seu lado, foi multado em 20.000 
francos suiços (13.269 euros) pelo lança- 
mento de petardos na partida da segun- 
da mâo. 
Em Espanha, os castigados foram, além 
do "Barça" e Mâlaga, o Real Madrid e a 
prôpria Federaçâo de fütebol. 
O plantel do português Luis Figo foi 
condenado por "violaçâo das regras de 
competiçâo" no encontro da Liga dos 
Campeôes frente ao AC Milâo, a 12 de 
Março e terâ de pagar 10.000 francos 
suiços (6.635 euros). 
A Federaçâo, por seu lado, terâ de pagar 
8.290 francos suiços (5.474 euros) por 
conduta imprôpria da selecçâo espa- 
nhola de sub-21 no encontro corn a sua 
congénère ucraniana em FQev e 5.000 
francos suiços (3.317 euros) por invasâo | 
de campo pelos espectadores depois do | 
jogo Espanha-França de sub-17 refe- I 
rente à qualificaçâo para o Europeu de ( 
Portugal. I 
Outra federaçâo a receber uma “fac- | 
tura” da UEFA foi a ucraniana, que ( 
pagarâ 7.500 francos suiços (4.976 i 
euros) por violaçâo das regras de jogo j 
no confronto corn a Espanha na fase de \ 
qualificaçâo para o Europeu | 
Portugal2004. 1 

Automobilismo: 

Rail Argentina 
Burns e Gronholm tentam 
primeira vitoria Peugeot 
o inglês Richard Burns e o finlandês 
Marcus Gronholm vâo discutir na 
Argentina a liderança do Campeonato do 
Mundo de ralis, numa prova que os seus 
Peugeot 306 nunca venceram. 

Corn quatro provas disputadas, seis pontos 
separam os pilotos do Peugeot 206 - Burns 
tem 26 e Gronholm 20 -, o carro tricam- 
peâo mundial de construtores que jamais 
se impôs nas terras altas da Argentina. 
Richard Burns tem um excelente palmarès 
nesta prova, pois venceu em 2000 e foi 
segundo classificado em 1999 e 2001, 
enquanto Marcus Gronholm estâ decidido 
a "vingar-se" da desqualificaçâo por 
"assistência interdita" que lhe roubou o tri- 
unfo em 2002. 
Curiosamente, o piloto britânico lidera o 
mundial sem ter vencido qualquer prova, 
enquanto o finlandês jâ triunfou na Suécia 
e na Nova Zelândia. 
O espanhol Carlos Sainz, ao volante de 

um Citroen Xsara, vai defender a vitoria 
conquistada em 2002, num dos ralis onde 
costuma evidenciar melhor rendimento. 
"El matador" tem o impressionante cur- 
riculum de oito pôdios em doze partici- 
paçôes, corn vitôrias em 1991 e 2002, cinco 
segundos lugares em 1990, 1992, 1994, 
1996 e 1998 e apenas um terceiro em 2001. 
A altitude é um dos principais problemas 
corn que os pilotos se vâo deparar; a prova 
chega aos 1.600 metros, apesar de em 
ediçôes anteriores ter ultrapassado os 
2.000 metros. 
Este facto pressupôe uma verdadeira 
prova de fogo para os motores WRC, jâ 
que a sua potêneia fica seriamente 
ameaçada devido à reduçâo da pressâo 
barométrica que représenta uma perda de 
cerca de trinta por cento, o équivalente a 
100 cv. 
O Rali da Argentina tem 1.370,61 
quilômetros, 388,94 dos quais correspon- 
dentes a 25 troços cronometrados. 
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Golfe; 

ladies Open Pertugal 
Nûmere um da Eurepa 
Paula Marti, cabeça de cartai 
A numéro um da Europa, a 
espanhola Paula Marti, vai ser a 
cabeça de cartaz do Ladies Open 
de Portugal em golfe, que se dis- 
puta entre 23 e 25 de Maio no 
campo 2 da Aroeira, Fonte da 
Telha. 

Este evento, que marca o regresso dos 
torneios femininos de "full ranking" a 
Portugal, contarâ ainda com a presença 
de outros nomes sonantes da modali- 

1 dade a nivel internacional, como é o 
I caso da aleraâ Elisabeth Esterl, vence- 
i dora do Ladies Open de Tenerife, 
j Espanha, que decorreu entre 01 e 04 de 
I Maio. 
I Esta ainda assegurada a presença de 
i outras golfistas do Ladies European 
I Tour, nomeadamente da francesa 

