
  
HAIR CARE SYSTEMSOTM 

416.504.8967 
1.888.GRO.HAIR 
788 Adelaide St. W. 
Toronto, On MQJ 1B4 

ALTA 
QUAUDADE, 

OS MELHORES 
MODELOS AOS 
MAIS BAIXOS 

PREÇOS! 

ÆTERAçOES 

E ARRAKOOS 
NO LOCAL. 

ESIUNS MEins 
lHiMiwsauiu 

416-789-5400 

Woodhridgie * Oakoiüe 
Mississauga • Markham 

O MILÉNIO 
PORTUGUESE-CANADIAN NEWSPAPER • Thursday ir March 2004 • ANO N EOlCAO N* 275* PREQO: 500INCL OST • CANAOIANPORIICATIONMAIIABREEMENT #1414526 

Bernardette Cîouveia, Joaquim Teotônio, Maria Pinarreta, Ermidio Alves, Amflcar 
Jacinto, John McCormick, Lisa McCormick e Luisa Camarata em convivio na grande 
festa de apoio ao Museu da Saudade - Pier 21, Halifax. 

Decorreu com o brilho merecido, c 
no passado dia 5 de Março, o 3°. 
Jantar de Gala Anual do "PIER 21 
National Historic Site", no 
Canadian Broadcast Centre, em 
Toronto. A muito activa e conheci- 
da personalidade da Comunidade 
Portuguesa de Halifax, Nova 
Scotia, Maria Almeida, Chefe de 
Escritôrio do Pier 21, foi uma das 
figeas mais em destaque na 
realizaçâo do jantar, para que 
tudo decorresse da melhor forma. 
No dia imediato. Maria Almeida 
visitou a Galeria dos Pioneiros 
Portug[ueses na companhia de 
varias colegas que trabalham no 
Museu da Saudade-Pier 21, 
Halifax, assim como as instalaçôes 
da CIRV-fm, FPtv e O Milénio. 

^ Pàgina 5 

ADAPTO - Dia das Amlgas e ConfraternizaçSo 

A bordo e em terra cel 
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sem 

Fico sempre apreensivo quando vejo nascer mais um 

Dia disto ou daquilo, de pessoas ou instituiçôes, etc... 

Apreensivo e, porque nâo dizê-lo, perplexo, porque o 

DIA dedicado a alguém ou a alguma instituiçâo, nào 

nos merece o respeito devido, porque nasce sempre de 

gente que nâo cumpre corn as suas obrigaçôes 

primârias. Nasce sempre mais por interesses e no ime- 

diato. O fundamento fica-se "nas covas" como se diz na 

giria da nossa terra. Exemple flagrante do que jâ escrevi 

é o caso présente do DIA DA MULHER! Porquê e para 

quê o Dia da Mulher? A MULHER nâo é um ser 

humano igual ao homem? Nâo tem as mesmas obri- 

gaçôes e direitos? 

Ou tudo o que dizem nâo passa de hipocrisia ao mais 

alto nivel? 

Li e ouvi discursos brilhantes de homenagem à mulher, 

todos justes, todos respeitosos. 

A mulher -segundo os discursos-, foi uma grande sacri- 

ficada através dos tempos, mas hoje jâ conquistou por 

direito prôprio a sua emancipaçâo, o direito ao trabalho 

e â igualdade, etc, etc. 

Pois!, como diria a irmâ do Raûl 

Solnado, que gostava de dizer 

coisas. 

Entâo, se conquistou tudo o 

que foi escrito e dite, para 

quê homenagens? Para quê 

o Dia Internacional da 

Mulher? 

O busilis da questâo é 

outre. Na realidade, esta 

escrito nas Leis fundamentais 

dos paises que o estatuto da 

mulher é igual ao do homem, 

mas isto nâo passa -aindal- de teoria 

porque, na prâtica, a MULHER 

continua a sofrer as consequências do machismo 

disfarçado que campeia por todo o lado, ficando sem- 

pre na sombra do homem, quer em oportunidades de 

emprego, quer nas posiçôes e nos ordenados. Na teo- 

ria, os legisladores e os governantes escrevem direito 

mas, na prâtica, permitem todo o tipo de atrofiamen- 

tos à lei e aos direitos humanos! Como 

disfarçar isto? Corn um rebuçado, ou 

seja, corn um Dia Internacional da 

Mulher! Claro, hâ muita gente 

inocente no meio de tudo isto, 

trabalhando corn afinco e 

respeito pela mulher, mas os 

tais dos elogios fâceis e das 

homenagens éloquentes apenas 

tapam o Sol corn uma peneira. 

Dai que, muitas mulheres corn os 

pés bem assentes no châo, nâo 

queiram o Dia Internacional da 

Mulher. 

Dizem ELAS -corn razâo!- que estâo a tratâ- 

las como as "coitadinhas"...! 

As MULHERES que o sâo, sabem que sâo, nâo pre- 

cisam de "palmadinhas nas costas" e "ponta-pés no 

trazeiro". 

Abençoadas mulheres! 

JMC 

Tu Cft 
Olà, minha gente! 
Parabéns, mais uma vez, à mulher. Sejam 
sempre, simplesmente MULHERES, corn 
os direitos e obrigaçôes inerentes à vossa 
condiçâo humana. 

Bem, depots da mulher, vamos começar por dar um bom 
exemplo do que pode uma/s mulher/es. "As Tricanas", um 
rancho folclôrico sempre jovem -pese embora os anos que 
passam-, que as mulheres e jovens da nossa comunidade 
mantêm, e que os homens "da familia" dâo o mâximo dos 
seus conhecimentos e carinho. Este grupo familiar ligado ao 
folclore da nossa terra, comemora 24 anos de carreira, no 
Ambiance Hall, Sâbado, dia 3 de Abril. Jantar, som e luz 
corn o E^-Sounds Good Productions, e actuaçâo do Rancho 
Fooclôrico "As Tricanas". Informaçôes e réservas; Fâtima 
Silva: 416 6564124, ou Ilidio Pereira: 905 8464690. À 
Présidente d'As Tricanas, Fâtima Silva, agradecemos o con- 
vite que nos enviaram. Parabéns, responsâveis e compo- 
nentes d'As Tricancis! 

Dia 18 de Maio, na terça-feira apôs as Festas do Senhor 
Santo Cristo, tem lugar no Hotel Açores Atlântico, em 

.Ponta Delgada, Ilha de Sâo Miguel, mais um Jantar de 
Convivio corn os Alunos da Ex-Escola Industricil e 
Comercial de Ponta Delgada, numa organizaçâo do 
conhecidojosé Aguiar, tal como jâ aconteceu no ano pas- 
sado. Os interessados podem contactar o José Aguiar; 
011-351-296-286718, ou ze.aguiar@clix.pt 
Também podem contactar o Hotel: 011-351-296-302200, 
ou pelo Fax: 011-351-296-302208/296-302209. Apareçam e 
divirtam-se. 

Nos dias 12, 13 e 14 de Março, vai decorrer no 
International Centre, o "The Toronto Wine & Cheese 
Show", um acontecimento anual que chama a atençâo de 
milhares de visitantes, sempre sequiosos de novidades. O 

ICEP-Investimento, Comércio e Turismo de Portugal, 
tem o seu loccJ prôprio corn produtos portugueses -Booth 
586/591 no Hall 2-, e na sexta-feira, dia 12, entre as 4 e as 
6pm, haverâ a apresentaçâo de serviços relacionados corn 
a importaçâo, informaçâo e profissionais do ramo. 
Agradecemos ao Dr. Luis Moura, o convite enviado. 

A Escola Portuguesa de York e o Programa para Crianças 
da Casa do Alentejo realizam um almoço/convivio no 
Domingo, dia 28 de Março, às 13h30, no Dundas 
Banqueté Place, em Toronto. Este convivio tem por objec- 
tivo proporcionar uma sâ confraternizaçâo corn profes- 
sores, pais e crianças, em ambiente festivo. Actuarâo 
crianças corn cantigas e recitaçâo de poemcis e, ainda, 
"Jeffrey, The Magician". 
Uma grande festa em perspectiva. Nâo faltem. Mostrem 
às crianças que acreditam nelas e lhes querem bem. 

Por motivos que se prendem com 
doença grave de sua mâe, a Dra. 
Alzira Silva, Directora da Direcçâo 
Regional das Comunidades 
Açorianas, anulou por agora a 
visita ao Ontârio que estava 
programada para 14 a 20 de 
Março. A Dra. Alzira Silva 
farâ a visita numa altura 
mais favorâvel e cor 
data a designar. 
Desejamos râpidas 
melhoras à mâe da 
Dra. Alzira Silva. 

A Direcçâo 
Regional das 
Comunidades, da 
Presidência do 

Governo Regional dos Açores, realiza a primeira ediçâo 
do Concurso "A Conquista dos Açores". 
Este concurso tem como objectivos preservar a lingua 
portuguesa, aproximando as Comunidades espalhadas 
pelo Mundo à Regiâo Autônoma dos Açores, e, de igual 
modo, aproximar os jovens açorianos à realidade das 
Comunidades espalhadas pelo Mundo e à prôpria Regiâo 
Autônoma dos Açores. 
Este "À Conquista dos Açores" é para jovens dos 18 aos 
25 anos de idade residentes na Regiâo Autônoma dos 
Açores e nas Comunidades Açorianéis. 
Nesta primeira ediçâo do concurso, terâo de elaborar um 
texto, escrito em lingua portuguesa sobre um dos 5 temas 
propostos, nomeadamente, "Histôria dos Açores" para os 
jovens das Comunidades, e "Histôria da Emigraçâo 
Açoriana" para os jovens residentes nos Açores. Sâo temas 
comuns: "Patrimônio Açoriano nas Comunidades"; 
"Açores e o Mundo: Século XVI; Biografia" (à escolha) de 
personalidades marcantes da Regiâo Autônoma dos 
Açores em diversas âreas. Finalmente, um "Conto de 
Temâtica - Emigraçâo Açoriana". Na Comunidade serâo 
distribuidos 4 prémios corn viagens de uma semana aos 
Açores e, para os da Regiâo, dois prémios de eicompa- 
nhamento durante uma semana aos visitantes vencedores. 
Os regulamentos estâo disponiveis na internet da 
Direcçâo Regional das Comunidades no endereço; 
www.cizores.gov.pt/comunidades 

A Casa Cultured de Vila do Conde realiza Domingo, dia 
28 de Março, às 15h00, na sede-social, a Assembleia Gérai 
para Eleiçâo dos novos Corpos Gerentes para 2004/2005. 
Apela-se à comparência dos sôcios. 

Vamos fechar por hoje o "tu câ tu lâ", embora muito hou- 
vesse ainda para escrever. 
P'râ semana hâ mais. 

JMC 
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Reuniâo de professores no consulado 
Na Galeria Almada Negreiros, do 
Consulado Gérai de Portugal em Toronto, 
teve lugar, no passado sâbado, uma con- 
ferência de formaçâo para os professores 
de português do sul do Ontario. 
Promovida pela Dr* Graça Assis Pacheco, 
coordenadora do ensino português no 
Canada, a conferência debruçou-se sobre 
os problemas, desafios e situaçôes que os 
docentes vivem no dia-a-dia escolar. 
A conferência teve inicio corn a palestra 
da Dr* Patricia Vieira, residente hâ um 
ano no Canada, sobre Histôria da Lingua 
e O ensino do português para a autonomia 
da linguagem. A Dr* Patricia frisou, sobre- 
tudo, a preocupaçâo que o governo tem 
em criar individuos autônomos, uma pre- 
ocupaçào na alfabetizaçào e na literacia. 
O professor Ôscar Monteiro falou do ensi- 
no da lingua para adultos, focando as 
diversas teorias que se foram desenvolven- 
do ao longo dos tempos, como a gramâtica 
universal de Noan Chomsky e as teorias de 
ensino do suiço Piaget. 
Na era do progresso tecnolôgico é, agora, 
obrigatôrio os professores formados 
começarem a incorporar a informâtica nas 
aulas. Assim, Maria Santos, ajudada pela 
Marilia, apresentou o tema Novas 
Tecnologias na Sala de Aula, ilustrado 
corn trabalhos que alunos têm feito ao 
longo do ano corn ajuda do computador 
que a maioria possui em casa. 
Fâtima Mota, professora de português na 
Universidade de Waterloo, falou dos 
desafios que os professores universitârios 
enfrentam em ensinar português a adul- 
tos, sobretudo devido à falta de manuals 

adequados que possam suscitar a curiosi- 
dade do estudante a aprender mais e 
melhor. Uma vez que nenhum manual é 
perfeito e quase todos sâo muito incom- 
pletos, a Dr* Fâtima Mota falou do traba- 
Iho de pesquisa e preparaçâo que os pro- 
fessores necessitam fazer para manter um 
alto nivel de interesse. 
Finalmente, Maria Levine apresentou os 
Novos Manuals Bilingues, debruçando-se 
essencialmente sobre o novo manual Bom- 
dia, um livro escrito em inglês e por- 
tuguês, preparado essencialmente para 
alunos de segunda lingua, cujo conheci- 
mento de português é minimo. 
Seguiu-se um momento de debate, apôs a 
conferência, e a promessa de se realîzar 
um novo encontro em breve. 

apresenta a COLECÇÀO j 
para a PRIMAVERA 2004 ^ 
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bem e o conhccimcnto de qucm 
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14 CuNTON ST. a sul da College 
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loji de roupa para homem. 

Dra.Manuela Aguiar em Toronto 

Laurentino Esteves e Manuel Leal 
ladeiam a Dra. Manuela Aguiar no 
restaurante First Choice. 

A Dra. Manuela Aguiar, visitou 

Toronto, apôs uma breve estada 
nos EUA, onde participou na 

Reuniâo do Conselho Regional 
das Comunidades Portuguesas 

da América do Norte. 
Na terça-feira passada, teve um encon- 
tro na Casa do Alentèjo, onde falou 
sobre a mulher e o Dia Internacional da 
Mulher, na sua qualidade de mulher e 
de Présidente da Assembleia da 
Associaçâo da Mulher Migrante. 
A Dra. Manuela Aguiar, Deputada da 
Emigraçâo pelo Circulo fora da 
Europa, figura de destaque do PSD, foi 
eleita Présidente do Grupo 

Parlamentar de Amizade Portugal- 
Canadâ. Esteve na FPtv e na CIRV-fm, 
tendo sido entrevistada por Luis 
Fernandes e participado no programa 
"Opiniâo" corn Alexandre Campos 
Silva, respectivamente. 

Na prôxima ediçâo de O Milénio vamos 
transcrever a entrevista feita corn a 
Deputada do PSD Dra. Manuel Aguiar. 
As nossas boas vindas e parabéns pela 
magnifica "bofetada corn luva" dada 
pelo seu FC Porto aos responsâveis do 
Manchester United. Morrem sempre afo- 
gados no cuspo que atiram para o ar... 

JMC 
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Centro de Saüde de Helena Cordeiro 

Aparelho de musmlaçào em sem^a 

A conhecida Directora 
Clinica, Helena Cordeiro, 
inaugurou o seu 
Centro de Saüde 
Healthcan Rehabilitation 
& Wellness Centre, em 
Mississauga, no 289 
Dundas St. E., Unidade 4. 
Instalaçôes magnificas, 
modernas, vistosas e 
prâticas. 
Com Helena Cordeiro tra- 
balham vârios especialis- 

Helena Cordeiro massajando umpaciente. 

tas, entre eles, a Dra. Nancy Koremic, 
James Rodrigues, Joel Luis, o naturista 
espiritual Octâvio Mota, Stefany Bionda, 
Okana Sylkiv e Maggie Mota. 
Helena Cordeiro nasceu na Fazenda do 
Nordeste, Sâo Miguel, Açores, e chegou 
ao Canada em 1965, corn 12 anos de 
idade. 
Depois dos estudos, Helena Cordeiro foi 
enfermeira no Doctors Hospital entre 
1975 e 1979. Em Mississauga, entre 1980 
e 1984, trabalhou corn Ob,Gyn. Nestes e 
noutros serviços, completou 19 anos de 
experiência. 
Hâ sete anos, tirou vârios cursos rela- 

cionados corn a Medicina Alternativa, 
mediano-natural e terapias, tudo rela- 
cionado corn a saüde. Uma vida sempre 
dedicada à saüde das pessoas. Helena 
Cordeiro abriu o Centro de Saüde no 
dia 8 de Março de 2003, mas sô agora é 
que oficializou a abertura. Segundo nos 

confessou, tem todo o apoio do marido 
Norberto Cordeiro, das filhas Elizabeth 
e Susana, sem esquecer o netinho 
Patrick, concluiu corn um sorriso lumi- 
noso. Parabéns e muito sucesso, Helena 
Cordeiro. 

Bemardete Gouveia 

ADAPTO em Dia das Amigas 
O grupo ADAPTO, uma associaçâo proximo. 
familiar de apoio aos déficientes portugue- A Présidente da ADAPTO, Maria 
ses, realizou a festa do Dia das Amigas, Parreira, ofereceu très prémios aos "me- 
com um jantar e o "Concurso do Chapéu". Ihores chapéus" apresentados a concurso. 
Foi uma festa animada e cheia de amor ao As senhoras premiadas, foram: 1°. lugar, a 

D. Fâtima Ferreira; a 2“. posiçâo, para a D. 
Isabel Carvalho e, o 3°. prémio, para a D. 
Irene Gonçalves. Parabéns às vencedoras e 
às restantes concorrentes. Participar é o 
mais importante. 
Para informaçôes, podem contacteir a acti- 

va directora da ADAPTO, Carmela, pelo 
telefone: 416 588-5416. 
As nossas felicitaçôes aos responsâveis da 
ADAPTO pelas constantes iniciativas em 
prol dos déficientes portugueses mais 
carenciados. 

Simpksmente a A^o/s 

\ Agora 
ENTREGAS AO 

jft'y DOMICÎLIO em novo 

8r SACO TÉRMICO! 

Martin poderà visitar Bush 
em Março ou Abril 
As autoridades governamentais em 
Washington e Otava estâo a préparât 
uma visita que poderâ levât Paul Martin 
à Casa Branca, dias antes de um possi- 
vel anüncio para as prôximas eleiçôes 
fédérais, segundo noticia avançada pela 
Canadian Press a que ptvirtual.com teve 
acesso. A proximidade da visita com as 
eleiçôes fédérais esta a levât o primeiro 
ministre a analisar cautelosamente o 
convite feito por George W. Bush, antes 
de o aceitar. Alguns membres do politi- 
co preveniram o primeiro ministre 
quanto à impopularidade de Bush junto 
dos eleitores canadianos, o que poderâ 

tornar a visita à Casa Branca num risco 
politico. Outres, porém, sâo da opiniâo 
que o primeiro ministre poderâ bénéfi- 
ciât dessa visita na véspera das eleiçôes, 
se Martin conseguisse sair da visita com 
resultados muito positives sobre as 
relaçôes diplomâticas entre o Canadâ e 
os Estados Unidos. 
Por outro lado, Paul Martin poderâ 
bénéficiât da visita como instrumento 
de atraeçâo de votos no oeste canadi- 
ano, onde a indüstria bovîna tem sofri- 
do imenso desde a descoberta de um 
caso de BSE, mais conhecida como a 
doença das vacas loucas. 
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"Dia da Mulher multas recadas a hemanagans 
É da praxe, quando chega o 
DIA de isto e daquilo, vem à 
baila mil-e-um-recados, mil-e- 
uma-homenagens. O DIA DA 
MULHER nâo fugiu à regra. 
Por todo O lado, lemos, ouvi- 
mos e vimos, fraseologia linda 
sobre a mulher, recados ùteis, 
homenagens merecidas e, tam- 
bém, muita "parra e pouca 
uva". 
Como somos fiéis amigos das 
coisas simples e necessârias, 
vamos aqui deixar dois aponta- 
mentos de interesse gérai para 
a mulher, corn a dévida vénia 
aos autores. 
O primeiro, do Professor Dr. 
Joâo Luis Silva Carvalho, 
Secretârio-Geral da Sociedade 
Portuguesa de Ginecologia e, o 
segundo, do Dr. Daniel Pereira 
da Silva, Présidente da 
Sociedade Portuguesa de 
Ginecologia. 
Sobre o tema "Acerca da Monopausa", escreve o 
Professor: 
"Os ovârio têm um tempo de vida significativamente 
inferior ao de outros ôrgâos do organisme feminino. 
Cerca dos 35 anos, a sua capacidade de produzir 
ovôcitos (ôvulos) corn qualidade para assegurar a 
reproduçâo inicia um declinio, que se acentua 
aceleradamente e, por volta dos 40 anos, a propria fre- 
quêneia ovulatôria torna-se irregular. O processo de 
perda da funçâo ovârica continua por alguns anos, 
corn progressiva diminuiçâo da capacidade de pro- 
duçâo de hormonas, nomeadamente estrogénios, 
levando a mulher até à menopausa e posteriormente 
ao envelhecimento. 
A carêneia das hormonas ovâricas manifesta-se de 
forma muito acentuada em termes de sintomas e de 
doenças, obrigando as mulheres a viver cerca de 1/3 
das suas vidas (30 anos; entre os 50 e os 80) corn con- 
sequêneias da privaçâo hormonal, o que constitui 
importante problema nào sô em termes da qualidade 
de vida e bem estar ao nivel individual, mas também 
da saùde pùblica. 
Nâo falaremos de doenças graves como a ostéo- 
porose que manifestam a longo prazo, mas nâo 
deixaremos de referir algumas importantes alter- 
açôes a, que a carêneia hormonal conduz no curto 
prazo: insônia, "calores", "transpiraçâo", depressâo, 
perturbaçôes psicolôgicas e emocionais, irritabili- 
dade fâcil, perda de memôria, atrofia dos ôrgâos 

genitals e disfunçâo sexual, 
etc... 
No todo, uma vida pessoal, 
familiar e profissional, pro- 
fundamente afectada num 
contexte conotado corn 
diminuiçâo de qualidades e 
de competêneia. No entante, 
a Menopausa pode ser bem 
diferente e ser encarada 
como o iniciar de uma nova 
e promissora fase da vida da 
mulher, agora liberta de 
obrigaçôes anteriores e apta 
para a realizaçâo de novas 
escolhas formativas e 
profissionais, bem como 
disponivel para enfrentar 
novos desafios. Cabe aos 
médicos responsâveis pela 
sua saùde, aconselhar a 
mulher de uma forma positi- 
va neste période da vida e 
fornecer-lhes os meios que 

permitam manter intégrés o bem-estar, qualidade de 
vida e capacidades. Neste aspecto, a Terapêutica 
Hormonal de Substituiçâo é, em humerosas situaçôes, 
uma das mais importantes e valiosas armas da 
Medicina contemporânea". 
Nota: 
"A OSTEOPOROSE é uma perturbaçâo do esqueleto, 
por reduçâo da massa e da densidade ôssea, que leva à 
alteraçào da micro arquitectura dos ossos. A Osteopénia 
pode existir, mesmo antes da Menopausa". 