Karine Icher, da inglesa Trish Jonhson 
e da escocesa Dale Reid, entre outras. 
No torneio, dotado de um prémio mo- 
netârio de 165.000 euros, participam 
ainda as jogadoras portuguesas profis- 
sionais Claüdia Dantas, Monica 
Bernardo e Patricia Brito e Cunha. 
As amadoras detentoras de titulos 
nacionais Caria Cruz, Caria Lopes, 
Carohna Catanho e Lara Vieira tam- 
bém estarâo présentes na prova por- 
tuguesa. 
O campo numéro 2 da Aroeira recebe 
pelo segundo ano consecutivo o Ladies g 
Open de Portugal, prova do circuito j 
profissional europeu de golfe feminino, j 
e em Novembro vai ser palco da Escola j 
de Quahficaçâo para o Ladies j 
European Tour, a pedido da organiza- | 
çâo europeia do circuito. j 

Euro2003: 

Organizaçâo "esQuece" 
comunicaçâo social 
As condiçôes oferecidas à comunicaçâo 
social para a cobertura noticiosa do XXI 
Europeu de futebol de sub-17, que 
começou na 4^ feira em Portugal, estào 
longe de poderem ser consideradas ideais. 

No Estâdio do Fontelo, em Viseu, palcô de 
quarta-feira do jogo de estreia de Portugal 
(vitôria por 3-2 sobre a Dinamarca), o cen- 
tro de imprensa funciona num pavilhào 
anexo ao recinto (sem ligaçào pelo interi- 
or) e ignora que os jornalistas necessitam 
de tomadas de electricidade e telefone. 
Apôs o alerta dos profissionais da comuni- 
caçâo social, foram disponibilizadas exten- 
sôes, mas a ausência da linha telefonica foi 
um problema que permaneceu sem ser 

ultrapassado. 
A minüscula bancada de imprensa do 
Estâdio do Fontelo, onde terâ lugar a final 
da competiçâo, pode revelar-se um proble- 
ma caso os dois paises ibéricos cheguem 
ao jogo decisivo, provocando uma 
"enchente" de jornalistas. 
Alguns sectores mais periféricos da referi- 
da bancada estâo mesmo desprovidos de 
instalaçâo eléctrica, pelo que a solicitaçào 
de uma ligaçâo telefonica séria considera- 
do um luxo dificil de satisfazer. 
Sem ter a projecçâo do Euro2004, o 
torneio europeu de sub-17, que decorre nos 
distritos de Vila Real e Viseu até 17 de 
Maio, funciona como espécie de "mini- 
balâo de ensaio" para o grande evento. 

LC - Real Madrid / Ronaldo 
incerto para jogo em Turim 
A presença do avançado do Real 
Madrid Ronaldo na segunda 
"mâo" das meias-finais da Liga 
dos Campeôes europeus de fute- 
bol, a 14 de Maio, em Turim, é 
"muito incerta” devido à lesâo 
contraida terça-feira pelo 
jogador na perna esquerda, 
durante o jogo da primeira mâo. 

O brasileiro, que realizou na 4“ feira 
vârios exames médicos, sofre de uma 
pequena lesâo nos gémeos da perna 
esquerda, precisou o clube espanhol, 
que provavelmente nâo contarâ sem a 
sua "estreia" na 33“ jornada do 
Campeonato espanhol, frente ao 
Recreativo de Huelva. 

"Existera 90 por cento de hipôteses de 
Ronaldo nâo jogar esse jogo (segunda 
"mâo" em Turim)", afirmou o chefe do 
departamento médico do Real Madrid, 
Alfonso del Corral. 
Mas, de acordo com o responsavel, exis- 
tera 10 por cento de hipôteses do 
avançado recuperar a tempo: "resta-nos 
essa èsperança, e vamos trabalhar com 
esses 10 por cento e tudo faremos para 
que récupéré a tempo". 
Autor do primeiro golo frente â 
Juventus de Turim, aos 23 minutos, 
Ronaldo foi substituido aos 50 minutos, 
depots de ter sentido com uma forte dor 
na perna. 
Os "merengues" derrotaram os italianos 
por 2-1. 

DOIS ginastas 
luso-canadianos 
em Halifax 
Os jovens Kayla Pirita Marques e 
Simâo Lima Barbosa, quali- 
Hcaram-se para representar o 
Ontario em Halifax, Nova Scotia, 
na competiçâo de g^nâstica 
"Eastern Canadian Gymnastics 
Championships", de 9 a 11 de Mafo. 