O Dr. Daniel Pereira da Silva, escreveu: 
"No Dia Internacional da Mulher saudamos a mulher 
portuguesa, particularmente aquelas que vivem 
mementos dificeis. Toda a crise actual, tem no seu dla- 
a-dia repercussôes mais gravosas. No mercado de tra- 
balho sâo das primeiras vitimas e no seio da familia 
fazem a gestâo das mais diversas dificuldades. Nestas 
circunstâneias tendem a esquecerem-se de si prôprias, 
a desvalorizar as suas necessidades, a deixar para 
amanhâ o esclarecimento de alguns problemas. 
Secundarizam-se em bénéficié dos filhos e da familia. 
É fundamental que nâo desvalorizem ou esqueçam 
alguns aspectos do seu quotidiano. A Educaçâo Sexual 
esta na ordem do dia, corn novas orientaçôes para as 
escolas, mas é essencial que comece em casa, no seio 
da familia, na altura certa, de forma natural e corn 
sensatez. Os métodos contraceptives devem ser expli- 
cados; devem ser usados de forma correcta, para evitar 
o flagelo da SIDA e do ABORTO. Hâ novos métodos, 

que podem responder 
melhor às necessidades 
de cada mulher. Olhem a 
realidade que nos 
envolve e concluirâo 
que este é o caminho cor- 
recte. 
Os problemas da 
Menopausa e o seu trata- 
mento têm sido muito 
mal explicados na comu- 
nicaçâo social. Na 
maior parte dos cases 
desvalorizam-se as 
queixas e exagera-se 
nos riscos do tratamento. 
O sofrimento de uma 
mulher na pôs- 
menopausa pode afectar 
gravemente o seu equi- 
librio e a terapêutica hor- 
monal pode e deve ser 
utilizada, corn bom-senso. 
Em fases mais avançadas 
da vida e do envelheci- 
mento, outras hipôteses 
de tratamento se colocam 
para fazer face à OSTEO- 

Foto da semana 

A Passerelle 

O controverso muro de segurança que Israel ergue em redor da Cisjordânia 
foi o cenârio para uma sessâo fotogrâfica da designer israelita Maya AratzL 

POROSE e outros 
problemas de saùdej 
Viver, vale sempre a^ 
pena, mas corn quali- 
dade. 
O Cancro do Colo do ^ 
Utero e o Cancro da 
Marna têm uma incidência 
alta em Portugal. Cada vez, 
mais mulheres atingidas por 
esses tumores em idades 
relativamente jovens. 
Na maior parte dos 
casos nâo tiverem o 
cuidado que deveri- 
am ter tido. Para o 
cancro do 

colo do utero basta fazer uma citologia de 3 em 3 anos 
a partir do inicio das relaçôes sexuais! Para o cancro 
da marna devem fazer uma mamografia de 2 em 2 
anos a partir dos 40 anos! Poderâo começar mais cedo 
quando um familiar do 1°. grau teve cancro da marna 
antes da menopausa e nesse caso devem fazer o 1°. 
exame 10 anos antes da idade que essa familiar tinha 
quando lhe foi diagnosticado o cancro. 
Temos assistido ao aumento do TABAGISMO nas 
mulheres e corn isso as doenças cardiovasculares e pu\- 
monares aumentaram assustadoramente nos ùltimos 
10 anos, corn destaque para o cancro do pulmâo. 
PENSE QUE VALE A PENA DEIXAR DE FUMAR. 
Trata-se de um sacrificio compensador. 

Seja quai for a sua idade nâo se esqueça de si. 
Nâo se esqueça da dieta saudâvel e do exercicio fisico 
adequado (basta andar a pél); nâo se esqueça da con- 
sulta anual de prevençâo, que deve fazer sem falhar; 
nâo se esqueça de se olhar ao espelho e dar aquele 
retoque no penteado ou na maquilhagem, que a tor- 
nam mais jovial e segura de si mesma; nâo guarde no 
armârio aquela roupa mais elegante, porque amanhâ 
pode nâo lhe servir. Viva hoje, cuide da saùde hoje, 
seja feliz agora e sempre como MULHER, MÀE E 
COMPANHEIRA. 
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Mlolêncla contra mulheros 

Amnistia Internaclonal quer 
acabar corn violência que 
atinge milhOes em todo o 
Mundo 
A violência fisica e 
psicolôgica contra 
a mulher continua a 
fazer parte do quo- 
tidiano da vida mo- 
derna. A Amnistia 
Internacional 
lançon, na passada 
semana, uma cam- 
panha mundial para 
acabar com a violên- 
cia contra mulheres, O lançamento 
coincide com a divulgaçâo de um 
relatôrio corn factos e nûmeros de 
atrocidades cometidas contra as 
mulheres, onde Portugal tarabém 
aparece. 
Desde o campo de batalha ao 
prôprio quarto as mulheres estâo 
em risco. Com estas palavras a 
Amnistia Internacional (AI) deixa 
claro que a violência sobre as 
mulheres acontece das mais vari- 
adas formas em vârios sitios. 
No mundo, uma em cada très 
mulheres foram espancadas e 
forçadas a ter relaçôes sexuais den- 
tro da prôpria casa ou fora delà. 
Nos ültimos anos, em cenârios de 
guerra, a violaçâo tem atingido 
nümeros preocupantes. 
"Esta campanha é muito genera- 
lista sobre todos os tipos de proble- 
mas. Estamos também a falar de 
violaçôes sexuais, muitas vezes 
usadas como armas de guerra, de 
situaçôes como a mutilaçâo genital 
feminina, ataques com acîdo, 
mortes de honra", explica Claudia 
Pedra da secçâo portuguesa da 
Amnistia Internacional, acrescen- 
tando que a campanha se desen- 
volve nos "sitios onde as mulheres 
sâo um alvo preferencial de vio- 
laçôes de direitos humanos" 
Mais de 137 milhôes de mulheres 
foram mutiladas, um crime escon- 
dido, desculpabilizado por 
tradiçôes culturais. E, ao contrario 
do que se possa pensar, Portugal 

nâo foge à regra. 
"Se jâ é dificil qualquer tipo de 
denûncia, os casos de mutilaçâo 
genital feminina costumam ser 
aqueles que se recebem menos 
denûncias", afirma Claudia Pedra. 
Isto porque esta "é uma situaçâo 
em que hâ pressâo de toda a 
sociedade, de toda a comunidade 
em que [as mulheres] se inserem 
para nâo denunciar essa situaçâo. 
Mas nos encorajamos as pessoas a 
fazê-lo". 
Por vergonha, muitas mulheres 
omitem os crimes de que sâo viti- 
mas. No entanto, em 2002, a PSP e 
a GNR registaram 11 mil denün- 
cias. 
De acordo corn Clâudia Pedra, a 
policia esté preparada para receber 
estas denûncia, o problema é que, 
muitas vezes, nâo hâ um seguimen- 
to das queixas. "Muitas vezes 
porque é dificil provar o que as 
mulheres estâo a alegar. Acima de 
tudo, deve-se acreditar no que as 
mulheres estâo a dizer e haverâo 
muito mais queixas de certeza", 
afirma. 
Os processus ficam muitas vezes a 
meio por insuficiência de provas. 
Para inverter este facto, a Amnistia 
Internacional faz um apelo às 
mulheres para nâo terem medo de 
denunciar e exige o cumprimento 
das leis internacionais e nacionais 
para prévenir, investigar, punir 
todos os actos de violência sobre as 
mulheres. 

Mulheres ganham menas 

Discriminaçâo a nivel salarial 
continua a verificar-se 
As mulheres continuam a ser discrimi- 
nadas face aos homens nos salârios. A 
diferença nas remuneraçôes chega, em 
média, aos 110 euros. 
De acordo com o Institute Nacional de 
Estatistica, no ano passade o salarie 
médio das trabalhadoras dependentes 
foi de 577 euros. No caso dos homens, o 
valor chegou aos 687 euros. 
Ainda assim, tem-se registado uma 

aproximaçâo de salârios nos ültimos 
anos. Em 1998, as mulheres ganhavam 
81 e meio por cento do vencimento 
dos homens. Agora, o ordenado das 
mulheres jâ représenta 84 por cento do 
dos homens. 
Nâo é sô em salârios que as mulheres 
sâo mais penalizadas. Também o desem- 
prego e a precariedade afectam sobretu- 
do o sexo feminino. 
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Ensaios perigosos 

Paauistio lançon missil 
balfsOco capaz da atingir 
todas as cidades da India 
O exército paquistanês 
anunciou ter testado, esta 
semana, um missil balistico 
terra-terra capaz de trans- 
portar uma carga nuclear a 
uma distâneia de dois mil 
quilômetros e que 
alcançaria todas as cidades 
da vizinha India. O 
Governo paquistanês justi- 
fica o teste como a resposta 
ao programa nuclear desen- 
volvido por Nova Deli. 
"Graças a Deus, todos os 
parâmetros técnicos previs- 
tos foram confirmados 
corn sucesso durante o 
lançamento experimental", 
référé o comunicado do serviço de infor- 
maçâo do exército paquistanês. 
O lançamento do missil balistico terra- 
terra denominado por Shaheen II prova, 
assim, a vontade do Governo de 
Islamabad em manter o seu programa de 
dissuasâo nuclear, apesar de estar em 
marcha um processo de reaproximaçâo à 
India para ultrapassar a crise entre os dois 
paises. 
"Isto reflecte a determinaçâo do Paquistâo 
em manter um minimo de dissuasâo 
credlvel, pedra angular da sua politica de 
segurança", explica ainda o comunicado 

do Paquistâo. 
Este ensaio acontece depois de Israel te 
vendido um sistema de radar ao Govern 
de Nova Deli. 
Desde a independência, em 1947, 
Paquistâo e a India jâ travaram duas gue 
ras (1947-8 e 1965). A tensâo entre os do: 
paises tem vindo a crescer desde 199f 
corn sucessivas ameaças nucleares. Mai 
recentemente, Islamabad propôs a Nov 
Deli a negociaçâo de um pacto milita 
para limitar a ameaça de um conflito coi 
vencional e nuclear, e a corrida a arm; 
mento. 
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Secretàrio da Presidència optimista quanta ao reforço 
das verbas comunitàrias 

s 

O secretàrio regional da Presidència 
para as Finanças e Planeamento, 
Roberto Amaral, mostra-se optimista 
quanto a um possivel reforço dos 
apoios comunitârios para a Regiâo, a 
partir de 2007. 
Roberto Amaral falava numa reuniâo 
do Grupo de Acompanhamento, 
Reflexâo e Debate “Os Açores no 
Coraçâo da Europa”, subordinada ao 
tema “Coesâo e Desenvolvimento 
Econômico”, que teve lugar na fregue- 
sia da Achadinha, concelho de 
Nordeste. 
Na ocasiâo, Roberto Amaral afirmou 
que a Regiâo enfrenta um momento 
chave e importante, uma vez que estâo 
a decorrer as negociaçôes para a 
atribuiçâo dos fundos estruturais a 
partir de 2007, estando o executive 
açoriano empenhado em conseguir 
um bom resultado para o arquipélago 
nestas negociaçôes. 
O secretàrio regional da Presidència 

para as Finanças e Planeamento 
realçou, igualmente, que o grande 
esforço do Governo açoriano nesta 
matéria fez corn que até 2006, ultimo 
ano do Quadro Comunitârio de 
Apoio III, os fundos ao dispor dos 
Açores vâo ser reforçados em 42 
milhôes de euros, dado que a sua apli- 
caçâo, através do PRODESA, atingiu 
altos niveis de eficièneia. 
Roberto Amaral salientou, tambem, 
que apesar dos Açores serem a 
Regiâo mais pobre do pais, os execu- 
tives regionais liderados por Carlos 
César fizeram decrescer em muito os 
indices de pobreza, conseguindo que 
a Regiâo obtivesse taxas de cresci- 
mento superiores às alcançados nas 
restantes regiôes do pais, sem parale- 
lo na época dos governos social- 
democratas. 
O secretàrio regional da 
Presidència disse, ainda, que a 
grande prioridade do Governo 

Regional, nas negociaçôes para o 
proximo QCA que vai vigorar entre 
2007 e 2013, passa por conseguir 
um reforço nas verbas atribuidas ao 
arquipélago. Caso este cenârio nâo 
se verifique, o governante espera. 

no minimo, atingir os valores 
atribuidos no Quadro Comunitârio 
de Apoio III, pois sô assim a Regiâo 
poderâ atingir mais rapidamente a 
convergèneia corn as médias 
nacional e europeia. 

17 de Março- DiadeSâo 
Patricio 

Com harpas, violinos, flau- 
tas, gaitas-de-foles, mûsica, 
danças, bandeiras, ves- 
tuârio verde e chapéus de 
cartola, assim se célébra no 
dia 17 de Março o aniver- 
sârio da morte de Sâo 
Patricio, o Padroeiro da 
Irlanda. 
O local do seu nascimento 
é incerto.. Sabe-se que o 
Santo nâo era irlandès e 
diz-se que nasceu perto da 
cidade de Dumbarton, na 
Escôcia, entre o ano 385 e 
460 A.D. 
Com a idade de dezasseis 
anos, Patricio foi capturado 
por piratas e detido como 

, escravo durante seis anos. 
As suas oraçôes eram o 
ûnico refûgio e conforto 
nos campos da Irlanda. 
Apôs ser libertado, Patricio entrou 
para um mosteiro e completou os estu- 
dos necessârios para a sua carreira 
sacerdotal, tendo mais tarde sido 
ordenado bispo e colocado na Irlanda. 
O Bispo Patricio nâo sô transformou o 
paganismo em Catolocismo como 
também expulsou todas as cobras que 
estavam devastando aquela ilha. 
Sâo Patricio usou o trevo de très folhas 
para melhor descrever aos novos 
cristâos o simbolo da Santissima 
Trindade, pelo que esta é uma planta 
considerada sagrada pelos irlandeses. 
Entretanto, o trevo continua sendo 
cultivado na Irlanda em grandes 
quantidades e exportado para outras 
paises. 
A figura de um sapateiro pequenino, 
gorducho, barbilongo e animador 
chamado “Leprechaun” faz parte 
desta festa somente porque usava 

4- 

vestir verde. 
A histôria de Sâo Patricio foi escrita 
em forma de poesia. Seus simbolos 
sâo parte da ilha que muitos aban- 
donaram, emigrando a procura de um 
futuro melhor mas levando gravado 
em seus coraçôes o Santo Padroeiro. 
Nos clubes e associaçôes essa festa é 
celebrada corn muita alegria, ao sabor 
do prato especial do dia: repolho corn 
came de boi enlatada, sopa de came 
com caril e outras espedarias, pâo de 
soda, batatas e cerveja verde. 
Décorative e rico em histôria, o 
trevo é provavelmente um dos 
mais populares simbolos do dia de 
Sâo Patricio, como se poderâ 
constatar junto dos participantes 
c admiradores da parada irlan- 
desa que anualmente se realiza na 
baixa de Toronto. 

Maria Oliveim 

Cavaco lança segundo volume da 
obra centrada nos dois Governos 
de malorla absoluta que cbefiou 

Cavaco Silva lança o segundo volume da 
sua "Autobiografia Politica", centrada nos 
dois Governos de maioria absoluta que 
chefiou entre 1987 e 1995, prevendo-se que 
desvende alguns contornos das crises que 
abalaram o cavaquismo. Uma das reve- 
laçôes poderâ ser a versâo do ex-primeiro- 
ministro da saida de Santana Lopes do 
Governo, onde ocupava a pasta de 
secretàrio de Estado da Cultura. 
Tanto Cavaco Silva como Santana Lopes 
tèm sido apontados como potenciais can- 

didatos às presidenciais de 2006, mas 
enquanto o autarca de Lisboa jâ mani- 
festou o seu interesse em çandidatar-se, o 
ex-lider do PSD nada revelou quanto a um 
eventual regresso à politica, depois de ter 
perdido as eleiçôes de 1996 para o actual 
Présidente da Repüblica, Jorge Sampaio. 
Boa parte da expectativa que rodeia o 
lançamento desta obra reside essencial- 
mente na possibilidade de Cavaco Silva a 
aproveitar para levantar um pouco do véu 
sobre as suas intençôes em relaçâo às 
presidenciais. 
O actual primeiro-ministro e lider do 
PSD, Durâo Barroso, estâ ausente do 
pais, tal como o numéro dois do par- 
tido, Santana Lopes, que numa entre- 
vista recente ao Expresso sugeriu que a 
candidatura de Cavaco Silva às presi- 
denciais poderia levar ao fim da actual 
coligaçâo governamental devido às 
suas relaçôes pouco amistosas corn o 
CDS/PP de Paulo Portas. 
Em declaraçôes recentes aos jornalis- 
tas, Cavaco Silva desvalorizou também 
os resultados de uma sondagem que o 
apontava como favorito para suceder a 
Jorge Sampaio em Belém. 

Maioria dos portuguesos esté contra a 
adopçâo de crianças por iiomossexuais 
De acordo corn uma sondagem divulga- 
da pelo jornal “Püblico”, 58 por cento 
dos inquiridos estâ contra a adopçâo 
por casais do mesmo sexo, contra 29 
por cento que a defende, Neste caso 13 
por cento dos inqueridos nâo sabe ou 
nâo responde à questâo. 
A mesma sondagem dâ conta que dois 
terços dos portugueses consideram que 
as mulheres que tèm filhos devem ter 
um trabalho a tempo parcial ou mesmo 

deixar de trabalhar para tomarem 
conta deles. 
O mesmo se passa quando se aborda o 
tema filhos de pais separados. De acor- 
do corn a sondagem 66 por cento dos 
inquiridos considéra que os filhos de 
pais separados acabam por ter mais 
problemas psicolôgicos do que os 
outros, contra 23 por cento que acha 
que estes tèm tantos problemas como os 
outros. 
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UÔAL 

Em Portugal, hâ muitas histôrias 
quejçizenn do prolongamento a melhor parte do jogo 

900 anos de Histôria é muito tempo. Sio muitas histôrias para contar, monum^tos para admirar 

e tradiçôes para conhecer. Portugal é um pats corn um patrimonio arquitectonlco e cultural rico 

e variado, fruto de uma longa troca de experiências corn outras culturas. Corn uma Histôria 

grandiose, feita por um povo corajoso e empreendedor. Um povo que partiu à conquista 

do mundo e que, aos poucos, se foi misturando corn outros. Por isso, os filhos de Portugal 

estâo espalhados pelos quatre cantos do mundo, mas ligados por uma herança genética 

da quai têm razâo para se orgulhar. Venha redescobrir as suas origans. 
PORTUGAL 

Para mais înformaçôes vâ a www.portugalinslte.pt 
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que eseteuû eu. 
As opiniôes expressas por Matens Machado nào reflectem as opiniôes dojomal O Milénio. 

A historia, o percurso sinuoso pela emancipaçâo 
Escrito com "M" de mulher e de mâe, o 
mês de Março é internacionalmente dedi- 
cado à mulher. Constitui ocasiâo para se 
reflectir sobre o papel da mulher na 
sociedade e a batalha que a représentante 
do "fraco sexo forte" vem travando hâ 
décadas, pelo usufruto pleno de direitos 
quase sempre negados por uma realidade 
que ainda a remete, de modo genérico, 
para posiçôes subalternas. A luta, quase 
tâo antiga quanto à humanidade, ganhou 
consistência na segunda metade do século 
XVIII, corn a Revoluçâo Industrial na 
Inglaterra. Entretanto, sem desmerecer 
actos protagonizados por mulheres em 
diferentes épocas e paises, o 8 de Março 
merece honras de marco em todo um 
processo que visa a mudança de mentali- 
dades e o conséquente resgate de direitos. 
Regista a Historia Universal que, a 8 de 
Março de 1857, um grupo de 129 
operârias têxteis norte-americanas, da 
cidade de Nova lorque, levantou-se contra 
o patronato, reivindicando a reduçâo da 
jornada laboral, de 16 para 10 horas. Foi a 
primeira greve americana conduzida por 
mulheres que, apesar da carga, recebiam 
menos de um terço do salârio dos 
homens. Fechadas na fâbrica onde se 
deflagrara um incêndio, as "insurrectas" 
morreram queimadas, nâo se apagando, 
entretanto o impacto da sua aeçâo. 

Cinquenta e très anos volvidos, mais 
concretamente em 1910, a data foi insti- 
tuida como o Dia Internacional da 
Mulher, no decorrer de uma conferêneia 
internacional realizada na Dinamarca, 
homenageando assim aquelas que haviam 
ousado desafiar a realidade e fazer 
historia. Desde entâo, o movimento a 
favor da emancipaçâo da mulher vem 
ganhando forma, realizando-se um pouco 
por todo o mundo eventos de grande 
impacto, para se discutir a problemâtica. 
Um exaustivo caminho foi percorrido 
desde o tempo em que à mulher se reser- 
vava meramente o papel tradicional da 
procriaçâo e lida da casa. Cento e 
quarenta e sete anos volvidos sobre a 
greve das operârias daquela fâbrica, em 
Nova lorque, muitas conquistas foram 
somadas. Vâo da adopçâo de 
Constituiçôes libérais ao direito de voto 
feminino, na maioria dos paises. Nos tem- 
pos que correm, poucos sâo os lugares 
inacessiveis â camada feminina, incluindo 
cargos politicos ao mais alto nivel. De 
resto, nâo haveria razâo para continuar a 
haver profissôes exclusivamente masculi- 
nas e tarefas tradicionalmente femininas. 
Em Angola e em Africa, de um modo 
gérai, multiplicam-se os exemples de 
mulheres que se notabilizaram, quer pelo 
discurso, quer pela sua aeçâo em prol da 

Tel: (416) 534-3653 
Fax; (416) 534-0108 
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Manuel (Maxmy) 
Mendonça e o seu 

pessoal convida-os 
a visitar as suas 

intalaçôes e a usarem 
os seus serviços. 
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Tem serviço compléta de: 

• VINYL ROOFS - CAPOTAS EM VINIL 

• CONVERTIBLE TOPS - CAPOTAS 

• SEAT COVERS - FORROS P/ASSENTOS 

• SUN ROOFS - TECTOS DE VIDRO 

• WINDSHIELDS - PÂRA-BRISAS 

• UPHOLSTERING - ESTOFOS 

• AUTO GLASS - VIDROS 

igualdade. O nome da mitica Rainha 
Nzinga Mbandi projectou-se muito para 
além da sua época e fronteiras geograficas 
do reino da Matamba. Kimpa Vita foi 
redescoberta, enquanto Deolinda, Teresa, 
Engracia, Irene ou Lucrécia sâo nomes 
que se celebrizaram num pais que pro- 
duziu milhares de heroinas. No nosso con- 
tinente, a despeito de muitas vezes os 
valores sôcio-culturais servirem de prétex- 
ta para a manutençâo de mentalidades e 
prâticas que remetem a mulher para 
lugares secundârios, hâ a reter figuras da 
estatura de Graça Machel, respeitada 
mundialmente, a ponto de o seu nome ser 
cogitado para cargos de grande projecçâo 
mundial. Winnie Mandela, mesmo depois 
da divulgaçâo de casos que abalaram a 
sua imagem, continua a ser referêneia de 
peso dentre o leque de mulheres que 
deixou a sua marca indelével no longo 
processo de libertaçâo dos povos 
africanos. Ao se celebrar o Dia 
Internacional da Mulher pretende-se nada 
mais do que chamar a atençâo para o 
papel que lhe cabe e a dignidade a que 
tem direito, enquanto intégrante de uma 
sociedade. Contribui-se assim para afastar 
preconceitos e limitaçôes tâo velhos quan- 
ta o homo sapiens. A questâo da inserçâo 
da mulher na sociedade angolana ganhou 
outro impulso, corn a ascensâo da inde- 
pendência nacional. À semelhança do que 
acontece em vârios paises, o 8 de Março 
foi instituido como feriado nacional hâ 
alguns anos. Os dados mostram uma 

melhoria relativa da condiçâo feminina, 
mas, em definitive, hâ por cumprir um 
longo percurso em direcçâo a tâo almeja- 
da igualdade de direitos e oportunidades. 
Até ao inicio dos anos 90, em Angola, 
eram quase inexistentes as estatisticas 
desagregadas por sexo. A criaçâo da 
Secretaria de Estado para a Promoçâo 
da Mulher, em 1991, deu corpo a um 
mecanismo encarregue de définir e execu- 
tar a politica do Governo em relaçâo à 
promoçâo da mulher, seguindo-se assim 
por toda a Africa. Em parceria corn insti- 
tuiçôes internacionais, foram realizados 
seminârios e acçôes formativas, o que aos 
poucos vai permitindo incorporar o termo 
género no vocabulârio nacional, atribuin- 
do-se-lhe um significado mais abrangente 
do que o fornecido pelo comum 
dicionârio. Pode dizer-se que, aos poucos, 
a expressâo começa a ser interpretada 
como aquilo que preconiza: nada mais do 
que a relaçâo entre mulheres e homens na 
sociedade. 
Depois da realizaçâo da 4“ Conferencia 
Mundial das Naçôes Unidas para a 
Mulher, em Beijing, China, no ano de 
1995, a Secretaria de Estado evoluiu para 
Ministério da Familia e Promoçâo da 
Mulher. A esse ôrgâo do Governo coube 
elaborar o quadro estratégico para pro- 
moçâo do género até 2005. O quadro 
define como metas, e de acordo corn os 
compromissos da SADC, atingir os 30% da 
participaçâo feminina nas questôes ligadas 
à politica e à tomada de decisâo em 
diferentes niveis. 

CARNAVAl2004 
Dia 13 de Março de 2004 ao salâo Dovercourt Hoose 805 Dovercouit Rd 
(aorte da Bloor) a partir das 20 horas. 
Eatrada: $ 10.00, 
Coxtvidados es|}e(dals: David Silva e Kazukuta Dancers. Patrocinio D.J 
Calas e Sounds Good Productions. 
Organizaçâo: Miss Angola Canadâ. 

Contacta (905)672-8180. 

Sida: ONU anallsa a luta contra Sida em Âfrica 
Nove agêneias das Naçôes Unidas 
(ONU), com 20 ministros africanos, 
reunem-se hoje em Livingstone 
(Zâmbia), pela primeira vez, para fazer 
balanso anual, da luta mundial contra 
o Sida. 
Segundo a fonte, a Onusida, programa 
da ONU sobre Sida val discutir a situ- 
aeâo e designar as vias prioritarias de 
luta contra a pandemia nesta regiâo do 
mundo (Africa), afectada corn uma 
taxa de infecçâo na ordem de 40 por 
cento. 
O acesso ao tratamento, a educaçâo 
preventiva, o impacto sobre os recursos 
humanitarios e o desenvolvimento das 
competêneias, assim como os orfâos de 
Sida sâo os quatre aspectos chaves a 
serem discutidos na reuniâo de 
Levingstone, a ser inagurada pelo chefe 

de Estado zambiano. Levy 
Mwanawasa, 
O director gérai de UNESCO, 
Koechiro Matsuura, présidente em 
exercicio da Onusida, presidira a 
reuniâo de très dias, durante os quais o 
director executive da Onusida, Peter 
Piot, o administrador do Programa das 
Naçôes Unidas para o desenvolvimento 
(Pnud), Mark Malloch-Brown e a dîrec- 
tora do Fundo das Naçôes unidas para 
a enfâneia (Unicef), Carol Bellamy, 
serâo os intervenientes principais. 
Segundo a Onusida, em 2003 foram 
registados cinco milhoes de novos 
casos sobre um total de 40 mühôes de 
pessoas infectadas no mundo. 
Entretanto, deste nûmero (40 milhôes) 
25 a 28 milhôes infectados sâo da 
Africa ao sul do Sahara. 
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Comunidade : 
Sexta-feira, dia 12 
-Abertura da feira "Toronto Wine and Cheese Show" no International Centre, em 
Mississauga. A feira durarâ de 12 a 14 de Março. Info: 416 921-4925. 

Sàbado,dial3 
Jantar e baile no Vitôria de Setûbal de Toronto. Info: 416 5344417. 
-Testa de apresentaçâo dos Corpos Gerentes da Casa das Belras de Toronto. Jantar 
e baile com o Df-Iris. Info; 416 604-1125. 
-Baile da Pinha na Casa do Âlentejo, corn jantar e baile com o Conjunto Os 
Panteras. Réservas : 416 537-7766, ou 537-0574, 
-Nolte dedlcada a Ary dos Santos, Zeca Afonso e Adriano Correia de Oliveira, na 
Associaçâo Detnocraüca Luso-Canadiana. Participaçâo de Helder Pereira. 
Informaçôesr 416 S34B451. 
-Baile do Emigrante no PCCM, com o Mexe-Mexe, Info: 905 286-1311. 
-Baile no Graciosa C. centre corn o D|-Martins Soundmix. Info: 416 533B367. 
Jantar re^onal e baile corn o I^-Martins no Angrense de Toronto. 
Info: 416 5371555. 
-Baile da Vassoura aniraado pelo conjunto Oh-Lâ-La, no Lusitania de Toronto. 
Info; 416 532-3501, 

Domingo, dia 14 de Maurço 
-Eleiçôes para novos Corpos Gerentes, às 13h00, na sede-socîal do Canadian 
Madeira CIub-Madeîra House C. Centre. 

Terça-feira, dia 16 
-Reuniâo do Conselho de Présidentes da ACAPO para discussSo do "Projecto 
Brockton Stadium", às 20h00, na Casa do Benûca de Toronto. Info; 416 536-5961. 

Sexta-feixa, dia 19 
-Noite de fado da Venus Creations no Sereno Loun^, às 7pm, com Joâo Ledo, 
Avelino Teixelra, Anabela Almeida e Lina Esteves. Info: 416 654^63. 

Sébado, dia 20 de Março 
-Matança do Porco no Amor da Pâtria C. Centre, no salâo da Igreja de Santa 
Helena. Jantar e baile. Info: 416 535-2696, 
-3o. Festival Internacional de Fofclore do Rancho Foldôrico Etnogrâfico de 
Portugal, no New Pipas Catering. Info: 416 819-5812. 
-Grande Noite Régional da Irmandade do Divino Espirito Santo da Parôquia de 
Sâo Sebastiâo. Sopas do Espirito Santo e Alcatra. Surpresas e baile corn o Zip-Zip. 
Informaçôes: 416 651-0190, ou 416 531-1210. 
-Festa de anîversârio do Operârio Sports Club no Ogsîs C.Centre, em Mississauga. 
Réservas; 416 656-7133, ou 905 891-7777. 
-Chamarrita com jantar no Asas do Atlântîco. Info: 416 532-3649. 

Domingo, dia 21 
-Tiffany e amigos no CCPM, corn Jessica Araaro, Ana Patricia, Crystal Pontes, 
Emily Melo, Carlos Borges, Décio Gonçalves, Porfirio Ribeiro, Joâo Ledo, Grupo 
de Folclorte da Nazaré e Hardnox Skoolertz Dance Group. Réservas: 905 822-3657. 

Sàbado,dia27 
-Festa do Arsenal do Minho de Toronto no Oasis C. Centre, em Mississauga, com 
a presença dos artista Rosete e Flora, da Operaçâo Triunfo. Info: 416 532-2328. 
-Matança do Porco da Filarmônica Lira Bom Jésus e dos Mordomos da Festa da 
Santissima Trindade, no salâo da Igreja Portuguesa de Oakville. Presença do Duo 
Sâolindas e do DJ-Nazaré Praia. Info: 905 844-2732. 
-Dia da Familia Portuguesa no Madeira Club, corn jantar e müsica corn o IJ-Zip 
Zip. Réservas: 416 533-2401. 

Domingo, dia 28 
-Assembleia Gérai da Casa Cultural de Vila do Conde, às I5h00, na sede-social, 
para elciçâo dos novos Corpos Gerentes. 

Annan pede a Canada para 
liderar 
o Canada deverâ liderar 
através do exemple, em 
lugares como o Haiti, 
disse o secretârio gérai 
das Naçôes Unidas, Kofi 
Annan, no parlamento 
canadiano, terça-feira passada, soube. 
ptvitual.com. “Somente através de um 
compromisse a longo-termo é que o pais 
pode conseguir estabilidade e prosperi- 
dade”, disse Annan. 
O secretârio gérai disse que os esforços 
internacionais nos paises em desen- 
volvimento représenta a melhor defesa 
contra as ameaças de segurança que 
surgem a partir de condiçôes de 
pobreza e violência. 
Annan referiu-se a compromissos feitos 
pelo Canada e outros paises às Naçôes 

Unidas, durante o planeamento dos 
objectives para o Desenvolvimento 
Milenar, um conjunto de objectives que 
visa atacar os males do mundo dentro 
de um determinado espaço de tempo, 
incluindo a promessa de diminuir a 
pobreza e a fome até 2015. Segundo o 
secretârio, essa promessa tem sido ofus- 
cada pela violência na América do 
Norte e no estrangeiro e pediu a todos 
os paises para renovarem os sens 
esforços a lutar contra a pobreza e a 
Sida nos paises em desenvolvimento. 

on 

■ucK CAorniÂC PONTIM: 
Addison on Bay e Joe da Costa 
oferecem na compra 
de um carro novo ou usado 

K ■ / T. ^ 
A / 

preços sensacionais 
f e financiamento excelente 
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Nâo percam o ambiante de festa na Addison-on-Bay! 
Mais um aniversàrio dignamente comemorado 
corn um saldp de ei^oirar até dia 20 de Março! 

Nâo pag^em juros 
durante 5 anos na 
maioria dos modèles 
novos. Aproveite 
as vantagens da 
liquidaçâo que 
decorre em todos os 
carros usados corn 
juros a partir de 1.9% 

„ , , e sem pagamentos 
Para célébrée até Julho de 2004. 

amversano, a Addison-on- ^ 
Bay e José da Costa 

contribuem corn $500.00 
para a sÿuda do seu 
Segjuro Automôvel. 

" naverà PREÇOS 
SLRPRESA a todas 

as horas do dia. 

Ambiente de festa e preçes baixes, sé 
na Addisan-an-Bay cam Jasé da Cestal 

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

Telefone: 416-964-3211 



12 Quinta-feira, 11 de Março de 2004 COMUNIDADE O Milénio 

3". Jantar Annal do PIER 21, em Toronto 
Decorreu corn o brilho merecido, no 

passado dia 5 de Março, o 3°. Jantar de 

Gala Annal do "PIER 21 National 

Historic Site", no Canadian Broadcast 
Centre, em Toronto. A muito activa e 

conhecida personalidade da 
Comunidade Portuguesa de Halifax, 

Nova Scotia, Maria Almeida, Chefe de 

Escritôrio do Pier 21, foi uma das 
figuras mais em destaque na realizaçâo 

do jantar, para que tudo decorresse da 

melhor forma. No dia imediato. Maria 

Almeida visitou a Galeria dos Pioneiros 

Portugueses na companhia de varias 
colegas que trabalham no Museu da 

Saudade-Pier 21, Halifax, assim como as 

instalaçôes da CIRV-fm, FPtv e O 

Milénio. Ainda emocionada, confessou- 

nos: 
"Os 350 amigos e convidados que 

estiveram présentés no salâo de festas da 

CBC, tiveram oportunidade de saborear 
um jantar corn sabores diferentes, 

ouvirem mensagens por Hana Gartner- 

MC, e dos convidados especiais, Carol 

Taylor-Presidente da CBC e Mark 

Starowicz-Produtor Executivo do 
Canada. A histôria dos émigrantes que 

desembarcaram no Pier 21 foi contada 

pelo Chefe da Policia de Toronto Julian 

Fantino e, a bençâo do jantar, foi dada 

por Sua Eminência Aloysius Cardinal 

Ambrosic, Arcebispo de Toronto. 

A noite acabou corn a apresentaçâo de 

um cheque de $10.000.00 dôlares, do 
patrocinador principal Scotia Bank. 

O Jantar terminou corn sucesso absolu- 
te na angariaçâo de fundos para o PIER 

21, e dando maior abertura e visibili- 

dade ao Museu da Saudade, o museu 

que dâ guarida às reliquias dos pio- 

neiros (ceçca de 2 

milhôes!) que desem- 

barcaram na doca 21, 

em Halifax. A cidade 
de Toronto tem orgu- 

Iho no Museu da 

Saudade. A maioria 

dos PIONEIROS que 

sairam em Halifax, 

residem em Toronto. 

Foi uma noite ma- 

ravilhosa para todos 
os présentés, espe- 

cialmente para aque- 
les que desembar- 

caram em Halifax, 

no PIER 21, em tem- 
pos de gratas 

memôrias, e que hoje 
sâo cidadâos deste 

grande pais de aco- 

Ihimento. 

Todo o dinheiro con- 

seguido no Jantar de 

Gala é para ajudar o "PIER 21 National 

Historic Site", em Halifax. 

Que tal um passeio a Halifax e uma visi- 

ta ao PIER 21?". 

Com esta questâo no ar e um sorriso. 

Maria Almeida partiu para Halifax, 

deixando a certeza de la receber todos 

com respeito e simpatia. 

Por sua vez, o Chefe da Policia de 

Toronto, Julian Fantino, debruçou-se 

um pouco na histôria dos pioneiros que 

chegaram ao PIER 21... 

"...lembro que na cidade de Toronto, em 

cada 10 familias, uma das pessoas 
chegou ao Canada pela doca 21, em 

Halifax. O crescimento do Canada deve- 

se a estes homens e mulheres que 

desembarcaram em Halifax, e outros 

pontos do Canada, cheios de esperança 
e vontade de vencer. Todos nos 

orgulhamos do pais que construiram 

corn tanto suor e sacrificios. Agradeço a 

todos os présentés, a todas as etnias, 

sem fazer distinçâo na cor ou religiâo. 

Eu sou o mais orgulhoso dos cidadâos 

de Toronto, sinto-me honrado por ser o 

Chefe da Policia local. O Museu da 

Saudade, em Halifax, é motivo de orgu- 

Iho de todos nos. Aqui, nesta sala, esta 
um menino que desembarcou no PIER 

21, em 1956, corn a idade de 6 anos. 

No meio da multidào, corn um cartào ao 

peito, o menino adormeceu enquanto 

sua mâe foi despachar as malas no com- 

boio. Acordou no dia imediato corn a 

mâe a chamâ-lo para entrar no comboio, 

comboio ainda a trabalhar a carvâo. 
Também nesta sala esta a "Noiva de 

Guerra" do soldado Rafael Houlton, jâ 

falecido, e hoje, Mrs. Eve Charette, que 

se encontra acompanhada do marido e 

/fana Gartner a kpresentadora de Jantar, 
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do filho. Eve Charette, chegou ao 
Canada no dia 5 de Março de 1946, e 
desembarcou no cais 21. Tinha 24 anos. 
Hoje, estâ com 81 risonhas primaveras. 
Vive em Oakville, feliz, no meio de 
muitos portugueses da zona.". 
Os aplausos faziam-se ouvir, sempre que 

Fantino finalizava uma curta histôria. 

Cada pioneiro, uma histôria. Cada 

histôria, um passo em frente no progresso 

do Canada. 

Um jantar que redundou num grande 

êxito, para beneficio do Museu da 

Saudade, no Fier 21, Halifax, Nova 

Scotia. Todos os agentes organizadores e 

apoiantes merecem as nossas felicitaçôes. 

A soma total realizada ainda nâo é 

conhecida mas o êxito é uma certeza. 

Os portugueses présentes na festa senti- 

ram no começo corn a guitarra portugue- 

sa, a garrafa de vinho Madeira, a 

fotografia do pioneiro Agostinho da 

Silva, a cestinha de vimes e a blusa bor- 

dada, um toque emocional forte. O 

coraçâo bateu célere, a pele arrepiou, e se 

calhar alguma lâgrima rebelde deslizou 

nas faces... Somos assim, uns sentimen- 

tais. Bons e generosos! 

JMC/Bemardete Gouveia 

Sinal positivo 

Quinze aprovam poliiica 
orçamantal portuguesa 

2004. Em causa estâo "dois riscos 

A actual politica orçamental portugue- 
sa recebeu um sinal positivo de 
Bruxelas. Os ministros das Finanças 

^ dos Quinze aprovaram um parecer 
favorâvel às contas do Govemo por- 
tuguês. Ao documento foram anexa- 
dos, porém, alguns avisos e alertas 
para os riscos de uma derrapagem 
orçamental este ano. 
As politicas econômicas delineadas no 
Programa de Estabilidade português 
actualizado sâo vistas pelos Quinze 
como "largamente compativeis" corn as 
recomendaçôes das Grandes 
Orientaçôes de Politica Econômica 
estabelecida pela Uniâo Europeia. 
No parecer favorâvel, Bruxelas frisa 
ainda que Portugal tem estado no bom 
caminho no que diz respeito ao 
cumprimento das recomendaçôes que 
pediam reformas estruturais. Pedidos 
esses respeitantes em areas que têm 
um impacto directo na consolidaçâo 
orçamental. 
Apesar de aprovada a politica orça- 
mental do Governo português, os 
ministros das Finanças colocaram a 
hipôtese de um aumento do défice em 

fundamentais". O primeiro é a 
"provâvel quebra das receitas fis- 
cais" este ano. O segundo estâ 
relacionado corn a "incapacidade 
de conter o crescimento do total 
das transferências sociais". 
No texto do parecer, lê-se que 
uma derrapagem nos objectivos 
orçamentais definidos para 2004 
teria uma repercussâo sobre a 
totalidade do periodo programa- 
do (2004-2007). Levaria ainda a 
que fossem de novo tomadas 
medidas excepcionais ou que se 
procedesse a uma revisâo dos 
objectivos orçamentais. 
O Governo português conseguiu 
fechar o ano passado corn um 
défice orçamental de 2,8 por 
cento. O valor ficou 0,1 pontos 

percentuais abaixo das anteriores pre- 
visôes. 
A Comissâo Europeia deve efectuar, 
até finals de Abril, uma anâlise ao 
défice português. Uma forma de 
avaliar se as contas nacionais estâo em 
ordem. Um passo déterminante antes 
de se avançar corn a proposta para que 
Portugal seja retirado dos paises corn 
"défice excessive". 
Lisboa entrou para esta lista em 
Novembre de 2002, depois de no ano 
anterior ter ultrapassado em muito o 
limite de très por cento para o défice 
piiblico previsto peîo Pacto de 
Estabilidade e Crescimento. A Uniâo 
Europeia avançou na altura com um 
conjunto de recomendaçôes. Passou 
ainda a acompanhar de perte a 
evoluçâo orçamental das contas 
nacionais. 
De acordo corn o Programa de 
Estabilidade e Crescimento português 
actualizado, o défice orçamental de- 
verâ apresentar uma reduçâo graduai. 
Em 2007 deverâ atingir um nivel 
ligeiramente superior a ura por cento. 

Movimento pelo Doente nas europelas 

Vitorino Brandâo eleito 
présidente de neve partide 
o teôlogo Vitorino Brandâo foi 
eleito o primeiro présidente 
do recém-formado partido 
Movimento pelo Doente. Promete 
tratar da saùde dos portugueses e 
vai entrar na corrida às europeias. 
A eleiçâo decorreu no I Congresso 
Nacional do partido, no Centro 
Social de Aldoar, Porto. A lista de 
Vitorino Brandâo recolheu 178 
votos a favor, com apenas um voto 
branco a destoar. 
"Somos um grupo pequeno de pes- 
soas, mas que defende uma coisa 
muito importante", afirmou o 
teôlogo depois de eleito présidente 
formai do partido. 
Vitorino Brandâo desempenhava 
jâ essas funçôes na comissâo insta- 
ladora do partido, que nasceu do 
Movimento Organizado de Combate às 
Listas de Espéra na Saùde (MOCLES), 
criado em 1996 para pressionar as autori- 
dades a resolver este problema da saùde 
pùblica. 
O Movimento pelo Doente (MD), partido 
criado para sensibilizar a populaçâo e as 
autoridades para a necessidade de melho- 

VERTE Construction Group Inc. 
Faz-lhe estimativas gratis, em 
pequenos e grandes trabalhos 
de escavaçôes, caves, pOares, 
telhados, e tudo que se relacione 
corn construçâo civil. 

Também MEDIUM DISPOSAL BINS ao 
vosso serviço corn estimativas gratis em 
caixas para lixo, pequenas e médias. 

Contactem 

Joe: 416 258-8322, OU 416 539-8829 
Nelson: 416 258-4842, OU polO FoX; 416 539-9689 

rar as condiçôes do Serviço Nacional de 
Saùde, vai concorrer jâ às prôximas 
eleiçôes europeias, na sua primeira "prova 
de fogo" eleitoral. 
O partido conta corn um nùcleo de con- 
selheiros onde se destacam nomes como 
Agustina Bessa-Luis, Manoel de Oliveira, 
Raul Solnado, Rui Veloso, Siza Vieira e 
Nuno Grande. 
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As mulheres açorianas podem contar corn 
0 apoio do Governo oo combate a todas as 
formas do discriminaçâo 
O présidente do Governo Regional dos 
Açores, Carlos César, dirigiu em Ponta 
Delgada, uma palavra de confiança à 
mulher açoriana que, cada vez mais, 
encontra uma sociedade desperta para a 
sua defesa e para a sua promoçâo, na 
familia, no emprego e na comunidade. 
O présidente, que falava na cerimônia de 
inauguraçâo das novas instalaçôes da 
Direcçâo Regional da Juventude, 
Emprego e Formaçâo Profissional e da 
Inspecçâo Regional do Trabalho e aludin- 
do à efeméride que assinala o “Dia 
Internacional da Mulher”, reafirmou que 
as mulheres açorianas sabem que podem 
contar corn o seu Governo no combate à 
discriminaçâo, à violência doméstica e a 
todas as formas de menorizaçâo das suas 
funçôes. 
Carlos César salientou o facto de os 

articula as politicas de emprego para além 
do curto prazo, tendo sido definido um 
percurso, assente na especificidade da situ- 
açâo regional e elegendo medidas activas 
de efeito transversal, em seis grandes eixos 
de actuaçâo: a promoçâo das pessoas, o 
aumento da actividade laboral, a inserçâo 
no mercado de emprego de pessoas desfa- 
vorecidas, as estratégias para um trabalho 
compensador, o combate à precariedade e 
a coesâo social interna. 
No que às mulheres açorianas diz respeito, 
os ùltimos Censos evidenciam que em dez 
anos o aumento de mulheres em activi- 
dade foi de 48% - o dobro do aumento 
nacional no mesmo periodo, que foi de 
23,9% - e que a taxa de actividade nos 
Açores da mulher jovem duplicou, de 15% 
para 30%. Para Carlos César, tudo isto nâo 
aconteceu por acaso: â corrente social de 

Açores registarem, nestes ùltimos anos, 
importantes e grandes modificaçôes no 
dominio da empregabilidade feminina e 
da dignidade das mulheres no mercado do 
trabalho, a que nâo têm sido alheias as 
novas politicas de emprego e, muito espe- 
cialmente, de fomento de um contexto 
facilitador de criaçâo de emprego gerado 
p>elo surgimento e crescimento de novas 
actividades econômicas, de novas acessi- 
bilidades ao sistema educativo e aos dis- 
positivos de formaçâo profissional e de 
novas medidas de protecçâo, solidariedade 
e inserçâo sociais. 
Essas novas politicas, prosseguiu o prési- 
dente do Governo, cujos resultados sâo 
indiscutivelmente positivos na Regiâo, 
assentam na promoçâo dinâmica da quali- 
ficaçâo, e na procura da valorizaçâo do tra- 
balho e do trabalhador para que a coesâo 
social nâo constitua o parente pobre do 
crescimento da economia e da produtivi- 
dade. Ainda hoje hâ que empreender a 
grande tarefa de continuar a obviar a 
determinismos discriminatôrios que pon- 
tuam, felizmente menos, a montante do 
mercado de trabalho e na propria 
prestaçâo do trabalho, por exemplo, a situ- 
açâo de mulheres e de jovens, ou, de forma 
diferente, o mesmo trabalho prestado nos 
sectores publico e privado. 
Corn esse mesmo espirito, referiu ainda o 
présidente, o Piano Regional de Emprego 
é o instrumento que enquadra, orienta e 

desejo crescente das mulheres para inte- 
grar o mundo do trabalho, o Governo 
antecipou-se corn mais formaçâo profis- 
sional e corn medidas que visam o levanta- 
mento de bloqueios à sua contrataçâo, 
como o “Programa Berço de Emprego”, 
que permite às empresas poderem substi- 
tuir uma trabalhadora de baixa de mater- 
nidade por uma desempregada, assumin- 
do o executivo quer a burocracia da con- 
trataçâo quer os respectivos custos. Refira- 
se que este Programa, inovador e ütil, s6 
existe nos Açores, tendo sido classificado 
pela Comissâo Europeia como exemplo de 
uma Boa Prâtica para a Igualdade de 
Oportunidades. 
Se por um lado, a situaçâo da mulher no 
mercado de trabalho e, de um modo gérai, 
na sociedade, tem merecido uma atençâo 
cuidada do Governo, a situaçâo de sec- 
tores fragilizados e do emprego para os 
jovens também, tem, por outro lado, tem 
concitado o empenho governamental 
estando uma das prioridades mâximas 
agora centrada na garantia de empregos 
para os mais de 40 mil jovens que os 
procurarâo nos prôximos dez anos. 
Relativamente âs novas instalaçôes da 
Direcçâo Regional da Juventude, 
Emprego e Formaçâo Profissional e da 
Inspecçâo Regional do Trabalho, o prési- 
dente do Governo considerou-as como 
espaços onde os funcionârios passam a ter 
excelentes condiçôes de trabalho, o que 

também contribui decisivamente, para a 
sua motivaçâo, e onde os cidadâos passam 
a dispor de condiçôes de atendimento que 
a todos podem orgulhar, ao contrârio do 
que acontecia até agora. 
Para Carlos César, é um novo equipamen- 
to que é posto ao serviço do mais impor- 
tante investimento reprodutivo da Regiâo, 
que é o investimento nas capacidades 
humanas e na qualificaçâo que se pode dar 
aos jovens e, de uma forma gérai, a todas 
as açorianas e açorianos, que, em numéro 
superior a 40 mil por ano ocorrem a aque- 
les serviços, quer no âmbito das relaçôes 

laborais e da concertaçâo social, quer no 
contexto das questôes respeitantes ao 
Fundo Social Europeu, ou ainda no 
que respeita à certificaçâo profissional, à 
acreditaçâo das entidades formadoras, à 
emissâo de carteiras profissionais, às con- 
ciliaçôes dos conflitos laborais individuais, 
ao acesso a centros de recursos, à vali- 
daçâo de competências, à inscriçâo na 
Agência para a Qualificaçâo e Emprego, à 
adesâo a programas de fomento do 
emprego e à solicitaçâo de apoio juridico 
para a elaboraçâo de convençôes colectivas 
de trabalho. 