A Kayla, é filha de Maria Goretti Pirita 
Marques e Joe Marques, e neta de José e 
Maria José Pirita e de Alcino e Rosa 
Marques, e jâ pratica ginâstica desdé os 3 
anos de idade. 
A Kayla entrou em competiçôes com 6 
anos e, durante os ültimos 8 anos, tem 
progredido imenso ao ponto de ter atingi- 
do este ano o nivel 3. Nas finals do 
Ontario, a Kayla ficou em 4o. lugar, entre 
31 atletas, e é considerada uma das me- 
Ihores "Vaultefs" na Provincia. 
A Kayla treina 22 horas por semana no 
Clube de Sacarborough Gym-Elites, com 
os treinadores Aaron Brockenshire (Head 

Coach) , Margareth Meek, Ruth 
Bordad'âgua e Jolyn Child. Kayla estâ 
fazendo o Grau 8 na Escola Scarborough 
Village Alternative, onde tem um exce- 
lente comportamento académico. 
O Simâo Lima Barbosa, é filho de Tina 
Lima Barbosa e Carlos Barbosa, e neto de 
Idâlia e José Lima e de Ilda e Carlos 
Barbosa. O Simâo iniciou a aprendizagem 
no Markham Gymnastics Club, com 5 
anos de idade. O Simâo começou a com- 
petir aos 7 anos e, este ano, entrou para a 
categoria de Nivel 3. Nos campeonatos do 
Ontârio, entre 24 atletas, o Simâo classifi- 
cou-se em 3o. lugar, com a marca mais alta 
no "Floor Routine". Este jovem ginasta 
treina 16 horas por semana durante todo o 
ano, com o treinador Chris Hanley, dedi- 
ca-se aos estudos do Grau 7 na St. Monica 
Catholic School e joga futebol no 
Unionville-Milliken Soccer Club. 
A Kayla e o Simâo têm por meta melhorar 
até conseguirem pontuaçâo para repre- 
sentarem o Canada nos Jogos Olimpicos. 
E, por agora, conquistarem uma Medalha 
de Ouro para o Ontârio, em Halifax, nos 
prôximos dias. 
Força Kayla e Simâo. Parabéns! 

A QUE RUA DHRENÇA COM ESPECUUSTÜDOS OS DUS! 

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

na esquina da Bumhamthorpe) 

O Luis e o Nelson, jovens e 
vUionârios, deram o nome 
à sua Churrasqueira o som dos 
francs a cantarolar, Kluck, 
Kluck. 

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

EivœMENDAS PEtX) TELER»îE: 

905 272-4459 
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JOSé NUNO RODRIGUES 
MEMORIAL TOURNAMENT 

6^^' Annual 

SATA Express Cup 

Saturday • Msy 24 • 2003 ExprOSS 

Tournament winner (Firstpiace-iow Gross): 

ONE WEEK GOLF PACIO\GE FOR TWO TO THE 

XVIII SATA AZORES OPEN (OCTOBER 4) 

Includes Air Fare, Toumament/Green fees for one person, Hotel and Car rental 
Courtesy of: SATA EXPRESS • VERDEGOLF COUNTRY CLUB 

ESTALAGEM SENHORA DA ROSA • RENT-A-CAR ILHA VERDE, S. Miguel, Azores 

Win one of tiuo 
ONE WEEK GOLF PACKAGES TO THE AZORES 

to be awarded to two randomly selected tournament participants. 
Includes Air Fare and Green fees. (Oct-Nov, Jan-Apr.) 

Courtesy of SATA EXPRESS and VERDEGOLF COUNTRY CLUB 

Hole in One: Fully loaded 2003 HONDA ACCORD LX 
Courtesy of 

CLASSIC HONDA - Brampton 

LIONHEAD Golf & Country Club 
8525 Mississauga Rd., Brampton 

Shot Gun Start - 12:30 pm - Maximum of 144 players 

$150.00 
(Includes Green fees, Golf Shirt, Power cart and Dinner-Dance) 

À MONT6PIO G€RAL 
Representative Office 

Dinner, Dance, Trophies and Prizes Galore 
Dinner Only Tickets: $50.00 - eligible for a draw 

COLOUR TEIæVISîON 

OMItENlO 

For tickets and more information please contact: 
Joe Borges: (905) 624-2600 Helder Gomes: (905) 840-6905 
Joe Oliveira: (905) 453-8114 Manuel Oliveira: (416) 747-9931 

Joe Pinto: (905) 564-3233 
(•T 

CiRV 1 \¥ww. lusogolf.com 

0 menino 
goleador 

Quando coversâvamos com o 
Professor Neca, na Churrasqueira 
Aveirense, apareceu-nos o casai Lücia 
e Doraenic, da Loja do Espirito 
Santo, e 0 filho Emanuel, um jovem 
predestinado para jogar futebol. S6 
tern olhos para a atirar à baliza 
adversâria. E um goleador nato. Em 
todas as equipas por onde tern joga- 
do é sempre o melhor goleador. 
Metemos um "cunha" ao professor 
Neca para o levar para Portugal. 
Ainda é cedo, foi a resposta pois, o 
"puto" s6 tern ainda 11 anos. E, o pai, 
com aquele sorriso caracteristico, 
também mostrou mais înclinaçao 
para o futebol italiâno. Bom, o future 
a Deus pertence. 