O primeiro ministro, 
Durâo Barroso, visitou o 
Brasil durante quatro dias.- 
No primeiro dia de visita, 
Durâo Barroso mostrou-se 
satisfeito corn o resultado 
positivo corn as relaçôes 
entre Portugal e o Brasil. 
Contudo, Durâo Barroso 
adiantou que ainda existe 
um aspecto que o entris- 
tece entre os dois parses. 
«O que me desilude ainda 
um pouco, para falar corn 
franqueza, é o baixissimo nivel das tro- 
cas comerciais.» . 
Numa época em que Portugal tem 
vârios milhares de brasileiros a viver no 
pais, Durâo Barroso falou do processo 
de legalizaçâo destes imigrantes, muitas 
vezes criticado pela lentidâo. No entan- 
te, o primeiro ministro afirmou que o 

governo tem todo o interesse em ajudar 
da melhor maneira possivel o caso 
destes imigrantes em Portugal. 
No entanto, quando visitou émigrantes 
portugueses no Brasil, reparou que estes 
também atravessam o mesmo problema 
de lentidâo e dificuldade de legalizaçâo 
naquele pais. Durâo Barroso prometeu 
tudo fazer para ajudar. 

Primeiro ministro visiiou 
0 Brasil 

Abstençâo serâ malor problema eleltoral 
Uma sondagem efectuada pelo jornal 
Correio da Manhâ revelou, domingo 
passado, que as eleiçôes europeias 
ficariam marcadas pela abstençâo dos 
eleitores. Segundo a sondagem 
apurou, 69.4% dos portugueses nâo 
votariam nas eleiçôes previstas para 13 
de Junho, se estas se realizassem agora. 

No passado, as eleiçôes europeias têm 
sido as que maior nùmero de 
abstençôes têm registado. No entanto, 
esta percentagem sairia a maior de 
sempre registada em Portugal. Nas 
ùltimas eleiçôes europeias, a 
abstençâo portuguesa ficou nos 60 por 
cento. 
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Exposiçâo 4 Mulheres a Um Carro 
A apresentadora de televisâo, Nellie 
Pedro, inaugurou, segunda-feira, dia 
internacional da mulher, uma exposiçâo 
de fotografia na Galeria Almada 
Negreiros do Consulado Gérai de 
Portugal, em Toronto, corn o titulo “4 
mulheres e um carro”. A exposiçâo, que 
estarâ patente ao pûblico até ao proxi- 
mo dia 23, visa apresentar algumas das 
mulheres da comunidade que a autora 

conhece e admira pelo trabalho que têm 
desempenhado, quer profissional quer 
voluntariamente. Tal como Nellie Pedro 
anunciou, “cada fotografia refelecte a 
parte mais importante das mulheres: a 
cabeça”. 
Depuis da apresentaçâo feita pelo con- 
sul gérai de Portugal, Dr. Artur 
Magalhâes - que lembrou o tempo em 
que a mulher ainda nâo podia votar ou 

Ovârlo congelado produz 
embriâe bumano 
Médicos norte-amerîcanos 
criaram um embriâo 
huraano a partir do tecido 
de um ovârio congelado hâ 
seis anos. A técnica é um 
avanço signifîcativo, dizem, 
para ajudar as mulheres 
corn cancro'a ultrapassar a 
infertilidade causada pelos 
tratamentos de quimiote- 
rapia e radioterapia 
O tema é o destaque da 
revista cientîfica Nature. 
Kutluk Oktay, do Centro 
de Medicina Reprodutiva 
e Infertilidade da 

■’Universidade de Cornell, 
explica que a técnica pode 
também ajudar a atrasar o 
processo natural de 
menopausa nas mulheres 
saudâveis. 
A équipa de investigadores 
retirou o ovârio a uma 
mulher de 30 anos com cancro de 
mama que ia iniciar tratamentos de 
quimioterapia, e congelou-o a uma 
temperatura de 196“C négatives. Seis 
anos depuis, descongelaram-no e colo- 
caram um pedaço de tecido do ovârio 
na regiâo abdominal da mulher. 
Très meses depuis, as hormonas ini- 
ciaram a produçâo de ôvulos - pro- 
duçâo que foi estimulada pelos raédi- 
cos, através de medicamentos para a 
fertilidade. 
Passades oito meses, a équipa tinha 
reuniu 20 ovulos maduros e misturou- 
os corn esperma, através de fertiliza- 
çâo in vitro. 
Os investigadores estâo agora a tentar 
produzir uma gravidez. 
A técnica, se aprovada, poderâ ofere- 

cer uma nova esperança às mulheres 
com cancro ou corn outres problemas 
nos ovârios. 
Hâ, porém, algumas advertências - a 
técnica, explicam os especialistas, 
pode nâo ser adequada para mulheres 
corn leucemia, ou outros tipos de can- 
cro cujas células se possam alojar nos 
ovârios. 
Hâ também preocupaçôes sobre a 
"normalidade" dos bébés que possam 
nascer a partir desta técnica, ainda que 
as experiências em animais nâo 
demonstrem nada de anormal. 
Se a técnica se provar eficaz, qualquer 
mulher poderâ doar tecido dos 
ovârios, ainda jovens, a fim de ultra- 
passar o natural declinio da fertilidade 
que ocorre corn o avanço da idade. 

Cônsul-Geral de Portu^d, Dr. Artm 
Magalhâes apresentando a exposiçâo : 
de NeUie Pedro. 

simplesmente possuir uma conta 
bancâria em seu nome, para enaltecer 
o papel da mulher portuguesa na 
comunidade portuguesa -, Nellie 
Pedro, depuis dos agradecimentos 
feitos ao consul gérai e ao marido. 
César Pedro, pelo apoio que sempre 
lhe dâ, explicou a razâo de ser daquela 
exposiçâo. Nellie partiu corn um con- 
vite “ver, admirar e apreciar as carac- 
teristicas de cada mulher ali fotografa- 
da. Através da boca, percebam o que 
têm a contar. Cada uma das diferentes 
imagens estâ destinada a representar a 
mesma funçâo, mas o significado obti- 
do através de cada uma é ùnico. As 
mulheres fotografadas libertaram a 
sua individualidade: identificamo-nos 
corn elas, como um todo. No contexto 
desta exposiçâo, vêmo-las como unifi- 
cadoras deste espaço. Nâo se trata de 

uma unificaçâo apenas visual, mas ela 
brota do espaço cultural comum, par- 
tilhado por estas mulheres. E este o 
sentido que pretendo explorar nesta 
exposiçâo”. 
Sobre o titulo, para muitos curioso, Nellie 
Pedro explicou que “as imagens de 4 
Mulheres & um carro corn as mâos dadas, 
é um confite a que todas o façamos. Um 
simbolo de unidade, amizade, amor e 
conforto. Devemo-nos juntar, unir, ficar 
ligadas e protéger as mulheres de todas as 
idades. As meninas de hoje serâo as 
mulheres de amanhâ. As mulheres sâo as 
mâes de seres humanos.” 
Dizendo que s6 as mulheres poderâo, ver- 
dadeiramente, compreender as mulheres, 
Nellie Pedro encerrou a abertura da 
exposiçâo oferecendo uma rosa a cada 
uma das mulheres fotografadas que ali se 
encontravam. 

i 

^JlXatta ^^onçaùvas 
Sales Representative 

HOMELIFE/GALLERIA REALTY INC. 
1245 DUPONT ST, STE. 35B 
TORONTO, ONTARIO M6H 2A6 

üNMDHiEcn: 647-271-7234 
EscHibno: 416-535-8000 • üui: 416-539-9223 
ENUL magoncalves@trelineLconi 

Pode servir para uma ou duas 
familias. Bern cuidada, corn 
garagem. Perto de tudo. 

Para mais informaçôes» 
contacte Marta GoncalveaiP 

: 416-535-8000. v' 



16 Quinta-feira, 11 de Março de 2004 COMUNIDADE O Milénio 

h " ^ . i ^ i 
': ,, •# , i :•»'.• ^. "'V, KvV, t b,'Aw/ . 

«• r--i*'.a//'- 

A trip home now departing 
from your living room. 

JüiJJül.iJü jjijJÎb ■ i'Il;j‘"î0jyii'5^ jiJjjûO ' 
' ^iflll I/0lUi)l/:]3 ■ y" 'yoilùp''S/ 

: :]VJi)iriin !lü OhJiiihla ■ ;JMPii':yM:'ïüni]0 

;jj!]j;ip5)fi!]ÿ''yMPjyn Pa,^piiüir'^^/ 

■-^)il6i]!j;n iJejj i|iil -iyjaiii]yi0iijj Qij- 

lîf;]^] * àMÜildO . ‘ 

!jij:-'"y” n ij‘' ?W l'Ül Id éûill 

'J d?'•^-Ji'i0OP' , ‘ 

.viüjp ilOjjlOllSn.-ilOi'jlIil'ijO Ü3 lOjlOÜ' 

: ‘’^is/jjEjy.ySJLiLaii, a ÿüiin\uia 
piir^iü Wiy 

.ttjy ‘ .^ îiî^P 113ii,i»33U> iiiiîyjj^aà3 

(^.\s 
\ '"•’J 
'' a 

\-^/i 

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-ROGERS1 

O ROGERS iaMc-trr- iî^ü 
Digital Cable 

unique muiticultutal programming 

e l).t el- bJ^re i rte 

Musica 
X ’*8i! 

ik 

IDiariamente.. 
Passatempos, 
Concursos e 
Enlretenimento 

J Desporto 
Jornal de Desporto ■ Didrio -v 

Jogos do Benfico fora de casa 

Programa "0 dlo seguinte" - 3° feiro 

■ÿ[m 

Telenovelas 

eKel nci. 

0 e à 0)a a e c 
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NÂO PERÇA MAIS TEMPO...MARQUE AINDA HOJE A SUA CONSULTA! 

 %. 
HAïR CARE SYSTEMS®TM 

Produtos Naturais. Resultados Sensacionaisl OLIVEIRA A DE 

CEO 

2001 New York- International Gold Award for Excellence and 
Business Prestige 

2002 Brussels - EuroMarket Award 2002 for Outstanding Business 
Performances and Managerial Achievements while Adapting 
International Standards 

2002 Paris- International Platinum Star Award for World Quality 
Commitment 

2003 Geneva - International Diamond Star Award for Quality 

2003 London- International Quality Diamond Crown Award 

De Oliveira 
Hair Care Systems 

De Oliveira 
Skin Care Systems 

Antes 

SOFRE PROBLEMAS NA PELE? 
De Oliveira tern a soluçâo! 

•Psonasa 
•eciama •Rasàeaa 
•Harpas-Iôstar 
•CscaNaçSas 
•FarÊPas nas léblas 
•Aena •Varrugas 
•ttasealaraçia Pa gala 

•BalPas 
•QualmaParas 
•MarPlPalas Pa abalhas a insactas 
•Pala camÊcbasa, saca a ascamasa 
•Paras artleularas a museularas 
•Pé Pa strata 
•Furûnculas 
•Cartas a arranbPas 

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

ESTA A PERDER CABELO, OU 
JÂ PERDEU A MAIOR PARTE? 

De Oliveira pode ajudà-lol 
•Quedaûe 
cabelo 

•Seberreia 
•PsoNase 
•Caspa 
Proporciotiamos alimentaçào, nutrientes, puriGcadores e 
estimulantes para revitalizar o couro cabeludo e cabelo. 

416.504.8967 
1.888.GRO.HAIR 
788 A-delaide St. W. 
Toronto, On M6J 1B4 

www.deoliveirasystems.com 
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SAÛDE EM SUA CASA 
A AUTODEfESA PEIA DOR E SENTIMENTO 

Porque é que as mesmas 

condiçôes dos acidentes podem résul- 

ta! em dores crônicas, prolongando-se 

por meses ou anos para alguns, ou 

num restabelecimento râpido sem 

dores residuals para outros? A respos- 

ta a este facto clinico nem sempre é 

fâcil. A sensibilidade à dor, como qual- 

quer outra sensaçâo a reflectir as 

condiçôes do mundo exterior, ou os 

danos causados no corpo por factores 

fisicos ou quimicos, tem uma grande 

variaçâo individual. Essa dor é uma 

sensaçâo criada e dada pelo cérebro do 

individuo que a sente, baseada em 

dados recebidos da ârea do corpo irri- 

tada. As criaçôes, sensaçôes, emoçôes, 

e faculdades cognitivas do cérebro 

dum individuo, sâo tâo variâveis como 

a fisionomia do seu rosto: Ninguém é 

igual! Do mesmo modo, todas as 

doenças têm diferentes reflexos indi- 

viduals e, por isso, a arte do médico 

nào é tratar doenças, mas sim tratar 

pessoas que se sentem doentes. 

A dor pode ser apenas um sin- 

toma, ou ser uma doença complexa. 

Geralmente a sua causa é évidente, 

mas, algumas vezes, a dor permanece 

renitente sem que qualquer investi- 

gaçào consiga mostrar a sua origem. 

Nestes casos, quando a genuinidade da 

dor é negada por patrôes, ou investi- 

gadores, nâo é a dor, mas sim o doente 

que nâo é compreendido, o que pode 

aumentar-lhe ainda mais a dor e sofri- 

mento. 

Nâo é necessârio que os müsculos 

ou outros tecidos do corpo estejam 

danificados, inflamados, ou de outra 

forma doentes, para que os nervos con- 

dutores e o cérebro façam sentir dores 

nesses tecidos. Em pessoas corn um sis- 

tema nervoso muito sensivel, basta 

uma simples pressâo, ou ma posiçâo 

duma parte do corpo, para se sentirem 

dores, muitas vezes intensas e dificeis 

de suportar. E o que acontece na fibro- 

mialgia, uma doença dolorosa dos 

müsculos, que dâ cansaço, e muitas 

vezes insônia, e que se pode confundir 

corn reumatismo. Esta doença ataca 

sobretudo os müsculos dos ombros, 

pescoço e cabeça, produzindo muitas 

vezes espasmos musculares. Até hâ 

pouco tempo a origem dos sintomas da 

fibromialgia era incompreendida, mas 

hoje sabemos que essa dor, por vezes 

muito forte, é causada pela amplifi- 

caçâo da sensaçâo dolorosa na rede de 

transmissâo e modulaçâo neuronal da 

massa branca situada na base do cére- 

bro. Alguns médicos, por nâo 

conhecerem a causa dessa doença, nâo 

acreditavam na sua existência, e, 

erradamente, concluiam que a dor, se 

nâo era manha, era uma 

mania. 

O homem ainda nâo 

descobriu, também, a origem 

de algumas doenças psiquiâtri- 

cas, algumas delas frequentes 

e aterradoras como a 

esquizofrenia e a depressâo. 

Sabemos que sâo doenças nos 

circuitos complexos do cére- 

bro, porque se conseguem con- 

trôla! corn alguns medicamen- 

tos que actuam nos quimicos 

moduladores da transmissâo dos 

impulsos entre os neurônios. 
Recentemente o conhecimento dos 

mecanismos, e das areas cerebrals 

responsâveis pelas emoçôes e senti- 

mentos, começou a progredir, o que 

traz grandes esperanças para o trata- 

mento das doenças mentais. Corn um 

melhor aprofundamento do conheci- 

mento das ligaçôes e transmissôes nas 
redes de circuitos no cérebro humano, 

descobrir-se-â, um dia, a cura para 

essas doenças, que estâo entre as mais 

horriveis e patéticas que podem afligir 

o homem. 

Ser doente mental, abandonado e 

desprezado, é triste. Mas os problemas 

mais graves para a humanidade con- 

tinuam a ser de carâcter social. A 

invençâo, por cérebros obcecados por 

dominios, de arma- 

mentos de guerra 

poderosos, e a falta de 

emoçôes e sentimen- 

tos, ou a crueldade nas 
relaçôes das potências 

dominantes, causado- 

ras de sentimentos de 

vinganças em cérebros 

dominados, originam 

ôdios que causam 

muitas mortes pela vio- 

lência. Na insanidade 

do mundo actual, onde uma força bru- 

tal e potencialmente destruidora é 
armazenada pelas potências poderosas 

em armamentos nucleares, acabar corn 

o mal social de querer dominar e con- 

trôla!, é essencial à humanidade para 

a sobrevivência. 

O cérebro humano, esse prodigio 

da natureza capaz de conhecer o 

Universo até bem proximo das suas 

origens, ou de levar o homem â loucu- 

ra de criar os meios da sua prôpria 

destruiçâo, parece ainda hâo ter con- 

seguido compreender, que sô o amor e 

respeito mütuos na convivência social 

podem criar uma vida digna de viver. 

Quando o conseguir entender, na sua 

inteira dimensâo, entâo alcançarâ a 

maior vitôria da Humanidade. ... 

Talvez a sua salvaçâo! 

g^Atençao compositores, auiores e interprètes 

0 jà tradicional e indispensàvel "Festival da 
Cançâo ClRlTZOOd", vai ter loger na FPtV 

no dials de Abril. 

Como habitualmente, os membros de Juii vâo estar distribui- 
^ dos nos estudios da FPtv (Juri Principal) e também 

em varias cidades do Ontario como tem sido a 
K ■ IK m# prâüca nos anos anteriores. 

INTERNATIONAL*/ TORONTO 

REMAX ESTATES 
Honestidade e eficiência 
na compra e venda da 

sua casa. 

TEl: 416-656-3500 

iTOFEmtagiîr: 

□owneown 
Lumber 

Si Building Suppiies co. 
www. downtown lumber. com 

TRES LOJAS COM TUDO EM MATERIAIS E 
ALUGUER DE MÂQUINAS PARA A CONSTRUÇÂO 

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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Arquitectos portugueses em destaque na U of T. 
Teve lugar na Faculdade de Arquitectura 
da Universidade de Toronto, na The Eric 
Arthur Gallery, uma exposiçâo de traba- 
Ihos -desenhos e maquetas- dos arquitectos 
portugueses, os irmâos Manuel e 
Francisco Aires Mateus. Os irmâos arqui- 
tectos deram também uma conferência na 
sala Isabel Bader Theatre, sobre os sens 
trabalhos premiados e a arquitectura que 
criam, onde procuram a mistura feliz do 
modernismo corn as tradiçôes da arquitec- 
tura portuguesa. Na exposiçâo estavam 
obras para o Grande Museu Egipcio do 
Cairo, Livraria Almedina do Porto e de 
Lisboa, Orquestra Metropolitana de 
Lisboa e Museu de Santa Maria. 
A exposiçâo teve a presença de muita 
gente ligada à arquitectura, estudantes, e 
entidades oficiais. Os trabalhos expostos, 
modernos, de linhas rectas e espaçosos, 
plenos de luz, foram elogiados pelos enten- 
didos e estudados pelos alunos de arqui- 

tectura que se deslocaram à exposiçâo. 
Entre outras individualidades, reconhece- 
mos a presença do Cônsul-Geral, Dr. Artur 
Magalhâes, do antigo Consul, Dr. Ernesto 
Feu, O Delegado do ICEP, Dr. Luis Moura 
e mulher, o Assistente de Lingua-Instituto 
Camôes da Universidade de Toronto Dr. 
Pedro Caeiro, Dra. Manuela Marujo, do 
Departamento de Espanhol e Português 
da Universidade de Toronto, José Dores, 
Peter Ferreira, entre outros, e elementos da 
comunicaçâo social de lingua portuguesa. 
Foi uma jornada importante para nos e 
para os irmâos Mateus. 
Manuel e Francisco Aires Mateus, nasce- 
ram em Lisboa, filhos de pais naturais do 
Alentejo. Corn pequena diferença de 
idades. Manuel e Francisco estudaram 
arquitectura e, ao contrario do que é nor- 
mal, mantiveram-se juntos (como se fos- 
sem gémeos!) na proflssâo que escolheram 
e no mesmo local de trabalho. Juntos 
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começaram, juntos se 
mantêm, juntos tern 
ganho prémios, e 
credibilidade interna- 
cional. Estâo de 
parabéns. 
Esta deslocaçâo a 
Toronto dos irmâos 
Mateus, deve-se a uma 
iniciativa da empresa 
Torlys, em colabo- 
raçâo estreita corn o 
ICEP, Azure 
Magazine e a 
Faculdade de 
Arquitectura da 
Universidade de 
Toronto. 

JMC 

Copps acusa nomeaçâo de imperfeita e injusta 
A ex-ministra da cultura 
canadiana, Sheila Copps, 
derrotada este sâbado por 
Tony Valeri para a 
nomeaçâo do deputado 
liberal na zona de Hamilton 
East-Stoney Creek, lançou 
fortes criticas ao partido 
liberal, dizendo que o 
processo através do quai ela 
foi derrotada na area de 
Hamilton - que representa- 
va hâ mais de 20 anos - foi 
imperfeito e injusto. 
Falando ao programa Question Period 
da CTV, a que ptvirtual.com teve acesso, 
Copps disse estar desapontada corn o 
facto de centenas dos nomes seus 
apoiantes terem “misteriosamente desa- 
parecido” das listas eleitorais oficiais, 
impedindo-os de votar. “Varias centenas 
de nomes nâo constavam da lista, 
incluindo o do présidente da minha 
ârea, que acabou de ser eleito, e o da 
minha mâe”. Copps, considerada uma 
liberal da ala esquerda, poderâ também 
optar por candidatar-se como indepen- 

dente. “Acredito que as 
vozes do liberalismo que 
me apoiaram a noite pas- 
sado, continuam muito 
activas no partido. 
Querem que continuem a 
ser ouvidets. Talvez eu nâo 
seja a melhor pessoa para 
as escutar, neste memen- 
to, e terei de reflectir sobre 
o assunto”. 
Copps também acusou 
o partido de sô lhe ter 

entregue as listas oficiais dos 
eleitores horas antes da abertura 
das urnas. 
Valeri considerou Copps uma “oponente 
de valor”, durante o discurso, antes da 
abertura das urnas. A vitôria de Valeri 
représenta também uma vitôria para 
Paul Martin que designou Valeri como 
ministro dos transportes do seu governo 
e esta ansioso por se distanciar das 
ligaçôes ao ex-primeiro-ministro Jean 
Chrétien, sobretudo desde que veio a 
pûblico o escândalo dos patrodnios 
fédérais. 

Layton aconselha Copps a Gandldatar-so como independente 
o lider do NDP, Jack Layton, tem espe- 
rança que Sheila Copps e outros de- 
putados libérais que sejam eliminados 
nas nomeaçôes para as prôximas 
eleiçôes fédérais queiram concorrer 
como independentes, segundo apurou 
ptvirtual.com. “Se Sheila Copps se can- 
didatar como independente sera, obvia- 
mente, uma porta aberta a outro tipo de 
possibilidades naquela ârea eleitoral”, 
disse Layton, na passada segunda feira. 
Jack Layton jâ fechou a porta a esses 
membres do parlamento que foram der- 

rotados nas eleiçôes - e que agora pode- 
riam concorrer a outras nomeaçôes 
através do NDP - dizendo que, depois 
de uma derrota liberal, o NDP nâo é um 
“prémio de consolaçâo” ao quai se 
podem candidatar. Layton abordara 
Copps anteriormente, convidando-a a 
juntar-se ao NDP, mas a entâo deputada 
optou por continuar no caminho que 
tinha escolhido e que a levou a perder a 
nomeaçâo, no fim de semana passado, 
contra o actual ministro dos transportes, 
Tony Valeri. 
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A poesia dos Calendàrios 
ediçào ESPECIAL 

'^ntaznacuytiaâ da 
JOÂO RUI DE SOUSA 

AAIO TANTO 0 AMÜR COAIO A AAmDA... 

Amo tanto o amor como a amada 
sombra que certo dia se esvaiu... 
Exausto às vezes, prestes a ser ave 
sem ter lume, fôsforo sem pavio, 

amo tanto o amor como a amada 
esfinge, submersa (e cauta) no vazio 
de se ex^rir para sempre na rajada 
dum cavalo ardente em rumor de rio. 

Amo, tanto o amor como a amada 
luz que, teémula, nos confins do escuro, 
tào depressa é desertp como é mosto, 

tâo depressa é dormência como é viva r 
impulsâo de dança, fogo posto 
de medusa vibrante, embora esquiva. 

(in "Sonetos de Cogitofâo e Êxtme", Âtrio, 1994; 

"Obra Poética -1960-2000"^ Dont Quixote, 2002) 

ISABEL AGUIAR BARCELOS 

fl MAE ÉtiMfl MENINfl COMTRflNÇflS 
fl Ffl^ERCflSTELOS NflflRElfl 

a mâe é uma menina corn tranças a fazer castelos na 
areia 

giroflé, giroflâ, giroflé, fié, flâ, a criança abraçou o 
limâo e os dois tiveram o mesmo sonho e a dormir 
dançaram uma valsa de Viena sobre a aréia escura da 
praia. os grâos de areia magoavam nos pés porque 
eram âsperos e ninguém os conseguia tirar de dentro 
da bainha dos vestidos 

a criança tinha um balde de brincar e uma pâ para 
construir castelos na areia molhada e depois uma 
onda mais forte desmanchava-os e ela ficava aos 
soluços fundos a pensar que o mar ia levar a mâe 

no sonho a noite estava incrustada de vidrinhos às 
cores para nâo fazer muito escuro. 

(in "Nunedse R^pessa ao Mesmo Lugar", ediçôes quasi, 2003) 

JOSE VIALE MOUTINHO 
À Luisa Villalta 

levou a mâo à boca, ocultando 
as primeiras letras de um grito 
prolongado e triste, de um grito 
de asas da cor do tempo, a mâo 
que sufoca era uma mulher 
angu^ada que andava perdida 
por ali. um giz, um livre, a tarde 
recqrtada como um relôgio, vazia. 

tinâa a palavra na boca, htimedecia 
a palavra, tocava-a corn os dedos, 
deitava a palavra na lingua, o tempo 
preso na boca do relôgio, vazia a tardé 
da cor das letras, como as asas de um grito 
insuportâvel, sufocado, oco, angustiado, 
sem ter mesmo nada para dizer. 

(in "Poemas "Pristes", Colecçào Livras de Cordel, 8, 

Direcçào de José Antonio Conçoives, CMF, 2001) 

ERNESTO RODRIGUES 

TORM€MTA 

Chego ao quarto; penso; "Que bom nâo 
era, Amor, deitar-me a teu lado, 
beijo num beijo, dando-nos a mâo, 
mûrmuros; 'Minha amada', 'Meu amado'." 

Chego, porém, ao quarto, e ninguém; 
fora, tormenta sobre o mar.. Assim, 
perto de ti, nâo posso ver-te, nem 
ser quem fui, longe que ficas de mim. 

Nâo; nâo sei, nâo. Sem tua vida clara, 
tâo desejoso de nâo sofrer mais, 
creio dever calar, ir, olhar para , 
dentro, nas tintas se vens, falas, cais. 

Sofre por uma s6 noite, oceano! 
Vente, nâo faças mal à Dor que amo! 

(in "lUias Novas ", Colecçào Livros de Cordel, 2, Direcçào de José 

Antonio Conçoives, CMF, Madeira, 1998) 

FATIMA PITTA DIONISIO 
Ao poeta Eugénio de Andrade 

A ternura corre como um no 
para as origens do verso e do amor. 

E nâo tem foz. 

Continua leve e densa 
pelas passagens do corpo. 

Nâo hâ voz para descrevê-la como fonte 
nem beijo que a condense 
porque é âgua 
para manter o ritmo ao coraçâo 
onde se perde ou récupéra o sentimento. 

Remoto refùgio 
para um labirinto de sombras 
é livre de cantar. 

E canta. 

(in "Edijvqueite uma lUta", DRÀC-1^9) 

A. J. VIEIRA DE FREITAS 

Na minha mâo 
uma estrela branca 
talvez a flor do jardim 
a borboleta azul. 

Na minha mâo 
cabe o mundo todo: 
rios, ârvores e lagos. 

Na minha mâo 
cabe o sorriso novo 
da minha mâe. 

(in "14 Poemas InédOos", Colecçào Cademos Ilha, Z, Direcçào, 

Prefàcio e Ediçào de José Aniânio Gonçaioes, Madeira, 1988) 
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^jHsilïhdt 

JOSE BAPTISTA 
FERNANDES 

o CORAÇÀO 

RENASCEAQUI 

AGONIADO 

NA GARGANTA 

O SOL 

DAMANHÀ 

CANTA 

A FLOR . 

PERFUMADA 

DESENHA O GESTO 

ACROBÂTICO 

DESSAMÀO 

AMADA 

PROCURO 

A VERDADE DAS FRASES 

OS TELS OLHOS 
POUSADOS 

NO SILÈNCK) 

DEDOS 

ABRAÇAM PASSOS 

DEMfeTÊRIO 

A MONTANHA DE 

PALAVRAS 

ACARICIA O CORPO 

DA TARDE 

(in "EsHüiaços", E. de A., Madeira, 1995) 

ALBANO MARTINS 

UM DOS CAPITULOS 

Ainda te falta 

dizer isto: que nem tudo 

o que veio 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
« 
9 
9 
9 
9 
« 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
'« 
« 
« 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

chegou por acaso. Que hâ 

flores que de ti 

dependem, que foste 

tu que deixaste 

algumas lâmpadas 

acescis. Que hâ 

na brancura 
do papel alguns 

sinais de tinta 

indecifrâveis. E 

que esse 

é apenas 

um dos capitules do livro 

em que tlido 

se lê e nada 

estâ escrito. 

(in "Assim sào as Algas" - 50 Anos de Vida 

Lüerària; Campo das Letras, 2000) 
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IRENE LUCILIA 
ANDRADE 

De ti quase nada sei 

senào que 

ao perpétuo recomeço do sexto dia 

nas semanas de junho 

as calçadas e o sol pesam-te 

no saco das comptas. 

Se à volta das cergas 

verdeja a humidade da alface 

sei 

que o teu cansaço 

se desfojharâ 

ao impulsosôfrego 

das horas da tome 

no fundo da saliva 

por detrés da praga 

e do beijo. 

As vezes a cançâo 
forja uma alegria vingativa 

e o amor escorre 

pela roupa lavada 

gota seminal 

ou lâgrima engolida 
e também acontece 

uma mordaça no estômago 

quando o filho adoece. 
O folhetim televisivo 

mergulhade o desejo fâcil 
em sonhtos consentidos 

deles fezes a ogiva do esquecimento 

a invençâo sem remorso 
da tua fogosa duplicidade 

e a conversa dajanela traseira 
dispersa-te o bocejo 

ao fim da tarde 

quando a casa estâ pronta 

e o filho jâ nâo tem febre. 

(in "A Mào Que Amansa os Frutos"; prefàcio de 

David Pinto Correia^, Mdiçâo de José Antônio 

Conçoives, ColecçM' Cademos Ilha, 4, Madeira, 

1990) 

DALILA TELES 
VERAS 

VIUVEZ SETVV 
ESEEUA 

Negreis, as mulheres 

nos verdes caSJpos 

ceifam a cor. 

Curvas gs foices 

cortando ervas 
côneatias as enxadas 

cavando dores. 

Negrâs e cürvas, as mulheres 

adubam corn nénias a terra 

em definitiva viuvez. 

DALILA TELES VERAS # 

(in "Madeira: Do Vinho à Saudade", Colecçào 

Cademos Ilha, 3, Direcçào, Prefàcio e Ediçào 

de José Antônio Conçoives, Madeira, 1989) 
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JOÂO DIONISIO 

com uma liquidez ad longo da memôria baia 
numa circular de terra por onde luis de 
camôes e as tâgides canto quinto e os lusiadas 
numa inseparabilidade EU VOU um homcm 
na terrestre baia com a poética liquidez da 
memôria 

junto às ârvores na luz da manhâ dc-abril a 
chuva O frio mais depressa os nossos passes 
na parte circular da baia da cidade do fun- 
chal a alguns instantes do mar na apreciaçâo 
do movimento das suas ondas sob os drculos 
cada vez mais pequenos das gaivotas uns cir- 
cules de fumo 

quando falamos as palavras condensam-se no 
ar em bolas de agua transparentes e bril- 
hantes c sobem até às folhas verdes das 
ârvores e suspendem-se nos ramos como aves 
intactas 

(ïft *Os Çonstrutores da Memôria", Caiecçào Livras de Cordel, 5, 

DimçSa deJaséAntônio Gonçi^ms, MadeirA, CMF, ZOO0) 

JOSÉ LAURINDO LEAL 
DE SOIS 

OAMOR 

No vértice da casa esta o prato 
corn O leite e as migas. Uma renda 
de silêncîo. Um fogo baixo rente ao mar. 

No ventre o amor. Os prismas de mil faces 
cujos sentidos roçam o fingimento. Ou 
o nocturne esquecimento do rosto pousado 
nas linhas de sombra das tilias 
junto à janela. 

(in "O Fogo e a Ldgrima", Colecçào Autores da Madeira, Can^ 

das Letras, 2003) 

LUIS VIVEIROS 

AMÀE 
Tu que observas 
saberâs a bfaveza do azul 
seu acume de cristal e distancia? 
Olhas para dentro de ti 
e tens a mâe tâo perte protectora 
viva nessa ilha de dorido deslumbrar 
Ai ela ausculta os ventes 
demove os véus do mar 
ao ver-te longe entristece 
Que sentida é sua tristeza 
imensa seiva de ternura 
a inundar-te eternamente 

(in "Poeira dos Bios", Instüuto Piaget, 1998). 

MARIA AURORA HOMEM 

percorres-me 
hâlito de mente e vinho doce 
à descoberta da levada fresca 
que rompe do gume das pernas 

cicîas-me 
harpa de ervas e alecrim ; f i 
a embalar o êxtase f 
a desdobrar o geste / 
a desbravar silêneios ** , 
em cais 
(desfeito) 
no eco do grito 

(in "12 Textes de Desgo", Livres de Cerdel, 11, CMF, Madeira, 

2003) 
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CARLOS NOGUEIRA FINO 

o meu amor é o que reparte comigo âs colinas brancas 
o que sobe a razâo do meu silcncio de musgo 

é madrugada por saber comigo as ültimas corolas 
trazidas pelas âguas 
por deslizar as maos em direcçâo às ârvores 
no intimo dos sulcos animais das sombras 

o meu amor individualiza-me 
do profimdo aroma de coisas fragmentadas 
no lugar onde crescem intensas lâminas terrestres 

(in "Contemplaçào do Olhar", Colecçào Cademos Wia, 6, Direcçâo, Pr^àcio e 
Ediçào de José Antonio Conçoives, Madeira, 1992) 

DAVID PINTO CORI^ËIA 

SEMPRE QUE VENHO AOS 
JARDINS DA GULBENKIAN 

Sempre que venho aos jardins da Gulbenkian 
escrevo poesia e a relva 
nâo é mais descanso é a exactidào 
alicerce vivo da cristalina 
face 
que combato pedra a pedra 
entre o murmùrio e o espaço da manhâ. 

Sempre que venho aos jardins da Gulbenkian 
penso que nâo mereço a tua face: 
o jübilo da margem branca.destrôi 
a geometria dos meus nervos 
cansados 
e aqui me rejeito dolorosq 
sonho recorte azul neste horizonte 
obliquo e simétrico. 

Sempre que venho aos jardins da Gulbenkian 
pela hora jovem as âguas escorrem 
do teu sorriso e tua decisào inventa-me 
exacto 
na erva rente ao ventre: 
no ar revolvo os gestos do passado 
e os cactos coincidem corn o fogo 
das esquinas e corn a lingua 
sùbita da terra: 
sempre que venho aos jardins da Gulbenkian. 

(para David Mourào-Ferreim) 

(in "Este Branco SÜêncio", DRAC, 1991) 

CABRAL DO NASCIMENTO 

Nâo te cheguei a conhecer. 
Mas vive sempre em mim 
A saudade das horas em que nâo brineâmos 
Correndo juntos no jardina. 

Tenho o sabor dos beijos que jamais me deste, 
Guardo o calor da tua nîâo, que nâo senti. 
E-conservo no ouvido a tua voz puerü 
Que nunca ouvi. 

Tua imensa ternura de criança 
Me acompanha na vida. E, se te choro assim, 
É de uma dor que por nâo ter principiado 
Nâo poderâ ter fim. 

(in Digressào", 1953; "Obra Poética", Asa, 2003) 

• Um Poema Inédite de 
• José Antonio Gonçalves 

: MAE NÂO SE ESCREVE COM 
: AS LETRAS DE UM RIO 
« ' 

ft ♦ _ 

eu sabla que mae nâo se escreve 
0 corn as letras da palavra no. 
* eu sabla que nem sequer 
* hâ outra palavra 
ft com o mesmo slgnlficado 
« daffalavra mâe. 
î âa palavra mulher. 
ft nem da palavra rlo. 
* 
ft . ■ 

ft 
ft 

1 eu sabla e suspirava 
ft como a espuma do mar 
* sempre que banha a prala 
t o calhau vulcânlco 
ft o olhar vidrado do peixe 
J o voo da sumaûma 
® ou o breve feixe de luz 
« ainda resistente no candeelro 
I a petrôleo 
ft nas noltes de tempestade. 
ft 
ft 
ft' 
ft a mâé entrava na casa 
* com as mâos 
« visitava-me 
ft e a todos os meus irmâos 
I e vencia o escuro 
ft sem acender o tempo a lamparina 
« andando com o sussurrar das despedidas 
I para nâo acordar 
ft mais ninguém. 
ft 
«'■ 
ft 
ft eu sabla, como sabla ouvir. 
I - até amanhâ meus filhos. 
« Jâ rezaram e pediram por todos 
J e peto pal e pelos pobrezinhos 
X e pelos doentes e pelos vlzlnhos 
« pela senhora professera 
j pelas tias velhas 
ft e pelo mano na guerra? 
^ oh,esperem, 
J estâo ouvindo a chuva 
» a bâter nas telhas? 
* nâo vos cheira a terra? 
I deixem-me dar um be\jo 
ft a cada um. rezaram por todos 
J ou ainda falta alguém? 
ft véjam la. cubram-se bem. 
« la fora ainda chove. faz frio. 
$ 
ft ' até amanhâ, mâe. 
* fique descansada. 
* também rezamos por si, 
» nâo falta ninguém. 
ft 
» 
ft 
ft , 

I eu sabla, eu sempre soube 
« que a palavra mâe 
® nâo se escreve corn as letras 
î da palavra rlo. 
« 
I José Antonio Gonçalves 



22 Quinta-feira, 11 de Março de 2004 PASSATEMPOS O Milénio 

^ ^ -p: 
* ï»- ^ 

CàRISIEIRO 

21/03 A 20/« 

Poderâ sentir que sofre alguma contestaçâo por parte de outras 

pessoas em relaçâo às suas iniciativas. Nâo tenha receio em 

confrontâ-las e fazer valer os seus pontos de vista. Calar-se 

séria admitir a sua prôpria derrota. Verâ que é jrma fase de 

lutas passageiras e que tempos mais tranquilos virâo. 

TOUR© 
21/04 A 20/05 

TT 
Corn a passagem de Vénus pela casa I, poderâ sentir alguma 
divisâo entre raiva e o desejo de conciliaçào quando nem tudo 
corre a seu gosto, podendo mesmo abusar da teimosia se 
achar que tem razâo. Ainda assim, a tendência natural deste 

trânsito é a procura de conforto, prazer e harmonia nos 
relacionamentos. 

QêMIEOS 
21/05 A 20/06 

ra 

CàRâNQIJEJO 

21/06 A 20/07 

O lar, O ambiente doméstico e familiar vâo estar mais em 
evidência e irâo funcionar como refùgio do mundo exterior. Os 
seus medos poderâo vir ao de cima e poderâ sentir uma certa 
perseguiçâo em relaçâo a uma situaçâo. Evite quaisquer tipos 
de confronte e procure analisar as suas atitudes e sentimentos 
em relaçâo ao mundo. 

Tempo favorâvel para lidar corn assuntos legais ou administratives. É 

também excelente se decidir viajar para o estrangeiro, pois estarâ mais 

permeâvel a tudo o que estiver em seu redor. Terâ uma especial 

curiosidade pelas culturas de outres paises, o que pode ser muito 

enriquecedor em termes de conhecimento. 

22/07 A 22/08 

31 i y ^ 
Durante este période a sensibilidade e equilibrio beneficiarâo 
a sua vida profissional juntamente corn um grande desejo de 
perfeiçâo. Terâ muita capacidade para trabalhar harmoniosa- 
mente corn os outres, corn um espirito liberté de opressôes e 
dai poderâo desenvolver-se contactes de ordem afectiva inclu- 
sive corn um superior. 
   

VlRQEM 
23/08 A 

BALANçA 
23/0» A 22/10 

Estâ capaz de defender com unhas e dentes as suas crenças e 
as suas ideias. Contudo, procure entender que as outras pes- 
soas têm o direito de ter as suas prôprias opiniôes, ainda que 
muito diferentes das suas. Nâo desperdice energias. Aproveite 
este trânsito para alargar os seus horizontes a outras reali- 
dades. 

Tempo que convida a planear corn pormenor e réalisme as activi- 

dades. Dedicarâ depois toda a sua atençâo e cuidado à sua execuçâo, 

conseguindo assim uma realizaçâo perfeita. É possivel que nâo se sinta 

em plena forma pelo que convirâ fazer exercicio e buscar ocupaçôes 

que preencham o seu tempo e lhe dêem prazer. 

ESCORPIâO 
23/10 A 21/11 

È o mundo dos afectos que mais vai estar em evidência 
enquanto Vénus transitar pela sua Casa VII. Nâo é a altura 
ideal para se envolver em lutas ou conflitos. Um novo amor 
poderâ surgir nesta altura. Hâ um maior desejo de intimidade, 
de expressar e de receber afecto, o que lhe trarâ grande satis- 
façâo. 

SAGITâRIO 
22/11 A 21/12 

CAPRICORNIO 
22/12 A 20/01 

A sua energia estarâ mais voltada para a eficiência e para a disciplina 
no mundo do trabalho. Apesar de Marte lhe trazer necessidade de 
reconhecimento pelo seu desempenho, esta nâo é a melhor altura para 
o obter. Poderâo mesmo surgir conflitos corn colegas, pelo que tam- 
bém nâo é o momenta ideal para trabalhar em équipa. 

A sua actividade estâ pressionada pelos muitos assuntos que 

surgem à sua volta. Se vê que a resposta a todos é impossivel, 

nâo désista, abandonando o problema. Se necessârio procure 

no adiamento uma soluçâo pois este é mais um momento de 

reflexâo, prudência e estudo do que de decisôes definitivas. 

AQLIâRIO 
21/01 A19/02 

Sentir-se-â bem em casa, junto da familia, pelo que deverâ 
aproveitar o seu tempo a organizar ou a projectar a reforma do 
seu lar ou àté do seu local de trabalho. Aproveite também para 
fazer uma pequena dieta ou desintoxicaçâo pois os excessos 
alimentares poderâo trazer-lhe distürbios digestivos. 

  Af .>1 ..A 

Este periodo caracteriza-se por uma energia mental exubérante. E 

especialmente ùtil se tiver que se dedicar a um estudo ou a um 

trabalho que requeira grande esforço intelectual. Tente nâo actuar 

corn demasiado egocentrismo e rigidez na defesa dos seus pontos de 

vista ou poderâ arranjar conflitos corn os seus interlocutores. 

Palavras Cnizadas 
Horizontal: 
1 - o que faz um juiz, ^ 

ser; 

2 - Onde se géra um 2 

feto, despidas; ^ 

3 - Liçôes, no meio do 

alto; 4 
4 - Cuidar, o sal é uma; 

c 
5 - Dom confuso, piso; 

6 -■ Aquela que dâ à luz 0 
(inv.), batrâquio; 

7 - Vagas, rasgado; 7 

8 - Concepçôes, regra 0 
(inv.); 

9 - Basta, unir; 9 

10 - Rezas; recheio. A ^ 

123456789 10 

Vertical: 
1 - Julgamento, numeral; 2 - Pron. pes. (inv.), corrigir; 

3 - Fidelidade; 4 - Guindaste, obra de Eça de Queirôs; 

5 - Alor confuso, Ilha de Cabo Verde; 6 - Brisa, afirmativa; 

7 - Instruir, adv. de lugar; 8 - Despido, no meio do caldo, metal 

precioso; 9 - Aquele que corta carne; 10 - Ser, liquide gorduroso. 

As SOLUCÔES DA EDICÀO ANTERIOR! 

Horizontals: 1- arrepio, as; 2- ni, ias, mu; 3- explosao; sao, riod; 

5- la, ia; 6- elementar; 7- sem, rios; 8- imiticoes, 9- aec, av; 10- atear, me. 

Verticais: 1- anestesiar; 2- rixa, leme; 3- polemica; 4- am; 5- pios, 

exame; 6- ias, on; 7- osar, troar; 8- oi, aiev; 9- am, oiros; 10- surda, se. 

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

STARSKY & HUTCH 

ACTORES î Ben Stiller, Owen Wilson, Snoop Dogg, Vince Vaughn, Carmen 
Electra, Molly Sims, Amy Smart, Juliette Lewis, Chris Penn, 
Fred Williamson, Brande Roderick, Jason Bateman 

, Género: Acçào Duraçâo: 100 min Director. Todd Phillips 

Detective David Starsky (Ben Stiller) é o policia mais dedicado das 
principals ruas de Bay City, California. Quando ele estâ de serviço 
nenhum crime flea impune, porém Starsky tern um defeito, nâo con- 
segue manter o mesmo parceiro por muito tempo. Ja o Detective Ken 
"Hutch" Hutchinson (Owen Wilson) é um bom policia, mas é 
preguiçoso e nem sempre consegue terminar o serviço. Ele tern exce- 
lentes instintos, so précisa um pouco mais de concentraçâo no que faz. 
O Capitâo Policial de Bay City, Dobey (Fred Williamson), encontrou a 
soluçâo perfeita para dois de sens grandes problemas: unir Starsky e 
Hutch e colocâ-los para trabalhar nas ruas de Bay City. 

Um fio de cabelo de John Lennon foi 
comprado por um cidadâo de Hong 
Kong por 3.460 euros na Feira do Disco 
de Girona, em Espanha. O cabelo estava 
certificado e autenticado por uma empre- 
sa britânica. 
O fio de cabelo foi oferecido por John 
Lennon a um fà a26 de Agosto de 1964 

em Denver (Colorado). 
De acordo corn a organizaçâo, o com- 
prador estava disposto a pagar até 10.000 
euros pelo cabelo. 
Foi ainda leiloado um exemplar do disco 
“Apetite for Destruction”, dos Guns 
N Roses, por 670 euros. A base de lici- 
taçâo era de 180 euros. 

Cesària Évora recebe medalha 
de Oficial da Ordem das Artes 
e letras de França 
Cesària Évora recebeu a condecoraçâo 
de oficial da ordem das Artes e das 
Letras, anunciou em Paris a editora da 
cantora cabo-verdiana. 
A disünçâo foi-lhe atribuida através de 
um despacho assinado a 23 de Fevereiro 
pelo ministre francês da Cultura e da 
Comunicaçâo, Jean Jacques Aillagon. 
Em Portugal, foi jâ agraciada corn a 
medalha da grâ-cruz da Ordem do 
Infante D. Henrique, em 1999. 