Mas que o "puto" tem jeito... 
ninguém duvide. 

III Divisâo 
Apurament:o do Campeâo 

S° fase 

Resultados 
Valtnst - Santlii*. 2-1 
St* Anttnii - PrilsiiM. 1-1 
Ftliitt: Anirans* 

10* jornada 
Santlaga - Ungimst 
PraiMse - IMMU 
Mil: se JMbiiio 

Classificaçâo 
Santo Antônio 
promotido à 
segunda divisâo i 

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

JGS. 
8 
7 
8 
7 
7 

PTS. 
49 
45 
42 
37 
37 

□espromoçôes 

Resultados 
Madalana - Hnmiigin. 3-0 
Ungüsdn - Ideal. 11-2 
Falgod: Nliairiiilia 

10*jornada 
Hamengos - RIbtIriaha 
Ideal - Madalana 
Falga: Aagùatlas 

Classificaçâo 
Angüstias despromo- 
vido aos distritais. 

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

JGS. 
7 
7 
7 
7 
a 

PTS. 
37 
37 
32 
31 
2 
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SyPERLIGA 
PORTUCUCSfl DE fUTEBOL PROEISSIOMOL 

V. 

EQUIPAS 

FC PORTO campeâo nacional 

1 FC PORTO 30 
2 BENFICA 30 
3 SPORTING 30 
4 GUIMARÀES 30 
5 GIL VICENTE 30 
6 U. LEIRIA 30 
7 NACIONAL 30 
8 BELENENSES 30 
9 P.FERREIRA 30 
10 BOAVISTA 30 
11 MOREIRENSE 30 
12 MARITIMO 30 
13 SP.BRAGA 30 
14 VARZIM 30 
15 SANTA CLARA 30 
16 BEIRA-MAR 30 
17 ACADÉMICA 30 
18 VIT. SETÛBAL 30 

RESULTADOS 

Belra-Mar • Belenenses, 2-1 
Benfica - Sporting, 1-2 
Nacional - Varzim, 2-1 

V. Seiûlial - P. Ferreira. 0-2 
Académica - Moreirense, 1-1 

U. leiria - Sp. Braga, 1-1 
FC Porto - Santa Clara, S-0 

Mariiimo - Boauista, 0-0 
V. Guimarâes - Gil Vicente. 1-1 

V 

25 
20 
17 
13 
13 
11 
9 

10 
10 
8 
8 

10 
7 
9 
7 
7 
6 
5 

4 
5 
6 
8 
5 
9 

11 
8 
8 

12 
12 
5 

12 
5 
9 
9 

11 
11 

1 
5 
7 
9 

12 
10 
10 
12 
12 
10 
10 
15 
11 
16 
14 
14 
13 
14 

M 

67 
63 
47 
45 
40 
42 
38 
40 
34 
29 
38 
31 
27 
31 
34 
35 
32 
31 

22 
24 
30 
38 
41 
40 
40 
42 
42 
29 
39 
46 
42 
41 
49 
49 
46 
44 

79 
65 

,57 
47 
44 
42 
38 
38 
38 
36 
36 
35 
33 
32 
30 
30 
29 
26 

PRôXIMA JORNADA 

Boavista - Belra-Mar 
Moreirense - V. Guimarâes 
Belenenses - Beniica 
GH Vicente - Maritime 
Sporting Braga - N. Madeira 
Varzim - VitOrla Setûbal 
Santa Clara - Académica 
Paços Ferreira - FC Perte 
Sporting - Uniâo Leiria 

elhores Iflarcadores 

SIMAO SABROSA (Benfica) 

Paye FARY (Beira-Mar) 
ADRIANO Louzada (Nacional) 

Eric Gomes "GAUCHO" (Maritime) 

DÂRIO (Académica) 

TIAGO (Benfica) 
JARDEL (Sporting) 
HÉLDER POSTIGA (FC Porto) 

Elpidio SILVA (Boavista) 
Anderson de Sousa "DECO" (FCP) 
MANOEL Filho (Gil Vicente) 
PAULO ALVES (Gil Vicente) 

i 
XI LIGA 

' POCTUGUESO DE fUTEBOL PROEISSIOnOL 

EQUIPA 

1 RIO AVE 

2 ALVERCA 

3 PORTIMOIMENSE 

A NAVAL 

5 EST. AMADORA 

6 SALGUEIROS 

7 DESP. AVES 
8 DESP. CHAVES 

9 MAIA 

10 MARCO 

11 OVARENSE 

12 SP. COVILHÀ 

13 FARENSE 

14 U. MAOEIRA 

15 PEIMAFIEL 

16 FELGUEIRAS 

17 LECA 

18 U. LAMAS 

30 

30 

30 

30 
30 

30 

30 
30 

30 

30 
30 

30 

30 

30 

30 
30 

30 

30 

56 
54 

49 

47 
47 

45 

44 
41 

41 

40 
40 

38 

38 

34 

34 
31 

31 

18 

Uniâo de Lamas despromovido à II divisào B. 

RESULTADOS 

ALVERCA - NAVAL 1" MAIO, 1-2 

DESP. AVES - DESP. CHAVES, 2-0 

SP. COVILHà - FARENSE, 0-0 

OVARENSE - SALGUEIROS, 3-1 

RIO AVE - E. AMADOUA, 1-0 

MARCO - UNIAO DE LAMAS, 3-1 

LEçA - MAIA, 0-0 

PORTIMONENSE - U. MADEIRA, 00 

PENAFIEL - FELGUEIRAS, 01 

PRôXIMA JORNADA 

UNIâO MADEIRA - ALVERCA 

SALGUEIROS - RIO AVE 

NAVAL 1® MAIO - DESP. AVES 

DESP. CHAVES - SP. COVILHà 

FARENSE - OVARENSE 

ESTRELA AMADOUA - MARCO 

UNIâO LAMAS - LEçA 

FELGUEIRAS - PORTIMONENSE 

MAIA - PENAFIEL 

•2 CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL II Divisâo B 
I.eixôes promovido à II Liga. 
Vianense despromovido à terceira divisào. 

EQUIPA J P 

I LEIXÔE.S 35 38 
■2 FC PORTO B 35 (j8 
3 LOUSADA 35 67 
4 VIZELA 35 55 
5 CAC. TAIPAS 35 54 
6 PAREDE.S 35 52 
7 BRAGA B 35 51 
8 GONDOMAR 35 5ü 
U DRAGÔES SAND 35 4!) 
Kl ESPINHO 35 41) 
II VILANOVENSE 35 48 
12 PAKE 35 47 
13 P. RUERAS 35 44 
14 INFE.STA 35 40 
15 FREAMUNDE 35 40 
16 VILA REAL 35 38 
17 ERMESINDE 35 36 
1« CANELAS 35 33 
U) ESPOSENDE 35 31 
20 VIANENSE 35 21 

Resultados 
Vila Real FC Porto B. 2-1 
Infesta - Gondomar, 1-0 
Ermesinde - I). Sandinenses, 5-1 
Sp. Braga B - Leixôes, 0-1 
Fafe - Caçadores Taipas, 2-'2 
Espinho - Vilanoven.se, 3-4 
Freamunde - Vizela, 1-1 
Lousada - Pedras 'Rubras, 2-1 
Esposende - Vianense, 4-2 
Canelas Gaia - Paredes, 0-2 

36"Jornada 
Gondomar - FC Porto B 
Dragôes Sandinenses - Infesta 
Leixôes - Ermesinde 
Caçadores Taipas - Sp. Braga B 
Vilanovense - Fafe 
Vizela - Espinho 
Pedras Rubras - Freamunde 
Vianense - Lousada 
Paredes - Esposende 
Canelas Gaia - Vila Real 

EQUIPA J P 

1 FEIRENSE 34 77 
2 ESTRJ-LA PORT 33 (i!) 
3 OLIVEIRENSE 33 (>0 
4 ACAD. VISEU 33 5!) 
5 TORREENSE 33 54 
6 SP. POMBAE 34 51 
7 SANJOANENSE .33 4Ü 
H DESP. FÀTIMA 33 4H 
y OL. BAIRRO 33 45 
10 CALDAS 33 44 
11 ACADÉMICA B 33 43 
12 OL. HOSPITAL 33 41 
13 VlLAFRANQl.'EN 33 39 
14 SERTANENSE 33 37 
15 ESMORIZ 34 35 
Ui AGUEDA 33 31 
17 MARINHENSE 33 28 
18 BENFICA CB 33 27 
19 SÀO JOÀO VER 33 26 

Resultados 
Académico Viseu - Esmoriz, 2-0 
Feirense - Sp. Pombal, 1-0 
Sertanense - Desp. Fâtima, 1-1 
Caldas - Oliveira Bairro, 0-0 
A. Coimbra B - Marinhense, 3-3 
Vilafranquense - B.C. Branco, 3-2 
Agueda - Sào Joâo Ver, 1-1 
E. Portalegre - Oliveirense, 2-0 
Ol. Hospital - Torreense, 2-0 
Folgou: Sanjoanense 

36‘Jornada 
Sp. Pombal - Esmoriz 
Desp. Fâtima - Sanjoanense 
Oliveira Bakro - Sertanense 
Marinhense - Caldas 
B. C. Branco - A. Coimbra B 
Sào Joào Ver - Vilafranquense 
Oliveirense - Agueda 
Torreense - E. Portalegre 
Ol. Hospital - Ac. Viseu 
Folga: Feirense 

£i,si.uiu jjroiiioviao 

Seixal despromovido à terceira divisào. 