Nascida a 27 de Agosto de 1941 no 
Mindelo, ilha de Sâo Vicente, Cesària 
Évora é a cantora cabo-verdiana mais 
conhecida înternacionalmente, 
nomeadamente em França onde a sua 
carreira internacional foi lançada. 
Em França, o scu ultimo CD "Voz 
d'Amor" foi distinguido corn um prémio 
Victoire de la Musique, alguns dias apôs 
ter ganho um Grammy nos Estados 
Unidos. 

Adiafa corn nova disco 
Depois do estrondoso sucesso em 2003, os 
Adiafa preparam-se para lançar, jâ em 
Abril, o novo album de originals. O disco 
conta corn as participaçôes de Rui Veloso, 
Paulo de Carvalho, Danças Ocultas, 
Mestres da Viola Campaniça, Grupo de 
Bardoada (Grupo de Sarrafo de Pinhal 
Novo) e Gaiteiros de Lisboa. 
Parajosé Emidio, müsico dos Adiafa, para 
este disco, cujo titulo nâo foi ainda divul- 
gado, a banda "apostou na qualidade, 
baseando-se sempre na müsica popular de 
raiz tradicional e dedicando o trabalho a 
este estilo de mùsica... sempre a respirar o 
ar de Castro Verde". 
Referência ainda para o tema "Maninas 
Façam Arquinho", que conta corn a 
participaçâo da équipa do programa 
"Contra Informaçâo", nas vozes de Carlos 

.V.;* ' 

Fino (simulada por Bruno Ferreira) e do 
Professor Hermano Saraiva Qoâo Canto e 
Castro). 
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NAS HUiOS DOS HOMENS 
Oiço um som familiar prove- 

niente do meu telemôvel - mensagem 

acabada de chegar. Primo a tecla 

que me dâ acesso ao texto enviado e con- 

tinuo a dar toques até que o mesmo se 

revele por inteiro: 

“Parabéns por seres 
mulher. É de vos que nasce o fruto 
da humanidade. E em vos que 
reside a esperança num mundo 
em que nâo sejam necessaries 
dias especiais. O mundo em que 

todos serâo especiais como tu. Um 
beijo....” 

As reticências correspondem ao 

nome do emissor desta mensagem que, 

propositadamente, omito. Um amigo, 

como devem calcular! 

Hâ quem se insurja contra as 

comemoraçôes de efemérides, argumen- 

tando que correm o risco de banalizar os 

eventos que pretendem comemorar. 

Acrescenta-se ainda que quem mais se 

aproveita do facto é o comércio porque, 

de forma cada vez mais agressiva, tira 

partido da parafernâlia de objectos que, 

a propôsito de tudo e de nada, invadem 

as montras da maioria dos estabeleci- 

mentos comerciais. Depois, usam o 

velho chavâo de que, por exemplo, o 

Natal é sempre que um homem quer; 

que o Dia dos Namorados é todos os 

dias, porque todos os dias deviamos 

dizer à pessoa amada que a amamos; que 

ao existir o Dia da Mulher significa, por 

si sô, que a mulher é discriminada e é 

por isso que précisa de um dia para 

ser lembrada, etc. Bom, os exemplos 

poderiam continuar, tivesse eu paciência 

para fazer desfilar as datas todas do 

calendârio nacional e internacional, corn 

direito a celebraçâo. Pois saibam uma 

coisa: corn discriminaçâo ou sem ela, por 

mim, acho bem que haja um dia dedica- 

do à mulher. Mesmo que, numa hipôtese 

muito remota e num futuro proximo, a 

mulher venha a ter um estatuto de igual- 

dade, eu gosto realmente dos dias dedi- 

cados a isto ou àquilo, por mais banal 

que seja o evento a ser evocado. Gosto, 

ponto final! Dizerem-me que o Dia da 

Mulher deveria ser todos os dias, é con- 

versa fiada e uma grande treta, porque 

ninguém vive corn um determinado 

espirito todos os dias do ano. Assim, as 

datas especiais - mesmo que abastar- 

dadas pelo comércio desenfreado que as 

promove - sâo necessârias. Precisamos 

delas para reavivar a memôria, para 

atiçar a chama das consciências adorme- 

cidas pelo esquecimento a que se 

entregam nos restantes dias do ano, para 

promover actividades e projectos que 

obriguem a dar passos em frente quando 

as coisas se encontram na fase de marcar 

passo, para projectar na ribalta o cenârio 

esquecido na sombra dos bastidores, 

enfim, para dar voz ao silêncio calado na 

mordaça da resignaçâo. Se mais nenhu- 

ma razâo houvesse, bastar-me-ia dizer 

que, graças à existência deste dia, foi-me 

possivel; 1er esta bonita mensagem no 

telemôvel, da parte da manhâ 

receber um perfumado ramo 

de rosas, ao cair da tarde par- 

tilhar um jantar muito espe- 

cial, com a noite indecisa 

entre o deitar-se no Zêzere ou 

no Tejo. 

A lista alongar-se-ia 

se, além destas très corn que fui contem- 
plada, referisse todas aquelas de que 

foram alvo algumas das minhas amigas 

mais intimas. Isto nâo nos faz esquecer 

que, apesar de tudo, somos um grupo de 

privilegiadas do sistema e que muito 

hâ ainda por fazer. Continuamos a ter 

consciência de que isto de ser mulher é 

muito pouco valorizado. A titulo de 
exemplo: no Dia da Mae, os meus filhos 

telefonam-me logo pela manhâ a felici- 

tar-me. No Dia do Pai, fazem a mesma 

coisa, porque sempre acharam que eu, 

ao criâ-los sozinha, tinha assumido os 

dois papéis pelo que mereço a honra de, 

nesse dia, ser também distinguida. 

Chega o Dia da Mulher e... nada, 
nenhum deles me telefona. Estâo a ver 

onde quero chegar. Sem querer, incor- 

porâmos todos esta concepçâo 

maniqueista do Universo, reduzido a 

uma luta entre o bem (a mâe) e o mal (a 

mulher), na velha tradiçâo judaico-cristâ. 

E esta atitude acaba por se manifestar 

também na importância que atribuimos 

aos diversos papéis decorrentes do 

género. O género em si, a condiçâo 

primeira corn que nascemos e nos iden- 

tificamos, pouco importa, porque o 

silenciâmos ao longo de 

uma vida inteira, como 

uma vergonha a esconder 

ou uma maldiçâo que se 

tem de cumprir. Para nos 

redimirmos, calâmos as 

aspiraçôes mais profundas 

e, de forma inconsciente, 

sublimâmo-las na preocupaçâo 
constante de desempenhar, corn sucesso, 

todos os outros papéis socialmente dig- 

nificados e bem aceites. 

Porque o destino me fez 

mulher, diz-me o meu sexto sentido que 

nâo hâ, a curto prazo, “esperança 
num mundo em que nâo sejam 

necessaries dias especiais”. Por 
isso, exijo, nem que seja por um sô dia, 

continuar a ter o meu efémero* que, de 

madrugada desabrocha ao mundo ^ a 

dificil aventura de ser mulher e à noite 

se fecha no casulo do combate, na espe- 

rança de ser orvalhado pelo despertar 

da consciência do poder instituido. Tal 

como na histôria da Bêla Adormecida - 

aquela que se contava para entreter a 

inocência de meninas que se nâo sabi- 

am ainda mulheres - talvez tenha de 

decorrer um século para que a maldiçâo 

se quebre. Porque a varinha da 

mudança continua a estar nas mâos dos 

homens. 
*efémero - diz-se das flores que mur- 

cham no prôprio dia em que 

desabrocham. 

08/03/04 

aidabatista @sapo.pt 

CONSIGO 84 HORAS POR DIA 

INFORMAçQES: 

416.537.1088 

Estes radias estâo à venda nas se 

AM/FM/SMO, CD Cassette Player 
coin Remote Control 

Beneral Electric 

Portable Bàdio 
AM/FM /SCMO 

TORONTO: Viseu Electric - 896 College St. Tel: 

531-2847 * Manata - 846 Dundas St. West Tel: 

603-9572 * Artnova Furniture Plus - 992 Bloor St. 
west Tel: 532-1133 

MISSISSAUGA; Nova Pastry & Bakery - 3635 

Cawthra Rd. Tel: (905) 279-3206 * Impact 

Liquidation - 187 Lakeshore Rd. E. 
BRAMPTON: Concord Furniture - 280 

Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 
HAMILTON: - Alves Meats - 157 Macnab St. N. 

Tel: (905) 528-0165 

LONDON: Acadia Travel 366 Hamilton Rd. 

*Plus GST & PST 

519-432-3797 * Internacional Gift Shop, 416 

Hamilton Rd. 519-675-0446 * Atlantic Sea Fish 

Market, 708 Hamilton Rd. 
519-452-7511 * Ocean Food Center, 778 

Hamilton Rd. 519-452-1220 CAMBRIDGE: 
Beiros Supermarket 50 Ainslie St. S. 519-621-6950 

Citiien JTR1822K 
Portable Radio AlVm ^ 
Cassette/Recorder Player 

08* 
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"Museu da Saudade" na Galeria dos Pioneiros de Toronto 
Responsâveis e funcionârias do "Museu da 
Saudade", de Halifax, lideradas pela nossa 
conhecida Maria Almeida, Chefe da 
Secretaria do Pier 21, visitaram a Galeria 
dos Pioneiros Portugueses. Todas elas - 
Carrie-Ann Smith, Krista Nymark, Amy 
Coleman e Carrie-Ann irmâ da Victoria 
Smith e voluntâria do evento -, ficaram 
surpreendidas corn a quantidade e quali- 
dade dos artigos expostos na sala. 
Naturalmente, nâo perderam a oportu- 
nidade de tomar notas de varias peças e 
documentas, e de fotografarem tudo o que 
quiseram. 

A Galeria dos Pioneiros Portugueses, em 
Toronto, é o primeiro museu do género no 
mundo que homenageia os PIONEIROS 
portugueses (2000). Segundo rumores que 
nos chegaram recentemente, em 2004, foi 
criado um museu no Algarve, por luso- 
brasileiros e, esta em andamento, um 
museu na Ribeira Grande, Ilha de Sào 
Miguel, Açores. 
Vamos a ver se os PIONEIROS portugue- 
ses, e imigrantes em gérai, passam a scr 
reconhecidos como merecem a todos os 
niveis. 
O MUSEU DA SAUDADE, em Halifax, é 

Mom II ta A fvH^tuh mètaçâo e alegria com Peter Ferreirq. e mitantes. 

Aspecto gérai da visita eomAnténio Sousa e Maria Almeida expUcmdo às visi- 
tantes a histôria de a^mas peças expostas. 

lardete Gouveia apôs lhe eutregar o presents de 
^zpel»Pier 11*1 

idaria 

Na ocasiâo, a Maria Almeida e colegas, 
ofereceram à co-fundadora da Galeria dos 
Pioneiros, Bernardete Gouveia, um 
saquinho recheado de prendas do Pier 21, 
como agradecimento do muito que fez la e 
câ, em prol do Museu da Saudade. 

um bom exemplo que outros governos e 
outros paises deviam seguir. 
Obrigado, Maria Almeida e compa- 
nheiras, pela visita e pelo carinho que 
dedicaram à Galeria dos Pioneiros. 
Ficamos ao dispor. 

Os co-fut^p4^es da Galeria dos Ptoneims eArüénio Sousa posam com as simpatkas visitantes 
Maria Mmeàa, Carrie-Areà Smith, Krista Nymark, Amy Coleman. 

Comunicado final do Conselho Regional da Améiica do Norte 

o Conselho Régional da América do Norte das 
Comunidades Portuguesas reuniu-se na cidade de 
Manassas, estado de Virginia, a 6 e 7 de Março de 
2004. 
Durante esta reuniâo foram eleitos os corpos 
directives do Conselho Regional, debatidas e 
aprovadas propostas relacionadas coin o ensino 
da lingua e cultura portuguesas nos Estados 
ünidos e Canada, com o associativismo, corn as 
tarifas ünicas e os transportes, a lei da nacionali- 
dade, assim como questôes operacionais do 
Conselho regional, nomeadamente: orçainento, 
agenda de trabalho e calendârio. 
Os novos corpos directivos sâo: José Morais, 
présidente; Tomàs Ferreira, primeiro-vice prési- 
dente; Carlos Nobre, segundo vice-presidente; 
Diniz Borges secretârio e Clalidinor Saloraâo, 
tesoureiro. 
Para os Conselheiros dos Estados Unidos e 
Canadâ é Imperativo que o govemo português 
defina uma politica consistente e ambiciosapara a 
protnoçâo da nossa lingua junto das escolas das 
nossas associaçôes e no ensino oflcial americaiio e 
canadiano, Na lista de sugestôes apresentadas 
pelos Conselheiros apôs consultas prévins nas suas 
respectivas comunidades, inclue-se a sugestâo que 
o Secretàrio de Estado das Comunidades 
Portuguesas, José Cesârio, ao visitar as comu- 
nidades dos Estados Unidos e Canadâ, realize 
encontros corn os responsâveis do ensino oflcial 
americano, a nivel dos distritos escolares, e com 
entidades dos governos provinciais do Canadâ, 
para que em colaboraçâo corn as forças vivas das 
nossas comunidades possamos implementar o 
ensino da lingua e cultura portuguesas no ensino 
oflcial destes dois paises da América do Norte. 
Os Conselheiros também vâo apresentar ao 
Conselho Permanente um projecto que indua a 
compra e subséquente dlstribuiçâo do compêndio 
BOM DIA, elaborado nos Estados Unidos e o quai 
cotttém dados culturais adaptados às realidades 
norte-americanas e baseia-se nas novas técnicas de 
ensino de segundas Hnguas. Para os Conselheiros, 
é Importante que o govemo português, através da 
Secretaria de Estado das Comunidades faça este 
compêndio chegar, em quantidades adequadas, 
a todas as escolas das nossas associaçôes que con- 
tinuam estretnamente deflcitârias no campo do 

material didâctico. 
Os Conselheiros discutiram a necessidade 
das entidades portuguesas terem uma atençâo par- 
ticular para com o ensino da lingua portuguesa na 
Bermuda, considerando as especificidades daque- 
les émigrantes e dos sens fllhos, muitos dos quais 
ainda regressam à terra de origem. 
Os Conselheiros discutiram e aprovaram moçôes 
referentes ao movimento associativo e à necessi- 
dade da Secretaria de Estado das Comunidades 
criar mécanismes adequados para impulsionar a 
nossa juventude luso-descendente a continuar 
corn as tradiçôes dos sens pais e avôs, na esperança 
de um maior envolvimento jovem nas nossas asso- 
ciaçôes. 
Duiscutiu-se a actual situaçâo da lei da nacionali- 
dade, e para os Conselheiros hâ que esclarecer as 
düvidas existantes na lei e divulgando-as junto das 
nossas comunidades. 
Os Conselheiros discutiram ainda a questâo dos 
transportes, re-aprovando uma moçâo que jâ havia 
sido apresentada no plenârio apelando para uma 
modificaçâo na penalizaçâo que os émigrantes e 
sens descendantes sofrera quando viajam para as 
suas terras de origem e têra que utilizar mais de 
um aeroporto, pagando excessos de bagagem 
exorbitantes e tarifas suplementares. 
Os Conselheiros, mostraram o desejo de 
continuar a trabalhar em pro! das suas comu- 
nidades, embora mostrassem alguma indignaçâo 
pela inércia demonstrada pelo govemo central em 
Lisboa, na implementaçâo de programas, que têm 
sido repetidamente, discutidos durante vlrios 
anos, sendo, constantemente, adiados pelo gover- 
no da repüblica 
Esta reuniâo teve a participaçâo de entidades por- 
tuguesas, nomeadamente a Directora Regional 
das Comunidades Dra Alzira Silva, a Deputada 
do PSD pelo circule fora da Europa Dra Manuela 
Aguiar e a Conselheira para o Ensino da Lingua 
Portuguesa nos Estados Unidos, Prof. Dra Graça 
Castanho. 

O Secretàrio do Conselho Regional da América 
do Norte 
Diniz Borges 
d.borges@comcastnet 
559/686/7611/559-280-2871 
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Governo acredita na agricultura açoriana a cambate 
desespeianças corn nevas ideias a prapestas 
O présidente do Governo Regional dos 
Açores, Carlos César, reafirmou na ilha de 
Sâo Miguel, que a agricultura é um eixo 
estruturante, indispensâvel e nunca des- 
curàvel, do modelo de desenvolvimento 
dos Açores. 
Para o présidente, a agricultura, mais ou 
menos diversificada, faz parte do modelo 
de vida açoriano competindo, a todos, do 
Governo às associaçôes agricolas, acredi- 
tar no sector, lutar por ele e combater 

dos agricultores. A reestruturaçâo 
fundiâria, todavia, numa perspectiva 
integrada de reduçâo dos custos da pro- 
duçâo e de promoçâo de eficiências, de 
melhoria da qualidade e de organizaçâo 
sanitaria, passa, continuou o présidente do 
Governo, indiscutivelmente, pelo trabalho 
que tem vindo a ser feito na ampliaçâo e 
criaçâo de Perimetros de Ordenamento 
Agrârio, onde a agricultura mais facil- 
mente adquire economias empresariais 

desesperanças momentâneas corn novas 
ideias e novas propostas. 
Carlos César, que falava no final de uma 
cerimônia de inauguraçâo de dois impor- 
tantes caminhos agricolas do perimetro de 
ordenamento agrârio da bacia leiteira de 
Ponta Delgada precisou, a propôsito, que a 
infra-estruturaçâo do sector agricola - e, 
especificamente, agro-pecuârio - é, assim, 
uma prioridade que o seu Governo tem 
vindo a assumir nos ültimos anos, particu- 
larmente, no dominio da facilitaçào das 
acessibilidades às exploraçôes, através da 
manutençâo, melhoria e abertura de novos 
caminhos por toda a Regiào Autônoma. 
O Governo sabe bem, continuou o prési- 
dente, porque a actividade se processa de 
forma territorialmente, ainda muito 
dispersa e por razôes orogrâficas e cli- 
matéricas, que a rede de caminhos agrico- 
las nâo pode deixar de continuar a mere- 
cer um alto investimento e que esse inves- 
timento tem que ser progressivamente, 
orientado no sentido de uma tendência de 
estruturaçâo fundiâria, a que nâo serâ 
alheio um maior esforço na prôxima legis- 
latura, que tem por objectivo inicial 
triplicar, jâ em 2005, as verbas afectas ao 
abastecimento de âgua e energia eléctrica 
às exploraçôes. Para Carlos César, é um 
facto que muito se tem dito sobre a reestru- 
turaçâo fundiâria, sendo o Governo 
Regional o primeiro a estar desperto para 
essa necessidade, como bem o prova todo 
o trabalho que tem sido feito e todo aque- 
le que se estâ a fazer jâ no âmbito do Piano 
de Investimentos deste ano, em que cons- 
ta, pela primeira vez, uma verba especifica 
para esse efeito. 
Nâo obstante ser o emparcelamento a via 
mais comum para aquela reestruturaçâo, o 
Governo, para além da activaçâo do 
SICATE que tem beneficiado um numéro 
crescente de agricultores, iniciou jâ os tra- 
balhos de revisâo da lei do arrendamento 
rural, que vai ser submetida a posterior 
parecer das associaçôes representativas 

coerentes e acréscimos de competitivi- 
dade. Por isso, também neste aspecto nâo 
se poderâ abrandar o investimento médio 
realizado, referiu Carlos César. 
Os caminhos agricolas esta manhâ inau- 
gurados, numa extensâo total de 13 
quilômetros, correspondem a uma inter- 
vençâo pùblica da ordem dos 4,7 milhôes 
de euros, e permitem melhorar o acesso a 
muitas exploraçôes agricolas integradas 
na bacia leiteira de Ponta Delgada. As 
intervençôes do Governo Regional no sec- 

tor dos caminhos agricolas, em todas as 
ilhas da Regiâo, nos ültimos tempos, 
representam um investimento global de 15 
milhôes de euros beneficiando, directa- 
mente, cerca de 1.200 exploraçôes. 
Aproveitando a circunstânda de se dirigir 
a um numeroso grupo de lavradores que 
assistiram à inauguraçâo dos referidos 
caminhos e que participaram, depuis, um 
almoço convivio, o présidente disse ainda 
que as diversas Rentes de investimento em 
que o seu Governo se envolveu, da pro- 
duçâo à transformaçâo, e da promoçâo à 
comercializaçâo, demonstram claramente, 
a aposta governativa em todo o sector, 
encarandoo de uma forma global. Esse 
sentido global, de interacçâo e de comple- 
mentaridade de interesses, deve estar sem- 
pre em jogo, salientou Carlos César, para 
quem a recente questâo do preço do leite 
se inséré na necessidade dessa consciência, 
adquirindo-se essa consciência no diâlogo 
e nâo na imposiçâo unilatéral. 
O présidente' acrescentou que séria 

hipôcrita se nâo dissesse que o seu 
Governo nâo valida o comportamento 
ético da indùstria, que violou, naquele 
caso em apreço, este côdigo de comple- 
mentaridade de interesses econômicos. 
Também o séria, se nâo dissesse que o 
esforço de todos nâo pode deixar de ser 
orientado para uma soluçâo que bénéficié 
no mâximo possivel cada uma das partes. 
Na afirmaçâo de Carlos César, o 
Governo vai continuar, através da 
Secretaria Regional da Agricultura e 
Pescas, neste processo do preço do 
leite, a exercer as suas funçôes de per- 
suasâo e mediaçâo, e, nâo deixarâ, no 
quadro da legalidade regional e comu- 
nitâria, de, no futuro, optar por ajudar 
os que mais precisam em detrimento 
dos que mais, comprovadamente, 
tiverem beneficiado. 
A concluir, o présidente considerou que a 
indùstria e os lavradores estâo condenados 
a viverem juntos, devendo, por isso, viver 
sempre paz. 

Segurança praoegga bombalras 

Soldados da paz apreensivos cam 
"Rock in Rio” o Euro 2004 

Os borabeiros estâo apreensivos corn a 
segurança nos estâdios durante o 
Europeu Portugal2004. 

' Em declaraçôes à Lusa antes de uma 
reuniâo corn o ministre da 
Administraçâo Interna, Figueiredo 
Lopes, Fernando Curto referiu corn pre- 
ocupaçâo o facto de os bombeiros de 
Lisboa, dos quais é graduado, ainda nâo 
terem visitado os dois maiores estâdios 
de Lisboa, quando faltam cerca de très 
meses para o inicio do Europeu, a 12 de 
Junho. 
A grande preocupaçâo deste responsâ- 
vel vai para a "falta de planificaçâo" que 
diz exlstir para o Campeonato da 
Europa de futebol a nivel dos estâdios e 
suas envolventes. 
O estâdio do Benflea, "palco" da final 
do Europeu, é uma das preocupaçôes, 
até por estar "paredes meias" com o cen- 
tro Colombo e corn um complexe de 
escolas e universidades, sublinhou. 
Como exemple, o présidente da 
Associaçâo referiu o facto de o quartel 

existente na imediaçôes do cen- 
tre comercial, apesar de ser dos 
melhores ao nivel sismolôgico, 
nâo ter condiçôes para operar, 
e de em dias de jogo a policia 
ter de rebocar os carres esta- 
cionados na porta, porque "as 
pessoas nem sabem que se trata 
de instalaçôes dos bombeiros". 
O présidente da Associaçâo Nacional 
de Bombeiros Profissionais lamentou 
ainda o facto de nâo conhecer o Piano 
Municipal de Emergência de Lisboa. 
Fernando Curto defende também "a 
constituiçâo de uma équipa de 
primeiros socorros, que deverâ ser com- 
posta por entre très a cinco bombeiros 
profissionais, e que deverâ estar nos 
estâdios” corn o material necessârio 
para uma intervençâo inicial e que 
"serve também de elemento dissuasor". 
Outras das preocupaçôes dos 
bombeiros referem-se ainda à segurança 
em eventos como o "Rock in Rio" e de 
um encontre mundial de "motards", no 

Algarve. 
As queixas chegam dias depois de o 
rainistro da Administraçâo Interna ter 
anunciado que o Orçamento de Estado 
nâo permite dar mais apoio financeiro 
aos bombeiros, aJém do que jâ estava 
previsto. 
O anûncio de Figueiredo Lopes chocou 
a Associaçâo e a Liga de Bombeiros, 
que consideram "inadmissivel" a con- 
tençio de custos no que toca aos meios 
de socorro. 
Para a Protecçâo Civil e Socorro, dizem, 
nâo pode deixar de haver verbas. O 
melhor, defendera, é poupar noutros 
sectofes. 
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Designer Grâfico para as areas de print e web. Deverâ 
ter O minimo de 3 anos de experiência no ramo e ter um 
boni conhedmento de inglês. Enviar résumé e portfolio 

para o e-maîl: info@iconmedia.ca 

Guitarrista corn experiência para banda de Cover e 
Originals. Teî.:4i6-725-53i8. 