EQUIPA J P 

1 E.STORIL 35 77 
2 MAFRA 35 ül 
3 LOULETANO 35 58 
4 OL. MOSCAVIDE 35 57 
5 ODIVELAS 35 55 
6 AMORA 35 54 
7 OLHANENSE 35 52 
8 PONTASSOLENS 35 51 
y CAMACHA 35 51 
10 BARREIRENSE . 35 51 
11 MICAELENSE 35 49 
12 MARITIMO B 35 49 
13 LUSITANIA 35 45 
14 ORIENTAL 35 45 
15 OPERÂRIO 35 41 
lÜ SPORTING B 35 39 
17 IMORTAL 35 38 
18 CASA PIA 35 30 
19 LUSITANO VRS 35 30 
20 SEIXAL 35 29 

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

36"Jornada 
Barreirense - Camacha 
Amora - Odivelas 
Louletano - Olhanense 
Ol. e Moscavide - Lus. Açores 
Operârio - Casa Pia 
Maritimo B - Micaelense 
Mafra - Oriental 
Sporting B - Lusitano VRSA 
Imortal - Pontassolense 
Estoril-Praia • Seixal 

r*. CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL III 
SéRIE A 

CL EQUIPA J P 

SÉRIE B 
IVvidfm «• Camlins 
(ius|>rimii)viil<is ans liisirilaiN. 

CL EQUIPA J P 

SéRIE C 

CL EQUIPA J P 
Q_ 

CL EQUIPA 
1 BRAGANÇA 32 Ü5 
2 VALDEVEZ 32 Ü4 
3 JOANE 32 5ü 
4 SANDINENSES 32 53 
5 VILAVERDENSE 32 51 
() VALENCIANO 32 49 
7 MARIA FONTE 32 48 
8 MONÇÀO 32 45 
9 RONFE 32 43 
10 MONTALEGRE 32 42 
11. MIRANDELA 32 42 
12 AMARES 32 39 
13 VALPAÇOS 32 38 
14 MARINHAS 32 33 
15 T. BOURO 32 32 
l(i CERVEIRA 32 32 
17 AG. GRAÇA 32 3Î 
18 VILA POlICA 32 27 

1 LIXA 32 67 
2 TROFENSE 32 64 
3 TIRSENSE 32 62 
4 OLIVEIRENSE 32 60 
5 FIÀES 32 50 
6 FAMALICÀO 32 48 
7 TORRE MONC. 32 47 
8 RIBEIRÀO 32 46 
9 RIO TINTO 32 45 
10 PEDROUÇOS 32 45 
11 S.P. COVA 32 45 
12 REBORDO.SA 32 42 
13 LUS. LOURO,SA 32 40 
14 CINFÀSES 32 35 
15 LAMEGO 32 35 
16 SERZEDELO 32 30 
17 PEVIDÉM 32 14 
18 CAMBRES 32 12 

! PAMPILHOSA 32 56 
2 EISTARREJA 32 56 
3 CESARENSE 32 54 
4 MILHEIROENSE 32 53 
5 VALECAMBRENS 32 52 
6 GAFANHA 32 49 
7 P. CASTPILO 32 49 
8 SATÀO 32 48 
9 F. ALGODRES 32 45 
10 U, COIMBRA 32 44 
11 TOCHA 32 42 
12 ANADIA 32 40 
13 MANGUALDE 32 37 
14 .^RRIFANENSE 32 37 
15 AVANÇA 32 36 
16 F.STAÇÀO 32 35 
17 MILEU 32 32 
18 GOUVEIA 32 28 

1 ALCAÎNS 30 59 
2 PORTOMOSENSE 30 58 
3 LOURINHANENS 30 57 
4 BENEDITENSE 30 52 
5 SOURENSE 31 52 
6 FAZENDENSE 31 50 
7 RIO MAIOR 30 48 
8 RIACHENSE 30 46 
9 BIDOEIREN.SE 30 42 
10 CARANGUEJEIR 30 39 
11 TORRES NOVAS 30 37 
12 PENICHE 30 34 
13 ALMEIRIM 30 32 
14 MIRENSE 30 30 
15 MIRANDENSE 30 25 
16'^.SERNACHE 30 18 
17 NAZARENOS 30 15 

Divisâo 
SéRIE E 

CL EQUIPA J 

1 SINTRENSE 32 
2 RIBEIRA BR. 32 
3 ATLÉTICO MAL 32 
4 BENFICA B 32 
5 LOURES 32 
6 ALCOCHETENSE 32 
7 ELVAS 32 
8 PORTOSANTENS 32 
9 CARREGADO 31 
10 .SACAVENENSE 32 
11 MACHICO 32 
12 C. LOBOS 32 
13 F MAIO 31 
14 SÀO VICENTE 32 
15 REAL 32 
16 CALIPOLENSE 32 
17 SANTACRUZENS 32 
18 ÀGUIAS CAM. 32 

P 

58 
56 
54 
52 
51 
48 
46 
45 
42 
41 
41 
41 
38 
37 
36 
36 
34 
23 

ISiTiiaiho i; Na/arfiuis 
<l<ispri>iniividiis ans diNlritais 

CL EQUIPA 

1 PINHALNOVENS 
2 ESTRELA VN 
3 ATLÉTICO 
4 SILVES 
5 BEJA 
6 VASCO GAMA 
7 MESSINENSE 
8 UNIAO SC 
9 ALMANSILENSE 
10 JUV. ÉVORA 
11 SESIMBRA 
12 MONTIJO 
13 LUS. ÉVORA 
14 QUARTEIRENSE 
15 ESP. LAGOS 
16 FUT. BENFICA 
17 FERREIRENSE 
18 PADERNENSE 

62 
59 
57 
56 

54 
48 
46 
46 
45 
40 
39 
38 
38 
37 
33 
26 
9 

VALENCIANO - MARIA FONTE, (M) 

MARINHAS - VAU>EVEZ, 1-0 

VALPAçOS - TERRAS BOURO, +0 

RONTE - VILA POUCA AGUIAR, S3 

MIRANDELA - Os SANDDIENSES, 2-1 

ÂGUIAS GRAçA - JOANE, 2-2 

AMARES - BRAGANçA, M 

MONTALEGRE - ViLAVERDENSE, 2-1 

MONçAO - CERVEIRA, 4^ 

T 

TiRSENSE - LUSITANIA LOUROSA, (M) 
SAo PEDRO COVA - RIBQRAO, SI 

PEDROUçOS - OLZVHRENSE, SI 

LAMEGO • PEVIDEM, 2-1 

FIAES - LIXA, 2-1 

SERZEDELO - CAMBRES, 4-1 

FAMAUCAO - RIO TINTO, 2-1 

CINFAES - TORRE MONCORVO, S2 

REBORDOSA - TROFENSE, 1-2 

E 
S 
U 
l 
T 
A 

y 

PENALVA CASTELO - U. COIMBRA, 23 

PAUPILHOSA - EfTAÇAO, S3 

AVANçA • GOUVEIA, 2-1 

ARRIFANENSE - MILEU, 23 

MILHEIROENSE - CESARENSE, M 

VALECAMBRENSE - TOCHA, 4-2 

FemNO ALGODRES - ESTARREJA, 63 

ANADIA - GAFANHA, 23 

SATAO - MANGUALDE, SO 

SoureoM - Fazeodeiue, 4-2 
Bidoelreaie - Peakhe, 1-1 
Rio Maior - Akalnj, S2 
O* Nuarenoi - Portomotetite, 1-2 
V. Somache - Beoediteiue, 1-2 
Lourinlumaue - CanngucjelnL 4-1 
Torm NOVBI - Mlraodeiue, 6-1 
Almetrim - Mireiue, S3 
Folgou: Rlachenae 

ALCOCTœTENSE - CAUPOLENSE, 1-1 

CARREGADO - PoRTOSAZZTENSE, 2-1 

X) ELVAS* - RIBEIRA BRAVA, S3 

AnJmco MALVQRA - I* MAIO, 23 - 

LOURES - REAZ^ 1-2 

SAo VIC:ENTE - ÂGUIAS CAMARATE, S3 

SAOAVENENSE - SiNTRENSE, l-O 

MACHICO - CAMARA LOBOS, 14) 