Operadora de caixa, fluente em português e inglês para 
oficîna de lavagem de automôveis. Tel.;416-8id3194. 

Cozînheiro corn experiência em cozinha portuguesa e 
empregado de mesa. Contctar David Ribeiro. 

Tel:4l645W344. 

Pessoal para a construçao e jardinagem corn 5 anos de 
experiência. Com carta de conduçâo. 

Teî.:905Æ60-5833. 

Pessoal com ou sem experiência para assentar cerâmica 
e mârmore. Tel.;416^26-37I0. 

Empregada de balcâo corn alguraa experiência, para 
padaria. Fluente em inglês. Tel.:416-652-0842. 

Pessoal para companhia de processamento de batata, na 
ârea dç Mississauga. Contactar Paul. Tel.:905-272-7122. 

Padeiro corn experiência. TeI.:416-537-2993. 

Condutor sem casdastro, corn carta de conduçâo AZ. 

Contactar José de Freitas. Tel:416-678-0190. 

Carpinteiros para construçao. Contactar David. 

Tel.: 41(1845-1581. 

Partilha-se apartamento para divisâo de despesas. 
Contacte jâ: 416 536-9139. 

Bom quarto em apartamento na zona 

portuguesa, na àrea Dufferin e Dundas, 
a homem que nâo fume. 
Partilha-se o apartamento para divisâo 
de despesas. 

Contacte jà: 

416 536-9139 

Autêntica Cozinha 
Portuguesa 

Faça. a sua 
réserva para 
baptizados e 

festas de 
comunhâo 

Encerrado às 
2“ feiras 

Almoços e Jantares 

836 College St. 

FIAT PARA AlUGAR 
1 quarto de cama, sala, cozinha, casa 
de banho e garagem. 
Situada na Dufferin e Dupont. 
Chame para mais informacôes: 

416-233-9768 
Faleceu Fernando 
Manuel da Costa Faria 
o conhecido ex- 
Director do 
Aeroporto de Ponta 
Delgada, Fernando 
Manuel da Costa 
Faria, faleceu na quar- 
ta-feira, dia 10 de 
Março, em Sâo 
Miguel. 
Fernando Manuel da 
Costa Faria foi diri- 
gente do Santa Clara 
e seu fiel sôcio, tendo 
acompanhado a 
équipa micaelenese a Toronto, no ano da subida 
à la. divisâo, em 2000. 

A familia enlutada e ao Santa Clara enviamos 
sentidas condolências. 

Paz à sua aima. 

Temos um bom apartamento 
mobilado em Portimâo, Algarve, 
para alugar. Optimo para dois casais e 
duas crianças. 

Winterfest'2994 
video pronto 

Tony Couto, de TC Productions, informa os vere- 
neantes que estiveram em Cuba no Winterfest'2004, 
organizaçâo de Happy Travellers e CIRV, que o 
filme/video corn as imagens do grande convivio jâ se 
encontra pronto. Os interessados em adquirir o 
video de Cuba, podem contacter pelo telefone: 

416 534.6498 

Ci^fies MIstos no Fomo 

lHCMi>ICnTÏS; 
p(um m 
* 150g de farinha 
* 2 ovos inteiros 
* 2 dl de leite 
*2dldeâgua 

jpwm ® mdhn$(DS 
* 200g de fiambre 
* 1/4 de Queijo flamengo 
* 1 ou 2 pacotes de natas 

(Oni^tCÇÔO: 
Mistura-se os vârios ingredientes e leva-se ao 
lume a engrossar umpouco. 
Depois fazem-se os crepes na frigideira ou corn a 
mâquina de crepes. 
Coloca-se meia meia fatia de fiambre sobre 
cada crepe com uma tira grossa de queijo fla- 
mengo. 
Enrola-se o crepe e coloca-se numa travessa 
(pirex) untada corn margarina. 
Porfim, deitam-se as natas por cima e coloca-se 
no fomo para gratinar. 

Sobremesa : 

Bote ^ Calé AÏentfjmio 

iHCRCDHriTiS: 

* 6 ovos 
* 2 dl de azeite 
* 1 colher de sopa de mel 
* 350 g de açucar escuro 
* 2 dl de café muito forte 
* 350g de farinha 
* 1 colher de sopa de fermento em pô 

IPwm (ü mMm 
200g de açûcar escuro 

* 2 dl de âgua 

(OrtHCÇflO: 
Bata muito bem os ovos corn o azeite, o mel e 
0 açûcar. 
Junte 0 café e, finalmente, a farinha peneira- 
da corn o fermento. 
Misture bem. 
Dette 0 preparado numa forma grande de 
chaminé untada corn margarina e polvilhada 
corn farinha. 
Leve a cozer em forno médio (180°C) durante 
40 minutos. 
Desenforme o bolo e regue-o corn a seguinte 
calda: ferva o açucar corn a âgua durante 5 
minutos. 
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Durante a «guerra fria», uma das 

estratégias internacionais do fascisme 

comunista, sob batuta da defunta Uniâo 

Soviética, era a da infiltraçâo de 

Instituiçôes que, pelos seus Principios, 

constituem pilares de defesa da dig- 

nidade da Pessoa Humana, logo susten- 

tâculos da Democracia e das 

Liberdades. 

A tal nâo escapou a prôpria Igreja 

Catôlica. 

Mais a mais que, nos anos sessenta, 

principalmente nas injustiças sociais da 

América Latina, ainda se acreditava no 

mito Guevara e no assassine Fidel 

Castro. 

Mas a prôpria Europa nâo escapou a 

esta ofensiva de subversâo totalitâria, 

principalmente Portugal e Espanha, 
dadas as ditaduras de extrema-direita 

nestes paises e o seu atraso social em 

relaçâo aos outres europeus. 

Os denominados «cristâos para o 

socialisme» retiram Jesus Cristo de todo 

o contexte Transcendental ou 

Sobrenatural, omitem-Lhe o primado da 

dignidade e liberdade de cada Ser 

Humane, para O transformar em mais 

um simples prégador de uma revoluçâo 

limitada ao campo do social, identifi- 

cando-O corn Marx e instrumentalizan- 

do-O num exercicio de matérialisme 

dialéctico que justifique a «ditadura do 

proletariado» e a instauraçâo fascista de 

regimes comunistas. 

Desta forma, os «cristâos para o 

socialisme» deturpam os Evangelhos 

e, num escandaloso fenômeno anti-cul- 

tural e de desonestidade intelectual, 

truncam as linhas mestras da Doutrina 

cristâ. 

Mais. O verdadeiro Jesus Cristo nâo 

lhes intéressa. Serve-lhes apenas como 

instrumente para enganar, aldrabar, as 

populaçôes mais desfavorecidas e menos 

preparadas para detectar a mascarada 

assim montada. As mesmas populaçôes 

de que, numa mistica feita politico- 

social, eles querem ser os «redentores»... 

através de uma ditadura sangrenta e de 

miséria!... 

A verdade é que o partido comu- 

nista, entâo na clandestinidade e depois 

jâ legalmente consentido, aproveitando 

a situaçâo politica em Portugal e as 

condiçôes favorâveis que ofereciam as 

origens sociais de alguns alunos dos 

Seminaries diocesanos - nas Ordens, 
bem preparadas, nâo conseguiram 

entrar - infiltraram estas Escolas. 

E reconheça-se que os comunistas 

obtiveram algum sucesso, pois nos sa- 

cerdotes ou seminaristas que romperam 

corn a Igreja, uns fizeram-no por intoxi- 

0 movimento comunista «cristâos para o sociaiismo» - 
sou impacto na Madeira 

caçào politica, mas outres, 

ao menos cheios de dùvidas. 

Também na Madeira, 

esta actividade marxista 

conseguiu alguns frutos. 

Todos nos recordamos 

do période politico que, na 

vida regional, se seguiu ao 

golpe corporative dos 

militares do MFA, estes sem 

capacidade politico-cultural para, a 

seguir, segurar o Pais e honrar os com- 

promisses com que nos enganaram. 

Nos dois primeiros anos que se 

seguiram à quartelada de 1974, um 

grupo de padres e ex-seminaristas, que 

acabam por romper com a prôpria 

Igreja, constituem o nùcleo politica- 

mente mais forte e melhor preparado, 

que exerce uma espécie de tutela sobre 

os jâ entâo localmente existentes très 

partidos de pseudo-esquerda, uma espé- 

cie de vanguardismo doutrinârio que 

corre sempre em favorecimento das 

teses do partido comunista e do poder 

colonial de Lisboa. Jâ nesta altura, os 
socialistas locais eram tontinhos ou 

infiltrados. 

Na comunicaçâo social, na rua, em 

qualquer manifestaçâo ou evento, lâ 

estavam eles, umas vezes às claras, 

outras por detrâs. Tal, jâ entâo, era a 

pobreza intelectual dos par- 

tidos locais à «esquerda», que 

se rendiam a estes «directores 

espirituais». 

Chegaram a ter tanta 

força, que foi sobre eles que o 

PPD/PSD - o CDS estava 

oculto - e os moviinentos 

autonomistas prioritaram o 

respectivo combate em prol 

da Liberdade. 

Veja-se, ainda hoje, os figurôes ex- 

clérigos, esquerdistas da época, que 
andam por ai à solta, embora jâ sem 

crédito numa populaçâo que abriu os f 

olhos e conquistou o Direito à 

Democracia, à Autonomia Politica e ao 

Desenvolvimento Integral. Numa popu- 
laçâo que ganhou uma sôlida consciên- 

cia civica. 

No entanto, e apesar do actual Bispo 
da Diocese ter feito um trabalho notâvel 

também no dominio da preparaçâo de 

bons jôvens Sacerdotes, a verdade é que 

ainda se assiste, sobretudo na politica e 

no jornalismo, à actividade militante e 
comunista - algumas vezes disfarçados 

de «socialistas» - de individuos que 

foram padres ou seminaristas, e que se 

encontram na linha vigarista dos 

«cristâos para o sociaiismo». 

É bom andar de olho neles... 

A Happy Travellers tern para si 

uma magnifica eXCUTSàO de 

COTtlboiO para visitar 

Ottawa, Montreal e 
de 16 a 

itao«.LU*s 
Pedido e preenchimeiito 

dos documentos para 
Resideotes Permaneotes 

00 Caoadà 

Fernanda e Cristina 

Preço por adulto: $979.00 dôlares + CST 
Preço por adulto, coœ pequeno- 
almoço: $1.088.00 dôlares + CST 
Preço por adulto, com pequeno- 
almoço e jautar: $1.297.00 + CST 

No mês das flores, conheça a beleza destas grandes cidades, viajando em 
cômodos comboios e corn estadia de 2 dias em cada cidade. 
Incluido no preço, transporte do comboio ao Hotel, estadia e visitas guiadas aos 
principais locais de atraeçâo das cidades, em autocarros de luxo. 

Para mais informaçôes contacte-nos iâ. Os lugares sâo limitados. 

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

M29 

Ultimas da Comunidade 
* Jâ esta em preparaçâo a excursâo 

a New Bedford do Madeira 

Canadian Club, para participaçâo 

na famosa 'Testa dos Madeiras" 

naquela cidade americana. Partida 
no dîa 30 de Julho e regresso dia 2 

de Agosto. 
Inscrevam-se corn o José Freitas; 

416 678-0190. 

José Freitas, précisa de conductores 

de autocarro, corn a carta de con- 

duçio "AZ" e corn dois anos de 

experiencia e mais de 25 anos de 

idade. 

* O FC Porto de Toronto jâ elegeu 

os novos Corpos Gerentes para 

2004/05. 
A Assembleia Gérai ficou presidida 

por Rogério Vieira; o Conselho 
Fiscal por Joaquim Araûjo e, a 

Direcçâo, por Cesârio Brâs. A 

estes amigos e aos restantes 22 com- 

panheiros dos Corpos Gerentes do 

FC Porto de Toronto, desejamos as 
malores felicidades. 

* Rosario Marchese, deputado 
provincial pelo circulo eleitoral de 

Trinity-Spadina em Toronto, rea- 
liza uma Conferêneia de Imprensa, 

para apresentaçâo de uma campa- 

nha de sensibilizaçâo pûblica sobre 

o canal de televisâo pûblico TVO e 

o piano do actual governo provin- 

cial de privatizar este recurso edu- 

cacionaL A Conferêneia de 

Imprensa terâ lugar 2a. feira, dia 15 
de Março, às 09h30, na Golden 

Wheat Bakery & Pastery, em 
Toronto. Para informaçôes, 

contactem Helder Ramos: 

416 603-9664. 

* A Festa do Imigrante em Louvor do 

Espirito Santo realize no dia 10 de 
Abril, no Europa Catering, com ini- 

cio às 18h00, as tradicionais "Danças 

da Pâscoa". Info: 416 533-0386. 

* O Operârio Sports Club elegeu os 

novos Corpos Gerentes para 2004/05. A 

Assembleia Geral, ficou presidida por 
José Francisco Borges; o Conselho 

Fiscal, presidido por Gilberto Eleuterio 

e, o Executive, sob a presidência de 

Norberto Vital. A estes amigos e 

restantes eleitos desejamos os maiores 

êxitos. 

* Comemoraçâo do 23o. aniversârio do 
Peniche C. Club de Toronto, na sede- 

social. "Porto de Honra" no Domingo, 
às 17h30, dia 21 de Março. O jantar 

comemorativo sera Sâbado, dia 27. 

Parabéns. 
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• DESPORTO • DESPORTa • DESPORTO • DESPORTO • DESPORTO • DESPORTO • DESPaRTO • 

O FC Porto qualificou-se para os quartos- 
de-final da Liga dos Campeôes, ao 
empatar 1-1 frente ao Manchester United, 
depois de ter vencido o encontre da 
primeira mâo (2-1), realizado na cidade 
Invicta. 
Antes do jogo, os portugueses foram "pre- 
senteados" corn alguns comentârios pouco 
elegantes dos responsâveis ingleses, e até 
da imprensa britânica, que classificou os 
jogadores azuis e brancos de "batoteiros". 
Pois bem, a resposta foi dada dentro de 
campo, com garra, determinaçâo e suor. 
Apesar das dificuldades, agravadas corn o 
golo inaugural de Scholes, os campeôes 
nacionais arregaçaram as mangas e nem a 
menor inspiraçâo das suas "estrelas" (Déco 
e McCarthy estiveram discretes), impediu 
o conjunto de José Mourinho de "gelar" 
uma plateia onde se encontravam 65 mil 
"red devils". 
Alertado para as capacidades de "drible" 
de alguns elementos da formaçâo por- 
tuguesa, Alex Ferguson apostou num 
esquema menos audaz, corn Djemba- 
Djemba no "onze". Por sua vez, o FC Porto 
apresentou o mesmo figurine tâctico 
(4x3x3) de hâ duas semanas embora 
tivesse como primeira preocupaçâo a 
retençâo de bola. 
Nesse aspecto, o conjunto da Invicta até 
nem esteve mal, tapando bem os caminhos 

da baliza de Vitor Baia, mas sentiu 
grandes dificuldades para criar lances de 
perigo na meia hora inicial. Déco esteve 
muito apagado e apenas Carlos Alberto, 
fustigado pelas entradas impetuosas dos 
adversaries, tentou agitar as âguas. 
A équipa de Alex Ferguson esteve longe de 
dar "uma liçâo" - tal como havia prometi- 
do na véspera do encontre - e sô assustou 
os 3500 adeptes portugueses em 
Old Trafford à passagem do minute 23; 
involuntariamente, Costinha isolou Van 
Nistelrooy que nào teve arte nem engenho 
para ultrapassar Vitor Baia. 
Curiosamente, o numéro invertido de 
minutes (32 em vez de 23) veio trazer 
novos problemas à defesa do FC Porto. A 
segunda oportunidade, o Manchester nào 
perdoou e o cruzamento de O ' Shea, do 
lado esquerdo, mereceu uma conclusâo "à 
Paul Scholes". 
A lesâo de Jorge Costa complicou ainda 
mais a missâo dos dragées que foram obri- 
gados a "queimar" uma substituiçâo. 
O FC Porto reagiu bem à desvantagem, 
num période em que Maniche e 
Alenitchev começaram a criar alguns 
embaraços aos adversârios, construindo 
alguns lances de ataque: Carlos Alberto 
teve o golo nos pés e a recarga de Maniche, 
à defesa incompleta de Howard, também 
nâo levou a melhor direcçâo. Antes do 

laime Pacheco é o novo 
troinador do Boaidsta 

O treinador que abandonou o coman- 
do dos “axadrezados” no final da 
época passada, prepara-se para substi- 
tuir Erwin Sanchez. Jaime Pacheco 
volta a trabalhar no Bessa. 
Sanchez abandonou o comando técni- 
co do Boavista, apôs a fraca exibiçâo da 
équipa diante do Paços de Ferreira. O 
jogo disputado no Bessa, a contar para 
a 25“ jornada da SuperLiga, terminou 
corn um empâte (1-1). 
A Administraçâo da Sociedade 
Anônima Desportiva (SAD) do 
Boavista entendeu nâo estarem 
reunidas as condiçôes para a per- 

manêncla do treinador Erwin Sanchez. 
O présidente dos axadrezados, Joâo 
Loureiro, disse aos jomalistas que a 
decisâo foi "dificil de tomar", mas asse- 
gurou que a mesma era inevitivel. 
Joâo Loureiro desejou felicidades ao 
treinador e sâlientou a frontalidade 
corn que Erwin Sanchez sempre 
exerceu as suas funçôes. 
Em 25 encontros, o Boavista alcançou 
nove vitôrias, dez empâtes e seis derro- 
tas (23-19, em golos). 
O Boavista esta no sétimo lugar a dois 
pontos do lugar que dâ acesso à Taca 
UEFA. 

4 % 

Fé Inabalàvel do dragâo deixa ingleses fora 
de Gombate 

intervalo, o juiz auxiliar anulou errada- 
mente um golo a Paul Scholes, jâ que 
Pedro Emanuel estava a colocar o médio 
inglês em posiçâo regular. Valeu ao FC 
Porto a desatençâo do ârbitro assistente... 
Na etapa complementar, Saha substituiu 
Djemba-Djemba, obrigando Scholès a 
recuar no terreno, em auxilio dos outros 
elementos do seu meio-campo. Como con- 
sequência da alteraçâo tâctica (para 
4x4x2), o Manchester passou a defender 
mais atrâs e deu a iniciativa aos pupilos de 
José Mourinho. 
Jâ corn Jankauskas em campo, os azuis e 
brancos tentaram fazer uma circulaçâo de 
bola (nem sempre eficaz), antes de desferir 
os cruzamentos para a area, de modo a 
tirar proveitos das chamadas "segundas 

bolas" (recargas à entrada da area). 
E foi precisamente apôs um mau alivio da 
defesa contraria que Alenitchev esteve 
perto de silenciar Old Trafford...o remate 
nâo saiu como o russo naturalmente pre- 
tendia, ainda que tenha deixado os adep- 
tos locais algo apreensivos. 
O infeliz Cristiano Ronaldo esteve poucos 
minutos em campo, devido a lesâo, "furan- 
do" os pianos a Alex Ferguson. 
Em cima do minuto 90, o até ai discrète 
McCarthy pegou na bola corn determi- 
naçâo e marcou o livre directe, brilhante- 
mente travado por Tim Howard. Porém, o 
guardiâo norte-americano foi impotente 
para travar a recarga vitoriosa de Costinha 
que, assim, colocou o FC Porto nos quar- 
tos-de-final. 

Renowaçûes Goncreazadas 

Tello e Custôdio ficam no 
Sporting até 2008 
o Sporting quer segurar 
as "mais valias" do actual 
plantel e como tal 
chegou a acordo corn os 
futebolistas Tello e 
Custôdio. 
De acordo corn o jornal 
Record, os dois 
jogadores jâ renovaram 
os respectivos contrâtes 
até 2008. 
O chileno prolongou o 
vinculo por mais dois 
anos e os leôes ficam 
corn o direito de opçâo 
de compra do seu passe 
para a época 2007/2008. 
Por sua vez, Custôdio 
terminava contrato no 
final da temporada 
2004/2005 e acabou por 
assinar até 2008. 
Para além de Tello e de 
Custôdio, o clube de 
Alvalade pretende nego- 
ciar a permanência de 
outros elementos, como 
sâo os casos de Joâo 
Pinto, Pedro Barbosa e 
Miguel Garcia. 
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Sobaalçada dajustiça 

Présidante de 1860 Munique 
detide per cerrupçâo 

O présidente do Mimique 1860, 
Karl-Heinz Wildmoser, foi deti- 
do preventivamente sob 
aeusaçâo de corrupçâo, por ter 
fomecido "informaçâo privile- 
giada" a uma empresa que con- 
corria à construçâo do novo 
estàdio Allianz-Arena^ em 
Munique, Alemanha. 
Wildmoser, detido juntamente com 
mais très suspeitos, terà alegadamente 
recebido "luvas" no valor de 2,8 
milhôes de euros da Alpina, a empresa 
queganhou o contrato para a 
construçâo do complexo, que serâ 
"palco" do jogo do pontapé-de-saida do 
Campeonato do Mundo em 2006. 

De acordo corn uma radio bâvara, o 
dirigente e os filhos teriam informado 
a Alpina que a SARL Allianz-Arena, 
detida a 50 por cento pelo Munique 
1860 e Bayern de Munique, aceitaria 
uma oferta maxima de 280 milhôes de 
euros para a adjudicaçâo do contrato. 
Por 90 milhôes de euros, a companhia 
de seguros alemà Allianz obteve o 
direito de dar o nome ao futuro estâdio 
até ao ano de 2021. 
Este facto indignou um grupo de 
cidadâos de Munique, que em Abril de 
2003 apresentou mesmo um processo 
colectivo contra a construçâo do futuro 
estâdio, que deverâ ser apreciado pelas 
autoridades europeias. 

Portugal derrotado pelo Pals de Gales 
no apuramento para Europeu sub-17 
o Pais de Gales venceu Portugal por 
1-0 em encontre da segunda jornada do 
II mini-torneio de apuramento para o 
Europeu de sub-17 em futebol, realiza- 
do no Estâdio D. Manuel de Melo, no 
Barreiro. 
Booth marcou o ûnico golo da partida 
aos 65 minutos de jogo. 
Para se apurar e poder ir a França 

defender o titulo conquistado no ano 
passade em Viseu, Portugal précisa de 
vencer Israel na ultima jornada e 
dépende do resultado dos galeses frente 
à Grécia. 
A competiçâo termina sâbado, corn os 
jogos Portugal-Israël, em Sesimbra, e 
Grécia-Pais de Gales, no Barreiro, 
ambos às 15:30. 