BENFICA ’B' - SANTACRUZENSE, 1-3 

i 

T 

PINHALNOVENSE • F. BENFICA, 4-1 

MESSINENSE - VASCO GAMA, S3 

QPARTEIRENSE - EST. V. NOVAS, 1-1 

SESIMBRA - B^JA, 0-4 

LUSITANO ÉVORA - JUVENTUDE, 1-1 

FERREIRENSE - PADERNENSE, 1-0 

Esp. LAGOS • ALMANSILENSE, 0-1 

U. SP. CLUBE - SIEVES, 14 
AT. C PORTUGAL - MONTUO, 1-0 
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Um Porto do Honra bom sorvido! 
Prontos!, acabaram-se as especulaçôes matemâticas. O FC 
Porto é O campeâo! Parabéns. 
O bombo da festa foi o Santa Clara que, embora volun- 
tarioso, nào aguentou o ritmo do campeâo e foi cilindra- 
do, por 5-0. 
Pinto da Costa e José Mourinho jâ deram o abraço da 
vitôria e do futuro. P'ro ano vamos conquistar o 20, can- 
taram todos sob o banho de champanhe. Este 19o. campe- 
onato/I LIGA, foi tâo fâcil de conseguir que ninguém 
pode duvidar das "boas intençôes" para a nova época. 
Assim como arrecadar a Taça de Portugal e a Taça UEFA, 
o que séria inédito no nosso futebol. Inédito e importante. 
Vamos là FC Porto, sô falta "um bocadinho" para a apo- 
teose final! 
No Jamor, como de costume, ganhou o que estava em 
piores circunstâcias de momenta. O Benfica "esqueceu-se" 
de que um jogo de futebol começa logo que o apito do 
ârbitro soa e, assim, quando deu por isso, perdia por 0-2. 
Depois, foi o assalto habituai à baliza do Sporting mas, 
para além dos momentos feios entre profissionais do 
mesmo oficio, sô deu um golo para os encarnados. No 2o. 
lugar, ficou tudo na mesma, corn o FC Porto mais longe... 
O Beira Mar deu um pulo em frente ao vencer o 
Belenenses, por 2-1, o mesmo acontecendo ao Nacional da 
Madeira que ultrapassou o Varzim, por 2-0. 
A Académica nâo foi além de um empâte, 1-1, corn o 

Moreirense, e em Leiria, a Uniâo 
nào conseguiu impor-se ao Sp. 
Braga, saindo um empâte conso- 
lador, por 1-1. Na Madeira, o 
Maritimo também nào foi capaz 
bâter o Boavista, acabando o jogo 
empatado, a 0-0, o que deU "uma 
mâo" a ambos... 
No Bonfim, tudo mal para o Vitoria 
de Setùbal. Mesmo entre a sua gente 
foi batido, por 0-2, ante um Paços de 
Ferreira confiante e certinho. 
Guimaràes e Gil Vicente fecharam o 
ramalhete de jogos e, para nào 
destoarem dos outros, empataram! 
A prôxima Jornada, a 31, começa jâ 
na prôxima sexta-feira, dia 9 de 
Maio, corn dois trinta e uns... As 
16h00, o Boavista-Beira Mar corn 
imagens na SporTV e, às 16hl5, o Belenenses-Benfica, 
corn transmissào na SIC-FPtv e na RTPi. , 
Sâbado, dia 10, Moreirense-V. Guimaràes, às 13hl5, corn 
transmissào na SporTV. 
Domingo, dia 11, às llhOO, o Gil Vicente-Maritimo e Sp. 
Braga-Nadonal da Madeira. 
As 12h00, Santa Clara-Académica. As 14h30, Paços de 

Ferreira-FC Porto. 
Na segunda-feira, dia 12 de Maio, às 15h30, o ultimo jogo 
da jornada 31, entre o Sporting e a Uniâo de Leiria. 
Jogos simpâticos para quem vive à-vontade e muito com- 
plicados e emocionantes para os aflitos. É como tudo na 
vida. Hâ dias... 

JMC 

Campeonalo Nacional de Fnidiol -1 Lt^a - 31‘ Jornada -de 09 a 12 de Maio 
BOAVISTA - BEIRA MAR 

MOREIRENSE - GUIMARAES 

BELENENSES - BENFICA 

P. DE FERREIRA - FC PORTO 

SPORTING - UNIÂO LEIRIA 

6^^ FEIRA, 09 

SÂBADO, 10 

SÂBADO, 10 

DOMINGO, 11 

2*^ FEIRA, 12 

16H00 

13hl5 

16hl5 

14h30 

13K30 

via satélite em 
estabelecimentos comerciais 

Informaçâo FPtv 
100% portugpuesa 
24 horas por dia, 
7 dias por semaiia 

PERGUIMTA: 

- EM QUE AMD 0 SPORTING C.P. SE SANGROU 
^ VENCEDOR DA TAÇA DAS TAÇASP 

EISTVIAR KESPOSTA PARA! 

Nome: o MILéNIO - CONCURSO LABATT 

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

Morada! jA RESPOSTA SERA ACEITE ATÉ 2* FEIRA, 
DIA 12 DE MAIO, 2003. 

CASO EXISTA MAIS DE UM ACERTANTE, 

REALIZAR-SE-A UM SORTEIO PARA 

ENCONTRAR O VENCEDOR. 

Vencedor da 
semana anterior: 

OKUüIOSO DC sen Poniucuts 

José Tavares - Toronto 
Resp.: 1973. 

Para todos os sens eventos ou ocasiôes 

especiais, contacte Bob Raposo para o 

ajudar a tratar de tudo o que précisa 

A cerveja da comunidade 