Ganhar a um "gigante" adormecido 
o técnico dos encarnados, 
José Antonio Camacho, diz estar 
"orgulhoso" com o trabalho até agora 
desenvolvido pelos sens jogadores 
e acredita num triunfo frente aos "ner- 
azzurri". Apesar da época menos con- 
seguida da formaçâo italiana, 
Camacho nâo espera facilidades e 
deixa um aviso: "num minute podem 
roubar-nos a eliminatôria". 
O Benfica defronta o Inter de Milâo na 
primeira mâo dos oitavos-de-final da 
Taça UEFA. O estâdio da Luz vai 
registar uma enchente em mais uma 
noite de emoçôes fortes nas com- 
petiçôes europeias. 
O treinador dos lisboetas, José Antônio 
Camacho, espera que a sua eqüipa con- 
siga "imitar" o FC Porto que, em Old 
Trafford, deixou pelo caminho um dos 
candidates à vitôria na Liga Milionâria. 
"O FC Porto estâ a fazer uma grande 
campanha na Europa, tal como nos. 
Corn o Manchester, o FC Porto foi 
melhor nos dois jogos e passou corn 
justiça. O nosso desafio é diferente do 
deles, mas vamos tentar afastar uma 
équipa milionâria da Europa, como eles 
fizeram, e continuar na Taça UEFA", 
afirmou Camacho. 
O técnico espanhol assegura que a mâ 
época dos milaneses pode ser algo 
"enganadora", uma vez que o plantel 
comandado por Alberto Zaccheroni 
possui jogadores corn crédites firmados 
no futebol mundial. 
"O que se diz do momento de forma do 
Inter é enganador. O Inter é uma 
équipa que tem a sua personalidade e 
estâ habituada a grandes jogos. 
Praticam um futebol directe e tenho a 
certeza que vâo jogar câ para ganhar", 
vincou. 
No final do segundo treino no estâgio 
que o Benfica estâ a realizar nas Caldas 

da Rainha, Camacho disse estar confi- 
ante na obtençâo de um resultado posi- 
tive. 
"Estou orgulhoso corn o que têm feito os 
meus jogadores, tende em conta as nos- 
sas limitaçôes. O Benfica tem muitas 
dificuldades para treinar diariamente 
no seu campo. E isso dificulta estar 
entre as melhores équipas da Europa", 
vincou, acrescentando que um erro 
pode deitar tudo a perder. 
"Tirâmes algumas ilaçôes dos jogos que 
fizemos corn a Lazio. Contra équipas 
italianas, podemos jogar um grande 
futebol, mas num minute podem 
roubar-nos a eliminatôria". 
Argel (lesionado) Nuno Gomes (castiga- 
do) e Fyssas (impedido por ter alinhado 
ao serviço do Panathinaikos) ficaram 
fora dos convocados e, ao invés, Miguel 
e Sokota estâo de regresso aos eleitos de 
José Antônio Camacho. 

Lista de convocados do Benfica: 
Guarda-redes: Moreira, Bossio e Zack 
Thorton. 
Defesas: Miguel, Armando, Hélder, 
Ricardo Rocha, Luisâo e Cristiano. 
Médias: Petit, Fernando Aguiar, Zahovic, 
Tiago, Manuel Fernandes, Alex e Hélio 
Pinto. 
Avançados: Simâo, Sokota, Joâo Pereira, 
Geovanni e Joâo Vilela. 

APURAMENTO DO CAMPEÂO: 

EQUIPA 
1 Operârio 
2 Madalena 
3 Angrense 
4 Santiago 
3 Praiense 

J 
2 
2 
2 
3 
3 

47 
39 
39 
36 
32 

DESPROMOÇÂOt 

EQUIPA 
1 Boavista 
2 Idea 
3 Velense 
4 Miramar 
5 Barreiro 

J 
2 

2 
1 

2 

29 
21 

19 
12 
10 

NOTAS: 
a) Os clubes iniciaram a segunda fase do campeonato com a totalidade dos pontos 
conquistados na primeira fase. 
b) O campeâo da Série Açores é promovido ao Campeonato Nacional da II Divisâo 
B. 
c) Os très ültimos classificados da série da despromoçâo sâo relegados para os 
campeonatos regionais. 

CONFIE EM 
EXPERIÊNCIAE 
HONESTIDADE 
AO VOSSO 
SERVIÇO ^ ^ 2612 St. Clair Ave. W 

lesQuina corn a Jane SU Toronto, 

Teiyrax: 416-533-2439 Estimativas gratis 

Aceieamos encomendas, 

com eapeciaia todos oe dias: 

Bacalhau, arroz de 
marisco, costeletas, 
galinha grelhada na 
brasa e no espeto, 
saladas e muito mais. 

905-829-8395 Ao serviço da comunidade 
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2828 Kingsway Drive, OakvUle Ont. (Sherwood Heights Plaza) 
• Na Winston Churchill a sul da QjEW • 
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PEKLIGA 
EQUIPAS 

F.C. PORTO 

2° SPORTING 

3° BENFICA 

4- SP. BRAGA 

5^ IUACIONAL 

6° MARîTIMO 

7^ BOAVISTA 

8^ BEIRA MAR 

B^i RIO AVE 

lO’’ MOREIRENSE 

11° GIL VICENTE 

12^^ ALVERCA 

IS’’ U. LEIRIA 

14° BELENENSES 

15‘ ACADéMICA 

16® P. FERREIRA 

17® V. GUIMARàES 

18® E. AMAOORA 

J 
23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

RESULTADOS 

Beira-Mar-Sp. Braga, 0-2 

Beleoenses - Académica, 0-5 

FC Porto-Vit. fiuimarâes, 3-0 

Alverca - Paços de Ferreira 2-1 

Marîtimo-Est. Amadora 1-0 

Moreirense - Uniâo Leiria 0-0 

Gil Viceme-Sporting. 1-1 

Nacional-Benfica 3-2 

Boavista-Bio Ave. 1-1 

V 
18 

16 

14 

11 

11 
9 

9 

10 

7 

7 

6 

7 

6 

5 

6 

6 

3 

3 

E 
5 

4 

5 

5 

4 

10 

8 

5 

9 

7 

9 

4 

6 

8 

4 

2 

8 

3 

□ 
O 

3 

4 

7 

8 

4 

6 

8 

7 

9 

8 

12 
11 
10 

13 

15 

12 
17 

M 
51 

44 

45 

24 

40 

25 

22 

32 

26 

18 

31 

25 

25 

26 

22 

16 

20 

15 

S 
14 

23 

23 

26 

25 

20 

18 

29 

22 

25 

28 

31 

35 

41 

28 

36 

32 

50 

P 
59 

52 

47 

38 

37 

37 

35 

35 

30 

28 

27 

25 

24 

23 

22 
20 

17 
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PRôXIMA JORNADA 

V. Guimaràes-N.Madeira 

Belenenses-Boavista 

Sporting - Maritime 

Paços Ferreira - Bio Ave 

Estrela Amadora-Beira-Mar 

Uniâo leiria - Gil Vicente 

Benfica - Moreirense 

Sporting Braga-Alverca 

Académica - FC Porto 

BENNI MCCARTHY (FC Porto) 

"DERLEI" (FC Porto) 

RICARDO SOUSA (Boavista) 
EVANDRO (Rio Ave) 

SIMÀO (Benfica) 

WIJNHARD (Beira-Mar) 
JÛLIO CÉSAR (Est. Amadora) 
"WENDER" (Braga) 

RODOLFO LIMA (Alverca) 
ANTCHOUET (Belenenses) 
SOKOTA (Benfica) 
FERREIRA ("II") (Gil Vicente) 
LIEDSON (Sporting) 
"SERGINHO BAIANO" (Nacional) 
ROCHEMBACK (Sporting) 
PEDRO BARBOSA (Sporting) 
DOUALA (Uniâo Leiria) 

PORTUCUESO DE fUTEDOL PROEISSIOMBL 

J LIGA 
^ PORTUGUESfl DE fUTEBOL PPOEISSIOtint 

EQUIPA 

1- ESTORIL 

2- VARZIM 

3- PENAFIEL 

4- M. SETûBAL 

5- SALGUEIROS 

6- NAVAL 

7^ D. AVES 

8^ MAIA 

9- SANTA CLARA 

10- LEIXôES 

11- FEIRENSE 

12- PORTIMONENSE 

13- D. CHAVES 

14- FELGUEIRAS 

15- OVARENSE 

16- MARCO 

17® U. MADEIRA 

18® SP. COVILHà 

RESULTADOS 

SANTA CLARA - FEIRENSE, 2-2 

FELGUEIRAS - DESP. CHAVES, 3-0 

SPORT. COVILHà - PENAFIEL, 0-2 

SALGUEIROS - VARZIM, , 2-0 

NAVAL 1® MAIO - PORTIMON., 0-0 

DESPORTIVO AVES - LEIXôES, 1-1 

MAIA - OVARENSE, 2-0 

VITôRIA SETûBAL - MARCO, 3-0 

ESTORIL - UNIàO MADEIRA, 2-1 

J 
25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

P 
48 

47 

45 

43 

40 

40 

35 

35 

33 

32 

31 

30 

30 

30 

29 

24 

20 
18 

PRôXIMA JORNADA 

VARZIM - SPORT. COVILHà 

DESP. CHAVES - SALGUEIROS 

OVARENSE - DESPORTIVO AVES 

MARCO - MAIA 

PORTIMONENSE - FEIRENSE 

PENAFIEL - NAVAL 1” MAIO 

UNIàO MADEIRA - FELGUEIRAS 

LEIXôES - ESTORIL 

VITôRIA SETûBAL - SANTA CLARA 

• *' 
*#' ■jif'' 

EQUIPA J P 

l“Gondomar 26 66 
2* Dragôes Sandinenses 25 63 
3* Vizela 26 51 
4* F.C. Porto B 26 43 
5* Infesta 26 36 
6* Sp. Braga B 25 35 
7" Pedras Rubras 26 35 
8* Freamunde 26 35 
9* Paredes 26 34 
10* Trofense 25 34 
11‘Lixa 25 32 
12* Lousada 26 32 
13* Valdevez 25 31 
14* Fafe 25 30 
15* Caç. Taipas 26 28 
16* Bragança 25 28 
17“ Vilanovense 26 23 
18* Ermesinde 25 19 
19* Leça 26 17 

' CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL 

Resultados 
Sporting Braga B - Vilanovense, 1-0 
FC Porto B - Leça, 5-0 
Gondomar - Lousada, 2-0 
Vizela - Freamunde, 3-0 
Paredes - Bragança, 2-1 
Caçadores Taipas - Trofense, 1-3 
Infesta - Lixa, 3-1 
Pedras Rubras - Fafe, 2-0 
Dragôes Sandin. - Ermesinde, 4-3 
Folga: Valdevez 

27° Jornada 
Leça - Vilanovense 
Lousada - FC Porto B 
Freamunde - Gondomar 
Bragança - Vizela 
Trofense - Paredes 
Lixa - Caçadores Taipas 
Fafe - Infesta 
Ermesinde - Valdevez 
Dragôes Sandin - Sporting Braga B 
Folga: Pedras Rubras 

EQUIPA 

1* Torreense 
2* Sp. Espinho 
3* Esmoriz 
4* Sanjoanense 
5* Ac. Viseu 
6* U. Lamas 
7* Oliveirense 
8* Fâtima 
9* Alcains 
10* Caldas 
11* Vilafranquense 
12* Portomosense 
13* Ol. Bairro 
14* Pampilhosa 

15* Sp. Pombal 
16* Académica B 
17* Agueda 
18* Marinhense 
19* Ol. Hospital 
20* Estarreja 

27 
27 
27 
27 
27 
27 

' 27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 

53 
53 
49 
48 
46 
43 
43 
42 
40 
39 
35 
32 
30 
29 
28 
28 
27 
26 
24 
23 

Resultados 
Portomosense - Torreense, 1-1 
Oliveirense - Oliveira Hospital, 3-1 
Alcains - Uniâo Lamas, 1-0 
Académica B - Agueda, 3-3 
Vilafranquense - Sanjoanense, 3-1 
Académico Viseu - Pampilhosa, 3-2 
Marinhense - Caldas, 2-0 
Sporting Espinho - Fâtima, 4-1 
Estarreja - Pombal, 1-0 
Esmoriz - Oliveira Bairro, 1-1 

27° Jornada 
Oliveira Hospital - Torreense 
Uniâo Lamas - Oliveirense 
Âgueda - Alcains 
Sanjoanense - Académica B 
Pampilhosa - Vilafranquense 
Calclas - Académico Viseu 
Fâtima - Marinhense 
Pombal - Sporting Espinho 
Oliveira Bairro - Estarreja 
Esmoriz - Portomosense 

11 

EQUIPA J P 

1* BARREIRENSE 27 65 

2‘ OLHANENSE 27 60 

3* MICAELENSE 26 49 

4* Ot. MOSCAVIDE 27 48 

5" CAMACHA 26 45 

6* MARîTIMO B 26 40 

7* ODIVELAS 26 38 

8* ORIENTAL 27 37 

9* MAFRA 27 37 

10* AMORA 26 35 

11* RIBEIRA BRAVA 26 34 

12* LOULETANO 27 33 

13* PONTASSOLENSE 27 33 
14* LUSITANIA 27 33 

15* VENDAS NOVAS 27 28 

16* PiNHALNOVENSE 27 
17* FARENSE 27 25 

18* SiNTRENSE 27 25 
19* SPORTING B 27 23 

20* SANTO ANTôNIO 27 17 

Resultados 
Olivais e Moscavide - Oriental, 1-2 
Maritime B - Amora, adiado 
Micaelense - Ribeira Brava, adiado 
Pinhalnovense - Est. Vendas N., 3-0 
Sintrense - Olhanense, 2-2 
Farense • Louletano, 2-1 
Odivelas - Camacha, adiado 
Pontassolense - Lusitânia, 2-2 
Barreirense - Santo Antônio, 3-2 
Sporting B - Mafra, 6-1 

27° Jornada 
Amora - Oriental 
Ribeira Brava - Marîtimo B 
Est. Vendas Novas - Micaelense 
Olhanense - Pinhalnovense 
Louletano - Sintrense 
Camacha - Farense 
Lusitânia - Odivelas 
Santo Antônio - Pontassolense 
Mafra - Barreirense 
Sporting B - Olivais e Moscavide 

CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL III Divisâo 
s RIE A 

CL EQUIPA J P 

I'VALENCIANO 24 55 

2* ViLAVERDENSE 24 48 
3‘ MONçAO 24 45 

4*JüANE 24 47 
5* VIANENSE 24 40 
6* SANTA MARIA 24 42 

7® CABECEIRENSE 24 33 

8 VALPAçOS 24 34 

9* MIRANDELA 24 33 

10* ESPOSENDE 24 30 

11 * MARIA DA FONTE 24 30 

12» SANDINENSES 24 33 

13* PONTE BARCA 24 27 

14* MONTALEGRE 24 23 

15* CERVEIRA 24 24 

16* AMARES 24 16 

17» REBORDELO 24 17 

18* RONFE 24 12 

^ Os SANDINENSES • M<wrALEGRE, 3-1 
: CERVEIRA - AMARES, 1-1 

M<X4ÇAO -ViLAVERDENæ, 08 

CABECEIRENSE - REBORDELO, 1-2 

MIRANIWLA - RONFE, 3-2 

E^OSENDE - SANTA MARIA, 0-2 

PONTE DA BARCA -VALENCIANO, 1-3 

MARIA DA Fexm • JOANE, 08 

ViANENSE - VALPAçOS, 1-2 

s RIE B 

CL EQUIPA J P 

I'RIBEIRàO 24 49 

2* FIâES 24 48 

3* ALIADOS 24 47 

4* CANELAS 24 39 

5» VILA REAL 24 37 

6» TIRSENSE 24 36 

7* REBORDOSA 24 34 

8» FAMALICAO 24 33 

9* OLIVEIRENSE 24 33 

10* MONCORVO 24 33 

11*RIOTINTO 24 33 

12* CINFàES 24 30 

13* PEDROUçOS 24 32 

14* LOUROSA 24 32 

15* S. PEDRO COVA 24 29 

16* NOGUEIRENSE 24 30 

17*P. BRANDàO 24 17 

18* RéGUA 24 7 

I 
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A 
D 
0 
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OLIVEIRENSE - CANELAS GAIA, 2-2 ” 
REBORDOSA - LOUROSA, O-l 

NOGUEIRENSE - RéGUA, 2-1 
Rio TINTO - TiRSENæ, 2-1 
AUADOS LCMU)ELO - CINFAES, (M) 

SAO PEDRO COVA • FIAES, 1-1 
VILA REAL - TORRE MONCORVO, 1*2 
RIBEIRAO - PAçOS BRANDAO, &0 

PEDROUçOS - FAMAUCAO, 4-1 

S RIE C S RIE a 
CL EQUIPA J P 

1* PENALVA CASTELO 24 50 

2* TOURIZENSE 24 47 

3* CESARENSE 24 44 

4* ANADIA 24 41 

5* MILHEIROENSE 24 34 

6* SàO JOâO VER 24 37 

7*TOCHA 24 • 35 

8* GAKANHA 24 31 

9» LAMAS 24 30 

10* ARRIFANENSE 24 32 

11*AROUCA 24 30 

12* MANGUALDE 24 28 

13* U. COIMBRA 24 30 

14* SATâO 24 27 

15* VAI-ECAMBRENSE 24 26 

16» SANTA COMBA 24 25 

17» FORNOS ALGODRES 24 23 

18* AGUIAR DA BEIRA 24 21 

CL EQUIPA J P 

1»CASAPIA 23 55 

2* PORTOSANTENSE 23 45 

3* LOURI:S 24 42 

4* REAL 24 39 

5* BENFICA B 24 37 
6* MONTIJO 24 37 

7* SANTANA 24 36 

8* CâMARA DE LOBOS 24 35 

9* 1“ DEZEMBRO 24 37 

10* VIALON(îA 24 37 

11*ELVAS 24 32 

12» MACIIICO 24 31 

13* ALCOCHETF.NSE 24 31 

14» CARRIXZADO 24 26 

15* MALVEIRA 24 25 

16* SANTACRUZENSK 24 25 

17* SACAVENENSE 24 13 

18* BENAVILENSE 24 11 

I 
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AGUIAR BEIRA - VALECAMBRENSE, 1-0 

CESARENSE - SANTACOMBAIæNSE, 1-0 

ARRIFANENSE - GAFANHA, 20 
ANADIA - TOCHA, 1-1 

SATâO - MANG., 1-1 (INVERSAO, 7» JORN.) 

SàO JoÀo VER - PORNOS ALGOI»ES, 3-2 

UNIAO CoacBRA - MILHEIROENSE, 4^ 

SOCIAL LAMAS - PENALVA CASTELO, 1-2 

AROUCA - TOURIZENæ, 2-2 

I 
A 
0 
0 
S 

Benavilenae - Alcochetense, 1-5 
Vtaloaga • Real, 2-1 
Cftmara Loboi - Machico, 0-0 
O Elvan - Santamizenie, 0-1 
Sacavenense -1* Dezembro, 1-4 
Lourei - Carregado, 1-1 
Santana • Malveira, 00 
Montre - Benfica B, 00 
Portosantense - Casa Pla, adiado 

s RIE E 

CL EQUIPA J P 

S RIE F 

CL EQUIPA J P 

1* CASA PIA 23 55 

2* PORTOSANTENSE 23 45 

3» LOURES 23 41 

4» REAI. 23 39 

5* BENFICA B 23 36 

6* MONTIJO 23 36 

7* SANTANA 23 35 

8* CâMARA DE LOBOS 23 34 

9* fr DEZEMBRO 23 34 

10* VIAI-ONGA 23 34 

11*ELVAS 23 32 

12* MACHICO 23 30 

13* ALC<K:HETENSE 23 28 

14* CARREGADO 23 25 

15* MALVEIRA 23 24 

16* SANTACRUZENSE 23 22 

17* SACAVENENSE 23 13 

18* BENAVILENSE 23 il 

1*ATLéTICO 23 54 

2* VA.SCO GAMA DE SINI:S23 48 

3* IMORTAL 23 45 

4* SiLVES 23 41 
5* D. BFJA 23 37 

6» LU.SITANO VRSA 23 36 

7*Juv. ÉVORA 23 34 
8* B.-MAR DO ALGARVE 23 32 

9* U. SANTIAGO 23 32 

10* SESIMBRA 23 32 

11* ALMANCILENSE 23 29 

12* MESSINENSES 23 28 

13* SEIXAL 23 27 

14* FABRIL BARRF.IRO 23 25 

15* MOURA 23 25 

16» MONTE TRKX) 23 19 

17* QlJARTElRENSE 23 14 
18* Esp. LACJOS 23 8 

BENFICA B - ALCOCHETENSE, 3-1 

REAL - BENAVILENSE, 100 

MACHICO - VIAL04GA, 0-2 

SANTACRUZENSE - CAMARA LOK6, 00 

CASA PIA - O ELVAS, 20 

1* DEZEMBRO - PCMITOSANTENSE, 00 

CARREGADO • SACAVENENSE, 6-1 

MALVEIRA - LOURES, 0-1 

Mornijo • SANTANA, l-O 

FABRIL BARREIRO - QUARTEIRENSE, 1-2 

LUSTTANO VRSA - VASOO DA GAMA, 2-2 

K&XITE TRKJO - SILVES, 2^2 

JUVENTUI» ÉvORA - MOURA, 0-1 

SEIXAL - IMCMCTAL, 4-3 

DESPORTIVO B^ - SESIMBRA, 22 

MESSINEN» • BEIRA-MAR, 22 

UNIAO SPORT CLUBE • ATLéTIOO, 0-1 

ALMANSLENSE - ESPERANçA LAGOS, 3-3 
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Daaui p'ri 
Na frente nada de novo. Os cizuis que 
"caircim" foram os que mais precisavam de 
nâo perder pontos. Os "azuis" do Restelo 
estâo em risco de "molhar os pés" no velho 
Tejo, de tanto descerem na tabela. Foram 
"brindados" pelos azuis do Norte, por 4-1. 

O FC Porto cada vez mais sôlido no 1°. 
lugar da classificaçâo gérai e, Os 
Belenenses... em maus lençôis. O Sporting 
conseguiu manter a navegaçâo na Ria de 
Aveiro, deixando o Beira Mar à beira de 
um ataque de nervos. Os aveirenses subi- 
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, 191 Greaxy Ave., Toronto 

ram, subiram, mas ultimamente nâo 
passam da derrota e do empâte corn 
sabor a pouco. O Gil Vicente, tam- 
bém jâ a "saltar" para zona perigosa, 
nâo conseguiu travar o Benfica, per- 
dendo os très pontos em disputa. Os 
"encarnados" respiraram mais 
fundo corn o golo do puto Manuel 
Fernandes (sera parente do outro 
grande goleador?). O Boavista anda 
a "ver mal" as balizas adversârias e 
pouco mais consegue que empâtes. 
Desta feita, frente ao Paços de 
Ferreira (1-1). O "velho" Jaime 
Pacheco jâ voltou... 
O Alverca vai melhorando a "olhos 
vistos" e, ante o Estrela da Amadora, 
nâo teve dificuldades em vencer, 
por 3-0. O Nacional da Madeira con- 
tinua "a avistar a Europa", por isso, 
nâo perdeu o ensejo de bâter a 
Académica, por 2-1. O Maritimo e a 
Uniâo de Leiria, empataram a 2 
golos e, la a Norte, o Moreirense 
cedeu um ponto ao V. Guimtirâes. 
Como andam ambos "corn fome", 
dividiram o "pâo"... 
No ültimo jogo da Jornada, 2a. feira, 
o Rio Ave e o Sp. Braga, houve 
também divisâo de pontos, corn um 
insipido 0-0. 
A Jornada 26, começa Sâbado, dia 13 de 
Março. Azar ou sorte? 
As 12hl5, o Jogo Sp Braga-Paços Ferreira e, 
às 14h30, Belenenses-Nacional da 
Madeira, ambos corn transmissâo na 
SporTV. Para fechar a ronda de Sâbado, o 
FC Porto-Boavista, corn inicio às 16hl5, 
corn imagens na RTPi. 
Domingo, dia 14, às llhOO, Estrela 
Amadora-Rio Ave, V. Guimarâes-Gil 

Vicente, Uniâo de Leiria-Beira Mar e 
Académica-Moreirense. 
As 14h00, Benfica-Maritimo, corn trans- 
missâo na SporTV. 
Segunda-feira, às 14h45, o ültimo Jogo da 
Jornada 26, entre o Sporting e o Alverca, 
corn imagens na SporTV. 
Uma Jornada fâcü...? 
Nâo creio que hajam Jornadas fâceis, hâ 
sempre surpresas pelo caminho da marota 
da bola. Sempre foi assim e hâ-de continuar 
dessa maneira. 
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